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บทคดัย่อ 

 

  งานวจิยั เรื่อง ถอดบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน : กรณีศึกษาสมาชกิกลุม่วรรณกรรม

คลืน่ใหม่และกลุ่มนาคร มวีตัถปุระสงคเ์พื่อถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรม

คลืน่ใหม่และกลุ่มนาคร และเพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่บูรณาการอย่างมปีระสทิธิภาพ โดย

ใชข้อ้มลูเพื่อการวจิยัในคร ัง้น้ีจากการจดัค่ายการพฒันาการเขยีน ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถงึ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ ปี ใช ้

ระเบยีบวธิีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาขอ้มลูเชิงลกึของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกก

ลุม่วรรณกรรมคลืน่ใหม่และกลุ่มนาคร จากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งท ัง้การพดูคุยและเอกสาร ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

ผลจากการถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ พบว่า ไดบู้รณา

การการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนใหส้อดรบักบัเจตนารมณ์ที่สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ไดว้างไว ้คือ การคดัเลือกคณะ

วทิยากรและการแบ่งหนา้ทีใ่นค่าย โดยอาศยัความสมัพนัธใ์นกลุม่สมาชิกที่ไดจ้ดัค่ายร่วมกนัมาอย่างยาวนานเป็นหลกั และ

วทิยากรอื่นตามเหมาะสม เพื่อสนองเป้าหมายหลกัของค่ายที่เนน้จินตนาการและการเขยีนอย่างมคีวามสุข ปลูกฝงัระเบยีบ

วนิยัแก่สมาชิกค่าย กระบวนการจดัค่ายมรูีปแบบก าหนดอย่างเป็นระบบมลีกัษณะเฉพาะตวั มหีลกัสูตรการจดัค่ายที่เป็น

แบบแผนเดียวกนั แต่อาจปรบักิจกรรมหรือระยะเวลาใหเ้หมาะสมไปตามสถานการณ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ใชก้บัค่ายระดบัท ัง้

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา สามารถสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธร์ะหว่างวทิยากรกบัสมาชกิไดอ้ย่างแนบแน่น

และมกีิจกรรมต่าง ๆ ต่อเน่ือง ส่วนการถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร พบว่า เป็น

การส่งเสริมการอ่านการเขยีนแก่คนรุ่นใหม่ เป็นการเพาะสรา้งหรือผลติแนวคิด ความเชื่อ ความศรทัธาบางประการ หรือ

อาจจะเรียกว่า“ตวัตนของกลุ่มนาคร” มุ่งเนน้การจดักิจกรรมใหแ้ก่สมาชิกค่ายทุกระดบัช ัน้ต ัง้แต่ประถมศึกษาจนถึง

ระดบัอุดมศึกษา แต่จะเนน้กลุ่มที่ดอ้ยโอกาสหรือสมาชิกค่ายที่มปีญัหาในชีวิต แต่มคีวามตัง้ใจ มุ่งม ัน่ในการร่วมกิจกรรม

การอ่านการเขยีน เนน้การอ่านการเขยีนอย่างมอีิสระและเป็นการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของสมาชิกค่ายดว้ย รูปแบบ

ค่ายของกลุ่มนาครมีความยืดหยุ่นสูงในการจดัการระบบ ไม่ยึดแบบแผนที่ตายตวั และที่ส  าคญัมุ่งเนน้ใหส้มาชิกค่ายมี

ความสนุกสนาน เนน้ความเป็นกนัเองระหว่างวทิยากรกบัสมาชิกค่าย ไม่เนน้การบรรยายบนเวที และเปิดโอกาสใหส้มาชิก

ค่ายพดูคุยกบัวทิยากรมากขึ้น จนกลายเป็นทีป่รึกษาเรื่องต่าง ๆ หลงัจากค่ายจบลงแลว้  

 การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาครนัน้ แมว้่าจะมีความ

แตกต่างกนับางประการ กล่าวคือ กลุ่มคลืน่ใหมจ่ะมกีระบวนการจดัค่ายที่เนน้แบบแผนกิจกรรมหรือหลกัสูตรอย่างชดัเจน 

ขณะที่กลุ่มนาครนัน้จะเนน้กระบวนการที่ยืดหยุ่นอย่างมากตามสถานการณ์ แต่ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของท ัง้สอง

กลุ่มกลบัมเีป้าหมายและแนวคิดแบบเดียวกนัคือ ตอ้งการใหส้มาชกิค่ายมคีวามสุขในการเขยีน ลดความเขม้ขน้ของความรู ้

หรือทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัการเขยีนลง และเนน้กิจกรรมที่สรา้งความใกลช้ิดระหว่างวทิยากรกบัสมาชิกค่าย ก าหนดกิจกรรมให ้

สมาชิกค่ายไดเ้รียนรูแ้ละฝึกเขยีนงานจากการลงมอืปฏิบตัิจริง โดยเนน้การเขยีนดว้ยความรูส้ึกหรือเขยีนจากจินตนาการ 

มากกว่าการยดึตดิกบัทฤษฎหีรือหลกัการแบบเขม้งวดมาจ ากดัความคิด ซึ่งถอืเป็นคุณูปการทีส่  าคญัและสรา้งทศันะใหม่ใน

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแก่เด็กและเยาวชนผ่านรูปแบบทีย่นืยนัและน าเสนอของท ัง้สองกลุม่. 

ค าส าคญั : ถอดบทเรยีน, ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน, กลุม่คลืน่ใหม,่ กลุม่นาคร 

 



Abstract 

 A study on Lesson-Learned Visualizing of Reading and Writing Camp Organizing: A Case Study of Kluen 

Mai and Nakorn Literary Group Members aimed to visualize reading and writing camp organizing of Kluen  Mai 

and Nakorn literary group members, and present an effective and integrated model of reading and writing camp. 

Data for this study were collected from writing camp organizing in ten years, from 2007 to 2017. Qualitative research 

method was introduced to examine in-depth data of reading and writing camp organizing of Kluen  Mai and Nakorn 

literary group members given by related informants through discussions and related documents. The findings were 

revealed below. 

 The study found that in camp organizing reading and writing were integrated and made them relevant to 

the expectations of the Kluen Mai members. That is, key speakers were carefully chosen from group members who 

co-worked collaboratively for a long period of time and responsibilities were shared basing on their relationship. 

Other speakers were appropriately assigned in order to make the camps meet the objectives, which concentrated 

on imagination and happy writing. Camp members were also taught to adopt discipline. Camp organizing was 

designed as a systematic and unique process. There were camp organizing curriculum which followed the same 

plan, but were adjustable in terms of activities and length of time depending on situations. This model provided 

guidelines to organize camps for primary level, secondary level and tertiary level. Connections between trainers and 

trainees could be tightly established and there were a lot of further activities. For reading and writing camp 

organizing of Nakorn literary group members, it was found that the camps promoted reading and writing in youth 

of new generation. Camp organizing was an attempt in cultivating, developing and producing some kinds of ideas, 

beliefs, faith or “self of the Nakorn literary group.” The camps could be applied with primary level through to tertiary 

level. However, camp organizing focused on underprivileged group, those who were experiencing life problems but 

were intentional and determined to participate in reading and writing activities. The camps concentrated on 

independent reading and providing remedy for mental wounds of the camp members. The camp model of the 

Nakorn literary group was very flexible in its system. It did not stick to fixed plans, and, moreover, its key idea was 



to make the camp members have good fun. Friendly atmosphere between trainers and trainees was established 

whereas lectures on stage were not concentrated. Trainees were given more opportunity to talk and discuss with 

trainers. When the camp ended, the trainers became their advisors in various issues. Although the ways in 

organizing reading and writing camps of Kluen Mai and Nakorn literary group members were different, Kluen Mai 

group emphasizing activity plans and training curriculum whereas Nakorn group concentrating on flexibility with 

situations, reading and writing camps of these two groups shared the same target and concepts. Both groups 

wanted camp members to feel happy when writing, to reduce academic matter or principles in writing, and to 

introduce more activities that brought trainers and trainees together. Activities were provided for camp members 

to learn and to practice their writing skills through real actions using own feelings or imagination more than theory 

or strict measures that limited creativity. The models used by these two groups were seen as important approaches 

that cultivated new visions in organizing reading and writing camps for children and young people.                                                                                       

Keywords: Lesson-Learned Visualizing, Reading and Writing Camp Organizing, Kluen Mai, Nakorn  
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๑. ควำมส ำคญัและที่มำของปญัหำ  

  

 การอ่านการเขยีนเป็นทกัษะทางภาษาทีส่  าคญัและมคีวามสมัพนัธเ์กื้อหนุนกนัในชวีติประจ าวนั  ดงัที ่ราเคล 

ไคดา (Rachel Keidar) ไดอ้ธิบายว่า การเขียนหมายถึง การสื่อสารการแสดงความคิดความรูส้ึกออกมาอย่างมี

ความหมาย ดงันัน้ การเขยีนและการอ่านจะด าเนินไปพรอ้มกนั เน่ืองจากการเป็นนกัเขยีนทีด่ีไดน้ ัน้ ตอ้งอาศยัการอ่านที่

แตกฉานในเรื่องนัน้ ๆ ส่วนการฝึกฝนใหเ้ด็กเขยีนหนงัสอืใหไ้ดน้ัน้ ครูตอ้งตระหนกัว่าการฝึกเขยีนที่ใหล้อกเลยีนแบบ

โดยเด็กไม่ไดใ้ชค้วามคิด แต่เป็นการฝึกกลา้มเน้ือมอืหรือฝึกเฉพาะความสวยงามของลายมอืนัน้แตกต่างกนัโดยสิ้นเชิง

กบัการเขยีนทีม่าจากความคิด ซึง่เกิดจากการฝึกคิดและถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาสญัลกัษณ์ คือตวัอกัษรอย่าง

ธรรมชาติจากการไดฟ้งัมามาก ไดอ่้านมามากจนสามารถถ่ายทอดเองได ้และมาฝึกฝนความถูกตอ้งสวยงามภายหลงั

(อุไรวรรณ  มาตมุงคุณ. ๒๕๕๔. หนา้ ๘) ดงันัน้การพฒันาการอ่านการเขียนจึงไดด้ าเนินควบคู่กนัมาโดยตลอด  

โดยเฉพาะในการจดัการศึกษาของไทย  หลกัสูตรการศึกษาท ัง้หลายที่ผ่านมาในอดีตรวมท ัง้หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาข ัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  กไ็ดใ้หค้วามส าคญัแก่การอ่านและการเขยีนอย่างมาก โดยก าหนดใหเ้รียนทุก

ระดบัช ัน้ ตัง้แต่ช ัน้ประถมศึกษาปีที ่๑ เป็นตน้ไป 

 การอ่านการเขยีนเป็นทกัษะการสือ่สารที่สมาชิกสงัคมทกุคนตอ้งเรยีนรู ้และฝึกฝนใหเ้กดิความช านาญ เพื่อ

ใชเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการด าเนินชีวิต นัน่คือ การอ่านคือกระบวนการคน้หาความหมายในสิ่งที่อ่าน จบัใจความได ้

ครบถว้น ตคีวามหรอืเขา้ใจนยั เขา้ใจภาษาเขยีน ใชท้กัษะในการคิดถอดความจากภาษาเขยีนมาเป็นความคิด ส่วนทกัษะ

ทางไวยากรณ์ คือ ดา้น เสียง ศัพท์ โครงสรา้ง และความหมาย  เป็นการเรียงค าไดต้รงตามวตัถุประสงค์ เป็น

กระบวนการคน้หาความหมาย การอ่านจ าเป็นเพราะช่วยพฒันาตนเองท ัง้ดา้นสติปญัญา อารมณ์ และสงัคม ส่วนการ

เขยีนก็มคีวามส าคญัหลายประการ ดงัน้ี ๑. เป็นเครื่องแสดงออกทางความรูค้วามคิดและความรูส้กึของมนุษย ์๒. เป็น

เครื่องมอืส าคญัในการจดัความเจริญของมนุษย ์๓. เป็นเครื่องมอืสื่อสารในอดีต ปจัจุบนัและอนาคต ๔. เป็นเครื่องมอื

ส าคญัทางวฒันธรรมที่ถ่ายทอดมรดกทางดา้นสติปญัญา ของมนุษย ์๕. เป็นสื่อที่ช่วยแพร่กระจายความรูค้วามคิดให ้

กวา้งไกล ๖. เป็นสื่อกลางที่ใหค้วามรูค้วามคิดและความเพลดิเพลนิแก่คนทุกเพศทุกวยั ๗. เป็นบนัทึกทางสงัคมที่ให ้

ประโยชน ์แก่คนรุ่นปจัจบุนัและอนาคต ๘. เป็นงานอาชพีทีส่  าคญัอย่างหน่ึงในปจัจบุนั(สนิท ตัง้ทว.ี ๒๕๔๕. หนา้ ๑๑๘) 

 สงัคมไทยโชคดีอย่างยิ่งที่สถาบนัพระมหากษตัริยเ์ป็นแบบอย่างที่ดีงามในดา้นการอ่านการเขยีน  เป็นแรง

บนัดาลใจและส่งเสริมคุณค่าการอ่านการเขียนใหช้ดัเจนยิ่งขึ้น เช่นกรณีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองคท์รงโปรดการอ่านหนงัสอืและทรงปรารถนาใหพ้สกนิกรรกัการอ่าน

หนงัสอืเป็นอย่างมาก เน่ืองจากทรงเหน็ว่า “หนงัสอื” เป็นที่มาของแหลง่ความรูแ้ละวทิยาการทุกดา้น และทุกคนแสวงหา

ไดง้่าย ดงัขอ้ความบางส่วนจากพระราชนิพนธ ์เรื่อง “ฉนัชอบอ่านหนงัสือ” ในหนงัสือประจ าปีโรงเรียนจิตรลดา ๒๘ 

มนีาคม ๒๕๑๓ ความว่า “…หนงัสือเป็นบ่อเกิดแห่งความรูต่้างๆ นกัปราชญใ์นสมยัโบราณไดใ้ชห้นงัสือบนัทึกความรู ้

และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ไวเ้ป็นสมบตัิตกทอดมาถึงสมยัปจัจุบนัเป็นอ ันมาก เช่น กฎเกณฑ์ทาง

วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์เป็นตน้ เพราะความรูข้องคนคนสมยัโบราณนัน้เกิดจากการสงัเกต เขาเหล่านัน้ไดส้งัเกต
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ความเป็นไปของโลก และจดจ าขอ้ความต่าง ๆ ในแง่ความคิดเหน็ของเขาไว ้คนสมยัต่อมาไดอ่้านขอ้ความเหล่านัน้จะ

ตดิตามคน้ควา้เพิม่เตมิ ท าใหค้วามรูข้องมนุษยก์วา้งขวางยิง่ขึ้น…”(https://www.dip.go.th/files/Busarin)  

 นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงสนพระราชหฤทยัวชิาการใชภ้าษา ท ัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศตัง้แต่คร ั้ง

ทรงพระเยาว ์ดงัปรากฏว่า ทรงพระราชนิพนธบ์ทประพนัธท์ ัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรองตัง้แต่พระชนมายุเพยีง ๑๒ พรรษา 

และทรงพระราชนิพนธเ์รื่อยมา กอปรกบัพระนิสยัใฝ่แสวงหาความรูต้ลอดเวลา ดงัภาพที่พสกนิกรชาวไทยมกัพบเห็น

เมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปยงัสถานที่ต่าง ๆ อนัเป็นพระราชจริยวตัรของพระองคค์ือ การทรงถือสมดุบนัทกึเหตุการณ ์

ขอ้มูล ความรูท้ี่ไดร้บัจากบุคคลทุกระดบั ทรงวิเคราะห ์วินิจฉยั และประมวลเป็นองคค์วามรูร้วบยอดแลว้ทรงน ามา

ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นต่อไป ดงัทุกคร ัง้ที่เสด็จพระราชด าเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่าง  ๆ รวมถงึการเสด็จฯ 

ไปเยือนต่างประเทศ ดงันัน้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมี

พระราชนิพนธห์ลากหลายประเภทท ัง้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และพระราชนิพนธแ์ปล มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง 

(https://www.dip.go.th/files/Busarin) 

 แบบอย่างจากบุคคลส าคญัในชาติเป็นพลงัขบัเคลือ่นที่ส  าคญัในการพฒันาการอ่านการเขยีนท ัง้ในส่วนของ

ผูร้บัคือนกัเรียนและเยาวชน  รวมท ัง้ผูใ้หค้ือหน่วยงาน  องคก์รต่างๆ ครู  เอกชนท ัง้หลาย ที่เกิดขึ้นท ัง้ในและนอก

หอ้งเรียน  เพื่อใหก้ารอ่านการเขยีนเป็นเครื่องมอืที่มคุีณภาพในการด ารงชีวิตของสมาชิกสงัคม  เช่นที่แผนการศึกษา

แห่งชาติ  ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ไดก้ าหนดวสิยัทศันไ์วว้่า  คนไทยทุกคนไดร้บัการศึกษาและเรียนรูต้ลอด

ชวีติอย่างมคุีณภาพ  ด ารงชีวติอย่างเป็นสุข  สอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงและการเปลีย่นแปลงของโลก

ศตวรรษที่ ๒๑...ควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะหแ์กป้ญัหา(ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. ๒๕๖๐. 

หนา้ ๔๒)     

 ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้  สถาบนัการศึกษาทุกระดบัจึงใหค้วามส าคญัแก่เรื่องการอ่านการเขยีน

อย่างมาก  นอกจากการจดัการเรียนการสอนตามที่หลกัสูตรก าหนดแลว้  ยงัมกีิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนเพิ่มเติมในอีก

มากมายหลากหลายรูปแบบ ท ัง้กิจกรรมที่จดัขึ้นตามนโยบายของสถานศึกษา  องคก์รเอกชน  ส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง  

ตลอดจนเอกชนกลุ่มต่าง ๆ ที่มบีทบาทเชิงสงัคมทุกมติิก็ไดร่้วมกนัส่งเสริมสนบัสนุนท ัง้ในแง่การช่วยแกไ้ขปญัหาการ

อ่านการเขยีนซึ่งยงัไมเ่ป็นไปตามทีส่งัคมคาดหวงั  และการพฒันาไปสู่ความเป็นเลศิของนกัเรยีนหรือเยาวชนที่สนใจการ

อ่านการเขยีนเป็นกรณีพิเศษ  เช่น  มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  บริษทั ซพีี.ออลล ์ บริษทั ปตท. กระทรวงวฒันธรรม  ทีเค.

พารค์  เป็นตน้ นอกจากนัน้ กลุ่มที่มบีทบาทในการพฒันาการอ่านการเขยีนอีกกลุ่มหน่ึงก็คือ กลุ่มนกัเขยีน โดยเฉพาะ

กลุ่มนกัเขยีนในภาคใต ้ ซึ่งมบีทบาทอย่างส าคญัมาต่อเน่ืองและเป็นระยะเวลายาวนานนบัทศวรรษ นัน่คือ กลุ่มคลื่น

ใหม่และกลุ่มนาคร ซึ่งถือเป็นการร่วมขบัเคลื่อนภารกิจส าคญัของชาติเรื่องการอ่านการเขยีนอย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

รูปแบบหน่ึง   

 มาโนช  ดินลานสกูล และคณะ(๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) ไดศึ้กษาบทบาทของกลุ่มคลืน่ใหม่เกี่ยวกบัการ

พฒันาการอ่านการเขยีนแก่นกัเรียนและเยาวชน พบว่าบทบาทดา้นการส่งเสริมการสรา้งและเสพวรรณกรรมแก่เยาวชน

ในรูปแบบกิจกรรมค่ายวรรณกรรมเพื่อการอ่านการเขยีนนัน้ เป็นบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่ง กลุ่มคลืน่ใหม่ท ากิจกรรม

ต่อเน่ืองยาวนานนบัจากอดตีจนถงึปจัจุบนัเป็นระยะเวลาราวสองทศวรรษมาแลว้ สถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ ยอมรบั

อย่างกวา้งขวาง มพีฒันาการดา้นรูปแบบของกิจกรรมมาโดยล าดบัอย่างต่อเน่ือง จึงสรา้งเครือข่ายนกัเรียนที่ผ่านค่าย

วรรณกรรมและสนใจการอ่านการเขยีนอย่างจรงิจงัไดจ้  านวนหน่ึง นอกจากนัน้ การจดัค่ายวรรณกรรมยงัสรา้งจดุเปลีย่น



 
 

[๓] 
 

ในชีวติแก่นกัเรียนที่มปีญัหาซึ่งไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จนเด็กเหล่านัน้มพีฒันาการของชีวติที่พึงประสงคแ์ละมี

การตดิต่อสมัพนัธก์นั ช่วยเหลอืกจิกรรมของกลุม่และเป็นพีเ่ลี้ยงแก่คนรุ่นหลงัทีส่นใจวรรณกรรมไดอ้ย่างด ี 

 มาโนช ดินลานสกูล และคณะ(๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) ไดศึ้กษาบทบาทของกลุ่มนาครดา้นการ

พฒันาการอ่านการเขยีน พบว่า นบัต ัง้แต่ช่วงหลงัการก่อตัง้กลุ่ม กลุ่มน้ีไดท้  าใหส้งัคมรบัรูม้าโดยตลอดว่าท า กิจกรรม

ค่ายวรรณกรรม ท ัง้ในฐานะผูจ้ดัและผูม้สี่วนร่วมในกจิกรรมทางวรรณกรรมที่เป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่  เป็นการเพาะ

สรา้งหรือผลติแนวคิด ความเชื่อ ความศรทัธาบางประการ “ตวัตนของกลุม่นาคร” เนน้การท ากจิกรรมแนวน้ีอกีมาก เช่น 

กิจกรรมค่ายวรรณกรรม กิจกรรมค่ายอนุรกัษธ์รรมชาติ กิจกรรมค่ายวฒันธรรมทอ้งถิ่น เป็นตน้ สมาชิกคนส าคหัลาย

คนยงัคงเกี่ยวขอ้งอยู่กบังานวรรณกรรมในส่วนทีเ่ป็นการส่งเสรมิและสนบัสนุนคนรุ่นใหมใ่หอ่้านและเขยีน  ดว้ยการจดั

โครงการส่งเสริมการอ่านการเขยีน และเป็นวทิยากรเกี่ยวกบัการส่งเสริมการอ่านการเขยีน เช่น จรูญ หยูทอง รตันธาดา 

แกว้พรหม ไพฑูรย ์ธญัญา สมใจ สมคิด ประมวล มณีโรจน์ เจน สงสมพนัธุ ์เป็นตน้ บทบาทดา้นน้ีของกลุ่มนาคร

เกิดขึ้นจากสมาชิกที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคใต ้เช่น ในพื้นที่จงัหวดัพทัลุงก็มค่ีายวรรณกรรม ค่ายอนุรกัษ์

ธรรมชาติ ซึ่งอาจจะจดัขึ้นโดยกลุ่มองคก์รอื่น แต่ผูจ้ดักม็กัจะเชิญสมาชิกกลุ่มนาครที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นทีใ่กลเ้คียงเป็น

วทิยากร เช่น ประมวล  มณีโรจน ์สมคิด ทองสง ปทัมราษฎร ์เชื้อศูทร เป็นตน้   

 จ ังหวดันครศรีธรรมราชเป็นพื้ นที่ที่กลุ่มนาครมีบทบาทชัดเจนในดา้นการส่งเสริมการสรา้งและ           

เสพวรรณกรรม เพราะมสีมาชิกที่เป็นก าลงัส  าคญัของกลุ่มอาศยัอยู่ในพื้นที่น้ีหลายคน กิจกรรมส่วนหน่ึงสมาชิกกลุ่ม

นาครเป็นผูจ้ดัขึ้น และสนบัสนุนกลุ่มองคก์รอื่นดว้ยการเขา้ไปเป็นวิทยากรใหค้วามรู ้สมาชิกกลุ่มที่มบีทบาทชดัเจนใน

พื้นทีน้ี่ เช่น สมใจ สมคิด รตันธาดา แกว้พรหม ธชั ธาดา ศิลปชยั สุหลง เป็นตน้  กิจกรรมทีโ่ดดเด่นคือ กิจกรรมค่าย

กวีนอ้ยเมอืงนคร กิจกรรมแข่งขนักลอนสดในงานเทศกาลเดือนสบิ รวมท ัง้กิจกรรมแข่งขนักลอนสดเกือบทุกรายการ 

สมาชิกกลุ่มนาครเป็นก าลงัส  าคญัที่สรา้งคนรุ่นใหม่ที่มฝีีมอืในการเขยีนบทรอ้ยกรองไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม และกลายเป็น

ก าลงัส าคญัในการสืบทอดวฒันธรรมการอ่านเขยีนกระจายกนัอยู่ในองคก์รต่าง  ๆ จงัหวดัสงขลาเป็นอีกพื้นที่หน่ึงที่มี

กจิกรรมส่งเสรมิการสรา้งและเสพวรรณกรรมอย่างคึกคกั  มสีถาบนัการศึกษา  องคก์รท ัง้ภาครฐัและเอกชนจดักจิกรรม

ค่ายวรรณกรรมกนัมากขึ้น ซึง่มกัจะไดร้บัแนวคิดในการจดักิจกรรมตลอดจนวทิยากรจากสมาชกิกลุ่มนาครในพื้นทีแ่ละ

พื้นทีใ่กลเ้คียง สมาชกิคนส าคญัในพื้นที่น้ีไดแ้ก่ รูญ ระโนด (มาโนช  ดนิลานสกูล และคณะ. ๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) 

 บทบาทและประสบการณ์ดา้นการพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่ม

นาครด าเนินการโดยจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียน อาจจะใชช้ื่อค่ายต่างกนัตามวตัถปุระสงคห์ลกัหรือตามนโยบายของ

หน่วยงานหรือองคก์รผูจ้ดัหรือผูส้นบัสนุนงบประมาณ เช่น ค่ายจุดประกายความคิด ผลตินกัเขยีน ค่ายจุดประกาย

เพาะกลา้ภาษาไทย ค่ายรกัการอ่านสานงานเขยีน ค่ายงานเขยีนพหุวฒันธรรมบา้นฉนั ค่ายวรรณกรรมสู่โรงเรียน ค่าย

การเขยีนเชิงสรา้งสรรค ์เป็นตน้ จากการศึกษาของมาโนช ดินลานสกูล และคณะ(๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) พบว่า

บทบาทดา้นการพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาครมีลกัษณะหลายประการไม่แตกต่างกนั โดยเฉพาะ

เป้าหมายในการจดั ความหลากหลายของประสบการณ์ท ัง้ในมติิกวา้งและลกึ และผลของการจดัค่าย กล่าวคือ การจดั

ค่ายวรรณกรรมมานานหลายปีไดส้รา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ดีแก่สมาชิกของกลุ่ม เพราะแกนน าคนส าคญัของกลุ่มมี

ความคิดเรื่องการจดัค่ายมาตัง้แต่สมยัเรียนมหาวทิยาลยั จุดเริ่มตน้ของค่ายวรรณกรรมนัน้มาจากกิจกรรมในโรงเรยีนที่

สมาชิกบางคนเป็นครูสอนอยู่ แลว้เขา้ไปช่วยกนัจดักิจกรรมจนส าเร็จลุล่วง ท าใหน้กัเรียนหรือเยาวชนเติบโตขึ้นจน

กลายเป็นบรรณาธกิาร เป็นนกัเขยีน และส่งเสรมิกจิกรรมของกลุม่มาจนถงึทกุวนัน้ี   



 
 

[๔] 
 

 สมาชิกกลุ่มไดว้เิคราะหเ์รื่องการจดัท าค่ายวรรณกรรมว่าที่ท  ามาจนถึงทุกวนัน้ีก าลงัเดินทางไปสู่จุดหมาย

ปลายทางอะไร หรือว่ามปีญัหาอะไร หรือมอีะไรที่ท  าใหเ้รารูส้กึว่าเป็นกิจกรรมทีไ่ม่น่าท าอีกแลว้ สมาชกิกลุ่มวรรณกรรม

ท ัง้สองน้ีเชื่อว่า ถา้ส่งเสรมิเด็กจรงิ ๆ ผลทีไ่ดม้ากที่สุดคือจะท าใหเ้ดก็อ่านหนงัสอื มากขึ้น จะตอบสนองในดา้นบวกมาก

ขึ้น ...โรงเรียนที่ท  ากิจกรรมเหล่าน้ี หากมคีรูที่เป็นหลกั เอาการเอางาน เอาจริงอยู่ ก็ถอดรูปแบบกิจกรรมบางส่วนไป

ใชไ้ด ้แมว้่าการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนแต่ละคร ัง้มีปญัหามากที่ตอ้งประสบและแกไ้ข เช่น ผูบ้ริหารหรือว่า

นโยบายยงัไม่เขา้ใจเรื่องของการส่งเสรมิการอ่าน การคิด การเขยีนของเด็ก และครูเองไมใ่ช่นกัอ่าน ยงัไมเ่หน็คุณค่าของ

การอ่าน เป็นตน้ แต่ประสบการณ์จากการท างานหนกัในเรื่องกิจกรรมเขา้ค่ายก็มีโอกาสไดเ้รียนรูจ้ากเด็ก เห็นพลงั

สรา้งสรรคข์องเดก็ เดก็จ านวนหน่ึงในแต่ละค่ายมโีอกาสไดใ้ชเ้ป็นเครื่องมือในการด ารงชวีติ ใชว้รรณกรรมรบัใชช้วีติของ

เขา จะเติบโตมาเป็นเด็กที่มคุีณภาพ คิดดี คิดเป็น และใชช้ีวติที่รูจ้กัการเอื้อใหก้นั เด็กหลายคนที่เรียนจบแพทย ์วศิวะ 

สถาปตัย ์ทุกคนลว้นจะตอ้งมบีทบาทตอ้งท างานร่วมกบัเพื่อนมนุษย ์การอ่านวรรณกรรมซึ่งเป็นการเรียนรูภ้าวะความ

เป็นมนุษย ์ช่วยใหด้ าเนินชวีติและท างานไดด้ี 

 การที่สมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร ซึ่งไดส้รา้งสรรค์วรรณกรรมอนัทรงคุณค่า และ

สรา้งสรรคส์งัคมผ่านค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีนมานานนบัทศวรรษ จ านวนรอ้ยค่าย นบัว่ามคุีณค่าอย่างมาก หาก

ไดม้กีารศึกษาประสบการณ์ดงักล่าวโดยอาศยักระบวนการถอดบทเรียน สรา้งองคค์วามรู ้ชุดหน่ึงส าหรบัเป็นกรณีศึกษา

ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางการก าหนดนโยบายและงบประมาณเพื่อส่งเสริมหรือสนบัสนุนไดช้ดัเจน

มากยิ่งขึ้น อีกท ัง้ยงัเป็นแนวทางส าหรบัหน่วยปฏบิตัิการท ัง้หลายทีจ่ะไดใ้ชเ้พือ่การวางแผนก าหนดเป้าหมายกิจกรรมหรือ

ตวับุคคลไดส้อดคลอ้งกย็่อมเกดิประโยชนสู์งสุดต่อทกุฝ่าย ดงัที่วรางคณา อินทรพนิทุวฒัน ์(๒๕๔๖. หนา้ ๖๗-๖๘) ได ้

กล่าวถงึแนวคิดของ Peter Drucker เกี่ยวกบัการจดัการความรู ้ทุกคนรูด้ีว่าตน้ธารแห่งความม ัง่ค ัง่คือ ความรู ้การน า

ความรูไ้ปประยุกตก์บังานเฉพาะดา้นทีเ่รามคีวามช านาญอยู่แลว้กจ็ะเกดิผลทีเ่รยีกว่าการเพิม่ผลผลติ(Productivity)  

 นอกจากน้ี จากการถอดบทเรียนดงักล่าว น่าจะไดท้  าใหค้น้พบรูปแบบการจดัค่ายที่เหมาะสมลงตวั ซึ่ง

สามารถเผยแพร่ใหผู้ส้นใจน าไปใชเ้พื่อการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนไดท้นัทีในกรณีที่มี เหตุปจัจยัสนบัสนุน

สอดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกบัแนวทางการสรา้งนวตักรรมจากความรูต้ามแนวคิดของวจิารณ์ พานิช(๒๕๔๐) ที่กล่าวว่า 

สงัคมไทยจะตอ้งพฒันาความสามารถในการสรา้งนวตักรรมจากความรู ้เพื่อเป็นพลงัขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลง และ

เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของท ั้งสงัคม 

สงัคมไทยจึงจะอยู่รอดไดจ้ากสภาพบบีคัน้รอบดา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพบบีคัน้จากกระแสโลกาภวิตัน ์นอกจากน้ี

ความส าคญัของงานวจิยัคร ัง้น้ียงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์ซึ่งระบุไวอ้ย่าง

ชดัเจนในเป้าหมายขอ้ ๒.๑.๕ ใหส้ถาบนัทางสงัคม ชุมชน สื่อมวลชนและเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ

เพิ่มขึ้น และตวัชี้วดัที่ ๓.๓ เรื่องพฒันาการอ่าน ตลอดจนก าหนดแนวทางเรื่องการพฒันาการคิดวเิคราะห ์คิดเป็นระบบ 

คิดสรา้งสรรค ์เป็นตน้ (ส  านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ ๒๕๕๙. หนา้ ๖๕-๖๘) 

 จากเหตุผลและสภาพต่าง ๆ ดงักล่าว จึงไดน้ าเสนอโครงการวิจยัถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่าน

การเขยีน : กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร (Lesson Learned Visualizing of Reading 

and Writing Camp Organizing; A Case Study of Kluen Mai and Nakorn Literary Group Members) เพื่อ

ถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน และน าเสนอรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่ บูรณาการ



 
 

[๕] 
 

อย่างมปีระสทิธิภาพของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลืน่ใหม่และกลุ่มนาคร โดยผูว้จิยัอาศยัการประยุกตแ์นวคิดการถอด

บทเรียนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ของส านกั

วชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน และการถอดบทเรียนการจดัการงานวจิยั

ระบบสุขภาพ ของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) มาเป็นกรอบแนวคิดและแนวทางการวจิยัคร ัง้น้ี 

 

๒. วตัถปุระสงคข์องกำรวจิยั 

  

 ๒.๑ เพือ่ถอดบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่วรรณกรรมคลืน่ใหม่ 

และกลุม่นาคร 

 ๒.๒ เพือ่น าเสนอรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทีบู่รณาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

๓. ขอบเขตของกำรวจิยั 

     

 ๓.๑ ดา้นปรมิาณ 

  ๑) ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่วรรณกรรมคลืน่ใหม่และกลุม่นาคร จะใชเ้ป็นขอ้มลู 

เพื่อการวจิยัในคร ัง้น้ีจากการจดัค่ายการพฒันาการเขยีน ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถงึ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ ปี ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่กลุ่มคลื่นใหม่ฟ้ืนตวัขึ้นมาและจดัค่ายพฒันาการเขยีนการอ่านอย่างต่อเน่ือง และเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกกลุ่ม

นาครเริ่มลดบทบาทการเขยีนไปสู่บทบาททางสงัคมรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น รวมท ัง้ เพิ่มบทบาทการพฒันาการอ่านการ

เขยีนแก่นกัเรยีนและเยาวชนชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

  ๒) ผูม้สี่วนร่วมในการถอดบทเรยีนประกอบดว้ย สมาชกิกลุม่วรรณกรรมคลืน่ใหม(่๕ คน)และกลุม่ 

นาคร(๕ คน) ที่เป็นวิทยากรจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ครูหรือบุคลากรเจา้ของโครงการ(ค่ายละ ๑ คน) นกัเรียน

หรอืเยาวชนที่เขา้ร่วมโครงการโดยเลอืกแบบเจาะจง(ค่ายละ ๒ คน) และผูบ้ริหารหรอืหวัหนา้หน่วยงานผูอ้นุมตัโิครงการ

(ค่ายละ ๑ คน) และสงัเกต สนทนา สมัภาษณใ์นระหว่างและหลงัจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ๒ คร ัง้ 

    ๓.๒ ดา้นคุณภาพ 

  ๑) ถอดบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

   สมาชกิกลุม่คลืน่ใหม ่

   สมาชกิกลุม่นาคร 

   บทเรยีนองคร์วม 

  ๒) น าเสนอรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่บูรณาการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

   รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่คลืน่ใหม่ 

   รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่นาคร 

 

 

 



 
 

[๖] 
 

๔. ทฤษฎ ีสมมตฐิำน และ/หรอืกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจยั 

  

 ทฤษฎ ี

 ๑) แนวคิดเรื่องการถอดบทเรยีนการจดัการงานวจิยัระบบสุขภาพ ของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข  

(สวรส.)   

 ๒) แนวคิดเกี่ยวกบัการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  

ของส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

 ๓) แนวคิดการจดัการความรูท้ีว่รางคณา อนิทรพนิทวุฒัน ์ไดเ้ผยแพร่ไวท้ีว่่าทฤษฎกีารจดัการความรูบ้าง 

ทฤษฎีว่า คือการผสมผสานและเกื้ อกูลกนัระหว่างองค์ประกอบ ๓ ส่วนคือ ความรูท้ี่บนัทึกเป็นทางการ(Explicit 

Knowledge) ความ รูค้ ว ามสาม ารถที่ ฝั งแฝ งอ ยู่ ในตัวบุ ค คล (Tacit Knowledge) และโค รงสร า้งพื้ น ฐาน 

(Infrastructure) 

 สมมตุฐิำน 

 บทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน : กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่และกลุ่มนาคร คือความรู ้

ชดุหน่ึงที่มรีะบบระเบยีบเกี่ยวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน และเกิดรูปแบบหรือแนวทางที่เหมาะสมในการจดั

ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนต่อไป 

 ระเบยีบวธิีวจิยัและกรอบแนวควำมคิดของกำรวจิยั 

 การวิจยัคร ัง้น้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึกของค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร ซึ่ง รวบรวมประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูล

ส าคญั (Key Informants) ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่น

ใหม่และกลุ่มนาคร การด าเนินการประกอบดว้ย การศึกษาและวเิคราะหเ์อกสาร(Documentary Analysis) การสงัเกต

แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การ

สนทนากลุ่ม (FocusGroup Discussion) พลงัอ านาจแห่งการเล่าเรื่อง ( Storytelling) การวิเคราะหห์ลงัปฏิบตัิการ    

(After ActionReview: AAR ) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content 

Analysis) ภายใตก้รอบแนวคิด ดงัน้ี 

 ๑) วิธีการถอดบทเรียน ๓ ประสาน คือ ความรูท้ี่บนัทึกเป็นทางการ (Explicit Knowledge) ความรู ้

ความสามารถที่ฝงัแฝงอยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) อาศยัการสงัเกต

การจดัค่ายจากวีดิทศัน์ การสมัภาษณ์ การเล่าเรื่องท ัง้การพูดและการเขยีน การลอ้มวงสนทนา ศึกษาเอกสาร โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลืน่ใหม่และกลุม่นาคร สมาชิกค่ายต่าง ๆ ครูและผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ

จดัค่าย ผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืองคก์รผูส้นบัสนุนงบประมาณการจดัค่าย   

 ๒) สงัเคราะหแ์ละประยุกตแ์นวคิดการถอดบทเรียนการจดัการงานวจิยัระบบสุขภาพ ของสถาบนัวจิยัระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัคร ัง้น้ี โดยการเพิม่วธิกีารศึกษา(ตามขอ้ ๑) แบบคู่ขนานระหว่าง

สิง่ทีท่  า(กจิกรรม)กบัสิง่ทีเ่กดิ(ผล) ดงัน้ี 

  ทศันะใหมข่องค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีน 

  การจดัการระบบระเบยีบค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 



 
 

[๗] 
 

  คุณูปการของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

 ๓) น าเสนอรูปแบบการจดัค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีนที่บูรณาการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[๘] 
 

บทที่ ๒ 

กำรทบทวนวรรณกรรมและสำรสนเทศที่เกีย่วขอ้ง 

 

๑. วรรณกรรม/สำรสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบักำรถอดบทเรยีน 

  

 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (๒๕๔๗. หนา้ ๔-๕) ไดถ้อดบทเรยีนการจดัการงานวจิยัระบบสุขภาพ เป็น 

บทสงัเคราะหข์อ้สรุปจากความร่วมมอืของทีมงานสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ที่ไดช่้วยกนัสรุปประสบการณ์จดัการ

งานวจิยัระบบสุขภาพร่วมกบัภาคีเครือข่ายนกัวจิยัหลากหลายสาขา เพื่อช่วยสะทอ้นใหเ้ขา้ใจแนวคิดและวธิีการท างานที่

พฒันาขึ้นมาจากการปรบัเปลีย่นเรียนรูก้ลยุทธง์านวิจยัของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข ที่มวีวิฒันาการขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่เน่ืองจากภูมิหลงัและทกัษะที่แตกต่างกนัของกลุ่มผูจ้ดัการงานวิจยัในแต่ละแผนงาน ท าให ้

ทีมงานตอ้งร่วมกนัคน้ควา้หากรอบทฤษฎีและหลกัคิดที่พฒันาขึ้ นใชใ้นหลากหลายสถาบนัฯ เพื่อน ามาเป็นเครื่องมือ

วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบประสบการณ์การท างานจนในที่สุดสามารถปรบัมมุมองและแนวคิดของผูป้ฏิบตัิงานใหม้คีวามเป็น

เอกภาพพอที่จะน ามาเรียบเรียงเป็นบทความส าหรบัใชเ้ป็นแนวการปฏิบตัิต่อไปในอนาคตซึ่งประกอบดว้ย ๓ ภาค คือ 

ภาคหน่ึงประกอบดว้ยการปรบัเปลีย่นวธิีคิด แสดงววิฒันาการการจดัการงานวจิยัไทย และวเิคราะหบ์ทเรียนการจดัการ

งานวจิยั ภาคสองประกอบดว้ยบทสรุปการถอดบทเรยีนการจดัการงานวจิยั เพือ่น าเสนอกรอบแนวคิดใหมใ่นการจดัการ

ระบบวจิยัสุขภาพ และเสนอกลวธิีการปรบักระบวนการและระเบยีบวธิีวจิยัระบบสุขภาพ ภาคสามประกอบดว้ยการปรบั

กรอบแนวคิดการสรา้งและการใชค้วามรูจ้ากงานวจิยั และเสนอวถิแีละแบบอย่างการสรา้งและการใชง้านวจิยัใหเ้ป็นหน่ึง

เดยีวกบัผูเ้กี่ยวขอ้งทกุฝ่าย    

 ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (๒๕๕๕. หนา้ ๑๖) ได ้

สรุปสาระส าคญัของการถอดบทเรียนจากการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 

พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ว่า การถอดบทเรียนเป็นการจดัการความรูรู้ปแบบหน่ึง มวีตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้ความรูจ้ากการ

ปฏิบตัิงานจริง โดยใชว้ิธีการสกดัเอาความรูแ้ละประสบการณ์ของครูที่รบัผิดชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและบนัทึก

รายละเอยีดข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน ผลการปฏบิตังิาน และความรูใ้หม่ทีเ่กดิขึ้น รวมท ัง้ความส าเรจ็และความลม้เหลวของ

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุงการปฏบิตัิงานใหบ้รรลุเป้าหมายและเผยแพร่ได ้ในการถอด

บทเรียนเนน้การพูดคุย สมัภาษณ์ เล่าเรื่อง จบัประเด็นสงัเคราะหใ์หไ้ดก้ระบวนการ วธิีด าเนินงานจากบทเรียนหรือ

ประสบการณท์ีผ่่านมา 

 ชาย โพธิสิตา(๒๕๕๔. หนา้ ๑๕๓-๑๕๙) กล่าวว่า วิธีการเลือกกรณีศึกษา (Cases StudyApproach) 

พจิารณาจากคุณสมบตัิของกรณีศึกษาที่ตอ้งการศึกษา สามารถก าหนดขอบเขตไดช้ดัเจน มคีวามสมบรูณ์ในตวัเอง คือ 

มบีุคคล เวลา และสถานที่ชดัเจนแน่นอน สามารถจ าแนกกรณีศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) กรณีศึกษาเพื่อสนอง

ความอยากรู ้(Intrinsic Cases) ผูว้ิจยัเลอืกตามความสนใจอยากรู  ้อยากทาความเขา้ใจ ศึกษารายละเอียดของกรณี

นัน้ๆ เป็นกรณีที่น่ารูแ้ละสมบูรณ์ในตวัเอง ๒) กรณีศึกษาที่เป็นตวัแทนของกรณีอื่น (Instrumental Cases) ผูว้ิจยั

ตอ้งการแสดงเพื่อสนบัสนุนแนวคิด ขอ้สรุป หรือขอ้เสนออย่างใดอย่างหน่ึงของนกัวิจยั ๓) กรณีศึกษาหลายๆ กรณี 

(Collective Cases) เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิ่งที่ตอ้งการแสดงนัน้ มคีวามชดัเจนและเพื่อความม ัน่ใจในขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากหลายๆ

กรณีวิธีการด าเนินการวิจยัของกรณีศึกษามีข ัน้ ตอนสาคญั ดงัน้ี ๑) การเลือกกรณีสาหรบัศึกษา คือ นกัวิจยัเลือก



 
 

[๙] 
 

กรณีศึกษาที่มขีอบเขตชดัเจนและสมบูรณ์ในตวัเอง สามารถใหข้อ้มูลไดห้ลากหลายและครอบคลุมเกี่ยวกบัประเด็นที่

ตอ้งการศึกษาเป็นสาคญั สะทอ้นความหลากหลายในกลุ่มประชากร ๒) การรวบรวมขอ้มูลหลายชนิดโดยใชเ้ทคนิค

หลายแบบ คือ นกัวิจยัรวบรวมขอ้มลู โดยการสงัเกต การสมัภาษณ์ การคน้ควา้จากเอกสาร ทัง้ขอ้มูลเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ ใชทุ้กวิธีการที่เหมาะสมและรวบรวมขอ้มูลทุกชนิดที่ใหภ้าพสมบูรณ์ที่สุดตามกรอบแนวคิดการวิจยัที่

ก  าหนดไว ้๓) การวิเคราะห ์และ การตีความขอ้มูล คือ การเลอืกใชว้ธิีวิเคราะหข์อ้มูลเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล

และค านึงถงึวตัถปุระสงคใ์นการศึกษา ตลอดจนบรบิทของกรณีศึกษา 

 ยุทธดนยั สดีาหลา้ (๒๕๕๐) กล่าวถงึ  เทคนิคการถอดบทเรียนไวว้่า กระบวนการถอดบทเรียน ในแต่ละ

เทคนิค พิจารณาโดยรวมแลว้ แบ่งข ัน้ตอนของกระบวนการด าเนินการ ไดเ้ป็น ๖ ข ัน้ตอน โดยในข ัน้ที่ ๑ และ ๒ 

เรยีกว่าเป็นข ัน้เตรียมการ ตัง้แต่ข ัน้ที่ ๓ เป็นตน้ไป เป็นข ัน้ด าเนินการถอดบทเรียน คือ ๑) เตรยีมความพรอ้มม ี๓ ส่วน

ที่ตอ้งด าเนินการก็คือ เตรียมกระบวนการ (ออกแบบ) เครื่องมอืและอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมบรรยากาศใหส้งบและผ่อน

คลาย ไม่มสีิ่งรบกวนการคิด เตรียมตวัผูเ้ขา้ร่วมใหพ้รอ้มท ัง้ร่างกายและจิตใจ ก่อนเริ่มด าเนินกจิกรรม ๒) เตรยีมความ

เขา้ใจคือความเขา้ใจเกี่ยวกบัเป้าหมาย กระบวนการ บทบาทของผูเ้ขา้ร่วม ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการถอดบทเรียน ๓) 

เตรียมความทรงจ าเกี่ยวกบัที่มาของการท างานร่วมกนั จะเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะหข์อ้มูล และสงัเคราะห์

บทเรียนในข ัน้ตอนต่อไป โดยเฉพาะการถอดบทเรียนท ัง้โครงการ หรือหลงัด าเนินงานโครงการเสร็จสิ้น ข ัน้ตอนน้ียิ่งมี

ความจ าเป็นมาก ๔) วเิคราะหค์วามส าเร็จหรือผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเปรียบเทยีบกบัผลที่คาดหวงัตามวตัถุประสงค ์

หรอืตามตวัชี้วดั ๕) วเิคราะหป์จัจยัที่เกี่ยวขอ้งท ัง้ปจัจยัภายในและภายนอกโครงการ หรอืองคก์ร ๖) สงัเคราะหบ์ทเรยีน

และขอ้เสนอแนะ 

 จากเอกสารต่างๆ ดงักล่าวท าใหเ้ห็นแนวทางการถอดบทเรียน พอสรุปไดว้่า การถอดบทเรียน (Lesson 

Learned) คือ การทบทวน หรือสรุปประสบการณ์ท ัง้เชิงบวกและเชิงลบจากมมุมองและทศันคติที่แตกต่างหลากหลาย 

เพื่อจะน าไปสู่การพฒันาและปรบัปรุงงานหรือกิจกรรมหรือโครงการใหม้ีความกา้วหนา้และสอดคลอ้งกบัการ

เปลี่ยนแปลงของบุคคล กลุ่ม องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม ทัง้น้ีตอ้งอาศยัวธิีการถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดี (Good 

Practice) โดยการพิจารณาจากคุณสมบตัิของกรณีศึกษาหรือบทเรียนตน้ทางที่เอื้อใหส้ามารถก าหนดขอบเขตไดอ้ย่าง

ชดัเจน และมคีวามสมบูรณใ์นตวัเอง 

 วรางคณา อนิทรพนิทวุฒัน ์(๒๕๔๖. หนา้ ๖๙-๗๒) ไดก้ลา่วถงึทฤษฎกีารจดัการความรูบ้างทฤษฎวี่า คือ 

การผสมผสานและเกื้อกูลกนัระหว่างองคป์ระกอบ ๓ ส่วนคือ   

๑. ความรูท้ีบ่นัทกึเป็นทางการ(Explicit Knowledge) คือความรูท้ีจ่ะคน้ควา้หาอ่านอย่างเป็นทางการได ้

จากสิ่งพิมพ ์ท ัง้ที่พิมพเ์ชิงธุรกิจ เอกสารทางธุรกิจขององคก์รต่างๆ อีเมล เวบ็ อินทราเน็ต ฐานขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจน

เอกสารทีค่น้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง 

๒. ความรูค้วามสามารถทีฝ่งัแฝงอยู่ในตวับคุคล (Tacit Knowledge) คือความรูท้ีไ่มอ่ยู่ในต ารา อาจอยู่ 

ในรูปของการสนทนาระหว่างบุคคล ท ัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บทสนทนาทางโทรศพัท์ (ท ัง้ที่เป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ) รวมถึงความรูท้ี่ปุถุชนท ัว่ไปมีอยู่แลว้ในตวัตนของแต่ละคน รวมถึงความรูท้ี่เก็บไวใ้นลิ้นชกั  ใน

แฟ้มขอ้มลูต่าง ๆ ของแต่ละคน 

๓. โครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) การจดัการความรูจ้ะประสบความส าเรจ็ไดส้มบูรณแ์บบ ตอ้ง 



 
 

[๑๐] 
 

หาทางใหไ้ดท้ ัง้ explicit tacit knowledge มาประสานผนึกรวมกนั ณ ที่ใดที่หน่ึง โดยมีองคก์รรองรบัในการจดัการ  

ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานนัน้ควรจะมลีกัษณะอย่างไร ก็ย่อมขึ้นระดบัความซบัซอ้นขององคก์ร ความพรอ้มดา้นทรพัยากรที่

จะสนบัสนุนการจดัการความรู ้รวมถงึเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์ององคก์รนัน้ๆ โครงสรา้งพื้นฐานอาจเป็นโครงสรา้ง

ง่ายๆ หรือซบัซอ้นโดยเริ่มจากมีการน าเทคโนโลยีช่วย มกีารสนบัสนุนจากผูบ้ริหารสูงสุด มตีน้ทุนทางสงัคม มีความ

ไวว้างใจ ศรทัธาเป็นพื้นฐาน มกีารใหค้ าแนะน า การฝึกอบรม การพฒันาผูป้ฏบิตัิงานควบคู่กบัการจดัสรรงบประมาณที่

เพียงพอเพื่อเริ่มการจดัการความรูใ้หม่ๆ ประเด็นส าคญัคือ โครงสรา้งพื้นฐานตอ้งมีขอบเขตกวา้งกว่าเทคโนโลยี 

เน่ืองจากเทคโนโลยเีป็นเฟืองส่วนหน่ึงเท่านัน้ของโครงสรา้งพื้นฐาน 

 จากแนวคิดและทฤษฎทีีว่่าดว้ยการถอดบทเรียนและการจดัการความรูข้า้งตน้ ผูว้จิยัจะประมวลเพือ่เป็น 

กรอบแนวคิดการวจิยัคร ัง้น้ี 

 

2. วรรณกรรม/สำรสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำกำรอำ่นกำรเขียน 

 

 พมิพชัร พงษต์น (๒๕๔๔) ศึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของแรงจูงใจในการอ่านกบั 

ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยของนกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศึกษา 

กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจในการอ่าน ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย 

กลุม่ตวัอย่างคือ นกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรยีนสงักดักรมสามญัศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๐๐ คน 

เครื่องมือที่ใชค้ือ ๑) แบบทดสอบแรงจูงใจในการอ่าน ซึ่งแปลมาจากแบบทดสอบของ Wigfield มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) และ ๒) แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ

ภาษาไทย มลีกัษณะเป็นแบบสอบปรนยั ชนิด ๔ ตวัเลอืก จ านวน ๖๐ ขอ้ โดยวดัความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อ

ความเขา้ใจ ตามแนวคิดของ Dallman และคณะ (๑๙๘๔) ซึ่งประกอบดว้ย ความเขา้ใจขอ้เท็จจริง (การรูค้วามหมาย

ของค า) การตีความ (การเขา้ใจส านวนภาษา การเปรียบเทียบ การชี้อุปนิสยัของคนในเรื่อง) และการประเมนิค่า (การ

พจิารณาเหตุผลที่ท  าใหช้วนเชื่อ การพิจารณายอมรบัสิ่งที่อ่านว่ามคุีณค่าเพียงพอหรือไม่ การชี้วตัถปุระสงค์ของผูแ้ต่ง) 

ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยของนกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดบั

ผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่ทีก่รมวชิาการก าหนด ความสามารถในการอ่านเพือ่ความเขา้ใจภาษาไทยข ัน้ความเขา้ใจขอ้เทจ็จริงอยู่ใน

ระดบัผ่านเกณฑข์ ัน้ต า่ที่ก  าหนดความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยข ัน้ตีความ และความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยข ัน้การประเมินค่า อยู่ในระดบัต า่กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด และแรงจูงใจในการอ่านรวมทุก

องคป์ระกอบกบัความสามารถในการอ่านเพือ่ความเขา้ใจภาษาไทยของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาปีที่ ๓ มคีวามสมัพนัธก์นั

ในทางบวก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .๐๕ 

 กาญจนา ทนัอนิทอ์าจ (๒๕๕๐) ศึกษาคุณลกัษณะส่วนบคุคลทีม่ต่ีอนิสยัการอ่านของนกัศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อศึกษานิสยัการอ่าน ปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อนิสยัการอ่าน และเพื่อสรา้ง

สมการพยากรณ์นิสยัการอ่านจากคุณลกัษณะส่วนบุคคลกลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี คณะบรหิารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จ านวน ๓๙๘ คน เครื่องมอืที่ใช ้ไดแ้ก่ แบบวดันิสยัการอ่าน แบบทดสอบบุคลกิภาพการปรบัตวั

เพือ่ความเป็นเลศิ (STRI) แบบวดัความคิดเหน็เกี่ยวกบัตนเอง แบบวดัระดบัการคิดที่แทจ้รงิ และแบบส ารวจการเรียนรู ้

ผลการศึกษาเมื่อท าการเปรียบเทยีบนิสยัการอ่านโดยใชส้ถิติทดสอบ Kruskal Wallis พบว่า การไดร้บัการส่งเสริมการ



 
 

[๑๑] 
 

อ่านจากทางบา้น การไดร้บัการส่งเสริมการอ่านจากทางโรงเรียนบุคลกิ การปรบัตวัเพื่อความเป็นเลศิจากลกัษณะนิสยั

เน่ืองจากสิ่งแวดลอ้ม ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเอง และระดบัการคิดที่แทจ้ริงต่างกนัส่งผลใหม้นิีสยัการอ่านที่แตกต่าง

กนั ส่วนเพศบุคลกิภาพการปรบัตวัเพื่อความเป็นเลศิจากลกัษณะนิสยัเฉพาะตวั และรูปแบบการเรียนที่ต่างกนัมนิีสยั

การอ่านไม่แตกต่างกนั การไดร้บัการส่งเสรมิการอ่านจากทางบา้นและจากโรงเรียน ๖๘ บุคลกิภาพการปรบัตวัเพื่อความ

เป็นเลศิจากลกัษณะนิสยัเน่ืองจากสิ่งแวดลอ้ม บคุลกิภาพการปรบัตวัเพือ่ความเป็นเลศิจากลกัษณะนิสยัเฉพาะตวั ความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัตนเอง การคิดแทจ้ริงระดบัร่วมพฒันา รูปแบบการเรียนแบบ sensor thinker, senser feeler, 

intuitive thinker, และแบบ intuitive feeler มีความสมัพนัธท์างบวกกบัตวัแปรนิสยัการอ่านอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถติิที่ระดบั .01 โดยที่เพศ และการคิดแทจ้ริงระดบัอิสระ มคีวามสมัพนัธก์บันิสยัการอ่านอย่างไม่มนียัส  าคญัทางสถิติ  

ผลการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณ พบว่า ตวัแปรท านายที่ดีที่สุดของนิสยัการอ่านไดแ้ก่ รูปแบบการเรียนแบบ intuitive 

thinker การส่งเสริมการอ่านจากทางบา้น ความคิดเห็นเกี่ยวกบัตนเอง การส่งเสริมการอ่านจากโรงเรียน และรูปแบบ

การเรียนแบบ sensor thinker โดยตวัแปรท านายท ัง้ ๕ ตวัเมื่อสรา้งเป็นสมการท านายมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์

พหุคูณเท่ากบั .๕๙ และสามารถร่วมกนัท านายนิสยัการอ่านไดร้อ้ยละ ๓๕.๑ 

 โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิหรอื PISA ซึง่ด าเนินการโดยองคก์ารพฒันาและความร่วมมอืทาง 

เศรษฐกจิ (OECD) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิการอ่านเพือ่การเรยีนรู ้นัน่คือการใชก้ารอ่านเพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของ

ภารกิจอื่น ๆ ท ัง้การเรียนรูแ้ละการด ารงชีวิตในสงัคมของนกัเรียนที่มอีายุ ๑๕ ปี (OECD, ๒๐๐๐; ๒๐๐๖a) โดยใช ้

คะแนนมาตรฐาน และตัง้ค่าคะแนนเฉลีย่กลางของ OECD เท่ากบั ๕๐๐ คะแนน และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเป็น ๑๐๐ 

ผลการประเมนิในปี ๒๐๐๓ พบว่า มนีกัเรียนประมาณสองในสามของนกัเรียนท ัง้หมดทุกประเทศมคีะแนนอยู่ระหว่าง 

๔๐๐ ถงึ ๖๐๐ คะแนน (หรือ ๑ SD) ประเทศที่มคีะแนนการอ่านสูงสุด ๓ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ฟินแลนด ์แคนาดา และ

นิวซีแลนด ์ประเทศนอก OECD มคีะแนนเฉลีย่ต า่กว่าค่าเฉลี่ย OECD ยกเวน้ฮ่องกงประเทศเดียวที่มคีะแนนสูงกว่า

ค่าเฉลี่ย OECD (คะแนน ๕๒๒) ส าหรบันกัเรียนไทยมค่ีาเฉลี่ยการอ่านต า่กว่าค่าเฉลี่ย OECD คือมคีะแนน ๔๓๑ มี

ประเทศใน OECD ประเทศเดียวที่มคีะแนนต า่กว่าไทย คือ เมก็ซิโก ถา้เปรียบเทยีบกบัประเทศนอก OECD ประเทศ

ไทยมคีะแนนเป็นอนัดบัที่ ๖ (จาก ๑๔ ประเทศ) ถา้เปรยีบเทยีบกบัทกุประเทศและแบ่งตามคะแนนของนกัเรยีน เป็นสี่ค

วอเตอร ์จากบนถึงล่าง ประเทศไทยจะตกอยู่ในควอเตอรท์ี่สาม คะแนนเฉลี่ยการอ่านของไทยต า่กว่าค่าเฉลี่ย OECD 

อยู่ในต าแหน่งระหว่าง ๔๑-๔๒ จาก ๕๗ ประเทศ (OECD, ๒๐๐๐; ๒๐๐๖a; ๒๐๐๖b) ส าหรบัประเทศไทย พบว่า 

แนวโนม้การเปลีย่นแปลงจาก PISA ๒๐๐๐ ถงึ PISA ๒๐๐๖ คะแนนเฉลีย่ลดต า่ลง (๑๔ คะแนน)  

 อนงค ์วรพนัธ ์(๒๕๕๓: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฒันาการอ่านและการเขยีนของเด็กปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการจดั 

กจิกรรมเลา่นิทานประกอบการท าสมดุเล่มเลก็ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษาเป็นนกัเรยีนชาย-หญิง อายุระหว่าง ๕-๖ ปี 

ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัที่ไดร้บัการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบการท าสมดุเล่มเลก็รายบุคคล กิจกรรมการเล่า

นิทานประกอบการท าสมดุเล่มเลก็ และกิจกรรมการเล่านิทานแบบปกติ มพีฒันาการอ่านแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั

ทางสถติิที่ระดบั .๐๑ เด็กปฐมวยั ก่อนการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบการท าสมดุเล่มเลก็รายบุคคล รายกลุ่ม และ

กจิกรรมการเล่านิทานแบบปกต ิมพีฒันาการทางภาษาดา้นการเขยีนแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัส าคญัทางสถติิ จากเอกสาร

และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง สรุปไดว้่าการส่งเสรมิและพฒันาการเขยีนใหเ้ด็กปฐมวยัสามารถส่งเสริมและพฒันาการเขยีนได ้

ดว้ยการจดักิจกรรมที่เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง กิจกรรมการเขยีนควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กเขยีนสื่อสารความคิดออกมา



 
 

[๑๒] 
 

ตามความตอ้งการของเด็ก ใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบตัิเอง และใหก้ารเสริมแรงกระตุน้โดยถามใหเ้ด็กไดค้ิด ถือเป็นการ

ส่งเสรมิการเขยีนอย่างแทจ้รงิ  

 บรษิทั ซพี.ี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) โดยส านกั CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT และ 

คณะกรรมการโครงการหนงัสอืดีเด่นรางวลัเซเว่นบุค๊อวอรด์ ประสานความร่วมมอืกนัด าเนินโครงการบนัไดกว ีรุ่นที่ ๓ 

ส่งเสริมเยาวชนและครูอาจารยจ์ากท ัว่ประเทศ รวม ๖๓ คน เขา้ค่ายปฏบิตัิการเรียนรูก้ลยุทธก์ารเขยีนฉนัทลกัษณ์ของ

กวนิีพนธไ์ทย จากศิลปินแห่งชาตแิละกวซีไีรตโ์ครงการบนัไดกว ีรุ่นที ่๓ จดัขึ้นระหว่างวนัที ่๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ บา้นผูห้ว่าน จ.นครปฐม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเปิดโอกาสเยาวชนและครูอาจารยเ์ขา้ใจรูปแบบฉนัทลกัษณ์ของกวี

นิพนธไ์ทย มคีวามสามารถในการสรา้งสรรคก์วนิีพนธท์ี่มชี ัน้เชิงทางวรรณศิลป์ สามารถสรา้งผลงานกวนิีพนธท์ี่ถูกตอ้ง

ตามฉนัทลกัษณ์ อีกท ัง้ตอ้งการส่งเสรมิใหค้รูอาจารยม์คีวามรูค้วามเขา้ใจและมเีทคนิคพเิศษในการจดัการเรียนการสอน

ฉนัทลกัษณ์ของกวีนิพนธไ์ทย โดยมีผูผ้่านการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมโครงการรวมท ัง้สิ้น ๖๓ คน จ าแนกเป็น นกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ๓๓ คน ครูอาจารย ์๓๐ คน ผูเ้ขา้อบรมครัง้น้ี ท ัง้กลุ่มเยาวชนและครูอาจารยไ์ดร้บัการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละแบ่งกลุม่เพื่อฝึกปฏบิตักิารจากผูท้รงคุณวุฒิระดบัประเทศอย่างใกลช้ดิ อาท ิเนาวรตัน ์พงษไ์พบูลย ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต์, สถาพร ศรีสจัจงั ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ , ชมยัภร แสงกระจ่าง 

ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์, รศ.ดร.ธญัญา สงัขพนัธานนท ์(ไพฑูรย ์ธญัญา) ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และ

นกัเขียนซีไรต์, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และกวีซีไรต ,์ เรวตัร ์พนัธุพ์ิพฒัน์ กวีซีไรต์ และ                

พนิิจ นิลรตัน ์เป็นตน้ (https://www.csrcpall.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%) 

 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั ส านกัพมิพป์ระพนัธส์าสน์ จ ากดั ตระหนกัถงึความส าคญัของ 

การสบืสานและสรา้งสรรคภ์าษาไทย จึงร่วมกนัจดัโครงการ “อ่าน เขยีน เรียนรู ้สู่งานวจิารณ์” ตัง้แต่คร ัง้แรกจนถงึปีที ่

๓ เพื่อสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดเ้พิม่พูนประสบการณ์การอ่านหนงัสอืควบคู่ไปกบัพฒันาทกัษะการคิดการเขยีนเชิงวเิคราะห์

และวจิารณ์ การอ่านหนงัสอืท ัง้ประเภทสารคดีและบนัเทิงคดีจะช่วยสรา้งเสริมความรูข้องเยาวชนใหล้กึซึ้ง รวมท ัง้เปิด

โลกทศันใ์หก้วา้งไกล และก่อใหเ้กดิปญัญา นอกจากน้ี ขณะทีอ่่านหนงัสอืนัน้เยาวชนจะไดเ้รยีนรูแ้บบอย่างของภาษาไทย

อนังดงาม ซึ่งเป็นมรดกทางภูมปิญัญาของชาติที่ควรค่าแก่การศึกษาเพื่ออนุรกัษ ์สืบทอด และพฒันาใหส้ง่างามย ัง่ยืน

สบืไป  โครงการ “อ่าน เขยีน เรียนรู ้สู่งานวิจารณ์” ปีที่ ๓ ที่ก  าลงัจะจดัขึ้นน้ี ยงัคงมุ่งม ัน่ที่จะสนบัสนุนใหเ้ยาวชนได ้

บูรณาการทกัษะการอ่าน การคิด และการเขยีน โดยผ่านการใชภ้าษาไทยอย่างสละสลวยดว้ยความภาคภูมิ ใจในภาษา

ประจ าชาติ เพือ่ใหเ้อกลกัษณ์ของวฒันธรรมทางภาษาไทยไดค้งอยู่ท่ามกลางกระแสโลกาภวิตันแ์ละความเปลีย่นแปลงท ัง้

ปวง (http://www.praphansarn.com)  

 ...กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านส าหรบัวยัรุ่นในไทยในช่วงทศวรรษทีผ่่านมาหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดักจิกรรม 

ส่งเสรมิการอ่านอย่างแพร่หลาย ท ัง้หน่วยงานที่มหีนา้ที่โดยตรงของภาครฐั ส่วนทอ้งถิน่ และกิจกรรมเพื่อสงัคม (CSR) 

ของหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ท ัง้น้ี มีหลายโครงการที่ใหค้วามส าคญัแก่กระบวนการพฒันานกัอ่านเชิงคุณภาพ และ

สนบัสนุนใหเ้ยาวชนเกิดการเรียนรูท้ ัง้จากภายนอกและภายใน  ค่าย “อ่าน เขยีน เรียน คิด”โดยมลูนิธิเอสซีจี เป็นการ

อบรมเชิงปฏิบตัิการที่เปิดโอกาสใหเ้ยาวชนไดพ้บปะสนทนากบันักเขียนที่มีชื่อเสียง เพื่อสรา้ง “การอ่าน” ใหเ้ป็น

วฒันธรรมของสงัคมและมีนกัอ่านเพิ่มมากขึ้น รบัฟงัประสบการณ์ “การเขยีน” ของศิลปินในดวงใจ มกีิจกรรม “การ

เรียน” ไดแ้ก่ ฐานนวนิยาย ฐานเรื่องส ัน้ และฐานกว ีและกิจกรรมวจิารณ์วรรณกรรมเพื่อใหเ้ยาวชนไดฝึ้กฝน “การคิด” 

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์และวิจารณ์อย่างมีหลกัคิด กลา้วรรณกรรมเป็นโครงการส่งเสริมทกัษะการเขยีนและการจดัท า

http://www.praphansarn.com/


 
 

[๑๓] 
 

หนงัสอืเบื้องตน้ โดย ซพีอีอลล ์ร่วมกบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย และสมาคมครู

ภาษาไทยแห่งประเทศไทย แต่ละปีจะมแีนวคิดในการจดักิจกรรมแตกต่างกนัออกไป เช่น “พนิิจละคร พนิิจชีวติ” “รูค้ิด

...ใชช้ีวิตเป็น” “ปลูกศิลปะปรุงปญัญา ปรบัชีวิต” ฯลฯ ๘ โครงการจะคดัเลอืกเยาวชนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายที่

ผลงานผ่านการคดัเลือกเพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมมุ่งเนน้ใหว้ยัรุ่นไดพ้ินิจพิเคราะหแ์ละมีความเขา้ใจโลกและชีวิตมากขึ้น 

ควบคู่กนัไปกบัการพฒันาความสามารถในการเขยีนและการเป็นนกัเขยีนที่ดซีึ่งเรยีนรูจ้ากการถ่ายทอดประสบการณ์ของ

นกัเขยีนและวทิยากร  Nanmeebooks Reading Club เป็นโครงการยกระดบัการอ่านของคนไทยที่จดัโดยนานมบีุค๊ส ์

ซึง่ไดร้ณรงคใ์หเ้ด็กและเยาวชนไทยท ัว่ประเทศอ่านหนงัสอืผ่านโครงการน้ีมาตัง้แต่ปี ๒๕๔๓ โดยมคีรูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

แนะน าหนงัสอืที่ควรอ่าน ท ัง้หนงัสอืบนัเทิงคดี สารคดี และนิตยสารส่งเสริมความรู ้และใหน้กัเรียนสะสมยอดการอ่าน

ใน “สมดุบนัทึกการอ่าน” โรงเรียน/บรรณารกัษ/์นกัเรียน ที่มยีอดการอ่านตามเกณฑท์ี่ก  าหนดจะไดร้บัรางวลัและสิทธิ

พเิศษต่าง ๆ จนถึงปจัจุบนัมโีรงเรียนเขา้ร่วมโครงการแลว้กว่า ๒๕,๐๐๐ โรงเรียน ครูกว่า ๕๐,๐๐๐ คน และนกัเรียน

ก ว่ า  ๑ ๐  ล ้าน ค น  นับ เป็ น โค รงก ารส่ ง เส ริ ม ก าร อ่ าน ข อ ง เอ ก ชน โค รงก าร ให ญ่ ที่ สุ ด โค รงก ารห น่ึ ง

(https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/00133a.pdf) 

 กจิกรรมส่งเสรมิการอ่านส าหรบัวยัรุ่นของทเีค.พารค์  เช่น  Poet-three บทกว ี๓ บรรทดัเป็นโครงการ 

ความร่วมมอืระหว่างทีเคพารค์กบั Bookmoby เพื่อจดักิจกรรมการอบรมและประกวดการสรา้งสรรคบ์ทกวใีนรูปแบบ 

“บทกวี ๓ บรรทดั” หวัใจส าคญัคือการขดัเกลาความคิดและวธิีสื่อสารความคิดใหเ้รียบงา่ยและรวดเร็ว นอกจากจะจดั

อบรมทกัษะในในการเขยีนบทกวแีลว้ กิจกรรมน้ียงัสอนการออกแบบเลยเ์อาท ์การเลอืกภาพหรือรูปถ่ายมาประกอบบท

กวดีว้ย เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้ขยีนมกีารสรา้งสรรคท์ ัง้ดา้นวรรณกรรมและทศันศิลป์ไปพรอ้มๆ กนั...Read Camp เป็น

กิจกรรมที่ชวนนกัคิดนกัอ่านทุกประเภทร่วมกนัแลกเปลี่ยนเรียนรูมุ้มมองใหม่ ๆ ถกประเด็น และตัง้ค าถามอย่าง

สรา้งสรรค์ตามแบบฉบบัคนรุ่นใหม่ในแนวคิด “ทุกอย่างอ่านได ”้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ หนังโฆษณา วฒันธรรม 

พฤตกิรรม ฯลฯ จดัขึ้นโดยทเีคพารค์ร่วมกบักลุ่มนวตักรรมเยาวชนเพือ่สงัคม (YIY – Why I Why) กจิกรรมมลีกัษณะ

เหมอืนการ “ชวนเพือ่นอ่าน” เยาวชนทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมจะเขยีนหวัขอ้และความส าคญัของสิง่ที่อยากจะใหเ้พื่อนอ่านใหทุ้ก

คนไดม้สี่วนในการเลอืก หวัขอ้ที่ใชเ้ป็นฐานกิจกรรมการอ่านโดยมเีจา้ของหวัขอ้เป็นผูน้ าประเด็น ใชเ้วลาประมาณ ๓๐ 

นาทีในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นในแต่ละฐาน และหากมเีวลาเหลือหวัขอ้ที่ไม่ไดถู้กเลอืกก็จะถูกน ามาท า

กิจกรรมเป็นล  าดบัถดัไป ขอ้สงัเกตของกิจกรรมการอ่านส าหรบัวยัรุ่นที่จดัขึ้นโดยทเีคพารค์ แมว้่ากลุ่มเยาวชนวยัรุ่นจะ

เป็นเป้าหมายหลกัของทีเคพารค์ แต่ตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน ๙ ปี ทีเคพารค์ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ส าหรบักลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะไม่บ่อยนกั มกัจดักิจกรรมเนน้การส่งเสริมการอ่านในกลุ่ม เด็กเป็นหลกั ส่วนกิจกรรม

ส าหรบัวยัรุ่นกม็กัจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ที่ใหเ้ยาวชนไดค้น้หาความถนดัและพฒันาความสามารถของตนเอง 

เช่น ดา้นดนตรี คอมพิวเตอร ์ศิลปะ การตลาด ฯลฯ โดยอาจจะยงัขาดความชดัเจนในการเชื่อมโยงกิจกรรมเหล่าน้ีกบั

กจิกรรมการอ่าน  ท ัง้น้ีเมือ่พจิารณาตวัอย่างกจิกรรมส่งเสรมิการอ่านส าหรบักลุ่มวยัรุ่นทีไ่ดจ้ดัขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บทกว ี๓ 

บรรทดั หรอื Read Camp เป็นกิจกรรมทีท่เีค.พารค์ร่วมจดักบัภาคีส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ดงันัน้องคค์วามรูใ้นการจดัจึง

ไม่ ได ้อ ยู่ ที่ อ ง ค์ ก ร  แ ล ะห าก ไม่ ได ้มี ค ว าม ร่ ว ม มื อ ต่ อ กิ จ ก ร รม เห ล่ านั้ น ก็ จ ะ ข าด ค ว าม ต่ อ เ น่ื อ ง 

(https://www.tkpark.or.th/stocks) 

 มาโนช  ดนิลานสกูล และคณะ (๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) กลา่วถงึบทบาทส่งเสรมิการอ่านการเขยีนของ 

https://www.tkpark.or.th/stocks
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กลุ่มคลื่นใหม่ว่า การรวมกลุ่มของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ต ั้งแต่ยุคแรกจนกระท ัง่ถึงปจัจุบนั มีจุดเริ่มตน้และพฒันา

บทบาทใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนสมาชิก เหตุปจัจยั และยุคสมยัมาตามล าดบั ต ัง้แต่การรวมกลุ่มกนัท าใหเ้กิดบรรยากาศ

การเขยีนงานเขม้ขน้ขึ้น มกีารวพิากษว์จิารณ์ผลงาน แลกเปลีย่นความคิดประเด็นดา้นวรรณกรรม ตลอดจนการพูดคุย

เกี่ยวกบัหนงัสือที่สมาชิกไดอ่้าน นอกจากนัน้ดว้ยระยะเวลาอนัยาวนานของความเป็นกลุ่มวรรณกรรม ไดท้  าใหเ้กิด

บทบาทที่ส่งผลดีต่อสงัคมหลายลกัษณะในระยะหลงั บทบาทดา้นการจดัค่ายวรรณกรรมเป็นบทบาทที่โดดเด่นของกลุ่ม

คลืน่ใหม่ เพราะสมาชิกเกือบทุกคนต่างมสี่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง  ดว้ยความสามารถที่หลากหลายของสมาชิก เช่น ดวง

แกว้ กลัยาณ์รอ้งเพลงไพเราะ ปรชัชา ทศันา เล่นดนตรีแต่งเพลงและรอ้งเพลงไดด้ี รมณา โรชาเป่าขลุ่ยและวาดรูปได ้

เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นส่วนสนบัสนุนใหบ้ทบาทดา้นน้ีของกลุ่มมคีวามเขม็แขง็ มพีฒันาการที่น่าสนใจ สามารถสรา้งความ

ยอมรบัใหเ้กิดขึ้นอย่างกวา้งขวาง การจดัค่ายวรรณกรรม ไดส้รา้งประสบการณ์การเรียนรูท้ี่ดีแก่สมาชิก เพราะแกนน า

คนส าคญัของกลุ่มมคีวามคิดเรื่องการจดัค่ายมาตัง้แต่สมยัเรียนมหาวทิยาลยั จนสมาชิกกลุ่มต่างกลา้ที่จะกล่าวว่า กลุ่ม              

คลืน่ใหม่เป็นมอือาชีพเรื่องการจดัค่าย ประสบการณ์การท าค่ายวรรณกรรมประการหน่ึงที่สรา้งแรงบนัดาลใจแก่สมาชิก

กลุ่มคลืน่ใหม่เสมอมา นัน่คือ การสรา้งจุดเปลีย่นแก่ชีวตินกัเรียนโดยอาศยัวรรณกรรม มนีกัเรียนจ านวนมากที่เขา้ร่วม

ค่ายวรรณกรรมกบักลุม่คลืน่ใหม่แลว้เปลีย่นความรูส้กึนึกคิด เปลีย่นพฤติกรรมการใชช้วีติไปในทางที่ดี มภีูมคุิม้กนัชวีติ

ที่ม ัน่คงแขง็แรงมากขึ้น นกัเรียนเหล่าน้ีมคีวามผูกพนักบัสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่มกีารติดต่อสื่อสารกนัดว้ยวธิีการต่าง ๆ 

หลงัจลค่ายวรรณกรรมแต่ละคร ัง้ มกีารร่วมกิจกรรมกนัตามวาระอนัเหมาะสมกลายเป็นเครือข่ายธรรมชาติที่มจี  านวน

เพิม่มากขึ้นตามล าดบั  

 วรรณกรรมและสารสนเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาการอ่านการเขยีนขา้งตน้เป็นเพยีงการสุ่มตวัอย่างเพือ่ 

แสดงใหเ้ห็นว่าการอ่านการเขยีนมีความส าคญั ขณะเดียวกนัปญัหาเกี่ยวกบัการอ่านเขยีนก็ยงัคงมีอยู่ แมห้น่วยงาน

ทางการศึกษาจะไดพ้ฒันากนัอย่างต่อเน่ือง แต่ก็ไม่เพียงพอ จึงมีการส่งเสริมสนบัสนุนและจดักิจกรรมเกี่ยวกบัการ

พฒันาการอ่านการเขยีนอย่างต่อเน่ือง หลากหลาย โดยมหีน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ท ัง้ที่รบัผดิชอบโดยตรงและโดยออ้ม

ร่วมกนัขบัเคลือ่นกิจกรรมน้ีแก่นกัเรียนและเยาวชนในโอกาสต่าง ๆ อาท ิกลุ่มนกัเขยีนอย่างเช่น กลุ่มวรรณกรรมคลื่น

ใหมแ่ละกลุม่นาคร   

 

๓  วรรณกรรม/สำรสนเทศที่เกีย่วขอ้งกบักลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนำคร 

 

 กลุ่มคลื่นใหม่ 

 มาโนช ดนิลานสกูล และคณะ (๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) กลา่วว่า กลุม่คลืน่ใหมเ่กดิขึ้นในร ัว้ 

มหาวิทยาลยัคือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา โดยคนหนุ่มที่สนใจการเขียน โดยเฉพาะบทกวี เกิดความ

ประทบัใจในถอ้ยค า “คลื่นใหม่” และรูส้ึกผูกพนัอยู่กบัชื่อน้ี ซึ่งแต่เดิมเป็นชื่อของวารสารที่ท  า  นักกิจกรรมใน

มหาวทิยาลยัจดัท ากนั เมื่อไม่อาจรื้อฟ้ืนวารสารขึ้นมาไดอ้ีก จึงต ัง้กลุ่มวรรณกรรมตัง้ชื่อว่า “คลื่นใหม่” เพื่อตอบสนอง

อุดมการณ์ของตนเอง ประกอบกบัช่วงนัน้เป็นยุคเฟ่ืองฟูของกลุ่มวรรณกรรมในภูมภิาคต่าง ๆ คือ ภาคเหนือมกีลุ่มลม

เหนือซึ่งม ี“แสงดาว ศรทัธาม ัน่”เป็นแกนน า ภาคอีสานมกีลุ่มล  าน า้มลู ที่น าขบวนโดย “ฟอน ฝ้าฟาง” ภาคตะวนัออกมี

กลุ่มเพลิงธรรมของ “ประกาย ปรชัญา” ส่วนภาคใตม้ีกลุ่มวรรณกรรมกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ย เช่น กลุ่มประภาคารของ 

ประมวล มณีโรจน์กบัรูญ ระโนด กลุ่มสานแสงทอง ของไพฑูรย ์ธญัญา และกลุ่มบุดใหม่ที่ต ัง้ขึ้นมาโดย “เทือก 
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บรรทดั” กบั “พนัดา ธรรมดา” เป็นตน้ กลุ่มคลื่นใหม่เป็นกลุ่มขนาดเลก็ มสีมาชิกกลุ่มเริ่มตน้จากสมาชิกเพยีงสองคน 

คือ กานติ ณ ศรทัธา กบั อาลยั พรหมจรรย ์กิจกรรมในช่วงแรกของกลุ่มคลื่นใหม่เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของสมาชิกสองคน  เพื่อเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัจนกลายเป็นมติรภาพที่สวยงามแน่นแฟ้น ท าใหว้นัเวลาของ

นิสติหนุ่มสาวสองคนที่สนใจสิง่เดียวกนัมีชีวติชีวา เต็มไปดว้ยพลงัและความหวงัที่จะท าสิ่งที่ปรารถนา นัน่คือ การเขยีน 

บทกวี กลุ่มคลืน่ใหม่มจี  านวนสมาชิกนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงมบีทบาททางวรรณกรรมที่จะสรา้งผลกระทบไม่

มากนกั กลุม่จงึมขีอ้มลูท ัง้ในรูปเอกสารและงานวจิยัไมม่ากนกั   

 ข อ้ มู ลที่ เกี่ ย วข อ้ งก ับ กลุ่ ม ค ลื่ น ใหม่ ซึ่ ง ช ัด เจนและครอบคลุ ม ม ากที่ สุ ด  คื อ  เอกส าร เรื่ อ ง                      

กลุ่มวรรณกรรม “คลืน่ใหม่” บนเสน้ทางย่างกา้วก่อนถงึ “เพื่อใหโ้ลกไดย้นิวญิญาณเรา” ซึ่งยาว ๑๔ หนา้ พมิพเ์ผยแพร่

เป็นเอกสารอดัส าเนาใน พ.ศ. ๒๕๔๙ เขยีนโดยกานติ ณ ศรทัธา แกนน ากลุ่มคลืน่ใหม่ มขีอ้มูลเพิ่มเติม สรุปไดว้่า มี

นกัเขยีนใหญ่คนหน่ึงเป็นแรงบนัดาลใจของเขาและสมาชิกกลุ่มในเวลาต่อมา เริ่มจากการทราบขอ้มูลจากเพื่อนรกัที่ชื่อ 

อรชนุ เมือ่ตอนเรยีนช ัน้ปีที ่๒ ว่า มนีกัเขยีนคนหน่ึงมาท างานอยู่ในมหาวทิยาลยัน้ี ซึง่ต่อมาเขากไ็ดรู้จ้กั คือ “พนม นนัท

พฤกษ”์ เมื่ออ่านหนงัสอืมากขึ้น เขาก็พบบทกวีที่เขยีนโดย พนม นนัทพฤกษ ์โดยเฉพาะบทที่ชื่อว่า “เดือนสาม ลมรกั

ลอ่งแผดโผยโปรยผ่านมา” เขารูส้กึว่างามจบัใจท ัง้ความหมายและถอ้ยค า หลงัจากนัน้ก็ไดอ่้านบทกวอีกีหลายชิ้นที่เขยีน

โดย พนม นนัทพฤกษจ์นกระท ัง่ไดรู้ว้่าเป็นคนเดียวกนักบัสถาพร ศรีสจัจงั ช่วงนัน้พนม นนัทพฤกษ์มีผลงานเขยีน

คือนวนิยายเล่มใหม่ชื่อ “ทุ่งหญา้ขาว ป่าสูง และวนัรุง้ทอสาย” ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ สมาชิกรุ่นก่อตัง้ของกลุ่มคือ อาลยั 

พรหมจรรย ์เสยีชีวติ เมือ่วนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๗ ตอนที่เธอเรียนอยู่ช ัน้ปีที ่๒ ดว้ยการท าอตัวนิิบาตกรรม เพื่อน

พอ้งนอ้งพี่และคณาจารยใ์นมหาวทิยาลยัต่างตกใจและเศรา้โศกอย่างยิ่ง เพราะไม่เคยมใีครทราบมาก่อนว่าไดเ้กิดอะไร

ขึ้นแก่เธอ ทุกคนต่างคุน้เคยกบัภาพของนิสิตสาวที่ร่าเริงแจ่มใสน า้ใจดี และมีพลงัสรา้งสรรค์อย่างเหลือเฟือ เธอ

กลายเป็นคนเงยีบเหงา เศรา้ซมึ แต่ไมม่ใีครคาดคิดว่ามปีญัหารา้ยแรงถงึขนาดท าใหต้อ้งฆ่าตวัตาย 

 ปีการศึกษา ๒๕๒๗ กานติ ณ ศรทัธากบัมาโนช นิสราไดพ้บเดก็หนุ่มคนหน่ึงทีเ่พิง่เขา้เรียนในมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา เป็นคนหนุ่มที่เอาจริงเอาจงัในการเขยีนบทกว ีเขาบอกว่าสนใจการเขยีนบทกวมีาตัง้แต่เรียน

ระดบัมธัยมศึกษานัน่คือ “รมณา โรชา” ซึ่งไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มคลืน่ใหม่ในเวลาต่อมา ในช่วง พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ 

กานติ ณ ศรทัธา กบัมาโนช นิสรา และเพื่อนอีกหลายคนเป็นนกักิจกรรมในมหาวิทยาลยั  และท ากิจกรรมกนัอย่าง

คึกคกัในนามชมรมวรรณศิลป์  คิดคน้และสรา้งสรรครู์ปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรบัและสรา้งความ

เคลือ่นไหวใหเ้กดิขึ้นในมหาวทิยาลยัได ้เช่น จดัยอวาทวีพิากษว์จิารณ์ เสยีดสมีหาวทิยาลยั จดัมหกรรมบทกว ีเปิดแผง

ขายหนงัสือ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายรูปแบบ โดยมกี าลงัส  าคญั คือ นิสิตหนุ่มอีกคนที่สนใจและเขา้ใจวรรณคดี

โบราณอย่างลกึซึ้งมนีามปากกาว่า ปราศ ราหุล เป็นเพื่อนร่วมช ัน้ในการเรียนปรญิญาตรีของมาโนช นิสรา และมรุ่ีนนอ้ง

อีกคนหน่ึงนามว่า อจัฉรา สุขขมีนต ์นิสติสาวชาวจงัหวดั พระนครอยุธยาผูม้คีวามมุ่งม ัน่ และไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก

กลุม่วรรณกรรม “คลืน่ใหม”่ ในเวลาต่อมา 

 ช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ กลุ่มวรรณกรรม “คลื่นใหม่” ไดเ้ติบโตมาพรอ้มกบัชมรมวรรณศิลป์ในมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา เพราะว่าสมาชิกของกลุ่มคลืน่ใหม่คือ แกนน าหลกัของชมรม นิสติในชมรมต่างก็สนใจการคิด

การเขยีน เมื่อพนม นนัทพฤกษ ์รบัเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาชมรมดว้ยก็ยิ่งท าใหค้วามสนใจของนิสิตมคีวามคึกคกัมาก

ยิง่ขึ้น ดว้ยประสบการณ์ในกจิกรรมตอนเรียนมหาวทิยาลยัและประสบการณ์ในการเขยีนของเขามคุีณค่าอย่างยิ่งต่อการ

เริ่มตน้อ่านเขยีนของนิสติหรอืกิจกรรมของชมรมรวมท ัง้กลุ่มคลืน่ใหมด่ว้ย จนกลุ่มคลืน่ใหม่ไดม้แีนวคิดที่จะขยายกลุ่ม



 
 

[๑๖] 
 

ใหใ้หญ่ขึ้นดว้ยการเปิดรบัสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อใหค้นที่อยากเป็นนกัเขยีนมารวมตวักนั ปรากฏว่ามผูีม้าสมคัรนบัสบิคน 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ในที่สุดสมาชิกจ านวนดงักล่าวก็เหลือเพียง อจัฉรา สุขขีมนต์ คนเดียวที่ยงัยืนหยดัในเสน้ทาง

วรรณกรรมจนถึงทุกวนัน้ี อย่างไรก็ตาม มสีมาชิกหลายคนที่สนใจเคยร่วมกิจกรรมบนเสน้ทางวรรณกรรมในนามของ

กลุ่ม ก่อนจะจากกนัไปตามวิถีทางของแต่ละคน เช่น ธนูนอ้ย ส่งเสริม ผูม้คีวามสามารถในการเขยีนบทกวทีี่น่าสนใจ 

เมือ่จบการศึกษาแลว้เขาไปเป็นครูอยู่จงัหวดัระนอง และเลน่หนงัตะลุง โสภณ ชูช่วย เขยีนบทกวไีมเ่หมอืนใคร ภายหลงั

มคีวามกา้วหนา้ในอาชีพคือเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน เกื้อกูล ขวญัทอง มฝีีมอืการเขยีนโคลง แต่ทุกวนัน้ีไม่ทราบข่าว

คราวของเขาอกีเลย อีกคนหน่ึงแมว้่าจะไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุม่คลืน่ใหม่ แต่กม็สี่วนอย่างมากต่อพฒันาการของกลุ่มคลืน่

ใหมใ่นฐานะทีเ่ป็นเพื่อนสนิทกนั นัน่คือ “ปราศ ราหุล” ซึ่งเป็นชาวอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี มาเรียนที่มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา เป็นเพื่อนร่วมหอ้งของ มาโนช  นิสรา และอาลยั พรหมจรรย ์ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน ๆ 

ว่าเป็นมนุษยท์ีด่ีงามและเอาจรงิเอาจงักบัชวีติมากทีสุ่ด เขาคือกวแีทแ้ละมจีติใจควรแก่การยกย่องทุกดา้น แต่ในทีสุ่ดเขา

ก็จบชีวิตลงเช่นเดียวกบั อาลยั พรหมจรรย ์ในขณะที่รบัราชการครูอยู่ที่โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดันครปฐม ก่อน

เสยีชวีติ เขามผีลงานเขยีนรวมบทกวพีมิพเ์ผยแพร่ออกมาเลม่หน่ึงชื่อว่า “ฝากค าเฝ้าใจสมยั” ซึ่งไดร้บัค าชื่นชมจากผูอ่้าน

ไมน่อ้ย (มาโนช ดนิลานสกูล และคณะ. ๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔)   

 กานติ ณ ศรทัธา (๒๕๔๙. หนา้ ๑-๑๔) กล่าวว่า ใน พ.ศ.๒๕๒๗ กลุ่มวรรณกรรมในภูมภิาคต่าง ๆ ของ

ประเทศไทยมคีวามเฟ่ืองฟูมาก เช่น เกิดกลุ่มดาวเหนือ กลุม่พลงัเหนือ และกลุม่กาแล ทางภาคเหนือโดยมศูีนยร์วมอยู่

ในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มสองแคว เกิดขึ้นที่จงัหวดัพิษณุโลก และมเีหตุการณ์ส  าคญัเกิดขึ้นในปีเดียวกนั คือ มกีารจดั

สมัมนาวรรณกรรมที่จงัหวดัพษิณุโลก มกี าหนดจดัท าวารสารทางวรรณกรรมร่วมกนัของกลุ่มวรรณกรรมต่าง ๆ โดยใช ้

ชื่อว่า “อาณาจกัรวรรณกรรม” โดยมอบหมายใหส้มาชกิคนส าคญัของกลุม่สองแควคือ เวยีง วชิระ ท าหนา้ที่บรรณาธกิาร 

กลุ่มวรรณกรรม “คลื่นใหม่” และชมรมวรรณศิลป์ มศว.สงขลา ไดไ้ปสมัมนาในครัง้น้ีดว้ย และเป็นส่วนหน่ึงของการ

ผลติวารสารดงักลา่ว น่ีเป็นคร ัง้ทีส่องที่เปิดประตูออกไปร่วมกิจกรรมกบันกัเขยีนในวงกวา้ง คร ัง้แรกเกดิขึ้นในปี ๒๕๒๖ 

ในการสมัมนาวรรณกรรมที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไปกบัมาโนช นิสรา การเดินทางออกนอกรัว้มหาวิทยาลยัท าใหไ้ด ้

ประสบการณ์มากมาย ด ังนั้น ในช่วงเปิด เทอมของปี  ๒๕๒๗ จึงจ ัดส ัมมนาคนวรรณกรรมปักษ์ใตข้ึ้ นใน                      

วดัดินลาน จงัหวดัสงขลา ซึ่งอยู่ติดกบับา้นของมาโนช นิสรา อาศยัศาลารา้งเป็นที่ถกเถียง พูดคุย และนอนพกัยามค า่

แบบเรียงแถวกนัเป็นที่แปลกใจของเจา้อาวาส การสมัมนาคร ัง้น้ีเองท าใหไ้ดรู้จ้กักบัสมคิด นวลเปียน กวฝีีมอืดีแห่ง จ.

พทัลุง ซึง่ต่อมาเป็น ส.ส. ๓ สมยัของพรรคประชาธปิตัย ์

 กานติ  ณ  ศร ัทธา จบการศึกษาระด ับปริญญาตรีจากมหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงขลา                

เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ แต่ยงัคงใชช้ีวิตอยู่กบันกักิจกรรมและนกัวรรณกรรมรุ่นนอ้งในมหาวิทยาลยัดว้ยความผูกพนั  

โดยเฉพาะชมรมวรรณศิลป์ ยงัคงร่วมท ากิจกรรมกบั ปราศ ราหุล ซึ่งเป็นประธานชมรมต่อจากมาโนช นิสรา  เขา

เดินทางไป ๆ มาๆ ระหว่างบา้นที่อ  าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราชกบัมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  สงขลา นาน

นบัปี จนไดรู้จ้กักบั ดวงแกว้ กลัยาณ ์นิสติปีหน่ึงของมหาวทิยาลยั เธอเรียนอยู่ปีเศษก็ลาออก  ดว้ยเหตุผลส่วนตวัและ

เหตุผลดา้นความคิดเกี่ยวกบัระบบการศึกษาและความใฝ่ฝนัที่จะเป็นนกัเขยีนจึงตดัสนิใจเลอืกเสน้ทางของตวัเอง “ผม

กบัเธอตระเวนเดินทางไปท ัว่ประเทศเพื่อการเขยีนหนงัสอื ก่อนที่จะตัง้หลกัม ัน่อยู่ในกรุงเทพฯ ในเวลาต่อมา ขณะที่มา

โนชไปเป็นครูในโรงเรียนชื่อชวนฝนั “บางสวรรคว์ทิยาคม” จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขาท ากิจกรรมมากมายเพื่อส่งเสริมการ

อ่านการเขยีนของนกัเรียนแถบนัน้ หลงัจากนัน้กเ็รยีนจบปริญญาโทและไปเป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรยีนสทงิพระวทิยา 



 
 

[๑๗] 
 

จงัหวดัสงขลา แหลง่พ านกัของ “นกัปราชญแ์ห่งคาบสมทุรสทงิพระ” นาม สาทร ดษิฐสุวรรณ ผูม้หีวัใจกวา้งยิง่กว่าทะเล

...” ส่วน รมณา โรชา ไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรยีนพงัเคนพทิยา อ าเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี เขาหยุดเขยีนหนงัสอืไป

นานหลายปี จนกระท ัง่ กานติ ไดช้กัชวนใหเ้ขากลบัมาเขยีนหนงัสืออีกคร ัง้ เขาจึงเขยีนอย่างกระตือรือรน้ พรอ้มกบัจดั

ค่ายวรรณกรรมขึ้นในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมนกัเรียนที่สนใจการอ่านการเขยีน และกระตุน้การอ่านการเขยีนแก่นกัเรียน

ในโรงเรียนติดต่อกนัหลายปี กานติและเพื่อนนกัเขยีนก็ไปช่วยกิจกรรมดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง สมาชิกกลุ่มอีกคนคือ 

อจัฉราก็ไปเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ ยงัคงทุ่มเทจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม

นกัเรยีนเรื่อยมา กลุม่วรรณกรรม “คลืน่ใหม่” ในช่วงหลงัจากที่สมาชิกเรียนจบและออกไปท างานในที่ต่าง ๆ การรวมตวั

กนัก็ด าเนินไปอย่างหลวม ๆ แต่ยงัมีความผูกพนักนัอย่างแน่นแฟ้น มกีารไปมาหาสู่กนัอยู่อย่างสม  า่เสมอ (กานติ ณ 

ศรทัธา. ๒๕๔๙. หนา้ ๑-๑๔)    

 หลงัจากรมณาไดย้า้ยจากจงัหวดัอุบลราชธานี  มาสอนหนังสืออยู่ที่ โรงเรียนเสาธงวิทยา จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จนกระท ัง่เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เขาก็จดักิจกรรมการอ่านการเขยีนในกลุ่มนกัเรียนของเขา  จดักิจกรรม

ต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลายาวนาน ท่ามกลางความเงยีบเหงาซบเซาของวงการวรรณกรรม นบัแต่หลงัปี พ.ศ.๒๕๔๓ เป็น

ตน้มา กลุ่มวรรณกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยต่างซบเซาลงไปอย่างมาก รวมท ัง้กลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่ดว้ย จนถึง 

พ.ศ.๒๕๔๖ มกีารคิดจะฟ้ืนฟูกลุม่ขึ้นมาอกีคร ัง้ โดยม ีปรชัชา ทศันา จเรวฒัน ์เจรญิรูป และดุสติ หวนัฯ เขา้เป็นสมาชิก

ของกลุ่มวรรณกรรม “คลื่นใหม่” ปรเมศวร ์กาแกว้ วโิรจน์ วุฒิพงศ์ และลดัดา สงกระสินธุ ์รวมท ัง้ วรภ วรภา ก็ได ้

มาร่วมกิจกรรมกลุ่มกนั ท าใหก้ลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่ฟ้ืนขึ้นมาอีกคร ัง้หน่ึง โดยมสีมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่รวมเป็น

สบิคน กิจกรรมกลุ่มเริ่มคึกคกัขึ้นทนัท ีส่วนใหญ่จะเป็นการพบปะและพูดคุยกันเรื่องวรรณกรรม การส่งเสริมการอ่าน 

การเขยีน การร่วมเป็นวทิยากรตามโรงเรียนต่าง ๆ และการออกไปเขยีนบทกวีนอกสถานที่ โดยเฉพาะบทบาทดา้นการ

จดัค่ายวรรณกรรมไดเ้ป็นบทบาทที่โดดเด่นของกลุ่มคลื่นใหม่ในระยะหลงั เพราะสมาชิกเกือบทุกคนต่างมสี่วนร่วมใน

บทบาทดา้นน้ีอย่างต่อเน่ือง ดว้ยความสามารถที่หลากหลายของสมาชกิในกลุ่ม เช่น ดวงแกว้ กลัยาณ์ รอ้งเพลงไพเราะ              

ปรชัชา ทศันา เล่นดนตรีแต่งเพลงและรอ้งเพลงไดด้ี รมณา โรชา เป่าขลุ่ยและวาดรูปได ้เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นส่วน

สนบัสนุนใหบ้ทบาทดา้นน้ีของกลุ่มเขม้แขง็ มพีฒันาการที่น่าสนใจ สามารถสรา้งความยอมรบัใหเ้กิดขึ้นอย่างกวา้งขวาง 

(มาโนช ดนิลานสกูล และคณะ. ๒๕๕๖. หนา้ ๑๗๓-๑๘๔) 

 กลุ่มนำคร 

 สิทธิเดช  โรหิตะสุข (๒๕๕๒. หนา้ ๓๙๑-๓๙๓) กล่าวถึงค าสมัภาษณ์ของเจน สงสมพนัธุ ์สมาชิกกลุ่ม

นาครเกี่ยวกบัการรวมตวักนัและบทบาทในช่วงก่อนและเมือ่รวมกลุ่มช่วงแรก ๆ สรุปไดว้่า สมาชิกกลุ่มนาครส่วนใหญ่

เป็นนกักิจกรรมในสถาบนัการศึกษา พอมกีารรวมตวักนัของสหพนัธน์กัศึกษาภาคใต ้ก็ไดข้บัเคลื่อนกิจกรรมส าคญัใน

ภาคใตห้ลายครัง้ เช่น กรณี “น า้ท่วมใหญ่ในภาคใต ”้ กรณีการเผาจวนผูว้่า เน่ืองจากเหตุการณ์น า้ท่วม ประชาชน

ตอ้งการอาหาร แต่ผูว้่าราชการจงัหวดัไมน่ าออกมาแจกจ่ายประชาชนที่ก  าลงัเดือดรอ้น กลบัน าไปเกบ็ไวใ้นจวนผูว้่าฯ คน

ทีม่บีทบาทการเคลือ่นไหวในครัง้นัน้ ก็ม ีสุรชยั แซ่ด่าน ส าราญ รอดเพชร สมใจ สมคิด บางคนก็เป็นสมาชิกกลุ่มนาคร

ในเวลาต่อมา การเคลือ่นไหวของนกัศึกษาดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่จงัหวดัสงขลา เพราะมมีหาวทิยาลยัส าคญั

ในภาคใตต้ ัง้อยู่ถึง ๓ สถาบนั คือ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา และวทิยาลยั

ครูสงขลาโดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา นัน้ มีประมวล  มณีโรจน ์เป็นนายกองคก์าร

นิสิต เป็นนกักิจกรรมที่มีบทบาทหลายดา้น เช่น การออกค่ายอาสาพฒันา การจดัท าหนงัสือในมหาวิทยาลยั เพื่อ
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แลกเปลีย่นข่าวสาร เป็นตน้ มกีารประสานงานกบัสถาบนัอื่นอยู่อย่างต่อเน่ือง บางสถาบนัก็เกิดชมรมวรรณศิลป์ มกีาร

ท าหนงัสือออกมาเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัในส่วนกลาง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร เป็นตน้ ต่อมาประมวล มณี โรจน์ ไดร้ ับรางว ัลช่อการะเกด                

จากเรื่อง “ว่าวสขีาว” ท าใหเ้กิดความตื่นตวัในการอ่านมากขึ้น เมือ่นกักิจกรรมในมหาวทิยาลยัท ัง้หลายเรียนจบ ซึ่งส่วน

ใหญ่เรียนดา้นวชิาชีพครู หลายคนก็พยายามสอบบรรจุ ระหว่างสอบและรอผลก็ไดน้ดัหมายรวมตวักนัที่บา้นประมวล  

มณีโรจน ์ทีบ่า้นท่ามหิร า จงัหวดัพทัลุง อ่านหนงัสอืเพือ่เตรยีมตวัสอบบรรจเุป็นขา้ราชการครู ช่วยเหลอืกนั ระหว่างนัน้ก็

มีการร่วมกนัเขียนเรื่องส ัน้ บทกวี เพื่อส่งไปตีพิมพต์ามนิตยสารต่าง ๆ ขณะที่หลายคนพอจะมีผลงานอยู่บา้งแลว้ 

ขณะนัน้ในภาคใตม้กีลุ่มอิสระที่ท  างานศิลปะวฒันธรรมกนัมากพอสมควร เช่น ชมรมดอกไมฯ้ กลุ่มประภาคาร กลุ่ม

สานแสงทอง กลุ่มประกายพรึก เป็นตน้ เขาจึงชวนนอ้งชายคือ กนกพงศ ์สงสมพนัธุ ์เดินทางไปหาสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ 

เริ่มจากไปหา สมใจ สมคิด มาคุยกบั ประมวล  มณีโรจน ์คุยกบัไพฑูรย ์ธญัญา เริ่มนดัคุยกนัทีบ่า้นประมวล มณีโรจน ์

ซึง่ถอืเป็นจดุเริ่มตน้ ตอนนัน้กน็ดัพบกนัเดือนละสองคร ัง้ หรอืที่วดัพระบรมธาตุ กลุ่มขยายกวา้งขึ้น มกีลุ่มพริาบเหลอืง 

“พระนกัเขยีน” ที่เขยีนบทกว ีเรื่องส ัน้ในแนวทางสงัคมนิยม มคีวามคิดทางการเมอืงสูง เป็นพระที่สนใจดา้นการเมอืง

อย่างชดัเจน โดยม ีพระมหาจตุรงค ์ศรจีงกล เป็นแกนน า และเป็นคนที่ยนืยนัว่าการรวมตวัของกลุ่มต่าง ๆ น่าจะชื่อว่า 

“กลุ่มนาคร” หลงัจากนัน้ กลุ่มต่าง ๆ ก็เขยีนค าหอ้ยทา้ยดว้ยค าว่า “นาคร” และต่อมากลุ่มย่อย ๆ เหล่าน้ีก็หายไปแลว้

กลายเป็นกลุม่นาครในทีสุ่ด 

 การรวมตวักนัของกลุ่มคนวรรณกรรมจากกลุ่มเล็กกลุ่มนอ้ยจนกลายเป็นกลุ่มนาครนัน้  ประมวล  มณี

โรจน ์และ ‘รูญ ระโนด (๒๕๕๐. หนา้ ๓๖-๓๗) ไดก้ล่าวถึงวตัถปุระสงคข์องกลุ่มนาครเอาไวใ้นเอกสารวาระครบรอบ 

๒๕ ปี กลุม่นาคร ว่าม ี๕ ขอ้ ดงัน้ี 

 ๑.  เพื่อน าเสนอแลกเปลีย่นทศันะความคิดเหน็และข่าวสารความเคลือ่นไหวของวฒันธรรมทอ้งถิ่น รวมท ัง้

เรื่องราวทางดา้นเน้ือหา รูปแบบ และทศิทางของวรรณกรรมและบทเพลง 

 ๒.  เพื่อขยายแวดวงของศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น วรรณกรรม และเพลง สู่การร ับรูข้องเยาวชน               

คนหนุ่มสาว และผูส้นใจอื่น ๆ ซึง่จะเนน้ในส่วนภมูภิาคตามเงือ่นไขการด ารงอยู่ท ัง้ของผูส้ือ่และผูร้บั 

 ๓.  เพื่อร่วมกนัท ากิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม วรรณกรรมและเพลงอนัหมายถึง ทศันะและ   ความ

คิดเหน็ในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกนัศึกษา เผยแพร่วรรณกรรม เพลงเพือ่ชวีติ และวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

 ๔.  เพื่อยนืยนัถงึความส าคญัและคุณค่าของวฒันธรรมไทย ท ัง้ที่ยงัด ารงเอกลกัษณ์อยู่อย่างเขม้ขน้ และที่

ปรบัเปลี่ยนประสมประสานไปแลว้ เพื่อการด ารงอยู่และความสอดคลองกบัชีวิตที่เป็นตน้ธารของ                   บท

เพลง วรรณกรรม และวฒันธรรมดงักลา่ว 

 ๕. เพื่อแลกเปลี่ยนทศันะ ความคิดเห็น และข่าวคราวของการต่อสูเ้พื่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ 

รวมท ัง้ชวีติและความเป็นอยู่ทีด่กีว่าของประชาชนในรูปแบบของบทเพลง วรรณกรรม และศิลปวฒันธรรม  

 ก่อตัง้กลุ่มนาคร แลว้บทบาทประการหน่ึงที่กลุ่มน้ีไดท้  าใหส้งัคมรบัรูม้าโดยตลอด ก็คือ กิจกรรมค่าย

วรรณกรรมท ัง้ในฐานะผูจ้ดัและผูม้สี่วนร่วมในกิจกรรมทางวรรณกรรมที่เป็นส่งเสริมคนรุ่นใหม่  เป็นการเพาะสรา้งหรือ

ผลติแนวคิด ความเชื่อ ความศรทัธาบางประการ หรืออาจจะเรียกว่า “ตวัตนของกลุ่มนาคร” ที่แสดงออกผ่านกิจกรรม 

เช่น กิจกรรมค่ายวรรณกรรม กจิกรรมค่ายอนุรกัษธ์รรมชาติ กิจกรรมค่ายวฒันธรรมทอ้งถิน่ เป็นตน้ สมาชิกคนส าคญั

หลายคนยงัคงเกี่ยวขอ้งอยู่กบังานวรรณกรรมในส่วนที่เป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนคนรุ่นใหม่ใหอ่้านและเขยีน  ดว้ย



 
 

[๑๙] 
 

การจดัโครงการส่งเสริมการอ่านการเขยีน เป็นวทิยากรเกี่ยวกบัการส่งเสริมการอ่านการเขยีน เช่น จรูญ หยูทอง รตัน

ธาดา แกว้พรหม ไพฑรูย ์ธญัญา สมใจ สมคิด ประมวล มณีโรจน ์เจน สงสมพนัธุ ์เป็นตน้  

         บทบาทดา้นน้ีของกลุ่มนาครเกิดขึ้นจากสมาชิกทีก่ระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคใต ้เช่น จงัหวดัพทัลุง มี

ค่ายวรรณกรรม ค่ายอนุรกัษธ์รรมชาติ ซึง่อาจจะจดัขึ้นโดยกลุม่องคก์รอื่น แต่ผูจ้ดัก็มกัจะเชญิสมาชกิกลุม่นาครที่อยู่ใน

พื้นที่หรือพื้นที่ใกลเ้คียงเป็นวิทยากร เช่น ประมวล มณีโรจน์ สมคิด ทองสง ปทัมราษฎร ์เชื้อศูทร เป็นตน้ จงัหวดั

นครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่กลุ่มนาครมบีทบาทค่อนขา้งชดัเจนในดา้นการส่งเสริมการสรา้งและเสพวรรณกรรม เพราะมี

สมาชิกที่เป็นก าลงัส  าคญัหลายคนอาศยัอยู่ในพื้นที่น้ีหลายคน กิจกรรมส่วนหน่ึงสมาชิกกลุ่มนาครเป็นผูจ้ดัขึ้น และ

สนบัสนุนกลุ่มองคก์รอื่นดว้ยการเขา้ไปเป็นวทิยากรใหค้วามรู ้สมาชิกกลุม่ทีม่บีทบาทชดัเจนในพื้นทีน้ี่ เช่น สมใจ สมคิด 

รตันธาดา แกว้พรหม ธชั ธาดา ศิลปชยั สุหลง เป็นตน้ กจิกรรมที่โดดเด่นคือ กิจกรรมค่ายกวนีอ้ยเมอืงนคร กิจกรรม

แข่งขนักลอนสดในงานเทศกาลเดือนสบิ รวมท ัง้กิจกรรมแข่งขนักลอนสดเกือบทุกรายการ จะมสีมาชิกกลุ่มนาครเป็น

ก าลงัส าคญั ซึ่งสามารถสรา้งคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมอืในการเขยีนบทรอ้ยกรอง และเป็นก าลงัส  าคญัในการสบืทอดวฒันธรรม

การอ่านเขยีนกระจายกนัอยู่ในองคก์รต่าง ๆ จงัหวดัสงขลาก็เป็นอีกพื้นที่หน่ึงที่มีกิจกรรมส่งเสริมการสรา้งและเสพ

วรรณกรรมอย่างคึกคกั มีสถาบนัการศึกษา องคก์รท ัง้ภาครฐัและเอกชนจดักิจกรรมค่ายวรรณกรรมกนัมากขึ้น ซึ่ง

มกัจะไดร้บัแนวคิดในการจดักิจกรรมตลอดจนวิทยากรจากสมาชิกกลุ่มนาครในจงัหวดัสงขลาและพื้นที่ใกลเ้คียง 

สมาชกิคนส าคญัในพื้นทีน้ี่ไดแ้ก่ รูญ ระโนด (มาโนช ดนิลานสกูล และคณะ. ๒๕๕๖. หนา้ ๑๓๘-๑๔๐) 

  มาโนช ดินลานสกูล และคณะ (๒๕๕๖. หนา้ ๑๓๘-๑๔๐) ไดส้มัภาษณ์จรูญ  หยูทอง หรือรูญ            

ระโนด สมาชิกกลุ่มนาคร เกี่ยวกบับทบาทดา้นการส่งเสริมการสรา้งและเสพวรรณกรรมแก่เยาวชนของกลุ่มนาคร และ

ตัง้ขอ้สงัเกตถึงความคลี่คลายเกี่ยวกบับทบาทของกลุ่มซึ่งค่อย ๆ ปรบัตวัลดระดบัลงไปเป็นบทบาทระดบับุคคลของ

สมาชิกแต่ละคนมากขึ้นตามล าดบั หากเป็นเช่นน้ี บทบาทดา้นน้ีของกลุ่มนาครก็คงเป็นเช่นเดียวกบับทบาทดา้นอื่นที่ได ้

กล่าวมาแลว้ คือ มคีวามเขม้ขน้ในเบื้องตน้ แลว้ค่อย ๆ คลีค่ลายลงไปดว้ยเหตุผลส าคญั ๓ ประการ คือ สมาชิกส่วน

หน่ึงอุทศิเวลาใหแ้ก่หนา้ที่งานประจ ารวมท ัง้เรื่องครอบครวั สมาชิกส่วนหน่ึงหนัเหความสนใจไปสู่ดา้นอื่น เช่น งานวจิยั 

งานวชิาการ สมาชิกส่วนหน่ึงยงัคงสรา้งงานวรรณกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่การตดิต่อกบัสมาชิกในกลุ่มลดความเขม้ขน้ลง 

และสมาชิกส่วนสุดทา้ยน้ีคือสมาชิกที่ยงัคงมบีทบาทส่งเสริมการสรา้งและเสพวรรณกรรมของเยาวชน  เพราะยงัคงมี

ชื่อเสยีงอยู่ในวงวรรณกรรมในฐานะนกัเขยีน ซึง่คนรุ่นหลงัรูจ้กัและปรารถนาจะไดใ้กลช้ดิ 

 วรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มวรรณกรรมคลืน่ใหม่และกลุม่นาครดงักล่าว  แสดงใหเ้หน็ว่า

กลุ่มดงักล่าวมตีวัตนอยู่ในสงัคมอย่างชดัเจน มปีระวตัิความเป็นมาที่ยนืยนับทบาทดา้นต่าง ๆ ทีม่คุีณูปการต่อสงัคมมา

อย่างยาวนาน สมาชกิกลุม่วรรณกรรมทัง้สองกลุม่มผีลงานดา้นการเขยีนเป็นที่ประจกัษ ์ไดร้บัรางวลัระดบัต่าง ๆ จ านวน

มาก เช่น รางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรต์ รางวลัหนงัสือเดีเด่นแห่งชาติ รางวลัศิลปิน

แห่งชาติ รางวลัศิลปินดีเด่นระดบัจงัหวดั เป็นตน้ ผลงานเขยีนไดร้บัการยกย่องจากหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ โดย

น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาและประโยชน์เชิงสงัคมดา้นอื่นมาตามล าดบัจนถึงปจัจุบนั เช่น  ใชเ้พื่อการศึกษาวิจยั

ส าหรบัผูเ้รียนระดบัปริญญาโทหรือเอก เป็นหนงัสืออ่านนอกเวลาส าหรบันกัเรียน เป็นตน้ ดงันัน้บทบาททางสงัคมดา้น

การพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิจงึมขีอ้มลูหลกัฐานและน่าสนใจ 

 

 



 
 

[๒๐] 
 

๔. งำนวจิยัที่เกีย่วขอ้งกบักำรถอดบทเรยีน 

 

 พณัณ์ชิตา โยคะนิตย ์และนรินทร ์สงัขร์กัษา (๒๕๕๓. ๑๓๒-๑๔๐) ไดว้ิจยัเรื่อง การถอดบทเรียนการ

เรียนรูสุ้ขภาพชุมชน ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มวีตัถปุระสงคเ์พื่อ ๑) ถอดบทเรียนการเรียนรูด้า้นสุขภาพชมุชนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ๒) ศึกษากระบวนการปฏิบตัิที่ดีดา้นสุขภาพของชุมชนต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนม

ทวน จงัหวดักาญจนบุรี พื้นที่ในการศึกษาเลอืกต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี ผูใ้หข้อ้มูล 

ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน และประชาชน กลุ่ม/องคก์รชุมชน กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) และบุคลากรสาธารณสุข 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้งและการท าบนัทึกภาคสนาม โดยผูว้ิจยัใชก้าร

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะหห์ลงัปฏิบตัิ รวมถึงการวิเคราะห์

เอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนหนองสาหร่ายมทีุนทางสงัคมทีส่  าคญั มกีารสรา้งการเรียนรูร่้วมกนัของคนในชุมชน มี

การสรา้งเป็นกระบวนการเรียนรู ้เพื่อใหเ้กิดแนวทางการปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรม ปจัจยัสู่ความส าเร็จของชุมชนหนอง

สาหร่ายน้ี จดัท าเป็นยุทธศาสตรข์องชุมชนอยู่ดี มีสุข การจดักิจกรรมดา้นสุขภาพ ก่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัของ

ชาวบา้นจนประสบความส าเร็จ รวมถงึการจดัการความรูแ้ละใชค้วามรูข้องคนหนองสาหร่ายในการพฒันา ท างานอย่าง

เป็นระบบ เป็นกระบวนการส าคญัทีช่่วยใหก่้อเกดิประชาคมสุขภาพต าบล โดยเริ่มตน้จากสิง่ที่มอียู่และพฒันาต่อจากฐาน

รากเดิมที่เขม้แขง็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้ าของชุมชน นบัเป็นทุนทางสงัคมที่ส  าคญั ท ัง้ยงัใชต้วัแบบงานดา้นสาธารณสุข

สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพฒันาในมติิอื่น ๆ ดว้ยการพฒันาของหนองสาหร่ายเป็นการพฒันาชุมชนตน้แบบอย่างบูรณา

การ ทีน่ าไปสู่ความเขม้แขง็ของชมุชนหนองสาหร่าย 

 วฒันา พองโนนสูง (๒๕๕๘) ไดว้จิยัเรื่อง การถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูชุ้มชนเพื่อสรา้งภูมคุิม้กนัทา ง

สงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่นจากกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติเด็กโดยชุมชน กรณีศึกษาคลองสองตน้นุ่นการ ซึ่งวจิยัคร ัง้น้ี

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ ๑) ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูข้องชุมชน

เพื่อสรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น จากกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน ๒) ศึกษาปจัจยัและ

เงื่อนไขที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูข้องชุมชนที่สรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น และ ๓) เสนอแนวทาง

การพฒันากระบวนการเรียนรูข้องชุมชนในการสรา้งภูมิคุม้กนัทางสงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ 

คณะท างานเด็ก เจา้หนา้ที่รฐั เจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน และแม่วยัรุ่นและเพื่อน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั เริ่มดว้ย

การวเิคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (Non-Participant Observation) การ

สงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (Focus GroupDiscussion) การสมัภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการตีความ (Interpretation) 

เรื่องราวที่ปรากฏและเชื่อมโยงความเกี่ยวขอ้งของขอ้มลูในวฒันธรรมนัน้ ๆ ผลการวจิยัพบว่า ๑. บทเรียนกระบวนการ

เรยีนรูข้องชมุชนเพือ่สรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น จากกิจกรรมพฒันาคุณภาพชวีติเดก็โดยชมุชน พบว่า 

การที่ชุมชนเปลี่ยนทศันคติเชิงลบต่อพ่อแม่วยัรุ่นและวธิีการแกป้ญัหาที่พ่อแม่วยัรุ่นเพียงอย่างเดียว  เป็นการสรา้งการ

เรียนรูเ้ชิงบวกส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น ครอบครวัและชุมชน ท าใหก้ารเรียนรูชุ้มชนน าไปสู่การสรา้งภูมิคุม้กนัทางสงัคม 

ส าหรบัเด็ก วยัรุ่น และพ่อแม่วยัรุ่น ๒. ปจัจยัและเงือ่นไขที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรูข้องชุมชนที่สรา้งภูมคุิม้กนัทาง

สงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น ม ี๓ ปจัจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนของชุมชนที่สรา้งภูมคุิม้กนัทางสงัคมส าหรบัพ่อแม่



 
 

[๒๑] 
 

วยัรุ่น ไดแ้ก่ (๑) ปจัจยัที่เป็นสาเหตุใหเ้ด็กวยัรุ่นกลายเป็นพ่อแม่ (๒) ปจัจยัที่สนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูข้องชุมชน (๓) 

เงือ่นไขที่ท  าใหเ้กิดการเรียนรูข้องชุมชน ๓. แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรูข้องชุมชนในการสรา้งภูมคุิม้กนัทาง

สงัคมส าหรบัพ่อแม่วยัรุ่น ไดแ้ก่ การพฒันาระบบบริการสุขภาพส าหรบัพ่อแม่ร่วมกบัชุมชน ส่งเสริมใหเ้กิดการสรา้ง

ตน้ทุนชีวติเด็ก และพฒันากลไกการปกป้องคุม้ครองเด็กอย่างมสี่วนร่วม ดว้ยการบูรณาการการเรียนรูร่้วมกนัระหว่าง

หน่วยงานรฐั องคก์รพฒันาเอกชนและชมุชน 

กงัสดาล กนกหงส ์(๒๕๕๖) ไดว้จิยัเรื่อง ถอดบทเรียนความส าเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบา้นสบเติน 

ต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเนน้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Action Research : PAR) เครื่องมือที่ใชใ้นวิจยัคร ัง้น้ีประกอบดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth 

Interview : IDI) การสงัเกต (Observe) การสรา้งเวทีประชาคมโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion : 

FGD) โดยผูว้จิยัใชว้ธิีการก าหนดประเด็นหรือแนวค าถาม (schedule guide) ไวล้่วงหนา้ วตัถปุระสงคใ์นการวจิยัเพื่อ

ศึกษาบรบิทและถอดบทเรียนความส าเร็จ รวมไปถงึเงือ่นไขและกระบวนการเสริมสรา้งส านึกพลเมอืงของกลุม่เครอืข่าย

เยาวชนใฝ่ดี และน าผลจากการศึกษามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเพื่อขบัเคลื่อนใหเ้กิดทิศทางการพฒันาของกลุ่มโดยใช ้

กระบวนการวางแผนแบบมสี่วนร่วม จากผลการศึกษา พบว่า บทเรยีนความส าเรจ็ที่เกดิขึ้นกบักลุม่เครอืขา่ยเยาวชนใฝ่ด ี

มกีระบวนการท างานเพือ่เสรมิสรา้งส านึกพลเมอืง ประกอบไปดว้ยการท างานทีต่อ้งเขา้ใจธรรมชาติของสภาพปญัหา และ

ความตอ้งการของกลุ่มของเด็กและเยาวชนในพื้นทีีอย่างแทจ้ริง ตอ้งสรา้งการมีส่วนร่วมในการคิดและสรา้งสรรค์

กจิกรรม โดยใชห้ลกัการเด็กน า ผูใ้หญ่หนุน คน้หาศกัยภาพททีม่อียู่ในตวัเด็กและเยาวชนแต่ละคน พรอ้มท ัง้หนุนเสริม

ใหน้ าเอาศกัยภาพทีม่อียู่นัน้มาพฒันาตามความสามารถ น าหลกัธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมอืเพ่ือน าไปสู่การเป็นเยาวชน

ใฝ่ดี มกีระบวนการตัง้เป้าหมายของการท างานคือพฒันาคน พฒันางาน ประสานกนั และถอดบทเรียนจากการท างานทุก

คร ัง้ เพื่อสรา้งกระบวนการเรียนรูร่้วมกนัจากพี่ สู่นอ้ง ในประเด็นปจัจยัความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม

เครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีนัน้ พบว่า ทุนเดิมทางสงัคมของชุมชนที่มีความศรทัธาต่อพระสงฆ์ การสรา้งความเขา้ใจและ

แสวงหาความร่วมมอืใหเ้กิดขึ้นในชุมชน การด าเนินกิจกรรมสรา้งสรรคใ์นพื้นที่ตอ้งมคีวามต่อเน่ืองและย ัง่ยนื การสรา้ง

บทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชนใหเ้ป็นที่ยอมรบัและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรม การมพีี่เลี้ยงที่คอยให ้

ค าปรกึษาและสนบัสนุนการท างาน มกีารประชุม พูดคุยกบัสมาชกิในกลุม่อย่างต่อเน่ือง เนน้การสือ่สารในทางบวก สรา้ง

บรรยากาศที่ดีในการท างานร่วมกนั การสรา้งเครือข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก ส าหรบัประเด็นการวางแผน

แบบมีส่วนร่วม สามารถสรูปทิศทางการท างานในอนาคตดงัน้ี เนน้การสรา้งกลไกการขบัเคลื่อนเพื่อใหเ้กิดการเพิ่ม

ประสทิธิภาพการบริหารจดัการภายในเครือข่าย ขยายการเชื่อมโยงและสรา้งเครือขา่ยในการท างานดา้นเด็กและเยาวชน

ขยายกิจกรรม ปรบักระบวนการท างานของเครือข่ายโดยเนน้การท างานเชิงรุกและลึกโดยก าหนดหมู่บา้น  และ

กลุม่เป้าหมายในการท างานที่ชดัเจน 

 กรกฎ จ าเนียร (๒๕๕๗. ๒๖๕-๒๗๓) ศึกษาเรื่อง การถอดบทเรยีนโครงการบรกิารวชิาการ“โครงการอบรม

เชิงปฏิบตัิการนกัข่าวชุมชน ส านึกรกัษท์อ้งถิ่น” เพื่อถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบตัิการนกัข่าว

ชมุชนส านึกรกัษท์อ้งถิน่ และเพื่อแสวงหาแนวทางต่อยอดการพฒันานกัข่าวชมุชน รองรบัการเกิดทวีดีจิิตอลในส่วนของ

ทีวีชุมชน รวมท ัง้การสรา้งเครือข่ายกบัองคก์รภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม  ผูว้ิจยัใชก้ระบวนการสนทนากลุ่มการถอด

บทเรียนหลงัการปฏิบตัิการ (After Action Review) หรือ AAR โดยมกีลุ่มตวัอย่าง ๒ กลุ่ม คือ คณะผูท้  างาน และ

คณะผูเ้ขา้ร่วมอบรม โดยการสุ่มตวัอย่างอย่างงา่ย กลุม่ตวัอย่าง กลุ่มละ ๓ คน โดยสนทนากลุม่เพื่อถอดบทเรยีน จาก



 
 

[๒๒] 
 

กลุม่ตวัอย่างทีสุ่่มตวัอย่างอย่างงา่ยมาจาก ๒ กลุม่ คือ กลุม่ผูเ้ขา้อบรม (นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช, 

เครอืขา่ยเยาวชนงดเหลา้ และเครอืข่ายแรงงานขา้มชาติ) และกลุม่ผูจ้ดังาน (มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ไทยพี

บเีอส และเครือข่ายสื่อชุมชนภาคใต )้ กลุ่มละ ๓ คน รวม ๖ คน เพื่อวิเคราะหห์าความส าเร็จ อุปสรรค ปญัหา และ

แนวทางการแกไ้ข พฒันาต่อยอดการจดักิจกรรมในครัง้ต่อ ๆ ไป ซึ่งผลการวิจยัโดยสรุป พบว่า ความคาดหวงัของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการและคณะท างานมคีวามเห็นที่ตรงกนัคือ การที่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดพ้ฒันาตนเองในดา้นการผลติสื่อ

เพือ่รองรบัการเติบโตของทวีดีจิติอลประเภทบรกิารชมุชน หรอืทวีชีมุชน การพฒันาตนเองในทีน้ี่ คือ การคิดประเด็นขา่ว 

เขยีนข่าว ถ่ายท า และตดัต่อไดม้าตรฐานและออกอากาศเผยแพร่ในประเด็นสิง่ที่ไดเ้รียนรูแ้ละเป็นประโยชน์ คณะท างาน

และผูเ้ขา้ร่วมโครงการใหค้วามเห็นว่า ไดร้บัรูศ้กัยภาพในการท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม จนสรา้งชิ้นงานที่มี

คุณภาพได ้รวมถึงไดฝึ้กปฏิบตัิจริง เรียนรูจ้ริง ลงพื้นที่จริง น ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละรูจ้กัการตัง้ประเด็นข่าว 

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความเห็นตรงกนักบัคณะท างานว่า ควรเชิญผูเ้ขา้ร่วมงานใหห้ลากหลายสถาบนั

มากกว่าน้ี เพื่อไดแ้ลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั และควรมกีารอบรมการถ่ายวีดีโอ การตดัต่อวิดีโอเบื้องตน้

ก่อนโครงการ นอกจากน้ีท ัง้ 2 กลุ่มเห็นตรงกนัว่าควรมอีุปกรณ์เครื่องไมเ้ครื่องมอืที่เพียงพอและหอ้งอบรมที่อ  านวย

ความสะดวกไดด้ีกว่าน้ี นอกจากน้ี ยงัใหค้วามเหน็ว่าถา้มกีารลงพื้นที่ ควรจดัใหม้กีารคา้งแรมในพื้นที่ เพือ่ที่จะไดม้เีวลา

เรยีนรูพ้ื้นทีม่ากยิง่ขึ้น 

 จากเอกสารและงานวิจ ัยที่ เกี่ยวขอ้งท ั้งหมด ผู ว้ิจ ัยไดป้ระมวลสาระส าคัญแลว้ก าหนดเป็นส่วน                

ต่าง ๆ ในกระบวนการวิจยัคร ัง้น้ี เพื่อใหก้ารวิจยับรรลุวตัถุประสงคต์ามที่ก  าหนดไว ้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พฒันาการอ่านการเขยีนซึง่เป็นรากฐานส าคญัของเยาวชนและเป็นเครื่องมอืส าคญัในการพฒันาสงัคมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[๒๓] 
 

บทที่ ๓  

ถอดบทเรยีนกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียน 

    

           บทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่และกลุ่มนาครในบทน้ี  จะน าเสนอโดย

แยกออกเป็น ๒ กลุม่ เพือ่แสดงลกัษณะของแต่ละกลุม่ใหช้ดัเจน ตามล าดบัดงัน้ี  

 

๓.๑  สมำชิกกลุ่มคลื่นใหม่ 

 

๓.๑.๑  จดุเริ่มตน้หรอืทีม่าของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

กลุ่มคลืน่ใหมเ่ป็นกลุม่วรรณกรรมที่ก่อตวัขึ้นในมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ สงขลา (มหาวทิยาลยัทกัษณิใน

ปจัจุบนั) เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๒๖ โดยการรวมกลุ่มกนัของนิสิตที่สนใจการอ่านการเขียนในขณะนัน้ ซึ่งมีกานต ิ      

ณ ศรทัธา เป็นแกนน าและมีสมาชิกคนอื่นร่วมก่อตัง้ รวมท ัง้เขา้มาสมทบเพิ่มขึ้นตามล าดบั เช่น อาลยั พรหมจรรย ์    

มาโนช นิสรา รมณา โรชา ธนูนอ้ย ส่งเสรมิ อจัฉรา สุขขมีนต ์วรภ วรภา ดวงแกว้ กลัยาณ ์ปรชัชา ทศันา เป็นตน้ กลุ่ม

คลื่นใหม่ในระยะแรกนัน้มคีวามเคลื่อนไหวดา้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกบัการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มเป็น

หลกั จนสามารถพฒันาความรูท้างวรรณกรรมและฝีมอืในการเขยีนขึ้นมาไดอ้ย่างชดัเจน สมาชิกหลายคน  เช่น กานต ิ 

ณ ศรทัธา มาโนช นิสรา รมณา โรชา เป็นตน้ เริ่มมผีลงานเขยีนเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในคอลมันง์านเขียน

จ าพวกเรื่องส ัน้ บทกว ีบทความของนิตยสารและหนงัสือพมิพท์ี่มชีื่อเสยีงในขณะนัน้ เช่น ถนนหนงัสือ อาทติย์-ววิฒัน ์

คุรุปริทศัน ์สยามรฐั มติชนสุดสปัดาห ์และกรุงเทพธุรกิจ-จุดประกายวรรณกรรม เป็นตน้ หลงัจากสมาชิกส่วนใหญ่

ส าเร็จการศึกษา ก็เริ่มมีผลงานเขียนหนงัสือของตนเองพิมพเ์ผยแพร่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ท ั้งบทกวี เรื่องส ัน้และ     

นวนิยาย ส่งผลใหส้มาชิกบางคนไดร้บัรางวลัส าคญัทางวรรณกรรม เช่น กานติ ณ ศรทัธา ไดร้บัรางวลัหนงัสือดีเด่น

แห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ(กวีนิพนธช์ุด แก่ขึ้นตามล าพงั) รางวลัเซเว่นบุค๊อวอรด์(กวีนิพนธช์ุด ลิลิตหลา้

ก าสรวล) รางวลัวรรณกรรมบวัหลวง จากธนาคารกรุงเทพ(กวีนิพนธช์ุด ขวญัใจเจา้) เขา้รอบสุดทา้ยรางวลัซีไรต์(กวี

นิพนธช์ุด ที่ซึ่งขนุเขาทะลุเมฆ) วรภ วรภา ไดร้บัรางวลัหนงัสอืดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ(รวมเรื่องส ัน้ชุด 

อบุตัิการณ)์ รางวลัเซเว่นบุค๊อวอรด์(กวนิีพนธช์ดุ หมอกฝนั มา่นฟ้า หาฝน) รางวลันายอนิทร ์อวอรด์(กวนิีพนธช์ดุ มหา

ชเล) มาโนช นิสรา ไดร้บัรางวลัสุภาว ์ เทวกุล(นวนิยายเรื่อง บาดแผล) รางวลัหนังสือดี เด่นแห่งชาติ  จาก

กระทรวงศึกษาธิการ(นวนิยายเรื่อง โรงครู) รางวลันกัเขยีนเรื่องส ัน้ขวญัใจผูอ่้าน จากนิตยสารกุลสตรี(เรื่องส ัน้ เรื่อง 

บากหนา้) ดวงแกว้ กลัยาณ์ ไดร้บัรางวลัหนงัสือดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ(นวนิยายเรื่อง มุกดากบั

สาหร่าย) เป็นตน้ 

นอกจากบทบาทดา้นการสรา้งสรรคผ์ลงานวรรณกรรมในฐานะนกัเขยีนแลว้ สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ยงัมบีทบาท

ส่งเสริมการอ่านการเขยีนแก่เด็กและเยาวชนในโอกาสต่าง ๆ ดว้ย เพราะนอกจากจะมสีถานภาพเป็นสมาชิกกลุ่มคลื่น

ใหม่แลว้ หลายคนเป็นขา้ราชการครูในสถาบนัการศึกษาระดบัต่าง ๆ ซึง่สนใจพฒันาการอ่านการเขยีนใหแ้ก่นกัเรยีนหรือ

นิสิตนกัศึกษา จึงไดจ้ดักิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างต่อเน่ือง เช่น มาโนช นิสรา 

จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “วรรณกรรมสู่โรงเรียน” จ านวน ๕ คร ัง้ ในขณะรบัราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบางสวรรค์

วทิยาคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รมณา โรชา ไดจ้ดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนหลายครัง้ ขณะรบัราชการครูอยู่ที่โรงเรยีน



 
 

[๒๔] 
 

พงัเคนพทิยา จงัหวดัอุบลราชธานี และโรงเรียนเสาธงวทิยา จงัหวดันครศรีธรรมราช ปรชัชา ทศันา จดัค่ายรกัการอ่าน 

“อ่าน เขยีน เรียนชีวิต” หลายครัง้ ในขณะรบัราชการครูโรงเรียนเสมด็จวนวิทยาคม จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นตน้ 

แมว้่าในระยะต่อมาจะมสีมาชิกบางคนยุติบทบาทในฐานะสมาชิกกลุ่มไป หรือบางคนก็เงยีบหายไปตามภาระหนา้ที่ใน

ชวีติของตน แต่กลุ่มคลืน่ใหมก่็ยงัคงมสีมาชิกใหม่เพิ่มเขา้มาและมคีวามเคลือ่นไหวอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด มากบา้ง 

นอ้ยบา้ง ตามจงัหวะเวลาและความเหมาะสม  

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ดงักล่าว เป็นบทบาทที่ส  าคญัประการหน่ึงของ

กลุ่ม เริ่มตน้จากการช่วยเหลอืสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นเจา้ของกิจกรรมหรือโครงการตามบทบาทหนา้ที่ จากนัน้จึงขยาย

บทบาทออกไปสู่กิจกรรมหรือโครงการพฒันาการอ่านการเขียนของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยง านอื่นที่ขอความ

ช่วยเหลอืจากสมาชกิบางคนในกลุม่ โดยเฉพาะกานต ิณ ศรทัธา ดวงแกว้ กลัยาณ ์รมณา โรชา และวรภ วรภา 

จากนัน้จึงพฒันามาสู่การท างานร่วมกนัของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืสถาบนัการศึกษาหรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เชญิไปเป็นวทิยากรของกจิกรรมหรือโครงการระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๐ ถงึ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมจ านวน ๑๙๘ 

คร ัง้ มโีรงเรียน มหาวทิยาลยั หน่วยงานและองคก์รที่จดักิจกรรมหรือโครงการท ัง้สิ้น ๘๒ แห่ง ประกอบดว้ย โรงเรยีน

ระดบัประถมศึกษา ๑๔ แห่ง เช่น โรงเรยีนเทศบาล ๔ (บา้นแหลมทราย) จงัหวดัสงขลา จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

“จุดประกายนกัเขยีนนอ้ย” คร ัง้ที่ ๒ ถึง ๙ โครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จงัหวดักระบี ่จดัค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีน “ภาษาไทยรกัการอ่านการเขยีน” คร ัง้ที่ ๒ ถงึ ๖ โรงเรียนบา้นไสยาสน ์จงัหวดันครศรธีรรมราช 

จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “จดุประกายไฟฝนัวรรณกรรม” คร ัง้ที ่๑ ถงึ ๔ เป็นตน้ 

 โรงเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จ านวน ๓๖ แห่ง เช่น โรงเรยีนสวนศรวีทิยา จงัหวดัชมุพร จดัค่ายพฒันาการอ่าน

การเขยีน “สรา้งสรรคว์รรณกว”ี คร ัง้ที ่๑ ถงึ ๑๑ โรงเรยีนสะเดา “ขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์” จงัหวดัสงขลา จดัค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีน “ค่ายจุดประกายความคิด...ผลิตงานเขียน” คร ัง้ที่ ๑ ถึง ๗ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั ๒ 

จงัหวดัสงขลา จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “รกัการอ่าน สานงานเขยีน” คร ัง้ที่ ๑ ถงึ ๖ โรงเรียนอ ามาตยพ์านิชนุกูล 

จงัหวดักระบี ่จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “โครงการฅนวรรณกรรม” คร ัง้ที่ ๑ ถงึ ๓ หอ้งสมดุโรงเรยีนตาคลปีระชา

สรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “เปิดโลกอิสระในการคิด การอ่าน และการเขยีน” คร ัง้ที่ ๓ 

ถึง ๑๐ เป็นตน้ โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา จ านวน ๒ แห่ง มหาวิทยาลยั จ านวน ๑๐ แห่ง เช่น 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จงัหวดัยะลา จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียน “โครงการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตที่พึง

ประสงค ์เรื่องการพฒันาทกัษะการเขยีนเชิงสรา้งสรรค ์: เรื่องส ัน้และกวนิีพนธ”์ เป็นตน้ หน่วยงานและองคก์ร จ านวน 

๒๐ แห่ง เช่น ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน “ค่ายสานฝนั : กวศิีลป์จงัหวดัสงขลา” 

กระทรวงวฒันธรรม ร่วมกบั มหาวิทยาลยัทกัษิณ และส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา จดัค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีน “ค่ายตน้กลา้วรรณกรรม...สรา้งสมัพนัธเ์ยาวชนชายแดนใต”้ เป็นตน้  

การจดัค่ายในช่วงที่ผ่านมา นอกจากสมาชิกของกลุ่มซึ่งประกอบดว้ย กานติ ณ ศรทัธา รมณา โรชา ดวงแกว้ 

กลัยาณ์ ปรชัชา ทศันา และวรภ วรภา แลว้ ยงัเชิญนกัเขยีน นกัวิชาการ และผูม้คีวามสามารถทางศิลปะแขนงอื่นใน

พื้นที่หรือนกัเขยีนที่มชีื่อเสยีงระดบัประเทศ โดยสมาชิกค่ายต่างรูจ้กักนัดี มาเป็นวทิยากรเสริมสรา้งสีสนัแก่บรรยากาศ

การจดัค่ายการอ่านการเขยีน เช่น จ าลอง ฝัง่ชลจติร(นกัเขยีนรางวลัรพพีร) สถาพร ศรสีจัจงั(ศิลปินแห่งชาติ) มนตรี ศรี

ยงค(์กวซีีไรต)์ วสุิทธิ์ ขาวเนียม(กวีรางวลันายอินทรอ์วอรด์) เนาวรตัน ์พงษไ์พบูลย(์ศิลปินแห่งชาติ) บนิหลา สนักาลา



 
 

[๒๕] 
 

คีรี(นกัเขยีนรางวลัซีไรต)์ วีระศกัดิ์ จนัทรส่์งแสง(นกัเขยีนสารคดี) เป็นตน้ ช่วยใหเ้กิดเครือข่ายการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนทีก่วา้งขวางยิง่ขึ้น   

๓.๑.๒  การคดัเลอืกคณะวทิยากรและการแบง่หนา้ที่ในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ ถงึ พ.ศ.๒๕๖๐ สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ไดจ้ดัค่ายมาแลว้ถงึ ๑๙๘ คร ัง้ โดยเฉลีย่ประมาณปี

ละ ๒๐ คร ัง้ หรือเดือนละเกือบ ๒ คร ัง้ นบัไดว้่ามคีวามถีท่ี่น่าสนใจ จงึส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละมีการทบทวนบทบาทการ

จดัค่ายแต่ละคร ัง้มาอย่างต่อเน่ือง ดงัที่  ดวงแกว้ กลัยาณ์ (๒๕๖๒) กล่าวถึงการคน้พบบทเรียนว่า “ก่อนจะพูดถึง

กระบวนการจดัค่าย ขอพูดถึงสิ่งที่วิทยากรในทีมมกัคุยอยู่เสมอว่าการจดัค่ายวรรณกรรมเพื่อพฒันาการเขียนจะท า

อย่างไรใหเ้ด็กเขยีนอย่างมคีวามสุขเป็นเป้าหมายหลกั ใหเ้ด็กอยู่ในค่ายดว้ยความสุข ไดเ้รยีนรูว้่าการเขยีนไมใ่ช่เรื่องยาก

หากเขียนดว้ยหวัใจ และใหเ้ขาไดเ้ขียน น าไปสู่การเขียนแล ว้มีความเป็นประเด็นหลกัในเบื้องตน้ของการจดัค่าย 

หลงัจากนัน้พยายามหาวธิกีารเพือ่ตอบสนอง การเขยีนอย่างมคีวามสุขของเขาอย่างไร จงึมกีระบวนการที่วทิยากรคิดกนั

ขึ้นมาว่าจะเขยีนอย่างไร...ยุคก่อนก็จะท าเหมอืนคนอื่นท าดว้ยการใหเ้ด็กนัง่ฟงัวทิยากรพูด และใหเ้ด็กไปเขยีน บางคร ัง้

แทบไม่ไดว้ิจารณ์อะไรเลย ภายหลงัเมื่อจดัค่ายไดส้กัระยะหน่ึงประมาณ ๑ ปี ใน พ.ศ.๒๕๕๐ เริ่มมกีระบวนการใหม ่

เพราะรูส้กึว่าอยากสอนแบบเขา้ถงึตวัเดก็ โดย พ.ศ.๒๕๔๙ ทีไ่ปจดัค่ายโรงเรยีนสววีทิยาและไดเ้จอคุณยรรยง แกว้ใหญ่ 

ทีเ่ป็นวทิยากรดว้ยกนั ตอนนัน้คุณยรรยงจะใหเ้ดก็จนิตนาการแลว้เขยีนภาพว่าฉนัคืออะไร ซึง่ใหว้าดเป็นภาพอย่างเดยีว 

พบว่าเด็กเขยีนอย่างมคีวามสุข โดยเขยีนเป็นหนา้ปกอย่างเดียว แต่ดา้นในเป็นการสอนเรื่องบทกว ีเรื่องส ัน้ และความ

เรียง ท าใหฉุ้กคิดขึ้นมาไดว้่าการที่เด็กเขียนอย่างมีความสุขไดต้อ้งเริ่มจากใหเ้ข าจินตนาการ จินตนาการอะไรก็ไดท้ี่

ออกมาจากใจเขาโดยทีไ่มม่ทีฤษฎหีรือกรอบใด ๆ ท ัง้สิ้นไปขดีเสน้เอาไว ้จงึเป็นทีม่าของกระบวนการจดัค่ายทีเ่ริ่มตน้จาก

จนิตนาการสู่งานเขยีน เพือ่ตอบโจทยใ์หเ้ดก็เขยีนอย่างมคีวามสุข” 

 เมือ่สมาชิกกลุม่คลืน่ใหม่คน้พบบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแลว้ว่า ตอ้งตอบโจทยเ์ด็กเรื่องการ

เขยีนอย่างมีความสุข ซึ่ง วรภ วรภา(๒๕๖๒) น าเสนอขอ้สงัเกตว่า “การเขียนอย่างมคีวามสุขน้ีในดา้นของความรูจ้ะ

พยายามลดความเป็นวชิาการที่เป็นทฤษฎีลง แต่เอาประสบการณ์ของแต่ละคนมาเล่าสู่เด็กและฝึกเด็ก แลว้เพิ่มความ

บนัเทงิเขา้ไป อย่างเช่นปรชัชา ทศันา มหีนา้ที่นนัทนาการดว้ยการน าเพลงและเกมมาสรา้งความเพลดิเพลนิ เพื่อใหเ้ด็ก

รูส้กึผ่อนคลายและสนุกสนานกบักิจกรรม ซึ่งวชิาการหรอืหลกัการต่าง ๆ ก็มี เพยีงไมไ่ดเ้นน้เป็นหลกั โดยเอามาเป็นแค่

ส่วนประกอบหน่ึง อย่าใหห้ลุดไปจากหลกัจริง ๆ ของมนัเท่านัน้เอง แต่จะเนน้เรื่องของประสบการณ์เยอะ ช่วงหลงัจะ

เขา้ถึงตวัเด็กมากขึ้น แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เด็กกบัวิทยากรห่างกนั ระยะหลงัจะดูแลเด็กเฉพาะกลุ่มและมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้นั ระหว่างที่เด็กก าลงัท างานก็จะมาปรึกษาหารือ วทิยากรจะแนะน าแนวทางแก่เด็ก จุดน้ีถือเป็นสิ่ง

ส  าคญั” 

วทิยากรแต่ละค่ายของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ ก าหนดขึ้นโดยอาศยัความสมัพนัธก์บัเป้าหมายหลกัขา้งตน้คือ 

การเขยีนอย่างมคีวามสุข ดงันัน้ การคดัเลอืกจึงมแีนวทางที่ชดัเจน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหลกันัน้ แต่ก็ไม่ละเลยความ

ตอ้งการของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการ เช่น ตอ้งการนกัเขยีนรางวลัซไีรต ์หรอืศิลปินแห่งชาต ิเป็น

ตน้ การก าหนดนกัเขยีนเหล่านัน้ก็ตอ้งสมัพนัธก์บัหลกัสูตรหรือกิจกรรมที่จะจดั บทบาทส าคญัและผูต้ดัสนิใจที่แทจ้ริง

ในการคดัเลอืกวทิยากรก็คือสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหมท่ีเ่ป็นแกนน าการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน สมาชิกคนส าคญัของ

กลุม่คลืน่ใหมท่ีม่บีทบาทน้ีอย่างชดัเจนมาตัง้แต่ตน้ คือ กานต ิณ ศรทัธา และดวงแกว้ กลัยาณ ์ 



 
 

[๒๖] 
 

ส าหรบัแนวทางการเลอืกวทิยากรนอกกลุ่มนัน้ ดวงแกว้ กลัยาณ์(๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า “เราจะจดักลุ่มวทิยากร 

หากวิทยากรไม่พอ จะไปเชิญวิทยากรท่านอื่น ๆ มาเสริม เช่น ถา้เป็นกลอนอาจเชิญสาทร ดิษฐสุวรรณ มาช่วย.. ” 

รวมท ัง้ วรภ วรภา(๒๕๖๒) สมาชิกคนส าคญัอีกคนก็สนบัสนุนใหเ้ห็นแนวทางการคดัเลอืกวิทยากรว่า “ไม่ใช่เฉพาะ

วทิยากรในกลุม่อย่างเดียว แต่เชญิวทิยากรขา้งนอกมาดว้ยตามความเหมาะสม” การเลอืกวทิยากรนอกกลุม่คลืน่ใหม ่จะ

เลอืกตามความเหมาะสมกบัหลกัสูตรหรอืบทบาทในค่ายเป็นส าคญั การมอบหมายบทบาทแก่วทิยากรที่เป็นคนนอก มกั

เป็นการพูดคุยกบัสมาชิกค่ายในช่วงเวลาส ัน้ๆเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ หรือใหค้วามรูเ้ฉพาะดา้นบางประเด็น เช่น กลอน 

แนวคิด แนวทางการอ่าน การเขยีน เป็นตน้ สิ่งที่จ  าเป็นตอ้งมเีสมอในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทุกคร ัง้ คือ 

นนัทนาการหรือความบนัเทิง ซึ่งสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ใหค้วามส าคญัอย่างมาก สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่เรียกว่า สรา้ง

ความสุขในค่าย สมาชิกคนส าคญัที่มบีทบาทดา้นน้ี คือ ปรชัชา ทศันา ซึ่งมคีวามสามารถดา้นดนตรี รอ้งเพลงและแต่ง

เพลง ไดส้ะทอ้นบทบาทในค่ายว่า “หนา้ที่ของผมคือท ายงัไงใหบ้รรยากาศค่ายเกิดขึ้น เพื่อรองรบัการไปสู่ประเด็นของ

งานเขยีนที่ต ัง้เป้าหมายไว ้วทิยากรส่วนหน่ึงเรยีกว่า วทิยากรหลกั ส่วนผมเป็นวทิยากรเสรมิดา้นการสรา้งบรรยากาศ...

ถอืเป็นด่านแรกของการเขา้ค่ายทุกคร ัง้ มกีารเปิดค่ายดว้ยการรอ้งเพลง แรก ๆ จะน าเพลงคนอื่นมารอ้ง ช่วงหลงัมเีพลง

ค่ายเป็นของตนเอง เพื่อใหเ้ด็กไดรู้ส้ึกเป็นหน่ึงเดียวกนัผ่านการรอ้งเพลง ที่น้ีการจดักระบวนการของเกมและเพลงมี

ความเชื่อว่าเพลงเป็นสิ่งที่เขา้ถึงทุกคนตัง้แต่เด็กถึงผูใ้หญ่ จึงน าความเชื่อตรงน้ีมาช่วยท าใหห้วัใจเป็นหน่ึงเดียว แต่ว่า

เพลงที่น ามารอ้งจะเป็นเพลงซึ่งคดัสรร ไม่ไดเ้ป็นเพลงสะเปะสะปะท ัว่ไป เพลงที่จะรอ้งหรือเกมที่จะเล่นตอ้งสอดคลอ้ง

กบัเรื่องที่จะท า ซึ่งมกีารวางแผนแนวความคิดตามการออกแบบกระบวนการจดัค่ายไวอ้ย่างเรียบรอ้ย ”(ปรชัชา ทศันา. 

๒๕๖๒)  

การใชน้ันทนาการรูปแบบต่าง ๆ ในค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่นั้น ไม่ไดม้ี

จุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการสรา้งความสุขในค่ายเท่านัน้ ทว่ายงัใชน้นัทนาการเขา้มาช่วยละลายพฤติกรรมท ัง้สมาชิกค่าย

และวทิยากรใหเ้ป็นหน่ึงเดียว ประหน่ึงเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนันัน่เอง 

นอกจากนัน้ สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่เชื่อว่าการจดักิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ คณะวิทยากรตอ้งปรบัตวัให ้

กลมกลนืกบัสมาชกิค่าย กลา่วคือ “ตอ้งปรบัพฤติกรรมของเราใหเ้ป็นเดก็ เพื่อใหเ้ขารูส้กึว่าเราเป็นเพื่อน”(ปรชัชา ทศันา. 

๒๕๖๒) และคณะวทิยากรจะตอ้งไม่ดุหรอืพดูจาดว้ยถอ้ยค าที่รุนแรง เกรี้ยวกราด ตอ้งสรา้งความเป็นกนัเอง สรา้งความ

อบอุ่น เพื่อใหเ้กดิบรรยากาศทีเ่ป็นมติร ผ่อนคลาย สลายความรูส้กึของสมาชกิค่ายทกุช่วงวยัที่เชื่อมานานว่าการอ่านการ

เขยีนเป็นเรื่องยาก น่าเบือ่ เตม็ไปดว้ยกฎเกณฑท์ีน่่ากลวั เหมาะส าหรบัคนเก่งเท่านัน้  

ประสบการณ์การจดัค่ายมายาวนาน ท าใหส้มาชิกกลุ่มคลื่นใหม่พบว่าความรูส้ึกหรือทศันคติท านองน้ีของ

สมาชิกค่ายเป็นความรูส้กึหรือทศันคติร่วม คือพบเหน็โดยท ัว่ไปในการจดัค่ายทุกคร ัง้ ประสบการณ์แบบน้ีไดน้ ามาสู่การ

คน้หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข เพราะไม่เช่นนั้นแลว้ การจดัค่ายก็จะไม่ประสบความส าเร็จ กรณีน้ี ดวงแกว้ กลัยาณ์

(๒๕๖๒) ไดถ้อดบทเรียนใหเ้ห็นขอ้สงัเกตและบทสรุปอย่างชดัเจนว่า เด็กที่มาเขา้ค่ายภาษาไทยส่วนใหญ่จะรูส้ึกว่า

เครียด น่ากลวั น่าเบือ่ หรอืนกัเขยีนดุ ส าหรบัพี่รูส้กึว่าการไดร่้วมค่ายจะรูส้กึมคีวามสุขเหมือนกบัไปอยู่ในดินแดนแห่ง

ความเยาวว์ยัหรือดินแดนที่อยู่ในสวนดอกไมข้องเด็ก ๆ เมื่อเขา้สู่บรรยากาศลกัษณะน้ีพบว่าในขณะที่ดอกไมจ้ะเริ่ม

เหี่ยวเราควรท าอย่างไร “ฉะนัน้ ในกลุ่มของวทิยากรมเีรื่องหน่ึงที่คุยกนัตลอดก็คือว่าจะไม่ดุเด็ก ไม่ด่าเด็ก ไม่ท  าอะไรที่

บ ัน่ทอนจิตใจเด็ก ซึ่งสมัผสัไดว้่าการมาเขา้ค่ายแต่ละคร ัง้เด็กรูส้ึกเครียด กลวั และกงัวล เด็กกลวัคือวิทยากร เด็กจะ

เขยีนบอกในกระดาษแสดงความรูส้กึว่าวทิยากรโหดไหม ดุไหม หรือเขม้งวดไหม จึงคุยกนัว่าการสรา้งงานตอ้งสรา้งมา



 
 

[๒๗] 
 

จากขา้งใน ถา้หวัใจเดก็เครยีดกส็รา้งงานไม่ได ้สมาชกิค่ายจงึปรึกษากนัเรื่องน้ีเสมอ ปจัจยัหน่ึงที่ส  าคญัมากคือการสรา้ง

บรรยากาศในค่าย เป็นการท าอย่างไรใหค่้ายน้ีน่าอยู่ อบอุ่น ผ่อนคลาย ไม่น่ากลวั แลว้ตวัเด็กเองตอ้ง ไวว้างใจใน

วทิยากรดว้ย หากเขาไม่เชื่อใจหรือไม่ไวใ้จก็จะเขยีนงานไม่ได ้การไปจดัค่ายทุกคร ัง้พบว่าความประทบัใจแรกที่เด็กเจอ

วทิยากรมนัตอ้งใช่ จะสรา้งบรรยากาศที่ว่าน่ีลุง นัน่ป้า นัน่พี่ หรือนัน่นา้ สะทอ้นว่าเด็กตอ้งรูส้กึถงึความเป็นครอบครวั ” 

คณะวทิยากรจึงมกัเริ่มตน้ดว้ยการทกัทาย ตอ้นรบัสมาชิกค่ายทุกคนอย่างเป็นกนัเอง ต ัง้แต่ตอนทีส่มาชิกค่ายลงจากรถ

เขา้มารายงานตวัหรอืลงทะเบยีนตามก าหนดการ เพือ่สรา้งบรรยากาศใหอ้บอุ่นใจ เช่น ดวงแกว้ กลัยาณ ์ซึง่เป็นวทิยากร

ผูห้ญิงก็จะทกัทายอย่างเป็นกนัเอง เขา้ไปสวมกอดและถามไถ่สารทุกขสุ์กดิบ เพื่อใหรู้ส้กึว่าค่ายน้ีเป็นบา้น เป็นความสุข 

และเป็นความอบอุ่น เป็นตน้ ประสบการณแ์ละบรรยากาศเช่นน้ี สมาชิกค่ายมกัสะทอ้นในการเขยีนเล่าความรูส้กึว่า รูส้กึ

ประทบัใจที่เขา้มาค่าย ไดเ้จอรอยยิ้มและเจอวทิยากรทีใ่จด ีมาอยู่แลว้มแีต่ความสุข “มเีดก็คนหน่ึงเขยีนว่าขณะเดนิทาง

มาค่ายรูส้ึกเครียด เมื่อเห็นวิทยากรเปิดประตูเขา้มาและส่งยิ้มให ้เขารูส้ึกทนัทีว่าไม่ใช่ อย่างที่รูส้ึกกลวั การสรา้ง

บรรยากาศก่อนไปสู่หลกัสูตรต่าง ๆ นบัเป็นสิ่งส  าคญั แนวปฏบิตัิหลกัของค่ายที่จดัน้ีจะไม่ดุด่าเด็ก ”(ดวงแกว้ กลัยาณ์. 

๒๕๖๒)  

ดงันัน้ แนวทางส าหรบัการคดัเลอืกวิทยากรในทมี ก็คือวทิยากรตอ้งเขา้ใจเด็กและมบีุคลกิที่ท  าใหส้มาชิกค่าย

แสดงออกอย่างมคีวามสุขเป็นเป้าหมายหลกั ใหว้ทิยากรตระหนกัว่า ตอ้งท าใหส้มาชิกมคีวามสุข ไดเ้รียนรูว้่าการอ่านการ

เขยีนไม่ใช่เรื่องยากหากเขยีนดว้ยหวัใจ และใหเ้ขาไดเ้ขยีนเพื่อพฒันาไปสู่การเขยีนที่ดีในอนาคต วทิยากรจึงมหีนา้ที่

คน้หาวิธีท  าใหส้มาชิกค่ายเขยีนอย่างมีความสุข เมื่อสรา้งความรูส้ึกและความเชื่อดา้นบวกไดแ้ลว้ คณะวิทยากรก็จะ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลกัสูตรที่ก  าหนดดว้ยแนวทางที่สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัไป โดยมเีป้าหมายคือ สรา้งความสุข

ในค่าย เพื่อการเขยีนอย่างมคีวามสุข บทเรยีนหน่ึงที่สมาชกิกลุ่มคลืน่ใหมค่น้พบร่วมกนัและกลายเป็นคมัภรีส์  าคญัที่ทุก

คนตอ้งยดึถอื คือ พยายามลดความเป็นวชิาการที่เป็นทฤษฎลีง วทิยากรแต่ละคนมาเล่าประสบการณ์ใหส้มาชกิฟงั และ

แนะน าใหฝึ้กฝน โดยเพิ่มความบนัเทงิเขา้ไป ท ัง้น้ี “จะเนน้เรื่องของประสบการณ์เยอะ ช่วงหลงัจะเขา้ถึงตวัเด็กมากขึ้น 

แตกต่างจากเมือ่ก่อนที่เด็กกบัวทิยากรห่างกนั ระยะหลงัจะดูแลเด็กเฉพาะกลุม่และมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ระหว่าง

ทีเ่ดก็ก าลงัท างานกจ็ะมาปรกึษาหารอื วทิยากรจะแนะน าแนวทางแก่เดก็ จดุน้ีถอืเป็นสิง่ส  าคญั”(วรภ วรภา. ๒๕๖๒) 

๓.๑.๓  รูปแบบและหลกัสูตรของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

กระบวนการจ ัด ค่ ายพ ัฒ นาการอ่ านการเขียนของกลุ่ มคลื่น ใหม่มี รูปแบบที่ ยึดตามหล ัก สูตรที ่               

คณะวทิยากรไดอ้อกแบบเพือ่ใหเ้ป้าหมายการจดัค่ายซึง่เนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุขบรรลุผล ซึ่งการเขยีนดว้ยความสุข

เริ่มจากการสรา้งความสมัพนัธใ์หส้มาชิกค่ายปฏิบตัิกิจกรรมในค่ายอย่างมีความสุข น าไปสู่การเรียนรูว้่าการเขยีนไม่ได ้

เป็นเรื่องยากหากใชห้วัใจรงัสรรคผ์ลงาน โดยคณะวิทยากรพยายามหาวิธีการตอบสนองการเขยีนอย่างมคีวามสุขของ

สมาชกิค่าย จงึมกีระบวนการจดัค่ายทีไ่ดค้ิดขึ้นเพือ่ใหส้อดรบักบัจดุมุง่หมายดงักลา่ว 

ในระยะแรกนัน้กระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลืน่ใหม่จะใชรู้ปแบบการจดัค่ายโดยให ้

คณะวิทยากรบรรยายเน้ือหาบนเวท ีสมาชิกค่ายนัง่ฟงัการบรรยาย ปิดทา้ยดว้ยการเขยีนงานของสมาชิกค่าย บางคร ัง้

แทบไม่มเีวลาวพิากษว์จิารณผ์ลงานของสมาชกิค่ายใหเ้หน็ถงึขอ้ดแีละขอ้ควรปรบัปรุง เมือ่จดัค่ายไดป้ระมาณ ๑ ปี จงึมี

กระบวนการจดัค่ายรูปแบบใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการจดักิจกรรมแบบเขา้ถึงตวัสมาชิกค่าย นบัเป็นจุดเริ่มตน้

ของการจดัค่ายที่มเีป้าหมายใหส้มาชิกค่ายเขยีนอย่างมคีวามสุข ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ ์อธิบายเกี่ยวกบักระบวนการจดั

ค่ายรูปแบบใหม่ว่า “มอียู่ปีหน่ึง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไปจดัค่ายที่โรงเรียนสววีิทยาและไดเ้จอคุณยรรยง แกว้ใหญ่ ซึ่ง



 
 

[๒๘] 
 

เป็นวทิยากรดว้ยกนั ตอนนัน้คุณยรรยงใหส้มาชิกค่ายจินตนาการแลว้เขยีนภาพว่าฉนัคืออะไร โดยใหว้าดเป็นภาพอย่าง

เดยีว ท ัง้น้ีจะใหส้มาชิกค่ายวาดเฉพาะภาพหนา้ปกเท่านัน้ ดา้นในเป็นการสอนเรื่องบทกว ีเรื่องส ัน้ และความเรยีง พบว่า

สมาชิกค่ายเขยีนอย่างมคีวามสุข กิจกรรมน้ีจุดประกายใหค้ิดขึ้นมาว่าสมาชิกค่ายสามารถเขยีนอย่างมคีวามสุขได ้แต่

ตอ้งเริ่มดว้ยการใชจ้ินตนาการ จินตนาการอะไรก็ไดท้ี่ออกมาจากหวัใจโดยไม่มทีฤษฎหีรอืกรอบใด ๆ ก าหนดไว ้จึงเป็น

ทีม่าของกระบวนการจดัค่ายทีเ่ริ่มตน้จากจนิตนาการสู่งานเขยีน ต่อมาไดไ้ปขออนุญาตคุณยรรยงว่ากรณีที่คุณยรรยงให ้

สมาชิกค่ายจินตนาการผ่านการวาดภาพนัน้ขอต่อยอดใหเ้ขยีนว่าฉนัคืออะไรและใชจ้ินตนาการสรา้งสรรคเ์ป็นงานเขยีน 

ซึง่คุณยรรยงก็อนุญาตใหต่้อยอดได ้การน าแนวคิดของคุณยรรยงมาประยุกตเ์ป็นกระบวนการจดัค่ายจากจินตนาการสู่

งานเขยีนเป็นการฝึกฝนใหส้มาชกิค่ายรูว้่า เขยีนควรเริ่มตน้ดว้ยการจินตนาการ โดยอิสระ หากเขา้ใจแลว้ใหล้งมอืเขยีน

เรื่องราวที่รอ้ยเรียงออกมาจากหวัใจ การเขยีนตอ้งไม่ใชท้ฤษฎีใด ๆ มาจ ากดัความคิด เพราะการเขยีนไม่มถีูกผิด  ไม่

จ  าเป็นตอ้งกลวัอะไรท ัง้นัน้ เขยีนสิ่งที่อยู่ในหวัใจออกมาไดอ้ย่างอิสระ หลายค่ายที่ไดจ้ดัปรากฏว่าสมาชิกเขยีนไดห้มด

ทกุคน จงึตอบโจทยใ์นแงท่ีว่่าเขยีนอย่างมคีวามสุข กระบวนการจดัค่ายน้ีใชต่้อมาเกอืบทกุค่าย” 

  หลงัจากนัน้ก็จะท าตามโจทยข์องผูจ้ดัค่ายดว้ยว่าตอ้งการพฒันาทกัษะการเขยีนบทกว ีเรื่องส ัน้ หรอืความเรียง 

เมื่อสมาชิกค่ายผ่านกระบวนการจดัค่ายจากจินตนาการสู่งานเขยีนเรียบรอ้ยส่วนใหญ่รูส้ึกว่า การเขยีนไม่ใช่เรื่องยาก 

เพราะเป็นการเขยีนสิง่ทีอ่ยู่ในหวัใจ แลว้น าเรื่องราวมาจดัวางเป็นบทกว ีเรื่องส ัน้ หรอืความเรยีง โดยจะสอนวธิีเขยีนงาน

แต่ละประเภท การถ่ายทอดเรื่องราวเป็นบทกว ีเรื่องส ัน้ หรือความเรียงไม่ไดย้ากและไม่ใช่ความน่ากลวัส าหรบัสมาชิก

ค่าย หลาย ๆ ค่ายพบว่าจากที่สมาชิกค่ายเขยีนความรูส้กึทีไ่ดร่้วมค่ายใหว้ทิยากรอ่านปรากฏว่าในสายตาของสมาชกิค่าย

นัน้การเขยีนไม่ใช่เรื่องยากเกินก าลงั เพราะทุกเรื่องราวที่กล ัน่เป็นตวัอกัษรลว้นอยู่ขา้งในหวัใจ ฉะนัน้ กระบวนการจดั

ค่ายทีค่ิดขึ้นไดต้อบโจทยแ์รกอนัเป็นความตัง้ใจอย่างมากของวทิยากร คือ เขยีนอย่างมคีวามสุข(วรภ วรภา. ๒๕๖๒)  

รายละเอียดกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลืน่ใหม่ที่เนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุขน้ีใน

ดา้นความรูพ้ยายามลดความเป็นวชิาการลง แต่น าประสบการณ์ของวทิยากรแต่ละคนมาเล่าและฝึกฝนสมาชกิค่าย โดย

เพิม่ความบนัเทงิเขา้ไป เพื่อใหส้มาชิกค่ายรูส้กึผ่อนคลายและสนุกสนานกบักิจกรรม หลกัวชิาการเป็นเพยีงส่วนประกอบ

หน่ึง แต่เนน้เรื่องประสบการณ์มากกว่า ระยะหลงัจะเขา้ถึงตวัสมาชิกมากขึ้น มีการดูแลสมาชิกเฉพาะกลุ่มและ

แลกเปลีย่นเรียนรูร้ะหว่างกนั ขณะที่สมาชกิก าลงัเขยีนงานก็จะมาปรึกษาหารอื โดยมคีณะวทิยากรค่อยแนะน าแนวทาง

แก่เดก็ แตกต่างจากเมือ่ก่อนทีส่มาชกิกบัคณะวทิยากรมกัห่างเหนิกนั  

ก่อนเริ่มกิจกรรมการอ่านการเขยีนจะใชเ้กมในการละลายพฤติกรรม เพื่อใหส้มาชิกค่ายไดร่้วมกิจกรรมกนั 

อาจมกีารยา้ยกลุ่มตามสถานการณ ์อย่าใหอ้ยู่ในกลุม่เฉพาะทีรู่จ้กักนั ปรชัชา ทศันารบัหนา้ที่นนัทนาการดว้ยการน าเพลง

และเกมมาสรา้งความเพลดิเพลนิ ท าใหส้มาชกิค่ายสามารถปรบัตวัเขา้หากนัได ้วทิยากรทกุคนถอืคตวิ่าจะไม่ดุด่าและไม่

ท าสิ่งที่บ ัน่ทอนจิตใจสมาชิกค่าย ซึ่งสมัผสัไดว้่าการมาเขา้ค่ายแต่ละคร ัง้สมาชิกค่ายมกัรูส้ึกเครียด กลวั หรือกงัวลต่อ

การมาร่วมกิจกรรมกบัคณะวทิยากร สมาชิกค่ายจะเขยีนเล่าในกระดาษแสดงความรูส้กึว่าวทิยากรโหดไหม ดุไหม หรือ

เขม้งวดไหม ท าใหค้ณะวทิยากรไดข้อ้สรุปของกรณีน้ีว่าการสรา้งงานตอ้งสรา้งมาจากขา้งในหวัใจ ถา้หวัใจของสมาชิก

เครียดก็สรา้งงานไม่ได ้สิ่งหน่ึงที่ส  าคญัมาก คือ การสรา้งบรรยากาศในค่ายใหน่้าอยู่ อบอุ่น ผ่อนคลาย และไม่น่ากลวั 

ตวัสมาชิกค่ายเองตอ้งมคีวามรูส้กึไวว้างใจคณะวทิยากรดว้ย หากสมาชกิค่ายไม่เชื่อใจก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเขยีนงาน 

ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ์(๒๕๖๒) กล่าวว่า “การไปจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทุกคร ัง้พบว่าความประทบัใจแรกที่

สมาชกิค่ายเจอวทิยากร “มนัตอ้งใช่” ก่อนท ากจิกรรมอื่น ๆ จะสรา้งบรรยากาศทีว่่าน่ีลุง นัน่ป้า นัน่พี ่หรือนัน่นา้ สะทอ้น



 
 

[๒๙] 
 

ว่าสมาชิกค่ายตอ้งรูส้ึกถงึว่าความเป็นครอบครวัอยู่บา้นเดียวกนั เมือ่สมาชิกอยู่ในค่ายตอ้งสรา้งบรรยากาศใหอ้บอุ่นใจ 

เช่น พี่ดวงแกว้เป็นผูห้ญิง ขณะลงมาจากรถก็จะทกัทายอย่างเป็นกนัเอง เจอสมาชิกรุ่นเยาวม์กัเขา้ไปกอดและถามไถ่

สารทกุขสุ์กดบิ เพื่อใหรู้ส้กึว่าที่น่ีเป็นบา้น เป็นความสุข และเป็นความอบอุ่น ควรใหส้มาชิกรบัรูค้วามรูส้กึตรงน้ี แลว้จะ

ไดเ้ห็นจากการที่สมาชิกค่ายสะทอ้นผ่านการเขยีนเล่าความรูส้กึว่าประทบัใจที่มาค่ายไดเ้จอรอยยิ้มและเจอวทิยากรใจด ี

จ าเป็นตอ้งสรา้งบรรยากาศใหน่้าอยู่และน่ารกั ใหรู้ส้ึกว่าที่น่ีเป็นดินแดนซึ่งมาอยู่แลว้มแีต่ความสุข แมจ้ะมีสมาชิกคน

หน่ึงเขยีนว่าระหว่างมาค่ายรูส้กึเครียด เมือ่เหน็วทิยากรเปิดประตูเขา้มาและส่งยิ้มให ้จึงรูท้นัทีว่าไม่ใช่อย่างที่รูส้ึกกลวั 

การสรา้งบรรยากาศก่อนไปสู่หลกัสูตรต่าง ๆ นบัเป็นสิง่ส  าคญั แนวปฏบิตัหิลกัของค่ายทีจ่ดัน้ีจะไมดุ่ด่าเดก็” 

คณะวิทยากรกลุ่มคลื่นใหม่มองว่าพลงัเชิงบวกที่สื่อผ่านค าพูดสามารถเชื่อมความสมัพนัธก์บัสมาชิกค่ายให ้

รูส้กึสนุกสนานและมคีวามสุขต่อการร่วมกิจกรรมในบรรยากาศค่ายที่เป็นกนัเอง หากไม่สนใจหรือไม่กระตือรือรน้ที่จะ

ท ากิจกรรม คณะวิทยากรก็ตอ้งมีวิธีการกระตุน้ใหส้มาชิกค่ายเกิดแรงบนัดาลใจในการท ากิจกรรม ดงัที่ ดวงแกว้       

กลัยาณ ์(๒๕๖๒) แสดงความคิดเหน็ว่า “กรณีสมาชกิค่ายเขยีนไมเ่ก่งไมเ่ป็นไร แต่ใหเ้ขารูส้กึชอบและรกัทีจ่ะเขยีน โดน

บงัคบัมาก็ไม่เป็นไร แต่จะท าอย่างไรใหเ้ขารูส้กึว่าน่าสนใจ” ถา้ไม่สนใจหรือไม่กระตือรือรน้ท ากิจกรรมใด ๆ ตอ้งจดัการ

ใหอ้ยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่รบกวนสมาชิกอื่น ๆ ที่ก  าลงัท ากิจกรรม ท ัง้น้ีการดึงสมาชิกที่ไม่สนใจหรือไม่กระตือรือรน้ใหก้ลบั

มาร่วมกิจกรรมถอืเป็นสิ่งที่ดมีาก เพราะสมาชกิทกุคนจะไดท้  ากจิกรรมสรา้งความสมัพนัธด์ว้ยกนั อีกประการหน่ึงเชื่อว่า

สมาชิกค่ายแต่ละคนภูมหิลงัหรือชีวิตครอบครวัย่อมแตกต่างกนั ซึ่งคณะวทิยากรไม่ไดท้ราบเรื่องราวชีวิตส่วนตวัของ

สมาชิกค่ายมา จึงไม่ควรดุด่ายามกระท าความผิด เพราะอาจท ารา้ยหรือสรา้งบาดแผลใหเ้จ็บปวดใจได ้การสรา้ง

บรรยากาศภายในค่ายจงึเป็นสิ่งที่กลุม่คลืน่ใหมใ่หค้วามส าคญัอย่างมาก  

ความใกลช้ิดกบัสมาชิกระหว่างร่วมกิจกรรมเป็นเรื่องที่คณะวิทยากรใส่ใจ มีกี่คนก็ตอ้งดูแลใหท้ ัว่ถึง เมื่อ

สมาชิกค่ายเขยีนงานจะเขา้ไปทกัทายและสอบถามว่าเป็นอย่างไรบา้ง คณะวทิยากรกบัสมาชิกมกัทกัทายและพูดคุยกนั

เสมอ ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ขณะสมาชิกค่ายเล่นเกมร่วมกนัจะเขา้ถงึและดึงดูดกนัโดยอตัโนมตัิ เมือ่รบัประทานมื้อเที่ยง

หรือมื้อเยน็ก็ทกัทายและพูดคุยกนัตลอด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กบัผูจ้ดัค่ายดว้ยว่าจะจดักิจกรรมกี่วนั ตอ้งการใหเ้ขยีน

งานกี่ประเภท แลว้มรีะยะเวลาท ากิจกรรมแบบกลุ่มย่อยมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยมรีายละเอียด

มาก  

การนนัทนาการเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่ช่วยสรา้งสสีนัใหก้บัการพฒันาการอ่านการเขยีน ช่วยใหส้มาชิกค่ายรูส้กึ

ผ่อนคลายและมคีวามสุข โดยมปีรชัชา ทศันา เป็นผูร้บัผดิชอบในการสรา้งบรรยากาศค่ายใหเ้กิดขึ้น เพือ่รองรบัการเขา้สู่

ประเด็นของงานเขยีนที่ต ัง้เป้าหมายไว ้ซึง่ กานต ิณ ศรทัธา วรภ วรภา รมณา โรชา และดวงแกว้ กลัยาณ ์เป็นวทิยากร

หลกั ส่วน ปรชัชา ทศันา เป็นวิทยากรเสริมดา้นการสรา้งบรรยากาศค่าย ระยะหลงั กานติ ณ ศรทัธา กบั ดวงแกว้    

กลัยาณ์ ใหโ้อกาส ปรชัชา ทศันา รบัหนา้ที่ในการพูดคุยหวัขอ้หลกัเกี่ยวกบับทกวดีว้ย แต่การใหค้วามบนัเทิงก็ยงัเป็น

หนา้ที่หลกัโดยตรงทีต่อ้งด าเนินการ การเจอปรชัชา ทศันา ถอืเป็นด่านแรกของการเขา้ค่ายทุกคร ัง้ ซึ่งมกีารเปิดค่ายดว้ย

การรอ้งเพลง เดิมทีมกัน าเพลงคนอื่นมารอ้ง ทว่าช่วงหลงัมเีพลงค่ายเป็นของตนเอง เพื่อใหส้มาชิกค่ายรูส้ึกเป็นหน่ึง

เดียวกนัผ่านการรอ้งเพลง โดยการจดักระบวนการของเกมและเพลง มคีวามเชื่อว่าเพลงเป็นสิ่งที่เขา้ถงึทุกคนตัง้แต่วยั

เด็กกระท ัง่วยัผูใ้หญ่ จึงน าความเชื่อตรงน้ีมาสนบัสนุนท าใหห้วัใจเป็นหน่ึงเดียวกนั แต่เพลงที่น ามารอ้งตอ้งคดัสรรมา

อย่างดี ใช่เป็นเพลงท ัว่ไป เพลงหรือเกมที่จะเล่นตอ้งสอดคลอ้งกบักิจกรรมต่อไปที่ตอ้งปฏบิตัิ อาจกล่าวไดว้่าเพลงและ

เกมเป็นการน าเขา้สู่บทเรียน ซึ่งมกีารวางแผนแนวความคิดตามการออกแบบกระบวนการจดัค่ายไวอ้ย่างเรียบรอ้ย ดงัที ่



 
 

[๓๐] 
 

ปรชัชา ทศันา(๒๕๖๒) ไดช้ี้แจงหนา้ที่การนนัทนาการโดยใชเ้พลงและเกมของตนเองว่า “เพลงที่ใชม้ีท ัง้เพลงที่แต่งเอง

และเพลงที่กลุ่มแต่งเพื่อรอ้งในค่าย ส่วนเกมที่คดัสรรตอ้งสอดรบักบัช่วงถดัไป เพราะเกมเป็นกิจกรรมที่ใชเ้ปลี่ยน

บรรยากาศ สมมติบรรยายเรื่องงานเขยีนแลว้เปลีย่นเป็นช่วงบทกวจีะรอ้งเพลงที่เป็นภาษากวนี าเขา้สู่การใชภ้าษา ส าหรบั

เรื่องส ัน้จะเล่นเกมที่เกี่ยวโยงกบัการเขยีนเรื่องส ัน้ ซึ่งท ากิจกรรมบนัเทิงตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษเฉพาะดา้น โดยจะ

ด าเนินการกิจกรรมบนัเทิงเองเป็นส่วนใหญ่ดว้ยการดึงสมาชิกค่ายทุกคนมาร่วมกิจกรรมบนัเทิง อย่างคณะวิทยากร

สามารถเขา้มาร่วมในบางเกมได ้ครูผูค้วบคุมก็ชวนมาเลน่ดว้ย ส่วนเยาวชนเป็นเป้าหมายหลกัที่ตอ้งร่วมกิจกรรมบนัเทงิ 

ขณะที่ก  าลงัรอ้งเพลงและเล่นเกมก็จะสอดส่องทุกคนตลอด เพื่อควบคุมและดูแลว่าเป็นอย่างไรหรือรูส้กึโดดเดี่ยวไหม 

จงึควรเลอืกเพลงหรอืเกมทีไ่มท่  าใหรู้ส้กึเบือ่หน่ายหรอืโดดเดี่ยว”  

การแบง่ช่วงเวลาใหส้มาชิกค่ายร่วมกจิกรรมพฒันาการอ่านการเขยีนทางคณะวทิยากรมกี าหนดการท ากจิกรรม

ส าหรบั ๑ บทเรยีนที่ชดัเจน โดย ๗ โมง ๓๐ นาท ีสมาชกิค่ายจะตื่นนอนเรียบรอ้ย เพราะใหลุ้กจากทีน่อนตัง้แต่ ๖ โมง 

บางคร ัง้อาจยดืหยุ่นเวลาได ้แต่ตอ้งขึ้นอยู่กบัว่าไปท าค่ายที่ไหน ท ัง้น้ีจะไม่ใหส้มาชิกค่ายลุกขึ้นมาออกก าลงักายตอนหวั

รุ่งประมาณตี ๕ ควรใหส้มาชิกค่ายพกัผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะตอ้งท ากิจกรรมในวนัรุ่งขึ้นอีกหลายช ัว่โมง เวลา ๗ โมง 

๓๐ นาท ีถงึ ๘ โมง ๓๐ นาที รบัประทานอาหารเชา้ สมาชิกค่ายจะรูเ้วลาและบริหารเวลาใหท้นัตามก าหนดการ เมือ่ถึง

เวลา ๘ โมง ๓๐ นาท ีเริ่มเขา้สู่กิจกรรม แต่จะไมส่อนการเขยีนในกจิกรรมแรก เพราะตอ้งเปิดกิจกรรมนนัทนาการดว้ย

การเล่มเกมและรอ้งเพลงประมาณ ๑๕ หรือ ๒๐ นาท ีขึ้นอยู่กบัว่าสมาชิกค่ายตอบสนองกิจกรรมอย่างไร จากนัน้เขา้สู่

กิจกรรมการสอนจะไม่เกิน ๑ ช ัว่โมง ๑ ช ัว่โมงครึ่ง หรอื ๔๕ นาท ีแต่ละบทเรียนคณะวทิยากรจะช่วยกนัท ัง้หมด ดงัที ่

ดวงแกว้ กลัยาณ์( ๒๕๖๒) อธิบายว่า “สมมติว่าตรงน้ี กานติ ณ ศรทัธา บรรยายหลกั ดวงแกว้ กลัยาณ์ จะค่อยเสริม

ตวัอย่าง เพราะ ๑ ช ัว่โมงตอ้งมคีวามหลากหลาย เปลีย่นหนา้วทิยากรบา้งท าใหส้มาชิกค่ายไม่เบื่อ ตอ้งช่วยเสริมกนัทุก

อย่าง จากนัน้พกั ๑๕ หรือ ๒๐ นาที เพื่อเขา้หอ้งน า้ แลว้เขา้สู่กิจกรรมต่อไป ก็จะแบ่งเป็นช่วง ๆ สลบักนัไป ช่วงที่

ส  าคญัมาก คือ ช่วงใหส้มาชิกค่ายสรา้งงาน ควรมเีวลามากพอใหส้มาชิกค่ายสรา้งงานอย่างมคีวามสุข โดยก าหนดเวลา 

๒ ช ัว่โมง เพราะสมาชิกค่ายแต่ละคนตอ้งใชเ้วลาในการเขยีนงาน กว่าจะเดนิ กว่าจะไดอ้ารมณ์ และกว่าจะนัง่กนิขนม ก็

ใหท้  าไปตามสบาย แลว้จงึเขา้มาเขยีนงาน วทิยากรย า้เสมอว่าเขยีนงานไม่เสรจ็ไมเ่ป็นไร ๔ โมง ๓๐ นาท ีตอ้งมาเขา้หอ้ง

ประชุมก่อน คนที่ยงัเขยีนงานไมเ่สร็จค่อยมาตกลงว่าจะจดัการอย่างไร จ าเป็นตอ้งเปิดทางออกใหส้มาชกิค่ายเสมอว่าไม่

โดนตอ้นใหจ้นมมุ”  

สมาชิกค่ายที่เขา้ร่วมค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่จ าแนกได ้ ๕ ระดบั ไดแ้ก่ ในระบบ 

ประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา และระดบัมหาวิทยาลยั ส่วนนอกระบบ ประกอบดว้ย ระดบั

การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสถานพินิจ ส าหรบัระดบัประถมน้ีไดเ้พิ่มชิ้นงานภาพวาดร่วมกบัชิ้นงานตวัหนงัสือ 

ซึ่งระดบัประถมส่วนใหญ่เป็นระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ มีระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ ๔ เล็กนอ้ย อาจมี

ระดบัช ัน้ประถมศึกษาปีที่ ๓ เขา้มาร่วมบา้ง หลกัการจดัค่ายระดบัประถมศึกษามกีระบวนการจดัค่ายเหมอืนกบัระดบั

มธัยมศึกษาและระดบัมหาวทิยาลยั เพยีงปรบัท่าที ภาษา และพฤติกรรมของคณะวทิยากรใหเ้ป็นเด็ก เพื่อจะไดเ้ขา้ถึง

พฤติกรรมของเด็กเลก็อย่างกลมกลนื โดย วรภ วรภา(๒๕๖๒) วทิยากรคนแรกที่ริเริ่มจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน

ระดบัประถมศึกษากล่าวว่า “แต่ก่อนนกัเขยีนส่วนใหญ่มกักลวัเด็กประถมเป็นอย่างมาก จงึจดัค่ายประถมขึ้นมา แต่ตอ้ง

ปรบักระบวนการจดัค่ายใหม่เปลีย่นมาเล่นกบัสมาชิกค่ายที่เป็นเด็ก เช่น มกีารกระโดนโลดเตน้หรือเล่นเกมกบัสมาชิก

ค่าย เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน อย่างที่ไดอ้ธิบายตัง้แต่ตน้ว่าไม่เนน้ทฤษฎ ีแต่ใชป้ระสบการณ์สอนโดยอิงทฤษฎ ีสอน



 
 

[๓๑] 
 

เรื่องงา่ย ๆ ดว้ยการใหส้มาชกิค่ายเขยีนสิง่ทีอ่ยู่ในตวัจากประสบการณห์รือเขยีนเหตกุารณใ์นชวีติออกมา ซึ่งไมม่ผีดิและ

ไม่จบัผดิ หากเขยีนผิดก็แกไ้ขเท่านัน้เอง ท าใหส้มาชิกค่ายรูส้กึว่าปลอดโปร่ง ปรากฏว่าชิ้นงานที่ ออกมามมีากมาย เช่น 

บางคนเขยีนบทกวีสะทอ้นความรูส้กึของเด็กที่โดน ครูตี โดนผูใ้หญ่ด่า หรือโดนผูใ้หญ่ดูถูก สามารถสื่อความรูส้กึของ

ตนเองออกมาไดอ้ย่างกระจ่างชดั เรื่องราวเหล่าน้ีอาจเป็นสิ่งที่สมาชิกค่ายไม่กลา้พูด เมือ่ไดโ้อกาสแสดงความรูส้ึกอย่าง

เสร ีจงึระบายเรื่องราวออกมา”  

เมื่อคณะวิทยากรกลุ่มคลืน่ใหม่ไดจ้ดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนในระดบัประถมศึกษาพบว่าแทบไม่ประสบ

ปญัหาระหว่างจดัค่าย เพราะเด็กเลก็พูดง่ายและสนุกสนาน ไม่ว่าใหท้  าอะไรก็ร่วมมือทุกอย่าง สอนไดทุ้กเรื่องเหมือน

ระดบัมธัยมศึกษาและระดบัมหาวิทยาลยั ดงัที่ กานติ ณ ศรทัธา(๒๕๖๒) กล่าวว่า “มสีอนบทกว ีความเรียง และเรื่อง

จากจินตนาการ สอนไดห้มดทกุเรื่อง เพยีงแต่ว่าเรื่องทีย่ากเกนิไมค่วรน ามาสอน เช่น เรื่องจนิตนาการแทนทีจ่ะท าอะไรที่

ยากแบบระดบัมธัยมศึกษาก็ปรบัใหใ้กลต้วัเขา” สมาชิกค่ายระดบัประถมศึกษาจะมีจินตนาการที่ดี ส่ งผลใหรู้จ้กัใช ้

ความคิดเชิงสรา้งสรรคท์ี่มองเหน็โลกดว้ยความสดใส ตามที่ ดวงแกว้ กลัยาณ(์๒๕๖๒) อธิบายว่า “เรื่องจินตนาการท า

กบัสมาชิกค่ายระดบัประถมศึกษาสนุกมาก เพราะอยู่ในวยัจินตนาการ เช่น ถามว่าเห็นสายรุง้นึกถึงอะไร ก็จะตอบว่า

เป็นที่คาดผมหรือผา้พนัคอ ถามว่าสายฝนเกิดจากอะไร รีบตอบทนัทีว่าเกิดจากปสัสาวะเทวดาหรือนางฟ้ารอ้งไห ้” 

สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของกานติ ณ ศรทัธา(๒๕๖๒) กล่าวว่า “สมาชิกค่ายระดบัประถมศึกษาจะรูม้าก บางคร ัง้ที่

ถามกแ็ย่งกนัตอบอย่างสนุกสนานมาก เรื่องจินตนาการ ต่าง ๆ บรรเจิดกว่าสมาชิกค่ายระดบัมธัยมศึกษา เด็กกลา้ตอบ 

กลา้เขียน ไม่กลวั และไม่อาย แต่สมาชิกค่ายระดบัมธัยมศึกษามกัอายเมื่อเขียนไม่ดี ส  าหรบัสมาชิกค่ายระดบั

ประถมศึกษาเขยีนทกุอย่าง แลว้จนิตนาการดมีากๆ” 

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุม่คลืน่ใหม่นอกจากเนน้หลกัการดา้นความสุขและความเป็นกนัเองที่

คณะวิทยากรปฏิบตัิต่อสมาชิกค่ายแลว้ ก็ยงัปลูกฝังเรื่องการตรงต่อเวลา กิริยามารยาท ระเบียบวินัย และความ

รบัผดิชอบ วทิยากรทุกคนเมือ่เริ่มบรรยายตอ้งสวสัดีสมาชิกค่ายเป็นอนัดบัแรก สมาชิกค่ายก็สวสัดีตอบ เสร็จจากการ

บรรยายก่อนแยกยา้ยกนัไปต่างคนก็ต่างขอบคุณซึ่งกนัและกัน ก่อนจะลุกขึ้นตอ้งตรวจดูบนโตะ๊ใหเ้รียบรอ้ยว่าทิ้งเศษ

ขยะไวบ้นโตะ๊หรือใตโ้ตะ๊หรือไม่ หากมเีศษขยะตอ้งเก็บใหส้ะอาด เกา้อี้ก็ควรสอดไวใ้ตโ้ตะ๊ มีกิจกรรมทุกอย่างท าตามที่

ก  าหนดการจดักจิกรรมระบไุว ้ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ ์(๒๕๖๒)  กล่าวว่า “สมมติคณะวทิยากรเริ่ม ๑ ทุ่ม เมือ่ถงึ ๑ ทุ่ม

ก็เริ่มเลย ไม่รอใคร สมาชิกค่ายตอ้งเรียนรูต้รงน้ี บางคนเขา้ใจจึงมาก่อนเวลา ๕ นาที คณะวิทยากรมาก่อนเวลา ๑๐ 

นาที เพื่อเตรียมความพรอ้ม เพราะ ๑ ทุ่มตรงไดเ้ริ่มกิจกรรมทนัที ส่วนเวลาเลิกกิจกรรมก็ตอ้งตรงตามก าหนดการ

เช่นกนั กรณีจดัในโรงแรมใหญ่หรือสถานที่ใด ๆ ถา้มคีนมาบริการขนมหรือน า้ตอ้งรูจ้กัขอบคุณ ควรฝึกสมาชิกค่ายทุก

เรื่องใหม้คีวามรบัผดิชอบ มมีารยาท มวีนิยั และตรงต่อเวลา สิ่งน้ีเป็นทกัษะการใชช้ีวติที่ส  าคญัอย่างยิ่ง เพราะเขยีนเก่ง

อย่างเดยีวไมไ่ดต้อ้งมทีศันคตทิีด่จีากขา้งในจิตใจดว้ย” 

ปรกึษาหารือเพื่อพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ขณะด าเนินกิจกรรมค่ายอยู่ 

กลุ่มคลื่นใหม่จะประชุม ระหว่างจดักิจกรรม หากมอีะไรที่ตอ้งปรบัก็จะมานัง่พูดคุยกนัสกัพกัหน่ึง รายการกิจกรรมที่

ก  าหนดไวอ้าจมีปรบัหรือเลื่อนขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ที่ก  าลงัประสบ โดยรายการกิจกรรมที่วางแผนไวเ้รียบรอ้ยก่อนการ

จดัค่ายถอืเป็นหวัใจหลกัของกระบวนการจดัค่าย  

หลงัจากจบค่าย คณะวทิยากรต่างแยกยา้ยกลบัภูมลิ  าเนา ท าใหก้ารนดัประชุมปรกึษาหารืออย่างเป็นทางการท า

ไดย้าก จึงไม่ค่อยมกีารนดัประชุมภายหลงัจากปิดค่าย ส่วนใหญ่มกันัง่พูดคุยกนัในรถระหว่า งทางกลบับา้นว่าสมาชิก
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ค่ายแต่ละคนงานเขยีนเป็นอย่างไร เป็นการเล่าสู่กนัฟงัตามปกติมากกว่า ยกเวน้กานติ ณ ศรทัธา กบัดวงแกว้ กลัยาณ ์

จะไปพดูคุยกนัต่อทีบ่า้น ท ัง้คู่ตอ้งวเิคราะหห์ลกัสูตรใหมเ่พือ่รองรบัการจดักจิกรรมในค่ายถดัไป ทกุคร ัง้ที่จดัค่ายจะแจง้

ขอ้มลูใหว้ทิยากรแต่ละคนทราบว่ากระบวนการจดัค่ายเป็นอย่างไร เช่น คร ัง้ก่อนมปีญัหาอย่างไร ส่วนคร ัง้น้ีควรจะปรบั

อย่างไรบา้ง โดยกานติ ณ ศรทัธา ไดท้  าบนัทึกผลการจดักิจกรรมแต่ละค่ายเป็นอย่างไร เช่น ค่ายน้ีสมาชิกตัง้ใจสูงมาก 

มปีญัหาดา้นบวกและดา้นลบอะไรบา้ง จะบนัทกึไวท้ ัง้หมด เพราะจ าเป็นตอ้งน าขอ้มลูมาศึกษาและตรวจสอบก่อนการจดั

ค่ายคร ัง้ต่อไป เพื่อใหก้ารจดัค่ายทกุคร ัง้คณะวทิยากรขบคิดอยู่เสมอว่าท าอย่างไรใหส้มาชกิค่ายเขยีนงานได  ้ท าอย่างไร

ใหส้มาชิกค่ายเรียนรูง้่ายที่สุด จึงตอ้งปรบักระบวนการจดัค่ายอยู่ตลอด เช่น มกีารปรบัในส่วนพาวเวอรพ์อยตใ์หม่ อาจ

ท าเพิ่มขึ้นมาหรือตดับางส่วนออกไป เป็นตน้ การแกไ้ขสถานการณ์ภายในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแบบวนัต่อวนัน้ีจะ

มีกระบวนการหน่ึงเพื่อใหใ้กลช้ิดกบัสมาชิกค่ายและใหส้มาชิกค่ายรูส้ึกว่าขณะก าลงัสรา้งงานไม่ไดโ้ดดเดี่ยว คณะ

วทิยากรอยู่เคียงขา้งและมองอยู่เสมอ คณะวทิยากรจะไปถ่ายภาพเก็บไวโ้ดยที่สมาชิกค่ายไม่รูต้วั เสร็จแลว้เลอืกภาพที่

สมาชกิค่ายก าลงัสรา้งงานขึ้นพาวเวอรพ์อยต ์ท าใหส้มาชกิค่ายสนุกสนานและชื่นชอบเป็นอย่างมาก ส าหรบัสมาชิกค่ายที่

ชอบเขยีนงานแบบรวมกลุ่มใหญ่ ๆ ส่วนมากเขยีนงานไม่ค่อยได ้เพราะขาดสมาธิ จึงจ าเป็นตอ้งจบัแยก ใชท่้าทนุ่ีมนวล

แนะน าสมาชิกค่าย ดงัที่ดวงแกว้ กลัยาณ์(๒๕๖๒) บอกว่า “ควรใชถ้อ้ยค าถามอย่างสุภาพว่าลูกเป็นอย่างไรบา้ง หาก

เสียงดงัแลว้เพื่อน ๆ นัง่เขยีนงานอยู่ก็บอกว่าลูกเบาเสียงลงสกัเลก็นอ้ย เพราะเพื่อนก าลงัเขยีนงานอยู่ อาจถามว่าลูก

เขยีนไดก้ี่บรรทดัแลว้ ลองนัง่คนเดยีวดูไหม ซึง่ใชท่้าททีี่เกื้อกูลและเป็นมติร สมาชิกค่ายจะเชื่อและเขา้ใจเจตนา บางคน

ยอมแยกออกไปนัง่คนเดยีว ถา้ใครเขยีนไมไ่ดจ้ะบอกว่าเดีย๋วใหป้้าดวงแกว้ช่วยดูดกีว่า” 

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนใหป้ระสบผลส าเร็จส่วนหน่ึงอยู่ที่คุณภาพของสมาชิกค่ายดว้ยเช่นกนั 

จ านวนสมาชกิค่ายแต่ละคร ัง้ไมแ่น่นอน เพราะบางคร ัง้ก าหนดว่ารบัสมาชกิค่ายจ านวน ๙๐ คน แต่มจี  านวนถงึ ๑๐๐ คน 

บางคร ัง้สมาชิกค่ายมจี านวน ๙๐ คน สนใจท ัง้ ๙๐ คน ทุกคนตัง้ใจมาร่วมกิจกรรม บางคร ัง้สมาชิกค่ายมานอ้ยเพียง

ไม่กี่คน แต่ไม่สนใจกิจกรรมใด ๆ เลย ส่วนใหญ่จะรบัสมาชิกค่ายจ านวนกลาง ๆ ไม่เกิน ๖๐ คน ต่อวทิยากร ๓ คน 

ถา้สมาชิกค่ายมจี านวน ๘๐คน จะมีวทิยากร ๔ คน หากสมาชิกค่ายมีจ านวนมากกว่าที่ก  าหนดก็ตอ้งขอเพิ่มวิทยากร 

โดย กานติ ณ ศรทัธา(๒๕๖๒) ใหค้วามเห็นต่อคุณภาพของสมาชิกค่ายว่า “จ านวนสมาชิกค่ายที่พอดีนัน้ยงัเป็นสิ่งไม่

แน่นอน บางคร ัง้ขึ้นอยู่กบัสถานที่จดัค่ายดว้ยว่ามขีนาดเลก็หรือใหญ่ ถา้สถานที่ขนาดใหญ่มสีมาชิกค่ายจ านวน ๑๐๐ 

คน ซึ่งคดัเลอืกมาอย่างดกีจ็ะไดส้มาชิกค่ายทีส่นใจท ัง้ ๑๐๐ คน ส่วนโรงเรยีนขนาดเลก็คดัเลอืกสมาชกิค่ายที่ไมไ่ดต้ ัง้ใจ

มาจ านวน ๒๐ คน ครึ่งหน่ึงอาจเป็นเด็กที่ไม่สนใจในการร่วมกิจกรรมใด ๆ ท ัง้สิ้น” ส าหรบัดวงแกว้ กลัยาณ์(๒๕๖๒) 

ใหค้วามส าคญัแก่คุณภาพของสมาชิกค่ายเช่นกนัดงัความคิดเห็นว่า “หากสมาชิกค่ายมคีวามสนใจจริงๆ จะสนุกมาก 

เพราะสามารถถ่ายทอดความรูไ้ดเ้ต็มที่ เมือ่สมาชิกค่ายสรา้งงานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลใหค้ณะวทิยากรมพีลงัใน

การสอนทุกอย่างแก่สมาชิกค่าย ตวัสมาชิกค่ายเองก็มคีวามสุขกบักิจกรรม ยินดีจะรบัสิ่งที่คณะวทิยากรมอบให ้เคยมี

เจา้หนา้ที่คนหน่ึงพูดว่าใครชอบงานเขยีนมาค่ายน้ีเหมอืนไดอ้ยู่ในสวรรคเ์ลย สื่อใหเ้หน็ว่าสมาชกิค่ายต่างมคีวามสุขและ

ชอบการไดม้าร่วมค่าย ถา้สมาชิกค่ายไม่ชอบการมาร่วมค่ายจะกลายเป็นความทุกข ์จึงเป็นหนา้ที่ของคณะวทิยากรตอ้ง

ช่วยใหส้มาชิกค่ายที่มาร่วมค่ายเรียบรอ้ยแลว้คลายความทุกขใ์หไ้ด ้เพราะมาอยู่ค่ายเดียวกนัก็ตอ้งช่วยเหลอืกนั บาง

ค่ายสมาชิกค่ายอาจเขยีนงานไม่ดีมาก แต่เป็นค่ายซึ่งมีความสุขที่ สุด เน่ืองจากสมาชิกค่ายชอบและมคีวามสุข แมจ้ะ

เขยีนงานไมเ่ก่งกไ็มเ่ป็นไร” 
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ระยะเวลาในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแต่ละคร ัง้ขึ้นอยู่กบัการก าหนดระยะเวลาของผูจ้ดัค่าย เช่น 

อาจจดัค่ายวนัเดียว ๒ วนั ๑ คืน หรือ ๓ วนั ๒ คืน สมาชิกค่ายส่วนมากเมือ่มาเขา้ค่ายก็ไม่อยากกลบัหรืออยากใหจ้ดั

ค่ายสกั ๑ เดือน เพราะรูส้กึสนุกและมคีวามสุขกบัการท ากิจกรรม ตลอดจนเกิดความผูกพนัระหว่างคณะวทิยากรและ

เพือ่นสมาชกิค่าย 

กระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าเอกลกัษณ์การจดัค่ายของสมาชิกกลุ่ม

คลื่นใหม่มหีลกัสูตรการจดักิจกรรมแกนกลางที่มเีป้าหมายหลกั คือ สมาชิกค่ายตอ้งเขยีนอย่างมคีวามสุข ความสุขใน

การเขยีนงานเชื่อมโยงไปสู่การรูจ้กัใชจ้ินตนาการสรา้งสรรคผ์ลงานอย่างอิสระ เพราะไม่มกีารปิดกั้นความคิดของสมาชิก

ค่าย จึงเขยีนงานที่ตนเองชอบหรอืสนใจไดต้ามความปรารถนา ก่อเกิดกระบวนการจดัค่ายทีเ่ริ่มตน้จากจนิตนาการสู่งาน

เขยีน เพื่อตอบโจทยใ์หส้มาชิกค่ายเขยีนอย่างมคีวามสุข ซึ่งไดล้ดความเป็นวิชาการลง แลว้น าประสบการณ์ของคณะ

วทิยากรมาถ่ายทอดสู่สมาชิกค่าย เพื่อฝึกฝนสมาชิกค่ายใหรู้จ้กัใชจ้ินตนาการเขยีนงาน โดยมกีารสรา้งความบนัเทงิผ่าน

กิจกรรมนันทนาการที่น าเพลงและเกมเขา้มาเสริมกิจกรรมการเขียนงาน ช่วยใหส้มาชิกค่ายรูส้ึกผ่อนคลายและ

สนุกสนานกบัการท ากิจกรรม การจดัค่ายทุกคร ัง้มีการท าหลกัสูตรบนัทึกกระบวนการจดัค่ายในแต่ละคร ัง้ไว ้เพราะ

สามารถน าขอ้มลูมาพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการจดัค่ายคร ัง้ถดัไปได ้นอกจากน้ีก่อนการปิดค่ายทุกคร ัง้จะใหส้มาชิก

ค่ายเขยีนความรูส้ึกที่ไดเ้ขา้ร่วมค่าย ช่วยใหค้ณะวิทยากรรบัรูค้วามคิดเห็นของสมาชิกค่ายที่มต่ีอกระบวนการจดัค่าย

อย่างชดัเจน ฉะนัน้ สามารถนิยามกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลื่นใหม่ ตามที่ วรภ วรภา

(๒๕๖๒) ไดส้รุปรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนว่า “เอกลกัษณ์การจดัค่ายของกลุ่มคลื่นใหม่ คือ เนน้ให ้

สมาชิกค่ายเขยีนงานอย่างมคีวามสุข โดยเขยีนออกมาจากจินตนาการ คณะวทิยากรตอ้งท าใหส้มาชิกค่ายเขยีนงานได ้

ภายในเวลาอนัจ ากดั ซึ่งวธิีการสอนตอ้งออกแบบใหง้่ายที่สุด แต่สมาชิกค่ายเรียนรูไ้ดต้รงเป้าหมายมากที่สุด” ซึ่งจะได ้

น าเสนอรูปแบบและหลกัสูตรของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนในบทที ่๔ ต่อไป  

๓.๑.๔  ปญัหาทีพ่บระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

บทบาทดา้นการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ เป็นจ านวน ๑๙๘ คร ัง้ นบัต ัง้แต่ปี 

พ.ศ.๒๕๕๐ ถงึ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ นัน้ แมว้่าจะไดม้กีารทบทวนบทเรียน ปรบัปรุงรายละเอียดของกระบวนการส่วนต่าง ๆ 

มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสิ่งที่เป็นปจัจยัส าคญัในการทบทวนบทเรียนหรือปรบัปรุงสิ่งต่าง ๆ นัน้ ก็คือ ปญัหา ที่เป็นอุปสรรค

ต่อการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนใหบ้รรลุเป้าหมายนัน่เอง ตลอดระยะเวลานานนบัสิบปีที่สมาชิกกลุ่มไดแ้สดง

บทบาทดา้นน้ี พบว่า ปญัหาที่เกิดขึ้นมหีลายประการ โดยเฉพาะในหว้งเวลาของการจดัค่าย มที ัง้ปญัหาเฉพาะที่เกิดขึ้น

ในค่ายของสถาบนัการศึกษาหรอืหน่วยงานแต่ละแห่ง และปญัหาร่วมที่เกิดขึ้นท านองเดียวกนัในแต่ละค่าย ดงันัน้ความ

ใส่ใจต่อรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนจึงเป็นส่วนส าคญัอย่างมากที่สมาชิกของ

กลุม่คลืน่ทกุคนตอ้งพจิารณาและร่วมกนัสรุปบทเรยีนร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ในการถอดบทเรยีนร่วมกบัสมาชกิกลุม่คลืน่

ใหมค่ร ัง้น้ี พบว่า ปญัหาใหญ่ ๆ และชดัเจน มดีงัน้ี  

๑) การคดัเลอืกเด็กและเยาวชนมาเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนขาดความเอาจริงเอาจงั กล่าวคือ เจา้ของ

โครงการอาจจะมจีุดมุ่งหมายในการจดัค่ายตามนโยบายอีกดา้นหน่ึง ไม่ไดต้อ้งการพฒันาทกัษะการอ่านการเขยีนอย่าง

จริงจงั แต่จดัค่ายขึ้นมาเพื่อใหม้ ี“ผลงาน” ที่ครอบคลุมขอบข่ายการประเมนิขององคก์ร ผูจ้ดัโครงการเนน้การคดัเลอืก

สมาชิกค่ายเชิงปริมาณเป็นหลกั ใหค้รบตามจ านวนที่ระบุในโครงการโดยไม่ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมดา้นอื่น เช่น 

สนใจการเขยีนการอ่านจริงหรือไม่ เขา้ใจลกัษณะของค่ายที่จะไปร่วมมากนอ้ยเพียงใด ระดบัความรูข้องสมาชิกค่าย



 
 

[๓๔] 
 

เดียวกนัเหมอืนหรือแตกต่างกนัอย่างไร เป็นตน้ จึงท าใหส้มาชิกค่ายไม่สนใจที่จะร่วมกิจกรรมตามหลกัสูตร ไม่สนใจ

วทิยากร สมาชิกเกิดความเบือ่หน่ายเมื่อตอ้งอยู่ในค่ายเป็นเวลานาน เจา้ของโครงการไม่พึงพอใจต่อบรรยากาศในขณะ

จดัค่าย และที่ส  าคญัที่สุดคือ การพฒันาการอ่านการเขยีนไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจงั เหล่าน้ีลว้นเป็นภาระอย่างมากส าหรบั

วทิยากร กรณีที่พบปญัหาแบบน้ี ปรชัชา ทศันา(๒๕๖๒) ถอดบทเรียนใหฟ้งัว่า “ตรงน้ีตอ้งใชเ้ทคนิค ส าหรบัผมในรอ้ย

กว่าค่ายไม่มีคนไหนไม่ท ากิจกรรมกบัผมได ้ตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษเพื่อดึงเขามา ถ ้าไม่ชอบพูดก็ใหท้  าอย่างอื่น 

หรือไม่ชอบการแสดงจะมกีิจกรรมอย่างอื่นที่ตอ้งใชไ้หวพริบปฏภิาณในขณะนัน้ ผมอ่านสายตาเด็กออก ช่วงระยะหลงั

เขาสามารถท าเองได ้ผมตัง้เป้าแบบน้ีในการเล่นเกม คือ ไม่ใช่การท าโทษดว้ยการออกมาขา้งหนา้ แต่เป็นการมาแสดง

ความรูส้ึกในหวัใจที่เขามีอยู่แค่นัน้เอง หากเขารูส้ึกว่าท าโทษก็จะไม่กลา้ท า อย่างเช่นจะไม่บอกว่าใครท าผิดใหอ้อกมา

ขา้งหนา้เพื่อท าโทษ แต่จะบอกว่าใครท าไม่ถูกตอ้งออกมาพบกนัหน่อย มาคุยกนัตรงน้ีดีกว่าจะไดม้ีความสุขกนับา้ง

ขา้งหนา้ เขาจะรูส้ึกดีอีกแบบหน่ึงท ัง้ค าพูด กิริยาท่าทาง และสีหนา้ แม ว้่าหวัใจจะบอบช า้อยู่เท่าไหร่ก็ตอ้งชดัเจนกบั

กิจกรรมที่ตอ้งท าขา้งหนา้” กรณีน้ีเช่นกนัที่สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่คนอื่น ๆ ต่างก็มองเห็นว่าวิธีการที่น ามาใชแ้กป้ญัหา 

เพื่อดึงความสนใจของสมาชิกค่ายใหม้จีุดศูนยร่์วมกนัแบบนุ่มนวลนัน้ เป็นวิธีที่ไดผ้ลและกลายเป็นบทเรียนส า คญัที่

สมาชกิกลุม่คลืน่ใหมไ่ดน้ ามาก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินกจิกรรมในค่ายต่าง ๆ ตลอดมา  

การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมแบบสรา้งสรรค ์เป็นวธิกีารทีส่รา้งทศันคติที่ดีใหแ้ก่สมาชิกค่ายอย่างแยบยล “เราจะ

ไม่เรียกว่าการท าโทษ ไม่ท าใหเ้ด็กอบัอาย เหมอืนเด็กที่เล่นเกมแลว้แพห้รือผิดพลาด จะใชว้ิธีการซึ่งไม่ท  าใหเ้ด็กอาย 

การเล่นเกมเนน้ความสนุกสนาน เช่น ต่อค าคลอ้งจอง หากเป็นช่วงเปิดค่ายก็อยากรูจ้กัเด็ก สมมติเด็กเล่นเกมแพ ้ ๑๐ 

คน จะใหอ้อกมาแนะน าตวัว่าชื่อจริงหรือชื่อเล่น นิสยั ใจคอ เหตุผลที่มาค่าย หรือหนงัสือที่ชอบ ซึ่งสิ่งที่ถามตอ้ง

เกี่ยวขอ้งกบัค่ายวรรณกรรม ท าใหเ้ดก็ไมรู่ส้กึว่าโดนลงโทษหรอืสรา้งความอบัอาย เมือ่ไดไ้ปเล่นกจิกรรมอื่น ๆ ที่ปรชัชา 

ทศันา ใหเ้ล่นก็ยิ่งใหค้วามร่วมมอืและสนุกไดเ้ต็มที่ เพราะเขารูส้กึว่ามาค่ายน้ีแมจ้ะเลน่ผดิเล่นพลาดก็ไม่ไดร้บัความอบั

อาย วทิยากรจะใหเ้กยีรตเิดก็สูง” (ดวงแกว้ กลัยาณ.์ ๒๕๖๒) 

วธิกีารดงักล่าวขา้งตน้ เป็นวธิทีี่ใชส้  าหรบัการปญัหาความไม่ลงตวัของการคดัเลอืกสมาชิกมาเขา้ค่าย ซึง่ไดผ้่าน

กระบวนการคิดวเิคราะหอ์ย่างรอบดา้น มไิดน้ ามาอย่าใชอ้ย่างสะเปะสะปะเลือ่นลอย แต่ไดก้ าหนดความเชื่อมโยงกบัสิ่ง

ต่างๆ อย่างกลมกลนืเป็นหน่ึงเดยีว เพื่อใหเ้กดิผลดีต่อการพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างมคีวามสุขตามแนวทางของกลุ่ม

คลื่นใหม่ สมาชิกค่ายทุกคนจะรูไ้ดว้่าตนเองมีความส าคัญ ไดร้บัเกียรติจากวิทยากรทุกคน มีความอบอุ่น รูส้ึก

สนุกสนานในการแสดงออกต่างๆ สิ่งที่สะทอ้นผลลพัธข์องวิธีการดงักล่าวซึ่งสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ไดน้ ามาใชอ้ย่าง

ต่อเน่ืองนัน้ คือปากค าของสมาชิกค่ายจ านวนมากที่ไดส้ะทอ้นออกมาใหผู้ว้ิจยัไดร้บัรู ้เช่น นางสาวจิดาภา ด าแกว้ 

นกัเรยีนโรงเรยีนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ ์อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ไดก้ล่าวถงึความรูส้กึหลงัจากเสร็จสิ้น

กิจกรรมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนว่า “...ไดร้บัความรูจ้ากนกัเขยีนเยอะและหลากหลาย ไดร้บัความเป็นกนัเอง และ

ความสนุกสนานจากค่ายและพี ่ๆ วทิยากร ไดม้ติรภาพจากเพือ่นทีม่าค่ายดว้ยกนั” เช่นเดยีวกบันางสาวสตีฮีามรั บญุญา 

นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา ก็ไดก้ลา่วว่า “เกินความคาดหมายมาก เพราะส่วนตวัเป็นคนไมค่่อยชอบสารคด ี

แต่พอไดเ้ขา้ร่วมค่ายน้ีท าใหค้วามคิดเปลีย่น ท าใหอ้ยากที่จะเขยีนผลงานเป็นของตนเอง มกีิจกรรมมากมาย ท าใหก้ลา้

แสดงออกมากขึ้น กลา้คิด และกลา้ทีจ่ะลงมอืท า” 

นอกจากนัน้ การคน้หาวธิีการจดัการกบัความไม่สนใจที่จะพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจรงิจงั หรอืความรูส้กึ

ที่ว่าการอ่านการเขยีนคือเรื่องยากของสมาชิกค่าย หรือความแตกต่างของระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการอ่านการ



 
 

[๓๕] 
 

เขยีนของสมาชิกค่าย ลว้นแลว้แต่เป็นโจทยท์ี่ทา้ทายประสบการณ์ของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่อย่างยิ่ง ไม่ว่าปญัหาต่างๆ 

เหล่าน้ีจะเกิดขึ้นกบัค่ายระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา หรืออุดมศึกษา ตลอดจนค่ายขององค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่

สถาบนัการศึกษาซึ่งบางคร ัง้ไม่ไดร้ะบุความแตกต่างของระดบัการศึกษาอย่างชดัเจน เช่น สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก

และเยาวชน ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นตน้ จากการถอดบทเรียนร่วมกนัระหว่างผูว้จิยั

และสมาชกิกลุม่คลืน่ใหม ่พบว่า ในเชงิความรูส้กึของเดก็และเยาวชนซึง่จดุมุง่หมายในการมาเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีนแตกต่างกนั หากจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่เป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มแรกสนใจมาเขา้ค่ายอย่างชดัเจน มคีวามตอ้งการพฒันา

ทกัษะการเขยีนบทกว ีเรื่องส ัน้ หรือความเรยีง ซึง่มคีวามชอบดา้นน้ีอยู่ อีกกลุม่ไมไ่ดต้ ัง้ใจมาร่วมค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีน อาจมาเพราะอยากโดดเรยีน หนีเรยีน หรือครูบงัคบัใหม้าดว้ยเหตุผลต่างๆ กลุ่มต่อมาคือเด็กและเยาวชนที่อยาก

มาเขา้ค่ายเพื่อความสนุกสนาน ส่วนกลุ่มสุดทา้ยคือตอ้งการเขยีนงาน แต่เขยีนงานไม่เป็นเลย ท ัง้ ๔ กลุ่ม อาจมปีะปน

มากบา้งนอ้ยบา้งในแต่ละค่าย ซึ่งวทิยากรจะตอ้งจดัการใหไ้ดอ้ย่างดทีี่สุดเพือ่บรรลุเป้าหมายหลกัคือ การพฒันาการอ่าน

การเขยีน การวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้สรุปเกี่ยวกบัวธิีการที่เหมาะสม จึงเกิดขึ้นตามขอ้สงัเกต“กรณีที่เด็กออกมาท ากิจกรรม

ปรากฏว่าเด็กท าไม่ได ้อย่างเช่นการเล่นเกมค าคลอ้งจอง เขาอาจตอบไม่ไดห้รือต่อค าจากเพื่อนไม่ไดก้็จะไม่เคี่ยวเขญ็ 

แต่จะขา้มไปก่อนแลว้ค่อยกลบัมาใหแ้กต้วัใหม่ ในเรื่องการกดดนัเด็กพยายามไม่ใหเ้กิดขึ้น ”(วรภ วรภา. ๒๕๖๒) หรือ

“หากเหลือเด็กอยู่ประมาณ ๓ หรือ ๔ คน ซึ่งต่อค าไม่ได ้วิทยากรจะไม่ใหค้นที่ท  าไดก้ลบั แต่ใหอ้ยู่จนเพื่อนที่เหลือ

สามารถท าได ้จึงใหก้ลบัพรอ้มกนั เพราะจะไม่ใหเ้ด็กโดนทิ้งไวค้นเดียว”(ดวงแกว้ กลัยาณ์. ๒๕๖๒) ดงันัน้ “โดยรวม

ตอ้งรกัษาความรูส้ึกของเด็กท ัง้หมดใหง้ดงามเพื่อบรรยากาศของค่าย”(ปรชัชา ทศันา. ๒๕๖๒) และ“ตอ้งยอ้นกลบัไป

พจิารณาว่าเราเริ่มตน้ท าค่ายวรรณกรรมไปเพื่ออะไรก่อน เพื่อใหเ้ขา้ใจกระบวนการของค่ายไดต้รงตามค าถามทีถ่ามมาว่า

จะด าเนินการไปสู่อะไร แน่นอนเราก าลงัต่อสูก้บัปญัหาบางอย่าง หากชนะปญัหานัน้ไดแ้สดงว่าขดีความสามารถจะสูงขึ้น 

ตอนผมเริ่มตน้ท างานเป็นครูพบปญัหาของเด็กอยู่ ๒ อย่าง หน่ึงเด็กอ่านหนงัสอืไม่ออก ท าใหเ้ขยีนไม่ได ้ท าอย่างไรให ้

เด็กเขยีนได ้เชื่อมโยงไปสู่การท าใหเ้ขาคิด แลว้อะไรที่จะเป็นตวัใหเ้ขาคิด ตวัแปรส าคญัที่สุดก็คือในสงัคมการเรียนการ

สอนของไทยไมค่่อยนิยมใหเ้ดก็คิดเป็นอสิระ”(รมณา โรชา. ๒๕๖๒) 

ขอ้สงัเกตและวิธีการที่สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ไดร่้วมกนัถอดบทเรียนในครัง้น้ี อาจจะสรุปไดด้ว้ยขอ้สงัเกต

เกี่ยวกบัประเด็นน้ีของแกนน าคนส าคญัของกลุ่มคลืน่ใหม่ คือ กานติ ณ ศรทัธา(๒๕๖๒) ที่ว่า “กรณีที่ดวงแกว้พูดเรื่อง

ใหเ้ด็กเขยีนเริ่มจากจินตนาการสู่งานเขยีน เพื่อประเมนิเด็กเบื้องตน้ เพราะว่าพวกผมประเมนิเบื้องตน้ตัง้แต่คุยกบัครู

เจา้ของโครงการเลย เป็นเรื่องส าคญัมากในการจดัค่ายแต่ละคร ัง้ ครูที่จดัค่ายจะคุยกบัเราว่าจะใหส้อนอะไร เด็กของเขา

เป็นแบบไหน บางคนน าเสนอดีมากว่าโรงเรียนเราคดัเลอืกมาอย่างดี  สรา้งผลงานดว้ยการเขียนมาอย่างดีเยี่ยม ทาง

วทิยากรช่วยต่อยอดบทกวแีละเรื่องส ัน้ใหห้น่อย เรากต็ ัง้ความหวงัค่ายน้ีตอ้งสนุกแน่เลย เพราะโรงเรยีนคดัเด็กมาอย่าง

ดี แต่เมื่อไปถึงเห็นแววตาเด็ก กลบัไม่ใช่ พอใหเ้ริ่มเขยีนจากจินตนาการพบว่าเด็กมนึงงมาก...อนันัน้ส่วนหน่ึง กบัอีก

ส่วน คือโรงเรียนบอกว่าใหเ้ด็กพอเขยีนไดก้็พอ ไม่ตอ้งอะไรมาก แค่เขยีนหนงัสือเป็นก็พอใจแลว้ พอไปถึงพบว่าเด็ก   

ร่าเรงิสนุกสนาน บางคนใหเ้ล่นเกมแลว้แพ ้เลยใหอ้อกมาดา้นหนา้ จึงถามว่ามาค่ายน้ีท าไม หนูอยากเป็นนกัเขยีน อยาก

มผีลงานรวมเล่มเรื่องส ัน้ เด็กเอาจริงมาก ซึ่งจะเจอบ่อยมาก...สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นปญัหาหลกัของการจดัค่ายตอนน้ี เวลา

คุยกบัโรงเรยีนทีจ่ดัค่ายตอ้งประเมนิท ัง้ครูและเด็ก ส าหรบัโรงเรยีนเก่า ๆ ที่เคยร่วมค่ายกนัมาก่อนไม่เป็นไร จะรูท้างกนั

ด ีหากเป็นโรงเรยีนใหม ่ๆ ตอ้งประเมนิ ซึง่เป็นปญัหาหลกัว่าเราจะท าค่ายอย่างไรใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนั”  



 
 

[๓๖] 
 

ดงันัน้ สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่จึงพยายามจะตอ้งปรบัใหเ้ป็นกลางๆ จึงตอ้งมกีารประเมนิเบื้องตน้ดว้ยการใชว้ิธี

ใหล้องสรา้งงานเขยีน  เลม่เกมและรอ้งเพลงเยอะขึ้น เพราะเชื่อว่าเกมสามารถประเมนิภาพรวมท ัง้ค่ายได ้ประกอบกบัได ้

พบว่า บางคร ัง้เกมแรกก็สามารถประเมนิไดเ้ลย แลว้ก็จะมาประชุมกนัใหม่จากผลการเล่นเกม  แต่บางคร ัง้ตอ้งประเมนิ

ใหม่ แมว้่าเกมที่ใชจ้ะไม่ไดท้  าแบบลอยๆ สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ในฐานะวิทยากรของค่ายจะตอ้งเขา้ไปดูแลเด็กและ

เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกค่ายพฒันาการอ่านการเขียนตัง้แต่ตน้ ยิ่งถา้โจทยท์ี่เจา้ของโครงการก าหนดแบบเขม้ขน้คือให ้

สมาชิกค่ายสามารถเขียนไดทุ้กคน ก็ตอ้งดูแลใหส้ามารถเขียนไดจ้ริง จึงตอ้งดูแลว่าพวกเขาทุกอย่าง เช่น เดินทาง

อย่างไร ตื่นกี่โมง หรือไดก้ินขา้วไหม ในก าหนดการจะมรีะยะเวลาว่าการบรรยายเท่าไรหรอืพกัเท่าไร เป็นตน้ สิ่งเหล่าน้ี

จะเป็นขอ้มูลส าหรบัใชอ้อกแบบก าหนดการ ซึ่งสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ตอ้งท าเองท ัง้หมด ไม่สามารถใหค้นอื่นท าใหไ้ด ้

เพราะตอ้งค านึงถึงความสมดุลกนั ถา้ก าหนดการไม่สมดุลจะท าใหเ้ด็กเขียนงานไม่ได ้ เช่น ส่วนใหญ่ก าหนดการ        

ที่เจา้ภาพหรือเจา้ของโครงการท ามาใหน้ัน้ จะใหว้ิทยากรบรรยาย ๒ ช ัว่โมง ใหส้มาชิกค่ายเขยีน ๑ ช ัว่โมง เสร็จแลว้

วิจารณ์งานเลย ซึ่งไม่มีเวลาใหว้ิทยากรอ่านงาน หรือบางคร ัง้ก าหนดการไม่ไดร้ะบุ ว่าเด็กไดอ้าบน า้ตอนไหน เป็นตน้ 

ดงันัน้สมาชิกกลุ่มคลืน่ในฐานะวทิยากรจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน จงึไม่ไดเ้ป็นเพยีงวทิยากร แต่เป็นผูจ้ดัการค่าย

ท ัง้หมด ตอ้งท าทกุอย่างใหบ้รรลุผลคือใหส้มาชิกค่ายเขยีนได ้เขยีนอย่างมคีวามสุข และอยู่ในค่ายอย่างมคีวามสุข 

กล่าวโดยสรุปก็คือ จากการถอดบทเรียนในกรณีน้ี ผูว้ิจยัพบว่า สิ่งส  าคญัที่จะน าเด็กและเยาวชนในค่ายไปสู่

จุดหมายร่วมกนัใหไ้ด ้ก็คือ ตอ้งปลดปล่อยจินตนาการของพวกเขาออกมาจากการถูกพนัธนาการดว้ยประสบการณ์

ผดิปกติบางประการ ดว้ยการท าใหพ้วกเขาไม่รูส้กึว่าถูกกดดนั เคี่ยวเขญ็ ใหพ้วกเขาไดเ้รียนรูส้ิ่งที่เรียกว่า อิสระในการ

คิด แต่ตอ้งด าเนินไปอย่างมทีศิทางทีเ่หมาะสม เป็นระบบระเบยีบชดัเจน ดงันัน้ไมว่่าการคดัเลอืกเด็กและเยาวชนมาร่วม

ค่ายจะเป็นอย่างไร แต่ดว้ยบทเรยีนที่ผ่านประสบการณก์ารจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนมายาวนาน ท าใหส้มาชกิกลุ่ม

คลืน่ใหมส่ามารถเรยีนและแกป้ญัหาดงักลา่วลุลว่งจนเกดิผลดีต่อการพฒันาการอ่านการเขยีนไดใ้นที่สุด 

๒) สถานที่จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุตามกระบวนการที่

ก  าหนด 

ประสบการณ์ในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ที่มากถงึ ๑๙๘ คร ัง้ ในรอบ ๑๐ 

ปีที่มา ย่อมประสบปญัหาเกี่ยวกบัสถานที่ที่ใชใ้นการจดัค่ายอย่างแน่นอน เน่ืองจากตอ้งเดินทางไปจดัค่ายตามจงัหวดั

ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น จงัหวดันครสวรรค ์จงัหวดัยะลา จงัหวดักระบี ่จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เป็นตน้ 

และการก าหนดสถานที่จดัค่ายของเจา้ของโครงการแต่ละแห่ง แต่ละคร ัง้ย่อมมเีหตุปจัจยัที่แตกต่างกนัไป เช่น บางค่าย

จดัในโรงเรียนของเจา้ของโครงการ ซึ่งอาจจะมคีวามพรอ้มมากนอ้ยแตกต่างกนัไป บางค่ายจดัในโรงแรมหรูของจงัหวดั 

บางค่ายจดัในอทุยานแห่งชาต ิบางค่ายจดัในหน่วยงานอื่นทีพ่ื้นทีแ่ละสถานที่รองรบัการประชมุ อบรม เป็นตน้ 

 ฝ่ายทีจ่ะมองเหน็ปญัหาน้ีไดช้ดัเจนทีสุ่ดคือ ฝ่ายสนัทนาการและฝ่ายประสานงานก าหนดการของคณะวทิยากร 

เพราะตอ้งตรวจสอบความพรอ้มของสถานที่อยู่ตลอดเวลา เพื่อใหก้ารด าเนินการตามก าหนดการมคีวามต่อเน่ือง ราบรื่น 

เกดิผลดีต่อเป้าหมายในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนในครัง้นัน้ ๆ “ผมรบัหนา้ทีข่องเครื่องเสยีงและเครื่องมอืโสต

ท ัง้หมด ก่อนงานจะโทรประสานก่อนว่าเขาจดัที่ไหน ขอเบอรโ์ทรตรงกบัเจา้หนา้ที่ที่ดูแลเครื่องเสียงเลย เน่ืองจากเสยีง

ส าคญัในการจดัการท ัง้หมด เราใชเ้สยีงส าหรบัสรา้งบรรยากาศดว้ย เสยีงล  าโพงตอ้งออกมาดี ถา้เขามลี  าโพงก็ควรบอก

ว่ามขีนาดเท่าไหน เวลาเอากีตารไ์ปเสยีบจะไดเ้รยีบรอ้ย บางค่ายถงึกบัตอ้งยกเครื่องมอืช่างไปเองเลย เพือ่ซ่อมอปุกรณ์ที่

เสยีโดยเฉพาะ บางค่ายบอกว่าทกุอย่างเรียบรอ้ยเลยพากีตารไ์ปอย่างเดียว ปรากฏว่าไม่มอีะไรเลยสกัอย่าง น่ีคือปญัหา



 
 

[๓๗] 
 

อกีอย่างที่ดา้นโสตของเขาไม่เขา้ใจ คนดูก็ไม่ม ีตอ้งคุมเสยีงเอง”(ปรชัชา ทศันา. ๒๕๖๒) จากการถอดบทเรียนในครัง้น้ี

พบว่า การที่ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแต่ละครัง้จะบรรลุเป้าหมายไดน้ัน้ วทิยากรจะตอ้งมคีวามรูเ้รื่องเกี่ยวกบัสถานที่

ทุกดา้น เช่น การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อโสตทศันศึกษาแบบต่างๆ เป็นตน้ ไม่เช่นนัน้การด าเนินตามก าหนดการที่

ก  าหนดก็จะไม่ราบรื่นหรอือาจจะลม้เหลวก็เป็นได ้หรือแมแ้ต่การเตรียมความพรอ้มอื่นๆ ที่จ  าเป็น เพื่อใหเ้หมาะแก่การ

ใชง้านในช่วงเวลาต่างๆ จนค่ายปิดลงตามทีก่  าหนด 

 ดวงแกว้ กลัยาณ์(๒๕๖๒) สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ในฐานะผูดู้แลประสานงานก าหนดการต่าง ๆ ไดเ้ล่าใหฟ้งัว่า 

“เราท าทุกอย่างใหค่้ายด าเนินไปตามที่ตอ้งการ ปรชัชา ทศันา ตอ้งจดัการหนา้ที่ของตวัเองใหเ้สร็จ เรื่องโตะ๊เกา้อี้  การจดั

วางโตะ๊เกา้อี้ และพาวเวอรพ์อยต ์หากเจา้ภาพหรอืเจา้ของโครงการไมไ่ดเ้ตรยีมผูร้บัผดิชอบไว ้กต็อ้งท าเองหมดเลย” 

นอกจากนั้น ยงัมีปญัหาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชส้ถานที่ ซึ่งลว้นแลว้กระทบต่อกระบ วนการของค่าย

พฒันาการอ่านการเขียนท ัง้สิ้น แต่บางกรณีก็ไม่อยู่ในวิสยัที่วิทยากรของค่ายจะแกป้ญัหาได ้โดยเฉพาะปญัหาดา้น

สถานที่ซึง่เกดิจากบุคคล เช่น ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนส่วนใหญ่จะตอ้งออกแบบใหม้พีธิเีปิด ซึง่จะมผูีบ้รหิารองคก์ร

นัน้ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงขึ้นไปเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด พบว่าหลายครัง้ที่ประธานเดินทางมาถึงล่าชา้กว่า

ก าหนดดว้ยเหตุผลต่างๆ หรือประธานใชเ้วลาในการกล่าวเปิดมากเกินเวลาที่ก  าหนด กิจกรรมอื่นๆ ที่ก  าหนดเอาไวซ้ึ่ง

เป็นสาระส าคญัของค่ายก็ด าเนินต่อไปไม่ได ้ฝ่ายที่ตอ้งเตรียมการเรื่องสถานที่ก็ตอ้งรอ จะเคลือ่นยา้ยหรือเปลีย่นแปลง

รูปแบบของสถานที่ไม่ได ้หลายครัง้พบว่า ไดท้  าใหก้ าหนดการที่เป็นกิจกรรมส าคญัส าหรบัสมาชิกค่ายตอ้งเร่งรดั ตดั

ทอนหรือปรบัเปลี่ยนไปค่อนขา้งมาก บางค่ายเจอปญัหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่ซึ่งจดัไวเ้รียบรอ้ยแลว้ส าหรบั

กิจกรรมของค่าย แต่มกีารเปลีย่นแปลงสถานที่หรือบรรยากาศของค่ายไปท ากิจกรรมอื่น ส่งผลกระทบต่อสมาชิกค่าย 

บางคร ัง้คณะวทิยากรตอ้งปรกึษาหารอืกบัผูเ้ป็นเจา้ของโครงการใหช่้วยประสานงานเพือ่ลดปญัหา 

๓) ผูเ้กี่ยวขอ้งบางส่วนไมไ่ดเ้หน็ความส าคญัของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจรงิจงั 

ปญัหาประเด็นน้ีถอืว่าเป็นเรื่องที่น่ากงัวลอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดปญัหาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งตามมาอีก

หลายประการ สาระส าคญัของปญัหาน้ีส่วนใหญ่เกิดจากการพยายามท างานสนองนโยบายขององคก์ร หรือนโยบายของ

รฐั เกี่ยวกบัการอ่านการเขียน หรือเป็นงานที่ตอ้งด าเนินการเพราะอยู่ในขอบข่ายหนา้ที่ หรือไดร้บัมอบหมายให ้

ด าเนินการดว้ยเหตผุลต่างๆ ซึง่ผูร้บัผดิชอบหรอืเจา้ของโครงการนัน้ไม่ไดเ้หน็ความส าคญัของการอ่านการเขยีน หรอืเหน็

ความส าคญัแต่ไม่มคีวามเขา้ใจหรอืพยายามจะท าความเขา้ใจเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่แทจ้รงิของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

ท าใหบ้ทบาทของวทิยากรในค่ายมมีากขึ้นเกนิกว่าปกต ิหากปรารถนาจะมุง่สู่เป้าหมายใหส้  าเรจ็  

กรณีน้ีสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่บางคนที่มหีนา้ที่การงานเกี่ยวกบัการพฒันาเด็กและเยาวชนไดเ้ล่าใหฟ้งัเกี่ยวกบั

บทเรียนส่วนตวัที่ไดป้ระสบมาจากการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนคร ั้งแรกๆ ในฐานะครูที่เลง็เหน็ความส าคญัของ

การอ่านการเขยีน และในฐานะของนกัเขยีนคนหน่ึงดว้ย โดยถอดบทเรียนลกัษณะการจดัค่ายที่ผูจ้ดัใหค้วามส าคญันัน้

ควรเป็นอย่างไรใหฟ้งัว่า “เป้าหมายสูงสุดคือเป็นการจุดประกายความคิดและจุดประกายความฝนั ตลอดจนเพิ่มโอกาส

ใหเ้ด็กเหน็โลกภายนอกมากขึ้น เพราะโลกภายนอกจะมาเติมเต็มโลกภายใน การที่เด็กไดอ่้านหนงัสอืมากขึ้น ท าใหโ้ลก

ภายนอกของเขาเติมเต็มเขา้มา เพราะเขาไดฟ้งัและเรียนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรงซึ่งเป็นนกัเขยีน เน่ืองดว้ยนกัเขยีน

ส่วนใหญ่อ่านหนงัสอืคนละ ๑๐-๒๐-๓๐ หรอื ๔๐ เลม่ต่อคน ยิ่งเดก็มโีอกาสไดเ้จอคนที่เป็นเจา้ของหนงัสอืทีไ่ดอ่้านกจ็ะ

ตื่นเตน้และเป็นแรงบนัดาลใจอย่างมาก กระบวนการของผมเริ่มตน้ดว้ยการสรา้งเด็กกลุ่มหน่ึงใหม้พีื้นฐานการอ่านจาก

เดก็ที่อ่านไม่ออกเลย จนสามารถอ่านหนงัสอืเป็น เขยีนได ้และเขยีนเป็น ประเดน็อยู่ที่ว่าถา้เราหยุดแค่นัน้ก็จบ เดก็กจ็บ 
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เพราะหมดเวลาก็จบหลกัสูตรกนัไป แต่เราท าเพือ่ตอ้งการสรา้งและส่งเสริมอนาคตในการเรยีนรูต่้อใหก้บัเยาวชน เมือ่ได ้

เชิญนกัเขยีนมาเป็นวทิยากร จึงไดพู้ดคุยกนั แลกเปลี่ยนความคิด และท ากิจกรรมร่วมกนั ”(รมณา โรชา. ๒๕๖๒) จะ

เหน็ว่าผูจ้ดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนจะตอ้งม ี“หวัใจ” ที่จะพฒันาจรงิจงั คิดวเิคราะหส์ภาพปญัหาการอ่านเขยีนของ

เด็กและเยาวชนอย่างรอบดา้น เพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดและเสริมส่วนที่ส  าคญัใหเ้ต็มตามศกัยภาพของเด็กและเยาวชน

เหล่านัน้ ท ัง้น้ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองท ัง้การอ่านและการเขยีน โดยเฉพาะการอ่ านซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเขยีน 

รวมท ัง้เป็นพื้นฐานที่ส  าคญัของชีวิตดว้ย จ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินส่งเสริมสนบัสนุนไปดว้ยกนั ขณะที่ผูจ้ดัโครงการ

พฒันาการอ่านการเขยีนก็ควรเป็นคนรกัการอ่านเขยีนดว้ย เพื่อจะไดพู้ดคุยภาษาเดียวกนักบัเด็กและเยาวชนท ัง้หลาย 

การพฒันาจึงจะมคีวามย ัง่ยืน ไม่ควรฝากอนาคตดา้นการอ่านการเขยีนของเด็กและเยาวชนไวท้ี่ค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีนหรอืวทิยากรนกัเขยีนท ัง้หลายมากเกนิไป  

ปญัหาทีผู่เ้กี่ยวขอ้งบางส่วนไม่ไดเ้หน็ความส าคญัของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจริงจงันัน้ อาจกล่าวว่า

เป็นปญัหาเรื้อรงัหรือเป็นหาเชิงโครงสรา้งของระบบการศึกษา ที่เกิดขึ้นและด าเนินเรื่อยมาภายใตร้ะบบราชการแบบเดิม 

จึงเกิดเหตุการณ์ลกัษณะที่ว่าในช่วงกระบวนการที่ส  าคญัของค่ายบางค่าย คณะวิทยากรตอ้งขอเชิญครูหรือเจา้ภาพให ้

ออกไปขา้งนอกหอ้งประชุมหรือบริเวณที่จดักิจกรรมเสยีก่อน เพราะบางคร ัง้ครูหรอืเจา้ภาพแสดงอ านาจการควบคุมเด็ก

หรือเยาวชนอย่างชดัเจน จะเป็นตวัปิดกัน้ความสามารถของเด็กหรือเยาวชน กรณีน้ีจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเป็นค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีนใหญ่ๆ มสีมาชิกมาจากหลายโรงเรียน สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่พบว่า “เพื่อใหเ้ด็กเขยีนหนงัสอืเป็น 

เริ่มปูพื้นฐานตัง้แต่การเปิดใจ สนุกสนาน และท าความรูจ้กักนัก่อนปรากฏว่าเด็กไม่ตอบเลย พยายามถามอีกก็นัง่

เรียบรอ้ยมาก เลยใหอ้าจารยอ์อกไปขา้งนอกก่อน เมื่ออาจารยอ์อกไป ปรากฏว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปทนัที ฉะนัน้ 

อาจารยอ์าจกดดนัเด็ก เลยไดบ้ทเรียนว่าต่อไปเมื่อท ากระบวนการกิจกรรมจะใหเ้ด็กไดม้โีอกาสในการคิดและปลอดภยั

จากการคุกคาม เพือ่สรา้งงานอย่างมคีวามสุข”(รมณา โรชา. ๒๕๖๒)  

จากการถอดบทเรียนครัง้น้ียงัพบอีกว่ากรณีความไม่เขา้ใจหรือไม่ไดเ้ห็นความส าคญัอย่างจริงจงัในการ

พฒันาการอ่านการเขยีนนัน้ “กรณีน้ีม ี2 ลกัษณะ ลกัษณะหน่ึงถา้มาต่างโรงเรียนจะรูส้กึว่าตอ้งมาแข่งขนักนัเพื่อรกัษา

ชื่อเสยีงโรงเรียน โดยเฉพาะเมื่อมาปีหลงั ๆ ที่เขารูแ้ลว้ว่ากระบวนการหลงัสุดใหเ้ด็กออกไปน าเสนอผลงาน เลยมกีาร

แข่งขนักนั อีกกรณีหน่ึงหากเป็นโรงเรียนเดียวกนันัน้ ส่วนใหญ่ครูจะใหว้ทิยากรดูแลอย่างเต็มที่และอิสระ โดยไม่เขา้มา

ควบคุมสกัเท่าไหร่”(วรภ วรภา. ๒๕๖๒) กล่าวคือ อาศยัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนเป็นสนามเพื่อการแข่งขนัระหว่าง

สถานศึกษา จึงเกิดการบบีคัน้กดดนันกัเรียนหรือเยาวชนที่มาเขา้ค่ายใหมุ้่งม ัน่เขยีนงาน เพื่อไดร้บัรางวลัหรือค าชมเชย

จากวทิยากร เพื่อครูหรือเจา้หนา้ที่ที่น าเด็กหรือเยาวชนมาจะไดใ้ชผ้ลงานนัน้เป็นหลกัฐานแสดงความส าเร็จหรือความมี

ชื่อเสียงขององคก์ร ไดร้บัค าชื่นชมหรือการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมท านองน้ีในโอกาสต่อไป ซึ่งบางกรณี

อาจจะเกิดความขดัแยง้ทางความคิดระหว่างครูหรือเจา้ภาพกบัวิทยากร ซึ่งมีวิธีการหรือเป้าหมายอีกอย่า ง คือ มุ่ง

พฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจรงิจงัตามกระบวนการที่วเิคราะหแ์ละศึกษาเรยีนรูจ้นมคีวามเหมาะสมในระดบัหน่ึง “เมือ่

เขา้สู่กระบวนการน าเสนอผลงานจะมเีดก็อยู่กลุ่มหน่ึงที่วทิยากรอ่านงานพบว่าเขยีนงานดี จึงใหอ้อกไปน าเสนอ ส่วนเด็ก

อีกกลุ่มหน่ึงต ัง้ใจเขยีนมาก แต่ไม่ไดอ้อกไปอ่าน บางคนก็ฟงัเพื่อนอ่านอย่างเดียว ซึ่งตรงน้ีจะส าคญัต่อความรูส้กึเด็ก

ดว้ย จึงตอ้งชื่นชมเดก็ทกุคน เวลามเีพื่อนออกไปน าเสนอตอ้งบอกเขาเลยว่าอนัน้ีเป็นตวัอย่างงานทีว่ทิยากรอ่านแลว้เหน็

ว่าดี โดยเหมาะแก่การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั เพราะการออกไปน า เสนอผลงานก็เป็นอีกกระบวนการหน่ึงที่ให ้

ความส าคญัมาก ตอ้งใหเ้ด็กไดฟ้งัซึง่กนัและกนั เขาจะไดเ้รยีนรูจ้ากตวัอย่างของคนอื่นหรือของนกัเขยีน ที่น้ีการน าเสนอ
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ผลงานท าใหเ้ขาไดเ้รยีนรูจ้ากเพือ่น บางค่ายน่ารกัมากคือเดก็จะฟงั เหน็เพือ่นเขยีนจะปรบมอืและดีใจ ช่วยสรา้งความสุข

แก่เขา วทิยากรเองเมื่อเด็กน าเสนอผลงานเสร็จตอ้งคุยกนัว่าอย่าลมืชื่นชมทุกคนที่เขยีนงาน จึงชื่นชมเด็กทุกคน และ

ขอบคุณที่เขยีนงานใหเ้ราอ่าน ขอบคุณที่ต ัง้ใจอ่าน แลว้ใหเ้ขาปรบมือใหต้วัเอง เพื่อใหเ้ขารบัรูว้่ามตีวัตนอยู่ในค่ายน้ี 

ไม่ใช่เฉพาะเด็กเก่งที่ไดร้บัการยอมรบัจากวทิยากร แต่ทุกคนคือเก่งส าหรบัเราทกุคน เพราะการที่เขาเขยีนงานออกมาได ้

ถอืว่าสุดยอดแลว้”(ดวงแกว้ กลัยาณ.์ ๒๕๖๒) 

นอกจากนัน้ ปญัหาในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่ผูเ้กี่ยวขอ้งบางส่วนไม่ไดเ้หน็ความส าคญัของค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจริงจงั ซึ่งนบัว่าเป็นอุปสรรคอย่างมากในการจดัค่าย นัน่คือ ปญัหาทศันคติของครูกบั

ผูบ้รหิาร “วเิคราะหไ์ดว้่าบางโรงเรียนที่จดัมเีป้าหมายเพื่อรอรบัการประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนและคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

จดัค่ายขึ้นมาเพื่อใหม้ผีลงาน ผมเลยยื่นขอ้เสนอบางโรงเรียนว่าหากคุณจะท ากิจกรรมค่ายอย่ างน้ีต่อ ขอใหม้คีรูที่เสริม

ยอดต่อกิจกรรมพฒันาการอ่านการเขยีนใหแ้ก่เด็ก อย่างนอ้ยตอ้งมคีรูสกัคนหน่ึงใหเ้หน็ว่าปีน้ีเด็ก ม.๑ ที่เขา้มา ปีหนา้

เจอกนัรอบที่ ๒ เขาอยู่ ม.๒ ตอ้งมพีฒันาการการอ่านมากขึ้น หากการจดัค่ายรอบที ่๒ กไ็มม่ ีรอบที ่๓ กไ็มม่ ีรอบที ่๔ 

เขาไม่ไป ลกัษณะแบบน้ีท าใหว้ทิยากรรูส้กึว่าเหน่ือย เพราะเดินทางไปจดัค่ายก็คาดหวงัสูง สิ่งส  าคญัคือเราไม่มเีวลามาก

พอทีจ่ะใหเ้ขาปฏบิตัไิมด่ี ปญัหาเช่นน้ีเป็นปญัหาเชงิระบบเรื่องของวธิีคิด”(รมณา โรชา. ๒๕๖๒) ปญัหาเหลา่น้ียงัคงด ารง

อยู่ แต่จะคลี่คลายไปตามกาลเวลา กรณีที่การจดัค่ายยงัคงด าเนินต่อไปมากครัง้ขึ้น ผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นแสดงใหเ้ห็น

คุณภาพดา้นการอ่านการเขยีนของเดก็และเยาวชนเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึ้น 

๔) ความอ่อนแอดา้นการอ่านท ัง้ของเด็กและเยาวชน รวมท ัง้ครู-อาจารยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีน และขาดแคลนหนงัสอืทีส่่งเสรมิการอ่าน    

ความเชื่อที่ส  าคญัของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่เกี่ยวกบัการอ่าน คือ การอ่านเป็นพื้นฐานที่ส  าคญัส าหรบัการเขยีน

และการด าเนินชีวิตใหม้ีคุณภาพ สมาชิกกลุ่มจึงพยายามเนน้ความส าคญัเรื่องน้ีในการแสดงบทบาทวิทยากรค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีน นัน่คือ การใหค้วามส าคญักบักจิกรรมการอ่าน การพดูถงึคุณค่าของหนงัสอื การใชห้นงัสอืเป็น

สื่อเรา้ความสนใจ การแนะน าหนงัสอืที่ดี เพราะสมาชิกต่างมคีวามเชื่อร่วมกนัว่า  “การอ่านท าใหโ้ลกภายในเติบโตอย่าง

สะอาดและสวยงาม แต่ขึ้นอยู่กบัว่าเราจดัหนงัสอือะไรใหเ้ขาอ่านดว้ย เมือ่เริ่มตน้จดัหนงัสอืใหเ้ด็กอ่านจะเป็นพื้นฐานของ

การอ่านชีวติแลว้ อ่านหนงัสือคือการอ่านชีวติ พอเริ่มจดักิจกรรมเขา้ค่ายวรรณกรรมยุคแรก ...ส  าหรบัเรื่องกระบวนการ

จดัค่ายก็มหีลายประเด็นใหเ้ราใส่ลงไป แต่สิ่งหน่ึงที่ไม่ลมืคือตอ้งจุดประกายความคิดว่าชีวติคุณมค่ีา คุณจะมวีธิี การใด

เพื่อสรา้งเป้าหมายใหม้คีวามเขม้แขง็ขึ้นมา แลว้คุณเองตอ้งมคีวามเขม้แขง็มากพอ หากคุณไม่อ่านหนงัสอืก็ไม่สามารถ

ไปถึงเป้าหมายได ้การอ่านหนงัสือถือเป็นเรื่องส าคญัที่สุด กิจกรรมแรกๆ ที่โรงเรียนควรท า  ถา้ตอ้งการสรา้งค่าย

วรรณกรรมใหม้ศีกัยภาพจริงๆ คือตอ้งมาจากการอ่านของเด็ก หากเด็กพฒันาการอ่านไปก่อนแลว้ ซึ่งเขาไม่จ  าเป็นตอ้ง

เป็นนกัเขยีน ใหเ้ขาเป็นนกัอ่าน เป็นคนที่สามารถเรยีนรู ้เป็นคนที่สามารถใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ื่นและสงัคมอย่างมคีวามสุข 

หรอืแกป้ญัหาได”้(รมณา โรชา. ๒๕๖๒) ประสบการณย์าวนานของสมาชกิกลุ่มคลืน่ใหม่ ท าใหพ้บว่า การอ่านนัน้สามารถ

เปลี่ยนชีวติคนได ้บางคนอ่านหนงัสอืไม่ออกแต่กลายเป็นนกัวชิาการ แพทย ์หรือบรรณาธิการ หากไดอ่้านหนงัสอืมาก

จะคุยกนัง่ายขึ้น เมื่อไดคุ้ยกนัจะมีอะไรบางอย่างสื่อถึงกนั พฒันาการสติปญัญาย่อมสามารถเอาชนะปญัหาได ้การ

เอาชนะปญัหาคือการสรา้งความส าเร็จ ท าใหห้ลายคนมปีระสทิธิภาพดา้นการท างานและการใชช้ีวติ หากคนมโีอกาสที่จะ

เติมขอ้มลู เติมความเชื่อม ัน่ใหต้วัเอง หรือมสีติปญัญามากขึ้นดว้ยการอ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การจดัค่ายท าใหค้น



 
 

[๔๐] 
 

เขม้แขง็ผ่านการอ่าน การท างานหนกัดว้ยกนั การเรยีนรู ้และการแลกเปลีย่นร่วมกนั คนจะคิดเป็นและแกป้ญัหาไดต้าม

ระดบัมากขึ้น  

ขอ้มลูบง่ชี้ดา้นการอ่านซึ่งรบัรูก้นัโดยท ัว่ไป พบว่า เด็กยุคน้ีอ่านหนงัสอืนอ้ยมากหรอืแทบไมอ่่าน อาจจะมาจาก

สภาพแวดลอ้ม พ่อแม่ กลุ่มเพื่อน โรงเรียน กบัปจัจยัอื่นทีป่ระกอบกนั ซึ่งเขาไมไ่ดถ้กูปลูกฝงัใหร้กัการอ่านมาตัง้แต่ตน้ 

หรืออาจเรียกว่าขาดการปลูกฝงัใหร้กัการอ่าน “ปญัหาที่เจอคือคนไม่มคีวามหวงัและไม่มเีป้าหมาย จึงตอ้งสรา้งใหค้นมี

เป้าหมายและมีความหวงั วิธีการอย่างหน่ึงที่ผมท าใหค้นคิดเป็น ก็คือจะมีธงที่เป็นฐานน า เหมือนธงน าชีวิต ส าหรบั

ส่วนตวัของผมจะน าวรรณกรรมมารบัใชก้ารท างานในชีวติ ผมไม่ไดม้ชีีวิตเพื่อวรรณกรรม ส่วนหน่ึงผมเป็นครูแลว้พบ

ปญัหาของคน คือถา้คนคิดไม่เป็นย่อมท าใหช้ีวิตครอบครวัและงานไปไม่รอด ฉะนัน้ จะท าอย่างไรใหค้นคิดเป็นก็ตอ้ง

ป้อนกระบวนการเขา้ไปใหเ้ขา เมื่อผ่านกระบวนการมาไดพ้บว่าคนอ่านหนงัสือมากขึ้น รูส้ึกมคีว ามสุขกบัการอ่าน และ

ท างานเป็น การท าค่ายวรรณกรรมถอืเป็นการใหร้างวลั การจดัค่ายของผมท าเพื่อใหร้างวลั หน่ึงพาไปเที่ยว บอกเลยว่า

ถา้เทอมน้ีใครอ่านหนงัสือได ้๓๐ เล่ม ใหเ้ที่ยวฟรี, ๒๐ เล่ม จ่ายครึ่งหน่ึง, ส่วน ๑๐ เล่ม จ่ายเต็ม โดยใหค้ะแนนดว้ย 

แต่ตอ้งมที ัง้เรื่องราว การบนัทึกขอ้ความ และการรายงาน สุดทา้ยพบว่าคนอ่านหนงัสือมา ตาจะเป็นประกาย เพราะมี

ความหวงัขึ้นมา แลว้สามารถเชื่อมความคิดเขา้หาคนทีอ่่านหนงัสอืเหมอืนกนัได”้(รมณา โรชา. ๒๕๖๒) 

 การท าใหเ้ด็กและเยาวชนเขา้ใจคุณค่าของการอ่านจึงเป็นหนา้ที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ที่ จะท าใหเ้ด็กและ

เยาวชนพบว่าการอ่านเปลี่ยนแปลงชีวติเขาได ้ท าใหม้พีลงัและความหวงัขึ้น เขาสามารถใชเ้ลี้ยงดูจิตวิญญาณ อารมณ ์

ความเขา้ใจ และความรูส้กึของเขาได ้เมือ่ถงึที่สุดแลว้คนที่ยงัอ่านอย่างเขม้แขง็อยู่ เขาจะติดหนงัสอื แลว้เขาจะเพิ่มขดี

ความสามารถในการอ่านดว้ยตนเองไดม้ากขึ้น หากผูเ้กี่ยวขอ้งเชิญวิทยากรที่มคีวามสามารถดา้นการอ่านการเขยีนไป

พบปะพูดคุยกบัเขากจ็ะมคี าถามและมแีรงบนัดาลใจสูงขึ้น กจิกรรมค่ายจงึตอ้งสรา้งแรงบนัดาลใจจากวทิยากร หากค่าย

ใดที่เด็กหรือเยาวชนมคีวามสามารถหรือทกัษะพอสมควรแลว้ ตอ้งจุดประกายเพื่อเ ปิดประเด็นและเป็นการสรา้งแรง

บนัดาลใจใหเ้ขาอยากเขยีน อยากมชีวีติทีส่วยงาม ต่อมาท าใหเ้ขาสามารถพฒันาทกัษะข ัน้สูงได ้คน ๆ หน่ึงไมจ่  าเป็นตอ้ง

เขยีนไดห้มดทุกเรื่อง บางคนถนดัเขยีนบทกวี บางคนถนดัเขยีนบนัทึก บางคนถนดัเขยีนความเรียง หรือบางคนถนดั

เขยีนเรื่องเลา่ตลก ถงึทีสุ่ดเป้าหมายกค็ือใหเ้ขามคีวามสุขในการเรียนรู ้มคีวามสุขในการเขยีน ใหเ้ขารูส้กึว่าเป็นคนหน่ึงที่

ส  าคญัในสงัคมที่เราอยู่ดว้ยกนั ใหค้วามรกักนั พูดคุยกนั และแลกเปลีย่นกนั เราท าใหค้นนัน้มองเหน็โอกาสที่จะใชช้ีวติ

ร่วมกนั  

การถอดบทเรียนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ ยงัพบอีกว่า สภาพปญัหาเกี่ยวกบัการอ่านในสถาบนัการศึกษานัน้ 

จะสามารถสอนใหเ้ขาอ่านและเขยีนได ้ตวัครูผูส้อนตอ้งเป็นนกัอ่านดว้ย หากครูไม่ไดเ้ริ่มมาจากการเป็นนกัอ่าน แลว้มา

สอนใหอ่้านและเขยีนดว้ยการบรรยายใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการอ่านคืออะไร การเขยีนคืออะไร ใหท้  างาน และจบดว้ยการ

สอบใหค้ะแนน เด็กจะไม่ไดอ้ะไรจากการเรียน เพราะไม่ไดฝึ้กใหร้กัการอ่านหนงัสือหรือเป็นนกัอ่าน หรือครูไม่เคย

แนะน าหนงัสือดีๆ ใหอ่้าน ไม่ฝึกใหเ้ขยีนอย่างจริงจงั สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่พบว่า ครูขาดแรงบนัดาลใจและความหวงั 

ภารกิจของครูไม่มกี  าลงัพอที่จะดึงศกัยภาพของเด็กขึ้นมาไดอ้ย่างจริงจงั “สิ่งที่เราท าอยู่ขณะน้ีหมายถึงว่าเราก าลงัต่อสู ้

กบัความมดืบางอย่าง แต่ความมดืน้ีไดค้ลุมไปท ัง้ประเทศไทย ผลลพัธท์ี่เกิดขึ้นพบว่าการแตกแยกในสงัคมไทยไม่ได ้

เกิดจากขอ้มลูหรือทศันคติ แต่เกิดจากอารมณ์และความรูส้กึไปตามแรงกระแทก ประเด็นส าคญั ๆ ก็คือหากครูพาเด็ก

อ่านหนงัสอื สามารถใหเ้ขาคิดและวพิากษว์จิารณ์ได ้จะท าใหเ้ขาค่อย ๆ เพิ่มความม ัน่ใจขึ้นมา แลว้จะมคีวามสุขในการ

อ่านหนงัสอืและแลกเปลีย่นความคิดกนั มโีอกาสที่จะไดเ้หน็และไดท้  าบางสิ่งบางอย่างซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ”(รมณา โร
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ชา. ๒๕๖๒) จากบทเรียนต่างๆ ดงักล่าว จึงเป็นที่มาของบทบาทดา้นการพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่น

ใหม ่ทีป่ฏบิตัสิบืเน่ืองการมายาวนานดว้ยความทุ่มเทและเชื่อม ัน่ในคุณค่าของการอ่านและการเขยีนนัน่เอง 

๓.๑.๕  ความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ในประเด็นขา้งตน้ ว่าสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ต่างมีความเชื่อในคุณค่าของการอ่านการเขียน 

โดยเฉพาะการอ่านการเขียนอย่างมีความสุข จึงทุ่มเทบทบาทดา้นการพฒันาการอ่านการเขียนอย่างหนกัมาต่อเน่ือง

ยาวนาน ดว้ยความคาดหวงัว่าการจดัค่ายเป็นวธิีการหน่ึงที่จะร่วมสรา้งความเชื่อใหเ้ป็นจริ ง โดยมเีด็กและเยาวชนเป็น

กลุ่มเป้าหมายส าคญั ดงันัน้ พอจะสรุปถงึความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ได ้

ดงัน้ี 

 ๑) ตอบสนองความตอ้งการของเจา้ภาพหรือเจา้ของโครงการในกรณีที่ตอ้งการจดักิจกรรมในรูปแบบค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีน ซึ่งอาจจะเนน้การอ่าน หรือเนน้การเขยีน หรือเนน้ท ัง้การอ่านและการเขียน แต่ก็คิดร่วมกนั

ระหว่างเจา้ภาพหรือเจา้ของโครงการกบัวทิยากรหรือสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ ดงัที่กานติ ณ ศรทัธา(๒๕๖๒) ไดส้รุปใหฟ้งั

ว่า “ตอ้งตอบโจทยเ์จา้ภาพ เพราะบางทเีจา้ภาพจะคาดหวงั เคยจดัมาหลายค่าย แต่เด็กยงัเขยีนกาพยย์านีทุกคนไม่ได ้

ค่ายน้ีจะใหเ้ขยีนเป็นกลุ่มไหม ผมบอกเดีย๋วจดัการเอง เรารบัประกนัใหเ้ด็กเขยีนไดทุ้กคน ” สอดคลอ้งกบัความเห็น

ของวรภ วรภา(๒๕๖๒) ที่บอกว่า “ไม่ต่างกนั จุดหมายหลกัที่สุดคือใหเ้ขยีนได ้เราคุยกนัตลอดว่าโดยกระบวนการที่ใช ้

สอนไม่ว่าจะเป็นพาวเวอรพ์อยทห์รือสื่ออะไรก็แลว้แต่ ท ายงัไงจะใหเ้ขาเรยีนรูเ้รื่องการเขยีนไดง้า่ยที่สุดและท าได  ้ตรงน้ี

เป็นหวัใจหลกั ในรายละเอยีดของกระบวนการอาจแตกต่างกนัในแต่ละระดบั ท ัง้น้ีจดุหมายหลกัคือใหเ้ขยีนได”้ 

 ๒) เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์การอ่านการเขยีนอย่างมคีวามสุข 

      ปรชัชา ทศันา(๒๕๖๒) สมาชิกกลุม่คลืน่ใหม่กล่าวถงึความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนว่า 

“ผมคาดหวงัเพื่อใหเ้ดก็มคีวามสุข แลว้กไ็ดเ้รยีนรูด้ว้ย คือเราเรยีนรูก้บัเด็กไปดว้ย เพราะว่าบางสิง่บางอย่างทีพ่ฒันาการ

เขยีนของเราอะกไ็ดม้าจากค่าย ไดม้าจากความรูส้กึของเด็ก ไดม้าจากการมาคุยของเดก็ อย่างบทกวเีล่มใหม่ผมไดค้ ามา

จากเด็กๆ ค่ายโรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั เด็กเขาคุยขึ้นมาเป็นค าที่น่าสนใจมาก ชอบมากปิ๊งในหวัใจก็เลยมาตัง้เป็นชื่อ

บทกว ีการท าค่ายก็คือคาดหวงัว่านอกจากเด็กๆ มคีวามสุขแลว้ เราเองมคีวามสุข แลว้กไ็ดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ  ของเดก็ดว้ย 

คือเด็กมสีิง่มหศัจรรยเ์ยอะ พอเปิดขึ้นมาท าใหเ้ปิดโลกทศันเ์ราดว้ย ต่างคนต่างเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั เป็นสิง่ส  าคญัส าหรบั

การท าค่ายของผมนะครบั” ดงันัน้ ความคาดหวงัเหล่าน้ีจึงกลายเป็นความคาดหวงัต่อเน่ืองต่อไปว่า อยากใหม้ีการสืบ

ทอดการจดักิจกรรมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนต่อไปไม่รูจ้บ เพราะถงึที่สุดแลว้ กิจกรรมลกัษณะน้ีอาจจะกลายเป็นที่

พึง่สุดทา้ยของสงัคม ทีจ่ะพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างจรงิจงัชดัเจนทีย่งัคงเหลอือยู่ในยุคปจัจุบนั “อนัน้ีเป็นเรื่องส าคญั

นะ ที่จรงิผมอยากใหม้ตีลอดไป เหมอืนตอนน้ีกานติก็พานอ้งๆ รุ่นใหม่ไปดู ไปท า ไปช่วยกนั จะไดซ้มึซบักบัการท าค่าย 

มนัก็มแีผนอยู่แลว้ครบั เพราะว่าเราก็ตอ้งยุติบทบาทไปตามเวลา เด็กรุ่นใหม่ก็จะมาเป็นแบบนัน้ครบั แมว้่าอาจจะยาก

เพราะเป็นเรื่องของความสามารถส่วนตวั แต่กม็คีวามหวงั”(ปรชัชา ทศันา. ๒๕๖๒) 

 การถอดบทเรียนการจดัค่ายการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ ซึ่งได ด้ าเนินการดว้ยวธิีการต่าง ๆ 

ประกอบดว้ย การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร(Documentary Analysis) การส ังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-

ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) การสนทนากลุ่ม(FocusGroup 

Discussion) พลงัอ านาจแห่งการเล่าเรื่อง( Storytelling) การวเิคราะหห์ลงัปฏบิตักิาร( After ActionReview: AAR ) 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) และการวิเคราะหเ์น้ือหา(Content Analysis) ภายใตก้รอบแนวคิด 
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วธิกีารถอดบทเรยีน ๓ ประสาน คือ ความรูท้ี่บนัทกึเป็นทางการ(Explicit Knowledge) ความรู ้ความสามารถทีฝ่งัแฝง

อยู่ในตวับุคคล(Tacit Knowledge) และโครงสรา้งพื้นฐาน(Infrastructure) อาศยัการสงัเกตการจดัค่ายจากวีดิทศัน ์

การสมัภาษณ์ การเล่าเรื่องท ัง้การพูดและการเขยีน ลอ้มวงสนทนา ศึกษาเอกสาร โดยมกีลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกกลุ่ม

วรรณกรรมคลื่นใหม่ สมาชิกค่ายต่าง ๆ ครูและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่าย ผูบ้ริหารหน่วยงานหรือองค์กร

ผูส้นบัสนุนงบประมาณการจดัค่าย ท าใหไ้ดค้น้พบบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนดงัไดก้ลา่วแลว้   

 

๓.๒ สมำชิกกลุ่มนำคร 

 

๓.๒.๑ จดุเริ่มตน้หรอืทีม่าของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

          กลุ่มนาครเป็นกลุ่มวรรณกรรมขนาดใหญ่ทางภาคใต ้เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ.๒๕๒๕ โดยผูส้นใจวรรณกรรมหรือ

สนใจการอ่านการเขยีนกลุม่เลก็กลุม่นอ้ยหลายกลุม่มาร่วมกนัท ากิจกรรม บทบาทโดดเด่นของกลุม่น้ี คือ การสรา้งสรรค์

ผลงานเขียนท ัง้นวนิยาย เรื่องส ัน้ กวีนิพนธ ์และงานวิชาการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิกหลายคนสรา้งสรรค์

ผลงานเขยีนคุณภาพ ไดร้บัความสนใจจากสงัคมอย่างกวา้งขวาง และไดร้บัรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติจ  านวนมาก เช่น 

ไพฑูรย ์ธญัญา ไดร้บัรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยี่ยมแห่งอาเซยีนหรือรางวลัซีไรต ์จากผลงานรวมเรื่องส ัน้ชุด 

“ก่อกองทราย” ไดร้บัรางวลัแมน่ า้โขงอวอรด์ ไดร้บัการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กนกพงศ ์สงสมพนัธุ ์

ไดร้บัรางวลัววรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแห่งเซยีนหรือรางวลัซไีรต ์จากผลงานรวมเรื่องส ัน้ ชดุ “แผ่นดนิอื่น” กร ศิ

รวิฒัโณ ไดร้บัรางวลัหนงัสอืดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงศึกษาธิการ(รวมเรื่องส ัน้ชุด แม่น า้สองส)ี ไดร้บัรางวลัเซเว่นบุ ๊

คอวอรด์(รวมเรื่องส ัน้ชุด กลว้ยหอมในรา้นเคเอฟซ)ี รางวลัแว่นแกว้(นวนิยาย เสยีงเดือนในเสยีงหวูดรถไฟ) ประมวล 

มณีโรจน ์ไดร้บัรางวลัช่อการะเกดยอดเยี่ยม(เรื่องส ัน้ เรื่อง ตวัสุดทา้ย-โดมิโน) รางวลัปากกาทอง(เรื่องส ัน้เรื่อง เบื่อ) 

สมใจ สมคิด ไดร้บัรางวลัแว่นแกว้(สารคดเีรื่อง เมือ่ฉนัลงมอืปลูกตน้ไม)้ รางวลัพานแว่นฟ้า(บทกวเีรื่อง รรีขีา้วสาร-ลาน 

อบต.) รางวลันกักลอนตวัอย่างภาคใต ้นอกจากนัน้ ยงัมสีมาชิกกลุ่มน้ีอีกหลายคนที่มผีลงานเขยีนโดดเด่น เช่น อตัถา

กร บ ารุง ธชั ธาดา รูญ ระโนด รตันธาดา แกว้พรหม สายธารสโิป เป็นตน้ 

 หลงัจากวาระครบรอบ ๒๕ ปี เป็นตน้มา บทบาทของกลุ่มก็ลดลงตามล าดบั เพราะสมาชิกต่างแยกยา้ยกนัไป

ตามวถิทีางของตน แมจ้ะยงัมกีารติดต่อและท ากิจกรรมกนัอยู่บา้งก็ตาม แต่สมาชิกหลายคนกลบัมบีทบาทโดดเด่นดา้น

อื่น ๆ ตามอาชีพและความสนใจเฉพาะของแต่ละคน เช่น ไพฑูรย ์ธญัญา ไปเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัมหาสารคามและ

มหาวิทยาลยันเรศวรตามล าดบั มบีทบาททางดา้นวชิาการควบคู่ไปกบัการเขยีนจนไดร้บัการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาต ิ

สาขาวรรณศิลป์(พ.ศ.๒๕๕๙) ยงยุทธ ชูแว่น ไปเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัศิลปากร ก็มคีวามโดดเด่นทางดา้นการวจิยั ได ้

ชกัชวนสมาชกิกลุ่มบางคนไปร่วมงานวจิยัดว้ย(ช่วงพ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๖๓) เจน สงสมพนัธุ ์เป็นนกัธุรกิจพรอ้มกบัเป็นนกั

กิจกรรมทางวรรณกรรมในฐานะนายกสมาคมนกัเขยีนแห่งประเทศไทย ๒ สมยั(ช่วง พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ และพ.ศ.

๒๕๕๖-๒๕๕๗) เกษม จนัทรด์ า เป็นนกัวจิยัอสิระเกี่ยวกบัธุรกิจรงันกนางแอ่นในประเทศไทยและพื้นที่เอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้กร ศิรวิฒัโณ ยงัคงเขยีนหนงัสอืและวาดรูปอยู่จนถงึปจัจุบนั(พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นตน้  

 สมาชิกบางส่วนสนใจการสรา้งโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในรูปการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ท ัง้ในหนา้ที่

การงาน และเป็นวิทยากรสนบัสนุนกิจกรรมของเพื่อนสมาชิก รวมท ัง้สนบัสนุนกิจกรรมของสถาบนัการศึกษาหรือ

หน่วยงานอื่นๆ บทบาทดา้นน้ีเริ่มปรากฏอย่างจรงิจงัชดัเจนขึ้นหลงั พ.ศ.๒๕๕๐ จนถงึปจัจบุนั(พ.ศ.๒๕๖๒) สมาชกิกลุ่ม



 
 

[๔๓] 
 

นาครไดจ้ดัค่ายมาแลว้ประมาณ ๔๐ ค่าย เฉลีย่ปีละประมาณ ๓-๔ คร ัง้ สมาชิกกลุ่มนาครคนส าคญัที่เป็นแกนน า คือ 

ประมวล มณีโรจน ์และอตัถากร บ ารุง นอกจากนัน้ก็จะมีคนอื่นๆ มาสมทบเป็นคร ัง้คราว เช่น สมใจ สมคิด สมคิด 

ทองสง รูญ ระโนด รตันธาดา แกว้พรหม เป็นตน้  

ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร มที ัง้ค่ายที่จดัขึ้นโดยสถาบนัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

เช่น โรงเรยีนวดัวหิารเบกิ จงัหวดัพทัลุง โรงเรยีนบา้นควนโอ จงัหวดักระบี ่เป็นตน้ ระดบัมธัยมศึกษา เช่น โรงเรยีนบาง

แกว้พิทยาคม จงัหวดัพทัลุง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จงัหวดัพทัลุง โรงเรียนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ ์

จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ และระดบัอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นตน้ จดัโดยหน่วยงานอื่น ไดแ้ก่ 

ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล ที่ว่าการอ าเภอตะโหมด ที่ว่าอ าเภอสะเดา และกลุ่ม

เครอืขา่ยต่างๆ  

ประมวล มณีโรจน์ ในฐานะผูม้ีบทบาทหลกั เริ่มตน้ต ัง้แต่ขณะรบัราชการครูอยู่ที่โรงเรียนตะโหมด จงัหวดั

พทัลุง ดว้ยการจดัค่ายใหโ้รงเรียนต่างๆ ในจงัหวดัพทัลุง ซึ่งแนวทางการจดัค่ายมกัจะแบ่งพื้นที่ตามความสะดวกของ

สมาชกิ เช่น รูญ ระโนด จงัหวดัสงขลา บุญเสรมิ แกว้พรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช ประมวล มณีโรจน ์จงัหวดัพทัลุง 

เป็นตน้ การจดักิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ก็จะมสีมาชิกกลุ่มนาครบางส่วนร่วมกิจกรรมดว้ย ขึ้นอยู่กบัโอกาสที่บรรดา

สมาชกิจะมเีวลาว่างตรงกนั หากสมาชิกคนใดทีเ่ป็นครูสอนในโรงเรียนต่างๆ มกัจะเชญิชวนเพือ่นสมาชกิเขา้ร่วมกจิกรรม

ดว้ยเมือ่จดัค่ายขึ้นมา หลงัจากนัน้จึงจดัในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น เน่ืองจากมกีารขยายพื้นที่การจดัค่าย มอีงคก์ร

ภาครฐัและเอกชนติดต่อเพื่อใหจ้ดักจิกรรมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนมากขึ้น ซึง่ประมวล มณีโรจน ์เล่าใหฟ้งัว่า “เมือ่

ก่อนที่สงขลา ช่วงแรกก็มีรูญ ระโนด เป็นหลกั และมีคนอื่นๆ อยู่อีก ๒-๓ คน ที่พทัลุงก็มีครูสมใจ สมคิด ที่

นครศรธีรรมราช กม็บีญุเสริม แกว้พรหม ซึ่งจะมสีมาชกิกระจายกนัอยู่ตามทีต่่าง ๆ พอเราจดักิจกรรมแบบเป็นทางการ

มากขึ้น ก็เลยมสีมาชิกกลุ่มนาครบางส่วน รวมกบัคนใหม่ๆ บางส่วน เช่น โสพล อกัษรเนียม เรียนจบปริญญาตรี ก็มา

ช่วย จนช่วงหลงัมสีมาชิกทีเ่ป็นชาวพทัลุงค่อนขา้งมาก เขา้มาสมทบ กเ็ลยไดต้ ัง้เป็นกลุม่ใหม่ คือ กลุม่เครอืขา่ยนกัเขยีน

พทัลุง ซึ่งต ัง้ไดป้ระมาณ ๑๐ ปี ค าว่าเครือขา่ยนกัเขยีนพทัลุง ก็คือ เป็นสมาชิกเก่าของกลุม่นาคร ในจงัหวดัพทัลุง เช่น 

ประทมุ เรืองฤทธิ์   ภานุวตัร ขนุปราบ กม็าร่วมกิจกรรมทกุปี โดยเฉพาะภานุวตัร ขนุปราบ กจ็ะขอเขา้ร่วมกิจกรรมเลย 

เพราะนอกจากเขาจะพาเด็กโรงเรียนเขามา เขามีความรูส้ึกว่าการเอาเด็กมาอยู่ในค่ายวรรณกรรมแลว้ เกิดผลดีคือ 

ควบคุมดูแลเด็กไดง้่าย เพราะว่าค่ายวรรณกรรมส่วนใหญ่จะไปจดัในสถานที่ที่อยู่ใกลป่้าใกลเ้ขา ซึ่งเมื่อพาเด็กมาแลว้ 

เด็ก ๆ จะไม่หายหรือหนีเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ช่วยขดัเกลา กล่อมเกลาเด็ก ซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ด็กที่เก่ง แต่ถา้เป็น

กิจกรรมบางอย่างเด็กตอ้งเก่ง ถึงมาก็พฒันายาก ค่ายการอ่านการเขยีน เด็กไม่ตอ้งเก่ง รกัวรรณกรรมหรืออยากจะ

มาร่วม” (ประมวล มณีโรจน.์ ๒๕๖๒) 

ค่ายพ ัฒนาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาครที่จดั ร่วมกบัองค์กรอื่น ๆ ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

ประกอบดว้ย 

๑) ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดัพทัลุง โดยมนีางจริาพร อธขิจรฤทธิ์ เจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงาน ดงัน้ี 

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๑ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๓)  

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๒ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๔) 

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๓ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๕)  

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๔ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๖)  



 
 

[๔๔] 
 

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๕ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๗)  

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๖ ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่เขาย่า จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๘)  

      ค่ายเขยีนโลกดว้ยมอืเรา-๗ ณ วทิยาลยัภมูปิญัญาชมุชน จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๙) 

 ๒) ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดัสงขลา โดยมนีางสมศรี รกันุย้ พรอ้มกบันางเจือทพิย ์อารมณ์ เจา้หนา้ที่ผู ้

ประสานงาน ดงัน้ี 

     ค่ายเรื่องเลา่จากบา้นเรา-๑ ณ สถาบนัทกัษณิคดศึีกษา จงัหวดัสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๐)  

     ค่ายเรื่องเลา่จากบา้นเรา-๒ ณ สถาบนัทกัษณิคดศึีกษา จงัหวดัสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๑) 

 ๓) ส านกังานวฒันธรรม จงัหวดัสตูล นางสมศร ีรกันุย้ เป็นผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

     ค่ายเยาวชนนกัอ่านสรา้งงานเขยีน ณ อทุยานแห่งชาตทิะเลบนั จงัหวดัสตูล (พ.ศ.๒๕๕๖)  

 ๔) ที่ว่าการอ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง นายบุญภาศ รกันุย้ นายอ าเภอ และนายอ านาจ ไหมพรหม ผู ้

ประสานงาน ดงัน้ี 

     ค่ายตน้กลา้นกัเขยีน-๑ ณ หอ้งประชมุกลุม่การยางบา้นอนินอโม จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๖) 

            ๕) ที่ว่าการอ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบี่ นายบุญภาศ รกันุย้ นายอ าเภอ และนายอนันต์ รามวงศ ์

ผูอ้  านวยการโรงเรยีนบา้นควนโอ ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

                ค่ายตน้กลา้นกัเขยีน-๒ ณ อทุยานแห่งชาตธิารโบขรณี จงัหวดักระบี ่(พ.ศ.๒๕๕๗)  

                ค่ายตน้กลา้นกัเขยีน-๓ ณ อทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี จงัหวดักระบี ่(พ.ศ.๒๕๕๘)  

            ๖) ที่ว่าการอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา นายบุญภาศ รกันุย้ นายอ าเภอ และนางปรางศิริ ตณัติการุณย ์ผู ้

ประสานงาน ดงัน้ี  

                ค่ายตน้กลา้นกัเขยีน-๔ ณ หอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรียนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนท ์จงัหวดัสงขลา (พ.ศ.

๒๕๖๐)  

                 ค่ายตน้กลา้นกัเขยีน-๕ ณ หอ้งโสตทศันศึกษาโรงเรยีนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนท ์จงัหวดัสงขลา (พ.ศ.

๒๕๖๑)  

๗) กลุ่มโรงเรียนเครอืข่ายศิลปาธร อ าเภออ่าวลกึ จงัหวดักระบี ่มนีายอนนัต ์รามวงศ ์ผูอ้  านวยการโรงเรียน

บา้นควนโอ ประธานเครอืขา่ย ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

ค่ายเยาวชนสรา้งงานเขยีน ณ อทุยานแห่งชาตธิารโบกขรณี จงัหวดักระบี ่(พ.ศ.๒๕๕๗)  

         ๘) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนปลูกปญัญาในพระอุปถมัภ ์จ ังหวดัภูเก็ต มีนายวินยั สุริย

ปราการ ผูอ้  านวยการ และนางกาญจนา ปราบปญัจะ ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

    ค่ายหวัใจที่มนี า้ลอ้มรอบ-๑ ณ หอ้งสมดุเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล โรงเรียนปลูกปญัญาในพระอุปถมัภ ์

จงัหวดัภเูกต็ (พ.ศ.๒๕๖๐) 

    ค่ายหวัใจที่มนี า้ลอ้มรอบ-๒ ณ หอ้งสมดุเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล โรงเรียนปลูกปญัญาในพระอุปถมัภ ์

จงัหวดัภเูกต็ (พ.ศ.๒๕๖๑)  

๙) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนตะโหมด จงัหวดัพทัลุง มนีายสมพงศ ์บุญชะรตัน ์ผูอ้  านวยการ 

และนางชะออ้น ณ พทัลุง และนางวรรณี ดว้งเอยีด ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

 ค่าย Yung พทัลุง-๑ ณ อทุยานนกน า้ทะเลนอ้ย จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๖)  



 
 

[๔๕] 
 

 ค่าย Yung พทัลุง-๒ โรงเรยีนตะโหมด ณ สวนไห โรงเรยีนตะโหมด จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๗)  

 ค่าย Yung พทัลุง-๓ ณ ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนตะโหมด จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๘)  

๑๐) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม จ ังหวดัพทัลุง มีนายสมคิด  ทองสง 

ผูอ้  านวยการ และนางพนัธร์ตัน ์สุขสว่าง ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

     ค่ายช่อวรรณศิลป์ถิน่บางแกว้-๑ ณ หอ้งสมดุโรงเรยีนบางแกว้พทิยาคม จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๖) 

     ค่ายช่อวรรณศิลป์ถิน่บางแกว้-๒ ณ หอ้งสมดุโรงเรยีนบางแกว้พทิยาคม จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๘) 

 ๑๑) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จงัหวดัพทัลุง มีหวัหนา้กลุ่มสาระ

ภาษาไทย ผูป้ระสานงาน ดงัน้ี 

ค่ายเยาวชนงานเขยีนเชิงสรา้งสรรค ์ณ หอ้งประชุมโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จ ังหวดัพทัลุง (พ.ศ.

๒๕๕๔)  

๑๒) ภาควชิาภาษาไทย มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ดงัน้ี 

  ค่ายงานเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ณ อทุยานแห่งชาตเิขาปู่ จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๗)  

๑๓) ฝ่ายกจิกรรม โรงเรยีนดอนศาลาน าวทิยา อ.ควนขนุน จ.พทัลุง ดงัน้ี 

      ค่ายงานเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนดอนศาลาน าวทิยา จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๘)  

๑๔) ฝ่ายกจิกรรม โรงเรยีนวดัวหิารเบกิ จงัหวดัพทัลุง ดงัน้ี 

      ค่ายงานเขยีนเชงิสรา้งสรรค ์ณ หอ้งประชมุโรงเรยีนวดัวหิารเบกิ จงัหวดัพทัลุง (พ.ศ.๒๕๕๘)  

การจดัค่ายในช่วงที่ผ่านมา นอกจากสมาชิกของกลุ่มไดแ้ก่ ประมวล มณีโรจน ์อตัถากร บ ารุง และคนรุ่นใหม ่

ไดแ้ก่ โสพล อกัษรเนียม สมศกัดิ์ ขนุช านาญ พณิพพิฒัน ์ศรีทว ีสุนนัทวงศ ์เทพชู และชาครติ แกว้ทนัค า แลว้ ยงัเชิญ

นกัเขยีน นกัวิชาการ และผูม้ีความสามารถทางศิลปะแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความคิดสรา้งสรรค์  มาเป็นวิทยากร

เสรมิสรา้งสสีนัในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนดว้ย เช่น จ าลอง ฝัง่ชลจิตร ไพฑูรย ์ธญัญา จรรยา อ านาจพนัธุพ์งศ ์ค า

แกว้ มณีโรจน ์เป็นตน้ ช่วยใหเ้กดิเครอืขา่ยกวา้งขวางยิง่ขึ้น   

๓.๒.๒  การคดัเลอืกคณะวทิยากรและการแบง่หนา้ทีใ่นค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

         ค่ายพฒันาการเขยีนการอ่านของสมาชิกกลุ่มนาครนัน้ มกีารคดัเลอืกวทิยากรเป็น ๒ ลกัษณะ คือ ๑) 

สมาชิกกลุ่มนาครเดิมที่ยงัติดต่อกนั มาร่วมจดักิจกรรมเป็นหลกั เช่น ประมวล มณีโรจน ์อตัถากร บ ารุง หรือสมาชิก

นาครเดิมที่สามารถมาร่วมจดักิจกรรมไดใ้นบางโอกาส เช่น จรูญ หยูทอง สมใจ สมคิด สมคิด ทองสง เป็นตน้ ๒) 

สมาชิกรุ่นใหม่ที่มคีวามพรอ้มจะท างานเพื่อสงัคม โดยเนน้กิจกรรมการอ่านการเขยีน ลกัษณะสมาชิกประเภทที่สองนัน้

ส่วนใหญ่ เป็นการอาสาสมคัรมาร่วมจดักิจกรรมซึ่งอาศยัความสนิทสนม ความสามารถเฉพาะตวัที่บ่งบอกถงึศกัยภาพ

ในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และประการส าคญั คือ รกัและเชื่อม ัน่ในพลงัของวรรณกรรม ซึง่ ประมวล มณีโรจน ์(๒๕๖๒) 

ตัง้ขอ้สงัเกตถงึกลุ่มสมาชิกใหม่ว่า “เป็นแบบอาสาสมคัร อยากจะมาร่วม และตอ้งรกัวรรณกรรมอยู่แลว้ คือเหมอืนที่ครู

บอก คร ัง้แรกเราไดม้าร่วมพบ แต่ว่ามาพบกนัในวาระงาน” ต่อมาจึงมกีารสรา้งเครือข่ายกลุ่มนกัเขยีนพทัลุงเพิ่มเติมขึ้น 

เน่ืองจากสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ที่พทัลุง ช่วงระยะหลงัการจดักิจกรรมในลกัษณะที่เป็นค่ายพ ัฒนาการอ่านการเขยีนจะมี

รูปแบบผสมผสานมากขึ้น เริ่มจากการเปลีย่นแปลงมาเป็นการอ่านลอ้มเมอืง ซึ่งมลีกัษณะส าคญั คือ การเปิดโอกาสให ้

นกัอ่านทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนั รูปแบบของการจดักิจกรรมคลา้ยบรรยากาศการนัง่ลอ้มเป็น

วงกลม ข ัน้ตอนไม่ไดเ้ป็นทางการ แต่จะเนน้ประเด็นในการพูดคุย แลกเปลีย่น สอบถามหรือโตแ้ยง้ และผูเ้ขยีนหนงัสอื



 
 

[๔๖] 
 

เล่มนัน้รบัฟงัความคิดเหน็จากผูอ่้านโดยตรง ท าใหน้กัเขยีนไดเ้รยีนรูว้ธิคีิด มมุมอง ทศันคติของนกัอ่านที่สนใจงานของ

ตน ลกัษณะรูปแบบเฉพาะเช่นน้ีถอืไดว้่าเป็นจดุเด่นส าคญัอกีประการหน่ึงของสมาชกิกลุม่น้ี 

คณะวิทยากรแต่ละคนจะไดร้บัมอบหมายหนา้ที่แตกต่างกนัตามความถนดั เช่น โสพล อกัษรเนียม เป็นคน

ออกแบบหลกัสูตรค่าย เน่ืองจากเคยท ากจิกรรมเพือ่สงัคมในช่วงทีอ่ยู่ในมหาวทิยาลยั และเป็น นกักิจกรรม เคลือ่นไหว

เพือ่สงัคมมาตลอด ไดม้าร่วมงานกบัประมวล มณีโรจน ์และอตัถากร บ ารุง อย่างเตม็ตวั หนา้ที่อกีอย่างหน่ึง คือ การรบั

หนา้ที่เป็นพิธีกรหลกั เน่ืองจากบุคลิกที่สามารถจดัการระบบภายในค่ายไดเ้ป็นอย่างดี พิณพิพฒัน์ ศรีทวี ท าหนา้ที่

สนัทนาการที่คอยละลายพฤติกรรมสมาชิกค่าย ส่วนสุนนัทวงศ ์เทพชู สมศกัดิ์ ขนุช านาญ และชาคริต แกว้ทนัค า ท า

หนา้ทีพ่ี่เลี้ยงวทิยากรกลุม่ย่อย เพราะวทิยากรค่ายพฒันาการเขยีนการอ่านตอ้งอยู่กบัสมาชิกค่ายนัน้ตลอดทัง้วนั ตอ้งใช ้

พลงังานอย่างสูง วทิยากรทีเ่ขา้มาใหมน่ัน้จะไดเ้รยีนรูร้ะบบการจดัการค่าย ในขณะเดียวกนัก็ไดฝึ้กฝนการเขยีนดว้ย การ

จดัค่ายจงึไมเ่พยีงแต่เป็นประโยชนต่์อสมาชิกค่ายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นประโยชนใ์นการพฒันาทกัษะของวทิยากรไปในตวัอีก

ดว้ย ตามที่สมศกัดิ์ ขุนช านาญ (๒๕๖๒) เล่าถงึจุดเริ่มตน้ในการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนจดัค่ายว่า “ผมเขา้มา

โดยการชกัชวนของโสพล อกัษรเนียม เพราะช่วงแรกก็ไม่ไดรู้จ้กัประมวล มณีโรจน์ แบบส่วนตวั แค่ไดอ่้านงาน

วรรณกรรมของประมวล เราเป็นนกัอ่าน ชอบวรรณกรรมอยู่แลว้  ผมเคยท างานกิจกรรมค่ายแบบอนุรกัษ ์ปลูกฝงัเด็ก

ใหเ้ขามจีิตส านึกเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม รกัษาป่า จดัการขยะ แต่ผมเป็นคนชอบวรรณกรรม ชอบอ่าน โสพลก็เหน็ว่าผม

เคยจดักิจกรรมเดก็ น่าจะช่วยได ้ตอนแรกก็ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นวทิยากร แค่มาร่วมสงัเกตการณ์ ช่วยหยบิกระดาษใหเ้ด็ก 

ต่อมาพอมค่ีาย ประมวลกช็วนมาร่วมกิจกรรม เหมอืนกบัพณิพพิฒัน ์ศรทีว ีกเ็ลยเขา้มาอยู่ในกระบวนการจดัค่ายจนถงึ

ปจัจบุนั”     

การจ ัด ค่ ายพ ัฒนาการอ่านการเขียน เป็น โอกาสอ ันดีที่ บรรดาส มาชิกจะได ้ร ับประโยชน์ทางออ้ม                 

คือ การไดม้าพบปะสงัสรรคเ์พื่อพูดคุยถงึเรื่องราวในแวดวงวรรณกรรมระหว่างมติรน า้หมกึ บอกเล่าเบื้องหลงัการผลติ

ผลงานชิ้นใหม่ของแต่ละคน เน่ืองจากการเขียนเป็นงานที่ตอ้งอยู่กบัตวัเอง ตอ้งท าความเขา้ใจชีวิตผูอ้ื่นดว้ยเฝ้าม อง

ปรากฏการณ์ทางสงัคม ดงันัน้ การพบปะกนัในลกัษณะเช่นน้ีจึงมคุีณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากต่อวทิยากรเพื่อไดแ้รง

บนัดาลใจในสรา้งสรรคผ์ลงาน และน าผลงานของตวัเองมาร่วมแลกเปลีย่นกบัสมาชิกค่าย โดยผ่านกระบวนการอ่านบท

กวใีนตอนกลางคืนของการจดัค่าย กลา่วคือ “ส่วนหน่ึงการจดัค่ายเรารูส้กึว่าเป็นการทีเ่ราไดม้านัง่ เวลามค่ีายเราไดม้าพบ

กนั”(สมศกัดิ์ ขนุช านาญ. ๒๕๖๒) และเป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจจากรุ่นสู่รุ่น “ใช่ เราไดคุ้ยกนั น่ีแหละส าคญั ถา้เรามี

ค่ายเราก็จะไดพ้บกนั เอากวใีหม่ๆ มาอ่าน ถึงแทนที่จะอ่านใหเ้ราฟงั ก็อ่านใหเ้ด็กฟงั เราก็ ไดฟ้งัดว้ย มนัมกีิจกรรมใน

ค่ายอยู่แลว้” (ประมวล มณีโรจน.์ ๒๕๖๒) 

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร ยงัมวีิทยากรรบัเชิญมาช่วยเสริมกิจกรรมการอ่าน

การเขียนใหม้ีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน านกัเขียนในทอ้งถิ่นที่ไดร้บัการยอมรบัจากส่วนกลางและมี

ผลงานเป็นที่ประจกัษม์าร่วมพูดคุย สรา้งสสีนัในค่ายเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจ เช่น ไพฑูรย ์ธญัญา นกัเขยีนรางวลัซไีรต ์

และศิลปินแห่งชาติ เป็นชาวพทัลุง ถือไดว้่าเป็นการเปิดโลกประสบการณ์ทางดา้นวรรณกรรม ผ่านมมุมองของคนใน

ทอ้งถิ่นที่เคยประสบความส าเร็จทางดา้นการเขยีน เพื่อมาเป็นตน้แบบใหแ้ก่สมาชิกค่าย หรือรบัเชิญวทิยากรคนอื่นที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมกบัลกัษณะการจดัค่ายของกลุ่มนาคร คือ เขา้ใจสมาชกิค่ายไดด้แีละจดักจิกรรมไดอ้ย่างสนุกสนาน 

ดงันัน้ แนวทางส าหรบัการคดัเลอืกวิทยากรในทีม ก็คือ มคีวามเป็นกนัเองกบัสมาชิกค่าย พยายามน าเสน อ

ประเด็นการเขียนการอ่านในรูปแบบที่ง่ายต่อการเขา้ใจ ที่ส  าคญั คือรกัและเชื่อม ัน่ในพลงัของวรรณกรรม พรอ้ม



 
 

[๔๗] 
 

ขบัเคลือ่นสงัคม เพราะวทิยากรแต่ละคนลว้นมคีวามสนใจประเดน็ความเคลือ่นไหวทางสงัคม โดยการใชแ้นวทางการเขา้

หาสมาชิกค่ายเพื่อใหไ้วใ้จซึ่งกนัและกนั อาศยัการจดันนัทนาการ ดว้ยการน าเพลงและเกมมาสรา้งความเพลดิเพลิน 

เพือ่ใหเ้ด็กรูส้กึผ่อนคลายและสนุกสนานกบักิจกรรมสลบักนัไปตามหลกัสูตร เนน้การบูรณาการความสามารถพเิศษของ

สมาชิกค่ายเขา้มามสี่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การร ามโนราห์ ของกชภรรค แกว้เพชร ในค่ายเรื่องเล่าจากบา้นเรา-๒ ณ 

สถาบนัทกัษณิคดีศึกษา เกาะยอ อ.เมอืง จ.สงขลา เน่ืองจากไม่สามารถสรา้งสรรคง์านเขยีนได ้ดงันัน้ คณะวทิยากรจึง

เปิดโอกาสใหส้มาชกิค่ายแสดงศกัยภาพดา้นอื่นออกมา ตามที่ พณิพพิฒัน ์ศรีทว ี(๒๕๖๒) กล่าวว่า “หนา้ที่ของวทิยากร

ตอ้งชี้น าใหเ้ด็กคน้พบความสามารถของตนเอง ถา้เด็กคนใดไม่มใีจรกัที่จะเขยีนงานเลย อาจใหไ้ปท ากจิกรรมอย่างอื่นที ่

ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการเขยีน เช่น การแสดงละครประกอบบทกว ีการรอ้งเพลง เป็นตน้ ท าใหเ้ดก็เหน็ว่าแมใ้จไมร่กังานเขยีน 

แต่สามารถใชท้กัษะอื่น ๆ มาเป็นส่วนหน่ึงในงานเขยีนได”้ 

การคดัเลอืกวทิยากรในทมีเขา้มาเพิ่มนัน้ นยัหน่ึงเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่สมาชิกค่าย และขณะเดียวกนัถอื

เป็นช่องทางหน่ึงที่วทิยากรจะไดพ้บปะกนั แลกเปลีย่นทศันะทางดา้นวรรณกรรม ศิลปวฒันธรรม ความเคลือ่นไหวของ

สงัคม หรือแมแ้ต่การวิจารณ์ผลงานที่วิทยากรสรา้งขึ้นใหม่ เน่ืองจากวิถีปฏิบตัิเช่นน้ีเคยเกิดขึ้ นในช่วงการก่อตัง้กลุ่ม

นาครยุคแรก ถอืเป็นการวจิารณผ์ลงานดว้ยมมุมองหลากหลายของบรรดาสมาชกิกลุม่ไปดว้ย 

๓.๒.๓  รูปแบบและหลกัสูตรของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

          รูปแบบของกลุม่นาครที่มปีระมวล มณีโรจน ์เป็นแกนหลกั มคีวามยดืหยุ่นสูงในการจดัการระบบของ

ค่ายไม่มีแบบแผนที่ตายตวั และที่ส  าคญัมุ่งเนน้ใหส้มาชิกค่าย มีความสนุกสนาน โดยเนน้ความเป็นกนัเองระหว่าง

วิทยากรกบัสมาชิกค่าย พยายามไม่เนน้การบรรยายบนเวที เน่ืองจาก เห็นว่าท าใหเ้กิดระยะห่างระหว่างวิทยากรกบั

สมาชิกค่าย เพราะภาษาที่ใชส้ื่อสารกนัในระหว่างบรรยายมีลกัษณะทางวิชาการสูงเกินไป และมีการน าทฤษฎีทาง

วรรณกรรมมาวเิคราะหผ์ลงานเขยีนต่าง ๆ ซึ่งในทา้ยที่สุดแลว้ พบว่า วธิีการแบบน้ีไม่สมัฤทธิผลเท่าที่ควร บรรยากาศ

ของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนไม่เอื้อต่อเรียนรูข้องสมาชิกค่าย จนกระท ัง่ตวัวทิยากรเกิดความเบื่อหน่ายกบัลกัษณะ

การจดัค่ายเช่นน้ี ดว้ยการเห็นภาพสมาชิกค่ายที่แสดงอาการไม่เขา้ใจสารที่สื่อ จนบางคร ัง้ถึงข ัน้ไม่รบัฟงัวิทยากร 

รูปแบบค่ายของสมาชกิกลุ่มนาครจึงตอ้งมกีารทบทวนปรบัเปลีย่นมาเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดต่ีอกนัระหว่างสมาชิก

ค่ายกบัวทิยากร ดว้ยความคุน้เคย เป็นกนัเอง และเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายพูดคุยกบัวทิยากรมากขึ้น “พยายามจะเอา

เวทีลง แลว้ใหว้ทิยากรนัง่ลอ้มวงกบัเด็ก อย่างนอ้ยที่สุดก็ช่วยพฒันาท ัง้วิทยากรและเด็ก ไดพ้ฒันาวิธีอธิบายเด็ก เรา

อธิบายอย่างไรใหเ้ด็กเขา้ใจ เด็กก็ฟงับา้ง ไม่ฟงับา้ง และสรา้งความสมัพนัธก์บัเด็ก แต่ที่แ น่ ๆ ท าใหเ้ราไดฝึ้กตวัเอง

ดว้ย” (ประมวล มณีโรจน.์ ๒๕๖๒) ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้สงัเกตของสมศกัดิ์ ขนุช านาญ(๒๕๖๒) เกี่ยวกบัรูปแบบการจดั

ค่ายแบบดัง้เดิมว่า “ผมสงัเกตว่าช่วงแรก ๆ ที่ผมเขา้มาเห็น ลกัษณะการจดัค่ายจะเป็นแบบวทิยากรไปนัง่บรรยายบน

เวท ีแบบเหมอืนกบัพูดในงานสมัมนาวรรณกรรมบางงาน พูดวเิคราะหว์รรณกรรมแบบใชท้ฤษฎ ีเดก็ก็มานัง่ฟงั ไมรู่เ้ด็ก

เขา้ใจบา้งไหม ผมเห็นวิทยากรจะท าการบา้นหรือเตรียมตวัมาเยอะ เหมอืนกบัมาอธิบายงานวชิาการ ” ส่วนพิณพิพฒัน ์

ศรีทว ี(๒๕๖๒) กล่าวว่า “ตอนหลงัอาจเกิดจากวทิยากรเริ่มเบือ่แลว้ มาทุกปีก็เริ่มเหน็แลว้ว่าเด็กไม่ค่อยสนใจเรา จนมา

เริ่มอ่านลอ้มเมอืงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐” 

  ส าหรบัแนวทางการจดัค่ายที่เนน้ความเป็นกนัเองระหว่างวิทยากรกบัสมาชิกค่าย มองเห็นเป็น

รูปธรรมชดัเจน ตามที่ ประมวล มณีโรจน์ (๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า “ตอนที่เราไปจดัที่เขาปู่ บรรยากาศค่อนขา้งเป็นกนัเอง

กบัเด็ก เวทอีภปิรายก็เริ่มต า่ลง คือเป็นร่วมวง โดยแรก ๆ จะแบง่เป็นกลุม่ย่อย และมวีทิยากรไปอภปิรายเป็นกลุ่มย่อย 



 
 

[๔๘] 
 

หลงัจากนัน้ก็ปรบัมาเรื่อย ๆ แลว้ก็งานของเด็กที่เราอ่านมอีะไรอยู่บางอย่าง พอเด็กเขยีนงาน วิทยากรก็ตอ้งกลบัไป

รวมกลุม่คุย ซึง่ช่วงหลงักค็ิดว่าเราจะเริ่มจากจดุน้ีเลย ก็คือเอาเวทอีอก และใหว้ทิยากรจดักลุ่มไปก่อน จากนัน้กล็อ้มวง

คุยกนั สรา้งบรรยากาศที่สามารถท าใหเ้กิดความคุน้เคยและสนิทกบัเดก็ ๆ ซึง่ต่อ ๆ ไปกจ็ะอยู่ร่วมกนั ๓ วนักท็  าใหเ้ด็ก

กลา้ถาม กลา้คุยกบัวทิยากรมากขึ้น”  

  รูปแบบของค่ายกลุ่มนาครม ี๓ ระดบัประกอบดว้ย ๑) การละลายพฤติกรรมดว้ยการสนัทนาการ 

เพื่อใหส้มาชิกรูส้กึปลดปล่อยจากกรอบความคิดที่ทางโรงเรียนคาดหวงัและบงัคบัใหเ้ป็น มกีิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการ

สรา้งจินตนาการท ัง้การวาดภาพ เล่นดนตรี ๒) การน าผลงานวรรณกรรมตวัอย่างมาสาธิตใหเ้ห็นโครงสรา้ง เช่น โครง

เรื่อง ฉาก ตวัละคร แก่นเรื่อง ๓) การดูหนงัเพื่อใหส้มาชกิค่ายมองเหน็โครงสรา้งภายใน เช่น หนงัเรื่องน้ีตวัละครมใีคร

บา้ง ใชฉ้ากอย่างไรหรือโครงเรื่องเป็นอย่างไรเพื่อเรียนรูอ้งคป์ระกอบเบื้องตน้ว่าวรรณกรรมกบัหนงันัน้มีลกัษณะร่วม

บางอย่าง ตามค าบอกเล่าของสมศกัดิ์ ขนุช านาญ (๒๕๖๒) ว่า “ค่ายจะม ี๓ ระดบั คือวนัแรก ๆ จะเป็นกิจกรรมละลาย

พฤติกรรมใหเ้ล่นเกมสนัทนาการ ใหป้ลดปล่อย จะมกีิจกรรมการวาดรูป เล่นดนตรี ที่จะช่วยใหเ้ด็ก ๆ ทะลุผ่านกรอบ

ของครูจากที่โรงเรียน ช่วงที่ ๒ ก็จะเป็นการเอางานต่าง ๆ งานทุกอย่างมาใหดู้ว่ามอีะไรบา้ง เช่น มโีครง ฉาก ตวัละคร 

แก่นเรื่อง จากนัน้ก็ใหดู้หนงัในส่วนค่ายของเรา เรามาคิดว่าจะท าอย่างไรใหเ้ดก็เปิดใจ ท าอย่างไรใหเ้รากบัเด็กเป็นเพื่อน

กนั สามารถเปิดใจพูดกนัไดทุ้กเรื่อง” รวมท ัง้ ประมวล มณีโรจน(์๒๕๖๒) กลา่วขยายความเพิม่เตมิว่า “หนงัที่เอามาใหดู้

ก็เพื่อที่จะใหเ้ด็กไดถ้อดโครงสรา้งได ้เช่น หนงัเรื่องน้ีตวัละครมใีครบา้ง ใชฉ้ากที่ใด โครงเรื่องเป็นอย่างไร ซึ่งรูปแบบน้ี

ไดเ้ริ่มทีจ่งัหวดักระบี ่จากการจดัพบว่าเดก็กระบี ่ถอดโครงสรา้งออกมาไดด้ี”  

        หลกัสูตรของค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีนมกีระบวนจดัค่ายที่ใชเ้ป็นหลกั จะจดักิจกรรม สามวนั

สองคืน คือ วนัแรกจะเป็นการละลายพฤติกรรมจากนัน้สลบักบัการเล่นเกมหรือการเล่นดนตรีใหส้มาชิกค่ายรูส้ึกผ่อน

คลาย จะน าวรรณกรรมตวัอย่างมาใหส้มาชกิดู และใหค้วามรูก้ารเขยีนเรื่องส ัน้เพื่อเพิม่ทกัษะใหแ้ก่สมาชิกค่าย ต่อมาจะ

เป็นข ัน้ตอนการแบง่กลุม่ย่อยทีท่  าใหว้ทิยากรกบัสมาชกิค่ายสนิทสนมกนั วนัทีส่องตอนเชา้จะเนน้ความสนุกสนานเพือ่ให ้

สมาชกิผ่อนคลายแลว้ใหแ้ยกยา้ยไปเขยีนงานตามกลุ่มของตวัเองทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยมวีทิยากรประจ ากลุ่มย่อยคอย

ใหค้ าปรึกษาอย่างใกลช้ิด ถือว่าเป็นการใหอ้ิสระแก่สมาชิกไดเ้ขียนงานอย่างเต็มที่ วนัที่สามจะเป็นวนัที่สมาชิกเริ่ม

ปรบัตวัและเริ่มมคีวามสนิทสนมกบัวทิยากร เมื่อสมาชิกค่ายไดเ้ขยีนผลงาน ก็น ามาพูดคุยแลกเปลีย่น หลงัจากนัน้จะ

เป็นกระบวนการตดิตามหลงัปิดค่าย ยงัคงตดิต่อสือ่สารกนัอยู่เสมอ 

       ห ัว ใจส าคัญ ขอ งก ารจ ัด ค่ ายพ ัฒ น าก าร อ่ านก าร เขียน ขอ งกลุ่ ม น าค รอ ยู่ ที่ ก ระบวนก าร                 

แบง่กลุม่ย่อย เมือ่สมาชกิค่ายเริ่มสนิทสนมกบัวทิยากร ดว้ยการเปิดใจเล่าเรื่องราวหรอืผลกระทบบางอย่างในชวีติตวัเอง

หรอืครอบครวั ซึง่ถา้ในเวลาปกติเมือ่อยู่ในสถานศึกษา การเปิดเผยเรื่องราวลกัษณะที่เป็นปมดอ้ยในชวีตินั้นสมาชกิค่าย

บางคนมกัหลกีเลีย่งการบอกเล่า เพราะไม่ไวว้างใจหรอือาจจะขาดผูร้บัฟงัที่ดี บทบาทส าคญัในการเป็นวทิยากรของค่าย 

คือ พยายามสรา้งความเชื่อใจและพรอ้มรบัฟงัปญัหาชีวิตของสมาชิกค่าย กระบวนการลกัษณะเช่นน้ีเรียกว่า “สตอรี่    

เทลลิ่ง” เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน ท าความรูจ้กักนัมากขึ้นผ่านเรื่องเล่าที่เคยประสบ ท ัง้เรื่องราวที่ประทบัใจหรือ

เหตุการณ์สะเทอืนความรูส้กึ กรณีตวัอย่างที่เหน็ไดช้ดัเจนจากสมาชิกค่ายที่เป็นเดก็ต่างดา้วอาศยัอยู่พ่อแม่ทีเ่ป็นแรงงาน 

เหตุการณ์ที่ตอ้งประสบในชีวติ คือ การที่สมาชิกค่ายคนนัน้ไม่มนีามสกุล ในตอนแรกวิทยากรยงัไม่ทราบปญัหาน้ี แต่

หลงัจากผ่านกระบวนการแบ่งกลุม่ย่อยแลว้วทิยากรพยายามเปิดใจ พูดคุยท าความรูจ้กัจนกระท ัง่สนิทสนมกนั เรื่องเล่า

เหล่านัน้เปลี่ยนเป็นงานเขยีน ต่อมากลายเป็นหลกัฐานส าคญัในการยื่นเรื่องขอสทิธิ์การเป็นพลเมอืงต่อเจา้หนา้ที่รฐั ซึ่ง



 
 

[๔๙] 
 

พณิพิพฒัน ์ศรีทวี (๒๕๖๒) กล่าวถึงหลกัสูตรของการจดัค่ายว่า “จะท าหลกัสูตรการจดัค่ายไว ้ซึ่งเป็นกระบวนการจดั

ค่ายตัง้แต่เริ่มตน้จนถงึสิ้นสุด ส าหรบักระบวนการจดัค่ายหลกั ๆ ที่ใชจ้ดัค่ายประจ า คือ ช่วงเชา้ของวนัแรกนดัรวมพล 

ละลายพฤติกรรม แลว้ใหค้รูประมวลกล่าวเปิดค่าย จากนัน้สลบัดว้ยการเล่นเกมหรือเล่นดนตรีเพื่อใหเ้ด็กผ่อนคลาย 

ก่อนพกัเที่ยงพูดถงึกระบวนการท ากจิกรรมว่าตอ้งท าอะไรบา้ง แลว้แยกยา้ยใหไ้ปพกัรบัประทานอาหารเทีย่ง ช่วงบ่ายให ้

เด็กท ากิจกรรมดว้ยการน างานตวัอย่างมาใหดู้หรืออ่านใหฟ้งั เช่น เรื่องส ัน้ บทกวี เป็นตน้ ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการเขยีน

เรื่องส ัน้และบทกวเีสรมิทกัษะแก่เด็ก บางช่วงวทิยากรอาจขึ้นไปบรรยายใหค้วามรูบ้นเวท ีต่อมาก็เริ่มแบ่งกลุ่มย่อยโดย

ยงัไม่เริ่มเขยีนงานก่อน เมือ่แบง่กลุม่ย่อยพยายามสรา้งความรูจ้กัระหว่างวทิยากรกบัเด็กใหคุ้น้เคยกนั จากนัน้ก็ใหโ้จทย์

แก่เดก็ในหวัขอ้ทีจ่ะใหเ้ขยีน แลว้ช่วงกลางคืนใหเ้ด็กไปคิดมาก่อนว่าจะเขยีนอะไร ช่วงเชา้ของวนัที่ ๒ ก่อนเริ่มแยกกลุ่ม

อาจใหเ้ด็กเลน่เกมสนุกสนานสกัเลก็นอ้ย แลว้กแ็ยกกลุ่มใหเ้ด็กไปเขยีนงานตามกลุ่มของตนเอง โดยวทิยากรจะสอนให ้

เด็กเขยีนงาน หลงัจากนัน้ปล่อยใหเ้ด็กเขยีนงานอย่างอิสระเต็มวนั ขึ้นอยู่กบัว่าวทิยากรจะออกแบบกิจกรรมของกลุ่ม

ตนเองอย่างไร เนน้การเขยีนงานมากกว่าการเล่นเกม ตอนเย็นรวบรวมงานเด็กทุกคน จากนัน้ช่วงกลางคืนจะนัง่ดูงาน

และคดัเลอืกงานเด็กที่เขยีนดี วทิยากรตอ้งอยู่กบัเด็กและแนะน าการเขยีนงานกบัเด็กตลอดเวลา จนเด็ กสามารถเขยีน

เป็นเรื่องราวได”้ ส่วน สุนนัทวงศ์ เทพชู (๒๕๖๒) อธิบายเพิ่มเติมว่า “การใหเ้ด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ ตอ้งก าหนดให ้

เหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็ก เช่น เด็กประถมกบัมธัยมการจดักิจกรรมจะต่างกนั หลกัส าคญัในการจดักิจกรรมตอ้งให ้

เดก็สนุกสนาน ผ่อนคลาย และไมเ่ครยีด ระหว่างทีเ่ขยีนงานนัน้เดก็สามารถน างานมาใหว้ทิยากรตรวจไดต้ลอด” 

 กระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า เอกลกัษณ์การจดัค่ายของสมาชิกกลุ่ม

นาครมหีลกัสูตรการจดักิจกรรมแกนกลางที่มเีป้าหมายหลกั คือ เนน้การเขยีนอย่างมอีิสระเนน้การเยยีวยาบาดแผลทาง

จติใจดว้ยการเขยีน และเปิดโอกาสใหส้มาชกิค่ายไดแ้สดงศกัยภาพดา้นอื่นออกมา 

 รูปแบบของสมาชิกกลุ่มนาครทีม่ปีระมวล มณีโรจน์ เป็นแกนหลกั มคีวามยดืหยุ่นสูงในการจดัการระบบ ไม่

มแีบบแผนที่ตายตวั และที่ส  าคญัมุ่งเนน้ใหส้มาชิกค่ายมคีวามสนุกสนาน โดยเนน้ความเป็นกนัเองระหว่างวทิยากรกบั

สมาชิกค่าย พยายามไม่เนน้การบรรยายบนเวที ตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อสมาชิกค่ายดว้ยความคุน้เคย เป็น

กนัเอง และเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายพูดคุยกบัวิทยากรมากขึ้น  แบ่งออกเป็น ๓ ระดบัประกอบดว้ย ๑) การละลาย

พฤตกิรรมดว้ยการสนัทนาการ เพื่อใหส้มาชกิรูส้ึกปลดปล่อยจากกรอบความคิดทีท่างโรงเรียนคาดหวงัและบงัคบัใหเ้ป็น 

มกีิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการสรา้งจินตนาการท ัง้การวาดภาพ เล่นดนตรี  ๒) การน าผลงานวรรณกรรมตวัอย่างมาสาธิต

ใหเ้หน็โครงสรา้ง เช่น โครงเรื่อง ฉาก ตวัละคร แก่นเรื่อง ๓) การดูหนงัเพื่อใหส้มาชกิค่ายมองเหน็โครงสรา้งภายใน เช่น 

หนงัเรื่องน้ีตวัละครมใีครบา้ง ใชฉ้ากอย่างไรหรือโครงเรื่องเป็นอย่างไรเพือ่เรียนรูอ้งคป์ระกอบเบื้องตน้ว่าวรรณกรรมกบั

หนงันัน้มลีกัษณะร่วมบางอย่าง หวัใจส าคญัของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาครอยู่ที่กระบวนการ

แบ่งกลุ่มย่อย เน่ืองจากสมาชกิค่ายเริ่มสนิทสนมกบัวทิยากร ดว้ยการเปิดใจเล่าเรื่องราวหรือผลกระทบบางอย่างในชีวติ

ตวัเองหรือครอบครวั ซึ่งถา้ในเวลาปกตติอนอยู่ในสถานศึกษา การเปิดเผยเรื่องราวลกัษณะที่เป็นปมดอ้ยในชวีติ ในบาง

ค่ายของกลุ่มนาคร จะมลีกัษณะของการอ่านลอ้มเมอืง คือ การเปิดโอกาสใหน้กัอ่านทุกคนไดแ้สดงความคิดเหน็อย่าง

เท่าเทยีมกนั จึงน ารูปแบบน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักจิกรรม คลา้ยบรรยากาศการนัง่ลอ้มเป็นวงกลม ข ัน้ตอนไม่ไดเ้ป็น

ทางการ แต่จะเนน้ประเดน็ในการพดูคุย แลกเปลีย่น สอบถามหรอืโตแ้ยง้  

 

 



 
 

[๕๐] 
 

๓.๒.๔  ปญัหาทีพ่บระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

          การถอดบทเรียนเกี่ยวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนกลุ่มนาคร ผูว้ิจยัไดล้งพื้นที่ไปตาม

โรงเรียนไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนกบัทางผูจ้ดัโดยเฉพาะตามโรงเรียนต่าง ๆ ท ัง้ในระดบัผูบ้ริหาร ครูหรือนกัเรียนต่างได ้

น าเสนอประเด็นการอ่านออกเขียนได ้ซึ่งเป็นปัญหาหลกัที่พบเห็นไดใ้นปจัจุบนั ถึงแมว้่าระบบการศึกษาจะพฒันา

หลกัสูตรเพื่อสรา้งเสริมทกัษะการอ่านการเขียนในรายวิชา แต่ไม่สามารถพฒันาเด็กไดอ้ย่างท ัว่ถึง จึงมีเด็กนกัเรียน

จ านวนหน่ึงทีอ่าจจะกลายเป็นเดก็หลงัหอ้งมกัถกูปลอ่ยปละละเลย หรอืปญัหาเดก็เกเรมพีฤติกรรมกา้วรา้วที่ทางโรงเรยีน

ไม่สามารถแกไ้ขไดก้ารลงโทษของระบบโรงเรียน แต่ทางกลุ่มนาครพบว่า ปญัหาเด็กเกเรสามารถเยียวยาและพฒันาได ้

ดว้ยการเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน โดยกรณีที่เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน คือ โรงเรียนประชาสงเคราะหข์องจงัหวดัพทัลุง

ทีเ่ป็นสถานศึกษาขยายโอกาสสู่ทอ้งถิ่น ซึ่งมคีรูภานุวตัร ขนุปราบ เป็นตวัแทนโรงเรียนในการดูแลนกัเรียนไปเขา้ค่ายกบั

กลุ่มนาครพบว่า กระบวนการจดัค่ายสามารถช่วยพฒันาทางดา้นจิตใจและขดัเกลาพฤติกรรมบางอย่างใหส้มาชิกค่ายดี

ขึ้น ตามค าบอกเลา่ของภานุวตัร ขนุปราบ (๒๕๖๒) ว่า“เด็กพวกน้ี เขาจะไปคลุกคลอียู่บา้นครู บา้นครูเป็นแหล่งการอ่าน 

บา้นนกัเขยีน แหล่งเรยีนรู ้ไม่จ  ากดัสาระ คือเด็กพวกน้ีจะสนใจการอ่านการเขยีน ครูใชว้ธิีพูดใหฟ้งั จุดประกาย เล่าให ้

ฟงัก่อน แลว้เขาจะไปขอหนงัสอือ่าน เรื่องแรก ดงัเดิมเลย เรื่องที่จุดประกายใหเ้ด็กอยากอ่านเลย คือผมเลา่เรื่องรา้นช า

ของคนอยากตาย ใหฟ้งั รา้นขายของช าที่มสีโลแกนว่า ถา้ไมต่ายยนิดคีืนเงนิ เลา่ใหฟ้งัสกัตอนแลว้เขามาขออ่าน พออ่าน

แลว้มนัสนุก คือแนวคิดพื้นฐานว่าถา้เด็กอ่านหนงัสอืสกัเรื่องแลว้ถกูใจมนัจะมคีวามรูส้กึว่าอ่านแลว้มคีวามสุข น่ีคือการ

จดุประกาย พออ่านแลว้เวลาว่างก็ใหเ้ขยีน เริ่มจากการที่อ่านแลว้มาเล่าใหเ้พื่อนฟงั อยากจะเลา่อะไรใหเ้ขยีนมา ใหเ้ขยีน

เล่าเรื่องจากเรื่องที่อ่าน ใหเ้ขยีนประสบการณ์ เรื่องของตวัเอง ก็จะไดรู้ว้ถิชีีวิตของเด็ก เราใหเ้ด็กอ่านเพื่อใหช้ีวติมนัน่ิง 

คือถา้ไมน่ิ่งจะถกูชกัน าไปเรื่องอื่น เด็กบางส่วนจะไมก่ลบับา้น อยู่โรงเรยีน อ่านหนงัสอื เพือ่ท ากจิกรรม บางคนยอมทีจ่ะ

อยู่โรงเรยีน” 

กระบวนการค่ายสามารถช่วยขดัเกลาจิตใจสมาชิกค่ายใหม้คีวามประพฤติดีขึ้น หลงัจากการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกบัวทิยากร ท ัง้การแนะน าเรื่องการอ่านการเขยีน ท าใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกค่ายบางคนซึ่ งเคย

เป็นลูกศิษยข์องครูภาณุวตัร ขนุปราบสามารถน าความรู ้หรือทกัษะการอ่านการเขยีนไปต่อยอดในการศึกษาจนกระท ัง่

ไดร้บัราชการครู ซึง่จะเหน็ผลลพัธท์ีเ่ป็นรูปธรรมไดอ้ย่างชดัเจน ธารารตัน ์ศรสุีวรรณ (๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า “ส่วนมากจะ

น ามาต่อยอดในเรื่องของบทเรยีน มาเพิ่มทกัษะในเรื่องของการเรยีนภาษาไทย เพราะพอเรยีนจบมธัยมกไ็ปเรยีนต่อสาขา

ภาษาไทย สามารถเขยีนประเภทใหก้ าลงัใจ สรา้งก าลงัใจ ต่อสูก้บัชีวิต และเอารูปแบบงานเขยีนที่ไดร้บัความรูใ้นการ

สรา้งงานเขยีนมาปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน” 

          การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนมกัจะพบปญัหาไม่ว่าจากนกัเรียน หรอืนิสตินกัศึกษาทีเ่ป็นสมาชิก

ค่าย ส่วนใหญ่กลวัการเขา้ค่ายลกัษณะเช่นน้ี เน่ืองจากมองว่าค่ายเป็นกิจกรรมทางปญัญาเนน้วชิาการเฉพาะกลุ่ม ซึ่งหาก

เขา้ร่วมจะสื่อสารระหว่างกนัไม่เขา้ใจ ดงันัน้ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด  ในปจัจุบนัสมาชิกกลุ่มนาครพยายามน าเสนอ

รูปแบบค่ายที่เป็นกนัเอง และเนน้การมสี่วนร่วมของสมาชกิ ซึง่สมาชกิค่ายอย่างโนรยัฮาน มทุานิ (๒๕๖๒) กล่าวว่า “ใน

ตอนแรกก่อนที่จะเขา้ค่าย รูส้ึกกลวัและกงัวล คิดว่าค่ายการเขยีนน่าจะเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อ บรรยากาศน่าจะจริงจงั

เหมือนอยู่ในหอ้งเรียน” สมาชิกกลุ่มนาครพบปญัหาระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียน ท ัง้ปญัหาเฉพาะที่

เกิดขึ้นในค่ายของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง และปญัหาร่วมที่เกิดขึ้นท านองเดียวกนัในแต่ละค่าย 

ดงันัน้ความใส่ใจต่อรายละเอียดต่าง ๆ ของกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน จึงเป็นส่วนส าคญัอย่างมากที่



 
 

[๕๑] 
 

สมาชิกของกลุ่มนาครทุกคนตอ้งพิจารณา และร่วมกนัสรุปบทเรียนร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง ในการถอดบทเรียนร่วมกบั

สมาชกิกลุม่นาครครัง้น้ี พบว่า ปญัหาใหญ่ ๆ และชดัเจน มดีงัน้ี 

          ๑) ปญัหาดา้นการเขยีนงานทีถ่กูปิดก ัน้ทางความคิด 

           ทางกลุ่มนาครมกัจะประสบปัญหาระหว่างผู จ้ ัดงานในการวางกรอบความคิดในการเขียน             

ซึง่มองว่าอาจจะเป็นการปิดกัน้ความคิดของสมาชกิค่ายไปดว้ย ดงันัน้ ทางกลุ่มนาครจึงปรบัเปลีย่นโจทยใ์หเ้ขา้กบัสภาพ

ความเป็นจริงของสมาชิกค่ายเพื่อใหเ้ขา้ถงึความเป็นอยู่ เรื่องใกลต้วัที่สามารถนึกออกและน าขอ้มลูเหล่านัน้มาเขยีนได ้

วทิยากรมองว่า การเขยีนเป็นงานสรา้งสรรคท์ี่จ  าเป็นตอ้งใหอ้ิสระทางความคิด เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ลว้นแต่ถูกวาง

กรอบในระบบการศึกษามาท ัง้สิ้น เมือ่สมาชิกค่ายเหล่านัน้มโีอกาสมาเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน จึงควรเปิดโอกาส

ใหไ้ดฝึ้กจดัระบบความคิด วิธีคิด หรือเรียนรูว้ิธีการท างานของตวัเองจากวิทยากร ซึ่งถือไดว้่าเป็นการเรียนรูน้อก

หอ้งเรยีน ถงึแมก้ารจดัค่ายในลกัษณะแบบน้ีมกัจะมกีรอบก าหนดมาจากผูจ้ดังาน แต่การตดัสนิใจอย่างแทจ้ริงขึ้นอยู่กบั

ดุลยพินิจของกลุ่มนาครว่าจะเปลี่ยนประเด็นหรือไม่ อย่างไร ลว้นตอ้งอา้งถึงภูมหิลงัและลกัษณะของสมาชิกค่ายเป็น

หลกั ประมวล มณีโรจน ์(๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า “กรณีที่ทางโรงเรียนก าหนดหวัขอ้ในการจดัค่ายเพื่อวางกรอบในการเขยีน

ที่มุ่งเนน้ใหเ้ป็นไปตามอุดมการณ์ของโรงเรียน จะเป็นการปิดกัน้ความคิดเชิงสรา้งสรรคง์านวรรณกรรมของเด็ก ท าให ้

เด็กคิดไม่ออกหรือนึกไม่ออกว่าควรเขยีนอย่างไร เช่น การใหเ้ขยีนเรื่อง “ตน้ไมข้องพ่อ” ซึ่งหมายถงึการด าเนินแนวทาง

วถิเีศรษฐกจิพอเพยีงตามในหลวงรชักาลที ่๙ กป็รบัใหมใ่หเ้ขยีนเป็นเรื่องพ่อของตวัเอง เป็นตน้” 

                    ๒) ปญัหาสมาชกิค่ายมกัจบัประเดน็ส าคญัในการเขยีนไมไ่ด ้ 

   กลุ่มนาครตัง้ขอ้สงัเกตถึงการที่สมาชิกค่ายไม่สามารถจดัระบบความคิด หรือบูรณาการท ัง้รูปแบบ

และเน้ือหาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัได ้ซึ่งปญัหาน้ีถอืไดว้่ากลายเป็นปญัหาหลกัของสมาชิกค่าย หรืออาจจะเป็นปญัหาส่วน

ใหญ่ของนกัเรยีนนิสตินกัศึกษาดว้ยเช่นกนั เพราะในระบบการศึกษานัน้ การเขยีนงานตอ้งอาศยัการจบัประเด็นหลกัได ้

เพราะจะท าใหก้ารเล่าเรื่องมมีติิลุ่มลกึ มคีวามน่าสนใจ ไม่ใช่การน าเสนอในภาพรวมดว้ยการน าประเด็นย่อย ๆ มาเรียง

ต่อกนั แต่ตอ้งลงรายละเอียดใหล้ึกลงในงานเขียน สะทอ้นใหถ้ึงการปลูกฝังวิธีคิดบางอย่างในสถานศึกษาที่ท  าให ้

นกัเรียนไม่กลา้คิดที่จะสรา้งสรรคง์านเขยีนออกมา เน่ืองจากเกรงว่าจะผิดไปจากที่เคยศึกษามา การจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนเพียงเป็นกรณีศึกษาหน่ึงที่ท  าใหม้องเห็นปญัหาน้ี การที่สมาชิกค่ายไดม้าเรียนรูว้ธิีคิด มมุมองที่แตกต่าง

จากค่ายไม่ใช่เพื่อไปลบลา้งหรอืต่อตา้นระบบการศึกษา เพยีงแต่จะไดร้บัวธิีคิดหรือการจดัระบบความคิดที่ท  าใหส้มาชิก

สามารถแสดงคิดเหน็ที่แตกต่างไดใ้นประเด็นใดประเด็นหน่ึง และในขณะเดียวกนัตอ้งเป็นผูร้บัฟงัที่ดีดว้ยเช่นกนั เช่น 

ชาคริต แกว้ทนัค า (๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า ”เด็กส่วนมากเคยเรยีนและโดนปลูกฝงัว่าตอ้งเขยีนกลอนแปดแบบสุนทรภู่ จึง

ชนิกบัการเขยีนที่ตอ้งยดึรูปแบบ เพราะครูสอนใหเ้ด็กท่องรูปแบบรอ้ยกรองแต่ละชนิดว่ามฉีนัทลกัษณ์แบบใดบา้ง แลว้

ใหเ้ด็กเขยีนตามฉนัทลกัษณ์นัน้ ๆ โดยไม่สนใจความเขา้ใจของเด็กที่มต่ีอฉนัทลกัษณ์กบัเรื่องราวที่ เล่าว่าสมัพนัธก์นั

หรือไม่ นอกจากน้ีพบว่าเด็กส่วนใหญ่มกัเล่าเรื่องในภาพรวม แต่ไม่รูจ้กัการจบัประเด็นหลกัของเรื่องที่จะเขยีน ถา้เล่า

เรื่องหมูย่างเมอืงตรงัก็ตอ้งบรรยายเฉพาะหมูย่างเท่านัน้ ไม่ตอ้งออกนอกเรื่องไปหยิบยกประเด็นอื่นมาเล่าผสมลงไป 

เด็กควรรูจ้กัน าประเดน็แยกย่อยมาเขยีน แต่ลงรายละเอียดใหล้กึ หากไมฝึ่กเขยีนแบบน้ีก็เหมอืนกบัเอาประเด็นย่อย ๆ 

มาเรียงต่อกนั เช่น เอารถตุก๊ตุ๊กเชื่อมกบัหมูย่างเชื่อมกบัสนัหลงัมงักรเสมือนเอาค ามาต่อ ๆ กนั เป็นตน้ ฉะนัน้ การ

เขยีนถงึเรื่องที่รูจ้รงิ ๆ จะดีกว่า เหมอืนตดิอยู่ในกรอบ สาเหตเุพราะครูเอากรอบมาครอบความคิดของนกัเรยีน ส่งผลให ้



 
 

[๕๒] 
 

นกัเรียน ไม่กลา้กา้วออกจากกรอบ เพราะกลวั ไม่อยากแหวกกรอบ เดีย๋วไม่เหมอืนเพื่อน เด่นกว่าเพื่อน หรืออาจเสีย

คะแนน” 

   ระบบความคิดที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน ท าใหส้มาชิกค่ายไม่กลา้ที่คิดสรา้งสรรค์งานเขียนออกมา 

ตามที่พณิพพิฒัน ์ศรีทว ี(๒๕๖๒) กลา่วว่า “เรามกัถูกปลูกฝงัโดยที่ไม่เคยไดส้มัผสัเลยว่าการเขยีนเรียงความตอ้งเขยีน

ตามรูปแบบที่ครูสอนเท่านัน้จงึจะไดค้ะแนน ไม่เคยมใีครมาบอกสกัคร ัง้เดยีวในชีวติว่าเขยีนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่าง

เดียวก็ได ้เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งเขยีนตามหวัขอ้ในภาพรวมหรือเลา่ทุกสิ่งอยู่ในเรยีงความเรื่องเดยีว เราโดนสอนแบบน้ีมา

ตลอด เมือ่มาเจอกลุ่มอ่านลอ้มเมอืงจะลา้งระบบความคิด และใหเ้ริ่มตน้ใหม่ดว้ยการเขยีนอะไรก็ได ้ผมกงัวลอยู่อย่าง

หน่ึง หลงัจบค่ายก็แยกยา้ย ท าใหไ้มไ่ดอ้ยู่กบัเด็กตลอดเวลาเหมอืนทีโ่รงเรยีน หากน างานตามที่ไดเ้ขยีนในค่ายไปส่งครู

กอ็าจโดนมองว่าผดิ เน่ืองจากขณะเขา้ค่าย ครูไมไ่ดร่้วมกจิกรรมกบัเดก็ตลอดเวลา เมือ่เหน็งานเดก็ในภายหลงัคงมองว่า

เด็กเขยีนงานผดิหรือเขยีนลกัษณะน้ีไม่ได ้เด็กกลบัไปสู่โรงเรียนแลว้อาจสบัสนกว่าเดิมก็ได ้ตกลงตอ้งเขยีนแบบใดจึง

จะถูกตอ้ง บางคร ัง้ใจเด็กกลา้จรงิ แต่มคีะแนนกดไว ้ควรใชเ้วลาเท่านัน้เพื่อใหเ้ด็กเติบโตกา้วพน้จากระบบโรงเรยีน จน

เป็นอิสระทางความคิดพอสมควร เด็กอาจจ าวิธีการเขยีนที่ไดเ้รียนรูจ้ากค่ายและน ามาต่อยอดในภายหลงั เพราะใน

โรงเรียนจ าเป็นตอ้งท าตามกฎเกณฑไ์ปก่อน เมื่อหลุดออกจากกรอบของโรงเรียนก็สามารถเขยีนงานของตนเองไดอ้ย่าง

เสรี สุดทา้ยจะนึกถึงสิ่งที่ไดฝึ้กฝนจากค่ายว่าจริง ๆ สามารถสรา้งสรรครู์ปแบบงานเขยีนไดห้มด ไม่ไดค้าดหวงัมากว่า

เด็กตอ้งเขยีนไดเ้ลยหรือท าตามสิ่งที่ค่ายสอนทนัที ตอ้งรอเวลาใหเ้ด็กค่อย ๆ เติบโต ตอ้งปล่อยวาง เพราะเจตนาหลกั

ของค่ายไมไ่ดค้าดหวงัใหเ้ดก็ไปเป็นนกัเขยีน” 

   การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่นาครจะเปิดกวา้งใหแ้ก่สมาชกิ สามารถเขยีนงาน

ไดทุ้กรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบทกว ีความเรยีง เรื่องส ัน้หรืออื่น ๆ ตามความสนใจ แต่ปญัหาทีพ่บอีกประการหน่ึง คือ การ

ติดกรอบฉนัทลกัษณ์ ซึ่งในที่น้ีไม่ไดห้มายความว่า ฉนัทลกัษณ์นัน้ไม่ดี แต่การน าเสนองานเขยีนในรูปแบบฉนัทลกัษณ ์

ส่วนใหญ่สมาชกิค่ายมกัสรรหาค าที่เป็นศพัทย์ากทีไ่ม่ใชใ้นชวีติประจ าวนั จนถงึข ัน้น าพจนานุกรมมาช่วยในการเลอืกสรร

ค า แต่ความจริงการเขยีนงานฉันทลกัษณ์นัน้ สามารถน าค าที่เรียบง่ายหรือที่ใชใ้นชีวิตประจ ามาใชไ้ด ้ไม่ไดก้ าหนด

ตายตวัว่าจะตอ้งน าศพัทย์ากมาเขยีนเท่านัน้ ถือว่าเป็นการเขา้ใจคลาดเคลื่อน วิทยากรในค่ายจึงพยายามน าเสนองาน

เขยีนรูปแบบฉนัทลกัษณ์ทีใ่ชค้ าเรยีบงา่ย เขา้ถงึความรูส้กึผูอ่้าน หรือน าเสนอรูปแบบงานเขยีนไรฉ้นัทลกัษณ์ ซึง่เนน้การ

ท าความเขา้ใจลกัษณะของรูปแบบที่หลากหลายของงานเขยีนเท่านัน้ ไม่ไดปิ้ดกัน้การน าเสนอรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง

เท่านัน้ ตามที่ชาคริต แกว้ทนัค า (๒๕๖๒) เสนอแนะว่า “ผมเหน็เยอะที่เอาค ามาแลว้ตอ้งเปิดพจนานุกรมหรือบางคนเอา

พจนานุกรมมาวาง ใชค้ างา่ยไปไดเ้ลย เช่น ค าว่า “ใจ” ก็ใช ้“ใจ” ไดเ้ลย ไมต่อ้งไปกงัวล ไม่ตอ้งไปใชค้ าว่า “ดวงแด”หรือ 

“ฤทยั” ค าว่า “ดวงจนัทร”์ ไม่ตอ้งใชค้ าว่า “ศศิธร” หรอื “ดวงแข” ใชค้ าว่า “จนัทร”์ หรอื “จนัทรา”ก็พอ เป็นตน้ มนัเป็นที่

ระบบการศึกษา การปลูกฝงั รวมถึงแบบเรียนที่เราเรียนมาเป็นแบบนัน้ บางคร ั้งตอ้งแปลไทยเป็นไทยอีก ซึ่งไม่จ  าเป็น 

แต่ตอ้งมองว่าระดบัเด็กมาร่วมค่ายไม่สมควรพิถีพิถนัถึงข ัน้นัน้ จึงควรใชค้ าง่าย ๆ ” สอดคลอ้งกบั สุนนัทวงศ ์เทพชู 

(๒๕๖๒) กล่าวเพิ่มเติมว่า “น่าจะใชค้ าเขา้ใจง่ายและสื่อความรูส้กึ ไม่ตอ้งไปคิดว่าค าน้ีแปลว่าอะไรใหน้ าเรื่องใกล ต้วัมา

เขยีนที่สามารถเขยีนเป็นบทกวงี่าย ๆ และท าใหรู้ส้ึกได ้ซึ่งไม่ตอ้งเล่นสิ่งที่ยาก เพราะจะซบัซอ้นท าใหเ้ด็กไม่เขา้ใจหรือ

เขา้ไมถ่งึ เรื่องฉนัทลกัษณม์กัมปีญัหามาก เน่ืองจากเดก็รูจ้งัหวะ เมือ่ใหเ้ขยีนกลบัเขยีนไมไ่ด”้ 

 

 



 
 

[๕๓] 
 

   ๓) ปญัหาสมาชกิค่ายไมม่สีมาธ ิ 

   การที่สมาชิกค่ายไม่สามารถอยู่น่ิง ๆ กบัตวัเองได ้อาจเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา

ของสมาชิกค่ายกลุ่มน้ีที่มกัจะนัง่จบักลุ่มคุยกนั หรืออยู่ดว้ยกนัตลอด ดงันัน้ เมื่อมาสู่เขา้ค่ายลกัษณะแบบน้ี วทิยากร

จ าเป็นตอ้งก าหนดใหม้ีช่วงเวลาส าหรบัตอ้งเขียนงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างแยกยา้ยไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อตอ้งการให ้

สมาชิกค่ายอยู่กบัตวัเอง พยายามท าความเขา้ใจกบัสิ่งรอบขา้งและทบทวนเรื่องเล่าของตวัเอง นบัว่าเป็นกระบวนการที่

ค่อนขา้งยาก ส าหรบัการปฏบิตัิตวัแบบน้ี อาจจะไมคุ่น้เคยท าใหส้มาชกิค่ายบางคนปรบัตวัไดย้ากเช่นเดยีวกนั การอยู่ก ับ

ตวัเองในบางช่วงเวลาอาจจะท าใหส้มาชิกค่ายสามารถดึงศกัยภาพในการเล่าเรื่องผ่านวิธีคิดที่ไดร้บัค าแนะน ามาจาก

วทิยากร ตามที่ สุนนัทวงศ ์เทพชู (๒๕๖๒) กล่าวว่า”บางคร ัง้เด็กมเีรื่องที่จะเขยีนแลว้ แต่เขยีนไม่ได ้เพราะชอบอยู่กนั

เป็นกลุม่ ไมน่ิ่ง และไม่ไดใ้ชค้วามคิดของตนเอง ตอ้งพยายามใหเ้ดก็น่ิง เพราะความน่ิงท าใหส้ิง่ต่าง ๆ ค่อย ๆ ถ่ายทอด

ออกมา เดก็จะเลา่รายละเอียดของเรื่องราวได ้เช่น ใหเ้ด็กเขยีนเกี่ยวกบักจิกรรมหลงัจากมาถงึบา้งว่ามอีะไรบา้ง เด็กมกั

อธิบายแค่สิ่งที่นึกออก แลว้เล่ารายละเอียดเพียงแค่ท าอะไรบา้งเท่านัน้ แต่ไม่อธิบายสาเหตุว่าท าไมตอ้งท าเช่นนั้น 

จดุส าคญัอยู่ตรงน้ีว่าจะไดร้ายละเอยีดย่อยอย่างไรบา้ง ถา้เดก็น่ิงกจ็ะสือ่รายละเอยีดออกมาได”้  

   ๔) ปญัหาดา้นกระบวนการจดัค่าย 

   กระบวนการจดัค่ายที่จ  าเป็นจะตอ้งตระหนกั คือ ผลลพัธท์ี่สมาชิกค่ายควรจะไดร้บั ซึ่งแต่ละค่ายมกั

เกิดปญัหาตรงที่สมาชิกมกัจะไม่ฟงัหรือไม่สนใจวิทยากร วิทยากรจึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีการมาสอดแทรกในกิจกรรมที่

สามารถท าใหส้มาชิกค่ายสนุกสนานและพรอ้มต่อการเรียนรู ้ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวัของวทิยากรแต่ละคน ไม่ว่า

จะเป็นรูปแบบของการพูดตลก เล่นเกม รอ้งเพลงเพื่อใหก้ระบวนการจดัค่ายด าเนินไปได ้ตามที่ประมวล มณีโรจน ์

(๒๕๖๒) กล่าวว่า “ตอนแรกเราจะมปีญัหาว่าเราไปพูดแลว้เด็กไม่ฟงั เราจึงตอ้งหาวทิยากรที่เอาเด็กอยู่ จากการจดัค่าย

ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ในค่ายเดก็หลายคนทีไ่ม่อยากไปค่ายกิจกรรมเน่ืองจากตอ้งออกไปแสดงออก เช่น เตน้ ออกไปแสดง ซึ่ ง

เดก็เหล่านน้ีจะขี้อาย ไมก่ลา้แสดงออก ท าไมไ่ด ้แต่ว่าเมือ่ใดทีใ่หเ้ด็กเลอืก โดยไมใ่หท้  าเป็นกจิกรรมร่วม ใหเ้ลอืกว่าใคร

อยากจะท าอะไรก็ท า คนไม่อยากจะท าหรือไม่อยากแสดง ก็เขยีนงานไป แต่ถา้เราไปใหค้วามส าคญักบัการเขียนมาก

เกินไป กลุ่มก็จะไม่ราบรื่น เพราะบางคนไม่อยากเขยีนหรือเขยีนไม่ดี แต่อ่านดี ลายมอืสวย บางคนอ่านไม่ดีแต่เตน้ร าด ี 

เราจึงสอดแทรกกวีเขา้ไปผ่านกิจกรรมเหล่าน้ี เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ากวสีามารถสอดแทรกอยู่ในท่าร านัน้ได ้โดยจะใหทุ้ก

อย่างบูรณาการกบังานเขยีนท ัง้หมด ทกุคนจะไดม้คีวามเชื่อม ัน่เท่า ๆ กนั” 

   อกีปญัหาหน่ึงที่ส  าคญั คือ ทศันคตใินการจดัค่ายของทางผูจ้ดัซึ่งไมไ่ดม้องเหน็คุณค่าของวรรณกรรม

อย่างแทจ้ริง เพียงแต่เป็นธรรมเนียมปฏบิตัิอย่างหน่ึงที่จ  าเป็นตอ้งจดั เพื่อแสดงออกใหว้่า องคก์รน้ีสนบัสนุนกิจกรรม

ทางปญัญา หรือบางกิจกรรมมกัตอ้งการนกัเขยีนที่มชีื่อเสยีง เพื่อตอ้งการประชาสมัพนัธอ์งคก์ร ว่าสามารถจดักิจกรรม

เช่นน้ีได ้และในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มนาครนัน้ในบางคร ัง้มกัจะถูกก าหนดกรอบความคิด

บางอย่าง ท าใหข้าดอิสระในกระบวนการจดัค่าย สมศกัดิ์ ขุนช านาญ (๒๕๖๒) เสนอแนะว่า “บางโรงเรียนที่ใหไ้ปจดั

กจิกรรม หวงัเพยีงแค่ว่าใหม้กีิจกรรม มนีกัเขยีนมชีื่อเสยีงมาร่วม ครูไม่ไดเ้หน็คุณค่าของวรรณกรรมจรงิ ๆ รูส้กึว่าเขา

ไม่ไดใ้หโ้อกาสเราไดจ้ดักิจกรรมอย่างอิสระ เลยท าใหง้านของเด็กออกมาไม่ดีเท่าทีค่วร ถา้เขาปล่อยใหเ้รามกีระบวนการ

ทีอ่สิระกจ็ะไดง้านออกมาดกีว่าทีเ่ป็น ซึง่ขึ้นอยู่กบัผูจ้ดัดว้ย”  

 

 



 
 

[๕๔] 
 

   ๕)  ปญัหาดา้นการอ่านของสมาชกิค่าย 

   ปญัหาการอ่านเป็นพื้นฐานส าหรบัการจดัค่ายการเขยีนการอ่าน เน่ืองจากสภาพสงัคมในปจัจุบนัเป็น

ยุคโลกาภวิตันท์ี่มกีารสื่อสารผ่านช่องอินเทอรเ์น็ต ซึ่งตอ้งยอมรบัว่าท าใหส้มาชิกค่ายส่วนใหญ่นัน้มคีวามสนใจการอ่าน

หนงัสือลดนอ้ยลง ปจัจยัส าคญัที่สุดของการเขียนก็คือ การอ่าน ก่อนที่จะสามารถเขียนหรือถ่ายทอดออกมาเป็น

ตวัหนงัสือไดน้ัน้ จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการน าเขา้หรือการอ่านเสยีก่อน นกัเขยีนในอดีตเคยมคีวามหมายในเชิงผูน้ า

ทางความคิด เป็นผูน้ าการต่อตา้นความไมอ่ยุติธรรมในประเทศ มคีมความคิดเป็นอาวุธทางปญัญาในการต่อสูเ้รียกรอ้ง

สทิธิเสรีภาพต่าง ๆ ในเหตุการณ์ทางการเมอืง แต่ในปจัจุบนัความหมายของนกัเขยีน มกีารนิยามตวัตนที่แตกต่างกนั

ออกไปและคลีค่ลายลงอย่างเหน็ไดช้ดั จึงท าใหเ้กิดการยดึถือตน้แบบจากบุคคลในวงการอื่น ๆ แทน ซึ่งไม่ไดจ้  ากดัอยู่

ในวงการวรรณกรรมเท่านัน้ ในยุคสมยัทีม่กีารนิยามความหมายของตน้แบบและมคีวามหมายเลือ่นไหลเหล่านัน้ว่า ‘เน็ต

ไอดอล’ หรอืการมโีซเชียลมเิดียเป็นเครื่องมอืรูปแบบใหมใ่นการเรียกรอ้งความยุติธรรมบางอย่างในสงัคมแทนการเขยีน

วรรณกรรม  

   เหตุผลที่กล่าวมาขา้งตน้ไม่ไดห้มายความว่า นกัเขยีนไม่มีบทบาทต่อสงัคมหรือไม่เป็นตน้แบบของ

สงัคม บุคคลเหล่าน้ียงัคงท าหนา้ที่และมบีทบาททางสงัคมอยู่ ยงัคงเชื่อม ัน่ในกระบวนการอ่านและกระบวนการเขยีน 

เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มนาครเห็นว่าการอ่านการเขียนถือเป็นการจดัระบบความคิดที่ไดผ้ลลพัธ์ที่ดี ไม่ว่าจะน าไ ป

ประยุกตใ์ชใ้นการเรียนการสอน หรือการประกอบอาชีพอื่น ๆ ท าใหเ้ป็นบุคคลมคุีณภาพในเชิงความคิดและจดัการกบั

ตวัเองไดเ้ป็นอย่างด ี 

   ปญัหาดา้นการอ่านที่พบจากสมาชิกค่าย มาจากการมทีศันคติในเชิงลบต่อการอ่าน จึงมกัจะมุ่งเนน้

จุดมุ่งหมายของการอ่านที่เป็นรูปธรรม เช่น อ่านไปเพื่ออะไร หรือการอ่านถูกมองว่าไม่สามารถต่อยอดในสายวิชาที่

ตลาดแรงงานตอ้งการ เป็นตน้ ทศันคติแบบน้ีย่อมเป็นปญัหาส าคญัที่แกไ้ขไดย้าก เน่ืองจากถูกปลูกฝงัมายาวนาน แต่

การเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาครนัน้ พยายามท าใหส้มาชิกค่ายไดม้องเหน็คุณค่าทางจิตใจของการอ่าน

การเขยีนวรรณกรรมที่สามารถช่วยเยียวยาบาดแผลชีวิตของผูค้นได  ้และมคุีณประโยชน์ที่ส่งผลใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม

บางอย่าง เช่น การเติบโตเป็นครูที่มวีสิยัทศันใ์นการปลูกฝงัเรื่องการอ่านการเขยีนใหลู้กศิษย ์การเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐัที่

ท  าหนา้ปกครองคนในพื้นที่ เล็งเห็นว่าการจดัค่ายในแต่ละคร ัง้ ท าใหอ้งคก์ารสามารถรบัรูป้ญัหาที่เกิดขึ้นอย่างแทจ้ริง

ผ่านเรื่องเลา่ในงานเขยีนของค่าย ตอ้งยอมรบัว่ากระบวนการค่ายไมส่ามารถเปลีย่นแปลงทศันคตสิมาชกิค่ายในเชิงลบได ้

อย่างรวดเรว็ แต่ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการอ่านการเขยีนอยู่เสมอ ตามที ่พณิพพิฒัน ์ศรทีว ี(๒๕๖๒) 

ใหข้อ้มลูว่า ”นกัเขยีนไม่ใช่สิ่งที่เด็กอยากยกใหเ้ป็นฮีโร่ เพราะการอ่านหนงัสอืของเด็กลดนอ้ยลง บางคร ัง้เด็กก็ไม่รูว้่าจะ

แตกฉานไปเพื่ออะไร ผมเขา้ใจเด็ก มนัใชเ้ป็นวิชาชีพไม่ได ้ยุคน้ีเป็นยุคเสรีนิยมหรือทุนนิยม จึงตอ้งเ รียนประเภท

การตลาดไวก่้อน พวกเขาอาจเหน็ว่าไม่รูจ้ะอ่านไปเพื่ออะไร ส าหรบัผมนัน้การอ่านช่วยจดัระบบความคิดได ้สมมติสอบ

ขอ้เขียน พบว่าเด็กที่อ่านหนงัสือ สอบขอ้เขียนไดด้ีกว่าเด็กที่ไม่อ่านหนงัสือ หากไม่อ่านหนงัสือจะเรียบเรียงไม่ได ้

จดัระบบความคิดไมไ่ด ้จบัประเดน็ไมไ่ด ้แต่เดก็ทีอ่่านหนงัสอืมกัตอบขอ้เขยีนไดด้ี”  

๓.๒.๕  ความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

          ดงัไดก้ล่าวแลว้ในประเด็นขา้งตน้ ว่าสมาชิกกลุ่มนาครต่างมคีวามเชื่อในคุณค่าของการอ่านการเขยีน 

โดยเฉพาะการอ่านการเขยีนอย่างมอีิสระ สามารถสรา้งสรรคง์านเขยีนประเภทใดก็ไดส้ามารถที่จะช่วยเยียวยาบาดแผล

ในจิตใจได ้จึงทุ่มเทบทบาทดา้นการพฒันาการอ่านการเขยีนอย่างหนกัมาต่อเน่ืองยาวนาน ดว้ยความคาดหวงัว่าการจดั



 
 

[๕๕] 
 

ค่ายเป็นวธิีการหน่ึงที่จะร่วมสรา้งบรรยากาศของการอ่านการเขยีนที่สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัหรือหนา้ที่ การ

งาน โดยมเีดก็และเยาวชนเป็นกลุม่เป้าหมายส าคญั ดงันัน้ พอจะสรุปถงึความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีนของสมาชกิกลุม่นาครได ้ดงัน้ี 

   ๑) เพือ่สรา้งนกัเขยีนรุ่นใหม่ 

          การสรา้งนกัเขยีนรุ่นใหม่ ถอืเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนในตอนเริ่มตน้ 

เพื่อตอ้งการผลตินกัเขยีนที่สามารถต่อยอดใหก้ลายเป็นนกัเขยีนที่มคุีณภาพของสงัคม เน่ืองจากในอดีตการรวมกลุ่ม

ของกลุ่มนาครเองก็มเีป้าหมายชดัเจน เพื่อขบัเคลือ่นสงัคมดว้ยวรรณกรรม ซึ่งเป็นอุดมการณ์ส  าคญัที่หล่อหลอมความ

เป็นหน่ึงเดยีวของกลุ่ม ต่อมาจงึกลายมาเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการจดัค่าย ประมวล มณีโรจน ์(๒๕๖๒) เสนอแนะว่า 

“คือแค่ว่าเราหวงัใหเ้ด็กสนใจที่จะเขยีน ในตอนหลงัเป้าหมายของค่ายจะเปลี่ยนไป จากความหวงัที่จะสรา้งนกัเขยีน มา

เป็นการสรา้งใหเ้ดก็สนใจการเขยีนมากกว่า แต่หลงั ๆ กเ็ปลีย่นไปอกี เปลีย่นไปเป็นการเยยีวยา”       

๒) เพือ่ใหส้มาชกิค่ายสนใจการอ่านการเขยีนมากขึ้น 

                    การอ่านการเป็นพื้นฐานของการสื่อสารกบัคนอื่น ดงันัน้การเป็นนกัสื่อสารที่ดีไดน้ ัน้ จะท าใหก้าร

ประกอบอาชพีใดก็ตามในอนาคต สามารถน าประสบการณ์การอ่านการเขยีนไปประยุกตใ์ชไ้ด ้เพราะวตัถปุระสงคส์  าคญั

ที่สุดของการสื่อสาร คือ ตอ้งการใหร้บัสารเขา้ใจสารที่สื่ออย่างถูกตอ้ง ตามที่ พิณพิพฒัน ์ศรีทว ี(๒๕๖๒) ใหข้อ้มูลว่า 

“ความคาดหวงัจรงิ ๆ ของการจดัค่าย กค็ือ สิ่งทีไ่ดร้ะหว่างทาง โดยไมไ่ดจ้  ากดัไมไ่ดห้วงัว่าจะตอ้งเป็นนกัเขยีน ซึง่ค่ายที่

จดัจะเป็นการปูทาง ปูพื้นฐานเบื้องตน้ เป็นการฝึกเขยีนไปเรื่อย ๆ เมื่อมาค่ายต่อ ๆ ไป ก็อาจจะเขยีนดีขึ้นกว่าค่ายที่

แลว้” สอดคลอ้งกบัความเหน็ของสมาชิกค่ายอย่างเช่น ภควนัต ์ชูเยน็ (๒๕๖๒) ว่า “อย่างนอ้ยไดร้บัความรูใ้นการเขยีน 

และไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้มมุมองต่าง ๆ จนท าใหเ้กดิความคิดในการทีจ่ะสรา้งสรรคง์านต่อไป”                                                                            

 ๓) เพือ่ใหง้านเขยีนช่วยเยยีวยาบาดแผลในชวีติ  

                     ชวีติแต่ละคนเคยผ่านเหตุการณ์หรอืจดุต า่สุดของชีวติ สมาชิกค่ายบางคนมปีมดอ้ยทีพ่ยายามปิดบงั

หรือบาดแผลในช่วงวยัเดก็ แต่เมือ่สมาชกิค่ายไดผ้่านกระบวนการของกลุ่มนาครที่แบ่งกลุม่ย่อย เนน้การเปิดใจและการ

สรา้งความเป็นกนัเอง ท าใหส้มาชิกเหล่านัน้ไดแ้ลกเปลีย่นเรื่องเล่ากบัวิทยากร ถือเป็นการเยียวยาทางดา้นจิตใจไดอ้ีก

ทางหน่ึง ดงัที่ พณิพิพฒัน ศรีทว ี(๒๕๖๒) ใหข้อ้มลูว่า “เรื่อง คนไม่มนีามสกุล เป็นเรื่องที่เด็กเขยีนเรื่องตนเองที่อยู่ใน

ใจที่ไม่รูจ้ะเล่าใหใ้ครฟงั ซึ่งค่ายของเราก็เปิดใหเ้ด็กไดเ้ขยีนเพื่อเยยีวยาตวัเองและเยียวยาวทิยากรดว้ยเช่นกนั ในตอน

หลงัวฒันธรรมกบันายอ าเภอ โดยวฒันธรรมไปช่วยผลกัดนัใหม้นีามสกุล ในตอนหลงัเด็กคนน้ีก็ไดน้ามสกุลจากงาน

เขียนของเด็กเองที่เขียนจากในค่าย นกัเขียนจึงเป็นผูท้ี่ท  าใหเ้ด็กมีโอกาสไดม้ีนามสกุล” สอดคลอ้งกบัสมศกัดิ์ ขุน

ช านาญ (๒๕๖๒) ว่า “วธิีการน้ีจะท าใหเ้ด็กรูส้กึเป็นกนัเอง ใหเ้ดก็ไดม้สี่วนร่วมกนัทุกคน และยงัท าใหเ้รากบัเด็กสามารถ

เป็นเพือ่นกนัได ้เด็กกก็ลา้ที่จะพูดคุย ปรึกษากบัเรา แมจ้บค่ายแลว้ก็มเีด็กยงัโทรมาปรึกษา มาถามเรื่องการเขยีนงานอยู่

บา้ง” 

  การถอดบทเรียนการจดัค่ายการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาคร ซึ่งด าเนินการดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที่

ก  าหนดในระเบยีบวธิีวจิยั ประกอบดว้ย การศึกษาและวเิคราะหเ์อกสาร (Documentary Analysis) การสงัเกตแบบไม่

มสี่วนร่วม (Non-ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุ่ม 

(FocusGroup Discussion) พลงัอ านาจแห่งการเล่าเรื่อง  ( Storytelling) การวิเคราะห์หลงัปฏิบตัิการ (After 

ActionReview: AAR) การส ัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
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Analysis) ภายใตก้รอบแนวคิด วิธีการถอดบทเรียน ๓ ประสาน คือ ความรูท้ี่บนัทึกเป็นทางการ (Explicit 

Knowledge) ความ รู  ้ความสาม ารถที่ ฝังแฝงอ ยู่ ในตัวบุค คล (Tacit Knowledge) และโครงสร า้งพื้ น ฐาน

(Infrastructure) อาศยัการสงัเกตการจดัค่ายจากวีดิทศัน ์การสมัภาษณ์ การเล่าเรื่องท ัง้การพูดและการเขยีน ลอ้มวง

สนทนา ศึกษาเอกสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกกลุ่มวรรณกรรมนาคร สมาชิกค่ายต่าง ๆ ครูและผูท้ี่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่าย ผูบ้ริหารหน่วยงานหรือองคก์รผูส้นบัสนุนงบประมาณการจดัค่าย ท าใหไ้ดค้น้พบบทเรียนที่

น่าสนใจดงัไดก้ลา่วแลว้   

 

๓.๓  บทเรยีนองคร์วม 

  

 ๓.๓.๑ ทศันะใหมข่องค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีน 

 ๑) สมาชกิกลุม่คลืน่ใหม่ 

 การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูลการจดัค่ายพ ัฒนาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ พบว่า          

มกีารศึกษา ประมวลผล และสรุปผลการจดัค่ายฯ แต่ละคร ัง้ จนคน้พบแนวทางการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนอนั

เป็นบทเรียนส าคญัที่เนน้การอ่านการเขยีนอย่างมคีวามสุข โดยสรา้งสรรคก์ิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดรบักบัหลกัสูตรการจดั

ค่ายฯ เพื่อผลสมัฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้ก่อเกดิรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทีบู่รณาการองคค์วามรู ้

จากประสบการณ์ตรงของคณะวิทยากร ซึ่งเป็นนกัเขยีน นกักิจกรรมและผ่านการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนมา

อย่างหลากหลาย จงึเขา้ใจว่ากระบวนการจดัค่ายฯ แบบใดสามารถพฒันาศกัยภาพของสมาชกิค่ายฯ ไดอ้ย่างแทจ้รงิ การ

จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนใหบ้รรลุผลอย่างย ัง่ยนืควรเสรมิสรา้งทกัษะจากภายในจิตใจ โดยการปรบัทศันคตเิพื่อให ้

มองการอ่านการเขยีนในมมุใหม่ดว้ยหวัใจที่เป็นสุข กล่าวคือ ไดป้ลูกฝงัสมาชิกค่ายฯ ใหร้กัการอ่านและเหน็คุณค่าการ

อ่านหนงัสอื เพราะการอ่านจะต่อยอดสู่การมพีื้นฐานการเขยีนที่ดีและมวีจิารณญาณดา้นการสื่อสาร ท ัง้ยงัใชห้นงัสอืเป็น

เครื่องมือเปิดวิสยัทศัน์การมองโลกและชีวิตอย่างตระหนักรูต่้อความจริง ช่วยสรา้งแนวทางการด าเนินชีวิตดว้ย

สติปญัญา ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ์  (๒๕๖๒) ชี้ แจงถึงวิธีการส่งเสริมการอ่านจากการร่วมถอดบทเรียน สรุปไดว้่า 

“พยายามจดัช่วงเวลาแนะน าหนงัสือ เพื่อใหส้มาชิกค่ายรูส้ึกว่าหนงัสือน่าอ่าน เพราะมกัคิดว่าหนงัสืออ่านยากและไม่

เขา้ใจ จงึตอ้งวเิคราะหส์มาชิกค่ายว่าค่ายน้ีจะแนะน าหนงัสอือะไรใหเ้ขารูส้กึว่าอยากอ่าน และหนงัสอืสนุก กพ็ยายามไป

หาหนงัสือมา ตรงน้ีเป็นประเด็นที่หน่ึงใหเ้ขารูส้ึกว่าอ่านหนงัสือง่าย ไม่ยาก มเีรื่องสนุกเยอะแยะ ตลอดจนมีหนงัสือ

หลากหลายประเภทท ัง้หนงัสอืภาพ การตู์น และหนงัสอืท่องเที่ยว มหีมดทุกอย่าง เพยีงแต่เขาไม่ไดต้ิดตามหนงัสือเลย

ไม่รูจ้กัเท่านัน้เอง อีกประเด็นหน่ึงคืออยากใหเ้ขาไดรู้จ้กัหนงัสือดี ๆ ที่จะช่วยชีวิตเขา แนะน าหลาย เรื่องราวว่าหนงัสือ

เล่มน้ีเป็นอย่างน้ี รวมถึงแนะน าหนงัสือปลูกฝงัจิตส านึกใหร้กัสิ่งแวดลอ้ม รกัผูค้น รกัโลก และมีจิตสาธารณะ ซึ่งมี

หนงัสอืแบบน้ีอยู่มากมายจะไดเ้ป็นส่วนส าคญัต่อการพฒันาการอ่าน ไม่ใช่ว่าจบค่ายแลว้ก็จบกนั อย่างนอ้ยอาจไม่ไดไ้ป

เป็นนกัเขยีน แต่ก็เป็นนกัสื่อสารไดด้ีขึ้น แลว้จะไดร้กัการอ่าน เมื่อเขาเติบโตหรือออกจากค่ายไปอย่างนอ้ยก็มหีนงัสือ

เป็นเพื่อนและเป็นค าตอบชีวติแก่เขาอย่างปลอดภยั เหมอืนช่วงน้ีมคีนเป็นโรคซมึเศรา้เยอะ จึงไปหาหนงัสอืเกี่ยวกบัโรค

ซมึเศรา้แบบเขา้ใจง่าย ๆ เพื่อเตรียมเอาไวเ้วลามค่ีายจะไดคุ้ยกบัสมาชิกค่ายเกี่ยวกบัเรื่องพวกน้ีว่ามหีนงัสือแบบน้ีอยู่

ดว้ย น่ารกัมาก เพราะนกัเขยีนใชก้ารตู์นในการน าเสนอ โดยจะแนะน าว่าสามารถหาอ่านได ้ช่วยท าใหเ้ขา้ใจเรื่องน้ีมากขึ้ น 

หวงัว่าหนงัสอืจะไดช่้วยเขา สิง่น้ีเป็นเรื่องส าคญัในค่ายทีจ่ะตอ้งท านอกเหนือจากการเขยีน” 
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 ดา้นการเขยีนมกีารปลูกฝงัวธิีการเขยีนงานที่มุ่งใหส้มาชิกค่ายผลติงานอย่างมคีวามสุข ใชค้วามสุขเป็นเขม็ทิศ

น าทางเปิดมุมมองการเขยีนใหก้วา้งขึ้น หากเกิดความสุขขึ้นในหวัใจย่อมจุดประกายจินตนาการใหส้ามารถเขียนงาน

ออกมาจากความรูส้ึกที่อิสระ พยายามลดความเป็นวิชาการลง แต่จะสอนและฝึกฝนสมาชิกค่ายผ่านการเล่าเรื่องราว

ประสบการณ์ของวทิยากร สิ่งส  าคญัที่ช่วยกระตุน้ความสุขในการเขยีนงานคือการน าความบนัเทิงมาเปลีย่นบรรยากาศ

ค่ายใหร้ื่นรมย ์ท ัง้น้ีวทิยากรตอ้งมอีธัยาศยัดีและเป็นกนัเอง เพราะการผูก ไมตรีกบัสมาชิกค่ายท าใหบ้รรยากาศค่ายยิ่ง

ผ่อนคลาย อบอุ่น และน่าอยู่ จึงเป็นการสรา้งความสุขในค่าย เพื่อการเขียนอย่างมีความสุข ซึ่ง ดวงแกว้ กลัยาณ ์

(๒๕๖๒) ไดส้รุปบทเรียนการเขียนไวว้่า “หากสมาชิกค่ายอยากเขียนอย่างมีความสุขตอ้งเริ่มดว้ยการใชจ้ินตนาการ

ออกมาจากหวัใจ โดยไม่มทีฤษฎ ีหลกัการ หรือกรอบใด ๆ ก าหนดไว ้ถอืเป็นกระบวนการจดัค่ายที่ใชจ้ินตนาการสู่งาน

เขยีน ช่วยปรบัทศันคติของสมาชิกค่ายฯ ใหรู้ว้่าการเขยีนงานควรเริ่มตน้ดว้ยการปล่อยจินตนาการอย่างอิสระ รอ้ยเรียง

เรื่องราวที่กล ัน่จากจินตนาการผ่านการเขยีนสิ่งที่อยู่ในหวัใจออกมา ต่อมากระบวนการจดัค่ายรูปแบบน้ีใชเ้ป็นหลกัสูตร

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลื่นใหม่ตลอดมา โดยมกีารปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสมตามสภาพ ” ซึ่งสอด

คลองกบัความเห็นของนกัเรียนโรงเรียนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์ (๒๕๖๓) ที่ร่วมถอดบทเรียนเมื่อวนัที่ ๙ 

มกราคม ๒๕๖๓ ต่างยืนยนัว่า “ไดผ้ลตามที่คาดหวงั สามารถน าความรูก้ลบัมาใชใ้นวชิาเรียนและการเขยีนงานต่าง ๆ 

ได ้สามารถดึงศกัยภาพของผูเ้ขา้ค่ายออกมาใหไ้ดม้ากที่สุด และใชก้ิจกรรมที่ท  าใหเ้ด็กสนใจเพื่อการเรียนรูท้ี่ ดีตลอดทัง้

ค่าย”  

 การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ไดน้ าหลกัคิดเกี่ยวกบัการมคีวามสุขต่อสิ่งที่ท  ามา

สรา้งบทเรียนการเขยีนงานดว้ยความสุข เมือ่หวัใจมคีวามสุขจะไม่มอีะไรมาปิดกัน้จินตนาการได ้นอกจากน้ียงัเลง็เห็น

ความส าคญัดา้นการอ่านทีเ่นน้พฒันาศกัยภาพของสมาชกิค่ายใหร้กัการอ่านควบคู่กบัการเขยีนงานอย่างมคีวามสุข   

 ๒)  สมาชกิกลุม่นาคร 

 การศึกษาขอ้มลูการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่นาคร จะเหน็ว่าเป็นการสรา้งโอกาสดา้นการ

อ่านการเขยีนแก่เดก็และเยาวชน ในรูปแบบการจดัค่ายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคณะวทิยากรและสมาชกิค่าย ซึง่มแีนว

ทางการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนที่เชื่อม ัน่ว่าพลงัวรรณกรรมสามารถยกระดบัศกัยภาพและแกไ้ขปญัหาของ

สมาชิกค่ายได ้อาจกล่าวไดว้่าวรรณกรรมสรา้งคนใหเ้ป็นคนและสรา้งสงัคมใหเ้ป็นส ังคมที่ดีงาม หลกัสูตรการจดัค่าย 

ของสมาชิกกลุ่มนาครไม่มแีบบแผนตายตวั ปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์ สถานที่ วตัถปุระสงคข์องผูจ้ดัค่าย และวุฒิ

ภาวะของสมาชิกค่ายแต่ละค่าย การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทุกคร ัง้ต ัง้อยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนานและ

ความเป็นกนัเอง ช่วยเชื่อมสมัพนัธอ์นัดีเพือ่ใหว้ทิยากรเขา้ถงึตวัตนของสมาชกิค่าย และสมาชิกค่ายสามารถสรา้งผลงาน

เขยีนที่ออกมาจากความรูส้กึจริง ๆ ได ้รูปแบบการจดัค่ายจึงเนน้ความสนิทสนมและสรา้งความคุน้เคยใหส้มาชิกค่าย

กลา้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัวิทยากรมากยิ่งขึ้น โดยวทิยากรกบัสมาชิกค่ายจะนัง่ลอ้มวงหรือแบ่งกลุ่มย่อย

ร่วมพูดคุยกนัจากประสบการณ์ตรง ดงัที่ ประมวล มณีโรจน ์อธิบายว่า “ตอนที่เราไปจดัค่ายฯ ที่เขาปู่เขาย่า จงัหวดั

พทัลุง บรรยากาศค่อนขา้งเป็นกนัเองกบัเด็ก เวทอีภปิรายก็เริ่มต า่ลง คือเป็นการร่วมวง พูดคุย โดยแรก ๆ จะแบ่งเป็น

กลุม่ย่อย และมวีทิยากรไปร่วมอภปิรายเป็นกลุม่ย่อย หลงัจากนัน้กป็รบัมาเรื่อย แลว้ผลงานของเด็กทีเ่ราอ่าน มอีะไรอยู่

บางอย่าง พอเดก็เขยีนงาน วทิยากรกต็อ้งกลบัไปรวมกลุ่มพูดคุย ซึง่ช่วงหลงัก็คิดว่าเราจะเริ่มจากจดุน้ีเลย ก็คือเอาเวที

ออก และใหว้ทิยากรจดักลุ่มไปก่อน จากนัน้ก็ลอ้มวงคุยกนั สรา้งบรรยากาศที่สามารถท าใหคุ้ ้นเคยและสนิทกบัเด็ก ๆ 

ซึง่ต่อ ๆ ไปกจ็ะอยู่ร่วมกนั ๓ วนั ท าใหเ้ดก็กลา้ถาม กลา้คุยกบัวทิยากรมากขึ้น”  



 
 

[๕๘] 
 

 การเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายฝึกเขยีนงานนัน้ สมาชิกกลุ่มนาครไม่ยึดติดกบัทฤษฎี หลกัการ หรือกรอบใด ๆ 

คือจะลดบทบาทความเป็นวิชาการลงใหม้ากที่สุด โดยใหส้มาชิกค่ายฝึกเขียนผลงานดว้ยความรูส้ึกที่สะทอ้นตวัตน

ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย วิทยากรจึงมีโอกาสรบัรูเ้รื่องราวในชีวิตของสมาชิกอย่างลึกซึ้ง เน่ืองดว้ย

วิทยากรมีความเป็นกนัเอง ยิ่งท าใหส้มาชิกค่ายไวว้างใจ บางคร ัง้ก็ระบายปญัหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตใหฟ้งั 

วทิยากรตอ้งเป็นท ัง้ผูส้อนใหเ้ขยีนผลงานและพรอ้มรบัฟงัปญัหาชีวิตของสมาชิกค่ายดว้ย การสรา้งสรรคง์านเขยีนนัน้

สามารถประยุกตใ์ชก้ลวิธีการเขยีนตามความถนดั ไม่ก าหนดว่าตอ้งถูกระเบยีบแบบแผนของงานเขยีนแต่ละประเภท

เท่านัน้ เพราะสมาชิกกลุ่มนาครเชื่อว่าแบบแผนการเขยีนงานสามารถยดืหยุ่นไดเ้สมอ เพียงตระหนกัว่าเป้าหมายส าคญั

ที่สุดคือสมาชิกค่ายสามารถถ่ายทอดความคิดและความรูส้กึผ่านการบอกเล่าเป็นวรรณกรรมได ้จนเกิดความสุขในการ

เขยีนผลงาน เมือ่สมาชกิค่ายมคีวามใกลช้ิดกบัวรรณกรรมย่อมไดร้บัอิทธิพลจากวรรณกรรมกล่อมเกลาจิตใจใหเ้หน็แง่

งามในชีวิต ซึ่งคณะวิทยากรกลุ่มนาครท ัง้หลายต่างมคีวามเหน็ในท านองเดียวกนัว่าควรใหก้ารเขยีนเป็นเรื่องง่าย เช่น 

สมศกัดิ์ ขนุช านาญ (๒๕๖๒) บอกว่า “ถา้นึกถึงบทกวีฉนัทลกัษณ์พวกกลอนแปด หากน าค าง่าย ๆ ภาษาง่าย ๆ หรือ

สมัผสัไมต่อ้งถูกหมดก็ได ้ช่วยใหเ้ดก็เหน็ตวัอย่างดขีึ้น” หรือ สุนนัทวงศ ์เทพชู (๒๕๖๒) สนบัสนุนว่า “น่าจะใชค้ าเขา้ใจ

ง่ายและสื่อความรูส้ึก ไม่ตอ้งไปคิดว่าค าน้ีแปลว่าอะไร ใหน้ าเรื่องใกลต้วัมาเขยีน ที่เขาสามารถเขยีนเป็นบทกวีง่าย ๆ 

และท าใหรู้ส้ึกได ้ซึ่งไม่ตอ้งเล่นสิ่งที่ยาก เพราะจะซบัซอ้นท าใหเ้ด็กไม่เขา้ใจหรือเขา้ไม่ถึ ง เรื่องฉนัทลกัษณ์มกัมปีญัหา

มาก เน่ืองจากเด็กรูจ้งัหวะ เมื่อใหเ้ขยีนกลบัเขยีนไม่ได ”้ และพิณพิพฒัน ์ศรีทวี (2562) ก็บอกว่า “แสดงว่าบางคนมี

พื้นฐานเขยีนเป็นอยู่แลว้ แต่ไม่รูต้วัเอง เราก็คอยแนะน าและชี้แนะแนวทางให ้โดยมตีวัอย่างประกอบการสอน  บางคร ัง้

เด็กเขยีนเป็นสญัลกัษณ์ได ้แต่หมดค าที่จะน ามาเขยีน เน่ืองดว้ยวยัวุฒิซึ่งยงัเด็ก ประสบการณ์ยงันอ้ย การอ่านยงันอ้ย 

และชวีติยงัไม่ไดเ้ผชญิอะไรมาก จงึตอ้งใหเ้วลาเท่านัน้ ถา้สามารถเขยีนกลอนแปดได ้ในภายหลงัเมือ่เตบิโตขึ้นจนมคีลงั

ค ามากกเ็ขยีนไดอ้ยู่แลว้ เราเพยีงคอยแนะน าแนวทางใหเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ” 

 การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาครจะใหค้วามส าคญักบัการใหโ้อกาสสมาชิกค่าย แสดง

ศกัยภาพหลากหลายดา้น ไมจ่  ากดัว่าถา้เป็นค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแลว้ตอ้งเขยีนงานอย่างเดียว ถา้สมาชิกค่ายคน

ใดไม่อยากเขยีนงาน หรือไม่ตอ้งการแสดงผลงานเขยีน ก็สามารถท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่ตนเองถนดัได ้นบัเป็นการบูรณา

การทกัษะหลากหลายแขนงเขา้กบัวรรณกรรม เพื่อใหส้มาชิกค่ายที่อาจจะไม่ไดม้ีพื้นฐานหรือความสนใจการอ่านการ

เขยีนมาก่อน มคีวามเชื่อม ัน่ในสิ่งที่กระท าและกลา้แสดงออกอย่างม ัน่ใจ โดย ประมวล มณีโรจน์ (2562) ไดเ้นน้ย า้การ

สนบัสนุนความสามารถของสมาชิกค่ายอย่างรอบดา้นว่า “จากการจดัค่ายตัง้ขอ้สงัเกตว่า ในค่ายเด็กหลายคนที่ไม่อยาก

ไปค่ายกิจกรรมเน่ืองจากตอ้งออกไปแสดงออก เช่น เตน้ ออกไปแสดง ซึ่งเด็กเหล่านน้ีจะขี้อาย ไม่กลา้แสดงออก ท า

ไม่ได ้แต่ว่าเมื่อใดที่ใหเ้ด็กเลือก โดยไม่ใหท้  าเป็นกิจกรรมร่วม ใหเ้ลอืกว่าใครอยากจะท าอะไรก็ท า คนไม่อยากจะท า

หรือไม่อยากแสดง ก็เขียนงานไป แต่ถา้เราไปใหค้วามส าคญักบัการเขยีนมากเกินไป กิจกรรมในค่ายก็จะไม่ราบรื่น 

เพราะบางคนไม่อยากเขยีนหรอืเขยีนไม่ดี แต่อ่านดี ลายมอืสวย บางคนอ่านไม่ดีแต่เตน้ร าดี เราจึง สอดแทรกบทกวเีขา้

ไปผ่านกจิกรรมเหล่าน้ี เพือ่แสดงใหเ้หน็ว่าบทกวสีามารถสอดแทรกอยู่ในท่าร านัน้ได ้โดยจะใหทุ้กอย่างบูรณาการกบังาน

เขยีนท ัง้หมด ทกุคนจะไดม้คีวามเชื่อม ัน่เท่า ๆ กนั”  

 เมือ่การเขยีนเป็นทกัษะที่คู่กบัการอ่าน สมาชิกกลุ่มนาครจงึมวีธิีการส่งเสริมใหส้มาชิกค่ายฝึกอ่านหนงัสอือย่าง

สมคัรใจ โดยไม่บงัคบัว่าสมาชิกค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนตอ้งเป็นนกัอ่าน ดงัที่ พิณพิพฒัน์ ศรีทวี (๒๕๖๒) ตัง้

ขอ้สงัเกตว่า “เคยลองแลว้ แต่ไมไ่ดผ้ลสกัเท่าไหร่ เพราะค าว่าบทกวดีี ๆ ของเรานัน้อาจมองกนัคนละมมุกบัเขา แลว้จะ



 
 

[๕๙] 
 

แนะน าอย่างไร สิ่งแวดลอ้มดา้นการอ่านในบา้นเมืองของเรายงัไม่ไปถึงระดบัที่แนะน าหนงัสือใหไ้ปอ่านแลว้เด็กก็ไป

แสวงหาอ่านดว้ยตนเอง ไม่เหมือนยุคที่การอ่านเฟ่ืองฟูในปี ๒๕๒๐ และ ๒๕๓๐ สามารถแนะน าหนงัสือกนัอ่านได ้

เพราะนกัอ่านเต็มบา้นเต็มเมอืง...แต่จะมเีด็กบางคนทีแ่ยกออกจากกลุ่มมาถามเป็นการส่วนตวัว่าอยากอ่านเรื่องส ัน้ ควร

อ่านเล่มไหนดี ก็จะแนะน าหนงัสอืใหไ้ปอ่าน เพราะเลง็เหน็ว่าสามารถแนะน าได ้บางคนกเ็ขา้มาถามว่าหนงัสอืเล่มน้ีหาซื้อ

ไดท้ี่ใดบา้ง ตอ้งมเีด็กที่พิเศษอยู่บา้ง แต่ส่วนใหญ่จะเจอนอ้ย” ท ัง้น้ี สมาชิกกลุ่มนาครเพียงแต่ตอ้งการใหรู้จ้กัการอ่าน

หนงัสือเพื่อเปิดโลกใบใหม่แก่ตวัเองบา้ง วิทยากรจะมีเทคนิคฝึกฝนใหส้มาชิกค่ายฯ อ่านหนงัสือดว้ยการน าหนงัสือ

ตวัอย่างมาอธบิายใหฟ้งัว่ามกีลวธิกีารประพนัธอ์ย่างไร มเีจตนาอย่างไร มแีก่นเรื่องเกี่ยวกบัอะไร หรือสื่อความคิดแงม่มุ

ใด ซึง่ไม่เนน้แนะน าหนงัสอืใหส้มาชิกค่ายอ่าน เพราะเยาวชนยุคน้ีอ่านหนงัสอืค่อนขา้งนอ้ย แมจ้ะแนะน าหนงัสอืก็ยากที่

จะไปแสวงหามาอ่าน เน่ืองดว้ยสงัคมปจัจุบนัมโีซเชียลมเีดียหรือสื่อสงัคมออนไลนท์ี่ตอบสนองกิจกรรมทางสงัคมได ้

หลายทิศทาง ท าใหว้ิทยากรพยายามเปิดใจเรียนรูพ้ฤติกรรมอนัเปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนสมยัใหม่ เพื่อหาวิธีการ

พฒันาการอ่านอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะน้ี วทิยากรเนน้ใชว้ธิีโนม้นา้วใจผ่านการน าหนงัสอืตวัอย่างมาเล่าสู่

กนัฟงั เรื่องราวที่สมาชิกค่ายไดร้บัฟงัเกี่ยวกบัการอ่านจะสรา้งแรงบนัดาลใจใหอ้ยากอ่านหนงัสอื อีกวธิีหน่ึงจะใชเ้ฟซบุก๊

เป็นช่องทางใหส้มาชิกค่ายอ่านงานเขยีนทีโ่พสตโ์ดยนกัเขยีน จึงแนะน าใหส้มาชิกค่ายเขา้ไปติดตามอ่านเพจของนกัเขยีน

ที่ชอบโพสตง์านเขยีนเป็นประจ า ดงัการอภิปรายวธิีการส่งเสริมการอ่านแก่เยาวชนรุ่นใหม่ของคณะวทิยากรกลุ่มนาคร

หลายคน เช่น สุนนัทวงศ ์เทพชู (๒๕๖๒) บอกว่า “กจ็ะมวีธิีการท ัง้เรื่องส ัน้และบทกว ีโดยตอ้งอธบิายหรอือ่านใหเ้ด็กฟงั

สกั ๑ คร ัง้ แลว้อธิบายถงึวธิีการประพนัธใ์หเ้หน็ว่านกัเขยีนมคีวามคิดอย่างไร ซึ่งเรื่องส ัน้อาจใชว้ธิีการช าระใหเ้ด็กเขา้ใจ

ถงึเหตุผลหรือเจตนาออ้มของนกัเขยีน ช่วยเผยใหเ้หน็เทคนิคหรือช ัน้เชงิว่าเพราะเหตุใดจึงน าผลงานน้ีมาเป็นตวัอย่าง...

ผมจะแนะน าหนงัสือใหเ้ด็กอ่านดว้ยการบอกว่าใหไ้ปขอนกัเขยีนเป็นเพื่อนในเฟซบุก๊ เพราะเห็นเขาโพสตบ์ทกวีดี ๆ 

เสมอ เด็กจะไดไ้ปติดตามอ่าน แต่เด็กที่กระตือรือรน้จะเป็นครู ซึ่งเขารกั ชอบ และมุ่งม ัน่ สิ่งเหล่าน้ีขึ้นอยู่กบัพื้นฐาน

ดว้ย หากพื้นฐานที่บา้นชอบอ่านหนงัสือจะท าใหเ้ด็กชอบอ่านเช่นกนั เมื่อมาดา้นวรรณกรรมก็อยากเป็นนกัเขยีน เรื่อง

การอ่านของเขาจะน่ิงมาก เพราะไมไ่ดโ้ดนบงัคบัใหอ่้าน บางคร ัง้เดก็มกัอยากอ่านงานเขยีนทีท่า้ทายขึ้น ผลงานทีเ่คยอ่าน

แลว้จะไมอ่ยากอ่านซ า้ อยากอ่านผลงานทีบ่รรเจดิกว่าเดิม สิง่เหลา่น้ีจะเกดิหากเดก็รกัการอ่านจรงิ ซึง่ขึ้นอยู่กบัระดบัการ

อ่านของเด็กดว้ย” หรือสมศกัดิ์ ขนุช านาญ (๒๕๖๒) แนะน าว่า “สมยัน้ีหนงัสอืเยอะ สามารถใชโ้ซเชียลติดตามขอ้มลูได ้

แต่สมยัก่อนไมไ่ดม้โีซเชยีลท าใหจ้บัหนงัสอือ่านอย่างเดียว”  

 บทเรียนขา้งตน้ จะเหน็มมุมองการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุม่นาครทีส่รา้งบทเรียนการจดั

ค่ายแบบหลกัสูตรไม่เป็นแบบแผนตายตวั หากตอ้งตัง้อยู่บนหลกัคิดที่เนน้ความสนุกสนานและความเป็นกนัเอง เพื่อ

หล่อหลอมความสนิทสนมระหว่างคณะวทิยากรและสมาชิกค่าย ท าใหว้ทิยากรเขา้ถงึตวัตนของสมาชิกค่าย และสมาชิก

ค่ายฯ มคีวามม ัน่ใจและกลา้เขยีนงานหรือแสดงออกจนสามารถเปิดเผยความรูส้กึ ออกมา ตลอดจนมคีวามเชื่อใจที่จะ

บอกเล่าเรื่องราวดีรา้ยในชีวติ และจุดเด่นอีกประการคือการสอนใหส้มาชิกค่าย เขยีนงานโดยไม่เนน้หรือยึดติดทฤษฎี

หรือหลกัการทางวชิาการเป็นกรอบในการเขียน แต่มุ่งใหเ้ขยีนงานออกมาจากความคิดและความรูส้กึอย่างเป็นธรรมชาติ

และเรียบงา่ย ดว้ยกลวธิีการเขยีนที่ไม่เคร่งครดัระเบยีบแบบแผนจนเกินไป โดยไดบู้รณาการใหส้มาชิกค่ายฯ ที่ไม่ถนดั

การเขยีนงาน สามารถท ากิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกบั การเรียนรูว้รรณกรรม ท ัง้ยงัผลกัดนัการอ่านของสมาชิกค่าย โดยการ

จดุประกายความสนใจผ่านการน าหนงัสอืตวัอย่างมาตคีวามเน้ือหาสาระใหส้มาชิกค่าย รบัรูแ้ละแลกเปลีย่นความคิดเหน็

ร่วมกนั ช่วยใหส้มาชกิค่ายเกดิความเพลดิเพลนิและนึกสนุกอยากอ่านหนงัสอืดว้ยตนเอง  



 
 

[๖๐] 
 

 ๓.๓.๒ การจดัการระบบระเบยีบค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

 ๑) สมาชกิกลุม่คลืน่ใหม ่

 สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่มีการจดัการระบบระเบียบค่ายพฒันาการอ่านการเขียนเป็นแบบแผนชดัเจน โดยใช ้

หลกัสูตรที่คณะวทิยากรออกแบบเป็นมาตรฐานหลกัในการจดัค่ายแต่ละคร ัง้ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการจดัค่ายที่เนน้การ

เขยีนอย่างมคีวามสุข ดวงแกว้ กลัยาณ(์๒๕๖๒) กลา่วถงึโครงสรา้งกระบวนการการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนไวว้่า 

“การตดัสินใจรบัจดัค่ายมกัไดร้บัโจทยท์ี่ส  าคญัจากผูจ้ดัค่ายคือสมาชิกค่ายตอ้งเขยีนงานไดทุ้กคน ซึ่งการสอนสมาชิก

ค่ายเขยีนงานจะใชว้ธิีการแบบนกัเขยีน เป็นการฝึกใหส้มาชิกค่ายเขยีนในสิง่ที่อยากเขียน วทิยากรจะเป็นพี่เลี้ยงค่อยให ้

ค าปรึกษาและควรอ่านงานเขยีนของทุกคน เพื่อใหส้ามารถวจิารณ์และแนะน างานเขยีนแต่ละชิ้นไดว้่าตอ้งแกไ้ขอย่างไร

บา้ง สุดทา้ยใหส้มาชิกค่ายน าเสนอผลงาน ท ัง้หมดน้ีเป็นการวางระบบระเบยีบกระบวนการหลกัในการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนของกลุม่คลืน่ใหม”่ 

 เมือ่เริ่มตน้กิจกรรม กลุ่มคลืน่ใหมจ่ะใหส้มาชกิค่ายท ากิจกรรมแรกคือ จากจนิตนาการสู่งานเขยีน เพือ่ประเมนิ

พื้นฐานการเขยีนของสมาชิกค่าย ก่อนลงมอืเขยีนงานจริงตามโจทยท์ี่ผูจ้ดัค่ายมอบหมาย ซึ่งกิจกรรมจากจินตนาการสู่

งานเขยีนมขี ัน้ตอนไม่ซบัซอ้น สมาชิกค่ายสามารถเขา้ใจและปฏิบตัิไดง้่าย ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ์ (๒๕๖๒) อธิบายว่า 

“จะใหส้มาชิกค่ายทดสอบทกัษะการเขยีนดว้ยการเขยีนว่าฉนัคืออะไรและใชจ้ินตนาการสรา้งสรรคเ์ป็นงานเขยีน โดย

จนิตนาการอะไรก็ไดท้ีอ่อกมาจากหวัใจอย่างไม่มทีฤษฎ ีหลกัการ หรอืกรอบใด ๆ ก าหนดไว ้ช่วยฝึกฝนใหส้มาชกิค่ายรู ้

ว่าการเขยีนควรเริ่มตน้ดว้ยการจินตนาการอย่างอิสระ เพราะการเขยีนไม่มถีูกผิด  ไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัอะไรท ัง้สิ้น เขยีน

เรื่องราวในหวัใจออกมาไดอ้ย่างเต็มที่ หลายค่ายที่จดัปรากฏว่าสมาชิกเขยีนไดห้มดทุกคน จึงตอบโจทยใ์นแง่ที่ว่าเขยีน

อย่างมคีวามสุข ผลงานจากกิจกรรมน้ีจะประเมนิศกัยภาพการเขยีนของสมาชิกค่ายไดว้่าอยู่ในระดบัใดและควรพฒันา

ทกัษะการเขยีนอย่างไร เพื่อต่อยอดสู่การท าตามโจทยข์องผูจ้ดัค่ายที่ตอ้งการใหส้มาชิกค่ายเขยีนงานของตนเอง ส่วน

ใหญ่สมาชิกที่ผ่านกิจกรรมจากจินตนาการสู่งานรูส้ึกว่าการเขียนไม่ใช่เรื่ องยาก เพราะเขียนสิ่งที่อยู่ในหวัใจ แลว้น า

เรื่องราวมาจดัวางเป็นบทกว ีเรื่องส ัน้ หรอื ความเรยีง”  

 การประเมนิพื้นฐานการเขยีนของสมาชิกค่าย จึงมคีวามส าคญัต่อการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทุกคร ัง้ 

เพราะกิจกรรมจากจินตนาการสู่งานเขยีนเป็นกระบวนการปรบัความรูส้กึ หรือทศันคติที่ว่าการอ่านการเขยีนนัน้เป็นเรื่อง

ยากของสมาชิกค่าย ใหเ้ปลีย่นไปในทางที่ดี ท าใหส้ามารถปรบัวธิีการสอนไดอ้ย่าง มปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลุ่มคลืน่ใหม่

พบว่าบางค่ายเตรียมความพรอ้มไว ้๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์แต่ผลสะทอ้นผ่านกิจกรรมจากจินตนาการสู่งานเขยีนประกอบกบั

พฤติกรรมบางอย่างของสมาชิกค่าย จ าเป็นตอ้งปรบัความยากลงมาเหลือสกั ๘๐ เปอรเ์ซ็นต ์หรือ ๗๐ เปอรเ์ซ็นต ์

เพื่อใหเ้ขา้ถงึศกัยภาพของสมาชิกค่ายได ้อีกส่วนหน่ึง กรณีที่สมาชิกค่ายมาจากหลากหลายสถาบนัรวมกนัในค่ายเดียว 

กิจกรรมจากจินตนาการสู่งานเขยีนจะช่วยคดักรองใหเ้หน็ว่ าสมาชิกค่ายคนใดมพีื้นฐานนอ้ยหรือไม่แน่นมาก ส่งผลให ้

แบง่กลุ่มไดง้า่ยขึ้น การแบ่งกลุม่เดก็จะไมค่ละระหว่างสมาชกิค่ายทีเ่ก่งมากกบัสมาชิกค่ายทีพ่ื้นฐานนอ้ยกว่า แต่ใชว้ธิจีดั

กลุม่ใหส้มาชกิค่ายทีม่พีื้นฐานเหมอืนกนัอยู่ระดบัเดยีวกนั แบง่เป็น ๓ ระดบั ไดแ้ก่ พื้นฐานระดบัสูง พื้นฐานระดบักลาง 

และพื้นฐานระดบัอ่อน เพื่อใหก้ารสอนของวทิยากรแต่ละคนเป็นระบบและสอนไดง้่าย เหตุที่วทิยากรตอ้งท าถงึขนาดน้ี 

เพราะค่ายของกลุ่มคลืน่ใหม่เนน้ความสุขและไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลงั จึงตอ้งสรา้งพื้นที่ใหทุ้กคนอยู่ในค่ายอย่างมคีวามสุข 

แนวทางกระบวนการจดัค่ายแบบน้ีช่วยใหส้มาชิกค่ายรูส้กึว่ามคีวามสุขทีเ่ขยีนงานได ้แมไ้ม่เก่งมากจนไดอ้อกไปน าเสนอ

เหมอืนคนอื่น ทว่ากลบัมพีื้นที่อยู่ในค่ายอย่างมคีวามสุข จุดน้ีส  าคญัมากต่อการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนทุกคร ัง้ 



 
 

[๖๑] 
 

เน่ืองดว้ยการคดัเลอืกสมาชิกค่ายมาร่วมกิจกรรมแต่ละสถาบนัไม่เหมอืนกนั จึงตอ้งสงัเกตและเอาใจใส่สมาชิกค่ายทุก

คนและทุกระดบัใหอ้ยู่ในค่ายอย่างมคีวามสุข ซึ่งสิ่งทีส่นบัสนุนการสรา้งความสุขแก่สมาชิกค่าย คือ กจิกรรมสนัทนาการ

แบบมอือาชีพ ที่สมาชิกค่ายต่างใหค้วามส าคญั เช่น นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา (๒๕๖๓) ที่ร่วมถอดบทเรียน

เมื่อวนัที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา ต่างมคีวามเห็นตรงกนัว่า 

“อยากใหม้กีารสนัทนาการ อยากใหม้สีนัทนาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อสรา้งความม ัน่ใจใหก้บันกัศึกษาที่เขา้ร่วม

ค่ายพฒันาการอ่านและการเขยีน”                   

 การเขยีนงานจรงิตามโจทยข์องผูจ้ดัค่าย เป็นข ัน้ตอนทีค่ณะวทิยากรค่อนขา้งเขม้งวด เพือ่ใหบ้รรลุเงือ่นไขทีว่าง

ไว ้ซึ่งการสอนสมาชิกค่ายใหเ้ขยีนงานได ้ตอ้งมวีธิีการที่สามารถพฒันาศกัยภาพใหส้มัฤทธิผลไดจ้ริง สมาชิกกลุ่มคลื่น

ใหม่จึงพฒันาวธิกีารสอนและตอ้งปรบัใหส้มสมยั จะไม่บรรยายเพยีงอย่างเดียว เพราะสมาชกิค่ายรบัรูไ้ปตามเทคโนโลยี

สมยัใหม่ นอกจากพูดคุยกบัสมาชิกค่ายแลว้ตอ้งมสีื่อประกอบดว้ย เช่น พาวเวอรพ์อยต ์คลปิวดิีโอ. เพลง หรืออื่น ๆ 

การสอนทัง้บทกว ีเรื่องส ัน้ และความเรียง จะฝึกฝนสมาชิกค่ายฯแบบที่นกัเขยีนเรียนรูม้า ซึ่งนกัเขยีนเวลาเขยีนงานก็

ไม่ไดศึ้กษาทฤษฎีมาก่อนว่าบทกวีคืออะไร เรื่องส ัน้คืออะไร หรือความเรียงคืออะไร จึงไม่เริ่มตน้งานเขยีนดว้ยวิธีน้ี 

สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่จึงอยากสอนใหส้มาชิกค่ายเรียนรูก้ารเขยีนแบบนกัเขยีน โดยเรียนรูจ้ากการอ่าน แต่การเขา้ค่าย

นอกสถานที่น ัน้ สมาชิกกลุ่มหรือเจา้ของโครงการไม่สามารถน าหนงัสอืท ัง้หมดมาไวใ้นค่ายได ้แต่สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่

จะใหเ้รียนรูจ้ากตวัอย่างดว้ยการอ่านงานเขยีนแต่ละประเภทที่จะสอนใหส้มาชิกค่ายไดเ้รียนรู ้แลว้ใหส้มาชิกค่ายศึกษา

ผ่านการคน้พบค าตอบดว้ยตวัเองว่าบทกวีคืออะไร เรื่องส ัน้คืออะไร หรือความเรียงคืออะไร ดงัที่ ดวงแกว้ กลัยาณ์

(๒๕๖๒) ไดอ้ธิบายรายละเอียดการสอนไวว้่า “ดา้นการอธิบายความรูแ้ก่สมาชกิค่ายนัน้ ใหว้ทิยากรแต่ละคนไปสรุปสิง่ที่

ตนเองสอนและท าเป็นพาวเวอรพ์อยต ์ทุกคนตอ้งไปคน้หาว่าตนเองว่าจะสอนเด็กอย่างไร ควรฝึกใหส้มาชิกค่ายใช ้

จินตนาการในการเขียนเป็นหลกัและเสริมดว้ยหลกัวิชาการ แมก้ารสอนแบบนักเขียนไม่เนน้หลกัวิชาการ ไม่ได ้

หมายความว่าจะไม่มีเลย เพราะหลกัวิชาการยงัส าคัญอยู่ เพื่อใหส้มาชิกค่ายทราบว่าบทกวีคืออะไร เรื่องส ัน้มี

องคป์ระกอบอะไรบา้ง หรือโครงสรา้งความเรียงเป็นอย่างไร การสอนในส่วนน้ีใชว้ธิีการก าหนดเป็นหวัขอ้อธิบายใหส้ ัน้ 

กระชบั และเขา้ใจง่าย สมาชิกค่ายสามารถจดขอ้มลูได ้มกีารน าเสนอตวัอย่างใหส้มาชิกค่ายเรียนรูผ้่านตวัอย่าง โดยจะ

สอนเป็นล  าดบัข ัน้ตอน” การพฒันาเกี่ยวกบัรูปแบบหรือหลกัสูตรการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่ม

คลืน่ใหม่ดงักลา่ว มคีวามสอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูจ้ดัโครงการซึ่งท  ากิจกรรมร่วมกนัมาหลายครัง้ เช่น ละใม ทองมี

(๒๕๖๓) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัปตัตานี (๓ คร ัง้) สมฤดี เรืองแกว้ (๒๕๖๓) โรงเรียนนาทวีวทิยาคม จงัหวดั

สงขลา (๖ คร ัง้) สุจิตรา พิระพงศ์ (๒๕๖๓) ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา(๖ คร ัง้) สุวิชช ์มุนเนียม (๒๕๖๓) 

โรงเรียนไชยาวิทยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (๓ คร ัง้) อุไรวรรณ พรนอ้ย (๒๕๖๓) โรงเรียนตาคลีประชาสรรค ์จงัหวดั

นครสวรรค ์(๘ คร ัง้) ปนดัดา อนนัตพงศ ์(๒๕๖๓) โรงเรียนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนทอ์นุสรณ์ จงัหวดัสงขลา (๗ 

คร ัง้) จนัทกานต ์เพชรเครอื (๒๕๖๓) โรงเรยีนอ ามาตยพ์านิชนุกูล จงัหวดักระบี ่(๙ คร ัง้) เป็นตน้ 

 หลงัจากเสร็จสิ้นกิจกรรมท ัง้หมดตามหลกัสูตร สมาชิกค่ายมีงานเขียนตามโจทยข์องผูจ้ดัค่ายและสามารถ

พฒันาการอ่านการเขยีนไดทุ้กคนแลว้ คณะวิทยากรจะแจกกระดาษใหส้มาชิกแสดงความรูส้ึกต่อการร่วมกิจกรรมใน

ค่าย ซึง่ความคิดเหน็ที่สือ่ผ่านกระดาษแสดงความรูส้กึมคีวามส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะน าความคิดเหน็ไปประเมนิผลการ

จดัค่าย ว่าสมาชกิค่ายชอบหรอืไมช่อบอย่างไร เกิดผลดอีย่างไร มปีญัหามากนอ้ยเพยีงใด หรือตอ้งปรบัปรุงตรงไหนบา้ง 

ผลการประเมินจะใชอ้อกแบบกระบวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนคร ัง้ถดัไปใหเ้ป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น ซึ่ง



 
 

[๖๒] 
 

สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ใส่ใจและพิถีพิถนักบักระบวนการจดัค่ายทุกข ัน้ตอน ทุกค่ายตอ้งมกีารรวบรวมขอ้มูล ประมวล

ขอ้มลู ประเมนิผล และบนัทกึหลกัฐาน เพื่อสะดวกต่อการสบืคน้ขอ้มลูค่าย และสามารถน าขอ้มลูมาพฒันาหลกัสูตรการ

จดัค่ายใหม้คุีณภาพ   

 ๒) สมาชกิกลุม่นาคร 

 กลุ่มนาครยึดถือแนวทางการจดัระบบระเบียบค่ายพฒันาการอ่านการเขียนไม่เป็นแบบแผนแน่นอน ไม่

เคร่งครดัลกัษณะกิจกรรม สามารถปรบัหลกัสูตรการจดัค่ายตามสถานการณ์ สถานที่ และวตัถปุระสงคข์องหน่วยงานผู ้

จดัค่าย และวุฒิภาวะของสมาชิกแต่ละค่าย การจดักิจกรรมตอ้งสรา้งบทเรยีนใหส้นุกสนานและเป็นกนัเอง รูปแบบการ

ท ากิจกรรมเนน้นัง่ลอ้มวง หรือแบ่งกลุ่มย่อยร่วมพูดคุยจากประสบการณ์ตรงระหว่างคณะวิทยากรและสมาชิกค่าย 

ก่อใหเ้กดิความสนิทสนมและความคุน้เคย ท าใหส้มาชกิค่ายกลา้แลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัวทิยากรอย่างม ัน่ใจ  

 การเลอืกรบัจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนนัน้ สมาชิกกลุ่มนาครพิจารณาจากหน่วยงานหรือผูจ้ดัค่ายที่เคย

ร่วมงานกนัมาก่อน ส่วนใหญ่ผูจ้ดัค่ายเป็นหน่วยงานของภาครฐัและเอกชนมากกว่าสถาบนัการศึกษา โดยสนบัสนุนใหผู้ ้

จดัค่ายน าเยาวชนที่ขาดโอกาสหรือมีปญัหาชีวิตมาเขา้ร่วมค่ายดว้ย เพื่อพฒันาการอ่านการเขยีนแก่เยาวชนเหล่านัน้ 

“เพราะเชื่อม ัน่ว่าพลงัวรรณกรรมช่วยยกระดบัศกัยภาพการอ่านการเขยีน ปรบัทศันคติการใชช้ีวติ และแกไ้ขปญัหาชีวติ

ของสมาชิกที่เป็นเยาวชนได ้ซึ่งมีการวางเงื่อนไขไวว้่า ผูจ้ดัค่ายตอ้งมีงบประมาณเพียงพอส าหรบัการพิมพห์นงัสือรวม

ผลงานของสมาชิกค่าย เพราะการจดัท าหนงัสอืรวมผลงานมคีวามส าคญั ท าใหส้มาชิกค่ายเกิดความภาคภูมใิจที่ผลงาน

ไดร้บัการเผยแพร่ ท ัง้น้ีผูจ้ดัค่ายมกัใหค้วามร่วมมืออย่างดี เน่ืองจากเห็นถึงคุณค่าในการเก็บรวบรวมผลงานไ วเ้ป็น

หลกัฐาน”(ประมวล มณีโรจน.์ ๒๕๖๒)  

 กระบวนการจดักิจกรรมพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร ไม่มกีิจกรรมทดสอบพื้นฐานการเขยีน

ของสมาชิกค่าย ว่ามศีกัยภาพเป็นอย่างไร แต่ใหส้มาชิกค่ายเรียนรูก้ารเขยีนงานเป็นกลุ่มย่อยและปฏิบตัิการเขยีนจริง

ดว้ยตนเอง ขณะร่วมกิจกรรมในกลุ่มย่อยนัน้วทิยากรจะสรา้งความสนุกสนานและความเป็นกนัเอง เพื่อใหเ้ขา้ถงึตวัตน

ของสมาชิกค่ายมากที่สุด หากรูจ้กัตวัตนย่อมรบัรูค้วามตอ้งการและความรูส้กึนึกคิด สามารถแนะน าแนวทางการเขยีน

งานแก่สมาชิกค่ายได ้เมือ่ลงมอืเขยีนผลงานจริง ๆ สมาชกิค่ายสามารถเลอืกรูปแบบการเขยีนงานไดต้ามความถนดั แต่

วทิยากรก็คอยใหค้ าปรึกษาว่าสมาชิกค่ายแต่ละคนเหมาะกบัการเขยีนงานแบบใด ดงัที่ ประมวล มณีโรจน ์ไดก้ล่าว ไว ้

ว่า “ถา้สมาชิกค่ายมทีกัษะการใชภ้าษาไทยนอ้ยหรือไม่ถนดัภาษาไทยควรเขยีนบทกว ีเพราะบทกวใีชท้กัษะการน าเสนอ

ความคิดมากกว่าการรอ้ยเรยีงภาษาใหถ้กูระเบยีบแบบแผนการเขยีนบทกวช่ีวยฝึกใหส้มาชิกค่ายคิดและเขยีนได ้จึงงา่ย

กว่าการเขยีนเรื่องส ัน้หรอืความเรยีง”                    

 สมาชกิกลุ่มนาครเชื่อกนัว่าการสอนใหส้มาชิกค่ายเขยีนงานไดจ้ะตอ้งลดความเป็นวชิาการลง โดยฝึกเขยีนงาน

จากความรูส้กึ เพือ่บอกเล่าเรื่องราวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเรยีบง่าย พยายามกระตุน้สมาชิกค่ายใหม้คีวามม ัน่ใจ

กลา้แสดงตวัตนอย่างอิสระ ไม่จ  าเป็นตอ้งยึดติดกบัทฤษฎีหรือแนวคิดมา เป็นกรอบการเขียนจนเคร่งครดั เพราะงาน

เขยีนเชงิสรา้งสรรคส์ามารถประยุกตใ์ชก้ลวธิีการเขยีนต่าง ๆ ใหส้อดรบักบัเน้ือหางานได ้ระเบยีบแบบแผนของงานเขยีน

แต่ละประเภทจึงยดืหยุ่นตามเจตนาในการเขยีน หากสมาชิกค่ายไม่อยากเขยีนงานหรือไม่ตอ้งการแสดงผลงานสามารถ

ท ากิจกรรมที่ถนดัได ้เพราะสมาชิกกลุ่มนาครเนน้การพฒันาศกัยภาพของสมาชิกค่ายทุกดา้น นบัเป็นการจดัการเรียนรู ้

แบบบูรณาการทกัษะอื่น ๆ ใหป้ฏบิตัิร่วมกบักิจกรรมทางวรรณกรรม เพื่อใหส้มาชกิค่ายเหน็คุณค่าในตวัเองและศรทัธา

ต่อความรูค้วามสามารถทีม่ขีองแต่ละคน 



 
 

[๖๓] 
 

 ทกุคร ัง้ที่สิ้นสุดโครงการค่ายแต่ละครัง้ คณะวทิยากรจะตัง้กองบรรณาธกิารขึ้นมา เพื่อท าหนา้ที่รวบรวมผลงาน

เขยีนของสมาชกิค่ายเป็นหนงัสอืประจ าค่าย ถอืว่าผลงานเขยีนเป็นความส าเร็จซึ่งสะทอ้นศกัยภาพดา้นการอ่านการเขยีน

ไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะปลายทางการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนคือสมาชิกค่ายสามารถเขยีนงานได ้อย่างไรกต็าม การ

จดัค่ายของสมาชิกกลุ่มนาครนัน้ หลงัจากเสร็จค่ายแลว้ จะไม่นิยมประเมนิผลกิจกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มูลไวเ้ป็น

หลกัฐานเพื่อใชป้รบัปรุงหลกัสูตรการจดัค่ายคร ัง้ต่อไป เพราะสมาชิกกลุ่มนาครไม่ไดม้ีหลกัสูตรการจดัค่ายแน่นอน

ตายตวั แต่อาศยัการเจรจาและตกลงร่วมกนัระหว่างคณะวิทยากรกบัหน่วยงานหรือผูจ้ดัค่ายเป็นหลกั รูปแบบหรือ

หลกัสูตรค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแต่ละคร ัง้จะเกดิจากขอ้ตกลงร่วมกนัผนวกกบัประสบการณ์การจดัค่ายของสมาชิก

กลุม่นาคร ซึง่จะพจิารณาตามสภาพของค่ายครัง้นัน้ ๆ เป็นส าคญั 

 ๓.๓.๓ คุณูปการของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

      ๓.๓.๓.๑ สมาชกิกลุม่คลืน่ใหม ่

   การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่สรา้งคุณูปการอนัเป็นประโยชน์ไว ้

มากมาย จ าแนกได ้๓ ประการ ไดแ้ก่ คุณูปการต่อสมาชิกค่าย คุณูปการต่อผูจ้ดัค่ายกบัวิทยากร และคุณูปการต่อ

สงัคม ดงัน้ี 

  ๑) คุณูปการต่อสมาชกิค่าย 

  กระบวนการน าเสนอผลงานใหเ้พื่อนร่วมค่ายรบัฟงัมีผลดีต่อตวัสมาชิกค่าย ช่วยใหก้ลา้แสดงออก

และมคีวามม ัน่ใจที่จะบอกเล่าประสบการณ์ชีวติระหว่างกนั อย่างเช่นการเขยีนความเรียงหรือเรียงความเป็นการเขยีน

เรื่องจริง หากสมาชิกค่ายไวว้างใจวิทยากรและมคีวามสุขในการร่วมกิจกรรม เพราะบรรยากาศค่ายเป็นกนัเอง พบว่า

สมาชิกค่ายจะตัง้ใจเขยีนเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่ในใจออกมา “ตรงน้ีส  าคญัมากและปรากฏในหลาย ๆ ค่ายว่าการเขยีน

ความเรียงหรือเรยีงความเป็นกระบวนการบ าบดัจิตใจใหค้ลายทุกขแ์ละมสุีข” (ดวงแกว้ กลัยาณ์. ๒๕๖๒) ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัความเหน็ของนกัเรียนที่เขา้ร่วมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนกบัสมาชิกกลุ่มนาคร เช่น นกัเรียนโรงเรียนสะเดาขรรค์

ชยักมัพลานนทอ์นุสรณ์ (๒๕๖๓) มีความเห็นตรงกนัว่า “ในค่ายสามารถตอบรบัความคาดหวงัไดอ้ย่างครบถว้น ท ัง้

ประสบการณ์ใหม่ พบปะคนแปลกหนา้จนเป็นมติรใหม่ รวมถึงสิ่งที่คาดหวงัมากที่สุด คือ เทคนิควิธีการ ก็ไดต้ามหวงั 

เพราะมเีทคนิควธิีการเขยีนที่น่าสนใจมากมายท ัง้ของมติรใหม่และของอาจารยผู์อ้บรม” หรือนกัศึกษามหาวทิยาลยัราช

ภฏัยะลา (๒๕๖๓) ยนืยนัว่า “หลงัจากเขา้ร่วมค่ายแลว้ เป็นไปตามความคาดหวงั เน่ืองจากกระบวนการถ่ายทอดความรู ้

และกจิกรรมทีท่างค่ายจดัเตรยีม สามารถน าไปพฒันาและต่อยอดกระบวนการอ่านและเขยีนได ้อกีท ัง้ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

หรอืค่ายสามารถปรกึษาและเขา้ถงึวทิยากรได ้จงึท าใหค้วามคาดหวงับรรลุผล” เป็นตน้ 

  นอกจากนัน้ สมาชกิกลุม่คลืน่ใหมย่งัมกีารตดิตามผล ตดิตามความเป็นอยู่ของสมาชิกค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนบางส่วนอย่างต่อเน่ือง ใหค้วามช่วยเหลอืท ัง้ดา้นการพ ัฒนาการอ่าน การเขยีน ใหค้ าปรึกษาเกี่ยวกบัการ

ด าเนินชีวติ ช่วยแกป้ญัหาชีวิต ตลอดจนติดต่อเสาะหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกค่ายบางส่วนที่ประสบปญัหา

เรื่องทุน สมาชิกค่ายหลายคนจากค่ายต่าง ๆ ตัง้อดีตจนถึงปจัจุบนั ยงัคงติดต่อกนั ไปมาหาสู่กนัฉนัทญ์าติมติร และมี

ความผูกพนักบัครอบครวัจนถงึรุ่นลูกของสมาชิกค่ายรุ่นแรก ๆ “ดว้ยความที่บรรยากาศในค่ายมคีวามสุขและมคีวาม

ผูกพนักนั หรือแมส้มาชิกค่ายหลายคนไม่ไดพู้ดคุยกนันาน เพราะสิ้นสุดค่ายต่างคนต่างแยกยา้ยไปใชช้ีวิตของตนเอง 

เวลาผ่านไปแลว้ไดม้าเจอกนัในค่ายอีกคร ัง้ ปรากฏว่าสมาชิกค่ายบางคนกลายเป็นผูจ้ดัค่าย เป็นครูอาจารย ์โดยเชิญ
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สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่มาเป็นวิทยากร สมาชิกค่ายบางคนก็ เรียนจบแลว้เป็นครูสอนภาษาไทยพาลูกศิษย์มาร่วมค่าย” 

(ดวงแกว้ กลัยาณ.์ ๒๕๖๒) 

  คุณูปการในการพฒันาการอ่านการเขียนยงัจุดประกายความคิดและความฝันของสมาชิกค่าย 

ตลอดจนเพิม่โอกาสใหส้มาชิกค่ายเหน็โลกภายนอกผ่านการอ่านการเขยีน ประสบการณจ์ากโลกภายนอกจะช่วยเตมิเต็ม

โลกภายในจิตใจ ถา้สมาชิกค่ายรกัการอ่านย่อมท าใหส้ติปญัญาแตกฉาน เพราะไดเ้รียนรูจ้ากผูม้ปีระสบการณ์ตรง จาก

นกัเขยีน ยิง่สมาชกิค่ายมโีอกาสพบเจา้ของหนงัสอืจะเป็นแรงบนัดาลใจอย่างมาก “กระบวนการจดัค่ายของกลุม่คลืน่ใหม่

เริ่มตน้ดว้ยการสรา้งสมาชิกค่ายกลุ่มหน่ึงใหม้พีื้นฐานการอ่านการเขยีน โดยฝึกฝนสมาชิกค่ายที่อ่านหนงัสือไม่ออกจน

อ่านหนงัสอืไดแ้ละเขยีนเป็น ถา้จบค่ายตอ้งต่อยอดความรูท้ีไ่ดร้บัจากค่าย สมาชิกค่ายกลุม่แรก ๆ บางคนอ่านหนงัสอืไม่

ออก ต่อมากลายเป็นนกัวชิาการ แพทย ์หรือบรรณาธกิาร สิง่ส  าคญัตอ้งตระหนกัว่าตน้ทนุชวีติคือชวีติ ควรน าความไม่ม ี

ความทกุขย์าก และความล าบากของตวัเองหรือคนอื่นมาเป็นตน้ทุนพฒันาชีวติใหด้ขีึ้น หากอ่านหนงัสอืมากการมองชีวติ

จะมวีสิยัทศันก์วา้งขวางขึ้น” (รมณา โรชา. ๒๕๖๒)  

  ๒)  คุณูปการต่อผูจ้ดัค่ายกบัวทิยากร 

  ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนหลายค่าย พบว่า ผูจ้ดัค่ายรูส้กึประทบัใจกบัสมาชกิค่ายทีน่ าเสนอผลงาน 

ไดด้ี เพราะไม่เคยไดเ้ห็นพฤติกรรมเช่นน้ีในโรงเรียน ส่งผลใหท้ศันะของผูจ้ดัค่ายเปลี่ยนไป จากความรูส้ึกไม่ดีต่อ

สมาชิกค่ายเหล่าน้ี กลบัชื่นชมและประทบัใจ เหตุการณ์เช่นน้ีช่วยสอนผูจ้ดัค่ายไปดว้ยว่าศกัยภาพของสมาชิกค่าย 

สามารถพฒันากนัได ้“หลงัจากนัน้จะรูส้กึหรือปฏบิตัิต่อสมาชกิค่ายเหลา่น้ีอกีแบบหน่ึงไปเลย กล่าวคือการส่งเสรมิทกัษะ

การอ่านการเขยีนสามารถเปลีย่นพฤติกรรมของสมาชิกค่ายทีทุ่กคนเหน็ว่าไม่เอาไหนหรอืแย่ที่สุดใหด้ีขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว 

สิง่ที่เกดิขึ้นดงักลา่วท าใหผู้จ้ดัค่ายเปิดใจและใหโ้อกาสสมาชกิค่าย จะเป็นผลดต่ีอการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษา” 

(ปรชัชา ทศันา. ๒๕๖๒)  

  การน าเสนอผลงานของสมาชิกค่ายจะปรบัทศันคติใหว้ิทยากรมองศกัยภาพของสมาชิกค่ายดว้ยใจ

เป็นกลาง เมือ่ไดค้ดัเลอืกสมาชิกค่ายที่เขยีนผลงานดีใหอ้อกไปน าเสนอ ส่วนสมาชกิค่ายที่เหลอืก็ต ัง้ใจเขยีนมากเช่นกนั 

แต่ไม่ไดอ้อกไปน าเสนอ วทิยากรจงึตอ้งรกัษาความรูส้กึของสมาชกิค่ายทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั เมือ่สมาชิกค่ายน าเสนอ

แลว้ วิทยากรจึงควรแจง้ว่าเป็นเพียงตวัอย่างผลงานที่วทิยากรอ่านแลว้เหน็ว่าดี  เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนั

และกนัเท่านัน้ การน าเสนอผลงานเป็นอีกกระบวนการหน่ึงที่คณะวิทยากรใหค้วามส าคญัมาก เพราะสมาชิกค่ายจะได ้

เรียนรูว้ธิีการเขยีนจากตวัอย่างผลงาน “วิทยากรตอ้งชื่นชมและขอบคุณทุกคนที่เขยีนงานใหอ่้านและตัง้ใจอ่าน แลว้ให ้

สมาชิกค่ายปรบมอืใหต้วัเอง ช่วยใหรู้ว้่ามตีวัตนอยู่ในค่ายน้ี ไม่ใช่เฉพาะสมาชกิค่ายที่น าเสนอผลงานจะไดร้บัการยอมรบั

จากวิทยากรเท่านัน้ แต่ทุกคนลว้นมีฝีมือ เพราะการที่สมาชิกค่ายเขยีนงานไดถ้ือว่าสุดยอดแลว้ ” (ดวงแกว้ กลัยาณ์. 

๒๕๖๒) นอกจากนัน้ การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนท าใหว้ทิยากรเรียนรูร่้วมกบัสมาชกิค่ายดว้ย เพราะองคค์วามรู ้

บางอย่างที่ใชพ้ฒันางานเขียนก็ไดม้าจากความรูส้ึกและการพูดคุยกบัสมาชิกค่าย ดงัเช่นบทกวีเล่มใหม่ของปรชัญา 

ทศันา ไดค้ าที่น่าสนใจจากสมาชิกค่ายมาตั้งชื่อผลงานเขยีนเล่มใหม่ เป็นตน้ “การจดัค่ายทุกคร ัง้มีความคาดหวงัว่า

นอกจากสมาชิกค่ายมีความสุขกบักิจกรรม วิทยากรก็จะมคีวามสุขกบัการจดัค่ายดว้ย ท ัง้ยงัไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ จาก

สมาชิกค่าย ท าใหเ้ปิดโลกทศันแ์ก่วิทยากรในแง่มมุที่หลากหลายมากขึ้นดว้ย” (ปรชัญา ทศันา. ๒๕๖๒) และภายหลงั

สิ้นสุดค่ายยงัสรา้งความผูกพนัระหว่างผูจ้ดัค่ายกบัวทิยากร จนกลายเป็นครอบครวัเดยีวกนั เมือ่ไดจ้ดัค่ายร่วมกนัหลาย 

คร ัง้จะมคีวามรกัและความเกื้อกูลต่อกนั ช่วยสรา้งบรรยากาศแห่งมติรภาพที่ต่างเป็นแรงบนัดาลใจแก่กนั “เพราะผูจ้ดั
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ค่ายจะเป็นก าลงัใจส าคญัใหค้ณะวิทยากรมีพลงัในการท างานต่อไป วิทยากรเองก็มีก าลงัใจมอบใหผู้จ้ดัค่ายเช่นกนั 

เพือ่ใหส้ามารถพฒันาการเรยีนการสอนอย่างมคุีณภาพ” (ดวงแกว้ กลัยาณ.์ ๒๕๖๒) 

  ๓)  คุณูปการต่อสงัคม  

  การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละเยาวชนรกั

การอ่าน หากเด็กและเยาวชนไดเ้ขา้ร่วมค่ายจะเห็นคุณค่าของการอ่านว่าความรูจ้ากตวัอกัษรท าใหเ้ขา้ใจความหมายสิ่ง

ต่าง ๆ ในชีวิตและสรา้งเป้าหมายที่เขม้แขง็ ท ัง้น้ีตอ้งมคีวามแขง็แกร่งมากพอต่อการขจดัปญัหาชีวิตดว้ยตนเอง ดงัที ่

รมณา โรชา (๒๕๖๒) ไดส้รุปความคิดร่วมสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่เกี่ยวกบัความมุ่งม ัน่พฒันาการอ่านแก่เด็กและเยาวชน 

ว่า “ถา้ไม่อ่านหนังสือก็ไม่อาจกา้วไปถึงสิ่งเหล่าน้ีได ้ทกัษะการอ่านจึงยกระดบัศักยภาพของบุคคลส่งผลใหข้ีด

ความสามารถเพิ่มสูงขึ้น เกิดประสิทธิภาพดา้นการท างานและการด าเนินชีวิต การอ่านหนงัสือจดัเป็นกิจกรรมที่ไม่

ซบัซอ้นมากจนเกินไปที่เติมขอ้มลูในสมองใหม้สีติปญัญา ช่วยใหม้คีลงัขอ้มลูประกอบการคิดเพื่อไตร่ตรองเรื่องราวใน

ชวีติอย่างถกูทาง จะเหน็ว่าวกิฤตการณ์ต่าง ๆ ทีค่นไทยตอ้งเผชญิเสมอืนการต่อสูก้บัความมดืบางอย่าง ซึง่ความมดืชนิด

น้ีไดค้รอบง  าอยู่ท ัว่ไป จ าเป็นตอ้งอาศยัปญัญาของคนในสงัคมเท่านัน้ที่จะคลี่คลายได  ้ดงันัน้ การสนบัสนุนการอ่าน 

สามารถสรา้งวิจารณญาณใหเ้ยาวชนรูจ้กัคิดและวิพากษว์ิจารณ์ดว้ยเหตุผล ยิ่งเยาวชนอ่านหนงัสือมากยิ่งพฒันา

สงัคมไทยใหก้า้วหนา้อย่างย ัง่ยืน” คุณูปการดา้นน้ีของค่ายการพฒันาการการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม ่

ยนืยนัไดด้ว้ยจ านวนครัง้ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่จดัค่ายฯ ในระยะเวลา ๑๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๕๐-๒๕๖๐) เช่น โรงเรียนสวนศรีวทิยา อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชุมพร จ านวน ๑๑ คร ัง้ โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั 

2 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน ๖ คร ัง้ สถานพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนจงัหวดันครศรีธรรมราช 

จ านวน ๘ คน องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยส าเภา อ าเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน ๒ คร ัง้ โรงเรยีน

เทศบาล ๔ บา้นแหลมทราย อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน ๘ คร ัง้ โรงเรียนอนุบาลกระบี ่อ  าเภอเมอืงกระบี ่

จงัหวดักระบี ่จ  านวน ๕ คร ัง้ โรงเรยีนบา้นไสยาสน ์อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน ๔ คร ัง้ มหาวทิยาลยั

ราชภฏัยะลา อ าเภอเมอืงยะลา จงัหวดัยะลา จ านวน ๓ คร ัง้ ส  านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา จ านวน ๖ คร ัง้ เป็นตน้   

 ดงันัน้ คุณูปการจากการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ ซึ่งไดส้รา้งคุณูปการอนัเป็น

ประโยชนไ์วม้ากมายทัง้ ๓ ประการ ไดแ้ก่ คุณูปการต่อสมาชิกค่าย คุณูปการต่อผูจ้ดัค่ายกบัวทิยากร และคุณูปการต่อ

สงัคมนัน้ จึงถือเป็นบทบาทที่ส  าคญัของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหมซ๋ึ่งเป็นกลุ่มวรรณกรรมที่เริ่มตน้การก่อตัง้กลุ่มดว้ยการ

ท างานวรรณกรรมในฐานะนกัเขยีน ต่อมาไดใ้ชป้ระสบการณ์จากการเขยีนอย่างยาวนานและความสนใจต่อการพฒันา

เดก็และเยาวชนดา้นการอ่านการเขยีนหนัมาจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ สรา้งคุณูปการเป็นที่

ประจกัษอ์ยา่งนอ้ยกต็ลอดระยะเวลา ๑๐ ปีทีผ่่านมา     

  ๓.๓.๓.๒ สมาชกิกลุม่นาคร  

   การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาครสรา้งคุณูปการที่เป็นประโยชนห์ลายดา้น

เช่นเดียวกนั ในที่น้ีจะไดจ้  าแนกเป็น ๓ ประการ ไดแ้ก่ คุณูปการต่อสมาชกิค่าย คุณูปการต่อวทิยากร และคุณูปการต่อ

สงัคม มสีาระส าคญัดงัน้ี 

  ๑) คุณูปการต่อสมาชกิค่าย 

  การเขา้ร่วมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนช่วยใหส้มาชิกค่าย ไดเ้รียนรูแ้ละฝึกเขยีนงานจากการลงมอื

ปฏิบตัิจริง โดยเนน้การเขยีนดว้ยความรูส้ึกมากกว่าการยึดติดกบัทฤษฎีหรือหลกัการใด ๆ มาจ ากดัความคิด ท าให ้
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สมาชิกค่าย สรา้งงานเขยีนที่สะทอ้นตวัตนอย่างเป็นธรรมชาติและพฒันาทกัษะการเขยีนในชีวิตประจ าวนัจนสามารถ

เขียนงานไดด้ีขึ้น ดงัที่ พิณพิพฒัน์ ศรีทวี (๒๕๖๒) ไดส้รุปถึงคุณูปการดา้นน้ีของค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของ

สมาชิกกลุ่มนาครว่า “เมือ่สมาชิกเรยีนจบกา้วสู่โลกการท างานจะเขยีนงานของตนเองไดอ้ย่างเสร ีสุดทา้ยมกันึกถงึสิ่งทีไ่ด ้

ฝึกฝนจากค่ายว่าสามารถสรา้งสรรครู์ปแบบ งานเขยีนอย่างอิสระ ไม่ไดค้าดหวงัมากว่าสมาชิกค่ายควรเขยีนงานหรือท า

ตามสิ่งที่สอนไดท้นัที ตอ้งรอเวลาใหค่้อย ๆ เติบโต” เพราะบรรยากาศค่ายที่เนน้ความสนุกสนานและเป็นกนัเองท าให ้

สมาชกิค่ายไวว้างใจวทิยากร จึงเขา้ถงึตวัตนของสมาชิกค่ายได ้รบัรูเ้รื่องราวทกุขสุ์ขในชีวติอย่างเปิดเผย ซึ่งสมาชิกค่าย

ไดถ้่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านงานเขยีน จะช่วยเยยีวยาความรูส้กึ อาจกลา่วไดว้่าวรรณกรรมเป็นโอสถชัน้ดีที่จะบ  าบดั

โรคทางใจใหทุ้เลาได ้นอกจากน้ี การเขา้ค่ายยงัเชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกค่ายกบัวทิยากรใหผู้กพนักนั ก่อเกิด

มติรภาพที่ดีต่อกนั หลงัจากจบค่ายก็ยงัติดต่อและไปมาหาสู่กนัเสมอ โดยคณะวทิยากรกลุ่มนาครได ้สะทอ้นถงึคุณค่า

ทางใจกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในค่าย เช่น สุนนัทวงศ ์เทพชู (๒๕๖๒) เล่าว่า “มเีด็กอยู่คนหน่ึงอยู่กลุ่มเดียวกบัผมบอกว่า

วนัที่จบค่ายอยากขอถ่ายรูปดว้ย แต่หาจงัหวะถ่ายรูปไม่ได ้จึงตามมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุก๊ แลว้บอกว่าตอนอยู่ค่าย

อยากถ่ายรูปดว้ยก็ไม่ไดถ้่าย ท าใหรู้ส้ึกว่าการไดท้  ากิจกรรมในค่ายไดใ้ชเ้วลาดว้ยกนักบัเด็ก ซึ่งเด็กมองว่าการได ้ผ่าน

งานการอ่านการเขยีนร่วมกบัวทิยากร ท าใหม้คีวามสมัพนัธต่์อกนัจึงอยากมภีาพสกัภาพเก็บไว ้เผื่อว่าวนัขา้งหนา้ถา้ได ้

เขยีนหนงัสือก็อาจส่งใหว้ิทยากรดูไดแ้ละยงัคงติดต่อกนัไดอ้ยู่ เพื่อเป็นการเชื่อมความสมัพนัธไ์ม่ใหข้าดหาย ท ัง้น้ีการ

ร่วมค่ายช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนัไดจ้ริง ๆ เด็กค่อนขา้งรูส้ึกผูกพนักบัวิทยากร บางคร ัง้การติดต่อกนัไม่

จ  าเป็นตอ้งพูดคุยเรื่องงานเขยีนก็ได”้ หรือ พิณพิพฒัน ์ศรีทว ี(๒๕๖๒) บอกว่า “บางคนทกัมาหาว่าคิดถงึจงั...ในกลุ่ม

ผมนัน้เด็กที่มาต่างโรงเรียน พอจบค่ายก็มาอยู่ในกลุ่มแชทเดียวกนั จนกลายเป็นเพื่อนสนิทกนัท ัง้หมด ผมเคยไปแอบ

อ่านจากที่พูดคุยกนัเฉพาะเรื่องงานเขยีน ภายหลงัก็เปลี่ยนเป็นความผูกพนั เป็นความสมัพนัธท์ี่สรา้งเครือข่ายไดม้าก

เมือ่เติบโตเป็นผูใ้หญ่” หรืออีกกรณี สุนนัทวงศ ์เทพชู (๒๕๖๒) บอกถงึความประทบัใจของสมาชิกค่ายว่า “หรือถามว่า

เมือ่ไหร่จะจดัค่ายอีก หนูอยากไปค่ะ บางคร ัง้เดก็เหน็เราไปจดัค่ายที่ต่าง ๆ มกัเปรยว่าหนูอยากไปค่าย เมือ่ไหร่จะมค่ีาย

แบบน้ีอีก” ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนจึงท าใหส้มาชิกค่ายบางส่วนไดม้ทีี่ปรึกษาเรื่องการอ่านการเขยีนและเรื่องชีวิต

ดว้ย 

  ๒) คุณูปการต่อวทิยากร 

  การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนเป็นโอกาสที่คณะวิทยากรกลุ่มนาครไดพ้บปะสงัสรรค์กนั                 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวในวงการวรรณกรรม ตลอดจนเรื่องราวในวิถีชีวิต การท างาน ครอบครวั เพราะในยามปกติ

อาจจะไม่ไดพ้บปะกนั เพราะต่างคนต่างมภีาระหนา้ที่ที่แตกต่างกนั ไม่มเีวลาจะติดต่อหรือพบปะกนัอย่างจริงจงั ซึ่งการ

ไดม้าพบปะกนัดว้ยภารกิจของวทิยากรในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน และอยู่ดว้ยกนัเป็นเวลา ๓ วนั ๒ คืน กจ็ะมเีวลา

พดูคุยเพือ่สรา้งก าลงัใจและเป็นแรงบนัดาลใจแก่กนัในเรื่องต่าง ๆ ท ัง้การเขยีน ชวีติและการท างาน ช่วยใหม้พีลงัในชวีติ 

โดยเฉพาะต่อการผลติผลงานวรรณกรรมขบัเคลือ่นสงัคมต่อไป  

   ทัง้น้ีการพบปะกนัในค่ายฯท าใหส้มาชิกกลุ่มนาครซึ่งเป็นวทิยากรแต่ละคนไดม้โีอกาสน าผลงานของ

ตวัเองมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกค่ายฯดว้ย เพื่อเปิดโลกทศันส์  าหรบัการเขยีนงานใหก้วา้งขึ้นท ัง้ในส่วนของ

วทิยากรและสมาชิกค่าย ดงัที่ ประมวล มณีโรจน์ (๒๕๖๒) ไดก้ล่าวถึงเรื่องน้ีว่า “ถา้เรามค่ีายเราก็จะไดพ้บกนั เอากวี

ใหม่ๆ มาอ่าน ถงึแทนที่จะอ่านใหเ้ราฟงั ก็อ่านใหเ้ด็กฟงั เราก็ไดฟ้งัดว้ย มนัมกีิจกรรมในค่ายฯอยู่แลว้” ลกัษณะเช่นน้ี

เป็นวถิชีีวติปกติของสมาชกิกลุ่มนาคร ซึ่งยดึถอืกนัมายาวนานนบัแต่กลุม่วรรณกรรมน้ีไดก่้อตัง้ขึ้นมา เมือ่สมาชกิแต่ละ



 
 

[๖๗] 
 

คนมีภารกิจในชีวิตเปลี่ยนแปลงไป วิถีดงักล่าวของกลุ่มนาครก็เปลี่ยนแปลงไปดว้ย การกลบัมาพบปะกนัในค่าย

พฒันาการอ่านการเขียนต่าง ๆ จึงถือเป็นโอกาสที่ส  าคญัที่จะไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่า ง ๆ ต่อกนั ไดฟ้ื้น

บรรยากาศของมติรภาพทางวรรณกรรมของกลุม่นาครไปดว้ยในขณะเดยีวกนั  

  ๓) คุณูปการต่อสงัคม 

  เมื่อเยาวชนเขา้ร่วมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนยิ่งสรา้งโอกาสใหใ้กลช้ิดวรรณกรรมมากขึ้น  หาก

ส่งเสริมใหเ้ยาวชนรูจ้กัเขยีนงานก็จะพฒันาทกัษะการเขยีนและมผีลงานวรรณกรรมอนัเป็นคลงัความรูเ้พิ่มขึ้น ซึ่งงาน

เขยีนจากค่ายจะสะทอ้นปญัหาทางสงัคมของเยาวชน เช่น ปญัหาครอบครวั ปญัหาการเรียน ปญัหาเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

ถา้นกัปกครองน างานเขยีนเหล่าน้ีมาศึกษาย่อมเกิดการรบัรู ้เขา้ใจปญัหา และต่อยอดสู่การแกไ้ขปญัหาใหห้มดไป ดงั

กรณีที่ พิณพิพฒัน ์ศรีทวี (๒๕๖๒) ยกตวัอย่างสมาชิกค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่จดัร่วมกบัอ าเภอสะเดา จงัหวดั

สงขลา ซึ่งมชีาวพม่าที่เขยีนเรื่องราวซึ่งเป็นปญัหาของตนเองเป็นเด็กไม่มนีามสกุล เขยีนเรื่อง คนไม่มนีามสกุล กระท ัง่

งานเขยีนเผยแพร่จนไดร้บัการแกไ้ขปญัหาว่า “เด็กที่ไดร้างวลัความเรียงที่ ๑ ระดบันกัเรียน ซึ่งเขยีนออกมาเหมอืนกนั 

ในแนวเดียวกนั เป็นเด็กพม่าที่เขยีนเรื่องของตนเอง เรื่อง คนไม่มนีามสกุล เป็นเรื่องที่เด็กเขยีนเรื่องตนเองที่อยู่ในใจที่

ไม่รูจ้ะเล่าใหใ้ครฟงั ซึ่งค่ายของเราก็เปิดใหเ้ด็กไดเ้ขยีนเพื่อเยยีวยาตวัเองและเยยีวยาวทิยากรดว้ยเช่นกนั ในตอนหลงั

วฒันธรรมกบันายอ าเภอ โดยวฒันธรรมไปช่วยผลกัดนัใหม้นีามสกุล ในตอนหลงัเด็กคนน้ีก็ไดน้ามสกุล จากงานเขยีน

ของเด็กเองที่เขยีนจากค่ายนกัเขยีน ค่ายนกัเขยีนจึงเป็นเหตุการณ์ที่ท  าใหเ้ด็กไดม้โีอกาสไดน้ามสกุล ” ลกัษณะเช่นน้ี

มกัจะเกิดขึ้นเสมอในกิจกรรมของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ซึ่งสมาชิกกลุ่มนาครไดใ้ชป้ระสบการณ์ทางวรรณกรรม

ในฐานะวทิยากรของค่าย แกป้ญัหาใหส้มาชิกค่าย โดยการเชื่อมกิจกรรมในค่ายฯ กบัภารกิจของหน่วยงานผูร่้วมจดัเพื่อ

ยกระดบัความส าคญัของปญัหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัเด็กและเยาวชนใหม้คีวามชดั เจนขึ้น จนสามารถน าไปสู่การแกไ้ขใน

ระดบันโยบายของหน่วยงาน ซึ่งประเด็นน้ียนืยนัดว้ยจ านวนครัง้และความต่อเน่ืองในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน

ที่สมาชิกกลุ่มนาครจดัร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง จดัค่ายเขียนโลกดว้ยมือเรา 

ติดต่อกนัตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๙ จ านวน ๗ คร ัง้ ส  านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา จดัค่ายเรื่องเล่าจากบา้นเรา 

จ านวน ๒ คร ัง้ ที่ว่าการอ าเภออ่าวลึก จงัหวดักระบี่ จดัค่ายตน้กลา้นกัเขียน จ านวน ๒ คร ัง้ ที่ว่าการอ าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา จดัค่ายตน้กลา้นกัเขยีน จ านวน ๒ คร ัง้ หมวดวชิาภาษาไทย โรงเรียนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวดั

พทัลุง จดัค่าย Yung พทัลุง จ านวน ๓ คร ัง้ โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม อ าเภอบางแกว้ จงัหวดัพทัลุง จดัค่ายช่อ

วรรณศิลป์ถิน่บางแกว้ จ านวน ๒ คร ัง้ เป็นตน้ 

  กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกบัคุณูปการของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร ซึ่งได ้

แสดงใหเ้ห็นสาระส าคญัท ัง้ ๓ ประการ ไดแ้ก่ คุณูปการต่อสมาชิกค่ายฯ คุณูปการต่อวิทยากร และคุณูปการต่อสงัคม

นัน้ จึงถอืเป็นคุณูปการที่ส  าคญัของสมาชิกกลุ่มนาคร นอกจากการท าหนา้ที่สรา้งสรรคง์านวรรณกรรมในฐานะนกัเขยีน 

หรอืบทบาทอื่นที่สมาชิกแต่ละคนไดย้ึดถอืปฏบิตัิกนัมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาเด็กและเยาวชนใหเ้หน็คุณค่าของ

วรรณกรรมผ่านการอ่านการเขยีน ซึ่งเป็นบทบาททีส่  าคญัและยากยิ่งในยุคปจัจบุนั แมป้รมิาณการจดัค่ายพฒันาการอ่าน

การเขยีนของสมาชกิกลุม่นาครจะมไีม่มากนกัเมือ่เทยีบกบัสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหมใ่นรอบ ๑๐ ปี(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๖๐) แต่ก็

ไมน่อ้ยส าหรบัยุคทีก่ารอ่านการเขยีนไดก้ลายเป็นกจิกรรมไกลตวัของเด็กและเยาวชน รวมท ัง้ผูใ้หญ่ในสงัคมไทยดว้ย 
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บทที่ ๔  

รูปแบบกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอ่ำนกำรเขียนแบบบูรณำกำร 

 

 การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาครนั้น เมื่อไดถ้อดบทเรียนโดย

อ าศัย ก าร ศึ กษ าแล ะวิ เค ราะห์ เอ ก ส าร  (Documentary Analysis) ก ารส ัง เก ต แบบ ไม่ มี ส่ ว น ร่วม (Non-

ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (FocusGroup 

Discussion) พลงัอ านาจแห่งการเล่าเรื่อง (Storytelling) การวเิคราะหห์ลงัปฏิบตัิการ (After ActionReview: AAR) 

การส ัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยอาศัย

ประสบการณ์ของผูม้ีส่วนร่วมท ัง้สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร เจา้ของโครงการค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

ผูบ้รหิาร ครู นกัเรยีน นิสติหรอืนกัศึกษา และอื่นๆ ปรากฏผลดงัน้ี 

   

๔.๑  รูปแบบกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียนของสมำชิกกลุ่มคลื่นใหม่ 

           การถอดบทเรียนเกี่ยวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่จากประสบการณ์

ของผูม้สี่วนร่วมท ัง้สมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ เจา้ของโครงการค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ผูบ้รหิาร ครู นกัเรยีน นิสติหรือ

นกัศึกษา และอื่นๆ เมื่อสงัเคราะหบ์ทเรียนโดยอาศยัทฤษฎีการจดัการความรูซ้ึ่งเป็นการผสมผสานและเกื้ อกูลกนั

ระหว่างองคป์ระกอบ ๓ ส่วน คือ ความรูท้ีบ่นัทกึเป็นทางการ (Explicit Knowledge) ความรูค้วามสามารถทีฝ่งัแฝงอยู่

ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เมื่อสงัเคราะหต์ามองคป์ระกอบส าคญั ๓ 

ส่วนดงักล่าวของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน พบว่า กลุม่คลืน่ใหม่และหน่วยงานหรืองคก์รเจา้ของโครงการค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีน ไดบ้นัทกึความรูเ้ป็นทางการอย่างเป็นระบบ ในรูปเอกสารแสดงขอ้มลูการจดัค่ายฯต่าง ๆ เช่น 

ขอ้มูลวนัเวลา ขอ้มูลวทิยากร ขอ้มูลผูเ้กี่ยวขอ้ง ขอ้มูลสมาชิกค่ายฯ ขอ้มลูการประเมนิผล ขอ้มลูผลงาน เป็นตน้ จาก

องคป์ระกอบส่วนน้ีน าไปสู่ขอ้มลูการแสดงความรูค้วามสามารถที่แฝงฝงัอยู่ในตวับุคคลทุกฝ่าย โดยเฉพาะสมาชิกค่ายฯ 

ซึ่งถือเป็นผลผลิตที่ส  าคญัของค่ายฯ และสามารถวิเคราะหล์กัษณะโครงสรา้งพื้นฐานในการจดัค่ายฯจากขอ้มูลของ

องค์ประกอบทั้งสองส่วนนั้นไดด้ ว้ย ท ั้งน้ี ผู ว้ิจ ัยไดส้ ังเคราะห์บทเรียนดว้ยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร 

(Documentary Analysis) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) ก ารส น ท น าก ลุ่ ม  (FocusGroup Discussion) พ ล ัง อ าน าจ แ ห่ งก าร เล่ า เรื่ อ ง        

(Storytelling) การวิเคราะหห์ลงัปฏิบตัิการ (After ActionReview: AAR) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) และการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ปรากฎผลตามรายละเอยีดดงัตารางต่อไปน้ี  

 

องคป์ระกอบในกำรจดัค่ำยฯ ลกัษณะกำรด ำเนินกำร 

๑. วทิยากร ๑. ดา้นความรู ้พยายามลดความเป็นวชิาการที่เป็นทฤษฎลีง แต่ควรเนน้การน า

ประสบการณข์องแต่ละคนมาเลา่และฝึกฝนสมาชกิค่ายแทน 

๒. ดา้นความสมัพนัธก์บัสมาชกิค่าย คือ เนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุข เน่ืองจาก

สมาชกิค่ายส่วนใหญ่มทีศันคตวิ่า การอ่านการเขยีนเป็นเรื่องยาก 

๓. การเลอืกวทิยากรแต่ละคร ัง้ตอ้งปรบัตามความเหมาะสมของค่ายเป็นส าคญั 
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และสามารถปรบัตวัเขา้กบัสมาชิกค่ายได ้เน่ืองจากส่วนมากจะเป็นนกัเรียน

ประถมศึกษาจนถงึนิสติหรอืนกัศึกษาระดบัอดุมศึกษา เพื่อลดช่องว่างระหว่างวยั 

ควรเนน้ความเป็นครอบครวัมากกว่า 

๔. ดา้นนนัทนาการเป็นอีกดา้นที่ส  าคญั เน่ืองจากมีการประยุกตใ์ชบ้ทเพลงที่

สะทอ้นความเป็นค่ายและเกมที่สามารถย่อยองค์ความรูท้างดา้นการอ่านการ

เขยีนโดยผ่านกระบวนการเหลา่น้ี  

๕. เนน้วิทยากรที่มีพลงัคิดหรือปฏิบตัิเชิงบวกดว้ยการสื่อผ่านค าพูดสามารถ

เชื่อมความสมัพนัธก์บัสมาชิกค่ายใหรู้ส้ึกสนุกสนานและมคีวามสุขต่อการร่วม

กจิกรรมในบรรยากาศค่าย 

๒. หลกัสูตรและรูปแบบ ๑. เป้าหมายการจดัค่ายจะเนน้การอ่านการเขยีนอย่างมคีวามสุข 

๒. รูปแบบ 

     -ระยะแรก เนน้การบรรยายเน้ือหาบนเวที สมาชิกค่ายนัง่ฟงัและปิดทา้ย

ดว้ยการเขียนงานของสมาชิกค่าย แต่แทบจะไม่มีเวลาในการวิจารณ์ผลงาน

หรอืไมม่ขีอ้มลูยอ้นกลบัเกี่ยวกบัผลการปฏบิตัิ 

    -ปจัจุบนั มกีระบวนการจดัค่ายรูปแบบใหม่ ต ัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เนน้การ

จดักิจกรรมแบบเขา้ถึงตวัสมาชิกค่าย  การแบ่งช่วงเวลาใหส้มาชิกค่ายร่วม

กิจกรรมพฒันาการอ่านการเขียนมากขึ้น ทางคณะวิทยากรมีก าหนดกิจกรรม

ส าคญั ดงัน้ี 

      เวลา ๐๖.๐๐ น. สมาชกิค่ายจะตื่นนอนและเตรยีมตวัใหเ้รยีบรอ้ย บางคร ัง้

อาจยดืหยุ่นเวลาได ้

      เวลา ๐๗.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

      เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มเขา้สู่กจิกรรมต่าง ๆ  

      -สรา้งบรรยากาศในค่าย ละลายพฤติกรรมสมาชิกค่าย เปิดกิจกรรม

นนัทนาการดว้ยการเล่มเกมและรอ้งเพลงประมาณ ๑๕ หรือ ๒๐ นาที ทกัทาย

สรา้งบรรยากาศความเป็นกนัเองโดยวิทยากรหลกัซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่

คือ ปรชัชา ทศันา  

     -กจิกรรมการสอนประมาณ ๑ ช ัว่โมง ๑ ช ัว่โมงครึ่งหรอื ๔๕ นาท ีขึ้นอยู่กบั

สถานการณ์แต่ละค่าย แต่ละบทเรียนวิทยากรช่วยกนั ประกอบดว้ยกานติ ณ 

ศรทัธา วรภ วรภา รมณา โรชา ดวงแกว้ กลัยาณ ์ และปรชัชา ทศันา 

     -กิจกรรม ‘จากจินตนาการสู่งานเขียน ’ เป็นการฝึกฝนใหส้มาชิกค่ายมี

ความรูค้วามเขา้ใจว่าการเขยีนนัน้ควรเริ่มตน้ดว้ยจินตนาการอย่างอสิระ 

     -กิจกรรม ‘เขียนตามโจทย์’ วิทยากรจะสอนวิธีเขียนงานแต่ละประเภท

ประกอบดว้ยบทกว ีเรื่องส ัน้ หรือความเรยีงแลว้แต่ความสนใจของสมาชกิค่ายฯ 

แต่ละคน พรอ้มดว้ยการแบ่งกลุ่มย่อยโดยมวีิทยากรประจ ากลุ่มคอยดูแลอย่าง
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ใกลช้ดิ 

     -กิจกรรมที่ส  าคญัมาก คือ ช่วงที่ใหส้มาชิกค่ายสรา้งสรรค์ผลงาน โดย

ก าหนดเวลาประมาณ ๒ ช ัว่โมง เพราะสมาชิกค่ายฯ แต่ละคนตอ้งใชเ้วลาในการ

เขยีนงาน ขณะที่สมาชิกค่ายก าลงัเขยีนงานก็จะมาปรึกษาหารือคณะวทิยากรซึ่ง

จะคอยแนะน าแนวทางอย่างเป็นกนัเอง 

      เวลา ๑๒.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

      เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชกิค่ายสรา้งสรรคผ์ลงานเขยีนกนัต่อไป 

      เวลา ๑๖.๓๐ น. สมาชิกค่ายตอ้งมาเขา้หอ้งประชุม คนที่ยงัเขยีนงานไม่

เสรจ็ค่อยมาตกลงร่วมกนัว่าจะจดัการอย่างไร  

      -ขณะด าเนินกิจกรรมค่ายอยู่ สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ซึ่งเป็นวิทยากรมกัจะ

ประชุมเพื่อแกไ้ขปญัหา ขอ้บกพร่องหรือตรวจสอบความเรียบรอ้ยของรูปแบบ

กจิกรรมไปดว้ย 

      เวลา ๑๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเยน็  

      -หลงัจากการจดัค่ายยุติลงแต่ละคร ัง้ กานติ ณ ศรทัธา กบัดวงแกว้ กลั

ยาณ์ ก็จะตอ้งวิเคราะหห์ลกัสูตรกนัใหม่ทุกคร ัง้ เพื่อรองรบัการจดักิจกรรมใน

ค่ายถ ัดไป ทุกคร ั้งที่ จ ัด ค่ายจะแจง้ขอ้มูลใหว้ิทยากรแต่ละคนทราบว่ า

กระบวนการจดัค่ายเป็นอย่างไรเพือ่การพฒันาในล าดบัต่อไป 

๓. วตัถปุระสงค ์ ๑. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเจา้ภาพหรือเจา้ของโครงการหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในกรณีทีต่อ้งการจดักจิกรรมในรูปแบบค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

๒. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์การอ่านการเขียนอย่างมี

ความสุข 

๔. ปญัหาทีพ่บ ๑. การคดัเลอืกเด็กและเยาวชนมาเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนขาดความเอา

จรงิเอาจงัจากเจา้ของโครงการหรอืเจา้ภาพหรอืหน่วยงานต่าง ๆ  

๒. สถานที่จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกิจกรรม

ใหบ้รรลุตามกระบวนการทีก่  าหนด 

๓. ผูเ้กี่ยวขอ้งบางส่วนไม่ไดเ้ห็นความส าคญัของค่ายพฒันาการอ่านการเขียน

อย่างจรงิจงั เช่น จดัตามนโยบาย จดัเพือ่การประเมนิ เป็นตน้ 

๔. ความอ่อนแอดา้นการอ่านของเด็กและเยาวชน รวมท ัง้ครู-อาจารยท์ี่เกี่ยวขอ้ง

กบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ซึง่เป็นพื้นฐานทีส่  าคญั 

๕. ขาดแคลนหนงัสอืทีส่่งเสรมิการอ่าน   

๕. อื่นๆ ๑. จ านวนวนัที่จดัค่าย ตามปกติจะจดัเป็นเวลา ๓ วนั ๒ คืน และเป็นช่วงเปิด

ภาคเรยีน เพราะสะดวกในการตดิต่อประสานงานทุกฝ่าย 

๒. สถานที่ซึง่เหมาะสมส าหรบัการจดัค่าย คือ ในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรียน เช่น 

โรงแรม สถานที่ทางธรรมชาติ เป็นตน้ แนวโนม้เห็นว่าควรเป็นสถานที่เชิง
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ธรรมชาต ิเพราะจะช่วยสรา้งแรงบนัดาลใจในการเขยีน 

๓. ระยะเวลาตามหลกัสูตรควรเพิม่ช่วงเวลาฝึกการเขยีนงานใหม้ากขึ้น 

๔. พธิเีปิด-พธิีปิด ตอ้งประสานงานกบัประธานในพธิใีหช้ดัเจนเกี่ยวกบัเวลา เพื่อ

ไมใ่หก้ระทบกจิกรรมอื่น ๆ มากจนเกนิไป 

๕. คุณสมบตัขิองวทิยากร ตามปกตวิทิยากรจะเป็นสมาชกิของกลุ่มคลืน่ใหม่ที่มี

ประสบการณ์การจดัค่าย มาอย่างต่อเน่ือง หากมกีารเชิญวิทยากรเพิ่มเติมตอ้ง

พจิารณาคุณสมบตัิใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมส าคญัในค่าย เช่น ตอ้งเป็นกนัเอง

กบัสมาชิกค่าย มีความรูค้วามเขา้ใจหรือประสบการณ์เฉพาะที่สอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงคค่์ายแต่ละคร ัง้ เป็นตน้ 

๖. หลกัสูตร สมาชิกของกลุ่มคลื่นใหม่จะมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรค่ายอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง และปรบัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเจา้ของโครงการหรอืเจา้ภาพ

หรือหน่วยงานนัน้ ๆ และการน าหลกัสูตรไปใชก้็จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่

ก  าหนด  

๗. จ านวนสมาชิกค่าย มีความเห็นหลายแนวทาง เช่น ถา้เป็นนกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา จ านวนสมาชิกค่ายจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะสถานที ่

หากสถานทีม่คีวามเหมาะสมหรอืมคีวามพรอ้มสามารถรบัสมาชิกค่ายไดถ้งึ ๔๐-

๖๐ คน โดยมีการปรบัจ านวนวิทยากรตามจ านวนสมาชิกค่าย ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

คุณภาพของนกัเรยีนและสถานที่ประกอบกนั 

 

ตวัอย่ำงที่ ๑ รูปแบบกำรจดัค่ำยของสมำชิกกลุ่มคลื่นใหม่ (กรณี ๓ วนั ๒ คนื) 

 

ช่ือโครงกำร “ค่ำยเยำวชนพหวุฒันธรรมจงัหวดันรำธิวำส” 

ช่ือรอง “กจิกรรมค่ำยเยำวชนสำนฝนันักเขียน ‘พหวุฒันธรรมบำ้นฉนั’ รุ่นที่ ๑ (ประถมศึกษำ)” 

ระหว่างวนัที ่๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมตนัหยง ต าบลบางนาค อ าเภอเมอืงนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

 

วนัที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ลงทะเบยีน 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.  พธิเีปิด 

   กลา่วรายงาน โดย นางอษุณีย ์ธุวโชต ิวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส 

   กลา่วเปิด โดย นายเอกรฐั หลเีสน็ ผูว้่าราชการจงัหวดันราธวิาส 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.  แนะน าวทิยากร, นนัทนาการ, บทกวตีอ้นรบัสู่ค่ายฯ 

   โดย นิพล รตันพนัธ,์ กานต ิณ ศรทัธา, ดวงแกว้ กลัยาณ์ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 



 
 

[๗๒] 
 

   โดย กานต ิณ ศรทัธา, ดวงแกว้ กลัยาณ์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. ศึกษาตวัอย่างผลงาน “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 

   โดย นิพล รตันพนัธ ์

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.  สรา้งสรรคผ์ลงาน ๑ (เขยีนเรื่องและวาดภาพตามจนิตนาการ) 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย คณะวทิยากร 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  เขา้ทีพ่กั, ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. น าเสนอผลงาน, นนัทนาการ 

   โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.   เขา้นอน 

 

วนัที่ ๙ มกรำคม ๒๕๖๓ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. นนัทนาการ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “พหุวฒันธรรมกบัการสรา้งงานเขยีน” 

   โดย นิพล รตันพนัธ ์

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “การเขยีนความเรยีง” 

   โดย กานต ิณ ศรทัธา, ดวงแกว้ กลัยาณ์ 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 

๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น. สนทนากลุม่ย่อยกบัวทิยากร 

   กลุม่ที ่๑ โดย นิพล รตันพนัธ ์

   กลุม่ที ่๒ โดย กานต ิณ ศรทัธา 

   กลุม่ที ่๓ โดย ดวงแกว้ กลัยาณ ์

 ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น. สรา้งสรรคผ์ลงาน (ความเรยีง) เรื่อง “สงัคมพหุวฒันธรรมบา้นฉนั” 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. แนะน าหนงัสอืน่าอ่าน, นนัทนาการ 

   โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.   เขา้นอน 

 

วนัที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 



 
 

[๗๓] 
 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. วจิารณผ์ลงานนกัเรยีน 

   โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.  พบวทิยากรประจ ากลุม่เพือ่ปรบัปรุงผลงาน 

   โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรูส้กึจากการเขา้ค่ายฯ 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/ละหมาด 

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. น าเสนอผลงาน (ความเรยีง) เรื่อง “สงัคมพหุวฒันธรรมบา้นฉนั” 

   โดย นิพล รตันพนัธ ์

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.  มอบเกยีรตบิตัรและพธิีปิด โดย นางอษุณีย ์ธุวโชต ิวฒันธรรมจงัหวดันราธวิาส 

๑๕.๐๐ น.   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

หมำยเหต ุ ๑. พกัรบัประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 

 ๒. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

ตวัอย่ำงที่ ๒ รูปแบบกำรจดัค่ำยของสมำชิกกลุ่มคลื่นใหม่ (กรณี ๒ วนั ไม่คำ้งคนื) 

 

ช่ือโครงกำร “ค่ำยพฒันำทกัษะภำษำไทย” 

โรงเรยีนหำดใหญ่วิทยำลยั 

ระหว่างวนัที ่๖-๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

ณ สยามนครนิทรค์อมเพลก็ซ ์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

วนัที่ ๖ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พธิเีปิด 

๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น. แนะน าวทิยากร, บทเพลง, บทกวตีอ้นรบัสู่ค่าย, นนัทนาการ 

   โดย วรภ วรภา, กานต ิณ ศรทัธา, ดวงแกว้ กลัยาณ,์ ขวญัตา ทวีสุข 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น. รบัประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. บรรยายเรื่อง “การเขยีนความเรียงเชงิสรา้งสรรค”์ 

   โดย กานต ิณ ศรทัธา 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศึกษาตวัอย่างความเรียงเชงิสรา้งสรรค ์

   โดย ดวงแกว้ กลัยาณ,์ ขวญัตา ทวสุีข 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. พบวทิยากรประจ ากลุม่ 

   กลุม่ที ่๑ วรภ วรภา  กลุม่ที ่๒ กานต ิณ ศรทัธา 

   กลุม่ที ่๓ ดวงแกว้ กลัยาณ์   กลุม่ที ่๔ ขวญัตา ทวสุีข 



 
 

[๗๔] 
 

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.  สรา้งสรรคผ์ลงาน (ความเรยีงเชิงสรา้งสรรคแ์ละวาดภาพประกอบ) 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๖.๐๐ น.   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

วนัที่ ๗ กมุภำพนัธ ์๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.  นนัทนาการและบทเพลง 

   โดย กานต ิณ ศรทัธา, วรภ วรภา 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น.  น าเสนอผลงาน (ความเรยีงเชงิสรา้งสรรค,์ ภาพวาด) 

   โดย ดวงแกว้ กลัยาณ,์ ขวญัตา ทวสุีข 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.  รบัประทานอาหารว่าง 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง “การเขยีนกาพยย์านี ๑๑” 

   โดย วรภ วรภา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง 

๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น. สรา้งสรรคผ์ลงาน (กาพยย์านี ๑๑) 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.  รบัประทานอาหารว่าง 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.  น าเสนอผลงาน (กาพยย์านี ๑๑) 

   โดย วรภ วรภา 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.  พธิปิีด 

๑๖.๐๐ น.   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 รูปแบบการจดัค่ายดงัตวัอย่างขา้งตน้ เป็นพฒันาการและการปรบัเปลี่ยนใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัท ัง้

เป้าหมายของผูจ้ดัหรือเจา้ภาพ สภาพของสมาชกิค่าย สถานที่และวนัเวลา ซึ่งสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ไดใ้ชรู้ปแบบดงักล่าว

ในการจดัค่ายต่าง ๆ ในระยะหลงัน้ี (ตน้ปี พ.ศ.๒๕๖๓)  

 

๔.๒  รูปแบบกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียนของสมำชิกกลุ่มนำคร 

           การถอดบทเรยีนเกี่ยวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่นาครจากประสบการณ์ของผู ้

มสี่วนร่วมท ัง้สมาชิกกลุ่มนาคร เจา้ของโครงการค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ผูบ้รหิาร ครู นกัเรียน นิสติหรอืนกัศึกษา 

และอื่นๆ เมื่อสงัเคราะหบ์ทเรียนโดยอาศัยทฤษฎีการจดัการความรูซ้ึ่งเป็นการผสมผสานและเกื้ อกูลกนัระหว่าง

องคป์ระกอบ ๓ ส่วน คือ ความรูท้ี่บนัทึกเป็นทางการ (Explicit Knowledge) ความรูค้วามสามารถที่ฝงัแฝงอยู่ในตวั

บุคคล (Tacit Knowledge) และโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) เมื่อสงัเคราะหต์ามองคป์ระกอบส าคญั ๓ ส่วน

ดงักล่าวของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียน พบว่า กลุ่มนาครและหน่วยงานหรืองค์กรเจา้ของโครงการค่าย

พฒันาการอ่านการเขียน ไม่ไดบ้นัทึกความรูเ้อาไวอ้ย่างเป็นทางการและอย่างเป็นระบบ ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัความรู ้

ความสามารถที่ฝงัแฝงอยู่ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) เกือบท ัง้หมดเพื่อน าเสนอขอ้มูลการจดัค่ายฯต่าง ๆ เช่น 



 
 

[๗๕] 
 

ขอ้มลูวนัเวลา ขอ้มลูวทิยากร ขอ้มลูผูเ้กี่ยวขอ้ง ขอ้มลูสมาชิกค่ายฯ ขอ้มลูการประเมนิผล เป็นตน้ แต่สมาชกิกลุ่มนาคร

จะมขีอ้มูลซึ่งเป็นผลผลติจากการเขา้ค่ายฯ บนัทกึไวอ้ย่างชดัเจน นัน่คือ ผลงานเขยีนของสมาชิกค่ายฯ ซึ่งมกัจะพิมพ์

เป็นหนงัสอือย่างสวยงามและเผยแพร่ท ัว่ไป สามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบไดอ้ย่างด ีและสามารถวเิคราะหล์กัษณะ

โครงสรา้งพื้นฐานในการจดัค่ายฯ ซึ่งสมาชิกกลุ่มนาครใหค้วามส าคญัแก่เรื่องน้ีอย่างมาก มกัจะก าหนดเป็นเงือ่นไขใน

การเจรจาขอ้ตกลงกบัเจา้ภาพหรือเจา้ของโครงการหรือหน่วยงานนัน้ ๆ จากการสงัเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ผ่านการ

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-ParticipantObservation) การ

สงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุม่ (FocusGroup Discussion) พลงัอ านาจแห่งการ

เล่าเรื่อง (Storytelling) การวิเคราะหห์ลงัปฏิบตัิการ (After ActionReview: AAR) การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-

depth Interview) และการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) เช่นเดียวกนั ปรากฎผลตามรายละเอียดดงัตาราง

ต่อไปน้ี  

 

องคป์ระกอบในกำรจดัค่ำย ลกัษณะกำรด ำเนินกำร 

๑. วทิยากร ๑. สมาชกิกลุ่มนาครทีต่ิดต่อกนัมาร่วมจดักจิกรรมเป็นหลกัตัง้แต่ตน้ คือประมวล 

มณีโรจน ์อตัถากร บ ารุง หรอืสมาชกิกลุ่มนาครคนอื่น ๆ ที่สามารถมาร่วมจดั

กจิกรรมไดใ้นบางโอกาส เช่น สมคิด ทองสง สมใจ สมคิด รตันธาดา แกว้พรหม 

เป็นตน้  

๒. สมาชิกใหมซ่ึง่เป็นคนรุ่นใหม่และพรอ้มทีจ่ะท างานเพือ่สงัคม เป็นการ

อาสาสมคัรมาร่วมจดักิจกรรมโดยอาศยัความสนิทสนม ความสามารถเฉพาะตวัที่

บง่บอกถงึศกัยภาพในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น และประการส าคญั คือ รกัและ

เชื่อม ัน่ในพลงัของวรรณกรรม เนน้การท ากจิกรรมเพื่อสงัคม ซึง่บางคนเคยเป็น

ผลผลติจากการจดัค่ายฯ ของสมาชกิกลุ่มนาคร คณะวทิยากรรุ่นใหม่ประกอบดว้ย 

โสพล อกัษรเนียม สมศกัดิ์ ขนุช านาญ พณิพพิฒัน ์ศรีทว ีสุนนัทวงศ ์เทพชู และ

ชาคริต แกว้ทนัค า 

๓. การจดักจิกรรมค่ายในแต่ละคร ัง้ ถอืเป็นการไดม้าพบปะสงัสรรคเ์พื่อพดูคุยถงึ

เรื่องราวในแวดวงวรรณกรรมระหว่างมติรน า้หมกึ ท าความเขา้ใจชวีติผูอ้ื่นดว้ยเฝ้า

มองปรากฏการณ์ทางสงัคม ดงันัน้ การพบปะกนัในลกัษณะเช่นน้ีจงึมคุีณค่าทาง

จติใจ 

๔. บางคร ัง้มกีารเชิญวทิยากรรบัเชญิทีเ่ป็นคนในพื้นที่ โดยเฉพาะการน านกัเขยีนใน

ทอ้งถิ่นที่ไดร้บัการยอมรบัจากส่วนกลางและมผีลงานเป็นที่ประจกัษม์าร่วมพูดคุย 

สรา้งสสีนัในค่ายเพือ่สรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่สมาชิกค่าย เช่น จ าลอง ฝัง่ชลจิตร 

จรรยา อ านาจพนัธุพ์งศ ์เป็นตน้ 

๒. หลกัสูตรและรูปแบบ ๑. เป้าหมายการจดัค่าย ซึง่เนน้การอ่านการเขยีนอย่างมอีิสระและเป็นการเยยีวยา

บาดแผลทางจิตใจของสมาชิกค่าย 

๒. รูปแบบค่ายของสมาชิกกลุ่มนาครทีม่ ีประมวล มณีโรจน ์เป็นแกนน าหลกั มี



 
 

[๗๖] 
 

ความยดืหยุ่นสูงในการจดัการระบบ ไมม่แีบบแผนที่ตายตวั และทีส่  าคญัมุง่เนน้ให ้

สมาชกิค่ายมคีวามสนุกสนานโดยเนน้ความเป็นกนัเองระหว่างวทิยากรกบัสมาชกิ

ค่าย พยายามไมเ่นน้การบรรยายบนเวท ีตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ีต่อสมาชิก

ค่าย ดว้ยความคุน้เคย เป็นกนัเอง และเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายพูดคุยกบัวทิยากร

มากขึ้น แบง่ออกเป็น ๓ ระดบัประกอบดว้ย  

    ๑) การละลายพฤตกิรรมดว้ยการสนัทนาการ เพือ่ใหส้มาชิกรูส้กึปลดปลอ่ยจาก

กรอบความคิดที่ทางโรงเรียนคาดหวงัและบงัคบัใหเ้ป็น  มกีจิกรรมทีช่่วยส่งเสริม

การสรา้งจินตนาการท ัง้การวาดภาพ เล่นดนตร ี    

    ๒) การน าผลงานตวัอย่างวรรณกรรมมาสาธิตใหเ้หน็โครงสรา้ง เช่น โครงเรื่อง 

ฉาก ตวัละคร แก่นเรื่อง เป็นตน้  

    ๓) การดูหนงัเพือ่ใหส้มาชิกค่ายมองเหน็โครงสรา้งภายใน เช่น หนงัเรื่องน้ีตวั

ละครมใีครบา้ง ใชฉ้ากอย่างไร หรอืโครงเรื่องเป็นอย่างไร เพือ่เรียนรูอ้งคป์ระกอบ

เบื้องตน้ว่าวรรณกรรมกบัหนงันัน้มลีกัษณะร่วมกนับางประการ 

    การจดัค่ายของสมาชิกกลุม่คลืน่ใหม่นัน้ ส่วนใหญ่ใชเ้วลา ๓ วนั ๒ คืน โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

    วนัที ่๑ 

    เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มกจิกรรมค่าย เนน้การละลายพฤติกรรมจากนัน้สลบักบั

การเลน่เกม หรือการเล่นดนตรีใหส้มาชิกค่ายรูส้กึผ่อนคลาย  

    เวลา ๐๙.๐๐ น. จะน าวรรณกรรมตวัอย่างมาใหส้มาชกิดูและใหค้วามรูเ้รื่องการ

เขยีน เช่น เรื่องส ัน้ เป็นตน้ เพื่อเพิม่ทกัษะใหส้มาชิกค่าย    

    เวลา ๑๐.๓๐ น. แบง่กลุ่มย่อย ท าใหว้ทิยากรกบัสมาชิกค่ายสนิทสนมกนั 

พดูคุยแลกเปลีย่นกนั  

    เวลา ๑๒.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั   

    เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุม่ย่อยกลุ่มเดิมฝึกเขยีนต่อ  

    เวลา ๑๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเยน็  

    วนัที ่๒  

    เวลา ๐๗.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

    เวลา ๐๘.๓๐ น. เริ่มกจิกรรมค่าย เนน้การละลายพฤติกรรม จากนัน้สลบักบั

การเลน่เกม การเลน่ดนตรีหรอืดูหนงัใหส้มาชิกค่ายรูส้กึผ่อนคลาย 

    เวลา ๑๐.๓๐ น. แยกยา้ยไปฝึกเขยีนงานตามกลุ่มของตวัเองทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

โดยมวีทิยากรประจ ากลุ่มย่อยคอยใหค้ าปรึกษาอย่างใกลช้ดิ ถอืไดว้่าเป็นการให ้

อสิระแก่สมาชิกไดฝึ้กเขยีนงานอย่างเต็มที ่ 

    -หวัใจส าคญัของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุม่นาครอยู่ที่

กระบวนการแบง่กลุ่มย่อย เน่ืองจากสมาชิกค่ายเริ่มสนิทสนมกบัวทิยากร ดว้ยการ



 
 

[๗๗] 
 

เปิดใจเล่าเรื่องราวหรอืผลกระทบบางอย่างในชวีติตวัเองหรอืครอบครวั ซึง่ปกติเมือ่

อยู่ในสถานศึกษาจะไมก่ลา้เปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องทีม่ลีกัษณะเป็น

ปมดอ้ยในชวีติ 

    เวลา ๑๒.๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั     

    เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุม่ย่อยเดิมฝึกเขยีนต่อ       

    เวลา ๑๘.๐๐ น. รบัประทานอาหารเยน็ 

    เวลา ๑๙.๓๐ น. อ่านบทกว ีหรือสมาชิกค่ายแสดงความสามารถตามความถนดั 

    วนัที ่๓ 

    เวลา ๐๗.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

    สมาชิกเริ่มปรบัตวัและมคีวามสนิทสนมกบัวทิยากร  

    เวลา ๐๘.๓๐ น. เมือ่สมาชิกค่ายเขยีนผลงานเสรจ็ก็น ามาพดูคุยแลกเปลีย่นกนั

ในกลุ่มใหญ่ 

    - หลงัจากนัน้จะเป็นกระบวนการติดตามผล หลงัปิดค่ายยงัคงตดิต่อสื่อสารกนั

อยู่เสมอ 

    รูปแบบเฉพาะกลุ่ม 

    บางค่ายของสมาชิกกลุม่นาคร จะมลีกัษณะเนน้การอ่าน คือ ค่ายการอ่านลอ้ม

เมอืง เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัอ่านทุกคนไดแ้สดงความคิดเหน็อย่างเท่าเทยีมกนั 

จงึน ารูปแบบน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นการจดักจิกรรม คลา้ยบรรยากาศการนัง่ลอ้มเป็น

วงกลม ข ัน้ตอนไม่ไดเ้ป็นทางการ แต่จะเนน้ประเดน็ในการพูดคุย แลกเปลีย่น 

สอบถามหรอืโตแ้ยง้ และนกัเขยีนที่เป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มนัน้มหีนา้ที่รบัฟงัความ

คิดเหน็จากผูอ่้านโดยตรง ท าใหน้กัเขยีนไดเ้รียนรูว้ธิีคิด มมุมอง ทศันคติของนกั

อ่านที่สนใจงานของตน ลกัษณะรูปแบบเฉพาะเช่นน้ีถอืไดว้่าเป็นจุดเด่นที่ส  าคญั

ประการหน่ึงที่ท  าใหน้กัเขยีนเจา้ของผลงานกลุ่มน้ีท างานเขยีนไดผ้ลส าเร็จในภาคใต ้

๓. วตัถปุระสงค ์ ๑. เพื่อสรา้งนกัเขยีนรุ่นใหม่ 

๒. เพือ่ใหส้มาชิกค่ายฯ สนใจการอ่านการเขยีนมากขึ้น 

๓. เพือ่ใหง้านเขยีนช่วยเยยีวยาบาดแผลในชวีติแก่สมาชิกค่าย 

๔. ปญัหาทีพ่บ ๑. โรงเรยีนมกัพบปญัหาเด็กเกเร มพีฤตกิรรมกา้วรา้วที่ทางโรงเรียนไม่สามารถ

แกไ้ขได ้มกีารลงโทษตามระบบของโรงเรียน แต่ทางกลุม่นาครพบว่า ปญัหาเดก็

เกเรสามารถเยยีวยาและพฒันาไดด้ว้ยการเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน มกีรณี

ตวัอย่างที่ยนืยนัไดช้ดัเจนหลายกรณี เช่น โรงเรียนศึกษาสงเคราะหข์องจงัหวดั

พทัลุง ซึง่เป็นสถานศึกษาขยายโอกาสสู่ทอ้งถิน่ ซึ่งมคีรูภานุวตัร ขนุปราบ เป็นผูแ้ล

นกัเรียนไปเขา้ค่าย แลว้เกดิความเปลีย่นแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ ีเป็นตน้ 

๒. สมาชิกค่ายส่วนใหญ่มทีศันคตแิง่ลบต่อการเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

เน่ืองจากมองว่าค่ายเป็นกจิกรรมทางปญัญา เนน้วชิาการเฉพาะกลุ่มคนเก่ง ซึง่หาก



 
 

[๗๘] 
 

เขา้ร่วมจะสือ่สารระหว่างกนัไม่เขา้ใจ ดงันัน้ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิตลอดมา ใน

ปจัจบุนักลุม่นาครพยายามน าเสนอรูปแบบค่ายทีเ่ป็นกนัเอง และเนน้การมสี่วนร่วม

ของสมาชกิ 

๓. ปญัหาดา้นทกัษะการเขยีนของสมาชิกค่าย 

    - กลุ่มนาครมกัจะประสบปญัหาระหว่างเจา้ภาพหรอืผูจ้ดัโครงการหรือ

หน่วยงานในการวางกรอบความคิดเกี่ยวกบัการเขยีน ซึง่มองว่าอาจจะเป็นการปิด

กัน้ความคิดของสมาชกิค่ายมากจนเกินไป   

    - สมาชิกค่ายมกัจบัประเดน็ส าคญัในการเขยีนไม่ได ้ไมส่ามารถจดัระบบ

ความคิดหรือบูรณาการรูปแบบและเน้ือหาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 

    -สมาชิกค่ายไมม่สีมาธ ิไมส่ามารถอยู่น่ิง ๆ กบัตวัเองได ้อาจเป็นผลมาจาก

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาแต่ละแห่งของสมาชกิค่ายมกัจะนัง่จบักลุม่คุยกนั 

หรืออยู่ดว้ยกนัตลอดเวลา 

๔. ปญัหาดา้นกระบวนการจดัค่ายฯ 

     -กระบวนการจดัค่ายมสีิง่ทีจ่  าเป็นจะตอ้งตระหนกั คือ ผลลพัธท์ี่สมาชิกค่าย 

ควรจะไดร้บั ซึง่แต่ละค่ายมกัเกิดปญัหาตรงทีส่มาชกิมกัจะไมฟ่งัหรือไม่สนใจ

วทิยากร 

     -ทศันคตใินการจดัค่ายของเจา้ภาพหรอืผูจ้ดัโครงการหรอืหน่วยงาน ซึง่ไม่ได ้

มองเหน็คุณค่าของวรรณกรรมอย่างแทจ้รงิ เพยีงแต่จดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามธรรม

เนียมปฏบิตัอิย่างหน่ึงทีจ่  าเป็นตอ้งจดัเท่านัน้ 

๕. ปญัหาดา้นการอ่านทีพ่บจากสมาชิกค่าย เน่ืองจากการมทีศันคตใินเชิงลบต่อการ

อ่าน จงึมกัจะมุง่เนน้ไปทีจุ่ดมุง่หมายของการอ่านทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น อ่านไปเพือ่

อะไร หรอืการอ่านถูกมองว่าไมส่ามารถต่อยอดในสายวชิาที่ตลาดแรงงานตอ้งการ 

เป็นตน้ ทศันคติแบบน้ีย่อมเป็นปญัหาส าคญัที่แกไ้ขไดย้าก  

๕. อื่น ๆ  ๑. จ านวนวนัทีจ่ดัค่าย ปกตจิะใชเ้วลา ๓ วนั ๒ คืน เป็นช่วงเปิดภาคเรียน เพราะ

สะดวกในการประสานงาน 

๒. สถานทีจ่ดัค่าย ควรจดัในโรงเรยีนหรอืนอกโรงเรียน เช่น โรงเรียน โรงแรม 

หรือสถานที่ตามธรรมชาต ิเป็นตน้ แต่กลุม่นาครก าหนดสถานทีจ่  ากดัเฉพาะใน

พื้นทีจ่งัหวดัสงขลา พทัลุง สตูล และภูเก็ต  

๓. ควรเพิม่เวลาการฝึกเขยีนงานใหม้ากขึ้น 

๔. คุณสมบตัิของวทิยากร กลุม่นาครมกัประสบปญัหาเรื่องวทิยากรซึง่มกัจะมี

ขอ้จ ากดัเรื่องเวลาและอาชพี ท าใหข้าดความต่อเน่ืองในการจดัค่าย จึงตอ้งเปลีย่น

วทิยากรอยู่ตลอดเวลา 

๕. หลกัสูตร เนน้การบูรณาการ คือเด็กไมจ่  าเป็นตอ้งเขยีนงานไดเ้ท่านัน้ แต่

สามารถพฒันาทกัษะดา้นอื่น ๆ ตามความถนดัของเด็กไดด้ว้ย และมกีารท า



 
 

[๗๙] 
 

หนงัสอืรวมเลม่ผลงาน โดยตัง้บรรณาธกิารเฉพาะเลม่  

๖. การน าหลกัสูตรไปใชค้วรด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ก  าหนด  

๗. จ านวนสมาชิกค่าย การคดัเลอืกสมาชกิค่ายของกลุม่นาครไม่ไดเ้นน้คนทีม่ี

คุณภาพดา้นการอ่านการเขยีนเท่านัน้ แต่มุง่เปิดโอกาสใหเ้ด็กทีม่ลีกัษณะพเิศษ 

เช่น เด็กต่างดา้ว เด็กครอบครวัมปีญัหา เด็กที่โดนขม่ขนื เดก็เกเร เป็นตน้ ไดเ้ขา้

ร่วมค่ายดว้ย เพือ่พฒันาศกัยภาพการอ่านการเขยีน และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  

๘. การคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายในการจดัค่าย กลุ่มนาครจะเนน้การรบัเฉพาะ

หน่วยงานหรือองคก์รที่เคยร่วมงานกนัมาก่อน มคีวามสนิทสนมกบัเจา้หนา้ที่หรือบ

คุลากร หรอืมคีวามคิดเหน็ตรงกนัเป็นส าคญั 

 

ตวัอย่ำงที่ ๑ รูปแบบกำรจดัค่ำยของสมำชิกกลุ่มนำคร (กรณี ๓ วนั ๒ คนื) 

 

ช่ือโครงกำร “กำรจดักจิกรรมอบรมกำรสรำ้งสรรคง์ำนเขียนเรื่องเล่ำจำกบำ้นเรำ” 

(กำรสรำ้งสรรคง์ำนเขียนและเรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมทอ้งถิน่) จงัหวดัสงขลำ 

ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๘ มนีาคม ๒๕๖๒ 

ณ สถาบนัทกัษณิคดศึีกษา ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 

 

วนัที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๒ (อบรมกำรสรำ้งสรรคง์ำนเขียน) 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบยีน 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พธิเีปิด 

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. การบรรยาย “คุณธรรมจริยธรรม ๓ ประการ”: การช่วยเหลอืผูอ้ื่น การตอบแทนผูม้พีระคุณ 

และการใหอ้ภยั 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  การเสวนา “แรงบนัดาลใจในการเขยีนเรียงความ” จากผูช้นะการประกวดเรื่องดีๆ  

ทีบ่า้นเรา ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๑ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  การบรรยาย “เทคนิคการสรา้งสรรคง์านเขยีนเรื่องเล่าจากบา้นเรา” 

   -เรยีงความ 

   -เรื่องส ัน้ 

   -กวนิีพนธ ์

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  แบง่กลุ่มฝึกอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.  วทิยากรพบปะกลุ่มอบรมเชงิปฏบิตัิการ 

๒๑.๐๐ น.  พกัผ่อน 

 



 
 

[๘๐] 
 

วนัที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๒ (เรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรม ณ พพิธิภณัฑค์ตชินวิทยำ) 

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  น าผูเ้ขา้ร่วมอบรมและอาสาสมคัรช่างภาพเรียนรูพ้พิธิภณัฑค์ตชินวทิยา 

ของสถาบนัทกัษณิคดศึีกษา 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  เรียนรูพ้พิธิภณัฑค์ตชินวทิยาของสถาบนัทกัษณิคดศึีกษา (ต่อ) 

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  วทิยากรพบปะผูเ้ขา้อบรมแนะน าการสรา้งสรรคง์านเขยีน 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.  แนะน าแนวทางส าหรบัการสรา้งสรรคง์านเขยีน (ต่อ) 

   อาสาสมคัรช่างภาพน าเสนอภาพถ่ายในการไปเรียนรูง้านศิลปวฒันธรรม 

๒๑.๐๐ น.  พกัผ่อน 

 

วนัที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๒ (กำรอบรมกำรสรำ้งสรรคง์ำนเขียน) 

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ผูเ้ขา้อบรมเสนอผลงานของผูเ้ขา้อบรม 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รบัประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ผูเ้ขา้อบรมเสนอผลงานของผูเ้ขา้อบรม (ต่อ) 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.  พธิมีอบเกียรติบตัร และปิดการอบรม 

 

หมำยเหต ุ ๑. เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. รบัประทานอาหารว่าง 

             ๒. ก าหนดการน้ีอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 

  

     ดงันัน้ เมือ่พจิารณาบทเรียนเกี่ยวกบัรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่และ

กลุ่มนาคร น่าจะสามารถสงัเคราะหรู์ปแบบกลางที่สามารถใชจ้ดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนไดส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที่มี

ความหลากหลายของเจา้ภาพผูจ้ดัหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท ัง้น้ีจะตอ้งเป็นค่ายที่อาศยัการอ่านการเขยีนเป็นกิจกรรมส าคญั 

ส่วนค่ายใดจะเนน้การอ่านหรือการเขียนประเภทใด ก็สามารถปรบัก าหนดการหรือหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของ

เจา้ภาพ ผูจ้ดัหรือหน่วยงานต่าง ๆ นัน้ได ้ขณะเดียวกนับรรยากาศของค่าย หรือเทคนิควิธีในการท าใหส้มาชิกค่ายบรรลุ

เป้าหมายตามที่ก  าหนดจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ ความคิด ความเชื่อ และแนวคิดของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่และ

กลุ่มนาคร รวมท ัง้วทิยากรที่ท  างานร่วมกนัในค่ายนัน้ ๆ ในที่น้ีจะน าเสนอรูปแบบกลางส าหรบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีน โดยอาศยับทเรียนจากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ดงัน้ี 

 

 

 

 



 
 

[๘๑] 
 

ช่ือโครงกำร “ค่ำย……………………………………………” 

ช่ือรอง “(อำจจะมี).................................................” 

ระหว่างวนัที ่..................................................... 

ณ .............................................................. 

 

วนัที่ ................................ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบยีน 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  พธิเีปิด 

   กลา่วรายงาน โดย ..................................... 

   กลา่วเปิด โดย ....................................... 

๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.  แนะน าวทิยากร, นนัทนาการ, บทกวตีอ้นรบัสู่ค่ายฯ 

   โดย ................................................ 

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “.....................................” 

   โดย ................................................. 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ศึกษาตวัอย่างผลงาน “......................................” 

   โดย ........................................ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง หรอื 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/(ละหมาด-กรณีสมาชกิค่ายฯมมีสุลมิ) 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  สรา้งสรรคผ์ลงาน ๑ (ระบปุระเภทตามเป้าหมาย................................) 

(๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.) ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย คณะวทิยากร 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  เขา้ทีพ่กั, ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. น าเสนอผลงาน, นนัทนาการ 

   โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.   เขา้นอน 

 

วนัที่ ................................ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. นนัทนาการ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “(ความรูเ้รื่องประเภทการเขยีน)..............................” 

   โดย ...................................... 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  บรรยายเรื่อง “(ประเดน็ทีจ่ะเขยีน)................................” 

   โดย ..................................... 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง หรอื 



 
 

[๘๒] 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/(ละหมาด-กรณีสมาชิกค่ายฯมมีสุลมิ) 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  สนทนากลุม่ย่อยกบัวทิยากร 

(๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น.) กลุม่ที ่๑ โดย ........................... 

   กลุม่ที ่๒ โดย ........................... 

   กลุม่ที ่๓ โดย ........................... 

   ฯลฯ 

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.  สรา้งสรรคผ์ลงาน (...............) เรือ่ง “....................................” 

(๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ น.) ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.  ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. แนะน าหนงัสอืน่าอ่าน, นนัทนาการ 

   โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.   เขา้นอน 

 

วนัที่ ................................ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. วจิารณผ์ลงาน........................... 

   โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.  พบวทิยากรประจ ากลุม่เพือ่ปรบัปรุงผลงานเขยีน 

   โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. ความรูส้กึจากการเขา้ค่ายฯ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง หรอื 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น. รบัประทานอาหารเที่ยง/(ละหมาด-กรณีสมาชิกค่ายฯมมีสุลมิ) 

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.  น าเสนอผลงาน (…………………..) เรื่อง “……………………………” 

(๑๓.๓๐-๑๔.๑๕ น.) โดย …………………………. 

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.  มอบเกยีรตบิตัรและพธิีปิด โดย ………………………………………… 

๑๕.๐๐ น.   เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

หมำยเหต ุ ๑. พกัรบัประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 

 ๒. ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 ๓. สมาชกิกลุม่คลืน่ใหมแ่ละกลุม่นาครสามารถปรบัรายละเอยีดไปตามทศันะของแต่ละกลุม่ 

 

 

 



 
 

[๘๓] 
 

บทที่ ๕  

บทสรุปและอภปิรำยผล 

 

บทสรุป 

งานวจิยั เรื่อง ถอดบทเรยีนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน : กรณีศึกษาสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลืน่

ใหม่และกลุ่มนาคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่น

ใหม่และกลุ่มนาคร และเพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช ้

ขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร ัง้น้ีจากการจดัค่ายการพฒันาการเขียน ตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึง พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเวลา ๑๐ ปี 

โดยประมาณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคลื่นใหม่ฟ้ืนตัวขึ้นมาและจดัค่ายพฒันาการเขียนการอ่านอย่างต่อเน่ือง และเป็น

ช่วงเวลาที่สมาชิกกลุ่มนาครเริ่มลดบทบาทการเขยีนไปสู่บทบาททางสงัคมรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น รวมท ัง้เพิ่มบทบาทการ

พ ัฒนาการอ่านการเขียนแก่นักเรียนและเยาวชนชดัเจนมากยิ่งขึ้ น การวิจยัคร ัง้น้ี  ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อศึกษาขอ้มลูเชิงลกึของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลืน่ใหม่และ

กลุ่มนาคร ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key Informants) ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และกลุ่มนาคร การด าเนินการประกอบดว้ย การศึกษาและวิเคราะห์

เอกสาร(Documentary Analysis) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-ParticipantObservation) การสงัเกตแบบมีส่วน

ร่วม  (Participant Observation) การสนทน ากลุ่ ม  (FocusGroup Discussion) พล ังอ าน าจแ ห่ งก าร เล่ า เรื่ อ ง 

(Storytelling) การวิเคราะห์หลงัปฏิบ ัติการ (After ActionReview: AAR) การส ัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-depth 

Interview) และการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) ภายใตก้รอบแนวคิด คือ ๑) วิธีการถอดบทเรียน ๓ ประสาน 

คือ ความรูท้ี่ บ ันทึกเป็นทางการ (Explicit Knowledge) ความรู ้ความสามารถที่ฝังแฝงอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) อาศยัการสงัเกตการจดัค่ายจากวดีิทศัน ์การสมัภาษณ์ การเล่าเรื่อง

ท ัง้การพูดและการเขยีน การลอ้มวงสนทนา ศึกษาเอกสาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สมาชิกกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่และ

กลุ่มนาคร สมาชิกค่ายต่าง ๆ ครูและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการจดัค่าย ผูบ้ริหารหน่วยงานหรือองค์กรผูส้นับสนุน

งบประมาณการจดัค่าย ๒) สงัเคราะหแ์ละประยุกต์แนวคิดการถอดบทเรียนการจดัการงานวิจยัระบบสุขภาพ  ของ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยัคร ัง้น้ี  โดยการเพิ่มวธิีการศึกษา(ตามขอ้ ๑) แบบ

คู่ขนานระหว่างสิ่งที่ท  า(กิจกรรม)กบัสิ่งที่เกิด(ผล) ๓) น าเสนอรูปแบบการจดัค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีนที่บูรณาการ

อย่างมปีระสทิธภิาพ สรุปผลการวจิยัดงัประเด็นต่อไปน้ี 

 ๑) ถอดบทเรยีนกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียน 

สมาชกิกลุม่คลืน่ใหม่ 

ผลจากการถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุ่มคลืน่ใหม่ตลอด 

ระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปี ต ัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถงึ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูมาน าเสนอรูปแบบการ

จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ ซึ่งไดบู้รณาการการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนใหส้อดรบักบั

เจตนารมณ์ที่สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ไดว้างไว ้โดยน าองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการถอดบทเรียนไปสาธิตการจดัค่ายพฒันาการอ่าน

การเขยีนตามโครงการวจิยัน้ี ชื่อค่าย “อ่าน-เขยีน เปลี่ยนชีวติ” ระหว่างวนัที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียน



 
 

[๘๔] 
 

ชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา สรุปผลการถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนของสมาชกิกลุ่มคลืน่ใหม่ไดด้งัน้ี 

๑. การคดัเลอืกคณะวทิยากรและการแบง่หนา้ที่ในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

       คณะวทิยากรของกลุม่คลืน่ใหม่ทีร่่วมมอืกนัจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนจะใชเ้กณฑก์ารคดัเลอืกโดย

อาศยัความสมัพนัธเ์ชิงกลุ่มเพื่อนสนิทที่ไดจ้ดัค่ายร่วมกนัมาอย่างยาวนาน กบัเป้าหมายหลกัของค่ายที่เนน้การเขยีนอย่างมี

ความสุข การคดัเลอืกคณะวทิยากรจึงมแีนวทางที่ชดัเจน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหลกั คือ ใหส้มาชิกค่ายได ้

เขยีนงานอย่างมคีวามสุข ท ัง้น้ีจะไม่ละเลยความตอ้งการของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานเจา้ของโครงการ เช่น ตอ้งการ

นกัเขียนรางวลัซีไรต์ หรือศิลปินแห่งชาติมาเป็นวิทยากร เป็นตน้ การก าหนดนกัเขียนพิเศษเหล่านัน้ตอ้งสมัพนัธก์บั

หลกัสูตรหรือกิจกรรมที่จดั บทบาทส าคญัและผูต้ดัสินใจที่แทจ้ริงในการคดัเลอืกคณะวิทยากรคือสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ที่

เป็นแกนน าการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ซึ่งสมาชิกคนส าคญัของกลุ่มคลื่นใหม่ที่มบีทบาทน้ีมาตัง้แต่ตน้ คือ กานต ิ

ณ ศรทัธา และ ดวงแกว้ กลัยาณ์ ต่อมามี วรภ วรภา เป็นสมาชิกที่ส  าคญัอีกคนหน่ึง ที่ร่วมบทบาทในการคดัเลอืกคณะ

วทิยากรดว้ยเช่นกนั  

       ส าหรบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนที่โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่นนัน้  วิทยากรหลกัผู ้

ด าเนินกิจกรรมมเีพียง วรภ วรภา เท่านัน้ เน่ืองจากกานติ ณ ศรทัธา กบั ดวงแกว้ กลัยาณ์ ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วม

ค่ายได ้แต่ก็ยงัมีวิทยากรเสริมมาช่วยสรา้งสีสนัใหก้บัค่ายนัน่คือ รมณา โรชา กบั ปรชัชา ทศันา ท าใหก้ิจกรรมต่าง ๆ 

สามารถขบัเคลือ่นต่อไปไดจ้นบรรลุจุดมุ่งหมายของการจดัค่ายคร ัง้น้ี แมส้มาชิกหลกัในการจดัค่ายท ัง้กานติ ณ ศรทัธา กบั 

ดวงแกว้ กลัยาณ์ จะมาร่วมค่ายในวนัจริงไม่ได ้แต่ก็หาใช่อุปสรรคที่ขดัขวางการท ากิจกรรมภายในค่าย เพราะก่อนการจดั

ค่ายวทิยากรแต่ละคนไดม้กีารวางแผนกระบวนการท ากิจกรรมและแบ่งหนา้ที่กนัอย่างเรียบรอ้ย เมือ่ถึงวนัจดัค่าย วรภ วร

ภา กบัรมณา โรชา สามารถท าหนา้ที่เป็นวิทยากรหลกัแทนกานติ ณ ศรทัธา กบั ดวงแกว้ กลัยาณ์ ไดเ้ป็นอย่างดี โดยม ี

ปรชัชา ทศันา ท าหนา้ที่นนัทนาการดว้ยการเล่นดนตรี รอ้งเพลง และเล่นเกม เพื่อสรา้งบรรยากาศค่ายใหม้คีวามสนุกสนาน

และผ่อนคลายแก่สมาชิกค่าย ช่วยใหส้มาชกิค่ายมแีรงบนัดาลใจในการสรา้งงานเขยีนต่อไป 

๒. รูปแบบและหลกัสูตรของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

       กระบวนการจ ัดค่ายพ ัฒนาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่มี รูปแบบยึดตามหลกัสูตรที ่               

คณะวทิยากรไดก้ าหนดอย่างเป็นระบบ เพื่อใหเ้ป้าหมายการจดัค่ายซึ่งเนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุขประสบความส าเรจ็ตามที่

มุง่หวงั การเขยีนดว้ยความสุขนัน้ตอ้งสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึ้นในหมู่สมาชิกค่าย และปฏบิตัิกิจกรรมในค่ายดว้ยหวัใจที่

เป็นสุข ช่วยใหส้มาชิกค่ายเรียนรูว้่าการเขียนไม่ไดเ้ป็นเรื่องยาก โดยคณะวิทยากรไดห้าวิธีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ให ้

ตอบสนองการเขยีนอย่างมคีวามสุข จึงเกิดกระบวนการจดัค่ายตามรูปแบบที่ก  าหนดขึ้นอย่างมอีตัลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งทุก

ค่ายจะยึดหลกัสูตรการจดัค่ายที่เป็นแบบแผนเดียวกนั แต่อาจปรบับางกิจกรรมหรือระยะเวลาใหเ้หมาะสมไปตาม

สถานการณ์นัน้ ๆ เช่นเดียวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ระหว่างวนัที่ ๒๕ - 

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๓ วนั ๒ คืน 

ก่อนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนที่โรงเรยีนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ทางคณะวทิยากรหลกัท ัง้ 

กานติ ณ ศรทัธา ดวงแกว้ กลัยาณ์ และวรภ วรภา ไดร่้วมกนัออกแบบกระบวนการจดักิจกรรมตามหลกัสูตรการจดัค่ายที่

วเิคราะหร์ายละเอียดการจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัระยะเวลาและช่วงวยัของสมาชิกค่ายซึ่งเป็นนกัเรียนช ัน้ประถมศึกษาปี

ที ่๔-๖ โดยยงัคงเนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุขเป็นจุดประสงคห์ลกั และพยายามลดความเป็นวชิาการลง แต่เสรมิความรูเ้ชิง



 
 

[๘๕] 
 

ประสบการณ์จรงิของวทิยากรแต่ละคนมาเลา่สู่กนัฟงัเพื่อฝึกฝนสมาชกิค่ายใหม้แีรงบนัดาลใจในการเขยีน อย่างไรกด็ี การที่

สมาชิกค่ายจะเกิดทกัษะการเขยีนอย่างมคีวามสุขไดน้ัน้ อารมณ์และความรูส้ึกตอ้งเพลดิเพลนิกบัการเขยีนงานดว้ย ฉะนัน้ 

ความบนัเทิงจึงเป็นสิ่งที่จ  าเป็นอย่างยิ่ง ทุกช่วงตอนในการจดักิจกรรมตอ้งคัน่จงัหวะดว้ยความบนัเทิง เพื่อใหส้มาชิกค่าย

รูส้กึผ่อนคลาย กระตอืรอืรน้ และสนุกสนานกบัการท ากจิกรรม  

      การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลืน่ใหม่ทุกคร ัง้ที่ผ่านมา จะม ีกานติ ณ ศรทัธา และดวง

แกว้ กลัยาณ์ เป็นแกนน าหลกัในการจดักิจกรรมเสมอ ทว่าการจดัค่ายคร ัง้น้ีท ัง้กานติ ณ ศรทัธา และ ดวงแกว้ กลัยาณ์ ติด

ภารกิจส าคญัไม่อาจมาร่วมค่ายในวนัจริงได ้ท าใหว้รภ วรภา ตอ้งท าหนา้ที่วทิยากรหลกัแทนและมรีมณา โรชา กบั ปรชัชา 

ทศันา เป็นวทิยากรเสริม เพือ่ใหก้จิกรรมสามารถด าเนินไปตามกระบวนการจดัค่ายทีว่างแผนกนัไว ้ 

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนปรากฏผลว่า กระบวนการจดัค่ายบรรลุผลตามเป้าหมาย คือ          

การเขยีนอย่างมคีวามสุข ดว้ยการใหส้มาชิกค่ายใชจ้ินตนาการสรา้งสรรคผ์ลงานไดอ้ย่างเต็มที่ เพื่อเสริมทกัษะการอ่านการ

เขยีนใหมุ้่งสู่โลกวรรณกรรมที่กวา้งขึ้น จุดน่าสนใจของการจดัค่ายครัง้น้ี พบว่า มกีารใหส้มาชิกค่ายปฏิบตัิกิจกรรมท ัง้ใน

สถานที่และนอกสถานที่ ซึ่งหลกั ๆ จะจดัภายในสถานที่เป็นส่วนใหญ่ แต่บางช่วงตอนวทิยากรไดพ้าสมาชิกค่ายออกไปท า

กจิกรรมนอกสถานที่ดว้ย โดยใชบ้ริเวณลานใตร่้มไมใ้หญ่ประจ าโรงเรียน เพือ่กระตุน้จินตนาการของสมาชกิค่ายโดยการเล่น

เกม ควบคู่กบัการกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติเพื่อกระตุน้ความคิดอนัเป็นจินตนาการบริสุทธิ์

ออกมา เพราะสิง่น้ีส  าคญัต่อการสรา้งงานเขยีนอย่างมคีวามสุข  

ก่อนใหส้มาชกิค่ายลงมอืเขยีนงานจะเปิดโลกทศันด์ว้ยการเกลาจนิตนาการผ่านกิจกรรมจากจนิตนาการ 

สู่งานเขยีน เพื่อใหส้มาชกิค่ายมคีวามม ัน่ใจและกลา้ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอนัเกิดจากจนิตนาการ ซึ่งสะทอ้นตวัตนของตนเอง

ออกมา ซึ่งกิจกรรมน้ีรวมท ัง้กิจกรรมอื่น ๆ ต่างไดร้บัแรงสนบัสนุนจากบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างเต็มที่ สงัเกตไดว้่ามี

การเตรยีมเครื่องเขยีนใหส้มาชิกค่ายไดใ้ชอ้ย่างครบถว้น ไมว่่าจะเป็นกระดาษ ดินสอ ปากกา หรือสไีม ้โดยมวีรภ วรภา กบั 

ปรชัชา ทศันา เป็นวทิยากรหลกัด าเนินกิจกรรม จะเหน็ว่าการสรา้งพลงัเชงิสรา้งสรรคท์างจินตนาการเป็นทกัษะอนัส าคญัเบกิ

ทางใหส้มาชิกค่ายรูจ้กัคุณค่าและเชื่อในศกัยภาพการอ่านการเขยีนของตนเองว่าสามารถพฒันาไปไดแ้ละจะเป็นอุปกรณ์ช่วย

ชี้น าชีวิตยามประสบปญัหาใด ๆ ก็ตาม ซึ่งผลของกิจกรรมจากจินตนาการสู่งานเขียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

เพราะสุดทา้ยแลว้สมาชิกค่ายสามารถผลติผลงานสรา้งสรรคท์ี่เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้งประดิษฐม์ากนกั เพื่อสื่อผ่าน

งานเขยีนจากจนิตนาการของสมาชิกค่ายอย่างแทจ้รงิ 

กลุ่มคลืน่ใหม่ยงัมจีดุเด่นอกีประการในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน คือ การปลูกฝงัระเบยีบวนิยั

แก่สมาชิกค่าย โดยมวีทิยากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใหแ้ก่สมาชิกค่ายเห็นถึงแบบอย่าง ดงัเช่นเรื่องการตรงต่อเวลา 

มกีารวางก าหนดการจดักิจกรรรมตลอดระยะเวลา ๓ วนั ๒ คืนอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่มีการนอนคา้งคืนที่โรงเรียน ท ัง้ยงั

สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามก าหนดการทุกประการและสมาชิกค่ายก็ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี นอกจากน้ี

วทิยากรไดอ้บรมใหส้มาชิกค่ายรูจ้กัมารยาททางสงัคมว่าควรปฏิบตัิตนอย่างไรใหม้กีิริยาสุภาพนอบนอ้มและรูจ้กักาลเทศะ 

เช่น การพูดสุภาพ การกล่าวสวสัดีหรือขอบคุณ การเก็บขยะ เป็นตน้ มารยาทเหล่าน้ีเป็นการกระท าซึ่งวิทยากรกลุ่มคลื่น

ใหม่พยายามส ัง่สอนใหส้มาชิกค่ายที่มโีอกาสไดไ้ปจดัค่ายทุกค่ายตระหนกัถึงความส าคญัและลงมอืปฏิบตัิ เพื่อเสริมสรา้ง

อปุนิสยัทีด่ต่ีอการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมได ้ 

๓. ปญัหาทีพ่บระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 



 
 

[๘๖] 
 

       การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่ที่โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่นนั้นทาง

โรงเรียนไดใ้หค้วามร่วมมือและสนบัสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งไดเ้ตรียมความพรอ้มดา้นสถานที่ อุปกรณ์ที่จ  าเป็นต่อการจดั

กิจกรรม คณาจารยท์ี่คอยเอื้อเฟ้ือดูแล ตลอดจนอาหารคาวหวานไวอ้ย่างเรียบรอ้ย บรรดาสมาชิกค่ายต่างใหค้วามร่วมมอื

ต่อการท ากิจกรรมเป็นอย่างดีและมคีวามสนุกสนานในทุกกิจกรรม มขีอ้ที่น่าชื่มชมว่าสมาชิกค่ายที่โรงเรียนแห่งน้ีไดร้บัการ

ปลูกฝงักิริยามารยาทจากครูบาอาจารยม์าอย่างดีเยี่ยม เพราะสมาชิกค่ายแต่ละคนมีความอ่อนนอ้มถ่อมตน กลา้คิดกลา้

แสดงออกอย่างรูจ้กักาลเทศะ มสีมาธิในการท างานสูง ไม่ดื้อหรือซุกซน และมนี า้ใจแก่กนั แต่ปญัหาที่ปรากฏคือ แนวคิดใน

การท างานของวิทยากรที่อาจจะมีวิธีการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมแตกต่างกนับา้งในบางเรื่อง ยกตวัอย่างเช่นปญัหาการ

จดัรูปแบบการนัง่ของสมาชิกค่าย มกีารจดัเกา้อี้ ใหส้มาชิกค่ายนัง่เป็นรูปตวัยูเพื่อสะดวกต่อการเขา้ถึงตวับา้ง จดัเกา้อี้ เป็น

แถวหนา้กระดานเพื่อใหส้มาชกิค่ายมองเหน็ไดถ้นดับา้ง ท าใหต้อ้งใชเ้วลาสลบัจดัเกา้อี้กนัไปมาขณะเปลีย่นกิจกรรม รวมถงึ

ปญัหาโปรเจคเตอรฉ์ายภาพไม่ชดัเท่าที่ควร เป็นผลใหส้มาชิกค่ายมองขอ้มูลที่วิทยากรน าเสนอไดไ้ม่ถนดั ส่วนปญัหาอีก

ประการคือปญัหาวทิยากรมาไม่ครบท ัง้คณะจึงตอ้งท างานทดแทนวทิยากรที่มาไม่ได ้ท าใหบ้างจงัหวะหมนุเวยีนหนา้ที่กนัไม่

ทนั เมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกละหุกจึงขาดการระดมความคิดในการปรึกษาหารือ เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านการเขยีนของ

สมาชกิค่าย หรอืบางกจิกรรมอาจประสานงานกนัไมท่นัท่วงท ี 

๔. ความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

       ทุกคร ัง้ที่กลุ่มคลื่นใหม่จดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนท ัง้คณะวิทยากร สมาชิกค่าย และบุคลากรใน

สถานศึกษาย่อมคาดหวงัผลในทิศทางที่สามารถพฒันาศกัยภาพของสมาชิกค่ายไดอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ระยะเวลาจะ

เอื้ออ านวย เช่นเดียวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนที่โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่นทุก ๆ ฝ่ายต่างมีความ

คาดหวงัเชิงบวกเหมอืนกนั ทางดา้นวทิยากรนัน้มคีวามคาดหวงัต่อผลสมัฤทธิ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ดา้นบุคลากร

ของโรงเรียนมีความคาดหวงัที่จะใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะการอ่านการเขียนอนัเป็นทกัษะส าคญัในการเรียนวิชา

ภาษาไทยไดด้ีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมายงัไม่เคยมกีารจดัค่ายการอ่านการเขยีนมาก่อน คร ัง้น้ีนบัเป็น การจดัค่ายเกี่ยวกบัภาษาไทย

ครัง้แรก ดงัที่ โสภณ  ชูช่วย(๒๕๖๓) ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่น กล่าวว่า “การจดัค่ายน้ีน่าจะเป็นแรง

บนัดาลใจใหเ้ด็กกลา้คิดและกลา้เขยีนเพิ่มขึ้นจากที่ครูสอนในหอ้งเรียน เหมอืนที่ไดฟ้งัการจดักิจกรรมท าใหเ้ห็นว่าเด็กกลา้

คิดสิ่งที่ต่างออกไป ถอืว่าค่ายครัง้น้ีประสบความส าเร็จ เพราะเด็กน่าจะรกัการอ่านการเขยีนมากขึ้น” ซึ่งสุนนัท ์บุญเรืองรุ่ง 

(๒๕๖๓) ครูในโรงเรียนไดอ้ธิบายความคิดเหน็เสริมว่า “ในฐานะที่สอนชัน้ ป.๓ สามารถน าเทคนิคต่าง ๆ ของวทิยากรไปใช ้

กบัเด็กในช ัน้เรียนของตนเองได ้เช่น การรอ้งเพลง การถามค าคลอ้งจอง เปิดยูทูบใหเ้ด็กฟงัเพลง เขยีนเรื่องส ัน้ ๆ เป็นตน้ 

เทคนิคเหล่าน้ีจะน าไปใชไ้ดเ้พื่อกระตุน้ใหเ้ด็กอยากเรียนเพิ่มขึ้น เพราะจากที่สอนในชัน้เรียนปกติจะสอนแบบน่ิง ๆ จึงน า

เทคนิคของวทิยากรไปเสริมการจดัการเรยีนการสอนได”้ ส าหรบัมมุมองของสมาชิกค่ายที่มต่ีอค่ายนัน้ลว้นมทีศันะแตกต่าง

กนัออกไป แต่โดยภาพรวมทุกคนต่างมคีวามสุขกบัทุกกิจกรรม ภูมใิจในผลงานของตวัเอง และตอ้งการใหจ้ดัค่ายอีกใน

โอกาสต่อไป ดงัที่ กมลชนก ชยัแกว้ (๒๕๖๓) นกัเรียนคนหน่ึงที่มาเขา้ค่ายกล่าวถงึความประทบัใจว่า “ขอขอบคุณพวกพี่ ๆ 

วิทยากรทุกท่าน รูส้ึกว่าการอ่านเขยีนช่วยเปลี่ยนชีวิตและช่วยเปลี่ยนความคิดของเด็กคนหน่ึงจากที่ไม่เคยรูอ้นาคตหรือ

เสน้ทาง แต่ตอนน้ีมนัแตกต่างรูส้กึว่าพี่ ๆ คอยใหค้ าปรกึษาต่าง ๆ อย่างมากมาย ท าใหส้นุกและแฝงดว้ยขอ้คิดมากมาย ได ้

ร่วมมองความรูส้กึและความคิดของเพื่อน ๆ แต่ละคน พี ่ๆ วทิยากรท าทุกอย่างเพื่อใหพ้วกเราไดร้บัความรู ้ยนิดีที่คร ัง้หน่ึง

ในชีวติไดท้  าอะไรหลาย ๆ อย่าง เปลีย่นสิ่งที่เคยคิด และเปลี่ยนความรูส้กึต่าง ๆ สุดทา้ยสิ่งที่อยากบอกวทิยากรกลุ่มคลื่น

ใหมค่ือขอบคุณค่ะ” 



 
 

[๘๗] 
 

เมือ่ประเมนิความคาดหวงัของทุกฝ่ายแสดงใหเ้หน็ว่าการจดัค่ายการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่คลืน่ 

ใหม่ในคร ัง้น้ี บรรลุจุดมุ่งหมายในการจดัค่ายที่เนน้ใหส้มาชิกค่ายใชจ้ินตนาการเขยีนผลงานดว้ยความสุข สามารถพฒันา

ศกัยภาพการอ่านการเขยีนใหด้ขีึ้น และช่วยปรบัเปลีย่นใหม้ทีศันคติทีด่ีในการมองหรือใชช้ีวติ การที่สมาชิกค่ายมพีฒันาการ

เป็นไปตามแนวทางที่มรีะบบ การเรียนรูท้ี่กา้วหนา้กว่าเดิมย่อมสรา้งความพึงพอใจใหแ้ก่คณาจารยไ์ดเ้ชื่อม ัน่ว่าสามารถต่อ

ยอดทกัษะการอ่านการเขยีนของนกัเรียนใหด้ียิ่งขึ้น โดยการน าวิธีการสอนเชิงสรา้งสรรคข์องคณะวิทยากรไปบูรณาการกบั

วธิกีารสอนเชงิวชิาการในหอ้งเรียน กจ็ะท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนภายในระบบโรงเรียนเขม้แขง็ยิง่ขึ้น 

 สมาชกิกลุม่นาคร 

 ๑. วทิยากร 

 กลุ่มนาครเป็นกลุ่มวรรณกรรมซึ่งเกิดมาจากการรวมกลุ่มย่อย ๆ ที่มอียู่ในพื้นที่ในภาคใต ้เช่น ชมรม

ดอกไมน้ครศรธีรรมราชของรตันธาดา แกว้พรหม โอภาส สอดจิตต ์กลุ่มประภาคารของ ประมวล มณีโรจน ์รูญ ระโนด ธชั 

ธาดา ปอพอ ศรีออน ทศันวิไล มาบหวัทงี กลุ่มสานแสงทองของ กนกพงศ ์สงสมพนัธุ ์เจน สงสมพนัธุ ์กลุ่มประกายพรึก

ของ ไพฑูรย ์ธญัญา ยงยุทธ ชูแว่น เป็นตน้ มีความเคลื่อนไหวดา้นการสรา้งสรรค์วรรณกรรมมายาวนาน บทบาทอีก

ประการหน่ึงที่กลุ่มนาครท าใหส้งัคมรบัรูม้าโดยตลอด คือ กิจกรรมค่ายวรรณกรรมท ัง้ในฐานะผูจ้ดัและเป็นผูม้สี่วนร่วมใน

กจิกรรมนัน้ ๆ ที่เป็นการส่งเสรมิการอ่านการเขยีนแก่คนรุ่นใหม่ เป็นการเพาะสรา้งหรอืผลติแนวคิด ความเชื่อ ความศรทัธา

บางประการ หรืออาจจะเรียกว่า “ตวัตนของกลุ่มนาคร” ที่แสดงออกผ่านกิจกรรมทางวรรณกรรม เช่น กิจกรรมค่าย

วรรณกรรม กิจกรรมค่ายอนุรกัษธ์รรมชาติ กิจกรรมค่ายวฒันธรรมทอ้งถิ่น หลงัจากวาระครบรอบ ๒๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

เป็นตน้มา บทบาทของกลุ่มก็ลดลงตามล าดบั เพราะสมาชิกต่างแยกยา้ยกนัไปตามวถิีทางของตน แมจ้ะยงัมกีารติดต่อและ

ท ากจิกรรมกนัอยู่บา้งกต็าม แต่สมาชกิหลายคนกลบัมบีทบาทโดดเด่นดา้นอื่น ๆ มากยิ่งขึ้นตามอาชีพและความสนใจเฉพาะ

ของแต่ละคน 

      สมาชิกบางส่วนสนใจการสรา้งโอกาสดา้นการอ่านการเขยีนแก่เด็กและเยาวชนในรูปการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีน ท ัง้ในหนา้ที่การงาน และเป็นวิทยากรสนบัสนุนกิจกรรมของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม รวมท ัง้สนบัสนุนกิจกรรม

ของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ บทบาทดา้นน้ีเริ่มปรากฏอย่างจริงจงัชดัเจนขึ้นหลงั พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถงึปจัจุบนั 

(พ.ศ. ๒๕๖๒) 

      เริ่มตน้จากประมวล มณีโรจน ์ในฐานะผูจ้ดักิจกรรมหลกั ซึ่งในขณะนัน้ยงัเป็นขา้ราชการครู ไดจ้ดัค่าย

ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจงัหวดัพทัลุง การจดักิจกรรมแต่ละคร ัง้จะแบ่งออกเป็นพื้นที่รบัผิดชอบ ประกอบดว้ยรูญ ระโนด 

จงัหวดัสงขลา บุญเสริม แกว้พรหม จงัหวดันครศรีธรรมราช และประมวล มณีโรจน ์จงัหวดัพทัลุง จะจดักิจกรรมไปตาม

สถานที่ต่าง ๆ นกัเขยีนกลุ่มนาครบางส่วนมาร่วมกิจกรรมดว้ย เป็นการจดักิจกรรมที่ไม่ไดจ้ดัขึ้นเป็นทางการ แต่ขึ้นอยู่กบั

โอกาสที่บรรดานกัเขยีนมเีวลาว่างตรงกนั เน่ืองจาก แต่ละคนลว้นมภีาระหนา้ที่การงานตอ้งปฏิบตัิ เป็นการท างานโดยผ่าน

ความสมัพนัธแ์บบสนิทสนม เหน็ไดช้ดัว่า หากสมาชิกคนใดที่เป็นครูสอนประจ าโรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมสรา้งสรรค์

ทางดา้นการอ่านการเขยีน มกัเชิญชวนเพื่อนสมาชิกมาร่วมกิจกรรมดว้ย หลงัจากนัน้จึงจดัในรูปแบบที่เป็นทางการมากขึ้น 

เน่ืองจากมกีารขยายพื้นที่การจดัค่าย มอีงคก์รภาครฐัและเอกชนตดิต่อเพือ่จดักจิกรรมเชงิสรา้งสรรค์ 

      ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน มที ัง้ค่ายที่จดัขึ้นโดยสถาบนัการศึกษาในแต่ละระดบั ประกอบดว้ย ระดบั

ประถมศึกษา เช่น โรงเรียนวดัวิหารเบกิ จงัหวดัพทัลุง โรงเรียนบา้นควนโอ จงัหวดักระบี่ เป็นตน้ ระดบัมธัยมศึกษา เช่น 

โรงเรียนบางแกว้พิทยาคม จงัหวดัพทัลุง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จงัหวดัพทัลุง โรงเรียนสะเดาขรรคช์ยักมัพลานนท์



 
 

[๘๘] 
 

อนุสรณ์ จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ และระดบัอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นตน้ อีกท ัง้จดัโดยหน่วยงานอื่น 

ไดแ้ก่ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัพทัลุง ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัสตูล ที่ว่าการอ าเภอตะโหมด ที่ว่าอ าเภอสะเดา และ

กลุม่เครอืขา่ยต่าง ๆ 

          การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนสาธิต ตามโครงการวิจยัน้ี จดัขึ้นภายใตช้ื่อค่ายว่า “อ่าน-เขียน 

เปลี่ยนชีวิต” โดยสมาชิกกลุ่มนาคร ระหว่างวนัที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง อ าเภอเมือง 

จงัหวดัพทัลุง มีนกัเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุงเป็นหลกั และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนโรงเรียนอื่นจ านวนหน่ึง

มาร่วมกิจกรรมดว้ย คือ โรงเรียนพทัลุง โรงเรียนสตรพีทัลุง โรงเรียนบา้นวงัปริง วิทยาลยันาฏศิลป์พทัลุง เป็นค่ายแบบไป-

กลบั เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ โดยมีวิทยากร เช่น ประมวล มณีโรจน์ อตัถากร บ ารุง กบัคณะ

วทิยากรประกอบ คือ สมศกัดิ์ ขุนช านาญ พณิพพิฒัน ศรีทว ีสุนนัทวงศ ์เทพชู และชาคริต แกว้ทนัค า ค่ายน้ีพยายามลด

ความเป็นวิชาการที่เป็นทฤษฎีลง เนน้การน าประสบการณ์ของแต่ละคนมาเล่าและฝึกฝนสมาชิกค่ายแทน ตามแนวทางที่

ยดึถอืมาโดยตลอด จะเหน็ไดจ้ากในก าหนดการช่วงกิจกรรมประสบการณ์งานเขยีน โดยม ีพิณพิพฒัน ศรีทวี กบั ชาคริต 

แกว้ทนัค า เป็นผูบ้อกเล่าจุดเริ่มตน้ของการอ่านการเขยีน ผ่านการฝึกฝนในแต่ละช่วงวยัซึ่งในกิจกรรมดงักล่าวท าใหก้ารจดั

ค่ายพฒันาการอ่านการเขียนมีความเป็นกนัเองมากยิ่งขึ้น แต่ดา้นความรูน้ ั้นไม่ไดห้มายความว่าจะไม่ใหค้วามส าคญั 

เพยีงแต่วธิกีารน าเสนอนัน้มกีารสอดแทรกความสนุกสนานและการน ามกุตลกที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณ์ในปจัจบุนัเชื่อมโยงสู่

งานเขยีนไดอ้ย่างมชี ัน้เชิง เพราะในอีกดา้นหน่ึงการจดัค่ายลกัษณะน้ี ถอืเป็นการไดม้าพบปะสงัสรรคเ์พื่อพูดคุยถงึเรื่องราว

ในแวดวงวรรณกรรมระหว่างมติรน า้หมกึ ท าความเขา้ใจชีวติผูอ้ื่นดว้ยการเฝ้ามองปรากฏการณ์ทางสงัคม ดงันัน้ การพบปะ

กนัในลกัษณะเช่นน้ีจงึมคุีณค่าทางจิตใจของสมาชกิกลุ่มนาครดว้ย 

      ดา้นความรูค้วามสามารถของวทิยากรนัน้ถือไดว้่าเป็นที่ยอมรบัในวงการนกัเขยีน ไม่ว่าจะเป็นรางวลัดา้น

วรรณวรรณกรรมที่วทิยากรแต่ละคนเคยไดร้บั ซึ่งถอืไดว้่าเป็นรูปธรรมที่บ่งบอกถงึศกัยภาพและทกัษะดา้นการเขยีนไดเ้ป็น

อย่างดี แต่จุดเด่นอีกอย่างของกลุ่มนาครที่เห็นไดจ้ากค่าย “อ่าน-เขยีน เปลี่ยนชีวิต” คือ กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ี่มี

ความสรา้งสรรคแ์ตกต่างจากค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนอื่น ๆ 

      ลกัษณะการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่นาครนัน้มุง่เนน้การจดักิจกรรมใหแ้ก่สมาชิก

ค่ายทุกระดบัช ัน้ต ัง้แต่ประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา แต่จะเนน้กลุ่มที่ดอ้ยโอกาสหรือสมาชิกค่ายที่มปีญัหาในชีวิต 

แต่มีความตัง้ใจ มุ่งม ัน่ในการร่วมกิจกรรมการอ่านการเขียน เห็นไดจ้ากในครัง้น้ีที่มุ่งเนน้กลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหพ์ทัลุงซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแบบอยู่ประจ า ดงันัน้ การเลอืกจดัค่ายจึงมองเห็นความส าคญัของเด็กกลุ่มน้ี

และสามารถที่จะเสริมศกัยภาพในดา้นการอ่านการเขยีนไดอ้ย่างเต็มที่ เป็นการสรา้งพื้นที่ใหแ้ก่สมาชิกค่ายหลากหลายแบบ 

ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียนอื่น ๆ ที่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของสมาชิกค่ายอย่างจนัทกานต ์ชูทอง (๒๕๖๓) ว่า 

“ฉันประทบัใจในการเขา้ค่ายคร ัง้น้ีไดม้ีประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้น ไดพ้บปะกบันกัเขียน เพื่อนๆ จากสถาบนัต่างๆที่

หลากหลาย และไดส้รา้งสมัพนัธไมตรีที่ดี ฉนัมคีวามสุขมาก ตื่นเตน้กบักิจกรรมสนุกสนานมากมาย เป็นคร ัง้หน่ึงในชีวติที่

ไดม้คีวามประทบัใจเก็บไวเ้ป็นความทรงจ า และฉนัคาดหวงัว่า กจิกรรมแบบน้ีตอ้งจดัขึ้นอกี” 

      ๒. หลกัสูตรและรูปแบบ 

      เป้าหมายการจดัค่าย ซึ่งเนน้การอ่านการเขียนอย่างมีอิสระและเป็นการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของ

สมาชิกค่ายดว้ย รูปแบบค่ายของกลุม่นาครทีม่ปีระมวล มณีโรจน ์เป็นแกนน าหลกั จึงมคีวามยดืหยุ่นสูงในการจดัการระบบ 

ไม่มแีบบแผนที่ตายตวั และที่ส  าคญัมุ่งเนน้ใหส้มาชิกค่ายมีความสนุกสนานโดยเนน้ความเป็นกนัเองระหว่างวิทยากรกบั
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สมาชิกค่าย พยายามไม่เนน้การบรรยายบนเวท ีตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีต่อสมาชิกค่ายดว้ยความคุน้เคยเป็นกนัเอง 

และเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายพูดคุยกบัวทิยากรมากขึ้น  

      ลกัษณะรูปแบบของกลุ่มน้ีมกัมคีวามยดืหยุ่นสูงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ สถานที่ วทิยากรหรือสมาชิกที่เขา้

ร่วมค่าย ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหบ้รรยากาศไม่มคีวามตึงเครียด มลีกัษณะเป็น

กึ่งทางการ เพราะวิธีคิดและความเชื่อของกลุ่มที่ยึดถือในการฝึกฝนดา้นความคิด เปิดโอกาสใหส้มาชิกแสดงความคิดเห็น 

บอกเล่าเหตุการณ์ผ่านวิทยากรกลุ่มย่อยมากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของ ชาล ีคงเคว็จ(๒๕๖๓) ครูโรงเรียน

พทัลุงที่กล่าวว่า “คุณครูมองในสามประเด็น คือ หน่ึงความสุข สองเด็กจะตอ้งมคีวามหวงั สามพลงัความคิด คืออนัดบัแรก

ที่เคา้มาใหเ้ขามาดว้ยความสุขก่อนเพราะการเดินทางของตวัอกัษร มนัจะตอ้งท าใหเ้คา้เหน็ว่าการเดินทางของตวัอกัษรนัน้มี

ความหมาย มหีวัใจที่ซ่อนอยู่ขา้งใน ไม่ใช่แค่ว่า ตอ้งสรรค าการใชม้าใชไ้ดม้ากกว่าในช ัน้เรยีน ถา้หากว่าเขาไดน้ าอกัษรแต่ละ

ตวัไดม้าสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ขามนัก็จะเป็นมลูค่าเพิ่ม ก็เคยถามเขาว่าตวัอกัษรในมอืเขากบัตวัอกัษรในมอืสุนทรภู่เท่ากนั

ไหม มนัก็มเีท่ากนันะ ไม่ไดต่้างเลยนะ ภาษาไทยในมอืสุนทรภู่รงัสรรคเ์ป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของโลก แลว้ภาษาไทยในมอื

เขาจะท าอะไรไดบ้า้ง เคา้ตอ้งมาดว้ยความสุขนะ คุณครูมองยงันัน้ ต่อมาความหวงั เขาตอ้งรูว้่าความหวงัมอีะไรบา้ง เพราะ

ในกระบวนการค่ายบางที่มนัก็มีจุดเติมเต็ม มีสีสนั มีรอยยิ้ม มีเสียงหวัเราะ บางที่เราเป็นครูภาษาไทยเราก็มีแค่ในจุด

พื้นฐาน แต่ความลุ่มลกึ ความซาบซึ้ง บางทีเราอาจจะพาเขาไปไม่ถึง แต่พอเขาไดม้าเจอกบัมอือาชีพ นกัเขยีน ไดเ้ทคนิค 

สามต่อเตมิพลงัความคิด คือจดุทีส่  าคญั ใชภ้าษาเป็นสือ่ที่สะทอ้นความคิด สะทอ้นจนิตนาการ” 

      การเนน้ถงึวทิยากรย่อยนัน้ถอืเป็นหวัใจหลกัอีกอย่างหน่ึงของกลุ่มที่สามารถพูดคุยแลกเปลีย่นความคิด 

ชีวิตประจ าวนัหรือบาดแผลในจิตใจ กระบวนการน้ีขึ้นอยู่กบัความรู ้ความสามารถที่ฝงัแฝงอยู่ในตวับุคคล การพูดคุยท า

ความรูจ้กักนั เมื่อสนิทสนมจนเชื่อใจในระดบัหน่ึง ท าใหว้ิทยากรกลุ่มย่อยจะไดร้บัฟังเรื่องราวที่สมาชิกพรอ้มที่จะ

แลกเปลี่ยน ซึ่งเห็นไดจ้ากการสมัภาษณ์ประมวล มณีโรจน์ ยงัคงเนน้ถึงความส าคญัของวิทยากรกลุ่มย่อย  เน่ืองจาก

สมาชิกค่ายเริ่มสนิทสนมกบัวิทยากร ดว้ยการเปิดใจเล่าเรื่องราวหรือผลกระทบบางอย่างในชีวิตตวัเองหรือครอบครวั ซึ่ง

ปกตเิมือ่อยู่ในสถานศึกษาจะไม่กลา้เปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องทีม่ลีกัษณะเป็นปมดอ้ยในชวีติ 

      การจดัค่ายสาธิตในครัง้น้ีจึงเลอืกสถานที่จดัเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง เน่ืองจากเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาสสู่ทอ้งถิ่นที่พบว่า มเีด็กจ านวนหน่ึงที่สนใจการอ่านหนงัสอืโดยมคีรูภานุวตัร ขนุปราบ เป็นแกนน าส าคญัในการ

สนบัสนุนใหม้ีการแลกเปลี่ยน พูดคุยกนัในกลุ่มน้ีอยู่เป็นประจ า และมกัพบปญัหาเด็กเกเร มีพฤติกรรมกา้วรา้วที่ทาง

โรงเรยีนไม่สามารถแกไ้ขได ้มกีารลงโทษตามระบบของโรงเรียน แต่ทางกลุ่มนาครพบว่า ปญัหาเด็กเกเรสามารถเยยีวยาและ

พฒันาไดด้ว้ยการเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขียน มีกรณีตวัอย่างที่ยืนยนัไดช้ดัเจนหลายกรณี เช่น โรงเรียนศึกษา

สงเคราะหข์องจงัหวดัพทัลุง เป็นตน้ 

      การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาคร ไดก้ าหนดรูปแบบของค่ายซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น ๓ ระดบัประกอบดว้ย  

      ๑) ระดบัที่ ๑ การละลายพฤติกรรมดว้ยการสนัทนาการ เพื่อใหส้มาชิกรูส้ึกปลดปล่อยจากกรอบ

ความคิดที่ทางโรงเรียนคาดหวงัและก าหนดใหม้กีิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการสรา้งจินตนาการท ัง้การวาดภาพ เล่นดนตรี ตาม

ก าหนดการของค่าย “อ่าน-เขยีน เปลี่ยนชีวิต” มกีิจกรรมตัง้ชื่อค่าย เลอืกจากการน าเสนอของสมาชิกค่าย มกีารแบ่งกลุ่ม 

แจกผา้ดา้ยดิบตดัเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละประมาณ ๑ เมตร จ านวน ๕ ท่อน พรอ้มสีเทียนวาดเขยีนชื่อป้าย ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัขอ้คิดเห็นของดวงลดา ขวญันิมติ(๒๕๖๓) ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบา้นวงัปริง ต าบลชะรดั อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง ว่า 
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“ส  าหรบัการจดัค่ายครัง้น้ี รูส้ึกว่ามคีวามแตกต่างจากค่ายอื่น ๆ ตรงที่นกัเรียนไดป้รึกษากบัวิทยากรไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึง

การตัง้ชื่อค่ายในวนัแรก นกัเรียนบางคนอาจมาค่ายครัง้แรก ไม่คุน้ชินกบักิจกรรมค่าย เมื่อถึงเวลาตัง้ชื่อค่าย อาจตอ้งใช ้

เวลา เพราะเด็กคิดไม่ทนั วทิยากรไดจ้ดัใหเ้ป็นกลุ่ม ๆ เเละใหเ้เต่ละกลุ่มเสนอค าที่ชอบมา เเลว้เลอืกเอาที่ชอบที่สุด จากนัน้

น ามาเรียงล  าดบั จนไดใ้จความที่เหมาะสมและมคีวามหมาย เป็นสรา้งศิลป์ สรา้งสรรค ์สานฝนั นกัเขยีน ซึง่เป็นความหมาย

ทีด่”ี 

      จากการละลายพฤติกรรมที่อาศยักระบวนการสรา้งสรรค ์เพื่อตอ้งการใหส้มาชิกไดฝึ้กการคิด เน่ืองจาก

การเริ่มตน้ที่เปิดรบัการเรียนรูบ้างอย่างนัน้ควรเริ่มจากข ัน้ตอนง่าย ๆ เช่น การตัง้ชื่อค่าย ท าใหส้มาชิกค่ายไดร่้วมกนัระดม

ความคิดที่จะตัง้ชื่อค่ายในครัง้น้ี เมื่อทุกคนรูส้ึกเป็นหน่ึงเดียวกบัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน สมาชิกจะรูส้ึกถึงการไดม้ี

ส่วนร่วมตัง้แต่ตน้ การจดักจิกรรมในข ัน้ตอนต่อไปจะเป็นไปในทศิทางทีด่ี 

      ๒) ระดบัที่ ๒ การน าผลงานตวัอย่างวรรณกรรมมาสาธิตใหเ้หน็โครงสรา้ง เช่น โครงเรื่อง ฉาก ตวัละคร 

แก่นเรื่อง เป็นตน้  

      ๓) ระดบัที่ ๓ การดูหนงัเพื่อใหส้มาชิกค่ายมองเห็นโครงสรา้งภายใน เช่น หนงัเรื่องน้ีตวัละครมใีครบา้ง 

ใชฉ้ากอย่างไร หรือโครงเรื่องเป็นอย่างไร เพื่อเรียนรูอ้งคป์ระกอบเบื้องตน้ว่าวรรณกรรมกบัหนงันัน้มลีกัษณะร่วมกนับาง

ประการ  

      การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มนาคร ท ัง้ ๓ ระดบันัน้ ถือไดว้่าบรรลุวตัถุประสงค ์

เน่ืองจากครูมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการน านกัเรียนมาเขา้ค่าย ไดแ้สดงความคิดเห็นในทศิทางที่เห็นดว้ยกบักระบวนของการจดั

กิจกรรมในรูปแบบน้ี อย่างเช่น ชาล ีคงเคว็จ(๒๕๖๓) ครูโรงเรียนพทัลุงพรอ้มเสนอแนะว่า “ครูมองว่ารูปแบบการจดัค่าย 

โอเค คณะท างานก็ดี แต่ว่ามจีดุหน่ึงถา้ท าไดก้ด็ี เหมอืนว่าการสรา้งความสมัพนัธ ์ไม่อยากใหค่้ายจบแลว้เราจบกนั อยากให ้

มเีครือข่ายต่อเน่ือง สรา้งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ถา้หากมนิีทรรศการเลก็ๆ ฐานอะไร ก าหนดการที่ชดัเจน แลว้มนัจะเห็น

โลกของเรยีนรู ้ณ ทีเ่ขา้ค่ายตรงนัน้ หลกัจากจบค่ายแลว้มนัจะมงีานเขยีนในค่ายที่ส่งต่อกลบัมาใหเ้ด็กดว้ย”  

      ๓. ปญัหาทีพ่บระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน 

      กรณีการถอดบทเรียนเกี่ยวกบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนกลุ่มนาคร ผูว้ิจยัไดล้งพื้นที่ไปตาม

โรงเรียนต่าง ๆ พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน ต่างน าเสนอประเด็นการอ่านออกเขยีนได ้ซึ่ง

เป็นปญัหาหลกัที่พบเห็นไดใ้นปจัจุบนั ถึงแมว้่าระบบการศึกษาจะพฒันาหลกัสูตรเพื่อสรา้งเสริมทกัษะการอ่านการเขยีนใน

รายวิชา แต่ไม่สามารถพฒันาเด็กไดอ้ย่างท ัว่ถึง จึงมีเด็กนกัเรียนจ านวนหน่ึงที่อาจจะกลายเป็นเด็กหลงัหอ้งมกัถูกปล่อย

ปละละเลย หรอืปญัหาเดก็เกเรมพีฤตกิรรมกา้วรา้วที่ทางโรงเรยีนไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการลงโทษตามระบบของโรงเรียน 

      กระบวนการค่ายสามารถช่วยขดัเกลาจิตใจใหส้มาชิกค่ายมีความประพฤติที่ ดีขึ้น ท าใหเ้ห็นการ

เปลีย่นแปลงของสมาชกิค่ายบางคน เช่น ศิษยเ์ก่าของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจ์งัหวดัพทัลุง ปจัจุบนัเป็นขา้ราชการครูอยู่ใน

จงัหวดัพทัลุง นอกจากนัน้ยงัมอีดีตสมาชกิค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาครอกีหลายคน ทีม่ลีกัษณะเช่นเดียวกนั 

      ๑) ปญัหาดา้นการเขยีนงานที่ถกูปิดก ัน้ทางความคิด 

      กลุ่มนาครมกัจะประสบปญัหาระหว่างผูจ้ดังานเกี่ยวกบัการวางกรอบความคิดในการเขยีน เพราะวทิยากร

มองว่า การเขยีนเป็นงานสรา้งสรรคท์ี่ตอ้งใหอ้ิสระทางความคิด เมื่อสมาชิกค่ายเหล่านัน้มโีอกาสมาเขา้ค่ายพฒันาการอ่าน

การเขยีน จึงควรเปิดโอกาสใหไ้ดฝึ้กจดัระบบความคิด วิธีคิด หรือเรียนรูว้ธิีการท างานกบัตวัเองจากวิทยากร ซึ่งถือไดว้่า



 
 

[๙๑] 
 

เป็นการเรียนรูน้อกหอ้งเรียน ถงึแมก้ารจดัค่ายในลกัษณะแบบน้ีมกัจะมกีรอบก าหนดมาจากผูจ้ดังาน แต่การตดัสนิใจอย่าง

แทจ้รงิขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของกลุม่นาคร ตอ้งอา้งถงึภมูหิลงัและลกัษณะของสมาชิกค่ายเป็นหลกั  

      ๒) ปญัหาสมาชิกค่ายวเิคราะหป์ระเด็นหลกัในการเขยีนไม่ได ้

      กลุ่มนาครตัง้ขอ้สงัเกตว่า หลายครัง้ที่พบว่าสมาชิกค่ายไม่สามารถจดัระบบความคิด หรือบูรณาการท ัง้

รูปแบบและเน้ือหาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัได ้ซึ่งปญัหาน้ีถือไดว้่ากลายเป็นปญัหาหลกัของสมาชิกค่าย การเขยีนงานตอ้งอาศยั

การจบัประเด็นหลกัได ้เพราะจะท าใหก้ารเล่าเรื่องมีมิติลุ่มลึก มีความน่าสนใจ ไม่ใช่การน าเสนอในภาพรวมดว้ยการน า

ประเด็นย่อย ๆ มาเรียงต่อกนั แต่ตอ้งลงรายละเอียดใหล้กึลงในงานเขยีน สะทอ้นใหถ้งึปญัหาการปลูกฝงัวธิคีิดบางอย่างใน

สถานศึกษาทีท่  าใหน้กัเรียนไมก่ลา้คิดที่จะสรา้งสรรคง์านเขยีนออกมา เน่ืองจากเกรงว่าจะผดิไปจากทีเ่คยศึกษามา  

      การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนเพียงเป็นกรณีศึกษาหน่ึงที่ท  าใหม้องเห็นปญัหาน้ี การที่สมาชิกค่าย

ไดม้าเรยีนรูว้ธิีคิด มมุมองที่แตกต่างจากการมาเขา้ค่าย ไม่ใช่เพื่อไปลบลา้งหรือต่อตา้นระบบการศึกษา เพยีงแต่จะไดร้บัวธิี

คิดหรือการจดัระบบความคิดที่ท  าใหส้มาชิกสามารถแสดงคิดเห็นที่แตกต่างไดใ้นประเด็นใดประเด็นหน่ึง และใน

ขณะเดยีวกนัตอ้งเป็นผูร้บัฟงัทีด่ดีว้ยเช่นกนั  

      ๓) ปญัหาสมาชกิค่ายขาดสมาธ ิ

      การที่สมาชิกค่ายไม่สนใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก  าหนดไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่สามารถควบคุมตนเองใหม้สีมาธิ

และสงบน่ิงกบัตวัเองได ้จดัเป็นปญัหาที่ส  าคญัอีกประการหน่ึง ท ัง้นัน้อาจเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาของ

สมาชิกค่ายกลุ่มน้ีที่มกัจะนัง่จบักลุ่มคุยกนั ดงันัน้ เมื่อเขา้สู่ค่ายลกัษณะแบบน้ี วิทยากรจ าเป็นตอ้งก าหนดใหม้ีช่วงเวลา

ส าหรบัการเขยีนงาน ซึ่งส่วนใหญ่ต่างแยกยา้ยไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณค่าย เพื่อตอ้งการใหส้มาชิกค่ายอยู่กบัตวัเอง 

พยายามท าความเขา้ใจกบัสิ่งรอบขา้งและทบทวนเรื่องเล่าของตวัเอง นบัว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนขา้งยาก การอยู่กบัตวัเอง

ในบางช่วงเวลาอาจจะท าใหส้มาชกิค่ายสามารถดึงศกัยภาพในการเล่าเรื่องผ่านวธิคีิดที่ไดร้บัค าแนะน ามาจากวทิยากรออกมา

สรา้งเป็นงานเขยีนทีด่ีได ้ซึง่เท่ากบัจะเป็นการสรา้งประสบการณท์ีด่ีในการเขยีนดว้ย  

      ๔) ปญัหาดา้นกระบวนการจดัค่าย 

      กระบวนการจดัค่ายเป็นหวัใจส าคญัที่จ  าเป็นจะตอ้งตระหนกั โดยเฉพาะผลลพัธท์ี่สมาชิกค่ายควรจะ

ไดร้บั ซึ่งแต่ละค่ายมกัเกิดปญัหาตรงที่สมาชิกมกัจะไม่ฟ ังหรือไม่สนใจวิทยากร ทางกลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีการมา

สอดแทรกในกิจกรรมที่สามารถท าใหส้มาชิกค่ายสนุกสนานและพรอ้มต่อการเรียนรู ้ตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวัของ

วทิยากร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพูดตลกโปกฮา เล่นเกม รอ้งเพลงเพื่อใหก้ระบวนการจดัค่ายด าเนินไปได ้ซึ่งจะเหน็ได ้

จากค่าย “อ่าน-เขยีน เปลีย่นชีวิต” โดยสมาชิกกลุ่มนาคร ระหว่างวนัที่ ๗-๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

พทัลุง อ าเภอเมือง จงัหวดัพทัลุง เป็นการเปิดพื้นที่ใหส้มาชิกค่ายบางคนที่มีความสามารถทางดา้นการรอ้งเพลงหรือ

ความสามารถทางดา้นดนตรีขึ้นมาแสดงร่วมกบัวทิยากรไดอ้ย่างมศีกัยภาพแทน เน่ืองจากวทิยากรมองเหน็คุณค่าของทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนั 

      ปญัหาอีกประการหน่ึงที่ส  าคญั คือ ทศันคติในการจดัค่ายของทางผูจ้ดัซึ่งไม่ไดม้องเห็นคุณค่าของ

วรรณกรรมอย่างแทจ้ริง เพียงแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิอย่างหน่ึงที่จ  าเป็นตอ้งจดั เพื่อแสดงออกใหว้่า องคก์รน้ีสนบัสนุน

กิจกรรมทางปญัญา หรือบางกิจกรรมมกัตอ้งการนกัเขยีนที่มีชื่อเสียง เพื่อตอ้งการประชาสมัพนัธอ์งคก์รว่าสามารถจดั

กิจกรรมเช่นน้ีได ้และในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มนาครนัน้ในบางคร ัง้มกัจะถูกก าหนดกรอบความคิด

บางอย่าง ท าใหข้าดอสิระในกระบวนการจดัค่าย  



 
 

[๙๒] 
 

      ๕) ปญัหาดา้นการอ่านของสมาชิกค่าย 

      ปญัหาการอ่านเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรบัการจดัค่ายการอ่านการเขยีน เน่ืองจากสภาพสงัคมในปจัจุบนั

เป็นยุคโลกาภวิตันท์ีม่กีารสื่อสารผ่านช่องอินเทอรเ์น็ต  ซึ่งตอ้งยอมรบัว่าท าใหส้มาชกิค่ายส่วนใหญ่นัน้มคีวามสนใจการอ่าน

หนงัสือลดนอ้ยลง ปจัจยัส าคญัที่สุดของการเขยีนก็คือ การอ่าน จ าเป็นตอ้งผ่านกระบวนการน าเขา้หรือการอ่านเสียก่อน 

เน่ืองจากการมทีศันคติในเชิงลบต่อการอ่าน มกัจะมุ่งเนน้ไปที่จุดมุ่งหมายของการอ่านที่เป็นรูปธรรม เช่น อ่านไปเพื่ออะไร 

หรือการอ่านถูกมองว่าไม่สามารถต่อยอดในสายวชิาที่ตลาดแรงงานตอ้งการ ทศันคติแบบน้ีย่อมเป็นปญัหาส าคญัที่แกไ้ขได ้

ยาก เน่ืองจากถูกปลูกฝงัมายาวนาน แต่การเขา้ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาครนัน้ พยายามท าใหส้มาชิกค่ายได ้

มองเห็นคุณค่าทางจิตใจของการอ่านการเขียนวรรณกรรมที่สามารถช่วยเยียวยาบาดแผลชีวิตของผูค้นไดแ้ละมี

คุณประโยชนท์ี่ส่งผลใหเ้หน็เป็นรูปธรรมบางอย่าง เช่น การเติบโตเป็นครูที่มวีสิยัทศันใ์นการปลูกฝงัเรื่องการอ่านการเขยีน

ใหลู้กศิษย ์การเป็นเจา้หนา้ที่ของรฐัที่ท  าหนา้ที่ปกครองคนในพื้นที่ เลง็เหน็ว่าการจดัค่ายในแต่ละคร ัง้ ท าใหอ้งคก์รสามารถ

รบัรูป้ญัหาที่เกิดขึ้นอย่างแทจ้ริงผ่านเรื่องเล่าในงานเขียนของสมาชิกค่าย ตอ้งยอมรบัว่ากระบวนการค่ายไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงทศันคติสมาชิกค่ายในเชิงลบไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ตอ้งใชเ้วลาในการท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัการอ่านการเขยีนอยู่

เสมอ 

      ๕. ความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน  

      สมาชิกกลุม่นาครต่างมคีวามเชื่อในคุณค่าของการอ่านการเขยีน โดยเฉพาะการอ่านการเขยีนอย่างมอีิสระ 

สามารถสรา้งสรรคง์านเขยีนประเภทใดก็ไดส้ามารถที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลในจิตใจได ้จึงทุ่มเทบทบาทดา้นการพฒันาการ

อ่านการเขยีนอย่างหนกัมาต่อเน่ืองยาวนาน ดว้ยความคาดหวงัว่าการจดัค่ายเป็นวธิกีารหน่ึงที่จะร่วมสรา้งบรรยากาศของการ

อ่านการเขียนที่สามารถประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือหนา้ที่การงาน โดยมีเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้ าหมายส าคญั 

ดงันัน้ พอจะสรุปถงึความคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุ่มนาครได ้ดงัน้ี 

      ๑) เพือ่สรา้งนกัเขยีนรุ่นใหม่ 

      การสรา้งนกัเขียนรุ่นใหม่ ถือเป็นเป้าหมายหลกัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนในตอนเริ่มตน้  

เพื่อตอ้งการผลตินกัเขยีนที่สามารถต่อยอดใหก้ลายเป็นนกัเขยีนที่มคุีณภาพของสงัคม เน่ืองจากในอดีตการรวมกลุ่มของ

กลุ่มนาครเองก็มเีป้าหมายชดัเจนเพื่อขบัเคลือ่นสงัคมดว้ยวรรณกรรม ซึ่งเป็นอุดมการณ์ส  าคญัที่หล่อหลอมความเป็นหน่ึง

เดยีวของกลุม่ ต่อมาจงึกลายมาเป็นแรงผลกัดนัส าคญัในการจดัค่าย                

      ๒) เพื่อใหส้มาชิกค่ายสนใจการอ่านการเขียนมากขึ้น เน่ืองจากการอ่านการเขียนเป็นพื้นฐานของการ

สื่อสาร กบัคนอื่น การเป็นนกัสื่อสารที่ดีไดน้ ัน้จะท าใหก้ารประกอบอาชีพใดก็ตามในอนาคต สามารถน าเรื่องการอ่านการ

เขียนไปประยุกตใ์ชไ้ด ้เพราะวตัถุประสงค์ส  าคญัที่สุดของการสื่อสาร คือ ตอ้งการใหร้บัสารเขา้ใจสารที่สื่ออย่างถูกตอ้ง 

ความเหน็ของสมาชิกค่ายอย่างณฐัวรา เศรษฐสุข (๒๕๖๓) ว่า “ในวนัที่ฉนัไดไ้ปเขา้ค่ายอ่านเขยีน-เปลีย่นชีวติ ฉนัรูส้กึว่าฉนั

ไดค้วามรูเ้พิ่มขึ้นจากวิทยากร  และไดรู้จ้กัพี่ๆมากมาย ไดม้คีวามรกัใคร่ไมตรีต่อกนั ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั เมื่อฉนักลบั

มาถงึที่โรงเรียนแลว้ฉนัคิดถงึบรรยากาศในวนันัน้มาก และถา้มโีอกาสฉนัอยากไดไ้ปเขา้ค่ายเหมอืนครัง้น้ีอีก และทา้ยสุดสิ่ง

ทีว่ทิยากรกลา่วตกัเตอืนฉนัก็จะน าไปปฏบิตัใิหด้ขีึ้นต่อไป”                                                                            

      ๓) เพื่อใหง้านเขียนช่วยเยียวยาบาดแผลในชีวิต เน่ืองจากชีวิตแต่ละคนเคยผ่านเหตุการณ์หรือ            

จุดต า่สุดของชีวิต สมาชิกค่ายบางคนมีปมดอ้ยที่พยายามปิดบงัหรือบาดแผลในช่วงวยัเด็ก แต่เมื่อสมาชิกค่ายไดผ้่าน

กระบวนการค่ายของกลุ่มนาครที่แบ่งกลุ่มย่อยเนน้การเปิดใจและความเป็นกนัเอง ท าใหส้มาชิกเหล่านัน้ไดแ้ลกเปลีย่นเรื่อง



 
 

[๙๓] 
 

เล่ากบัวทิยากร ถอืเป็นการเยยีวยาทางดา้นจิตใจไดอ้ีกทางหน่ึง แสดงใหเ้หน็ว่าค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนเป็นทางออกของ

ชีวิตสมาชิกค่ายอีกทางหน่ึง โดยอาศยัการอ่านและการเขยีนเยียวยาบาดแผลในชีวิต โดยมีวิทยากรในค่ายต่าง ๆ เป็นที่

ปรกึษาไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

 บทเรยีนองคร์วม 

 ทศันะใหม่ของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่  ผูว้ิจยัพบว่า มีการศึกษา 

ประมวลผล และสรุปผลการจดัค่ายแต่ละคร ัง้ จนคน้พบแนวทางการจดัค่ายอนัเป็นบทเรียนส าคญัที่เนน้การอ่านการเขยีน

อย่างมคีวามสุข โดยสรา้งสรรคก์ิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดรบักบัหลกัสูตรการจดัค่าย เพื่อผลสมัฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว ้

ก่อเกิดรูปแบบการจดัค่ายที่บูรณาการองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์ตรงของคณะวทิยากรผูเ้ป็นนกัเขยีนและนกักิจกรรม ซึ่ง

ผ่านการจดัค่ายมาอย่างหลากหลาย จึงเขา้ใจว่ากระบวนการจดัค่ายแบบใดสามารถพฒันาศกัยภาพของสมาชิกค่ายไดอ้ย่าง

แทจ้รงิ โดยน าหลกัคิดเกี่ยวกบัการมคีวามสุขต่อสิ่งที่ท  ามาสรา้งบทเรยีน การเขยีนงานดว้ยความสุข เมือ่หวัใจมคีวามสุขจะ

ไม่มอีะไรมาปิดกัน้จินตนาการ นอกจากน้ียงัเลง็เหน็ความส าคญัดา้นการอ่านที่เนน้พฒันาศกัยภาพของสมาชกิค่ายใหร้กัการ

อ่านควบคู่กบัการเขยีนงานอย่างมคีวามสุข   

      การจดัการระบบระเบียบค่ายพฒันาการอ่านการเขียนนั้น สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่มีการจดัการระบบ

ระเบยีบค่ายอย่างเป็นแบบแผนชดัเจน โดยใชห้ลกัสูตรที่คณะวทิยากรออกแบบเป็นมาตรฐานหลกัในการจดัค่าย แต่ละคร ัง้ 

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการจดัค่ายที่เนน้การเขยีนอย่างมคีวามสุข เมื่อเริ่มตน้กิจกรรมวิทยากรจะใหส้มาชิกค่ายท ากิจกรรม

แรกคือ จากจินตนาการสู่งานเขยีน เพื่อประเมนิพื้นฐานการเขยีนของสมาชิกค่าย ก่อนลงมอืเขยีนงานจริงตามโจทยท์ี่ผูจ้ดั

ค่ายมอบหมาย หลงัจากเสร็จสิ้นกิจกรรมท ัง้หมดตามหลกัสูตร สมาชิกค่ายตอ้งมีงานเขียนตามโจทยข์องผูจ้ดัค่ายและ

สามารถพฒันาการอ่านการเขยีนไดทุ้กคน จากนัน้วทิยากรจะแจกกระดาษใหส้มาชิกค่ายแสดงความรูส้กึต่อการร่วมกจิกรรม

ในค่าย ซึ่งความคิดเหน็ที่สื่อผ่านกระดาษแสดงความรูส้ึกมคีวามส าคญัอย่างยิ่ง เพราะจะน าความคิดเหน็ไปประเมนิผลการ

จดัค่ายว่าสมาชกิค่ายชอบหรือไม่ชอบอย่างไร เกิดผลดีอย่างไร มปีญัหามากนอ้ยเพยีงใด หรือตอ้งปรบัปรุงตรงไหนบา้ง ผล

การประเมนิจะใชอ้อกแบบกระบวนการจดัค่ายคร ัง้ถดัไปใหเ้ป็นระบบระเบยีบยิ่งขึ้น ซึ่งสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่ใหค้วามใส่ใจ

และพิถีพิถนักบักระบวนการจดัค่ายทุกข ัน้ตอน ทุกค่ายตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูล ประมวลขอ้มูล ประเมินผล และบนัทึก

หลกัฐาน เพือ่สะดวกต่อการสบืคน้ขอ้มลูค่ายและสามารถน าขอ้มลูมาพฒันาหลกัสูตรการจดัค่ายใหม้คุีณภาพ   

      คุณูปการของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ปรากฏใหเ้หน็ว่า กระบวนการน าเสนอผลงานใหเ้พื่อน

ร่วมค่ายรบัฟงัมผีลดต่ีอตวัสมาชกิค่าย ช่วยใหก้ลา้แสดงออกและมคีวามม ัน่ใจทีจ่ะบอกเลา่ประสบการณ์ชวีติระหว่างกนั จุด

ประกายความคิดและความฝนัของสมาชิกค่าย ตลอดจนเพิ่มโอกาสใหส้มาชกิค่ายเหน็โลกภายนอกผ่านการอ่านการเขยีน ซึ่ง

การส่งเสริมทกัษะการอ่านการเขยีนสามารถเปลีย่นพฤติกรรมของสมาชิกค่ายที่ทุกคนเห็นว่าไม่เอาไหนหรือแย่ที่สุดใหด้ีขึ้น

ไดอ้ย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นดงักล่าวท าใหผู้จ้ดัค่ายเปิดใจและใหโ้อกาสสมาชิกค่าย ถือเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนใน

สถาบนัการศึกษา การน าเสนอผลงานของสมาชิกค่ายจะปรบัทศันคติใหว้ิทยากรมองศกัยภาพของสมาชิกค่ายดว้ยใจเป็น

กลาง อีกท ัง้การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนยงัส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละเยาวชนรกัการอ่าน 

หากเยาวชนไดเ้ขา้ร่วมค่ายจะเห็นคุณค่าของการอ่านว่าการเสพความรูจ้ากตวัอกัษรท าใหเ้ขา้ใจความหมายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต

และสรา้งเป้าหมายที่เขม้แขง็ แต่ก็ตอ้งมคีวามแขง็แกร่งมากพอต่อการขจดัปญัหาชวีติดว้ยตนเอง ขณะทีก่ารจดัค่ายการอ่าน

การเขยีนของกลุม่นาครนัน้เกิดบทเรียนส าคญั ดงัน้ี 



 
 

[๙๔] 
 

      ๑) ทศันะใหม่ของค่ายการพฒันาการอ่านการเขยีน จะเหน็มมุมองการพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิก

กลุ่มนาครที่สรา้งบทเรียนการจดัค่าย แบบไม่มีหลกัสูตรเป็นแบบแผนตายตวั หากตอ้งตัง้อยู่บนหลกัคิดที่เนน้ความ

สนุกสนานและความเป็นกนัเอง เพื่อหล่อหลอมความสนิทสนมระหว่างคณะวิทยากรและสมาชิกค่าย ท าใหว้ทิยากรเขา้ถึง

ตวัตนของสมาชิกค่าย และสมาชิกค่ายมคีวามม ัน่ใจและกลา้เขยีนงานหรือแสดงออกจนสามารถเปิดเผยความรูส้ึกออกมา 

ตลอดจนมคีวามเชื่อใจทีจ่ะบอกเลา่เรื่องราวดีรา้ยในชวีติ  

      จุดเด่นอีกประการ คือ การสอนใหส้มาชิกค่ายเขยีนงานโดยไม่เนน้หรือยึดติดทฤษฎีหรือหลกัการทาง

วชิาการเป็นกรอบในการเขยีน แต่มุ่งใหเ้ขยีนงานออกมาจากความคิดและความรูส้ึกอย่างเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย ดว้ย

กลวธิีการเขยีนที่ไม่เคร่งครดัระเบยีบแบบแผนจนเกินไป โดยไดบู้รณาการใหส้มาชิกค่าย ที่ไม่ถนดัการเขยีนงาน สามารถท า

กจิกรรมอื่น ๆ ร่วมกบัการเรยีนรูว้รรณกรรม ท ัง้ยงัผลกัดนัการอ่านของสมาชิกค่าย โดยการจุดประกายความสนใจผ่านการ

น าหนงัสือตวัอย่างมาตีความเน้ือหาสาระใหส้มาชิกค่าย รบัรูแ้ละแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนั ช่วยใหส้มาชิกค่าย เกิด

ความเพลดิเพลนิและนึกสนุก อยากอ่านหนงัสอืดว้ยตนเอง 

 ๒) การจดัการระบบระเบียบค่ายพฒันาการอ่านการเขียน กลุ่มนาครมีการจดัการระบบระเบียบค่าย

พฒันาการอ่านการเขียนไม่เป็นแบบแผนแน่นอน ไม่เคร่งครดัลกัษณะกิจกรรม สามารถปรบัหลกัสูตรการจดัค่ายตาม

สถานการณ์ สถานที่ วตัถุประสงคข์องหน่วยงานผูจ้ดัค่าย และวุฒิภาวะของสมาชิกแต่ละค่าย การจดักิจกรรมตอ้งสรา้ง

บทเรียนใหส้นุกสนานและเป็นกนัเอง รูปแบบการท ากิจกรรมเนน้นัง่ลอ้มวง หรือแบ่งกลุ่มย่อยร่วมพูดคุยจากประสบการณ์

ตรงระหว่างคณะวทิยากรและสมาชกิค่าย ก่อใหเ้กิดความสนิทสนมและความคุน้เคย ท าใหส้มาชิกค่ายกลา้แลกเปลีย่นความ

คิดเหน็กบัวทิยากร การเลอืกรบัจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนนัน้ สมาชิกกลุ่มนาครพจิารณาจากหน่วยงานหรอืผูจ้ดัค่ายที่

เคยร่วมงานกนัมาก่อน  

      สมาชกิกลุ่มนาครเชื่อกนัว่าการสอนใหส้มาชิกค่ายเขยีนงานไดจ้ะตอ้งลดบทบาทความเป็นวชิาการลง โดย

ฝึกเขยีนงานจากความรูส้ึก เพื่อบอกเล่าเรื่องราวออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและเรียบง่าย การจดัค่ายของสมาชิกกลุ่มนาคร

นัน้ หลงัจากเสรจ็ค่ายแลว้ จะไมนิ่ยมประเมนิผลกิจกรรมและเก็บรวบรวมขอ้มลูไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชป้รบัปรุงหลกัสูตรการ

จดัค่ายคร ัง้ต่อไป เพราะสมาชิกกลุ่มนาครไม่ไดม้หีลกัสูตรการจดัค่าย แน่นอนตายตวั แต่อาศยัการเจรจาและตกลงร่วมกนั

ระหว่างคณะวิทยากรกบัหน่วยงานหรือผูจ้ดัค่ายเป็นหลกั รูปแบบหรือหลกัสูตรค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนแต่ละคร ัง้จะ

เกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนั ผนวกกบัประสบการณ์จดัค่ายของสมาชิกกลุ่มนาคร ซึ่งจะพิจารณาตามสภาพของค่ายคร ัง้นัน้ ๆ 

เป็นส าคญั 

 ๓) คุณูปการของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ประกอบดว้ยคุณูปการต่อสมาชิกค่าย การเขา้ร่วม

ค่ายพฒันาการอ่านการเขียนช่วยใหส้มาชิกค่ายไดเ้รียนรูแ้ละฝึกเขียนจากการลงมือปฏิบตัิจริง โดยเนน้การเขียนดว้ย

ความรูส้ึกมากกว่าการยึดติดกบัทฤษฎีใด ๆ มาจ ากดัความคิด ท าใหส้มาชิกค่ายสรา้งงานเขยีนที่สะทอ้นตวัตนอย่างเป็น

ธรรมชาติและพฒันาทกัษะการเขียนในชีวิตประจ าวนั จนสามารถเขียนไดเ้ชี่ยวชาญขึ้น นอกจากน้ี การเขา้ค่ายยงัเชื่อม

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกค่ายกบัวิทยากรใหผู้กพนักนั ก่อเกิดมติรภาพที่ดีต่อกนั หลงัจากจบค่ายก็ยงัติดต่อและไปมา

หาสู่กนัเสมอ โดยคณะวิทยากรกลุ่มนาครไดส้ะทอ้นถึงคุณค่าทางใจกรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในค่าย ประการที่สองคือ 

คุณูปการต่อผูจ้ดัค่ายกบัวทิยากร เพราะการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนเป็นโอกาสที่คณะวทิยากรกลุ่มนาครไดพ้บปะ

สงัสรรคก์นั เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวในวงการวรรณกรรม ตลอดจนเรื่องราวในวถิีชีวติ เพราะยามปกติอาจไม่ไดพ้บปะกนั 

เพราะต่างคนต่างมภีาระหนา้ที่ ไม่มเีวลาติดต่อหรือพบปะอย่างจรงิจงั ซึ่งการไดม้าพบปะกนัดว้ยภารกิจของวทิยากรในค่าย
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พฒันาการอ่านการเขยีน และอยู่ดว้ยกนัเป็นเวลา ๓ วนั ๒ คืน กจ็ะมเีวลาพูดคุยเพื่อสรา้งก าลงัใจและเป็นแรงบนัดาลใจแก่

กนัในเรื่องต่าง ๆ ท ัง้การเขยีน ชีวติและการท างาน ช่วยใหม้พีลงัในชีวติ โดยเฉพาะต่อการผลติผลงานวรรณกรรมขบัเคลือ่น

สงัคม ลกัษณะเช่นน้ีเป็นวถิชีีวติปกติของสมาชิกกลุ่มนาคร ซึ่งยดึถือกนัมายาวนานนบัแต่กลุ่มวรรณกรรมน้ีไดก่้อตัง้ขึ้นมา 

เมื่อสมาชิกแต่ละคนมภีารกิจในชีวติเปลี่ยนแปลงไป วถิีดงักล่าวของกลุ่มนาครก็เปลีย่นแปลงไปดว้ย การกลบัมาพบปะกนั

ในค่ายพฒันาการอ่านการเขียนต่าง ๆ จึงถือเป็นโอกาสที่ส  าคญัที่จะไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ต่อกนั ประการ

สุดทา้ย คุณูปการต่อสงัคม เมือ่เยาวชนเขา้ร่วมค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนยิ่งสรา้งโอกาสใหใ้กลช้ิดวรรณกรรมมากขึ้น หาก

ส่งเสริมใหเ้ยาวชนรูจ้กัเขยีนงานก็จะพฒันาทกัษะการเขยีนและมผีลงานวรรณกรรมอนัเป็นคลงัความรูเ้พิ่มขึ้น ซึ่งงานเขยีน

จากค่ายจะสะทอ้นปญัหาทางสงัคมของเยาวชน เช่น ปญัหาครอบครวั ปญัหาการเรียน ปญัหาเศรษฐกิจ ถา้นกัปกครองน า

งานเขยีนเหล่าน้ีมาศึกษาย่อมเกิดการรบัรู ้เขา้ใจปญัหา และต่อยอดสู่การแกไ้ขปญัหา ลกัษณะเช่นน้ีมกัจะเกิดขึ้นเสมอใน

กิจกรรมของค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ซึ่งสมาชิกกลุ่มนาครไดใ้ชป้ระสบการณ์ทางวรรณกรรมในฐานะวิทยากรของค่าย

แกป้ญัหาใหส้มาชิกค่าย โดยการเชื่อมกิจกรรมในค่ายกบัภารกิจของหน่วยงานผูร่้วมจดัเพื่อยกระดบัความส าคญัของปญัหา

ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัเดก็และเยาวชนใหม้คีวามชดัเจนขึ้น จนสามารถน าไปสู่การแกไ้ขในระดบันโยบายของหน่วยงาน 

 การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิกลุ่มคลืน่ใหม่และกลุ่มนาครนัน้ แมว้่าจะมคีวามแตกต่าง

กนับางประการ กล่าวคือ กลุ่มคลืน่ใหม่จะมกีระบวนการจดัค่ายที่เนน้แบบแผนกิจกรรมหรือหลกัสูตรอย่างชดัเจน ขณะที่

กลุ่มนาครนัน้จะเนน้กระบวนการที่ยดืหยุ่นตามสถานการณ์ แต่ค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของท ัง้สองกลุ่มกลบัมเีป้าหมาย

และแนวคิดแบบเดียวกนัคือ ตอ้งการใหส้มาชกิค่ายมคีวามสุขในการเขยีน ลดความเขม้ขน้ของความรูห้รือทฤษฎทีี่เกี่ยวกบั

การเขยีนลง และเนน้กิจกรรมที่สรา้งความใกลช้ิดระหว่างวทิยากรกบัสมาชิกค่าย  ก าหนดกิจกรรมใหส้มาชิกค่ายไดเ้รียนรู ้

และฝึกเขยีนงานจากการลงมอืปฏิบตัิจริง โดยเนน้การเขยีนดว้ยความรูส้ึกหรือเขยีนจากจินตนาการ มากกว่าการยดึติดกบั

ทฤษฎหีรอืหลกัการแบบเขม้งวดมาจ ากดัความคิด 

  ๒) น ำเสนอรูปแบบกำรจดัค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียนที่บูรณำกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพ 

             รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่คลืน่ใหม่ 

             รูปแบบการจดัค่ายการอ่านการเขยีนของกลุ่มคลื่นใหม่เกิดจากการบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่จ  าเป็นอย่างลง

ตวั ระหว่างความรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบ ภาษา แนวทางการเขียน แนวทางการอ่าน จินตนาการ กิจกรรมการอ่านและเขียน 

นนัทนาการ ระเบียบวินยั การวิพากษว์ิจารณ์ การชื่นชม จ านวนสมาชิกค่าย ลกัษณะและจ านวนวทิยากรลกัษณะสถานที ่

และระยะเวลา โดยอาศยัประสบการณ์อย่างยาวนานมากกว่าสองทศวรรษ จากจ านวนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน

เกือบสามรอ้ยคร ัง้ ซึ่งรูปแบบที่ก  าหนดนัน้สามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้น้ีเมือ่ผ่านการประชมุพจิารณาอย่าง

รอบดา้นจากคณะวทิยากรและผูเ้กี่ยวขอ้ง ลกัษณะของรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนจากการถอดบทเรียนครัง้

น้ี มดีงัน้ี 
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ช่ือโครงกำร “สำธิตค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียนของกลุ่มวรรณกรรมคลื่นใหม่” 

ช่ือรอง “กำรอำ่น กำรเขียน เปลี่ยนชีวิต” 

ระหว่างวนัที ่๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

 

วนัที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบยีน 

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.    พธิเีปิด 

   กลา่วรายงาน โดย ผอ.รร.ชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น 

   กลา่วเปิด โดย ผอ.เขตพท.สพป.๓ สงขลา 

๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.    รบัประทานอาหารว่าง  

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.    แนะน าวทิยากร, นนัทนาการ, บทเพลงตอ้นรบัสู่ค่ายฯ 

   โดย วรภ วรภำ, รมณำ โรชำ 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “การอ่านการเขยีนเปลีย่นชวีติ” 

   โดย รมณำ โรชำ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    รบัประทานอาหารเทีย่ง  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “การเขยีนกลอนสี”่ 

   โดย วรภ วรภำ 

๑๔.๐๐-๑๔.๔๕ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน (กลอนสี)่ 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย คณะวทิยำกร 

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.    รบัประทานอาหารว่าง 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน (กลอนสี)่ (ต่อ) 

๑๖.๐๐ น.    เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

วนัที่ ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.    นนัทนาการ 

๐๘.๔๕-๐๙.๑๕ น.    น าเสนอผลงาน (กลอนสี)่ 

   โดย วรภ วรภำ 

๐๙.๑๕-๑๐.๓๐ น.    บรรยายเรื่อง “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 

   โดย ปรชัชำ ทศันำ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.    รบัประทานอาหารว่าง  

๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น.    ศึกษาตวัอย่างงานเขยีนเรื่อง “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 

   โดย วรภ วรภำ 
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๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน (เขยีนเรื่องและวาดภาพจากจนิตนาการสู่งานเขยีน) ดูแล 

และใหค้ าปรึกษาโดย คณะวทิยำกร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    รบัประทานอาหารเทีย่ง  

๑๓.๐๐-๑๔.๔๕ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน (เขยีนเรื่องและวาดภาพจากจินตนาการสู่งานเขยีน)(ต่อ)

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.             รบัประทานอาหารว่าง     

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “อ่านหนงัสอืสนุกกว่าทีค่ิด” 

   โดย ปรชัชำ ทศันำ 

๑๖.๐๐ น.    เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

วนัที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.    นนัทนาการ 

   โดย ปรชัชำ ทศันำ 

๐๘.๔๕-๐๙.๑๕ น.    น าเสนอผลงาน “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 

   โดย ปรชัชำ ทศันำ 

๐๙.๑๕-๑๐.๑๕ น.    บรรยายเรื่อง “การเขยีนความเรียง” 

   โดย วรภ วรภำ 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐ น.    รบัประทานอาหารว่าง  

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.    ศึกษาตวัอย่างความเรียง 

   โดย วรภ วรภำ, ปรชัชำ ทศันำ 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน (ความเรยีง) 

   ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย คณะวทิยำกร 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    รบัประทานอาหารเทีย่ง  

๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น.    นนัทนาการ 

๑๓.๑๕-๑๓.๔๕ น.    น าเสนอผลงาน (ความเรยีง)  

   โดย วรภ วรภำ 

๑๓.๔๕-๑๔.๑๕ น.    ความรูส้กึจากการเขา้ค่าย 

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.    มอบเกยีรตบิตัรและพธิปิีด  

   โดย ผอ.รร.ชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น 

๑๕.๐๐ น.    เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุม่นาคร               

       รูปแบบการจดัค่ายการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาคร แมว้่าจะมคีวามยืดหยุ่นสูงมาก เพราะมคีวามเชื่อ

และเป้าหมายส าคญัคือ ถา้สมาชิกค่ายมีความสุขจะเป็นปจัจยัใหเ้กิดการสรา้งงานเขียนที่ดี จึงตอ้งการใหส้มาชิกค่ายมี

ความสุขในขณะร่วมกิจกรรม แต่กลุ่มนาครก็มกีระบวนการที่สามารถส่งเสริมและพฒันาการอ่านการเขยีนได ้การก าหนด
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รูปแบบค่ายของกลุ่มนาครก็ไดว้เิคราะหค์วามเหมาะสมระหว่างความเชื่อและประสบการณ์การจดัค่ายมานานนบัสิบปี โดย

บูรณาการสิ่งต่าง ๆ ที่จ  าเป็นจรงิ ๆ เป็นฐานส าหรบัก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบดว้ย การสรา้งความสมัพนัธ ์การกระตุน้

ความคิด จินตนาการ แนวทางการเขียน แนวทางการอ่าน กิจกรรมการอ่านและเขียน ลกัษณะงานเขียนที่ควรจะเป็น 

นนัทนาการ การวิพากษว์จิารณ์ การชื่นชม จ านวนสมาชิกค่าย ลกัษณะและจ านวนวิทยากรลกัษณะสถานที่ และระยะเวลา 

โดยอาศยัประสบการณ์การอ่านการเขียน การเป็นวิทยากร และการจดัค่ายมายาวนานนบัสิบปี ซึ่งรูปแบบที่ก  าหนดนัน้

สามารถยืดหยุ่นไดม้าก ตามสถานการณ์ท ัง้ก่อนจดัค่ายและขณะที่ค่ายก าลงัด าเนินอยู่ ท ัง้น้ีค านึงถึงความเชื่อพื้นฐานของ

คณะวทิยากรและความเป็นไปไดท้ี่จะบรรลุเป้าหมาย ลกัษณะของรูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุมนาคร

จากการถอดบทเรยีนคร ัง้น้ี มดีงัน้ี 

ช่ือโครงกำร “สำธิตค่ำยพฒันำกำรอำ่นกำรเขียนของกลุ่มวรรณกรรมนำคร” 

ช่ือรอง “กำรอำ่น กำรเขียน เปลี่ยนชีวิต” 

ระหว่างวนัที ่๗-๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง อ.เมอืงพทัลุง จ.พทัลุง 

 

วนัที่ ๗ สงิหำคม ๒๕๖๓ 

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.    ลงทะเบยีน/พธิเีปิด 

     กลา่วรายงาน โดย รอง ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง 

     กลา่วเปิด โดย ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง 

……………………………………………………………………………………….. 

๐๙.๔๕-๑๐.๑๕ น.    แนะน าวทิยากร, นนัทนาการ, บทกวตีอ้นรบัสู่ค่ายฯ 

     โดย พณิพพิฒัน ศรีทว ี

๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “จากจนิตนาการสู่งานเขยีน” 

     โดย ประมวล มณีโรจน/์สุนนัทวงศ ์เทพชู 

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.    ศึกษาตวัอย่างผลงาน “ตวัอย่างทีด่มีคุีณค่า” 

     โดย สมศกัดิ์ ขนุช านาญ/ชาคริต แกว้ทนัค า 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   รบัประทานอาหารเที่ยง  

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน ๑ (ความเรยีง) 

     ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย คณะวทิยากร 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.    เขา้ทีพ่กั, ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.    รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.   น าเสนอผลงาน, นนัทนาการ 

     โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.     เขา้นอน 

 

 



 
 

[๙๙] 
 

วนัที่ ๘ สงิหำคม ๒๕๖๓ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.   รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   นนัทนาการ 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “บทกว”ี 

     โดย ประมวล มณีโรจน/์สุนนัทวงศ ์เทพชู 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.    บรรยายเรื่อง “เรื่องส ัน้” 

     โดย พณิพพิฒัน ศรทีว/ีสมศกัดิ์ ขนุช านาญ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   รบัประทานอาหารเที่ยง  

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    สนทนากลุม่ย่อยกบัวทิยากร 

     กลุม่ที ่๑ โดย ประมวล มณีโรจน ์

     กลุม่ที ่๒ โดย สุนนัทวงศ ์เทพชู/พณิพพิฒัน ศรทีว ี

     กลุม่ที ่๓ โดย สมศกัดิ์ ขนุช านาญ/ชาครติ แกว้ทนัค า 

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น.    สรา้งสรรคผ์ลงาน เรื่อง “ตวัเองในงานเขยีน” 

     ดูแลและใหค้ าปรกึษาโดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น.    ปฏบิตัภิารกจิส่วนตวั 

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.    รบัประทานอาหารเยน็ 

๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.   แนะน าหนงัสอืน่าอ่าน, นนัทนาการ 

     โดย คณะวทิยากร 

๒๐.๐๐ น.     เขา้นอน 

 

วนัที่ ๙ สงิหำคม ๒๕๖๓ 

๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.   รบัประทานอาหารเชา้ 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.   วจิารณผ์ลงานเขยีนนกัเรยีน 

     โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น.    พบวทิยากรประจ ากลุม่เพือ่ปรบัปรุงผลงานเขยีน 

     โดย วทิยากรประจ ากลุม่ 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.   ความรูส้กึจากการเขา้ค่ายฯ 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   รบัประทานอาหารเที่ยง  

๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.    น าเสนอผลงานเขยีน เรื่อง “ตวัเองในงานเขยีน” โดยนกัเรยีน 

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น.    มอบเกยีรตบิตัรและพธิีปิด โดย ผอ.รร.ศึกษาสงเคราะห ์

๑๕.๐๐ น.     เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

 หมำยเหต ุ๑. พกัรบัประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๔.๓๐ น. 

        ๒. สมาชกิกลุม่นาครสามารถปรบัรายละเอียดไปตามทศันะของกลุม่ แต่คงกระบวนการไว ้



 
 

[๑๐๐] 
 

  รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาครท ัง้ ๒ รูปแบบนัน้ เป็น

รูปแบบค่ายสาธิตของโครงการวิจยัที่เกิดจากการถอดบทเรียนของท ัง้สองกลุ่ม ซึ่งแต่ค่ายไดด้ าเนินการตามแนวทางของ

สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และสมาชิกกลุ่มนาครตามล าดบั จนกระท ัง่เกิดผลที่สอดคลอ้งกบับทเรียนดงัไดน้ าเสนอไวแ้ลว้เป็น

ฐานในการก าหนดรายละเอยีดของค่ายสาธิตท ัง้ที่โรงเรยีนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น และโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง  

 

อภปิรำยผล 

 

  การถอดบทเรียนการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของท ัง้สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาครนัน้ 

พบว่า สมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่ไดแ้สดงบทบาทดา้นการจดัค่ายพฒันาการอ่านเขยีนมนานนบัสองทศวรรษ เมื่อพิจารณาจาก

หว้งเวลายอ้นหลงั ๑๐ ปี ต ัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดแ้สดงใหเ้ห็นประสบการณ์ดา้นน้ีอย่างชดัเจน 

โดยเฉพาะค่าย “อ่าน-เขยีน เปลีย่นชีวิต” ระหว่างวนัที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไม ้

แก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นค่ายสาธิตของโครงการวจิยัที่ก  าหนดรูปแบบค่ายจากการถอด

บทเรียนของกลุ่มคลืน่ใหม่ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา เป็นการตอกย า้แนวทางตามความคิด ความเชื่อและประสบการณ์เกี่ยวกบั

การจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน โดยเฉพาะประเด็นความจริงจงัและรอบคอบในการคดัเลอืกคณะวทิยากรและการแบ่ง

หนา้ที่ในค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน เพื่อขบัเคลือ่นกิจกรรมตามหลกัสูตรที่ก  าหนดอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่

สมาชิกค่ายจะไดร้บัเป็นส าคญั ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองลงไป ส่วนประเด็นดา้นรูปแบบและหลกัสูตรของการจดัค่าย

พฒันาการอ่านการเขยีนนัน้ กลุ่มคลืน่ใหมย่ดึรูปแบบและหลกัสูตรที่ก  าหนดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งการเขยีนอย่างมคีวามสุข

และประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวงั จึงเกิดกระบวนการจดัค่ายตามรูปแบบที่ก  าหนดขึ้นอย่างมอีตัลกัษณ์เฉพาะตวั เนน้

กระตุน้จินตนาการ และปลูกฝงัระเบยีบวินยัแก่สมาชิกค่าย แต่สามารถปรบับางกิจกรรมหรือระยะเวลาใหเ้หมาะสมไปตาม

สถานการณ์นัน้ ๆ เช่น บางค่ายจะอยู่ประจ าตลอดช่วงเวลาของค่าย บางค่ายจะมาตอนเชา้และกลบัตอนเย็นจนครบตาม

ช่วงเวลาที่ก  าหนด หรือบางค่าย ๒ วนั บางค่าย ๓ วนั เป็นตน้ ท ัง้น้ีเพื่อใหก้ารจดัค่ายการอ่านการเขียนแต่ละครัง้บรรลุ

จุดมุ่งหมายคือ สมาชิกค่ายใชจ้ินตนาการเขยีนผลงานดว้ยความสุข สามารถพฒันาศกัยภาพการอ่านการเขยีนใหด้ีขึ้น และ

ช่วยปรบัเปลี่ยนใหม้ีทศันคติที่ดีในการมองหรือใชช้ีวิต ตลอดจนสามารถน าวิธีการสอนอ่านเขยีนเชิงสรา้งสรรคข์องคณะ

วทิยากรไปบูรณาการกบัวิธีการสอนเชิงวิชาการในหอ้งเรียน ก็จะท าใหก้ารเรียนรูใ้นระบบโรงเรียนเขม้แขง็ยิ่งขึ้น อย่างไรก็

ตาม แมว้่าจะมคีวามรอบคอบในการด าเนินการ แต่ก็ยงัพบปญัหาระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน เช่น ความ

ร่วมมอืและการสนบัสนุนไม่เต็มที่จากผูจ้ดัโครงการ ความคาดหวงัที่สวนทางกนัระหว่างผูจ้ดัและวทิยากร ความไม่พรอ้ม

ดา้นสถานที ่อปุกรณท์ีจ่  าเป็นต่อการจดักจิกรรม ตลอดจนอาหารการกนิ เป็นตน้  

 ส่วนการถอดบทเรียนของสมาชิกกลุ่มนาครในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ซึ่งมปีระสบการณ์มา

ยาวนาน ในฐานะกลุ่มวรรณกรรมเก่าแก่ของภาคใตท้ี่ก่อต ัง้มาตัง้แต่ พ.ศ.๒๕๒๕ และเริ่มมบีทบาทการจดัค่ายพฒันาการ

อ่านการเขยีนอย่างจริงจงัในช่วงหลงั พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปจัจุบนั(พ.ศ.๒๕๖๒) โดยมปีระมวล มณีโรจน ์ซึ่งเป็นแกนน าคน

ส าคญัของกลุ่มเป็นผูม้ีบทบาทในดา้นน้ี โดยมีสมาชิกกลุ่มด ัง้เดิมจ านวนหน่ึง เช่น อตัถากร บ ารุง สมคิด ทองสง สมใจ 

สมคิด รตันธาดา แกว้พรหม เป็นตน้ และคนรุ่นใหม่บางคนที่เขา้มาร่วมขบัเคลือ่นบทบาทน้ีใหเ้ขม้แขง็และชดัเจนมากยิ่งขึ้น 

เช่น โสพล อกัษรเนียม สมศกัดิ์ ขุนช านาญ พิณพิพฒัน ศรีทวี สุนนัทวงศ์ เทพชู เป็นตน้ โดยสมาชิกบางส่วนสนใจการ

สรา้งโอกาสดา้นการอ่านการเขยีนแก่เด็กและเยาวชนในรูปการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน ท ัง้ในหนา้ที่การงาน และเป็น



 
 

[๑๐๑] 
 

วิทยากรสนบัสนุนกิจกรรมของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม รวมท ัง้สนบัสนุนกิจกรรมของสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานอื่ น 

ส าหรบัการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนซึ่งเป็นค่ายสาธิตตามโครงการวจิยัน้ี จดัขึ้นภายใตช้ื่อค่ายว่า “อ่าน-เขยีน เปลีย่น

ชวีติ” โดยสมาชกิกลุม่นาคร ระหว่างวนัที ่๗-๙ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง อ.เมอืง จ.พทัลุง โดยมี

วิทยากรท ัง้ที่เป็นสมาชิกด ัง้เดิม เช่น ประมวล มณีโรจน์ อตัถากร บ ารุง กบัสมาชิกใหม่ที่เป็นคณะวิทยากรประกอบ 

สมศกัดิ์ ขนุช านาญ พิณพพิฒัน ศรีทว ีสุนนัทวงศ ์เทพชู และชาคริต แกว้ทนัท า ซึ่งลกัษณะการจดัค่ายพฒันาการอ่านการ

เขยีนของสมาชิกกลุ่มนาครนัน้ ยดึม ัน่ความเชื่อและแนวทางจากประสบการณ์จดัค่ายมายาวนาน คือ มุ่งเนน้การจดักิจกรรม

ใหแ้ก่สมาชิกค่ายทุกระดบัช ัน้ต ัง้แต่ประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา แต่จะเนน้กลุ่มที่ดอ้ยโอกาสหรือสมาชิกค่ายที่มี

ปญัหาในชีวิต แต่มคีวามตัง้ใจ มุ่งม ัน่ในการร่วมกิจกรรมการอ่านการเขยีน ดงันัน้ หลกัสูตรและรูปแบบจึงมเีป้าหมายการ

จดัค่าย ซึ่งเนน้การอ่านการเขยีนอย่างมอีิสระและเป็นการเยียวยาบาดแผลทางจิตใจของสมาชิกค่ายดว้ย รูปแบบค่ายของ

สมาชกิกลุ่มนาครจึงมคีวามยดืหยุ่นสูงในการจดัการระบบ ไมม่แีบบแผนที่ตายตวั รวมท ัง้เรื่องอื่นดว้ยขึ้นอยู่กบัสถานการณ ์

สถานที่ จ  านวนวิทยากรหรือจ านวนสมาชิกค่าย และที่ส  าคญัมุ่งเนน้ใหส้มาชิกค่ายมีความสนุกสนานโดยเนน้ความเป็น

กนัเองระหว่างวทิยากรกบัสมาชิกค่าย พยายามไมเ่นน้การบรรยายบนเวท ีตอ้งการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ีต่อสมาชิกค่ายดว้ย

ความคุน้เคยเป็นกนัเอง และเปิดโอกาสใหส้มาชิกค่ายพูดคุยกบัวิทยากรมากที่สุด คือ เนน้ “การบอกเล่าเรื่องตวัเอง” ของ

สมาชิก เพราะจะท าใหผ้่อนคลายและไดรู้จ้กักนัมากขึ้น เป็นขอ้มูลอย่างดีส  าหรบัวทิยากรที่จะใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัแนะน า

การเขยีนที่สามารถเยียวยาชีวิตของสมาชิกค่ายจ านวนหน่ึงได ้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตวั เรื่องครอบครวั หรือเรื่องเรียน ซึ่ง

ปกติเมือ่อยู่ในสถานศึกษาจะไม่กลา้เปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่มลีกัษณะเป็นปมดอ้ยหรอืปญัหาในชีวติ ท าให ้

กระบวนการของค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของสมาชิกกลุ่มนาคร แบ่งออกเป็น ๓ ระดบั คือ ระดบัที่ ๑ การละลาย

พฤติกรรมดว้ยการสนัทนาการ เพื่อใหส้มาชิกรูส้ึกปลดปล่อยจากกรอบความคิดที่ทางโรงเรียนคาดหวงัและก าหนดใหม้ี

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการสรา้งจินตนาการท ัง้การวาดภาพ เล่นดนตรี ตามก าหนดการของค่าย ระดบัที่ ๒ การน าผลงาน

ตวัอย่างวรรณกรรมมาสาธิตใหเ้ห็นโครงสรา้ง เช่น โครงเรื่อง ฉาก ตวัละคร แก่นเรื่อง เป็นตน้และระดบัที่ ๓ การดูหนงั

เพื่อใหส้มาชิกค่ายมองเห็นโครงสรา้งภายใน เช่น หนงัเรื่องน้ีตวัละครมีใครบา้ง ใชฉ้ากอย่างไร หรือโครงเรื่องเป็นอย่างไร 

เพือ่เรยีนรูอ้งคป์ระกอบเบื้องตน้ว่าวรรณกรรมกบัหนงันัน้มลีกัษณะร่วมกนับางประการ  

      อย่างไรก็ตาม สมาชิกกลุ่มนาครก็พบปญัหาระหว่างการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีน คือ ปญัหาดา้น

การเขียนงานที่ถูกปิดกัน้ทางความคิดของสมาชิกที่ติดมาจากโรงเรียน รวมท ัง้การจดัค่ายที่เจา้ของโครงการไดว้างกรอบ

ความคิดในการเขยีนเอาไว ้ซึ่งคณะวทิยากรตอ้งพูดคุยหารือกบัเจา้ของโครงการจนไดข้อ้ยุติที่เหมาะสม ต่อมาคือ ปญัหา

สมาชกิค่ายวเิคราะหป์ระเด็นหลกัในการเขยีนไม่ได ้คณะวทิยากรจงึตอ้งท าความเขา้ใจในส่วนน้ีใหช้ดัเจนเสยีก่อน 

      กลุ่มนาครตัง้ขอ้สงัเกตว่า หลายครัง้ที่พบว่าสมาชิกค่ายไม่สามารถจดัระบบความคิด หรือบูรณาการท ัง้

รูปแบบและเน้ือหาใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัได ้ซึ่งปญัหาน้ีถือไดว้่ากลายเป็นปญัหาหลกัของสมาชิกค่าย การเขยีนงานตอ้งอาศยั

การจบัประเด็นหลกัได ้เพราะจะท าใหก้ารเล่าเรื่องมีมิติลุ่มลึก มีความน่าสนใจ ไม่ใช่การน าเสนอในภาพรวมดว้ยการน า

ประเด็นย่อย ๆ มาเรียงต่อกนั แต่ตอ้งลงรายละเอียดใหล้กึลงในงานเขยีน สะทอ้นใหถ้งึปญัหาการปลูกฝงัวธิคีิดบางอย่างใน

สถานศึกษาที่ท  าใหน้ักเรียนไม่กลา้คิดที่จะสรา้งสรรค์งานเขียนออกมา เน่ืองจากเกรงว่าจะผิดไปจากที่เคยศึกษามา 

นอกจากนัน้ยงัม ีปญัหาสมาชิกค่ายขาดสมาธิ ปญัหาดา้นการอ่านของสมาชิกค่าย และปญัหาดา้นกระบวนการจดัค่าย ทาง

กลุ่มจึงจ าเป็นตอ้งหาวธิีการมาสอดแทรกในกิจกรรมที่สามารถท าใหส้มาชิกค่ายสนุกสนานและพรอ้มต่อการเรียนรู ้ตอ้งใช ้

ความสามารถเฉพาะตวัของวทิยากร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพูดตลกขบขนั เล่นเกม รอ้งเพลง เพื่อใหก้ระบวนการจดั
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ค่ายด าเนินไปได ้ท ัง้น้ี เพื่อใหค้วามคาดหวงัในการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุ่มนาคร คือ เพื่อสรา้งนกัเขยีนรุ่น

ใหม่ เพื่อใหส้มาชิกค่ายสนใจการอ่านการเขยีนมากขึ้น เน่ืองจากการอ่านการเขยีนเป็นพื้นฐานของการสื่อสาร กบัคนอื่น การ

เป็นนกัสื่อสารที่ดีไดน้ ัน้จะท าใหก้ารประกอบอาชีพใดก็ตามในอนาคต สามารถน าเรื่องการอ่านการเขียนไปประยุกตใ์ชไ้ด ้

เพราะวตัถุประสงคส์  าคญัที่สุดของการสื่อสาร คือ ตอ้งการใหร้บัสารเขา้ใจสารที่สื่ออย่างถูกตอ้ง และเพื่อใหง้านเขยีนช่วย

เยียวยาบาดแผลในชีวิต เน่ืองจากชีวิตแต่ละคนเคยผ่านเหตุการณ์หรือจุดต า่สุดของชีวิต สมาชิกค่ายบางคนมีปมดอ้ยที่

พยายามปิดบงัหรือบาดแผลในช่วงวยัเด็ก แต่เมือ่สมาชิกค่ายไดผ้่านกระบวนการค่ายของกลุ่มนาครที่แบ่งกลุ่มย่อยเนน้การ

เปิดใจและความเป็นกนัเอง ท าใหส้มาชิกเหล่านัน้ไดแ้ลกเปลีย่นเรื่องเล่ากบัวทิยากร ถอืเป็นการเยยีวยาทางดา้นจิตใจไดอ้ีก

ทางหน่ึง  

 บทเรียนองคร์วมจากทศันะใหม่ของการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชิกกลุ่มคลื่นใหม่และ

สมาชิกกลุม่นาคร มกีารศึกษา ประมวลผล และสรุปผลการจดัค่ายแต่ละคร ัง้ จนคน้พบแนวทางการจดัค่ายอนัเป็นบทเรียน

ส าคญัที่เนน้การอ่านการเขียนอย่างมีความสุข โดยสรา้งสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดรบักบัหลกัสูตรการจดัค่าย เพื่อ

ผลสมัฤทธิ์ตามจดุมุง่หมายที่วางไว ้ก่อเกิดรูปแบบการจดัค่ายทีบู่รณาการองคค์วามรูจ้ากประสบการณ์ตรงของคณะวทิยากร

ผูเ้ป็นนกัเขยีนและนกักิจกรรม ซึ่งผ่านการจดัค่ายมาอย่างหลากหลาย จึงเขา้ใจว่ากระบวนการจดัค่ายแบบใดสามารถพฒันา

ศกัยภาพของสมาชกิค่ายไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยน าหลกัคิดเกี่ยวกบัการมคีวามสุขต่อสิง่ที่ท  ามาสรา้งบทเรยีน การเขยีนงานดว้ย

ความสุข เมื่อหวัใจมคีวามสุขจะไม่มอีะไรมาปิดกัน้จินตนาการ นอกจากน้ียงัเลง็เหน็ความส าคญัดา้นการอ่านที่เนน้พฒันา

ศกัยภาพของสมาชิกค่ายใหร้กัการอ่านควบคู่กบัการเขยีนงานอย่างมคีวามสุข   

  รูปแบบการจดัค่ายพฒันาการอ่านการเขียนของกลุ่มคลื่นใหม่และกลุ่มนาครท ัง้ ๒ รูปแบบนัน้ เป็น

รูปแบบที่เกดิจากการถอดบทเรียนของท ัง้สองกลุ่ม และผูว้จิยัร่วมกบัสมาชิกกลุ่มคลืน่ใหม่และกลุ่มนาครไดน้ ามาสาธิตและ

ไดร้บัผลส าเร็จอย่างน่าพอใจเรียบรอ้ยดงัไดก้ล่าวแลว้ ดงันัน้สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานหรือองคก์รที่สนใจ

การพฒันาการอ่านการเขียนในรูปแบบค่าย สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางหรือประยุกตใ์หเ้หมาะสมแก่ภารกิจหรือปจัจยั

รองรบัไดเ้ป็นอย่างดี.     

 

ขอ้เสนอแนะ 

 

๑. ควรมกีารศึกษาเฉพาะกรณีซึง่เป็นสมาชิกค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของกลุม่วรรณกรรม 

คลืน่ใหม่หรือกลุม่นาครอย่างต่อเน่ือง ซึง่มพีฒันาการในเสน้ทางการเขยีนจนกลายเป็นนกัเขยีนรุ่นใหม ่เช่น โรสนี, อษัฎาวุธ 

ไชยวรรณ, รงัสมินัต ์จลุหริก เป็นตน้ 

  ๒. ควรศึกษาผลการถ่ายโยงความรูห้รือประสบการณ์ของสมาชิกค่ายพฒันาการอ่านการเขยีนของสมาชกิ

กลุม่คลืน่ใหม่ส  าหรบัสถาบนัทีจ่ดัค่ายแลว้ถงึ ๕ คร ัง้ ที่ส่งผลต่อการเรยีนเรื่องการอ่านหรือการเขยีนตามหลกัสูตร   
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นครศรีธรรมราช. 
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โนรยัฮาน มทุานิ. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

ปนดัดา อนนัตพงศ.์ สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

ประภาส ปานเจี้ยง. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒. ณ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา. 

ประมวล มณีโรจณ์. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๓. ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพ์ทัลุง อ.เมอืง จ.พทัลุง. 

ประมวล มณีโรจน.์ สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช. 

ปรชัชา ทศันา. สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช. 

พณิพพิฒัน ศรทีว.ี สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช. 

ภานุวตัร ขนุปราบ. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ รา้นกาแฟหลกัเมอืง อ าเภอเมอืงพทัลุง จงัหวดัพทัลุง. 

รมณา โรชา. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. ณ โรงเรยีนชุมชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา. 

รมณา โรชา. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช. 

รุ่งทพิย ์ปราโมทยพ์นัธุ.์ สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๒. ณ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา. 

โรสนี แกสมาน. สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

ละใม ทองม.ี สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

วรภ วรภา. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. ณ โรงเรียนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไมแ้ก่น 

อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา. 

วรภ วราภา. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช. 

สมฤด ีเรอืงแกว้. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

สมศกัดิ์ ขนุช านาญ. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช. 

สุจติรา พริะพงศ.์ สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

สุนนัท ์บุญเรอืงรุ่ง. สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. ณ โรงเรียนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพานไม ้

แก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา. 

สุนนัทวงศ ์เทพชู. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒. ณ หน าตาช่วงรสีอรต์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช. 

สุวชิช ์มนุเนียม. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 

โสภณ ชูช่วย. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓. ณ โรงเรยีนชมุชนบา้นสะพานไมแ้ก่น ต าบลสะพาน 

  ไมแ้ก่น อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา. 

อไุรวรรณ พรนอ้ย. สมัภาษณเ์มือ่วนัที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๓. ทางโทรศพัทโ์ดยอษัฎาวุธ ไชยวรรณ. 
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