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คำ�นำ�
การใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงภัยอันตราย ทั้งความรุนแรงในพื้นที่
ความยากลำ�บากในถิ่นทุรกันดาร และความไม่พร้อมนานัปการ คือ สภาพชีวิต
ทีแ่ วดล้อมในบรรยากาศการทำ�งานของครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ซึ่งไม่แตกต่างจากครูเจ้าฟ้าฯ รุ่นก่อนๆ ประสบพบเจอ และ
เช่นเดียวกันทีค่ รูเจ้าฟ้าฯ รุน่ ใหม่ยงั คงมุง่ มัน่ ทำ�งานด้วยหัวใจทีห่ วังดีตอ่ ลูกศิษย์
และชุมชนอย่างเต็มเปี่ยมเฉกเช่นรุ่นพี่ๆ ที่ผ่านมา
ทุกๆ ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดวาระของการพบปะ
กันของครูเจ้าฟ้าฯ ทุกรุ่น เพื่อเติมเต็มกำ�ลังใจและสานต่อแรงบันดาลใจแก่
ครูเจ้าฟ้าฯ โดยปี พ.ศ. 2559 ได้ถูกว่างเว้นไป 1 ปี เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน
บรรยากาศของการไว้ทกุ ข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ผูท้ รงเป็นมิง่ ขวัญของชาวไทยทุกคน ในปีนคี้ รูเจ้าฟ้าทุกรุน่ ได้มโี อกาสพบปะกัน
อีกครั้ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำ�งานในพื้นที่ของตนเอง
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นๆ ต่างพืน้ ที่ เติมเต็มทัง้ ความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจ
จากการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ ภายใต้การดำ�เนินงานของมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
เพือ่ เก็บเกีย่ วความรูด้ า้ นการพัฒนาพืน้ ทีไ่ ปปรับประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน เพราะ
พื้นฐานที่มาของปณิธานในการทำ�งานของครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านล้วนก่อเกิดจาก
แรงบันดาลใจทีไ่ ด้เห็นการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และพระบรมศานุวงศ์ที่ทรงอุทิศพระวรกายทำ�งานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารมาต่อเนื่องยาวนาน
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หนังสือ “ครูที่มากกว่าครู” ถอดบทเรียนชีวิตครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ รุน่ ที่ 8 และรุน่ ที่ 9 นำ�เสนอเรือ่ งราวชีวติ ทัง้ การต่อสู้
ตั้งแต่วัยเยาว์ของครูบางท่านที่ต้องฝ่าฟันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ของตนเอง จนกลายมาเป็นพลังใจที่จะสานต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่
ลูกศิษย์ในปัจจุบัน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ มีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไทย
และสามารถต่อยอดสูก่ ารศึกษาในระดับทีส่ งู ขึ้น หรือการสร้างโอกาสทาง
อาชีพให้ลูกศิษย์และชุมชน โดยคลี่คลายอุปสรรคที่ขัดขวางให้กลายเป็น
ทางสะดวกในการทำ�มาหาเลีย้ งตนเองและครอบครัวด้วยความสุจริต รวมทัง้
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย ดูแลทัง้ เรือ่ งสุขภาพตัง้ แต่อยู่
ในครรภ์จนตลอดชีวติ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนให้มคี วามเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น ฯลฯ
บทเรียนการทำ�งานของครูเจ้าฟ้าฯ แม้จะสะท้อนความขาดแคลนของ
พื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่น้อยคนนักจะรู้ว่า ยังมีพื้นที่เช่นนี้อยู่ในประเทศไทย และ
บอกเล่าถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แต่สอดแทรก
ความงามของความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มที่อย่างไม่ย่อท้อ เรื่องราวของ
ครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านจึงเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า ที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และซึมซับ
นำ�ประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้เป็นแรงขับ แรงผลัก และแรงใจให้ผู้อ่านกลับไป
สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีเป้าหมายและ
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความปรารถนาดีต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา
ทุกคน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
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ครูที่มากกว่าครู

เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์เสด็จสวรรคต โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าสำ�นึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ และตระหนั ก ถึ ง พระกรณี ย กิ จ ที่ พ ระองค์ ท รงทำ � มาโดยตลอด
จึงได้ริเริ่มจัดทำ�โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์” ขึน้ ในปี พ.ศ. 2552 เพือ่ เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่
ครูท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และ
เป็นการเผยแพร่ผลงานคุณงามความดี ให้เป็นแบบอย่างการทำ�ความดีให้
ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
คณะทำ�งานได้แสวงหาผูร้ ว่ มงาน ผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ทำ�หน้าทีเ่ ยีย่ มเยียน
สำ � รวจให้ กำ� ลั ง ใจถึ ง พื้ น ที่ ข องครู โดยมี ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ที่ เ มื่ อ รั บ ทราบ
เจตนารมณ์ก็ยินดีร่วมสนับสนุนคือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงาน
คือ กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่มีโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนจำ � นวน 196 แห่ ง ในพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดารทั่ ว ประเทศไทย สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงเรียน
ในสังกัดทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลและเสีย่ งภัยจำ�นวนหนึง่ และสำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่คณะทำ�งานก็คดิ กัน
หนักว่า ทำ�อย่างไรให้แรงสนับสนุนเหล่านีม้ คี วามยัง่ ยืน เป็นประโยชน์จริงๆ
โดยไม่ทำ�ให้ครูเสียหายคือ ไม่ทำ�ให้ครูเกิดกิเลสมากกว่าความเสียสละ
ความตั้งใจ และความมั่นคงในพระปณิธานของพระองค์
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สำ�หรับเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นเกณฑ์พื้นฐานคือ เป็นครูที่ทำ�งานใน
พื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย ช่วยประสานต่องานในโครงการพระราชดำ�ริ และ
มีความต่อเนื่องในการทำ�งานโครงการ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษา การพัฒนาคน การพัฒนาสิง่ แวดล้อม และการพัฒนา
ดูแลนโยบายต่างๆ ตามแนวทางพระราชดำ�ริ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา โดยหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง 3 แห่ง จะทำ�การ
คัดเลือกครูหน่วยงานละประมาณ 10 คน รอบแรกเป็นการคัดเลือกตามเกณฑ์
จากนัน้ จึงมีการตัง้ คณะกรรมการไปดูงานในพืน้ ทีข่ องครูแต่ละคน แล้วจึงนำ�เสนอ
ข้อมูลให้คณะกรรมการใหญ่พจิ ารณาคัดเลือกว่าใครมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีส่ ดุ
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในปี พ.ศ. 2552 จนมาถึงวันนี้ 9 ปีของการเฟ้นหา
“ครูเจ้าฟ้าฯ” ความงดงามของโครงการนี้คือ การที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามาสนับสนุนการทำ�งาน บริษทั เอกชนหลายแห่งเข้ามาสนับสนุน
เพราะซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ การทำ�งานที่
ผ่านมาจึงเป็นเรือ่ งของการช่วยโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน หรือไม่ตอ้ งการโฆษณา
สินค้า เริ่มจากปีแรกธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เข้ามาสนับสนุนเรื่อง
เงินรางวัล กองทุนเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน และกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
หลังจากนัน้ จึงเริม่ มีหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุน
มากขึ้น
และตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 มูลนิธสิ ยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด
(มหาชน) ก็เข้ามา “ต่อยอด” ด้วยการ “หนุนเสริม” ความรู้ให้กับครูเจ้าฟ้าฯ
โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพาไปเรียนรู้ดูงานที่โรงเรียน
ลำ�ปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรรี มั ย์ เพือ่ ให้ครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านเห็น “ทางออก”
ของกระบวนการเรียนการสอนทีค่ รูเจ้าฟ้าฯ หลายท่านกำ�ลังติด “กับดัก” ตัวเอง
จนสามารถนำ� “ความรู้” ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อได้ในที่สุด
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โดยล่าสุดปี พ.ศ. 2560 ได้พาคณะครูเจ้าฟ้าฯ ทั้ง 9 รุ่นไปเรียนรู้ที่
โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงาน) อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ
ซึ่ ง นอกจากจะให้ ค รู เจ้ า ฟ้ า ฯ ทุ ก ท่ า นได้ แ ลกเปลี่ ย น “เทคนิ ค ” และ
“กระบวนการเรียนการสอน” ระหว่างกันแล้ว การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังให้
คณะครูได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพ
ิ ลอดุยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเจ้าฟ้าทุกพระองค์
แล้ว ยังช่วย “เสริมพลังใจ” ให้ครูเจ้าฟ้าทุกท่านสานต่อเจตนารมณ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำ�ความรู้ที่ได้รับการ
“เติมเต็ม” จากหลายหน่วยงานกลับไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
ตามพระปณิธานของทั้งสองพระองค์
โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
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ครูผู้สร้างและส่งต่อโอกาส
ครูผู้สร้างชีวิต

2
4
11
23
35
45
57
69
85
99
111
125
137
149
159
171
181
191
203
217
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คำ�ว่า “ครู” ไม่ใช่การสอนในหน้าที่เฉยๆ
เราไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น
เราต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รุ่นที่ 8
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นักเรียน 1 คนทำ�หนังสือนิทานเด็กดอยตามแนว
กพด.5 คนละเล่ม บอกเล่าเรื่องราวการดำ�เนินชีวิต
และกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งแต่งเรื่องและวาดภาพ
ประกอบเอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย กระบวนการ
เรียนรู้เช่นนี้ ช่วยแก้ปัญหาการไม่สนใจเรียนของ
เด็กบางคนได้เป็นอย่างดี เพราะการได้เห็นเพื่อนๆ
วาดภาพสวยๆ ทำ�ให้เด็กอยากทำ�บ้าง จึงลงมือทำ�
ด้วยตนเอง ส่วนครูทำ�หน้าที่สนับสนุนโดยตรวจทาน
การสะกดคำ� การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง บอกเทคนิค
การวาดภาพ เมื่อทำ�เสร็จแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันมาเล่า
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกพูด ฝึกนำ�เสนอ
และพัฒนาความกล้าแสดงออก
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ขอฝันใฝ่
ในฝันอันสูงสุด

ผกา ธะนะคำ�

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านห้วยตองหลวง อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

11
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ความฝันในวัยเด็กคือ อยากเป็นครู เพราะมีครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นแรงบันดาลใจ แต่ติดที่ครอบครัวยากจน
เมือ่ เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดว่า ชีวติ การเรียนคงสิน้ สุด
ทีต่ รงนัน้ แล้ว แต่ดว้ ยความรักของพ่อทีส่ งสาร เห็นลูกสาวอยาก
เรียนหนังสือ จึงส่งเรียนต่อระดับ ปวส. เอกการบัญชีทโี่ รงเรียน
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู จังหวัดลำ�พูน ระหว่างเรียนอยู่ ครูผกา
ธะนะคำ� แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยตองหลวง อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต้องทำ�งาน
พิเศษในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่มูลนิธิศุภนิมิตรจังหวัดลำ�พูน
รับผิดชอบสอนพิเศษให้แก่เด็กๆ ในโครงการ แม้เป็นงานที่
สร้างรายได้ไม่มาก เพียงครั้งละ 100-150 บาท แต่สร้าง
ความปลาบปลื้มใจให้ครูผกาเป็นอย่างมากที่ได้เป็นครู
อย่างที่ใฝ่ฝัน

หมู่บ้านห่างไกลที่ต้องการครู
หลังเรียนจบ ครูผกายังอยากจะเรียนต่อ แต่รู้ว่าฐานะทางบ้านไม่
เอื้ออำ�นวย จึงหางานทำ�ไปพร้อมๆ กับสมัครสอบที่ กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แม้จบเอกบัญชีมาก็ตาม แต่ดว้ ยเงือ่ นไขการรับสมัครทีไ่ ม่ได้จ�ำ กัดสาขา ครูผกา
สอบได้ล�ำ ดับที่ 298 จากบัญชีรายชือ่ ทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้ 300 คน มีการขึน้ บัญชีไว้
2 ปี ซึ่งไม่รู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไร ครูผกาจึงทำ�งานในแผนกส่งเอกสารใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำ�พูนไปก่อน โชคดีที่ระยะเวลาในการรอสั้นเพียง
6 เดือน ครูก็ถูกเรียกตัวจาก กศน.จังหวัดเชียงใหม่ให้ไปทำ�งาน เริ่มจากการ
อบรม 15 วันที่สำ�นักงาน กศน.จังหวัด แล้วจึงมีโอกาสได้เลือกพื้นที่ทำ�งาน
คนส่วนใหญ่เลือกพื้นที่ใกล้เมืองที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ แต่ครูผกาตั้งใจเลือก
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พื้นที่ที่อยู่ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไกลได้ เพราะอยากพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อเห็นชื่ออำ�เภออมก๋อย ก็รู้สึกว่าชื่อแปลกดี ทั้งยังเป็นอำ�เภอที่อยู่ไกลที่สุด
ตอนตัดสินใจเลือกที่นี่ พ่อแม่ก็เป็นห่วงว่า เป็นผู้หญิงคนเดียวจะอยู่
อย่างไร แต่ก็ไม่คัดค้าน เมื่อเห็นว่าเป็นความฝันของลูก พ่อถึงกับออกปากว่า
ถ้าอยากเรียนหนังสือไม่ต้องไปก็ได้ พ่อจะหาเงินส่งให้เรียนเอง แต่เราอยาก
ช่วยเหลือตัวเองบ้าง จึงตัดสินใจไปทำ�งาน โดยตัง้ ความหวังไว้วา่ ทำ�งานมีเงินเดือน
แล้วค่อยเรียนต่อ แต่เอาเข้าจริงเงินเดือน 4,000 กว่าบาท หลังจากส่งให้พ่อแม่
และใช้จ่ายส่วนตัวแล้วแทบไม่เหลือ จึงไม่ได้เรียนต่ออย่างที่ตั้งใจ
ศศช.บ้านห้วยตองหลวง ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวกะเหรี่ยงสกออยู่ห่าง
จากอำ�เภออมก๋อย 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ชาวบ้านส่วนใหญ่
มีอาชีพทำ�ไร่ข้าว และทำ�นา ปัจจุบันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ
และพริก ในหมู่บ้านมีสมาชิกเพียง 32 ครอบครัว ปี พ.ศ. 2543 ที่ครูผกาเริ่ม
มาสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และยังไม่เห็น
ความสำ�คัญของการศึกษา

ถอดใจหรือไปต่อ
การเดินทางสู่ ศศช.บ้านห้วยตองหลวงของครูผกาในครั้งแรก ช่วงก่อน
จะถึงหมูบ่ า้ นต้องเดินเท้าผ่านทุง่ นา ในขณะทีบ่ นหลังต้องแบกอุปกรณ์การเรียน
การสอน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว และอาหารไปด้วย เป็นการทดสอบความอดทน
ของคนที่จะมาเป็นครูที่นี่ แต่เมื่อถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี
หาข้าวหาน้ำ�ให้กิน กลายเป็นความประทับใจแรกที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของครู
ช่วงแรกครูผกาต้องปรับตัวอย่างหนัก แถมยังแพ้แมลงอีก ชั่งใจอยู่นานว่า
ไปต่อหรือถอดใจ แต่เมือ่ ถึงวันหยุดแรกของเดือนมาถึง วันทีจ่ ะกลับบ้าน
ลูกศิษย์ตวั น้อยถามว่า “ครูจะกลับมาไหม” สายตาทีร่ อคำ�ตอบอย่างคาดหวัง
ทำ�ให้ครูผการูว้ า่ เด็กๆ ต้องการครู และรอคอยให้ครูกลับมาสอนเขา ทำ�ให้
ครูผกาตัดสินใจได้ทันที พร้อมเอ่ยปากสัญญากับลูกศิษย์ว่า ครูจะกลับมา
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วันที่ครูผกานัดหมายว่าจะกลับเข้ามามีเด็กๆ
ไปรอรั บ ครู ณ จุ ด นั ด พบ ช่ ว ยครู ข นของที่ จำ � เป็ น
เข้าหมู่บ้านอย่างแข็งขัน และเป็นเช่นนี้ทุกครั้งหลัง
หมดวันพักของครู ทีจ่ ะมีเด็กๆ มารอรับทีจ่ ดุ เดิม ทำ�ให้
ครู ผ กากลายเป็ น คนตรงต่ อ เวลา และรั บ ผิ ด ชอบ
นัดลูกศิษย์วนั ไหนเวลาใดก็ตอ้ งมาตามนัด เพราะเด็กๆ
จะมารอรับครูที่รักของพวกเขา
“เราจะบอกเด็กไว้เลยว่า รอครูถึงเวลานี้นะ
ถ้าเลยเวลาแล้วครูยงั ไม่มาให้กลับบ้าน เพราะบางครัง้
ก็ติดงานด่วนกลับเข้ามาไม่ได้จริง หรือบางครั้งฝนตก
รถไม่สามารถเข้ามาส่งได้ ก็ต้องกำ�หนดเวลารอให้
แน่ชัด เพื่อที่เด็กๆ จะได้ไม่เสี่ยงรอครูจนค่ำ�มืด”
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สอนภาษาไทยในชุมชนพื้นที่สูง
เมื่อฝันเป็นจริง ได้เป็นครูสมใจ ความฝันใหม่ในชีวิตก็เข้ามา นั่นคือ
อยากให้ลูกศิษย์ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้ มีวิชาชีวิตติดตัว
ครูผกาจึงเน้นสอนวิชาภาษาไทยเป็นหลัก เพราะเห็นว่าจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน โชคดีที่ได้เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ�
ซึ่งวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ให้ จึงนำ�มาประยุกต์ใช้ได้
“การแจกรูปสะกดคำ�เขาใช้สอนเด็กพื้นราบ แต่เด็กเราอยู่บนพื้นที่สูง
ก็ ต้ อ งนำ � มาปรั บ ใหม่ แรกๆ เด็ ก จะอ่ า นช้ า นิ ด หนึ่ ง เราก็ ต้ อ งใจเย็ น ที่ สุ ด
สิง่ สำ�คัญของการสอนแบบนีค้ อื การเน้น ย้�ำ ซ้�ำ ทวน เพือ่ ให้เขาได้ทบทวนและ
ใช้ภาษาไทยตลอด แล้วเขาก็จะพูดภาษาไทยได้”
การแจกลู ก สะกดคำ � เป็ น กระบวนการนำ � เสี ย งพยั ญ ชนะต้ น สระ
วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาผสมเสียงกัน ทำ�ให้สามารถออกเสียงคำ�ต่างๆ
ที่ มี ค วามหมายในภาษาไทย การแจกลู ก จะเริ่ ม จากการจำ � และออกเสี ย ง
พยัญชนะและสระให้ได้ก่อน จากนั้นจะเริ่มแจกลูกในมาตราสะกด เช่น แม่ ก
กา กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ ใช้การสะกดคำ�ไปทีละคำ�ตามลำ�ดับ
ของสระ ตามด้วยอ่านโดยไม่สะกดคำ� เรียกว่า แจกลูกสะกดคำ� ในขณะเดียวกัน
ก็จะมีการเทียบเสียง คือ เมื่ออ่านคำ�ได้แล้วให้นำ�รูปคำ�มาแจกลูก โดยการ
เปลี่ยนพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะท้าย เช่น กา ตา นา มา หรือ คาง คาน คาย
คาว
ระยะเวลา 6 ปี ทีค่ รูผกาทำ�งานอย่างทุม่ เทอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดิม โดยไม่ขอ
ย้ายไปไหน จนเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จมาตรวจการดำ�เนินงานของ ศศช. พระองค์ได้ทรงดูประวัติของครู
แล้วถามครูว่า อยากเรียนต่อไหม ครูตอบว่า อยากเพคะ คำ�ถามนี้นำ�มา
ซึ่งการเติมเต็มความฝันทางการศึกษาของครูผกาให้สมบูรณ์ เพราะหลัง
จากนั้นไม่นาน ในปีถัดมาทางกรมวังส่งเรื่องมายังสำ�นักงาน กศน.จังหวัด
ทำ�ให้ครูได้เป็นนักเรียนทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้เรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในที่สุด
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ครูผกาสอนภาษาไทยโดยใช้วธิ กี ารดังกล่าว
พร้อมๆ กับใช้การสอนแบบพีส่ อนน้องเข้ามาช่วย
สอนเด็กนักเรียน 68 คน นอกจากเด็กนักเรียน
แล้ว ครูยงั ใช้วธิ ดี งั กล่าวสอนนักเรียนผูไ้ ม่รหู้ นังสือ
ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่อกี 26 คน จนลูกศิษย์ของครูสามารถ
พูดภาษาไทยได้ชัด วิธีการสอนที่ได้ผลสัมฤทธิ์
ทำ � ให้ ค รู ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การอ่ า นแจกลู ก
สะกดคำ� ในปี พ.ศ. 2557 และได้รบั เลือกให้ถวาย
งานหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
“สิ่ ง ที่ ภู มิ ใจที่ สุ ด คื อ ในวั น ที่ รั บ เสด็ จ ได้
ถวายรายงานต่อหน้าพระพักตร์ พระองค์บอกว่า
ครูทำ�ได้ดีมาก นี่คือสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุดในชีวิตว่า
ได้รบั คำ�ชมจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เป็นสิง่ มีคา่ ทีส่ ดุ
สำ�หรับครูคนหนึ่ง มากกว่าเงินทอง รู้สึกภูมิใจที่
ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำ�ให้เด็กๆ คนอื่น
ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วย”
เคล็ดลับของการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จนัน้ นอกจากความรู้ ทักษะ
และเทคนิคการสอนแล้ว สิง่ สำ�คัญทีค่ รูผกาย้�ำ
อยูเ่ สมอคือ ต้องใจเย็นอย่างทีส่ ดุ ไม่วา่ จะสอน
เด็กหรือสอนผู้ใหญ่ ครูต้องรู้จักรอ รู้จังหวะที่
จะเน้น ย้ำ� ซ้ำ� ทวน ไม่เร่งรัดให้ลูกศิษย์ทำ�ให้
ได้ตามใจเราจนเกินไป
“นั ก เรี ย นที่ อ ายุ ม ากสุ ด จะเป็ น ผู้ ไ ม่ รู้
หนังสืออายุ 59 ปี เขาไม่รู้หนังสือ อ่าน พูดไม่ได้
เราก็ต้องใจเย็นที่สุด อย่างที่บอกว่าต้องเน้นย้ำ�
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เคล็ดลับของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
ประสบความส�ำเร็จนั้น
นอกจากความรู้ ทักษะ
และเทคนิคการสอน
ของครูแล้ว สิ่งส�ำคัญที่
ครูผกาย�้ำอยู่เสมอคือ
ต้องใจเย็นอย่างที่สุด
ไม่ว่าจะสอนเด็กหรือสอน
ผู้ใหญ่ ครูต้องรู้จักรอ
รู้จังหวะที่จะเน้น ย�้ำ ซ�้ำ
ทวน ไม่เร่งรัดให้ลูกศิษย์
ท�ำให้ได้ตามใจเรา
จนเกินไป
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ซ้ำ� ทวน ตลอด แต่ผู้ใหญ่จะยากหน่อย เพราะเขาจะมือแข็ง เขียนไม่ได้
เราต้องหาวิธีการที่ทำ�ให้เขาสนใจ ให้เขามาเรียนกับเรา บางครั้งคนแก่ๆ ไป
โรงพยาบาล ก็สื่อสารไม่ได้ ฟังหมออธิบายไม่เข้าใจ ต้องใช้ล่าม แต่ถ้าเขาพูด
ภาษาไทยได้เขาก็ไม่ต้องใช้ล่าม ไปที่ร้านค้าเขาก็ไม่ต้องใช้ล่าม พอเขาเห็นว่ามี
ความสำ�คัญกับชีวิตประจำ�วัน เขาก็เลยมาเรียน”

นิทานเด็กดอย
เมื่อมีรูปธรรมผลสำ�เร็จของวิธีการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำ�
ทำ�ให้เกิดการขยายผลนำ�วิธกี ารดังกล่าวไปใช้ใน ศศช.อืน่ ๆ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอ
อมก๋อยด้วย แต่ครูผกาไม่ได้หยุดเพียงแค่นน้ั ครูยงั พัฒนากระบวนการเรียน
การสอนด้วยการใช้นิทานมาเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนสนใจเรียน โดยการ
ทำ�นิทานเกี่ยวกับงาน กพด. 5 ด้าน
ครูผกา เล่าว่า นิทานก็เป็นการนำ�วิถีชีวิตจากการเรียนรู้ใน ศศช. ไม่ว่า
จะเป็นการทำ�นา การเก็บออม การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทุกอย่างที่เรา
สอนเด็กให้เขาถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรูใ้ นรูปแบบนิทานเป็นเล่มๆ เมือ่
เราสอนแจกลูกแล้ว เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่เขายังไม่กล้าแสดงออก ครูกค็ ดิ ว่า
เราน่าจะทำ�นิทานดีกว่า เพือ่ ให้รวู้ า่ เขาได้เรียนรูม้ ากน้อยเพียงใด
นักเรียน 1 คนทำ�หนังสือนิทานเด็กดอยตามแนว กพด. 5 คนละเล่ม
บอกเล่าเรือ่ งราวการดำ�เนินชีวติ และกิจกรรมในโรงเรียน ทัง้ แต่งเรือ่ งและ
วาดภาพประกอบเอง เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝกึ ใช้ทกั ษะการฟัง พูด
อ่าน เขียน ภาษาไทย กระบวนการเรียนรู้ลักษณะนี้ ช่วยแก้ปัญหาการ
ไม่สนใจเรียนของเด็กบางคนได้เป็นอย่างดี เพราะการได้เห็นเพื่อนๆ วาด
ภาพสวยๆ ทำ�ให้เด็กอยากทำ�บ้าง จึงลงมือทำ�ด้วยตนเอง ส่วนครูท�ำ หน้าที่
สนับสนุนโดยตรวจทานการสะกดคำ� การใช้ภาษาไทยให้ถกู ต้อง บอกเทคนิค
การวาดภาพ เมือ่ ทำ�เสร็จแล้วก็สลับผลัดเปลีย่ นกันเอามาเล่าให้เพือ่ นพ้อง
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ครูยังพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยการ
ใช้นิทานมาเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนสนใจเรียน
โดยการทำ�นิทานเกี่ยวกับงาน กพด. 5 ด้าน...
เป็นการนำ�วิถีชีวิตจากการเรียนรู้ใน ศศช.
มาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบนิทานเป็นเล่มๆ
เมื่อเราสอนแจกลูกแล้ว เมื่อเด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว
แต่เขายังไม่กล้าแสดงออก ครูก็คิดว่าน่าจะทำ�นิทานดีกว่า
เพื่อให้รู้ว่าเขาได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใด
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น้องพี่ฟังหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกการพูด การนำ�เสนอ และพัฒนาความ
กล้าแสดงออก
ในปัจจุบัน ศศช.บ้านห้วยตองหลวงมีนิทานของเด็ก 60 กว่าเล่มให้
นักเรียนได้อ่าน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น การส่งเสริมให้นักเรียน
ทำ�นิทานกลายเป็นนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำ�ให้ครูได้รับ
รางวัลอีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 และนักเรียนของครูได้เล่านิทานที่แต่งเอง
เรื่อง ความอิจฉากับเด็กหญิงกะเหรี่ยงชื่อ จูนาเล ถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทสี่ ร้างรอยแย้มพระสรวลบนพระพักตร์
ในคราวที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมในปีถัดมา

ความฝันร่วมของครูกับศิษย์
การสนับสนุนให้นักเรียนทำ�นิทาน ทำ�ให้ครูได้รับรู้เรื่องราวภูมิปัญญา
ของชุมชนเพิม่ ขึน้ และเห็นโอกาสในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน จึงทำ�การ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ�ผักกาดแห้ง หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า บ๋ะกะเออ
ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำ�วิจัยเรื่อง
หนึ่งบ๋ะกะเออ หนึ่งภูมิปัญญา ที่รวบรวมภูมิปัญญาการถนอมอาหารและเมนู
อาหารของชาวกะเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จัก
การอ่านนิทานทีล่ กู ศิษย์แต่งทำ�ให้ครูผการับทราบความฝันของเด็กน้อย
ชาวดอยที่อยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเก็บเอาความฝันของลูกศิษย์
เป็นเป้าหมายในการทำ�งาน เมือ่ มีโอกาสเข้าร่วมงานครูไทยของแผ่นดิน และได้
พบกับคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ จากบริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด ที่ถามครูว่า มาวันนี้
ต้องการอะไร จึงบอกไปตรงๆ ว่า ต้องการงบประมาณเพือ่ พาเด็กๆ ไปเทีย่ วทะเล
ทำ�ให้ได้รับการสนับสนุนจากรายการคนมันพันธุ์อาสา พานักเรียน 39 คนและ
ผู้ไม่รู้หนังสือ 1 คน ไปเที่ยวทะเลที่หาดนางรอง จังหวัดชลบุรี เป็นการสานฝัน
ของลูกศิษย์ตัวน้อยให้เป็นจริง
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การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็น
รางวัลทีย่ ง่ิ ใหญ่ในความรูส้ กึ ของครู เป็นรางวัลทีส่ ร้างความยินดีแก่ครูและ
ครอบครัว แต่ครูคิดว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลของทั้งครูและเด็ก จึงใช้เงิน
รางวัลที่ได้รับการสนับสนุนไปกับการสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน และ
ช่วยเหลือชุมชนอย่างคุม้ ค่าทุกบาททุกสตางค์ โดยทีค่ รูยงั ยึดมัน่ อุดมการณ์
ที่จะทำ�หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ท้อแท้อ่อนแอ แม้ว่าสถานะทุกวันนี้
เป็นเพียงครูอัตราจ้างที่ต้องต่อสัญญาทุก 4 ปี เพราะมีต้นแบบคือ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทที่ รงงานอย่างไม่เหน็ดเหนือ่ ย
เพื่อปวงชนชาวไทย
“ทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ต้องหวังบำ�เหน็จรางวัลอะไร ทำ�ให้ดีที่สุด
ในฐานะคนไทยคนหนี่งที่ช่วยพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้เขามี
ความสุข แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว”
วันนี้ความฝันในชีวิตถูกเติมเต็มเกือบทุกด้าน แต่ครูผกายังคงตั้ง
ปณิธานทีจ่ ะทำ�หน้าทีค่ รูตอ่ ไปอย่างมัน่ คง เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนา
สังคมและประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
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ครูรอปีอะห์ ใส่ใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาอย่างมาก ถึงขั้นจัดทำ�แผนการสอนเป็น
รายบุคคล ดูว่านักศึกษาแต่ละคนสนใจเรื่องอะไร
แล้วค่อยวางแผนการสอนให้ได้เรียนรู้ทั้งวิชาในสาย
สามัญและวิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบท โดยเน้นว่า
สิ่งที่นักศึกษาเรียนแล้วต้องนำ�ไปใช้ได้ เราสอน
เลี้ยงปลาดุกแต่บ้านเขาไม่มีบ่อ เขาจะทำ�ได้อย่างไร
สอนเรื่องการปลูกข้าว บ้านเขาไม่มีนา มีแต่สวนยาง
แล้วเขาจะเอาความรู้ไปทำ�อะไร การทำ�แผนการสอน
รายคน แม้จะเป็นงานที่เหนื่อยกว่าการสอนแบบปกติ
แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์ก็รู้สึกชื่นใจ การเป็นครู กศน.อาจ
จะไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์หรือเภสัชกร แต่การเห็น
ลูกศิษย์บางคนนำ�วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปสมัครงาน
จนมีรายได้ มีอาชีพที่สุจริต หรือบางคนนำ�ความรู้
ด้านวิชาชีพไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง แค่นี้ครูก็ภูมิใจมากแล้ว
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การศึกษา...
โอกาสของชีวิต

รอปีอะห์ กานุงมิง
ศูนย์ กศน.อำ�เภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี
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ด้วยครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่ไม่มีรายได้พอที่จะส่งลูก
เรียนหนังสือ ครูรอปีอะห์ กานุงมิง แห่งศูนย์ กศน.อำ�เภอยะรัง
จังหวัดปัตตานี จึงต้องทำ�งานตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษา
โดยรับจ้างหั่นกะโป๊ะ (ข้าวเกรียบปลา) จากความตั้งใจแค่ว่า
จะหาเงินไปใช้จ่ายในการเรียน แต่เมื่อทำ�งานได้เงินก็เพลินกับ
การทำ�งานจนดึกดื่น จนไปหลับในห้องเรียน หรือบางครั้งก็
ไม่ไปโรงเรียน ทำ�ให้ขาดเรียนบ่อย จนเรียนไม่ทันเพื่อน
ครูรอปีอะห์จึงค่อยๆ ห่างหายไปจากห้องเรียนในที่สุด

ครูผู้จุดประกายฝัน
ผูท้ จ่ี ดุ ประกายให้ครูรอปีอะห์รสู้ กึ อยากกลับเรียนอีกครัง้ คือ ครูประจำ�ชัน้
ที่มาตามถึงบ้าน ตอนแรกที่เห็นครูประจำ�ชั้นมาครูรอปีอะห์คิดว่า น่าจะโดนตี
แน่ๆ เพราะหนีเรียน ขาดเรียนก็เยอะ แต่ปรากฏว่า ครูไม่ตี ไม่ได้ว่าอะไรเลย
“ครูมาหาที่บ้าน เอามือลูบหัว แล้วบอกว่าหนูไปเรียนเถอะ หนูเป็น
เด็กเรียนดี ตั้งใจเรียน แล้วหนูจะประสบความสำ�เร็จ เงินทองที่หาได้ใน
วันนี้ ต่อไปหนูจะหาได้มากกว่านี้ ถ้าหนูมีการศึกษา”
คำ�พูดของครูทำ�ให้ได้คิด และซาบซึ้งใจว่า อาชีพครูไม่ใช่แค่การสอน
หนังสือ แต่เป็นคนทีส่ ร้างโอกาสสร้างชีวติ ให้คนคนหนึง่ ทีไ่ ม่อยากเรียนแล้ว
กลับมาเรียนใหม่ และตั้งใจเรียน ครูไม่ได้แค่ชักชวนให้กลับมาเรียน แต่ครู
ดูแลให้เงินค่าขนมทุกวัน จนครูรอปีอะห์รู้สึกอายที่จะรับ จึงอาสาช่วยครู
ทำ�ความสะอาดห้อง เก็บสมุดการบ้านไปส่งให้บนโต๊ะบ้าง เพื่อตอบแทนน้ำ�ใจ
ของครู
จากนั้ น มาครู ร อปี อ ะห์ จึ ง มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจเรี ย นเต็ ม ที่ เพราะนอกจาก
ครอบครัวจะยากจนแล้ว การเป็นผูห้ ญิงมุสลิมก็เป็นข้อจำ�กัดอีกอย่างหนึง่ ทีค่ รู
ต้องฝ่าฟัน พยายามหารายได้ช่วยเหลือตนเอง ทั้งเป็นผู้ช่วยทำ�วิจัย เก็บข้อมูล
เก็บตัวอย่างสาหร่าย ช่วยงานอาจารย์ขณะเรียนสาขาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัย

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

25

ราชภัฏภูเก็ต ตอนกลางคืนก็ไปรับจ้างทำ�งานทีห่ า้ งสรรพสินค้า Big C พยายาม
รบกวนทางบ้านให้น้อยที่สุด เพราะรู้ว่าฐานะทางบ้านไม่เอื้ออำ�นวย
ครู ร อปี อ ะห์ เรี ย นจบระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ ป็ น คนแรกๆ ของหมู่ บ้ า น
หลังเรียนจบทำ�งานเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนเอกชนใกล้บ้าน แล้วได้ไปทำ�งานศูนย์เด็กเล็กของ อบต. อีก 5 เดือน
ก่ อ นที่ จ ะสอบ กศน. ได้ ใ นตำ � แหน่ ง ครู อ าสาประจำ � สถานศึ ก ษาปอเนาะ
ซึ่งทำ�หน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนา
บ้านของครูรอปีอะห์อยูใ่ นอำ�เภอยะรัง เป็นพืน้ ทีส่ แี ดงเข้ม ทีม่ เี หตุการณ์
ความรุนแรงบ่อยครั้ง ทั้งยิงเจ้าหน้าที่ ยิงครู ยิงพนักงานลากสายไฟ แม้กระทั่ง
หน้าสถาบันปอเนาะทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ดินลาดตระเวนก็โดนวางระเบิด จนมีเจ้าหน้าที่
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เมื่อ 2 ปีก่อน สำ�นักงาน กศน.ก็เกือบเกิดความ
รุนแรงคือ มีระเบิดผูกติดถังแก๊สใน กศน.ตำ�บล โชคดีที่มีคนมาเตือนก่อน
จึงสามารถติดต่อหน่วยเก็บกูแ้ ละตรวจสอบระเบิด (EOD) เข้ามากูไ้ ด้ทนั ทุกวันนี้
ครูรอปีอะห์ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง เพราะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ทำ�งานต่างตำ�บลที่ห่างจากบ้าน 20 กิโลเมตร แม้จะคุ้นชิน แต่ก็รู้สึกกลัว
เพราะถ้าพลาดก็หมายถึงชีวิต จึงต้องระมัดระวังตัว และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือ
การขอพรจากพระเจ้าให้คุ้มครอง
ช่วงแรกที่เริ่มสอนหนังสือในสถานศึกษาปอเนาะ ครูรอปีอะห์ต้อง
พยายามเข้าถึงบุคลากรในสถานศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่หญิงชายที่ไม่ใช่
สามีภรรยาไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันเกินงาม การสื่อสารกับโต๊ะครูเจ้าของ
สถานศึกษาต้องคุยผ่านม่านทีก่ นั้ ไว้ ครูรอปีอะห์จงึ ต้องใช้วธิ กี ารเข้าหาผ่าน
ทางภรรยาของโต๊ะครู สร้างความสนิทสนม เพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน
คุยในเรือ่ งทีเ่ ขาสนใจอยากคุย นำ�เสนอเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจผ่านทางภรรยา
แม้จะไม่สามารถตัดสินใจเองได้ แต่ก็ช่วยส่งสารต่อไปถึงโต๊ะครูได้ เพราะ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องผ่านความเห็นชอบของโต๊ะครู ยิง่ เป็น
กิจกรรมทีต่ อ้ งนำ�นักศึกษาออกมาเรียนรูน้ อกสถานทีจ่ �ำ เป็นต้องขออนุญาต
เป็นกรณีพิเศษ
“เราจะพานั ก ศึ ก ษาไปเข้ า ค่ า ยลู ก เสื อ ข้ า งนอก เราก็ ป รึ ก ษามามา
มามาเขาตัดสินใจไม่ได้ เขาก็ปรึกษาบาบอ บาบอก็ต้องเรียกเรามาคุย เพราะ
มามาเขาก็ไม่รรู้ ายละเอียดเหมือนเรา เราก็อธิบายว่า การทีเ่ ด็กไปเข้าค่ายลูกเสือ
นอกจากเด็กจะได้อยูพ่ กั แรมแล้ว เด็กจะได้เพือ่ น ได้วธิ กี ารใช้ชวี ติ ได้ประสบการณ์
แปลกใหม่ เขาก็ให้ไป ครัง้ แรกให้ไปแค่ 5 คน เพราะเขาไม่ชอบให้เด็กไปข้างนอก
พอกลับมาบาบอก็จะถามเด็กว่า กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง เด็กก็จะบอกว่า
เป็นกิจกรรมที่ดี มีการฝึกสมาธิ สอนจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสนา
ของเราสอนอยู่แล้ว ต่างกันที่สอนด้วยภาษาไทยเท่านั้น บาบอก็เริ่มเปิดใจ
หลังๆ พอ กศน.มีกิจกรรม เขาจะอนุญาตให้เด็กออกมามากขึ้น”

ใส่ใจสร้างแผนการสอนรายคน
ครูรอปีอะห์ ใส่ใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอย่างมาก
ถึงขั้นจัดทำ�แผนการสอนเป็นรายบุคคล ดูว่านักศึกษาแต่ละคนสนใจเรื่องอะไร
แล้ ว ค่ อ ยวางแผนการสอนให้ ไ ด้ เรี ย นรู้ ทั้ ง วิ ช าในสายสามั ญ และวิ ช าชี พ ให้
สอดคล้องกับบริบท โดยเน้นว่า สิ่งที่นักศึกษาเรียนแล้วต้องนำ�ไปใช้ได้ แนวคิด
ดังกล่าว เกิดจากการที่เคยสอนแบบเป็นกลุ่มแล้วนักศึกษามาพบกลุ่มลดลง
เรื่อยๆ จนต้องทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหม่
“เหตุผลที่ต้องทำ�แผนการสอนเป็นรายคน เพราะว่าหากเราจะให้
การศึกษาเขา เราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไร ถ้าเราให้ในสิ่งที่เขาไม่อยากรู้
เขาจะไม่สนใจ มา 1 ครั้ง มา 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 เขาก็ไม่มาเรียนแล้ว เราต้อง
ไปตาม แต่ถา้ เราให้ความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ ขาอยากรู้ เขาสนใจ เขาจะมาหาเราเอง
นอกจากนี้ยังต้องดูบริบทเขาด้วย เราสอนเลี้ยงปลาดุกแต่บ้านเขาไม่มีบ่อ
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เขาจะทำ�ได้อย่างไร สอนเรือ่ งการปลูกข้าว บ้านเขา
ไม่ มี น า มี แ ต่ ส วนยาง แล้ ว เขาจะเอาความรู้ ไป
ทำ�อะไร”
ดังนั้นการสอนในสิ่งที่นักศึกษาสนใจจึงเป็น
คำ�ตอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ส ามารถวั ด ผลได้ ชั ด เจน เช่ น ครั้ ง หนึ่ ง
ครูรอปีอะห์สอบถามนักศึกษาว่าอยากเรียนวิชาชีพ
อะไร เมือ่ นักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่าต้องการเรียนเรือ่ ง
การก่อสร้าง แม้จะสอนเองไม่ได้เพราะไม่มีความรู้
แต่ครูยงั ได้ประสานติดต่อเชิญวิทยากรมาสอน ซึง่ เมือ่
เรียนจบหลักสูตรนักศึกษาก็สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ
ไปสร้างห้องพักเอง โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแต่อย่างใด
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แม้ว่าจะสอนอยู่ในสถานศึกษาปอเนาะที่เน้นสอนด้านศาสนา แต่ครู
รอปีอะห์ย้ำ�ถึงเหตุผลที่ต้องให้ความรู้ด้านสามัญควบคู่ไปกับวิชาชีพ เพราะ
อยากให้ลูกศิษย์มีความรู้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่เขาควรรู้ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ไม่เช่นนั้นเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้ เวลาไปโรงพยาบาล
ไปติ ด ต่ อ ราชการก็ จ ะสื่ อ สารไม่ ไ ด้ และที่ สำ � คั ญ คื อ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
สิทธิขั้นพื้นฐานได้

ผสานกระบวนการโอนิโมเดล
นอกจากการทำ�แผนการสอนรายคนแล้ว ครูรอปีอะห์ได้ใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบโอนิโมเดล (ONIE Model) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้น
อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้ผเู้ รียน “คิดเป็น” ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1.กำ�หนด
สภาพปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O: Orientation) 2. แสวงหาข้อมูล
และจัดการเรียนรู้ (N: New ways of learning) 3. ปฏิบัติและนำ�ไปประยุกต์ใช้
(I: Implementation) และ 4. ประเมินผลการเรียนรู้ (E: Evaluation) ซึง่ สอดคล้อง
กับการทำ�แผนการเรียนรู้รายคน
โดยครูรอปีอะห์กับนักศึกษาจะร่วมกันกำ�หนดเป้าหมายความต้องการ
ในการเรียนรู้ ซึง่ อาจจะมาจากสถานการณ์ปญ
ั หาทีเ่ กิดในชีวติ จริงของนักศึกษา
เพื่อกระตุ้นความสนใจ แล้วจึงนำ�ไปสู่การแสวงหาความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการ
ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ในชุมชน หรือหาวิทยากร
มาสอน นำ�นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น ก่อนจะนำ�
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติการแก้ปัญหา แล้วจึงสรุปประเมินผลร่วมกันในขั้นสุดท้าย
วิธีการดังกล่าวสามารถบูรณาการหลักสูตรหลายวิชาให้เป็นหลักสูตร
วิชาเดียว หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย นำ�สาระทีต่ อ้ งเรียนรูม้ าบูรณาการ พยายามจัดเนือ้ หาให้สอดคล้อง
กับชีวิตประจำ�วันให้มากที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะนำ�ไปปรับใช้ได้

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“ตัวอย่างการสอนโอนิโมเดลสำ�หรับคนที่
อายุเยอะหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร่างกาย
ของฉัน ซึง่ จะสอนวิทยาศาสตร์เป็นเรือ่ งกายภาพ
ของร่างกาย และอวัยวะภายในเรื่องระบบการ
ทำ�งาน การใช้นิ้วมือคำ�นวณเป็นคณิตศาสตร์
และการสื่อสารภาษาไทย เช่น แขน ภาษาไทย
เรียกอะไร สุขศึกษาคือการดูแลร่างกาย แล้วค่อย
เพิม่ เติมเรือ่ งการศึกษาต่อเนือ่ งคือ การสอนอาชีพ
ซึ่งก็ต้องดูว่า เขาสนใจอะไร”
ครูรอปีอะห์มีวิธีเสริมแรงในการเรียนรู้แก่
นักศึกษาเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจ เช่น เวลาที่
นักศึกษาพูดผิด ครูจะไม่หัวเราะ แม้นักศึกษา
จะหัวเราะกันเองก็ตาม แต่ครูจะบอกกับผู้พูดว่า
นี่คือจุดเริ่มต้น พร้อมชมว่าวันนี้เขาพูดได้ดีกว่า
สัปดาห์ที่แล้วเยอะเลย การพูดเสริมพลังเช่นนี้
ทำ�ให้นักศึกษาไม่รู้สึกอาย กล้าพูด และเมื่อครู
กระตุน้ ให้พดู บ่อยๆ เขาก็จะเกิดความมัน่ ใจมากขึน้
เรื่อยๆ
นอกจากนัน้ ครูรอปีอะห์ยงั ได้จดั โครงการ
ติวให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้อง
สอบวัดผลระดับชาติ (N-NET) โดยสละเวลา
พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์มาสอน เพราะถ้าสอน
วันธรรมดาก็จะกระทบกับการเรียนการสอนปกติ
และกระทบกับเวลาทำ�งานของผูเ้ รียน ผลทีเ่ กิดคือ
นักศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้นและปลายสามารถสอบขั้นพื้นฐานผ่าน
100 เปอร์เซ็นต์ คือ จบตามเกณฑ์
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ครูรอปีอะห์มีวิธีการ
เสริมแรงในการเรียนรู้
แก่นักศึกษาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจ เช่น เวลาที่
นักศึกษาพูดผิด ครูจะ
ไม่หัวเราะ แม้นักศึกษา
จะหัวเราะกันเองก็ตาม
แต่ครูจะบอกกับผู้พูดว่า
นีค่ อื จุดเริม่ ต้น พร้อมชม
ว่าวันนี้เขาพูดได้ดีกว่า
สัปดาห์ที่แล้วเยอะเลย
การพูดเสริมพลังเช่นนี้
ท�ำให้นักศึกษาไม่รู้สึก
อาย กล้าพูด และเมื่อ
ครูกระตุ้นให้พูดบ่อยๆ
เขาก็จะเกิดความมั่นใจ
มากขึ้นเรื่อยๆ
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“เราจะติวให้ฟรี ไม่เก็บตังค์ ถ้าเก็บตังค์ก็คงไม่มีใครมาเรียน ถึงมาเราก็
ไม่กล้าเก็บตังค์หรอก เหมือนเราสมัยก่อนทีไ่ ม่มตี งั ค์มาเรียนหนังสือเหมือนกัน”
การทำ�แผนการสอนรายคน เป็นงานทีค่ รูรอปีอะห์ยอมรับว่าเหนือ่ ย
กว่าการสอนแบบปกติ แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์ก็รู้สึกชื่นใจ เพราะว่าการเป็น
ครู กศน.อาจจะไม่มลี กู ศิษย์ทเี่ ป็นแพทย์หรือเภสัชกร แต่การเห็นนักศึกษา
บางคนนำ�วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบ กศน. ไปสมัครงาน จนมีรายได้
มีอาชีพที่สุจริต หรือบางคนไม่ได้ไปสมัครงานอะไร แต่นำ�ความรู้ด้าน
วิชาชีพ เช่น การเพาะเห็ด ไปต่อยอดสร้างอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัว
ได้อย่างมั่นคง แค่นี้ครูก็ภูมิใจมากแล้ว

ประตูบานใหม่...ผลพวงจากการคิดดี ทำ�ดี
เพราะคุณลักษณะส่วนตัวป็นคนชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษาหาความรู้
เรื่องใดที่ไม่รู้ก็จะสอบถามจากผู้รู้ สืบค้นเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต จึงสามารถ
พัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็นทีส่ นใจของผูเ้ รียนได้ แต่ครูรอปีอะห์กย็ อมรับว่า
ช่วงแรกของการทำ�งานที่ต้องสร้างการยอมรับจากผู้นำ�ในชุมชน เป็นช่วงเวลา
ที่ยากลำ�บากมากที่สุด แต่กลยุทธ์ในการรู้จักถอยก้าวหนึ่ง ไม่ดึงดันที่จะรุก
ประกอบกับการหาที่ปรึกษาทั้งผู้บังคับบัญชาและเครือข่ายในพื้นที่ ทำ�ให้
สามารถเข้าถึงชุมชนได้ในที่สุด
ครูรอปีอะห์เล่าว่า ความเหนื่อยและความท้อแท้ที่แวะเวียนเข้ามาให้
รู้สึกบ้างระหว่างทางของการทำ�งาน แต่ถูกปัดเป่าด้วยความศรัทธา “เวลาที่ท้อ
เราก็เหมือนคนไทยทุกคนที่มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
จริงๆ เลย”
การได้รบั รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะตัวแทน
ของ กศน. 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากครู กศน.ในอำ�เภอ
เดียวกันถึง 71 คนในระดับจังหวัด และระดับ 3 จังหวัด เมื่อได้รับรางวัลจึงรู้สึก
ดีใจมาก เพราะเป็นเครื่องการันตีถึงผลงาน
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เราต้องไม่หลงดีใจไปกับรางวัลที่ได้รับ
การที่เราได้รับรางวัล ยิ่งท�ำให้เราต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้น
ให้เยอะขึ้น ให้สมกับเกียรติของรางวัลที่เราได้รับ
ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ไม่ท�ำอะไร แต่ต้องท�ำงานให้มากขึ้น

“เราต้องไม่หลงดีใจไปกับรางวัลทีไ่ ด้รบั การทีเ่ ราได้รบั รางวัลยิง่ ทำ�ให้
เราต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ให้เยอะขึ้น ให้สมกับเกียรติของรางวัลที่
เราได้รับ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ไม่ทำ�อะไร แต่ต้องทำ�งานให้มากขึ้น”
รางวัลทีไ่ ด้รบั เปรียบเสมือนประตูบานใหม่ทเี่ ปิดกว้างให้ครูพฒ
ั นาสิง่ ดีๆ
สู่ลูกศิษย์ได้มากขึ้น ครูเลือกทำ�โครงการส่งเสริมการทำ�เกษตรกรรมภายใน
สถานศึกษาปอเนาะ โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จำ�กัด (มหาชน) เพื่อสร้างภาวะโภชนาการที่ดีแก่นักศึกษา เพราะนักศึกษา
ส่วนใหญ่ในสถานศึกษาปอเนาะเป็นผูส้ นใจเรียนด้านศาสนา ต้องใช้ทนุ ส่วนตัว
ในการเรียน แม้วา่ จะมีทพี่ กั ทีเ่ ก็บค่าไฟเพียงเดือนละ 20 บาท แต่นกั ศึกษาต้อง
ซื้อหาอาหารกินเอง
“เห็นมีพื้นที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เราเลยชวนเด็กและผู้ใหญ่ที่มาเรียน
มาช่วยกันทำ� บอกว่าใครทำ�เกษตรแปลงไหนก็ได้กินผลผลิตของแปลงนั้น
ใครเลี้ยงปลาก็จะได้กินปลา ใครไม่ได้ทำ�ก็ไม่ได้กิน ยกเว้นคนที่ทำ�เขาจะแบ่งให้
ส่วนใหญ่เขาจะกินแต่มาม่า เราก็รสู้ กึ ว่าโภชนาการไม่คอ่ ยดีนกั เลยชวนปลูกผัก
อย่างน้อยๆ วิถชี วี ติ และสุขภาพเขาจะได้ดขี น้ึ ทัง้ ยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เกิดความสามัคคีช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว มันได้หลายอย่างทั้งอาชีพและ
ความสัมพันธ์ เราไม่บงั คับ ใครอยากทำ�ก็ท�ำ กลายเป็นทุกคนอยากทำ� อยากมี
ส่วนร่วม งานจึงเดินไปได้ด้วยดี”
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ครูรอปีอะห์พยายามส่งเสริมการศึกษาแก่คนในพื้นที่
เพราะมีความเชื่อว่า การได้รับการศึกษาจะท�ำให้มีอาชีพที่ดี
ที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ และยังท�ำให้ปัญหาความไม่เข้าใจกัน
ในพื้นที่ลดลง
ครูรอปีอะห์พยายามส่งเสริมการศึกษาแก่คนในพืน้ ที่ เพราะมีความเชือ่ ว่า
การได้รับการศึกษาจะทำ�ให้มีอาชีพที่ดีที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ และยังทำ�ให้
ปัญหาความไม่เข้าใจกันในพื้นที่ลดลง เพราะชุมชนที่สถานศึกษาปอเนาะที่
ครูสอนอยู่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อย ทำ�ให้คนต้องใช้ชีวิต
อย่างหวาดระแวง
“ถ้าเราหันหน้ามามองกัน พูดคุยกันบ้าง บางทีมันอาจจะดีขึ้น เหมือน
ที่เราพยายามทำ�อยู่ ถ้าเราช่วยให้เขากินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตดี สีแดงเข้มมัน
อาจจะจางลงบ้าง ไม่อยากให้เป็นสีแดงเลย อยากให้เป็นสีขาว ให้ทกุ คนสามารถ
ไปไหนมาไหนได้ปกติ ตอนนี้ 6 โมงเย็นก็บ้านใครบ้านมัน”
ความฝันในการพัฒนาการศึกษาของคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้
ดีขึ้น และการส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีอาชีพ จึงเป็นความฝันที่ครูรอปีอะห์
ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำ�อย่างเต็มที่ เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงในวันหนึ่ง
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“ถ้าเราหันหน้ามามองกัน พูดคุยกันบ้าง บางทีมันอาจจะดีขึ้น
เหมือนที่เราพยายามท�ำอยู่ ถ้าเราช่วยให้เขากินดีอยู่ดี
มีคุณภาพชีวิตดี สีแดงเข้มมันอาจจะจางลงบ้าง
ไม่อยากให้เป็นสีแดงเลย อยากให้เป็นสีขาว
ให้ทุกคนสามารถไปไหนมาไหนได้ปกติ
ตอนนี้ 6 โมงเย็นก็บ้านใครบ้านมัน”
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หัวใจหลักของการทำ�งานกับชาวบ้านคือ ต้องมีสัจจะ
ช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่พูดอย่างทำ�อย่าง
การพิสูจน์ตนเองกับชุมชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม
แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นครูไพรัสมีเทคนิคการเข้าหา
ชาวบ้าน ดังนี้ 1.ต้องศึกษาบริบทของชุมชน
ศึกษาผู้นำ� และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศึกษาหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าไปทำ�งานก่อนว่า แต่ละหน่วยงานมีข้อ
จำ�กัดในการทำ�งานอย่างไร มีอะไรที่ต้องระมัดระวัง
2. ต้องรู้จักทักทายพูดคุย สร้างความสนิทสนม เปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น และต้องหา
ข้อตกลงร่วมกัน 3. การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ชาวบ้าน
เข้าใจและเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นรูป
ธรรมของผลงานก็จะเกิดความเชื่อมั่น หลังจากนั้น
ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ�
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คือผู้สืบสาน
ปณิธาน

ไพรัส ศรีเริ่มสกุล

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านแสวงบ่า อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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ชีวิตวัยเด็กของครูไพรัส ศรีเริ่มสกุล ครูอาสาสมัคร
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแสวงบ่า
ตำ�บลเขาโจด อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจากรัฐบาล จึงทำ�ให้ครูมีเป้าหมายชีวิตที่จะ
ส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานชาติพันธุ์ในพื้นที่บ้านเกิด
เพราะมีสายเลือดมอญผ่านทางพ่อทีอ่ พยพมาอยูป่ ระเทศไทยตัง้ แต่สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 และกะเหรีย่ งโปผ่านทางแม่ เมือ่ มีการสร้างเขือ่ นครอบครัว
ของครูตอ้ งอพยพมาอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ หม่เหนือจากหมูบ่ า้ นเดิมทีถ่ กู น้�ำ ท่วม เริม่ เรียน
หนังสือทีโ่ รงเรียนบ้านวังกะ เรียนได้ยงั ไม่ทนั ครบปี ได้รบั คัดเลือกให้มาเรียนต่อ
ทีโ่ รงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนจนจบชัน้ ประถมศึกษา หลังจากนัน้ จึงกลับ
มาเรียนต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้านคือ โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษาจนจบ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรียนต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
สาขาพืชกรรม จบแล้วจึงไปรับจ้างจัดสวนที่กรุงเทพฯ ได้ 3 เดือน ก็กลับมา
ทำ�งานที่ศูนย์วิจัยที่ 3 ท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบการเพาะและเก็บ
กล้าไม้ได้ 1 ปี จึงสมัครเป็นครูอาสาของ กศน. ในโครงการพิเศษของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รับหน้าทีเ่ ป็นครูนเิ ทศในอำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
“ตอนนั้นไม่ได้อยากเป็นครูเลย ความฝันตอนนั้นคือ อยากเรียน
ป่าไม้แพร่ แต่ไม่รู้จักใคร คิดว่าถ้าไปสอบโอกาสได้เรียนคงมีน้อย จะไป
เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ไม่มใี ครพาไป ทีอ่ ยากเรียนเกษตรเพราะ
เราอยู่ชนบทเรื่องการเกษตรสำ�คัญ จึงเลือกเรียนวิทยาลัยเกษตรฯ แทน
พอมีโอกาสสมัครสอบครู เลยเปลีย่ นความคิดใหม่วา่ น่าเป็นครูดกี ว่า เพือ่
จะได้ให้โอกาสกับเพื่อนๆ ชาติพันธุ์เดียวกันเหมือนกับที่เราได้รับโอกาส
ในวัยเด็ก”
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ครูไพรัส เล่าว่า ที่ได้ทำ�งานตำ�แหน่งครูนิเทศ เพราะเป็นคนเดียวที่พูด
ภาษากะเหรี่ยงได้ ตอนสอบคัดเลือกมีคนสมัครสูงถึง 450 คน คัดเลือกเหลือ
45 คน แล้วคัดกรองเหลือ 25 คน ครูไพรัสได้อันดับ 1 ได้ไปฝึกงานที่จังหวัด
เชียงราย 1 เดือนก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง

หลอมรวมคนก่อนพัฒนางาน
หน้าทีห่ ลักของครูนเิ ทศคือ ประสานงานระหว่างจังหวัด อำ�เภอ หน่วยงาน
ราชการ และเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ต้องสอนหนังสือ แต่ถ้าครูในพื้นที่ติดภารกิจ
อืน่ ๆ ก็จะต้องช่วยสอน ครูไพรัสจึงได้สมั ผัสเสน่หข์ องการเป็นครูอยูบ่ า้ ง เมือ่ เป็น
ครูนิเทศครบ 2 ปี ครูไพรัสจึงขอย้ายมาเป็นครูประจำ�ศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” รับผิดชอบพื้นที่บ้านเขาเหล็ก ดูแล 5 พื้นที่ คือ
บ้านตีนตก บ้านหัวสะพาน บ้านกลาง บ้านบึงสะโก บ้านพรุคลอง จนกระทั่ง
กศน.ได้บุคลากรเพิ่ม ครูจึงได้มาประจำ�อยู่ที่ ศศช.บ้านแสวงบ่า
บ้านแสวงบ่าเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่กลางป่า ในอดีตพื้นที่ส่วนหนึ่งเคย
ถูกสัมปทานป่าไม้ บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ� บางส่วนติดกับอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร์ เดิมไม่มที งั้ ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ ชาวบ้านเริม่ มีไฟฟ้า
ระบบโซลาเซลล์ใช้ได้ไม่นาน ที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์
จะมีสัญญาณเพียงจุดเดียวคือ บริเวณสำ�นักสงฆ์ แต่ถ้าอากาศปิดสัญญาณ
โทรศัพท์ก็ไม่มี เส้นทางคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านอยู่ในสภาพขึ้นเขาลงห้วย เพราะ
ต้องเดินลุยหรือขับรถผ่านลำ�ห้วยถึง 9 แห่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรีย่ ง
มีอาชีพทำ�ไร่ข้าว ปลูกผัก และรับจ้าง ปัจจุบันเริ่มมีคนภายนอกเข้ามาเช่าที่ดิน
เพื่อปลูกผักตามฤดูกาล โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว เช่น กะหล่ำ�ปลี บล็อกโคลี่
และอืน่ ๆ ทำ�ให้มคี นจากหลากหลายพืน้ ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นชุมชนมากขึน้ แต่โชคดีที่
มีสำ�นักสงฆ์เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของผู้คน
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เมื่อมาเป็นครูที่นี่ ครูไพรัสมีเป้าหมายในการจัดการเรียนสอนคือ
ให้ลูกศิษย์มีความรู้ มีความเท่าทันต่อสถานการณ์ สามารถดำ�เนินชีวิตอยู่
ในพื้นที่ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งภายในและภายนอก
เมือ่ มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริ จึงได้น�ำ ความรูม้ าปรับใช้เพือ่ พัฒนาชุมชน โดยเริม่ จาก
การหลอมรวมผู้คนในหมู่บ้านให้มีความสามัคคี
“พยายามทำ�ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม เพราะคนในชุมชนมา
จากหลากหลายพื้นที่ ความสามัคคีจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ โดยเฉพาะเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราอยู่ต้นน้ำ� ก็ต้องดูแลเผื่อแผ่
คนที่อยู่กลางน้ำ�และปลายน้ำ�ด้วย”
ครูไพรัสใช้การพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างสม่�ำ เสมอ และการศึกษา
ดูงานทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นช่องทางหลอมรวม
คนในชุมชน และสร้างกลไกการทำ�งานร่วมกันเป็นคณะกรรมการให้ชาวบ้าน
กำ�กับดูแลกันเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษางานทางโลก มีพระสงฆ์เป็นที่
ยึดเหนี่ยวในการทำ�กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ วัฒนธรรม และการกุศล
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สำ�หรับการจัดการเรียนการสอนใน ศศช.นั้น ครูเน้นจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพราะเด็กในชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่ไปเรียนที่
โรงเรียน ตชด.บ้านตีนตก หรือโรงเรียนเทศบาล ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน
สำ�หรับนักศึกษาของครูจงึ ใช้วธิ กี ารเติมเต็มความรูแ้ ละทักษะในด้านอาชีพ
เพราะผู้ไม่รู้หนังสือที่เป็นลูกศิษย์ของครูเคยผ่านการเรียนมาบ้างแล้ว
กิจกรรมทีเ่ หมาะสำ�หรับนักศึกษาวัยผูใ้ หญ่ของครูคอื กิจกรรมการรวมกลุม่
ในการส่งผลผลิตไปจำ�หน่าย กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทีม่ ใี นชุมชน เช่น หน่อไม้
กล้วย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรเี ข้ามาให้ความรู้
เรือ่ งการแปรรูปผลผลิตหน่อไม้ดอง หน่อไม้อบแห้ง และกล้วยฉาบ ส่งขาย หรือ
แบ่งปันให้แก่ผทู้ เี่ ข้ามาศึกษาดูงานในหมูบ่ า้ น โดยครูไพรัสจะสอดแทรกแนวคิด
การแบ่งปันให้แก่ลูกศิษย์ ไม่มุ่งเน้นเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
“ถ้าคิดเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว น้�ำ ใจจะขาดไป เขาต้องมีน�ำ้ ใจให้เพือ่ นด้วย”

จัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
แม้ว่าครูไพรัสจะมีตำ�แหน่งประจำ�ที่ ศศช.บ้านแสวงบ่า แต่ในการ
ปฏิบัติงานจริง ครูยังต้องสลับสับเปลี่ยนไปช่วยดูแล ศศช.ในพื้นที่ใกล้เคียง
ช่วงที่ขาดครูประจำ�ศูนย์ ครูจึงได้พัฒนาบ้านของครูที่อยู่ในพื้นที่บ้านเขาเหล็ก
ให้เป็นพื้นที่นำ�ร่องเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นำ�ความรู้
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ที่ได้จากการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ครูได้จัดสรรพื้นที่ตัวอย่าง 5 ไร่ แบ่งเป็น 6 โซนคือ โซนแรกเกษตร 4 ชั้น
ตามแนวคิดปลูก 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งครูไพรัสปรับเป็นปลูกทุกอย่าง
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการอยูร่ ว่ มกันของพืชทัง้ บนดิน ใต้ดนิ และพืชระหว่างกลาง
รวมถึงพืชในพืน้ ทีส่ งู ทำ�ให้บริเวณดังกล่าวมีพชื พันธุท์ หี่ ลากหลายทัง้ ไม้สมุนไพร
ไม้หัว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ประดู่ และไม้แดง โซนที่ 2 ปลูกพืชไร่ เช่น
ข้าวไร่ สำ�หรับเก็บไว้บริโภค โซนที่ 3 ปลูกพืชสมุนไพร โซนที่ 4 ปลูกไม้ดอก
โซนที่ 5 ปลูกผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการนำ�รูปแบบของโครงการสวนพฤกษศาสตร์
ตามพระราชดำ � ริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มาปรับใช้ และโซนที่ 6 ปลูกไม้ผล
สวนเกษตร 4 ชั้น ของครูไพรัสกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับ
รางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่จากสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (กปร.) ในปี พ.ศ. 2554 ทำ�ให้หน่วยงาน
ต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิ
สืบ นาคะเสถียร และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(รีคอฟ) ประเทศไทย ใช้เป็นตัวอย่างในการพาคนมาศึกษาดูงานเรือ่ งคนอยูก่ บั ป่า
ได้อย่างไร จึงมีทงั้ คนไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานอย่างสม่�ำ เสมอ
ในการบอกเล่าถึงการบริหารจัดการสวนเกษตร 4 ชั้น ครูไพรัสได้
จัดทำ�บัญชีรับจ่าย 2 ประเภท คือ บัญชีรับจ่ายของครอบครัว และบัญชี
ของสวนเกษตร 4 ชั้น โดยบัญชีครอบครัวใช้แนวคิดการทำ�บัญชีครัวเรือน
ทีม่ กี ารส่งเสริมกันอยูอ่ ย่างกว้างขวาง ส่วนบัญชีของสวนเกษตรนัน้ ครูตงั้ ใจ
ทำ�ขึน้ ใหม่เพือ่ สือ่ สารถึงการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน เลีย้ งตัวเองได้ เช่น การ
ทำ�บัญชีพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีไว้ใช้ มีไว้ขาย มีไว้แบ่งปัน เทียบเคียงให้คนเห็น
ทั้งคุณค่าและมูลค่า
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หัวใจหลักของการทำ�งานกับชาวบ้านคือ ต้องมีสัจจะ
ช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่พูดอย่างทำ�อย่าง

“ตัวอย่างเช่น ไม้ 1 ต้น อายุ 5 ปี เราเอามาใช้ทำ�ฟืน ทำ�บ้าน ไม้ขนาด
เท่านี้ราคาเท่าไร ในสวนเรามีกี่ต้น มันคิดออกมาเป็นตัวเงินได้หมด สามารถ
ตีมูลค่าได้ แต่เราไม่ได้เอามาตีค่าเป็นเงินอย่างที่สังคมทุกวันนี้คิดกัน แค่ใช้
อ้างอิงให้เห็นภาพว่า ถ้าเราเอามาใช้ เราจะลดค่าใช้จา่ ยลงได้เท่าไร และถ้าขาย
จะมีรายได้เท่าไร แล้วถ้าเราแบ่งให้คนอื่นใช้ เขาจะประหยัดได้เท่าไร”
นอกจากมีสวนเกษตรที่มีต้นไม้นานาพันธุ์เป็นรูปธรรมให้คนได้
เรียนรู้ การดำ�เนินชีวิตของครูก็ยังเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้สัมผัสถึง
ความเอาจริงเอาจังในการทำ�งาน และการดำ�เนินชีวติ บนวิถคี วามพอเพียง
เพราะตลอด 29 ปีของการทำ�งาน ครูใช้มอเตอร์ไซค์ในการเดินทางมาโดยตลอด
ไม่เคยมีรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ที่ใช้คือ มอเตอร์ไซด์มือสอง ซึ่งจะเปลี่ยน
ก็ต่อเมื่อคันเก่าพัง

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่น
ในช่วงแรกการทำ�งานในพื้นที่ทุรกันดาร ส่งผลต่อสุขภาพของครูไพรัส
ที่เกือบต้องเสียชีวิตเพราะมาลาเรียถึง 3 ครั้ง จนกระทั่งได้เรียนรู้วิธีการดูแล
สุขภาพจากชาวบ้าน ที่แนะนำ�ให้ป้องกันตัวด้วยการใช้สมุนไพรรสขม ซึ่งมีฤทธิ์
ทำ�ให้แข็งแรง บทเรียนการเฉียดตายถึง 3 ครั้ง 3 ครา ทำ�ให้ครูไพรัสหันมาใส่ใจ
ดูแลสุขภาพมากขึน้ เมือ่ มีโอกาสออกมาในเมืองก็จะเข้าไปตรวจสุขภาพร่างกาย
ที่สถานีอนามัยอย่างสม่ำ�เสมอ
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จากประสบการณ์การทำ�งานในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งเข้าหาชุมชน ครูไพรัสบอกว่า
หัวใจหลักของการทำ�งานกับชาวบ้านคือ ต้องมีสจั จะ ช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ไม่พูดอย่างทำ�อย่าง แต่กระนั้นการพิสูจน์ตนเองกับชุมชนก็ต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม แต่กว่าจะถึงขั้นนั้น
ครูไพรัสมีเทคนิคการเข้าหาชาวบ้าน ดังนี้ 1. ต้องศึกษาบริบทของชุมชน ศึกษา
ผูน้ �ำ และกลุม่ ต่างๆ รวมทัง้ ศึกษาหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้าไปทำ�งานก่อนว่า แต่ละ
หน่วยงานมีขอ้ จำ�กัดในการทำ�งานอย่างไร มีอะไรทีต่ อ้ งระมัดระวัง 2. ต้องรูจ้ กั
ทักทายพูดคุย สร้างความสนิทสนม เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความ
คิดเห็น และต้องหาข้อตกลงร่วมกัน 3. การลงมือปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ชาวบ้านเข้าใจ
และเห็ น รู ป ธรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ชาวบ้ า นเห็ น รู ป ธรรมของผลงานก็ จ ะเกิ ด
ความเชื่อมั่น หลังจากนั้นชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ�
ปัจจุบันครูไพรัสลาออกจากงานที่ ศศช.แล้ว เพราะต้องมาช่วยพี่น้อง
ดูแลพ่อทีช่ รา และแม่ทปี่ ว่ ยตามองไม่เห็น แต่ยงั คงทำ�งานอืน่ ๆ อยูใ่ นพืน้ ที่ เช่น
ดูแลสวนเกษตร 4 ชั้น เป็นวิทยากรของ กปร. เพื่อสานต่อปณิธานของตนเอง
3 เรื่อง คือ 1. สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์ เพราะตนเอง
เคยได้รับโอกาสทางการศึกษาจากรัฐบาล จึงอยากตอบแทนโดยการดูแลให้
โอกาสเด็กบนพืน้ ทีส่ งู เช่น ประสานงานให้เด็กๆ ได้ไปเรียนทีโ่ รงเรียนพระดาบส
2. ดูแลสวนเกษตร 4 ชั้นที่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของ กปร. 3. ทำ�งาน
ช่วยเหลือคนพิการและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมขยะอะลูมิเนียมส่งให้
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเก็บรวบรวม
ถ่านไฟฉายเก่าส่งให้อุทยานแห่งชาติเพื่อนำ�ไปแปรรูปเป็นไม้เท้าไฟฉาย
แม้ไม่มตี �ำ แหน่งในวันนี้ แต่ครูไพรัสยังยืนยันทีจ่ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นพลัง
เล็กๆ ดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม สานต่อการทำ�งานในพืน้ ทีใ่ นสวนเกษตร
4 ชัน้ เพือ่ น้อมนำ�องค์ความรูจ้ ากในหลวงรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดสูส่ งั คมต่อไป
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เมื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักเรียนแล้ว ครูน้อยยัง
ขยายผลสู่ครัวเรือนต่างๆ ในชุมชนใช้กลยุทธ์ให้
พ่อแม่ลูกมาช่วยกันเพาะต้นไม้ให้โรงเรียนจนแข็งแรง
คณะครูจะช่วยกันขนต้นกล้าที่แต่ละครอบครัวเพาะไว้
ไปส่งตามบ้าน เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อพืชผัก ไม่ว่า
จะปลูกสิ่งใดในโรงเรียน ครูน้อยจะสร้างเงื่อนไขให้
นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วย เช่น เพาะมะนาวไว้ 20 ต้น
ครูก็นำ�ไปสอนนักเรียนเรื่องการตอนมะนาว
หรือเมนูอาหารที่ใช้ประกอบเลี้ยง ก็ให้นักเรียนเป็น
ผู้เก็บวัตถุดิบไปมอบให้แม่ครัว เพื่อให้ลูกศิษย์เห็นถึง
ประโยชน์ของการลงแรงทำ�งานว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและโรงเรียนอย่างไร การเรียนวิชาชีพเน้นให้
เขามีกินแล้วทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ครูผู้สร้าง
คุณภาพชีวิต

พันตำ�รวจตรีน้อย อ่อนนวล
โรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต
อำ�เภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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เพราะรู้ว่าเรียนไม่เก่ง พันตำ�รวจตรีน้อย อ่อนนวล
แห่งโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต อำ�เภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส จึงใช้ความอดทน เพียรพยายาม
มากกว่าคนอื่นๆ จนประสบความสำ�เร็จได้ในวันนี้
ครูนอ้ ยเล่าบทเรียนชีวติ ทีต่ อ้ งต่อสูม้ าโดยตลอดว่า ฝันอยากเป็นตำ�รวจ
มาตัง้ แต่เด็ก พอสอบได้ รายชือ่ ก็หล่นหายไปโดยไร้สาเหตุ เสียใจมาก พยายาม
ตัง้ หลักชีวติ ใหม่ เปลีย่ นมาเรียนบัญชีจนจบ ปชว. แต่กย็ งั ไม่มงี านทำ� จึงไปช่วย
ญาติท�ำ สวนอยูท่ จี่ งั หวัดพัทลุง ก่อนจะทราบข่าวว่าทีเ่ หมืองแร่รบั สมัครคนงาน
จึงไปสมัครเป็นเสมียนเหมืองแร่ที่อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ 10 เดือน
มุมานะพยายามอ่านหนังสือเพือ่ สอบตำ�รวจอีกครัง้ ได้ล�ำ ดับที่ 375 จากผูส้ มัคร
ทั้งหมด 12,000 คน

บทบาทของผู้บุกเบิก
ครูนอ้ ยบรรจุเป็นตำ�รวจตระเวนชายแดนทีอ่ �ำ เภอสุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับหน้าที่หาข่าวลับ แฝงตัวไป
รับจ้างแบกข้าวสารอยู่ที่สุไหงโกลกถึง 3 ปี แนบเนียนจนชาวบ้านไม่คิดว่าเป็น
ตำ�รวจ หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปสำ�รวจพื้นที่เพื่อจะเปิด
โรงเรียน ตชด. ตามคำ�ร้องขอของชาวบ้านไอร์บือแต อำ�เภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส
“นายบอกว่า ให้ไปดูทดี่ นิ หน่อย เขามาขอให้เปิดโรงเรียนทีบ่ า้ นไอร์บอื แต
ไปถึงเห็นแต่ป่าดงดิบ พอกลับไป นายก็บอกว่า ต้องไปหาครูมาสอน ผมจึงขอ
สมัครเป็นครูใหญ่คนแรก ปี พ.ศ. 2533”
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จากป่าดงดิบ ครูน้อยร่วมมือกับชาวบ้านบุกเบิกพื้นที่สร้างโรงเรียน
ในพื้นที่สีแดง ที่แวดล้อมด้วยโจรจีน โจรแขก และโจรไทยรายล้อมอยู่
รอบด้าน แต่ดว้ ยเจตนาดีในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ สอนหนังสือให้แก่ลกู หลาน
ของคนทีน่ ที่ เ่ี ต็มเปีย่ มด้วยความจริงใจ พยายามเข้าหาและเข้าถึงชาวบ้าน
เวลาเดินไปส่งลูกศิษย์บา้ นไกล บ่าขวาสะพายปืน บ่าซ้ายสะพายกระเป๋ายา
ขึ้นบ้านไหนก็ถามไถ่เรื่องสุขภาพ ฝากยาแก้ปวดแก้ไข้ไว้ใช้ยามเจ็บป่วย
จนชาวบ้านเชื่อใจ
“ผมตั้งใจที่จะสอนลูกเขาให้อ่านออกเขียนได้ เวลาไปไหนจะได้ซื้อ
ตั๋วรถไฟถูก ไปมาเลเซียจะได้พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง หรือมากรุงเทพฯ ก็พูด
ภาษากลางเป็น”
เพราะเป้าหมายอยูท่ กี่ ารอ่านออกเขียนได้ เมือ่ โรงเรียนเปิดสอนครัง้ แรก
ครูนอ้ ยจึงรับเด็กทัง้ หมูบ่ า้ นมาเรียน ไม่วา่ อายุเท่าไรก็ตอ้ งเริม่ ทีช่ นั้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 เพราะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ เน้นสอน 2 วิชา
หลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยซึ่งจำ�เป็นต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน สอนให้
เด็กรู้จักพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ เริ่มจากเขียน ก.ไก่บนกระดานตัวใหญ่ๆ ให้
เด็ ก ท่ อ งกอเอ๋ ย กอไก่ ต ามทุ ก วั น ก่ อ นเลิ ก เรี ย น ท่ อ งได้ แ ล้ ว จึ ง ให้ ฝึ ก เขี ย น
พยัญชนะ สระ การผสมคำ� ส่วนวิชาคณิตศาสตร์เริ่มที่การนับเลขให้ได้ก่อน
ต่อด้วยการบวกลบคูณหาร
“ตอนนัน้ ไม่มคี วามรูว้ ชิ าชีพครูเลย ใช้ประสบการณ์ลว้ นๆ เรียนมาอย่างไร
ก็สอนแบบนั้น ใส่ความยากเข้าไปเรื่อยๆ จนเด็กอ่านออกเขียนได้”
นอกจากสอนหนังสือให้นักเรียนแล้ว ครูน้อยยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน
ในเรื่องสุขภาพด้วย หากมีคนเจ็บป่วยกลางคืนก็ขอให้ครูช่วยดูแลในเบื้องต้น
หรือพาไปส่งโรงพยาบาลได้เสมอ แม้กระทั่งโจรยังต้องมาให้ครูช่วยรักษา
“ผมจบพยาบาลสนามปี พ.ศ. 2534 จบใหม่ๆ กลับไปโรงเรียนมีคน
แผลแตกใหญ่มาก ขอให้ผมเย็บแผลให้ ตอนแรกผมจะไม่เย็บให้ เพราะมัน
อันตรายมาก บอกเขาว่าผมจะพาเขาไปหาหมอ เขาบอกว่าไม่ไป ถ้าไปเขา
ถูกจับแน่ๆ พูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นโจร เขาบอกว่าถ้าไม่เย็บครูตาย ผมบอก
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ว่าผมใช้เข็มเย็บผ้านะ เพราะเพิง่ จบพยาบาลสนามมาเขายังไม่ได้ให้อปุ กรณ์มา
ผมใช้เข็มเย็บผ้าลวกกับน้ำ�ร้อน เย็บไปทั้งหมด 17 เข็ม ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
เสร็จแล้วบอกวิธีการดูแล ให้ยา เขาขอบคุณ แล้วก็ไป”

เดินหน้าสร้างโรงเรียน สร้างคุณภาพชีวิต
แม้สอนดี เข้ากับชาวบ้านได้ แต่ไม่วายทีจ่ ะต้องย้าย เพราะถูกร้องเรียนว่า
บุกรุกป่า เนื่องจากซื้อที่ดินจากคนในพื้นที่เพื่อทำ�สวน โดยไม่รู้ว่าไม่มี นส.3
ย้ายไปเป็นตำ�รวจอยูท่ จี่ งั หวัดยะลา ปฏิบตั หิ น้าทีต่ �ำ รวจพร้อมกับเล่นดนตรีเป็น
อาชีพเสริมตอนกลางคืน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูทอ่ี ยูใ่ นเนือ้ ในตัว ครูนอ้ ย
จึงสอนเด็กเสิรฟ์ เล่นดนตรี ฝึกร้องเพลง จนอัพเกรดมาเป็นนักร้องได้ถงึ 37 คน
ภายในระยะเวลา 3 ปี จนกระทั่งมีการสร้างโรงเรียน ตชด.ปาโจแมเราะ ชื่อของ
ครูน้อยจึงปรากฎขึ้นในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการบุกเบิกสร้างโรงเรียน
มาก่อน ครูน้อยจึงได้กลับมาเป็นครูอีกครั้ง
ครูน้อยเล่าว่า ใช้เวลาสร้างโรงเรียนปาโจแมเราะ 1 ปี เป็นครูอยู่ที่นี่อีก
1 ปี ก็ถูกย้ายให้มาสร้างโรงเรียนที่ 3 ที่อำ�เภอมายอ สอนอยู่ที่นี่ 12 ปี จนได้
รับรางวัลครูดเี ด่นในปี พ.ศ. 2540 จากผลงานการปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทีส่ ร้าง
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ทั้งยังได้ขยายผลสู่
ชุมชน หลังจากนั้นครูน้อยได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ และมีโอกาสสอบเลื่อนขั้น
เป็นนายร้อย จากการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่รู้ฝีมือกันดี
“ตอนสอบสัมภาษณ์กรรมการถามว่า ทำ�อะไรมา ทำ�ไมจึงได้รบั โล่รางวัล
ครูดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ผมตอบว่า ทำ�นา
ปลอดสารพิษ สาธิตให้ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ปลูกข้าวปลอด
สารพิษ กรรมการขีดถูกให้หมด แล้วถามต่อว่า ทำ�อย่างไรให้คนใน 3 จังหวัด
ภาคใต้จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ครูบอกว่า 1.ต้องให้การศึกษาเพราะมันครอบคลุม
ทุกเรื่อง 2.ให้คุณธรรม 3.ให้ความจริงใจ ถ้าเราไม่จริงใจ เราไปสอนคุณธรรม
เท่าไรก็ไม่มีทางสำ�เร็จ” ครูน้อยเล่าบรรยากาศการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่
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ทำ�อย่างไรให้คนใน 3 จังหวัดภาคใต้จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครูบอกว่า 1.ต้องให้
การศึกษาเพราะมันครอบคลุมทุกเรื่อง
2.ให้คุณธรรม 3.ให้ความจริงใจ ถ้าเรา
ไม่จริงใจ เราไปสอนคุณธรรมเท่าไร
ก็ไม่มีทางสำ�เร็จ
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ครู น้ อ ยได้ สั ม ผั ส ผลของความพยายาม
ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ทำ�ให้ลูกศิษย์
มีกิน ได้เรียนหนังสือ ช่วยดูแลประชาชน
ที่เจ็บไข้ได้ป่วย และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้าน
“ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่า การทำ�
ความดี ทำ�ที่ไหนก็ได้ ไม่จำ�เป็นต้องมี
ใครเห็น ไม่ต้องประกาศ”

ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่า
การท�ำความดี ท�ำที่ไหนก็ได้
ไม่จ�ำเป็นต้องมีใครเห็น
ไม่ต้องประกาศ

หาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างทางเลือกใหม่ให้
ชุมชน
นอกจากส่งเสริมให้ชาวบ้านทำ�นาปลอดสารแล้ว ครูน้อยยังส่งเสริม
อาชีพปลูกปาล์มน้�ำ มัน เนือ่ งจากวิเคราะห์แนวโน้มว่า ในอนาคตราคายางพารา
อาจตกต่ำ� เพราะปลูกกันทั่วประเทศ และพื้นที่ภาคใต้ฝนตกชุก บางช่วง
ไม่สามารถกรีดยางได้ ทำ�ให้ชาวบ้านขาดรายได้ แต่การเปลี่ยนความเชื่อของ
ชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ครูจึงต้องเริ่มปลูกปาล์มไว้ที่โรงเรียนก่อน เพื่อสร้าง
รายได้ให้โรงเรียน
“เหตุผลทีป่ ลูกปาล์มในโรงเรียน เพราะเวลาไปราชการเบิกค่าน้�ำ มันไม่ได้
ได้แต่เบีย้ เลีย้ ง คิดว่าค่าปาล์มน้�ำ มันจะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในโรงเรียน และลดภาระ
ครูที่ต้องควักกระเป๋าซื้อน้ำ�มันรถลงได้บ้าง โดยตั้งเป็นกองทุนของโรงเรียน”
เพราะสนใจเรื่ อ งการเกษตร ครู น้ อ ยจึ ง ติ ด ตามข่ า วสารและพั ฒ นา
ความรูอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ จึงเห็นลูท่ างในการพัฒนาอาชีพในชุมชน นอกจากเรือ่ ง
ข้าว ปาล์มแล้ว ยังมีมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญของประเทศไทย ที่เดิม
มีพื้นที่ปลูกมากถึง 30 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 ล้านไร่ เนื่องจากการ
ปรับเปลีย่ นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ทำ�ให้ประเทศไทยขาดแคลนมะพร้าว จนต้อง
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นำ�เข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ครูจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมะพร้าวกะทิ ซึ่ง
นอกจากจะช่วยให้ชาวบ้านมีมะพร้าวไว้บริโภคแล้ว ยังขายได้ถงึ ลูกละ 30 บาท
หากขายเป็นมะพร้าวขูด ได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 50 บาท
เมื่อสร้างรากฐานให้แก่โรงเรียนมายอจนมั่นคง และสร้างอาชีพแก่ชาว
บ้านจนมั่งคั่งพอสมควร ครูน้อยขอย้ายกลับมาที่โรงเรียนที่เคยบุกเบิกคือ
โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต ในปี พ.ศ. 2552 เพราะอยากสานต่องานทีเ่ คยเริม่ ต้น
ไว้ นั่นคือการพัฒนาโรงเรียน ตชด.ไอร์บือแตให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจใน 14
จังหวัดภาคใต้
“17 ปีทอ่ี อกมาจากโรงเรียนนี้ ผมคิดเสมอว่าต้องกลับไปสานต่อสิง่ ทีท่ �ำ ไว้
ให้ได้ ผมปลูกมังคุด ทุเรียน ลองกองไว้เยอะ นายก็ถามว่าทำ�ไมต้องกลับ ผมบอกว่า
ต้องกลับไปสร้างโรงเรียนให้ยืนได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่คนอื่นมาช่วย”
และแล้วครูน้อยก็ได้กลับมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต
สมใจ เริม่ สานสร้างสิง่ ทีเ่ คยทำ�ไว้ใหม่ ระดมชาวบ้าน ทหารพรานมาช่วยกัน
พัฒนาพืน้ ที่ ปลูกปาล์มในโรงเรียน 200 ต้นในพืน้ ที่ 10 ไร่ เพือ่ สร้างรายได้
แก่โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันสามารถตัดปาล์มขายได้เดือนละ 8,000 บาท
หักค่าใช้จา่ ยเหลือเดือนละ 4,000 กว่าบาท สะสมไว้เป็นกองทุนเพือ่ ใช้จา่ ย
ของโรงเรียน

สร้างตลาดสินค้าเกษตรเพื่อชุมชน
การใช้ชวี ติ ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
คุกคามความเป็นอยู่ของประชาชน ซ้ำ�ร้ายยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
ราคาตกต่�ำ ผลไม้รสดีในท้องถิน่ ราคาถูก ยิง่ ซ้�ำ เติมคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ที่
ครูน้อยเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เป็นเรื่องจำ�เป็น จึงให้
ความสำ�คัญกับการเปิดตลาดผลไม้ในท้องถิ่น เนื่องจากเห็นโอกาสจากที่เคย
รับแขกของธนาคารออมสินที่มามอบอาคารเรียนแก่โรงเรียน โดยก่อนกลับ
ครูน้อยมอบลองกองที่คัดมาอย่างดีมอบให้แขก พร้อมเล่าถึงความยากลำ�บาก
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ภารกิจเบื้องหน้าของครูน้อยจึงเป็นการจัดการให้ได้ทเุ รียนคุณภาพ
โดยทำ�งานร่วมกับเกษตรอำ�เภอ เช่นการตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย
รวมทั้งการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสหกรณ์
มีครูเป็นผู้รวบรวมผลผลิต ในขณะที่กำ�ลังจัดการผลผลิตให้ได้
คุณภาพตามสัญญาสั่งซื้อ ครูน้อยช่วยเหลือให้ชาวบ้านมี
แหล่งจำ�หน่ายสินค้า ใช้พื้นที่หน้าโรงเรียนเปิดตลาดนัด
ทุกวันพฤหัสบดี ให้ชาวบ้านนำ�ผลผลิตที่ปลูกมาวางขาย

ของประชาชนในพืน้ ทีท่ ขี่ ายลองกองได้ในราคาต่�ำ ผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารออมสิน
แสดงความสนใจช่วยเหลือ โดยมอบหมายให้ครูนอ้ ยเป็นผูร้ วบรวมผลผลิต และ
คัดเกรดให้ได้ลองกองคุณภาพดี ลูกโต ส่งขายในกรุงเทพฯ
เมื่อเห็นช่องทางการตลาด ครูน้อยจึงนำ�มาต่อยอดกับผลไม้ชนิดอื่นๆ
ในพื้นที่ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ�โครงการ
ทุเรียนส่งขายประเทศจีน โดยล่าสุดสามารถทำ�สัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าเรียบร้อย
แล้ว ในชื่อแบรนด์ “ช้างเผือก” โดยรับซื้อจากชาวบ้านกิโลกรัมละ 100 บาท
เดิมขายกิโลกรัมละ 45 บาท หรือหากไปขายทีย่ ะลาได้กโิ ลกรัมละ 80 บาท และ
ยังต้องเสียค่าขนส่งอีกด้วย
ภารกิจเบือ้ งหน้าของครูนอ้ ยจึงเป็นการจัดการให้ได้ทเุ รียนคุณภาพ
โดยทำ�งานร่วมกับเกษตรอำ�เภอ เช่น การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย รวมทั้ง
การบริหารจัดการที่ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสหกรณ์ มีครูเป็น
ผู้รวบรวมผลผลิต ในขณะที่กำ�ลังจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพตามสัญญา
สั่งซื้อ ครูน้อยช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งจำ�หน่ายสินค้า ใช้พื้นที่หน้า
โรงเรียนเปิดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี ให้ชาวบ้านนำ�ผลผลิตที่ปลูกใน
ครัวเรือนมาวางขายได้
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เพราะมีฐานความสัมพันธ์ที่ดีทำ�ให้งานด้านการส่งเสริมอาชีพได้รับ
ความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันครูน้อยก็ไม่ละเลย
ที่จะทำ�ตัวเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่า สิ่งที่ครูส่งเสริมให้ชาวบ้านทำ�นั้น
ครูกท็ �ำ อยู่ ทุกวันนีค้ รูยงั ลงมือตัดหญ้าเพือ่ นำ�มาเลีย้ งวัว 15 ตัว รวมทัง้ ยังใส่ใจ
ต่อเรือ่ งมวลชนสัมพันธ์ ทีไ่ ม่วา่ ในชุมชนมีงานประเพณีอะไร ครูทงั้ โรงเรียน
จะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนตลอด
“ชาวบ้านแต่งงาน เข้าสุนัต ครูทุกคนต้องไปร่วมงาน คนละ 100 บาท
ผม 200-300 บาท ร่วมกันช่วยงานตลอด”

พัฒนามาตรฐานการศึกษา
ด้านการบริหารงานโรงเรียน ครูนอ้ ยเน้นการดูแลเรือ่ งคุณภาพชีวติ ของเด็ก
โดยเฉพาะอาหารเช้าและอาหารกลางวัน มีนโยบายให้ครูกนิ อาหารกลางวันกับ
นักเรียนทุกวัน เพื่อทดสอบการประกอบเลี้ยงของแม่ครัว อาหารที่ปรุงต้อง
สะอาด คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และรสชาติดี
เพราะทำ�การเกษตรเอง ทำ�ให้ได้ทั้งวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยง
และให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักเรียนแล้ว ครูน้อยยังขยายผลสู่ครัวเรือน
ต่างๆ ในชุมชน ใช้กลยุทธ์ให้พ่อแม่ลูกมาช่วยกันเพาะต้นไม้ เช่น พริก
มะเขือ มะละกอ ฯลฯ ให้โรงเรียน เมื่ออนุบาลต้นอ่อนจนแข็งแรง คณะครู
จะช่วยกันขนต้นกล้าทีแ่ ต่ละครอบครัวเพาะไว้ไปส่งตามบ้าน เพือ่ ให้ชาวบ้าน
ลดรายจ่ายในการซือ้ พืชผัก ไม่วา่ จะปลูกสิง่ ใดในโรงเรียน ครูนอ้ ยจะสร้าง
เงื่อนไขให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วย เช่น เพาะมะนาวไว้ 20 ต้น ครูก็นำ�ไป
สอนนักเรียนเรื่องการตอนมะนาว หรือเมนูอาหารที่จะประกอบเลี้ยง ก็จะ
ให้นกั เรียนเป็นผูเ้ ก็บวัตถุดบิ ไปให้แม่ครัว เพือ่ ให้ลกู ศิษย์เห็นถึงประโยชน์
ของการลงแรงทำ�งานว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียนอย่างไร
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“เรียนวิชาชีพเน้นให้เขามีกินแล้วทุกคนต้องเรียนหนังสือด้วย
ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ ถ้าจบจากเราแล้วอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ผมอาย ผมพูดกับครูทุกคนว่า ครูต้องอย่าลืม
จิตวิญญาณความเป็นครู ต้องสอนเด็กให้เป็นคนดี
อ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม โดยครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก

สำ�หรับงานด้านการเรียนการสอนทีต่ อ้ งดูแลนักเรียนตัง้ แต่ระดับอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีครูสอบครบทุกสาระ ครบทุกชั้น นอกจากนี้
ครูน้อยยังใช้เงินจากกองทุนปาล์มจ้างครูเพิ่มอีก 1 คน และได้รับงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ้างครูอีก 1 คน มาสอนภาษาไทยโดยเฉพาะ
โดยครูนอ้ ยมีนโยบายอย่างเข้มงวดทีก่ �ำ ชับให้ครูทกุ คนต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่าง
ในทุกๆ ด้านแก่นักเรียน
“เรียนวิชาชีพเน้นให้เขามีกนิ แล้วทุกคนต้องเรียนหนังสือด้วย ทุกคนต้อง
อ่านออกเขียนได้ ถ้าจบจากเราแล้วอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ผมอาย ผมพูดกับ
ครูทุกคนว่า ครูต้องอย่าลืมจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องสอนเด็กให้เป็นคนดี
อ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม โดยครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก เช่น เราจะให้
เด็กเก็บขยะได้อย่างไร ถ้าครูยงั สูบบุหรีแ่ ล้วทิง้ ขว้าง ครูของผมไม่กล้าทิง้ เด็ดขาด
กินเสร็จแล้วก็จะต้องไปทิ้งในที่เก็บ”
เมื่อครูทุกคนทำ�หน้าที่อย่างใส่ใจ ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียน
ตชด.บ้านไอร์บือแต จึงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เห็นได้จากผลประกวดด้าน
วิชาการทีน่ กั เรียนของโรงเรียนกวาดรางวัลมาถึง 4 รางวัลจากทัง้ หมด 7 รางวัล
และสิ่งที่ครูน้อยภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การที่ลูกศิษย์ที่ครูเคยสอนกลับมาเป็น
ครูที่โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแตในวันนี้
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ผลของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียน การทำ�ให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีตลาดจำ�หน่ายผลผลิต เป็นเกราะป้องกันภัยที่
ทำ�ให้ชีวิตครูน้อยปลอดภัยถึงทุกวันนี้ ความทุ่มเทและความผูกพันที่มีต่อ
ทีน่ ที่ �ำ ให้ครูและครอบครัวย้ายภูมลิ �ำ เนามาอยูท่ บี่ า้ นไอร์บอื แต ซึง่ ครูตงั้ ใจ
ว่าจะขอเกษียณอายุราชการที่นี่ และจะคงอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาว
บ้านให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป
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ครูแอนทำ�หน้าที่อำ�นวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน
เรื่องการรักษาพยาบาลทุกเรื่อง เช่น ถ้ามีแผลที่
เกินกว่าความสามารถที่จะรักษาได้เองก็จะส่งต่อ
โรงพยาบาล โดยประสานงานกับหมอเพื่อรายงาน
อาการอย่างละเอียดก่อนที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาล
รวมทั้งประสานเรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล เพราะ
ชาวบ้านบางส่วนยังเป็นคนไร้สัญชาติ แต่บางกรณี
ครูก็ต้องใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งมีน้อยรายที่จะเป็นเช่นนี้
เพราะเอาเข้าจริงโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ
หลังจากส่งต่อโรงพยาบาลก็ต้องติดตามคนไข้
เวลามาเยี่ยมจะมามือเปล่าไม่ได้ ต้องมีของมาเยี่ยมด้วย
บางครั้งก็ให้เงินเขาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวบ้าง
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ครูหมอ
ของเด็กชนเผ่า

ดาบตำ�รวจหญิงปวรวรรณ คำ�จำ�ปา
โรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อกคี่
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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ด้วยคำ�ขอร้องของแม่ที่อยากเห็นลูกรับราชการ
ครูแอน-ดาบตำ�รวจหญิงปวรวรรณ คำ�จำ�ปา แห่งโรงเรียน
ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จึงมาสมัครสอบคุรทุ ายาทของ ตชด. ทั้งๆ ที่ขณะนั้นเรียนอยู่
ปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแล้ว เมือ่ สอบได้จงึ ลาออกจาก
มหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึก 1 ปี จนได้เป็นครูที่โรงเรียน ตชด.

ประสบการณ์สร้างความรัก
ครูแอน ยอมรับว่า ตอนแรกไม่ได้มีใจรักอยากเป็นครูเลย อยาก
ทำ�งานที่ได้เงินเดือนเยอะๆ มากกว่า แต่เมื่อเข้ามาทำ�งานจริงก็คิดว่าจะ
ทำ�ให้ดีที่สุด ทำ�ไปทำ�มากลายเป็นว่าเรารักทั้งอาชีพตำ�รวจและอาชีพครู
มากขึ้นเรื่อยๆ
ครูแอนเริม่ ต้นชีวติ ครูครัง้ แรกทีโ่ รงเรียน ตชด. บ้านต้นมะม่วง สอนได้เพียง
1 ปีกต็ อ้ งย้าย เพราะมีการเกลีย่ ตำ�แหน่ง ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาจะให้โอกาสครูทเี่ ป็น
คนท้องถิ่นกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิม ครูแอนจึงถูกย้ายให้ไปสอนที่โรงเรียน ตชด.
บ้านเรดาร์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีส่ งู คล้ายเกาะ เวลาหน้าน้�ำ จะต้องพายเรือข้ามฝัง่ ออกมา
สอนอยูท่ นี่ ไี่ ด้ 5 ปี ก็ถกู ย้ายมาอยูโ่ รงเรียน ตชด.บ้านแม่น�้ำ น้อย อำ�เภอไทรโยค
รับผิดชอบทัง้ งานสอนและงานอนามัยทีต่ อ้ งออกไปดูแลสุขภาพเด็กและชาวบ้าน
ในชุมชน
“ทีน่ ค่ี รูใหญ่แอคทีฟและมีระเบียบวินยั สูงมาก ทุกอย่างต้องเป๊ะ แม้กระทัง่
การแต่ ง กายหั ว จรดเท้ า ครู แ อนจึ ง ต้ อ งแอคที ฟ ตาม จนกลายเป็ น คนที่ มี
ความกระตือรือร้นสูง”
กระทั่งปี พ.ศ. 2552 ครูแอนย้ายมาสอนโรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อกคี่
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชน 80 เปอร์เซ็นต์เป็นกะเหรี่ยง
ทีเ่ หลือเป็นคนไทยและมอญ มีนกั เรียน 258 คน ครู ตชด. 6 คน ครู อบต. 2 คน
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ครู อบจ.1 คน และเจ้าหน้าที่สุขศาลา 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บ้านปิลอ็ กคีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติทองผาภูมิ การเดินทางเข้าออก
ในแต่ละครั้ง ถ้าไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีโอกาสไม่บ่อยนัก ครูก็ต้องเดินทางจาก
โรงเรียนระยะทาง 6 กิโลเมตรไปยังท่าน้ำ�ในหมู่บ้านเพื่อโดยสารเรือข้ามฟาก
ที่มีเรือเข้าออกทุกวันๆ ละ 1 เที่ยวในช่วงเช้า และกลับเข้าไปในช่วงสาย
เรือแล่นผ่านเขื่อนเขาแหลมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากนั้นจึงเดินทางต่อด้วย
รถยนต์ไปยังจุดหมายอื่นๆ
ช่วงทีย่ า้ ยไปตอนแรกครูแอนรับผิดชอบสอนประจำ�ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
โดยสอนทุกวิชา ปีถัดมาได้สอนประจำ�ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนได้ 2 ปี
ก็เปลี่ยนมาสอนประถมศึกษาปีที่ 1 สอนได้ 3 ปี ก็ไปสอนประถมศึกษาปีที่ 2
และรับผิดชอบทำ�งานธุรการด้วย ล่าสุดครูใหญ่ให้มาสอนประถมศึกษาปีที่ 6
จึงขาดเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้นที่ครูยังไม่เคยสอน
การสอนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในชีวิตประจำ�วัน ทำ�ให้
ลูกศิษย์สื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้ จึงต้องบูรณาการการสอน โดยครูสังเกต
เห็นว่า เวลาครูพดู ภาษาไทยเด็กจะฟังไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง ต้องใช้ภาษาไทยเทียบเคียง
กับภาษาถิน่ พร้อมทัง้ พยายามหาสือ่ การเรียนรูภ้ าษาไทยเพือ่ กระตุน้ ความสนใจ
ของลูกศิษย์
“ตัวอย่างเช่น ถามเขาว่า ส้มโอ ภาษาเขาเรียกว่าอะไร ครูก็ฝึกพูด
ภาษาเขา เขาก็ฝกึ พูดภาษาไทย เรียนรูท้ ง้ั สองภาษาไปพร้อมกัน เด็กเองก็
รูส้ กึ ดีวา่ เราไม่ได้ยดั เยียดภาษาไทยให้เขาอย่างเดียว แต่เรายังเรียนรูภ้ าษา
เขาด้วย จากเดิมที่ตอนแรกไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านและนักเรียนได้
เพราะฟังไม่รเู้ รือ่ ง แต่เมือ่ อยูน่ านเข้าเริม่ จะคุน้ ชินกับคำ�ศัพท์ภาษากะเหรีย่ ง
เริม่ เข้าใจโครงสร้างประโยค ครูแอนเองก็พยายามสือ่ สารทักทายชาวบ้าน
เป็นภาษาถิน่ เพือ่ สร้างความคุน้ เคย กลายเป็นว่านอกจากครูจะรูภ้ าษาถิน่
เด็กรู้ภาษาไทยแล้ว ยังสานสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนได้อีกด้วย”
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หน้าที่ของครูหมอ
นอกจากเป็นครูสอนหนังสือแล้ว ครูแอนยัง
รับหน้าทีด่ แู ลโครงการตามพระราชดำ�ริ 2 โครงการ คือ
โครงการอนามั ย แม่ แ ละเด็ ก ในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร และ
โครงการควบคุมโรคขาดไอโอดีน โดยในระยะหลังมี
สุขศาลาพระราชทานเกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ น ครูจงึ รับหน้าที่
ครูหมอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำ�แหน่ง
เพราะเป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล เวลาเดินทางไปหาหมอ
จะลำ�บากมาก กว่าจะนั่งเรือออกไปต่อรถต้องใช้เวลา
หลายชั่วโมง ตอนนั้นยังไม่มีสุขศาลา เวลาเจ็บไข้ได้
ป่วยก็มักจะมาขอยาที่โรงเรียนแทน เราจบพยาบาล
สนามมาพอรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นได้ ก็ดแู ลช่วยเหลือ
กันไป กระทัง่ ปี พ.ศ. 2557 จึงมีการก่อตัง้ สุขศาลาเพือ่
ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากเกินกำ�ลังจึงจะส่งให้
โรงพยาบาลดูแลต่อไป
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การดำ�เนินงานของสุขศาลาพระราชทานนอกจากครูในโรงเรียน ตชด.
แล้วยังมีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ เช่น รพ.สต. โรงพยาบาลทองผาภูมิ
และสำ�นักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี การดำ�เนินงาน
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นฐานของสุขศาลา ซึ่งโรงเรียน ตชด.ปิล็อกคี่ เป็น
สุขศาลาน้องใหม่ที่ผ่านการประเมินทั้งหมด 5 หมวด
หน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบโครงการอนามัยแม่และเด็กในถิ่น
ทุรกันดาร ทำ�ให้ครูตอ้ งลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มบ้าน ดูแลเด็กตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์จนถึง
คลอด และเข้าโรงเรียน จึงจะครบกระบวนการ ดังนั้นครูจึงต้องติดตาม
ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด ทั้งรับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ และให้
คำ�ปรึกษาจนคลอด ดังนั้นภารกิจประจำ�ในแต่ละวันของครูแอนจึงมีทั้ง
หน้าที่สอน วันไหนเป็นครูเวรก็ต้องดูแลเด็กพักนอน ทำ�งานเอกสาร และ
งานพยาบาล หากเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันที่รับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ แจกนม
ครูจะมอบหมายงานให้นกั เรียนก่อน แล้วจึงลงมาประจำ�การทีส่ ขุ ศาลาเพือ่
ตรวจคนท้องตั้งแต่ 9.00-12.00 น.
“เหตุผลทีค่ รูตอ้ งรับฝากครรภ์เพราะเราอยากรูว้ า่ ในหมูบ่ า้ นมีใครท้องบ้าง
จะได้ติดตามดูแลได้ถูก การดูแลก็เริ่มจากตรวจครรภ์ ตรวจปัสสาวะ ฟังเสียง
หัวใจเด็ก วัดขนาดท้อง เก็บเป็นข้อมูลไว้ส�ำ หรับหมอทีม่ าออกหน่วยทุก 2 เดือน
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ดูว่าคนไหนต้องกินยาอะไร เราก็จะจ่ายยาให้
คนท้ อ งตามที่ ห มอสั่ ง และจ่ า ยนมให้ ค นท้ อ ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้ า ที่ เราส่ ว นใหญ่ จ ะให้ คำ � แนะนำ � มากกว่ า โครงการอนามัยแม่และ
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาไปคลอดที่โรงพยาบาล เด็กในถิ่นทุรกันดาร
เพราะกังวลเรือ่ งความสะอาด รวมถึงการแจ้งเกิด ท�ำให้ครูต้องลงพื้นที่
เยี่ยมบ้าน ดูแลเด็ก
จะได้ไม่มีปัญหา”
แม้กำ�ชับทุกครั้งที่ตรวจครรภ์ว่าอยากให้ ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงคลอด
คุ ณ แม่ ทั้ ง หลายไปคลอดที่ โรงพยาบาล แต่ ก็ และเข้าโรงเรียน จึงจะครบ
ไม่ ว ายมี เ หตุ ก ารณ์ ตื่ น เต้ น เฉี ย ดตายให้ ไ ด้ ลุ้ น กระบวนการ ดังนั้นครูจึง
เมื่ อ คุ ณ แม่ มื อ ใหม่ ลื ม วั น นั ด ว่ า ต้ อ งไปคลอดที่ ต้องติดตามดูแลหญิง
โรงพยาบาล จนปวดท้องต้องให้หมอตำ�แยใน ตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด
หมูบ่ า้ นทำ�คลอดให้ แต่รกออกไม่หมดจนตกเลือด ทั้งรับฝากครรภ์
ซึง่ กว่าจะรูถ้ งึ หูครูแอนก็เป็นเวลา 6 โมงเย็น คนไข้ ตรวจครรภ์ และให้
อาการแย่มากแล้ว เพราะคลอดตั้งแต่บ่าย 2
ค�ำปรึกษาจนคลอด
“โดยปกติถ้าคลอดแล้ว 2-3 ชั่วโมงเลือดก็
จะค่อยๆ หยุด แต่นี่เลือดยังไหลออกเรื่อยๆ เขา
ก็มาตามครู พอไปถึงเราเริ่มวัดความดัน ตอนนั้น
คนไข้เหมือนจะช็อกแล้ว เราก็โทร Conference
กับหมอบอกจะส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาล พร้อม
แจงรายละเอียดของคนไข้ ทัง้ ความดัน ชีพจร และปริมาณตกเลือด เพือ่ ประเมิน
การรักษาเตรียมอุปกรณ์และหมอไว้รอ จนคนไข้รอดชีวิต ถ้ามาช้ากว่านี้อีก
5 นาที หมอบอกว่าเสียชีวิตแน่”
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทำ�ให้ครูแอนต้องเน้นย้ำ�กับ
ชาวบ้านว่า ถ้าจะคลอดให้มาตามครูไปช่วยทันที อย่ารอ ยิ่งช้ายิ่งช่วยยาก
โดยครูแอนได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเชิญคุณหมอเข้ามาให้ความรูแ้ ก่
หมอตำ�แยในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน
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นอกจากการตรวจครรภ์เป็นประจำ�แล้ว ทางโรงเรียนยังสนับสนุนนมผง
พระราชทานให้แก่หญิงมีครรภ์เพื่อบำ�รุงร่างกาย โดยเจียดจากนมผงที่ชงให้
นักเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว หากวันใดนักเรียนมาไม่ครบก็จะมีนมผงเหลือไว้
แบ่งปันให้หญิงมีครรภ์
การทีต่ อ้ งจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัดเช่นนี้ เพราะภาวะโภชนาการ
ของชาวบ้านในชุมชนยังไม่ดนี กั เมือ่ ต้องการให้ทารกแรกคลอดสมบูรณ์แข็งแรง
ก็ตอ้ งหาวิธบี �ำ รุงทัง้ แม่และลูก แต่ครูแอนก็ชแี้ จงกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมา
ว่านมผงทีน่ �ำ มาแจกคือนมผงส่วนเกินของนักเรียน และนมผงก็จะถูกส่งมาเป็น
ล็อตๆ ดังนัน้ อาจจะขาดช่วงไปบ้าง ซึง่ ชาวบ้านก็เข้าใจดี การดูแลหญิงมีครรภ์
ไม่ได้สิ้นสุดเมื่อคลอดเสร็จ แต่ครูยังติดตามดูแลไปถึงหลังคลอดด้วยว่า
แม่มีวิธีดูแลลูกอย่างไร ทารกมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างไร
จนกว่าเด็กจะเข้าเรียน ภารกิจของครูจึงแล้วเสร็จ

สร้างการเรียนรู้อาชีพ
นอกจากนี้ครูแอนยังได้จัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อย เพื่อช่วยเหลืองานใน
สุขศาลา ทำ�หน้าทีเ่ ป็นล่าม ช่วยทำ�แผล ทำ�ความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ เพือ่
ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
อสม.น้อยปีละ 2 คน คัดเลือกจากเด็กเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
ฝึกมาเรื่อยๆ จนชำ�นาญจึงให้สอนรุ่นน้องต่อไป
“แผลเล็กๆ แผลน้อยๆ เขาก็ท�ำ ได้ ช่วยแบ่งเบาภาระเราลงได้มาก แต่เรา
ไม่ได้ให้เด็กมาอยู่ตลอด ให้อยู่เฉพาะเวลาพักเที่ยง หรือเวลามีคนไข้แต่ไม่มี
เจ้าหน้าที่อยู่ เราก็จะขอให้เด็กมาช่วยหยิบจับเครื่องมือ หรือหากมีเจ้าหน้าที่
อยู่เราก็ขอเด็กไปช่วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการรักษา”
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ครูแอนยังได้จัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อย เพื่อช่วยเหลืองานในสุขศาลา
ทำ�หน้าที่เป็นล่าม ช่วยทำ�แผล ทำ�ความสะอาดเล็กๆ น้อยๆ
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีเป้าหมาย
ในการสร้าง อสม.น้อยปีละ 2 คน คัดเลือกจากเด็กเล็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ฝึกมาเรื่อยๆ จนชำ�นาญ
จึงให้สอนรุ่นน้องต่อไป
ครูแอนต้องทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยความสะดวกแก่ชาวบ้านเรือ่ งการรักษา
พยาบาลทุกเรื่อง เช่น ถ้ามีแผลที่เกินกว่าความสามารถที่จะรักษาได้เองก็
จะส่งต่อโรงพยาบาล โดยต้องประสานงานกับหมอเพือ่ รายงานอาการอย่าง
ละเอียดก่อนที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาล รวมทั้งประสานเรื่องสิทธิในการ
รักษาพยาบาล เพราะชาวบ้านบางส่วนยังเป็นคนไร้สัญชาติ แต่บางกรณีก็
ครูกต็ อ้ งใช้เงินส่วนตัวช่วยเหลือทัง้ ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ซึง่ มี
น้อยรายที่จะเป็นเช่นนี้ เพราะเอาเข้าจริงโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว
“หลังจากส่งต่อโรงพยาบาลแล้ว เราก็ต้องไปเยี่ยมเพราะต้องติดตาม
คนไข้ เวลามาเยีย่ มจะมามือเปล่าไม่ได้ ต้องมีของมาเยีย่ มด้วย บางครัง้ ก็ให้เงิน
ไว้ให้เขาใช้จ่ายส่วนตัวบ้าง ซึ่งเงินที่ให้ก็มาจากครูทุกคนในโรงเรียนนั่นแหละ”
งานด้านการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมเป็นอีกหนึง่ งานทีค่ รูแอนสนใจ สืบเนือ่ ง
จากโรงเรียนมีโครงการทอผ้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น แต่ไม่มีงบประมาณซื้อ
วัสดุอปุ กรณ์ ครูแอนนำ�เงินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ส่วนหนึ่งไปซื้อวัสดุอุปกรณ์สำ�หรับใช้ทอผ้า แม้ว่าผลงานของนักเรียนจะ
ไม่ได้สวยงามเลิศเลอ แต่การมีความรู้ติดตัว ได้รู้จักรากเหง้าของตนเองก็
เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในเบื้องต้นแล้ว
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นอกจากการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาการทอผ้ า ของชุ ม ชน ครู แ อนยั ง ได้
ประสานปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิ่นไว้
อย่างเป็นระบบ ผ่านการทำ�วิจยั ในหลักสูตรปริญญาโททีค่ รูศกึ ษาอยู่ จนสามารถ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น และสรรพคุณในการรักษาโรค ทั้งยังได้
เสาะหาพืชสมุนไพรต่างๆ มาปลูกไว้ที่สุขศาลา เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา
อาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน

หน้าที่ที่รักและผูกพัน
ครูแอนทำ�งานอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ นเกิดความผูกพัน แม้วา่ ระยะแรกๆ จะอยาก
ย้ายไปทำ�งานใกล้บ้าน แต่เมื่อครบกำ�หนดขอย้ายก็ยังไม่ได้ย้ายถึง 2-3 ครั้ง
จนในที่สุดเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันต่างย้ายกลับภูมิลำ�เนาเดิมกันหมด เหลือแต่
ครูแอนที่ตัดสินใจไม่ย้าย เพราะความรู้สึกผูกพันที่ร้อยรัดเอาไว้
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“เพือ่ นร่วมงานก็ดี ผูบ้ งั คับบัญชาก็โอเค ผูป้ กครองก็ดกี บั เรา เลยไม่ยา้ ย
จริงๆ เราจะไปก็ไปได้นะ แต่ไม่อยากไป เราอยู่ด้วยกันทุกวันๆ มันก็ผูกพันกัน
เป็นธรรมดา ก็เลยไม่ย้าย”
อย่างไรก็ตาม ครูแอนก็ยอมรับว่า บางครัง้ ก็เกิดความเหนือ่ ยทีท่ �ำ ให้รสู้ กึ
ล้าและท้อบ้าง แต่เมือ่ ได้คดิ ทบทวนกับตัวเอง ก็รสู้ กึ ว่าเป็นหน้าทีข่ องคุรทุ ายาท
ที่ต้องทำ�งานเพื่อตอบแทนบุญคุณและโอกาสที่ได้รับ
“เรามีทีมงานที่โอเคแล้ว เราจะไปนั่งนับหนึ่งใหม่ทำ�ไม อยู่ตรงไหนก็ได้
ทำ�งานเหมือนกัน เลยไม่ไปดีกว่า พ่อแม่ก็ไม่ห้าม บอกว่าอยู่ที่ไหนสบายใจก็
อยู่ไปเถอะ จริงๆ ทำ�งานใกล้บ้านก็ใช่ว่าจะได้หยุดนะ อยู่ที่นี่บางทียังได้กลับ
บ้านบ้าง เพราะเราทำ�งานติดต่อกันนานๆ ไม่ได้หยุด ขอลากลับสักอาทิตย์
จึงดูไม่น่าเกลียด”
จากความท้อแท้ทเ่ี คยมี เมือ่ คิดว่ามันคือหน้าที่ ก็ท�ำ ให้ฮดึ สู้ ครูแอน
มองว่า ไม่ว่าจะทำ�งานในอาชีพอะไร ก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำ�ให้ครู
ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้คือ ความรักและความสนุกกับงานที่ทำ�
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ครูเอนกมีหลักการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วม
ไม่นิยมใช้คำ�สั่ง แต่จะใช้การตั้งคำ�ถามปลายเปิดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด เพราะเชื่อว่า
การใช้คำ�สั่งคือการใช้อำ�นาจ เมื่อชินกับการรับคำ�สั่ง
คนก็จะไม่ใช้ความคิด ส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรม
รอคำ�สัง่ แต่ถา้ ชวนคิด ชวนคุย ชวนทำ� ต่อเติมความคิด
ระหว่างกัน การทำ�งานก็จะราบรื่น และสิ่งสำ�คัญคือการ
ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้กินอิ่ม
นอนอุ่น ในส่วนของการบริหารการสอน ครูเอนกเน้น
การเรียนรู้ของนักเรียนใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพราะเชื่อว่า
ถ้าเด็กได้ 3 วิชาหลักนี้ วิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์
ที่เน้นการสอนให้นักเรียนได้สนุกกับการทดลอง
เรื่องที่อยู่รอบตัวก็จะทำ�ได้ง่ายขึ้น
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ครูนักพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ร้อยตำ�รวจโทเอนก คำ�ภิมูล
โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป่า
อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่เคยยากจนมาก่อน ทำ�ให้เข้าใจถึง
ความไม่พร้อมในชีวิต แม้กระทั่งการเรียนยังต้องเลือกเรียน
ในสาขาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ทั้งๆ ที่เรียนเก่งพอจะเลือกเรียน
อะไรก็ได้ เพราะสอบติดโควตาของวิทยาลัยครูนครราชสีมา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) และโควตาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ถ้าเรียนที่นั่นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง
ทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ร้อยตำ�รวจโทเอนก คำ�ภิมูล
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป่า อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จึงเลือกเรียนต่อในโรงเรียนพลตำ�รวจแทน
เมื่อเรียนจบ แต่ไม่อยากเป็นตำ�รวจ เพราะไม่ชอบทำ�หน้าที่เกี่ยวกับ
การจับกุม ญาติบอกให้สมัครเป็นตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ครูเอนกจึงเริม่
ชีวติ ข้าราชการตำ�รวจโดยทำ�หน้าทีเ่ วรยามอยูเ่ กือบ 2 ปี เมือ่ มีการเปิดรับสมัคร
ครู ตชด. จึงสมัครมาเป็นครูที่โรงเรียน ตชด.แก่งเสือโคตร จังหวัดกาญจนบุรี
แต่เพราะเป็นคนอีสาน ต้องมาทำ�งานในพืน้ ทีท่ ป่ี ระชากรส่วนใหญ่เป็นคนกะเหรีย่ ง
จึงต้องมีการปรับตัวทั้งเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน และการใช้ชีวิต
โดยเริ่มต้นจากการปรับตัวเข้าหาครูที่อยู่ในโรงเรียนให้ได้ก่อน ซึ่งไม่ยากเกิน
ความสามารถ เพราะครูมีนิสัยรักความสนุกสนาน จึงใช้เพลงและดนตรีเป็นสื่อ
สร้างความสนิทสนม จนอยู่ร่วมกับครูและชาวบ้านได้อย่างแนบเนียนในที่สุด
ครูเอนกสอนอยู่โรงเรียน ตชด.แก่งเสือโคตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2552
พร้อมๆ กับการเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนจากการอบรม อ่านหนังสือ และ
เรียนรู้จากรุ่นพี่ รวมทั้งเรียนต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนจบด้าน
รัฐศาสตร์ แต่แล้วครูก็ขอย้ายตนเอง เพื่อหลบหนีจากการเป็นครูใหญ่
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“อยากทำ�งานอยูเ่ บือ้ งหลังมากกว่า ผมชอบทำ�งานกับเด็ก การเป็นครูใหญ่
เราต้องดูแลทัง้ โรงเรียน ต้องซัพพอร์ตทีมงาน แต่เรายังไม่มคี วามพร้อม มีเพียง
ความรู้วิชาการเท่านั้น เรื่องงานโครงการ การปฏิบัติงาน หรือการบริหารคิดว่า
ยังทำ�ไม่ได้แน่ๆ เลยหลบมาเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นกองร้อยในฝ่ายนิเทศงานโครงการ”
ทำ�หน้าทีอ่ ยูใ่ นกองร้อยได้ไม่นาน ก็ถกู ท้าทายจากผูบ้ งั คับบัญชาว่า
ถ้าเก่งจริงต้องสอบนายตำ�รวจให้ได้ เลยต้องสอบเพื่อพิสูจน์ตนเอง ในปี
พ.ศ. 2554 ครูสอบได้ที่ 2 ของประเทศ จากจำ�นวน 40 คนในรุ่น มีผู้สมัคร
ทัง้ หมด 360 คน เมือ่ ผ่านการฝึกสายครูใหญ่ และมีต�ำ แหน่งว่างทีก่ องกำ�กับ
13 กาญจนบุรี ประกอบกับผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ครูเอนกมี
ประสบการณ์ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จมาพื้นที่นี้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า
จึงบรรจุให้เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า
“ตอนแรกคิดว่าคงอยูไ่ ม่ได้ เพราะต้องเดินทางเข้าออกด้วยเฮลิคอปเตอร์
หรือเดินเท้าออกมาส่งงานอย่างเดียว แต่พออยูไ่ ด้ 1 ปี เห็นความลำ�บากของเด็ก
ความลำ�บากของการส่งผู้ป่วย การนำ�สิ่งของเข้าออก ก็คิดว่าเราต้องต่อสู้เรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องคมนาคมให้ได้”
บ้านทิไล่ปา้ เป็นหมูบ่ า้ นห่างไกล อยูต่ ดิ ชายแดนพม่า ตัง้ อยูใ่ นเขตอนุรกั ษ์
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ระยะทางจากอำ�เภอสังขละบุรี 55 กิโลเมตร
ถนนเป็นทางลาดยาง 6 กิโลเมตร ทีเ่ หลือเป็นเส้นทางทุรกันดารอีก 49 กิโลเมตร
ในหมู่บ้านมีประชากร 474 คน 105 ครัวเรือน เป็นทั้งคนไทย และชนกลุ่มน้อย
ที่ไม่มีสัญชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย
คำ�ว่า “ทิไล่ป้า” เป็นภาษากะเหรี่ยง ตรงกับภาษาไทยว่า “ห้วยแผ่นหิน”
โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ปา้ เปิดสอนตัง้ แต่อนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีนกั เรียน 178 คน ครู 6 คน ครูผดู้ แู ลเด็ก 2 คน และเจ้าหน้าทีส่ ขุ ศาลา
1 คน เพราะเป็นชุมชนห่างไกล การเดินทางจึงเป็นไปด้วยความยากลำ�บาก
ในฤดูฝนถนนเข้าออกหมู่บ้านใช้การแทบไม่ได้ จำ�เป็นต้องเดินเท้าหรือใช้
รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการพัฒนาสาธารณูปโภคใน
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โรงเรี ย นและในชุ ม ชนจึ ง เป็ น สิ่ ง จำ � เป็ น เร่ ง ด่ ว น
อันดับแรกที่ครูเอนกต้องการพัฒนา
“ต้องการช่วยครูผู้หญิง ช่วยชาวบ้าน ช่วยเด็ก
โรงเรียนของเรายังมีพื้นฐานทางการเกษตรไม่ครบดี
โรงอาหารยังใช้ฟืน ทำ�ให้เครื่องครัวไม่สะอาด รวมถึง
น้ำ�ไฟก็ยังไม่สะดวกสำ�หรับเด็ก โดยเฉพาะห้องน้ำ�
ถ้าน้ำ�ใช้ไม่เพียงพอความสะอาดจะไม่เกิด เลยคิดว่า
จะทำ�สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานให้พร้อมทีส่ ดุ ก่อน เมือ่
พร้ อ มแล้ ว ครู จ ะได้ มีเวลาสอนมากขึ้ น เด็ ก ก็ จ ะมา
โรงเรียนมากขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้น สุขภาพก็ดีขึ้น
ตามไปด้วย ถ้าการเดินทางสะดวก การนำ�อาหาร
สิง่ ของต่างๆ จากภายนอกเข้ามายังโรงเรียนทำ�ได้งา่ ย
จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยจากการจ้างรถ จ้างคนแบก รวมถึง
ในหน้าฝนก็พร้อมที่จะดูแลเด็กมากขึ้นด้วย”
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สมัยเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเราเสนอความคิดดีๆ มักจะถูก
พับไว้เสมอ ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้บังคับบัญชา เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะ
ให้เขานำ�เสนอได้เต็มที่ โดยเราจะให้คำ�แนะนำ�เรื่องความคุ้มค่า
ความปลอดภัย หากงบประมาณไม่พอก็ต้องจัดหาให้
ต้องส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องเต็มที่
ครูเอนกเล่าว่า รับเป็นครูใหญ่เพราะตั้งใจใช้โอกาสนี้พัฒนาโรงเรียนให้
ดีขึ้น โดยมีแนวคิดการทำ�งานคือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่
“สมัยเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเราเสนอความคิดดีๆ มักจะถูกพับ
ไว้เสมอ ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้บังคับบัญชา เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องไม่พับความ
คิดของลูกน้อง ให้เขานำ�เสนอได้เต็มที่ โดยเราจะให้คำ�แนะนำ�เรื่องความคุ้มค่า
ความปลอดภัย หากงบประมาณไม่พอก็ต้องจัดหาให้ ต้องส่งเสริมสนับสนุน
ลูกน้องเต็มที่”
ครูเอนกมีหลักการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วม ไม่นิยมใช้คำ�สั่ง
แต่จะใช้การตั้งคำ�ถามปลายเปิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด เพราะ
ครูเชื่อว่า การใช้คำ�สั่งคือการใช้อำ�นาจ ซึ่งเมื่อชินกับการรับคำ�สั่ง คนก็จะ
ไม่ใช้ความคิด ส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมรอคำ�สั่ง แต่ถ้าชวนคิด ชวนคุย
ชวนทำ� ต่อเติมความคิดระหว่างกัน การทำ�งานก็จะราบรื่น และสิ่งสำ�คัญ
คือการดูแลชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้กนิ อิม่ นอนอุน่ เพราะ
พืน้ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกล ก่อนหน้าทีจ่ ะมีตแู้ ช่เย็น ในฤดูฝนต้องใช้เฮลิปคอปเตอร์ขนส่ง
อาหาร รวมทั้งน้ำ�แข็งสำ�หรับใช้แช่อาหารสด ครูจึงต้องบริหารการใช้วัตถุดิบ
ในการทำ�อาหารให้พอดีกับรอบ 20 วัน ดังนั้นลำ�ดับการปรุงอาหารคือ ปลา ไก่
หมู ลูกชิ้น แล้วค่อยไล่ลำ�ดับมาเป็นไข่ ปลากระป๋องในที่สุด คณะครูจะได้กิน
ของสดในวันแรกๆ ที่เฮลิคอปเตอร์บินมาส่ง เมื่อพอจะมีงบประมาณครูเอนก
จึงปรับให้มีอาหารการกินที่ดีขึ้น
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ในส่ ว นของการบริ ห ารการสอน ครู เ อนกเน้ น การเรี ย นรู้ ข อง
นักเรียนใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีครู
3 คนซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นศิษย์เก่า รับผิดชอบสอนอนุบาลเพราะ
สามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได้ ในขณะที่เด็กอนุบาลยังพูดภาษาไทยไม่ได้
จึงต้องวางตัวให้คนในพื้นที่สอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1
ส่วนครูต่างถิ่นสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
“ปัญหาเรือ่ งภาษา จะให้เด็กเรียนรูจ้ ากคำ�พืน้ ฐานทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วันก่อน
ใช้ภาษาถิน่ ผสมกับภาษาไทย ตารางเรียนจะทำ�ตามหลักทัว่ ไป แต่การปฏิบตั จิ ริง
จะให้ครูเน้น 3 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เช่น เช้าวันนี้
เรียนภาษาไทย บ่ายเรียนคณิตศาสตร์ แล้วลงแปลง วันต่อไปก็สลับกันไป
ผมเชื่อว่าถ้าเด็กได้ 3 วิชาหลักนี้ วิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการสอนให้
นักเรียนได้สนุกกับการทดลองเรือ่ งทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวก็จะทำ�ได้งา่ ยขึน้ แต่ตดิ ปัญหา
ที่ครูของเรายังด้อยเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะจบแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมา
พึ่งครูใหญ่ เพราะพอจะพูดได้บ้าง”
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สำ�หรับการสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนนั้น ครูเอนก เล่าว่า ตอนไป
แรกๆ ยังไม่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน จะรู้สึกขัดใจกับการขอความร่วมมือ
จากชาวบ้านที่เคยชินกับการที่หน่วยงานหรือคนภายนอกนำ�สิ่งของไปให้
เขาจึงมองว่า โรงเรียนคือผู้ให้ ชาวบ้านเป็นผู้รับจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ดังนัน้ ยามทีต่ อ้ งขอความร่วมมือจากชาวบ้านมาร่วมพัฒนาโรงเรียน จึงไม่คอ่ ยได้
รับความร่วมมืออย่างใจหวัง จนออกอาการหงุดหงิด
“แรกๆ นัด 9 โมงเช้า กว่าจะมาก็ 10 โมง
เกือบ 11 โมง มาแล้วก็นั่งกินกาแฟ สูบบุหรี่กัน ครูเอนกเข้าหาชาวบ้าน
นานมากกว่าจะลงมือทำ�งาน ครูที่อยู่มาก่อน เป็นรายคน เริ่มที่ผู้นำ�
เขาก็บอกว่า ใจเย็นๆ ครูใหญ่ พอทำ�งานไปได้
ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
ชั่วโมงกว่าๆ แดดร้อนก็เข้าร่ม ฝนตกก็เข้าร่ม
สมาชิก อบต. เพราะถ้า
บ่าย 2 พักกินข้าว เสร็จแล้วก็กลับบ้าน การพัฒนา
โรงเรียนทำ�ได้แค่นเ้ี ห็นแล้วขัดใจ ผมก็บน่ ครูนอ้ ย สามารถดึงการมีส่วนร่วม
เขาก็คอยเตือนว่า ครูใหญ่ใจเย็นๆ เดีย๋ วค่อยไป จากผู้นำ�ได้ ความร่วมมือ
จากกลุ่มอื่นๆ ก็จะทำ�ได้
เจาะรายคน”
หลังจากนัน้ ครูเอนกจึงเข้าหาชาวบ้าน ง่ายขึ้น นอกจากนี้การ
เป็นรายคน เริ่มที่ผู้นำ�ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ทำ�ตัวให้เป็นแบบอย่าง
สมาชิก อบต. เพราะถ้าดึงการมีสว่ นร่วมจาก เป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่ใช้
ผูน้ �ำ ได้ ความร่วมมือจากกลุม่ อืน่ ๆ ก็จะทำ�ได้ เพื่อสร้างความสนใจ
ง่ายขึน้ นอกจากนีก้ ารทำ�ตัวให้เป็นแบบอย่าง ให้คนในชุมชนอยาก
เป็นกลยุทธ์ส�ำ คัญทีค่ รูใช้เพือ่ สร้างความสนใจ เข้ามามีส่วนร่วม
ให้คนในชุมชนอยากเข้ามามีส่วนร่วม โดยมี
เงือ่ นไขว่า ต้องไม่ขอความร่วมมือบ่อยเกินไป
จนรบกวนเวลาทำ�มาหากินของชาวบ้าน
“เทอมหนึ่งจะขอเขาแค่ครั้งเดียว ถ้าขอทุกเดือนมันบ่อยเกิน เขาก็
ไม่อยากมา เวลามาเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือให้เขา บางทีเป็นของบริจาค
ที่เก็บสะสมไว้ แต่ถ้าแจกอะไรต้องได้เหมือนกันทุกคน ถ้าของไม่เหมือนกัน
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จะโดนตำ�หนิ ทีนี้พอได้ปิ่นโต ได้มีด ได้พันธุ์ผักไป เขาก็มากันเยอะขึ้น”
การบริ ห ารความรู้ สึ ก ของชาวบ้ า นเป็ น สิ่ ง ที่ ค รู เ อนกระมั ด ระวั ง
ของบริจาคที่ได้มาต้องคัดสรรให้เหมาะสม และแจกจ่ายอย่างเท่าเทียม
แต่ของบริจาคบางประเภท เช่น เสื้อผ้ามือสอง ครูจะไม่นำ�ไปแจกจ่ายให้แก่
ชาวบ้านในชุมชน เพราะจะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนรับ ซึง่ อาจจะทำ�ให้
เกิดความรูส้ กึ ไม่ดี ครูจงึ ตัดปัญหา โดยหากมีผบู้ ริจาคเสือ้ ผ้าเก่ามาก็จะมอบให้
ชาวบ้านฝั่งประเทศพม่าไป
ความเคยชินต่อการเป็นรับอยูเ่ สมอ ทำ�ให้ชาวบ้านไม่เห็นคุณค่าของ
สิ่งของต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้บางอย่างถูกใช้อย่างไม่รู้ค่า สิ่งไหน
ที่รับมาแล้วไม่ถูกใจก็ทิ้งขวางไปอย่างง่ายดาย พฤติกรรมเช่นนี้กลายเป็น
ปัญหาที่ครูเอนกรู้สึกว่าจำ�เป็นต้องสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่คนในชุมชน
ให้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่แม้จะเป็นของบริจาคก็ควรใช้อย่างคุ้มค่า
“ของบริจาค เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ที่เกิดประโยชน์ แต่เด็กและ
ชาวบ้านเขาจะใช้ปตี อ่ ปี ไม่รกั ษาดูแลเพราะเขาไม่ใช่คนซือ้ จึงไม่รคู้ ณ
ุ ค่า รับมา
ไม่ถูกใจก็ทิ้ง ตอนนี้เรากำ�ลังสร้างค่านิยมให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ได้รับ
แต่มนั ยากเพราะเขาเป็นกันมาหลายปีแล้ว อย่างแก้วน้�ำ สแตนเลสเขาไม่รหู้ รอก
ว่าใบหนึง่ ราคา 30-40 บาท เขาเอาไปใช้ถม่ น้�ำ หมาก เราต้องค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ
อธิบายให้เขาเข้าใจ”
นอกจากความพยายามปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการดูแลรักษาของทีไ่ ด้รบั
บริจาคแล้ว ครูเอนกยังพยายามปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทำ�การเกษตรเพือ่
การดำ�รงชีวิต เนื่องจากเห็นว่า เด็กๆ ในชุมชนมีภาวะโภชนาการต่ำ�กว่า
มาตรฐาน เมื่อปิดภาคเรียน เด็กต้องไปช่วยผู้ปกครองทำ�ไร่ ทำ�นา พอเปิดภาค
เรียนต้นเทอมเด็กจะผอมน้�ำ หนักน้อย มาโรงเรียนได้กนิ ข้าวเยอะหน่อย ทัง้ เนือ้
นม ไข่ เด็กก็จะน้�ำ หนักเพิม่ ครูจงึ พยายามส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ในครัวเรือนเพือ่
เพิม่ อาหารโปรตีน แม้จะเข้าใจบริบทของชุมชนว่า ไม่เลีย้ งสัตว์ดว้ ยเหตุผลต่างๆ
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“ความเชือ่ ของชาวบ้านคือ เขากินเนือ้ สัตว์ แต่ไม่เลีย้ ง ซึง่ มาจากหลายๆ
แนวคิด คือ เขาจะไม่มีการขังหรือการผูก เช่น การเลี้ยงหมูก็จะไม่ทำ�คอก แต่
ใช้เชือกผูกไว้แทน หรือเลี้ยงแบบปล่อย เป็ดไก่ก็เลี้ยงแบบปล่อย ความสกปรก
ก็ตามมา ทั้งเป็ดไก่เดินวุ่นไปทั้งหมู่บ้าน เขาอาจจะมองว่าเป็นภาระต้องดูแล
ต้องเก็บกวาด เลยไม่อยากเลี้ยง อีกความคิดหนึ่งเขามองว่า สัตว์พวกนี้มาแย่ง
อาหาร เพราะเขาอยู่ในป่า ปีหนึ่งๆ ปลูกข้าวกว่าจะได้ก็ต้องแบ่งมาใช้เลี้ยงเป็ด
ไก่ หมู แถมยังต้องดูแลเช้าเย็น ทั้งๆ ที่ข้าวยังไม่พอจะกิน ขณะที่อีกกลุ่ม
เกรงว่าเสียงไก่ขันจะทำ�ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้พิกัดจนถูกโจมตีได้ เลยไม่อยากเลี้ยง”
การขยายผลการเลีย้ งสัตว์สชู่ มุ ชนจึงต้องเริม่ จากผูน้ �ำ ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ กล้ๆ
กับโรงเรียน และผูป้ กครอง โดยให้ครูเป็นคนคัดเลือกแล้วมอบพันธุห์ มู พันธุเ์ ป็ด
พันธุไ์ ก่ พันธุผ์ กั อุปกรณ์การเกษตรเช่น บัวรดน้�ำ จอบ เสียม ให้ เพือ่ เพิม่ อาหาร
โปรตีนและลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน เพราะถ้าต้องซือ้ อาหารจากร้านค้าในชุมชน
จะพบว่า อาหารที่นำ�เข้ามาจากภายนอกมีราคาแพงมาก
“การเปลีย่ นความเชือ่ ให้เลีย้ งสัตว์เป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เพราะรุน่ แรกทีใ่ ห้
เลี้ยงโตขึ้นมาหน่อย เวลามีงานบุญก็เอาไปเชือดแล้ว จนกระทั่ง 2-3 ปีให้หลัง
ถึงเลี้ยงแล้วมีลูกออกมา ดูเหมือนว่าจะประสบความสำ�เร็จขึ้นมาหน่อย แต่ก็
ต้องพยายามต่อไป ตอนนี้เลยให้สร้างข้อตกลงร่วมกันว่า ลูกที่เกิดจากสัตว์ที่
โรงเรียนมอบให้ต้องคืนกลับมาที่โรงเรียน 1 ตัว เพื่อนำ�ไปมอบให้กับครอบครัว
อื่นเลี้ยงต่อ”
งานสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งงานที่ครูเอนกต้องดูแล
เพราะเป็นงานตามโครงการพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยครูยอมรับว่า ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จในแง่การปฏิบัติ
เพราะติดปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าที่จะนำ�มาขายให้แก่ชาวบ้านเพื่อช่วยลด
ค่าใช้จา่ ย ครูจงึ ปรับวิธดี �ำ เนินงานให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ให้นกั เรียน
สมัครเป็นสมาชิกนำ�ผลผลิตที่ได้มาจำ�หน่าย เช่น นำ�ผักที่ปลูกได้มาขายให้กับ
สหกรณ์เพื่อจำ�หน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวัน
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ครูเอนกให้นโยบายกับครูเกษตรและครูสหกรณ์วา่ เด็กทีอ่ ยูช่ น้ั ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ให้สมัครหุ้นสหกรณ์หุ้นละ 10 บาทต่อคน สิ้นปีมีปันผลให้จากการขาย
ผักให้กับโครงการอาหารกลางวัน เช่น ขายให้สหกรณ์ 5 บาท สหกรณ์ขายให้
กับโรงครัว 5.50 บาท วันหนึ่งขายได้ประมาณ 20 กิโลกรัม ปีหนึ่งเด็กก็จะได้
ปันผลพอสมควร ส่วนผลไม้ก็ขายที่ราคา 7 บาท ปลา หมู ไก่ ก็ขายเข้าสหกรณ์
โดยปลาจะขายกิโลกรัมละ 40 บาท สหกรณ์จะได้กำ�ไรกิโลกรัมละ 2 บาท
มีกำ�ไรงอกเงยเข้าสหกรณ์ตกปีละ 7,000-8,000 บาท นำ�มาปันผลให้กับ
เด็กนักเรียน
สินค้าที่จำ�หน่ายในสหกรณ์จึงเป็นผลผลิตที่ผลิตได้เองบางส่วน
และมีสินค้าอื่นที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ เช่น น้ำ�ตาล น้ำ�มันพืช ส่วนขนม
กรุบกรอบโรงเรียนไม่มีนโยบายนำ�มาจำ�หน่าย เพราะสามารถผลิตอาหาร
เองได้มากขึน้ จากเดิมทีต่ อ้ งนำ�เข้าอาหารทัง้ ผัก และเนือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์
ลดการนำ�เข้าลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งลงได้มาก
การที่โรงเรียนสามารถผลิตอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ได้ดมี ากขึน้ เป็นผลจากการทีค่ รูเอนกได้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ทัง้ ระบบ
ประปา ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขยายกำ�ลังการผลิต จากเดิมที่ผลิต
ไฟฟ้าได้ 5 กิโลวัตต์ แต่ในปี พ.ศ. 2556 ติดขัดทำ�ให้โรงเรียนไม่มีไฟฟ้านานถึง
6 เดือน ครูจึงทำ�โครงการไปยังกระทรวงพลังงาน จนได้รับการสนับสนุนระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2558 ได้ปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในโรงเรียน ทั้งสุขศาลา ห้องสมุด บ้านพักครู ตู้แช่อาหารที่จำ�เป็นต่อการ
ถนอมอาหาร รวมทั้งใช้ในคอกสัตว์อีกด้วย
“ตอนนีย้ งั ติดปัญหาเรือ่ งน้�ำ ประปา ทีต่ อนหน้าฝนน้�ำ จะเยอะ แต่หน้าแล้ง
น้ำ�ไม่พอใช้ จึงออกแบบทำ�ฝายน้ำ�ล้นเพื่อให้น้ำ�ไหลเข้าได้เยอะขึ้น แต่ต้องรอ
ช่วงที่ชาวบ้านว่างก่อน คิดว่าถ้าทำ�เสร็จน้ำ�ก็จะพอเพียงต่อความต้องการใช้ใน
โรงเรียน”
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ในความคิดผมคือ ปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนเราเข้าไปทำ�
และต้องมีความสุขและสนุกกับการทำ�งาน ถ้าทำ�แล้วหน้านิ่ว
คิ้วขมวดมันจะคิดไม่ออก ทำ�ไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย
สนุกกับงานเดี๋ยวมันก็คิดออก แก้ปัญหาได้
อย่างไรก็ตามครูเอนกยอมรับว่า การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในโรงเรียนต้องดำ�เนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่อยูบ่ นหลักของการทำ�งานอย่างมีความสุข รักษาสมดุลของชีวติ ในด้าน
ต่างๆ คือ งานรัฐต้องไม่เสีย ลูกเมียครอบครัวต้องไม่บกพร่อง ต้องดูแล
ให้ครบทุกด้าน
“ในความคิดผมคือ ปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนเราเข้าไปทำ� และต้องมี
ความสุขและสนุกกับการทำ�งาน ถ้าทำ�แล้วหน้านิ่วคิ้วขมวดมันจะคิดไม่ออก
ทำ�ไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย สนุกกับงานเดี๋ยวมันก็คิดออก แก้ปัญหาได้”
พลังในการทำ�งานที่มีเหลือล้นเช่นนี้ ครูเอนกบอกว่า เป็นเพราะได้รับ
การสนับสนุนอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ ครูมหี ลักการว่า
ต้องเสนอความต้องการของโรงเรียนและชุมชนที่ไม่ซ้ำ�กันของแต่ละองค์กร
โดยจะไม่ขอเป็นเงินหรือทุนการศึกษา แต่กจ็ ะไม่หา้ มถ้ามีผบู้ ริจาคให้นกั เรียนเอง
ซึ่งในส่วนของโรงเรียนจะขอเป็นวัสดุเพื่อนำ�มาก่อสร้างถาวรวัตถุที่คงทน เช่น
อาคารเรียนชำ�รุดก็จะขอกระเบื้อง ไม้ ปูน สี มาซ่อมแซม ขอตู้แช่อาหาร
ขอเครื่องสูบน้ำ� เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น
“จากแต่ก่อนที่เราต้องซื้อน้ำ�แข็งก้อนมาแช่เนื้อสัตว์ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว
เพราะเรามีต้แู ช่ มีไฟฟ้าเพียงพอ มีสปริงเกอร์ลดการใช้แรงงานเด็กหรือครูลง
โรงครัวจากเดิมทีต่ อ้ งก่อไฟ ใช้ฟนื หม้อข้าว กระทะ หลังคาโรงครัวเป็นเขม่าดำ�
ตอนนีฟ้ ืนใช้เฉพาะต้มข้าวให้หมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ทุกวันนี้โรงครัวเราใช้แก๊ส
ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้แล้ว ทำ�โรงเก็บแก๊สไว้ใช้ตอนหน้าฝนมากถึง 30 ถัง
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ถ้าไม่ขุดบ่อก็ไม่มีน�้ำกิน ถ้าไม่ขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ไม่มีปลากิน
เราจะรอให้คนอื่นมาท�ำให้ไม่ได้ เราต้องลงมือท�ำด้วยตัวเอง
ด้วยทรัพยากรและคนที่เรามี ถ้าเราท�ำได้แสดงว่าเรามี
ความมานะ มีการวางแผน มีความอดทน มีการท�ำงานเป็นทีม

โดยแต่ละถังจะเขียนชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริจาคไว้ กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ภาคเอกชน
อยากให้สิ่งของที่คงทนถาวรมากกว่า เพราะเราจะถ่ายรูปว่าสิ่งของที่เขาให้มา
ว่าใช้ได้นานและใช้ได้จริง ไม่ใช่แจกๆ ให้หมดไป”
สิ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการดำ�เนินงานของโรงเรียน
และการใช้ชีวิตของชาวบ้าน คือ การสัญจรที่ไม่สะดวก ในอดีตถ้าอากาศปิด
เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้ ก็ต้องเสียเงินจ้างรถขนของเข้ามาครั้งละ 5,000 บาท
ในฤดูฝนเพิ่มเป็น 7,000 บาท แต่ละปีหมดเงินไปกับค่าจ้างรถขนของปีละ
40,000-50,000 บาท ซึง่ ครูเอนกคิดว่า น่าจะเก็บเงินตรงนีส้ ว่ นหนึง่ และทำ�ผ้าป่า
ขอระดมทุนซื้อรถยนต์ของโรงเรียน
“ถ้ามีรถยนต์ของเราเอง เราเสียแต่คา่ น้�ำ มันเทีย่ วหนึง่ ไม่ถงึ พัน ลดค่าใช้จา่ ย
ไปได้ครั้งละประมาณ 4,000 บาท เก็บไว้เป็นค่าซ่อมบำ�รุง แต่เรามีรถขนของ
เป็นของตนเอง ใช้ทง้ั ขนส่งอาหาร พาเด็กนักเรียนออกไปสอบ ออกไปทัศนศึกษา
ก็ได้ ชาวบ้านหรือนักเรียนป่วยก็ใช้รถคันนี้พาไปโรงพยาบาล แต่มีข้อแม้ว่า
ขากลับก็ตอ้ งขนของเข้ามาด้วย เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ใช่วงิ่ กลับมาฟรีๆ”
ผ้าป่ารถยนต์จงึ เกิดขึน้ โดยครูในโรงเรียนต่างช่วยกันประสานงานกับกลุม่
ผู้ที่เคยบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน ขอความร่วมมือจากเพื่อนฝูง จากชาวบ้าน
มาช่วยทอผ้าเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีมงานทั้งครู นักเรียน ชาวบ้าน แบ่งหน้าที่กันต้อนรับ
ทำ�อาหารพื้นบ้าน แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น จนรวบรวมเงินได้ 160,000 บาท
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และได้รับบริจาครถอีซูซุมือสองมา 1 คัน จึงนำ�เงินที่ได้ไปปรับปรุงรถให้เป็น
ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ในขณะเดียวกันบริษัทอีซูซุซึ่งได้เข้าไปถ่ายทำ�วิดีทัศน์
เห็นความยากลำ�บากของโรงเรียน จึงช่วยเปลีย่ นหลังคาอาคารเรียนเป็นเมทัลชีท
และมอบรถอีซูซุวีครอสให้โรงเรียนอีก 1 คัน
เมื่อมีรถยนต์ การช่วยเหลือชาวบ้านและนักเรียนยามเจ็บป่วยก็
สะดวกมากขึน้ การขนสิง่ ของทีจ่ �ำ เป็นและอาหารก็สะดวกขึน้ ลดค่าใช้จา่ ย
ทัง้ ของโรงเรียนและชาวบ้าน การมีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกช่วยลดภาระของ
ครูได้มาก เช่น มีแก๊สใช้ ก็ไม่ต้องฝ่าฟืนหุงข้าว ปรุงอาหาร ทำ�ให้มีเวลา
สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทุกคนจึงมีความสุขมากขึ้น
ครูเอนกยืนยันว่า ยังไม่มีความคิดจะย้ายไปอยู่ใกล้บ้าน หรือกระทั่ง
โรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้ความเจริญ เพราะคิดว่า ยังทำ�งานได้ไม่สมบูรณ์ ยังมีเรือ่ งการ
จัดสรรพืน้ ทีท่ ยี่ งั อยากพัฒนาให้ดขี นึ้ รวมถึงพัฒนาบุคลากรต่อไปอีก โดยครูยงั
มีความสุขกับการทำ�งานที่นี่ แม้จะเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กและ
ชาวบ้าน แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
ส่ ว นการได้ รั บ รางวั ล ครู เจ้ า ฟ้ า กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร์ นั้ น
ครูเอนกมองว่า เป็นผลพลอยได้จากการมุง่ มัน่ ทำ�งาน ซึง่ รางวัลเป็นตัวสะท้อนว่า
ยังมีคนอื่นมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำ�เป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น
“ถ้าไม่ขดุ บ่อก็ไม่มนี �้ำ กิน ถ้าไม่ขดุ บ่อเลีย้ งปลาก็ไม่มปี ลากิน เราจะ
รอให้คนอื่นมาทำ�ให้ไม่ได้ เราต้องลงมือทำ�งด้วยตัวเอง ด้วยทรัพยากร
วัสดุ เครื่องมือ และคนที่เรามี ถ้าเราทำ�ได้แสดงว่าเรามีความมานะ มีการ
วางแผน มีความอดทน มีการทำ�งานเป็นทีม ส่วนรางวัลที่ได้รับแสดงให้
เห็นว่าเราไม่ได้เหนือ่ ยฟรี มันเป็นความภาคภูมใิ จของครอบครัว ของนักเรียน
และชาวบ้าน แม้โรงเรียนเราจะอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร แต่เราก็สามารถพัฒนา
ได้ด้วยมันสมองและสองมือของเรา”
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เพราะรักในอาชีพนี้ และมีความสุขยามเมื่อเห็น
พัฒนาการของลูกศิษย์ จากเด็กที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ จนออกเขียนได้ ครูจึงมีความสุขใน
ทุกสิ่งที่ทำ� และหวังใจว่าพื้นฐานของการศึกษา
ที่มีจะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกศิษย์คิดได้ คิดเป็น
มีอาชีพที่ดี ไม่หลงทางไปพัวพันกับยาเสพติด
คำ�ว่า “ครู” ไม่ใช่การสอนในหน้าที่เฉยๆ
เราไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น
เราต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต
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ครูผู้สร้าง
ทางชีวิตให้ศิษย์

นารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
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แม้จะไม่ได้อยากเป็นครู แต่เมื่อต้องรองานหลังเรียนจบอยู่นาน
มีคนรู้จักขอให้ไปช่วยสอนเด็กอนุบาลแทนครูที่ลาคลอด
3 เดือน ครูหลิน-นารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง แห่งโรงเรียน
บ้านห้วยผึ้ง อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงมีโอกาส
ได้สัมผัสความรู้สึกแรกของการเป็นครูตั้งแต่นั้นมา
“ไปช่วยสอนชัน้ อนุบาล 2 ไม่เคยเรียนมาด้านนีเ้ ลย คิดว่าจะสอนได้เหรอ
รับมือเด็กได้ไหม จะไม่ตีลูกเขาตายเหรอ แต่พอไปสอนแล้วรู้สึกสนุก คิดเกม
นำ�เพลงทีเ่ คยเรียนมาปรับใช้ พาเด็กเล่นเกม พานอน พาไปห้องน้�ำ ดูแลทุกอย่าง
เป็น 3 เดือนที่สนุกและมีความสุขมาก”

ค้นพบที่ทางของหัวใจ
เมือ่ ทำ�งานด้วยความสุข แม้จะมาช่วยสอนแค่ 3 เดือน แต่ครูหลินรูส้ กึ ติดใจ
พยายามหาความรู้เรื่องการดูแลเด็กเล็กเพิ่มเติมว่า เด็กชั้นนี้ควรสอนอะไรบ้าง
โดยสอบถามคุณครูอีกท่านที่อยู่บ้านใกล้ๆ กัน เมื่อได้รับคำ�แนะนำ�ก็นำ�มา
ปรับใช้ ความรู้สึกอยากเป็นครูเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆ ในใจ เพราะสัมผัสได้
ถึงความสุขเมื่อได้เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์
หลังสิ้นสุดการสอน ครูหลินตัดสินใจเรียนต่อครูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (มสธ.) เอกวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆ กับทำ�งานบัญชีทเ่ี คยรักและชอบ
แต่กลับไม่รู้สึกสุขใจ ไม่อิ่มใจเหมือนอาชีพครู เมื่อเรียนจบจึงสมัครสอบเป็นครู
ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รอเรียกตัวอยู่
ระยะหนึ่งก่อนจะได้เป็นครูอัตราจ้างที่บ้านม้งเก้าหลัง อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
“ตอนทีต่ น้ สังกัดเรียกตัว เขาบอกว่าเป็นครูอตั ราจ้างก่อนและต้องไปสอน
บนดอยจะไปไหม คำ�ตอบตอนนั้นคือ ยังไงก็ไป เพราะอยากเป็นครู ไม่กลัว
ไม่หาข้อมูลใดๆ เลย ขณะที่คนอื่นต้องหาข้อมูลก่อนว่า โรงเรียนนี้อยู่ไหน
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เป็นอย่างไร ไกลไหม สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เราไม่หาอะไรสักอย่าง ขอให้
ได้ไปอย่างเดียว”
บ้านม้งเก้าหลังมีกิตติศัพท์ว่าเป็นแหล่งค้ายาและทางผ่านยาเสพติด
เดินทางด้วยถนนลูกรังกว่าครึ่งวัน ผ่านหลายดอยกว่าจะถึง หมู่บ้านตั้งอยู่ใน
หุบเขา บรรยากาศดีมาก มีภเู ขาล้อมรอบ ประชากรในหมูบ่ า้ นมีหลายชาติพนั ธุ์
ทั้งม้ง อาข่า ไทยใหญ่ มูเซอ ลีซอ ส่วนโรงเรียนบ้านม้งเก้าหลังเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส สอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 20 คน นักเรียน 600 คน
เทอมแรกครูหลินได้รบั มอบหมายให้สอนวิชาสังคมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-2 ไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามที่เรียนจบมา เนื่องจากครูสังคมย้าย
ระหว่างรอครูคนใหม่จึงให้ครูหลินสอนแทน ซึ่งไม่เป็นปัญหา เพราะครูหลินมี
ความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นที่จะสอนอย่างเต็มเปี่ยม แม้ไม่ได้เรียนมา
โดยตรงก็พยายามหาความรู้เพิ่ม ใช้วิธีอ่านหนังสือ ผสมผสานกับความรู้และ
ประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนมา ศึกษาแผนการสอนวิชาสังคม เตรียมตัวอ่าน
ตำ�ราไว้ล่วงหน้า สอบทานความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ
“พอได้เป็นครูจริงๆ ความท้าทายก็เกิดขึ้น เพราะการสอนเด็ก ม.1-2
เขาจะมีการโต้ตอบกับเรา จึงต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่าง เพื่อให้เด็กสนใจ
และรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้”
การเอาชนะใจนักเรียนทำ�ได้ไม่ยาก แต่การเอาชนะใจคนในชุมชนสาหัส
มากกว่า เพราะบางส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ทำ�ให้เขารู้สึกระแวง
ไม่ยอมรับคนนอก แม้กระทั่งครูที่สอนลูกหลานในชุมชน การออกไปเยี่ยม
บ้านเด็กจึงสร้างความแคลงใจว่า จะเข้าไปสืบข่าว จนกลายเป็นปัญหาทีค่ รูหลิน
ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากคนในชุมชนถึงขั้นเอาหินขว้างใส่ แต่ด้วยความที่
ยังเป็นครูใหม่ไฟแรง จึงไม่รู้สึกกลัว กลับฮึดสู้ไม่ถอย
“เวลาลงชุมชนจะไปกับเด็กโตๆ โดนหมดทั้งก้อนหิน หนังสติ๊ก
ยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งทำ�ให้ฮึด ยิ่งไม่อยากให้ไปเรายิ่งไป ไปทุกวันหลังเลิกเรียน
ชักชวนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาสอนพิเศษก่อนแล้วก็ซ้อมกีฬา
ไปทุกวันไม่วา่ ฝนตกแดดออก ใครจะมีงานบุญอะไรก็ไป บ้านไหนเจ็บป่วย
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ไปหมด ใครไม่สบายก็ไปช่วยเขา ไปให้เขาเห็นว่า
เรามาด้วยความจริงใจ หวังดีกับลูกหลานเขา”

อิ่มใจที่ได้ช่วย
เด็กที่บ้านม้งเก้าหลังมีปัญหาเช่นเดียวกับเด็ก
บนพื้นที่สูงอื่นๆ คือ สื่อสารด้วยภาษาชาติพันธุ์ของ
ตนเอง การใช้ภาษาไทยจึงมีปญ
ั หา ซ้�ำ ยังมีปญ
ั หาใหญ่
เรื่องสัญชาติ เพราะกว่าครึ่งของคนในชุมชนเป็นคน
ไร้สัญชาติ จึงถูกจำ�กัดสิทธิต่างๆ ครูหลินรู้ว่า การให้
ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ เพราะลูกศิษย์ยังขาด
สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศไทย
“ที่นี่ถนนก็ไม่ดี ไฟฟ้าไม่มี แถมวันดีคืนดีมีการ
สู้รบระหว่างทหารว้า ทหารไทยใหญ่ กับทหารไทยอีก
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ครูหลินยินดีแบกภาระที่เกินกว่าหน้าที่ เพราะเห็นตำ�ตาว่า
คนที่ไม่มีสัญชาติชีวิตยุ่งยากเพียงใด บางคนพยายามขอสัญชาติ
เป็นปียังไม่ได้ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการประกอบอาชีพ และ
เพราะความไม่รู้หนังสือทำ�ให้เวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการ
จึงคุยกันไม่รู้เรื่อง ครูหลินจึงอาสาเป็นตัวกลางช่วยประสานงาน
ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
ต่างหาก บางวันต้องวิง่ หลบกระสุนปืน หลบระเบิดอยูบ่ อ่ ยๆ เด็กก็ไม่มสี ญ
ั ชาติ
เจ็บป่วยก็ตอ้ งไปอนามัย กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้กต็ อ้ งใช้เวลา เป็นระยะทาง
30 กิโลเมตรที่ใช้เวลานานมาก เพราะเป็นถนนดินแดง แถมคดโค้งตามเนินเขา
สิ่งไหนที่ช่วยได้ก็อยากจะทำ�”
ครูหลินจึงยินดีแบกภาระที่เกินกว่าหน้าที่ เพราะเห็นตำ�ตาว่า คนที่
ไม่มสี ญ
ั ชาติชวี ติ ยุง่ ยากเพียงใด บางคนพยายามขอสัญชาติเป็นปียงั ไม่ได้
เสียทัง้ เงินเสียทัง้ เวลาในการประกอบอาชีพ เทียวไปเทียวมาระหว่างหมูบ่ า้ น
กับทีว่ า่ การอำ�เภอ เพราะความไม่รหู้ นังสือ เวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการ
จึงคุยกันไม่รู้เรื่อง ครูหลินจึงอาสาเป็นตัวกลางช่วยประสานงานระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ เพราะสถานะครูท�ำ ให้การคุยกับเจ้าหน้าทีจ่ งึ ง่ายขึน้
ครูหลินใช้เวลาปิดเทอมมาช่วยเหลือเรื่องการขอสัญชาติ ทั้งติดต่อว่า
ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง หาพยานหลักฐาน ทั้งหมอตำ�แย ผู้นำ�ชาวบ้าน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ออกให้ ข้าวเที่ยงก็ออกให้ ตอนนั้นเงินเดือนครู
อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท ก็พอใช้ อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมาย
เงินเดือนส่วนใหญ่ของครูจึงถูกใช้ไปกับเด็กและชุมชนมากกว่าใช้ในครอบครัว
แต่เมื่อเห็นผลของการช่วยเหลือให้คนได้รับสัญชาติก็ช่วยเติมเต็มความสุขใน
หัวใจครูอย่างบรรยายไม่ได้
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“คนแรกทีไ่ ด้บตั รประชาชนเขาบอกว่า เหมือนครูเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นเทวดา
ที่มาช่วยเขา เขาดีใจมาก กอดเราแล้วร้องไห้”
ครูหลินสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านม้งเก้าหลัง 6 ปี จนได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานราชการ จึงต้องย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งในอำ�เภอเดียวกัน
และอยู่บนเส้นทางลำ�เลียงยาเสพติดเหมือนกัน ระยะทางระหว่างโรงเรียนเก่า
กับโรงเรียนใหม่ห่างกัน 25 กิโลเมตรเท่านั้น แต่เพราะยังรู้สึกผูกพันตัดไม่ขาด
ช่วงแรกครูหลินยังพักอยู่ที่บ้านม้งเก้าหลัง ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน กว่าครูหลิน
จะคุ้นชินและย้ายมาอยู่บ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยผึง้ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และที่นี่เองที่ครูหลินได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามที่ชอบ โดยปีแรกสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลังจากนั้นขยับมาสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
“โชคดีทท่ี น่ี ไ่ี ม่แอนตีเ้ รา ชาวบ้าน
ในชุมชนเป็นคนจีน อาข่า และไทยใหญ่
70 เปอร์เซ็นต์มีบัตรประชาชน ที่เหลือ
อีก 30 เปอร์เซ็นต์ครูยังต้องช่วยเรื่อง
สัญชาติอยู่ ตอนปี พ.ศ. 2552 ช่วยได้
ประมาณ 40 คน ปี พ.ศ. 2553 ช่วยได้
อีก 30 คน ซึ่งการช่วยเหลือก็ยังใช้ทุน
ของตัวเองเหมือนเดิม”
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เปลี่ยนผู้รับเป็นผู้ให้
ในส่วนของการเรียนการสอน ครูหลินสนับสนุนให้นักเรียนทำ�กิจกรรม
จิตอาสา ที่นักเรียนตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม และขอให้ครูหลินเป็น
ที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาก็มี เช่น ช่วยทาสีศูนย์เด็กเล็ก สอนอาชีพ สอน
ทำ�ขนม ทำ�ไม้กวาดดอกหญ้า หรือนำ�สิง่ ของไปบริจาคให้คนแก่และเด็กในชุมชน
ครูหลินเห็นว่า การปลูกฝังทั้งเรื่องจิตอาสา คุณธรรม และการเสียสละ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กที่เคยชินกับการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ได้
“จริงๆ แล้วเด็กบนดอยได้รับโอกาสค่อนข้างมาก เดี๋ยวคนนั้นคนนี้ไป
บริจาค จนเขากลายเป็นผู้รับอย่างเดียว โดยไม่รู้สึกว่าต้องให้ เราเลยอยากให้
เขารู้จักการเป็นผู้ให้บ้าง”
กิจกรรมทีท่ �ำ กันในกลุม่ เล็กๆ 4-5 คน ถูกนำ�มาคิดวิเคราะห์รว่ มกันว่า
จะทำ�อย่างไรให้กลุ่มใหญ่ขึ้น เปลี่ยนความคิดจากผู้รับเป็นผู้ให้ นักเรียน
รุ่ น พี่ ๆ จึ ง เริ่ ม ชวนรุ่ น น้ อ งมาร่ ว มทำ �กิ จ กรรม โดยมี ค รู ห ลิ น คอยช่ ว ย
เชื่อมโยงชี้ให้เห็นบทบาทของจิตอาสาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการไปรับ
บริจาคสิง่ ของแล้วนำ�ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื การให้ค�ำ ปรึกษาสำ�หรับคนทีท่ กุ ข์ใจ
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การทำ�เรื่องจิตอาสากล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียน
ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำ�งานเป็นทีม
สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แล้วยังส่งผลต่อการเรียน
เพราะเด็กที่มีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ก็จะรับผิดชอบต่อ
การเรียนของตนเองด้วย ทำ�ให้เด็กส่วนใหญ่ที่ทำ�กิจกรรม
จิตอาสามีผลการเรียนดีขึ้น

การช่วยคุณครูถือของ การปลอบใจเพื่อน การช่วยเพื่อนเก็บขยะ ฯลฯ
ล้วนคือจิตอาสา ซึ่งการวางแผนในการทำ�กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ
ทั้งหมด ครูหลินจะให้นักเรียนเป็นผู้ดำ�เนินการเองทุกขั้นตอน
“การสอนวิทยาศาสตร์จะเข้ากับจิตอาสาได้อย่างไร ก็สอดแทรกไปกับ
กระบวนการ ตัวอย่างเช่น การเก็บของ การทดลอง จากทีเ่ ด็กเคยแย่งอุปกรณ์กนั
ครูจะชีแ้ นะให้เขาเห็นว่า ทุกอย่างเป็นของส่วนรวมทีต่ อ้ งใช้รว่ มกัน ต้องเก็บรักษา
ดูแลให้ดี หากเพื่อนทำ�ผิดพลาด ต้องไม่โห่ฮาเพื่อน แต่ควรให้กำ�ลังใจเพื่อน
หากเพื่อนทำ�บีกเกอร์แตก ต้องช่วยกันเก็บ บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไร ช่วยกัน
ระมัดระวังตอนเก็บไม่ให้บาดมือ ให้เขาให้กำ�ลังใจกันด้วย พอทำ�แบบนี้บ่อยๆ
เขาก็จะติดเป็นนิสัย เหมือนเราฝังชิพให้เขาจากการลงมือทำ�”
เมื่อประยุกต์เรื่องจิตอาสาเข้าสู่การเรียนการสอน จนกระทั่งกลายเป็น
กิจกรรมของนักเรียนกลุม่ ใหญ่ ทำ�ให้ได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริหาร จนนำ�ไป
แปลงเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
นำ�กิจกรรมจิตอาสาเข้าสูร่ ะบบของโรงเรียน โดยจัดกระบวนการทำ�กิจกรรมใหม่
จัดกลุม่ พี่ 1 คน น้อง 5 คน เพือ่ ดูแลช่วยเหลือกันและกัน โดยมีคณะครูคอยดูแล
อีกชั้นหนึ่ง
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การทำ�เรื่องจิตอาสากล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนให้รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำ�งานเป็นทีม สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้องแล้ว ยังส่งผลต่อการเรียน เพราะเด็กทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ในเรือ่ งอืน่ ๆ ก็จะรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองด้วย ทำ�ให้เด็กส่วนใหญ่
ที่ทำ�กิจกรรมจิตอาสามีผลการเรียนดีขึ้น
นอกจากเปลีย่ นผูร้ บั เป็นผูใ้ ห้โดยใช้กจิ กรรมจิตอาสา ครูหลินยังใช้ทกั ษะ
การประสานงานสร้างโอกาสให้แก่ลูกศิษย์ที่ครอบครัวยากจน ให้รายการ
โทรทัศน์มาถ่ายทำ�เรื่องราวชีวิต ทำ�ให้ลูกศิษย์ได้รับทุนการศึกษา ครอบครัว
ได้รบั การช่วยเหลือ แต่ทงั้ นีค้ รูหลินยอมรับว่า สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบนั
ส่งผลต่อการสร้างคน เพราะการสร้างเด็กเก่งนั้นครูบอกว่าสร้างไม่ยาก
แต่สร้างเด็กดีเป็นเรื่องค่อนข้างยาก

สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาชุมชน
การพาเด็กทำ�กิจกรรมจิตอาสาทำ�ให้ครูได้พบเห็นปัญหาในชุมชน นำ�มา
สูก่ ารชวนนักเรียนทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์เพือ่ แก้ไขปัญหาทีพ่ บเห็นในหมูบ่ า้ น
ต่อเนื่องมาทุกปี
“เราสอนวิทยาศาสตร์ ออกชุมชนบ่อยๆ เห็นอาชีพของคนในชุมชน
บางครัง้ เด็กก็ขอลาไปช่วยพ่อแม่เก็บข้าวโพดบ้าง แกะข้าวโพดบ้าง มือเจ็บมือพอง
ไปตามๆ กัน คิดว่าหากมีเครือ่ งช่วยผ่อนแรงชาวบ้านได้นา่ จะดี แถมได้ผลผลิต
มากขึ้นด้วย”
เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เครื่องแยกไข่ขาวไข่แดง สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนคิดค้นจากปัญหาที่พบในชุมชน โดยเฉพาะสุขา
เคลื่อนที่ นักเรียนทำ�แล้วส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมที่กรุงเทพฯ ในปี
พ.ศ. 2554 และล่าสุดผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลพระราชทานนวัตกรรมสิ่ง
ประดิษฐ์ในปี พ.ศ. 2556
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“ความรู้ที่ใช้ในการทำ�สิ่งประดิษฐ์ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาในชุมชน
ผสมรวมกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพียงแค่เราไปถามว่า มีปัญหาแบบนี้
ควรแก้ไขอย่างไรดี เมื่อได้ความรู้แล้วก็ต้องมาทดลองใช้ กว่าจะได้ผลก็ลองผิด
ลองถูกอยูห่ ลายครัง้ เช่น เครือ่ งแยกไข่ทตี่ อ้ งใช้ไข่ในการทดลองเป็นร้อยๆ ฟอง
กว่าจะได้ ต้องมานัง่ วัดกันว่าเครือ่ งต้องเอียงกีอ่ งศา ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
ล้วนๆ ทัง้ เรือ่ งแรง เรือ่ งคาน นอกจากนีก้ ม็ คี ณิตศาสตร์และศิลปะประกอบด้วย
เวลาทำ�ก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอื่นๆ ไปพร้อมกัน”

ทั้งชีวิตครูดูแล
เพราะใส่ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างจริงจัง ทำ�ให้ไม่มี
บ้านหลังใดที่ครูหลินไม่เคยไปเยี่ยม จึงรู้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนดี ก่อนจะ
หาวิธีช่วยเหลือที่เหมาะสมแตกต่างกันไป นักเรียนบางคนครูต้องปรึกษา
ผู้อำ�นวยการเพื่อขอให้มาอาศัยอยู่ด้วยที่โรงเรียน เพราะขาดคนดูแล มีภาวะ
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สุม่ เสีย่ งต่อการตกเป็นเหยือ่ ของการค้ามนุษย์ บางคนต้องช่วยเหลือเรือ่ งอาหาร
ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และห่อมื้อเย็นให้กลับไปรับประทานที่บ้าน นักเรียน
บางคนบ้านไกล อยู่ห่างจากโรงเรียนถึง 20-30 กิโลเมตรไม่สามารถเดินทาง
ไปกลับได้ ก็ให้อาศัยอยูท่ โี่ รงเรียน จนปัจจุบนั มีนกั เรียนพักทีโ่ รงเรียน ทีค่ รูหลิน
ต้องดูแล 11-12 คน ซึง่ ต้องจัดระบบการดูแล และแบ่งงานในบ้านให้รบั ผิดชอบ
“ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ถ้าเป็นข้าวสารเด็กจะเอามาเอง แต่ถ้าเป็น
กับข้าวครูจะเป็นคนซือ้ ชวนเด็กปลูกผักทีบ่ า้ นพัก ส่วนตอนเย็นพีโ่ ตๆ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปเรียนภาษาจีนก็จะขายลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้งในชุมชน เพื่อนำ�เงินมาใช้หมุนเวียน
ในครอบครัว เราไม่ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆ แต่จะสอนอาชีพให้ด้วย”
รวมเวลาที่ครูหลินสอนที่โรงเรียนห้วยผึ้งมา 9 ปี มีเด็กที่ครูดูแลทั้งชีวิต
เรียนจบไป 3 คน คนหนึ่งทำ�งานเป็นครูทวิภาษาอยู่โรงเรียนละแวกใกล้เคียง
ส่วนอีก 2 คนไปทำ�งานกับเจ้าของทุนการศึกษา โดยทำ�งานที่โรงงานและ
เรียนต่อที่วิทยาลัยข้างๆ โรงงานในวันเสาร์อาทิตย์
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“เราคาดหวังแค่วา่ ให้เขามีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ เมือ่ เห็นเขาเติบโตมีชวี ติ ทีด่ ี รูส้ กึ ว่า
มีความสุข มีพลังเต็มเปี่ยมขึ้นมาอีก โดยไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำ�ไปทั้งหมดนั้นจะ
เกินบทบาทหน้าที่ของครู”
ครูหลินบอกว่า เพราะรักในอาชีพนี้ และมีความสุขยามเมือ่ เห็นพัฒนาการ
ของลูกศิษย์ จากเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จนอ่านออกเขียนได้ ครูจึงมี
ความสุขในทุกสิง่ ทีท่ �ำ และหวังใจว่าด้วยพืน้ ฐานของการศึกษาทีม่ จี ะเป็นเกราะ
ป้องกันให้ลูกศิษย์คิดได้ คิดเป็น มีอาชีพที่ดี ไม่หลงทางไปพัวพันกับยาเสพติด
“คำ�ว่าครูไม่ใช่การสอนในหน้าทีเ่ ฉยๆ เราไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้า
ถึง 4 โมงเย็น เราต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต”
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การเรียนความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างคน ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
ครูพิทักษ์จะสอดแทรกความรู้ทางวิชาการและแนวคิด
เรื่องคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและกระบวนการอย่าง
แนบเนียน เช่น เมื่อพานักเรียนปลูกผักในแปลง
แล้วผักไม่โต มีแมลงกัดกินผัก ก็จะชวนให้นักเรียน
คิดหาสาเหตุว่าผักตายเกิดจากอะไร ชวนสรุปบทเรียน
เชื่อมโยงสู่การมีวินัยในการดูแลงานที่ต้องรับผิดชอบ
การมีอิทธิบาท 4 ในการทำ�งานให้สำ�เร็จ และ
ชวนวิเคราะห์ว่า ถ้าปลูกใหม่จะทำ�อย่างไรให้ผักโต
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ครูผู้สร้างความรู้
คู่คุณธรรม

พิทักษ์ ฉิมสุด

โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำ�บลพระธาตุ
อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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ชีวิตที่แวดล้อมด้วยญาติพี่น้องที่อยู่ในแวดวงการศึกษา
มีคุณยายที่เห็นความสำ�คัญของการศึกษา บริจาคที่ดินเพื่อ
สร้างโรงเรียนใกล้บ้าน ลูกหลานรุ่นต่อๆ มาจึงประกอบอาชีพ
ครูเป็นส่วนใหญ่ ครูพิทักษ์ ฉิมสุด ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำ�บลพระธาตุ อำ�เภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก จึงซึมซับแนวคิดและตั้งใจเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อโตขึ้นจึงเรียนต่อที่วิทยาลัยครูกำ�แพงเพชร
(มหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร) หลักสูตรครุศาสตร์
เอกสังคม จนจบในปี พ.ศ. 2530 ระหว่างรอสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู ก็ช่วยที่บ้านเลี้ยงไก่และปลูกผักขาย
จนปี พ.ศ. 2532 ครูพิทักษ์ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนบ้านห้วยบง อำ�เภอ
แม่จะเรา จังหวัดตาก แม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่ก็ไกลจากบ้านถึง 150
กิโลเมตร ต้องเดินทางข้ามภูเขามาฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถทำ�การเกษตรได้ตลอดทั้งปี
“ชาวบ้านมีพน้ื เพเป็นคนเชียงใหม่ ลำ�ปาง ลำ�พูน อพยพหนีความแห้งแล้ง
มาทำ�มาหากินที่นี่ จึงมีวัฒนธรรมล้านนาปะปนกับกะเหรี่ยงซึ่งเป็นคนดั้งเดิม
ในพื้นที่”

ออกแบบการสอนอย่างเป็นสุข
ด้วยบรรยากาศที่ดีของพื้นที่ วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่คุ้นเคย ผสมผสานกับ
ความน่ารักบริสุทธิ์ของลูกศิษย์ ทำ�ให้ครูพิทักษ์ที่รับหน้าที่สอนวิชาสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต (สปช.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และสอนสังคมให้นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างมีความสุข วิธีสอนคือให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง
ผ่านการใช้บตั รคำ� บัตรความรู้ ใบงาน สือ่ รูปภาพ และการถ่ายภาพเพือ่ ทำ�
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ชาร์ตความรู้ รวมทั้งพานักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ ซึ่งเป็น
วิธีการที่แตกต่างจากการสอนในยุคนั้น
“ทำ�บัตรความรู้ มีใบงาน แล้วแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ อ่านความรู้ คิด
ปรึกษากับเพื่อน เขียนคำ�ตอบลงใบงาน แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำ�เสนอ
หน้าชั้น”
เหตุผลที่ครูพิทักษ์ต้องออกแบบการเรียนการสอนใหม่ เพราะเห็น
จุดอ่อนว่า ถ้าสอนตามปกตินักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเนื้อหา ไม่กล้าพูด
ไม่มีภาวะผู้นำ� ไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ เพราะจำ�เนื้อหาเพียงอย่างเดียว
การทำ�งานเป็นกลุ่มทำ�ให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น กระตือรือร้นในการ
หาความรู้ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ได้ฝกึ วิเคราะห์เนือ้ หาจนแยกแยะได้
นักเรียนสามารถสร้างความรู้เองได้จากการค้นคว้า อีกทั้งการมอบหมาย
ให้ท�ำ งานเป็นการฝึกความรับผิดชอบ พัฒนาภาวะผูน้ �ำ ทำ�ให้กล้าแสดงออก

วิชาการคู่คุณธรรม
เมื่ อ สอนครบ 5 ปี ครู พิ ทั ก ษ์ ย้ า ยมาสอนที่ โรงเรี ย นบ้ า นเด่ น ไม้ ตุ ง
ตำ�บลแม่สลิด อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนือ่ งจากต้องการกลับมาอยูใ่ กล้บา้ น
เพือ่ ดูแลแม่ แม้บรรยากาศจะเป็นชนบทเหมือนกัน แต่ทน่ี ม่ี สี ภาพเป็นป่ามากกว่า
ชาวบ้านมีอาชีพหาของป่า จึงมีการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างดี แต่ต้องใช้ไฟฟ้าจาก
โซลาเซลล์เท่านั้น
จากบริบทของชุมชนที่มีกระบวนการอนุรักษ์ป่าเป็นระบบ ทำ�ให้
ครูพิทักษ์คิดนำ�เรื่องสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใช้ป่าของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ทำ�ใบความรู้เรื่องประโยชน์จากป่า พานักเรียนไปเรียนรู้ในสถานที่จริง
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ว่า จะรักษาป่าอย่างไร เป็นการสร้างจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ทางวิชาการ

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

103

การเรียนรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างคน
ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูจะสอดแทรกแนวคิดเรื่อง
คุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้อย่างแนบเนียน
นอกจากนีค้ รูพทิ กั ษ์ยงั สนับสนุนให้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการทำ�โครงงาน
แต่ย่อส่วนเป็นโครงงานหน้าเดียว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 2-3
บรรทัด สร้างสมมุติฐาน 1 เรื่อง กำ�หนดจุดประสงค์ 2 ข้อ เขียนวิธีการเรียนรู้
2-3 ประเด็น มีการจดบันทึกการเรียนรู้และสรุปความรู้ กระบวนการเรียนรู้จึง
เป็นการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน มีครูเป็นผู้แนะนำ� และสร้างเงื่อนไขให้
มีการนำ�เสนอหน้าห้องเรียนทุกครั้ง
การเรียนรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างคน
ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูจะสอดแทรกความรู้ทางวิชาการ
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และแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้อย่าง
แนบเนียน เช่น เมื่อพานักเรียนปลูกผักในแปลง แล้วผักไม่โต มีแมลงกัด
กินผัก ก็จะชวนให้นักเรียนคิดหาสาเหตุว่าผักตายเกิดจากอะไร ชวนสรุป
บทเรี ย นเชื่ อ มโยงสู่ ก ารมี วิ นั ยในการดู แ ลงานที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ การมี
อิทธิบาท 4 ในการทำ�งานให้สำ�เร็จ และชวนวิเคราะห์ว่า ถ้าปลูกใหม่จะ
ทำ�อย่างไรให้ผักโต

การเรียนรู้กู้สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2541 ครูพทิ กั ษ์ยา้ ยมาสอนทีโ่ รงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำ�บลพระธาตุ
อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่
ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่บริการครอบคลุมหมู่บ้านใกล้เคียงอีก
3 ชุมชน บรรยากาศในชุมชนจึงมีการผสมผสานทางระหว่างวัฒนธรรมล้านนา
กะเหรี่ยง ที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาความเชื่อ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนา
คริสต์ และการนับถือผี ชาวบ้านอยู่ร่วมอย่างกลมกลืนกัน ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างชาติพันธุ์และความเชื่อ ประกอบอาชีพทำ�ไร่ ทำ�นา ค้าขาย หาของป่า
และทอผ้า
ครูพิทักษ์ยังคงสอนวิชาสังคมและวิทยาศาสตร์ และยังคงบูรณาการ
เนือ้ หาวิชาการกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ วัฒนธรรม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้วยสังเกตว่า ความต้องการด้านเศรษฐกิจทำ�ให้คนเริ่ม
บุกรุกป่ามากขึ้น หากไม่เร่งแก้ไข ต่อไปอาจจะกระทบต่อป่าต้นน้ำ�ได้ จึงจัด
กระบวนการเรียนรู้ในวิชาภูมิปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
รักษาป่า รักษาแหล่งน้ำ� สิ่งแวดล้อม พลังงาน ขยะ และการดำ�เนินชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่เป็นวิถีที่ไม่ทำ�ลายป่า ใช้วัสดุในท้องถิ่น รู้จักความพอเพียง
จนกระทั่งระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 จึงเปลีย่ นเป็นวิชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ งั้ โรงเรียน
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การออกแบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ครูพิทักษ์จะต้อง
วิเคราะห์เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์หลัก แล้วจึงออกแบบ
แผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
สอดคล้องกับสภาพปัญหาในท้องถิ่น เพื่อที่นักเรียนจะสามารถ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ชีวิตประจำ�วัน
ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.30 น. ในชั่วโมงชุมนุม ครูทุกชั้นจะช่วยกันจัด
กิจกรรมชุมนุมทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ซึง่ ครูพทิ กั ษ์รบั ผิดชอบ
วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
“ม.1 ในวิชาวิทยาศาสตร์หลัก ต้องเรียนเรือ่ งพืช ในส่วนของวิทยาศาสตร์
เพิม่ เติมครูกจ็ ะสอนเรือ่ งพืชในท้องถิน่ สารกำ�จัดแมลงจากธรรมชาติ การทำ�ปุย๋
ม.2 ในวิชาวิทยาศาสตร์หลักเรียนเรือ่ งสัตว์ ส่วนวิทยาศาสตร์เพิม่ เติมสอนเรือ่ ง
การเลี้ยงไก่ไข่ออแกนิกโดยไม่ใช้สารเร่ง เป็นต้น”
การออกแบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ครูพิทักษ์จะต้องวิเคราะห์
เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์หลัก แล้วจึงออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาในท้องถิ่น เพื่อที่นักเรียน
จะสามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ไ ด้ ชี วิ ต
ประจำ�วัน
“เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มจะมี เรื่ อ ง
ของป่าไม้ น้ำ�เสีย แหล่งน้ำ� พลังงาน
สารเคมี สารในธรรมชาติ แล้วแต่ว่า
เราจะจั ด เนื้ อ หาอย่ า งไร ครู จึ ง ได้
พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นให้
ครอบคลุ ม หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์
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เพิ่มเติมให้แก่เด็ก กระบวนการเรียนรู้ใช้วิธีโครงงานเต็มรูปแบบ อันไหน
ที่เด็กค้นคว้าไม่ได้ก็เชิญวิทยากรมาสอน หรือใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า
สืบค้น เป็นกระบวนการตามสโลแกนคือ เรียนรู้ ลงมือปฏิบตั ิ นำ�ไปใช้ และ
ขยายผล สุดท้ายคือสร้างจิตสำ�นึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”
เมือ่ นักเรียนได้เรียนรูต้ ามกระบวนการข้างต้นจนเกิดความชำ�นาญ และ
ได้รับการยอมรับ ก็จะนำ�ไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียน แต่ผูกโยงเป็นวงจร
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ดังนี้
การเลี้ยงหมูหลุมในโรงเรียน หรือเลี้ยงหมูแม่พันธุ์แล้วนำ�ลูกหมูไป
จำ�หน่าย ซึ่งความรู้ในการเลี้ยงหมูหลุมช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นขี้หมูจากการ
เลี้ยงหมูในชุมชน และยังได้ขี้หมูไปทำ�ปุ๋ยสำ�หรับใช้ปลูกพืชในโรงเรียน
การถักไม้กวาดดอกหญ้าทีม่ วี ตั ถุดบิ จำ�นวนมากในท้องถิน่ ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับการรักษาความสะอาดในโรงเรียน บ้านเรือน และการรักษาป่าที่เป็นแหล่ง
ของต้นไม้กวาด ทำ�ให้ไม่มีการทำ�ลายป่า
การเลี้ ย งปลาด้ ว ยน้ำ � เหลื อ ใช้ จ ากโรงอาหารที่ ส อดแทรกความรู้
เรื่องการบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงเรียน ที่ต้องมีการจัดการไม่ให้มีน้ำ�เสีย ตั้งแต่การ
ทานอาหารให้หมด หากเหลือต้องทิ้งเศษอาหารในจุดที่ก�ำ หนดไว้ เพื่อนำ�ไป
เลี้ยงหมู ใช้น้ำ�ยาล้างจานที่ผลิตเองจากน้�ำ มะกรูด มีบ่อดักไขมัน มีบ่อบำ�บัด
น้ำ�เสีย 3 ระดับ จนได้น้ำ�สะอาดมาเลี้ยงปลาได้ รวมทั้งมีการเพิ่มออกซิเจนโดย
การปั่นจักรยานน้ำ�พุ ทำ�ให้นักเรียนได้ออกกำ�ลังกายไปในตัว
การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ใช้น้ำ�หมักธรรมชาติเพื่อ
กำ�จัดศัตรูพืชและใช้ดับกลิ่นขี้หมู รวมทั้งปลูกมะกรูดเพื่อใช้ทำ�น้ำ�ยาล้างจาน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขยะรีไซเคิลในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ครูทรี่ บั ผิดชอบจะมีการพัฒนากิจกรรมรีโซเคิล
รูปแบบต่างๆ เช่น นำ�กระดาษมาประดิษฐ์เป็นผลงานศิลปะนูนสูง ฝึกให้นกั เรียน
ทำ�จนชำ�นาญสวยงาม สามารถจำ�หน่ายเป็นของที่ระลึกได้
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ขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลง
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำ� นำ�ไปปรับใช้ และขยายผล ซึ่งในอดีต
การขยายผลส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการจัดนิทรรศการ แผ่นพับ ซึ่งไม่ได้เข้าถึง
ประชาชนเท่าที่ควร กระทั่ง 5 ปีก่อน มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
เข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
การตัดต่อ การถ่ายภาพ ชวนลูกศิษย์ของครูฝึกทำ�หนังสั้น จนเกิดการต่อยอด
ทำ�หนังสั้นในวิชาสังคม ส่งเข้าประกวดได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศในปี พ.ศ.
2557 รวมทั้งนำ�หนังสั้นที่นักเรียนผลิตไปฉายในชุมชน เหมือนการฉายหนัง
กลางแปลงในวาระโอกาสที่เอื้ออำ�นวย สลับกับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
การทำ�น้ำ�หมักชีวภาพ การทำ�น้ำ�ยาล้างจานจากมะกรูด ฯลฯ อย่างสม่ำ�เสมอ
ทุกๆ ปี ครูพทิ กั ษ์ยงั ทำ�เรือ่ งการเพาะเมล็ดไม้ปา่ ปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝน
ปลายฤดูฝนก็จะพาเด็กๆ ไปทำ�ฝายชะลอน้ำ� เป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติเพื่อ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
การทำ�งานอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 ปี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
แก่นกั เรียนและชุมชน ประกอบกับกระแสสังคมทีม่ ขี า่ วสารเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
อย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ มีการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับการบุกรุกป่าอย่าง
เคร่งครัดมาขึ้น ทำ�ให้ชาวบ้านเริ่มปรับพฤติกรรม เช่น ลดการทำ�ลายป่า
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สมัยนี้การหาความรู้ทำ�ได้ไม่ยาก แต่ตอนนี้มีความรู้อย่างเดียว
ไม่เกิดประโยชน์ เด็กต้องเป็นคนมีคุณธรรม และนำ�ความรู้ที่มี
ไปหาเลี้ยงตนเองเมื่อจบออกไปได้

ลดการใช้สารเคมี ปลูกผักกินเองโดยใช้สารธรรมชาติ มีการเลี้ยงหมูหลุม
มีการคัดแยกขยะ จนปัจจุบันหมู่บ้านสันป่าไร่เป็นหมู่บ้านสะอาด
นอกจากมีจิตสำ�นึกเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ลูกศิษย์ของครูยังมีคุณธรรม
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการหลอมพฤติกรรมด้วยการ
เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ นำ�ไปใช้ ขยายผล และสร้างจิตสำ�นึก
“โรงเรียนบ้านสันป่าไร่จะเน้นเรือ่ งการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรม
สมัยนีก้ ารหาความรูท้ �ำ ได้ไม่ยาก แต่ตอนนีม้ คี วามรูอ้ ย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์
เด็กต้องเป็นคนมีคุณธรรม และนำ�ความรู้ที่มีไปหาเลี้ยงตนเองเมื่อจบออกไป”
สิ่ ง ที่ ค รู พิ ทั ก ษ์ ยั ง อยากพั ฒ นาต่ อ คื อ การพั ฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู้ ห รื อ
แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ตลอดเวลา
โดยในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ฐานบ้านดิน บ้านไม้ไผ่
ฐานเลีย้ งปลา บ่อปลาจากน้�ำ ทิง้ ฐานเลีย้ งหมู ฐานเผาถ่าน ฐานการทำ�กระดาษ
รีไซเคิล ฐานการทำ�น้ำ�หมักชนิดต่างๆ ฐานการปลูกผัก ฐานธนาคารขยะ
ฐานทำ�ไม้กวาด ฐานงานหัตถกรม และฐานการเลี้ยงไก่ไข่ โดยในศูนย์เรียนรู้
จะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เช่น เครื่องหั่นหยวก เครื่องปั่น
กระดาษ ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ด้วย
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รางวัลแห่งชีวิต
แรงบันดาลใจในการทุ่มเทชีวิตกับบทบาทความเป็นครูมาจากแรงขับ
4 เรื่อง คือ 1. ความด้อยโอกาสของนักเรียน ที่ตอนครูมาอยู่ใหม่ๆ นักเรียน
ไม่มีรองเท้า ใส่กางเกงขาดมาโรงเรียน 2. ป่าต้นน้ำ�ถูกทำ�ลาย ถ้าป่าถูกทำ�ลาย
ไปทั้งหมดน้ำ�ที่จะใช้ในหมู่บ้านก็ไม่มี 3. ชาวบ้านเป็นมะเร็งกันมากจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร 4. ความต้องการสร้างฐานะของคนในชุมชนที่แม้
ได้เงินมา แต่สิ่งที่หายไปคือ ป่า ครูจึงใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ให้ชาวบ้านรูจ้ กั สร้างภูมคิ มุ้ กัน พอประมาณ มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม มีเหตุผล
โดยสอนผ่านนักเรียนเพือ่ ให้น�ำ ไปขยายผลต่อในครอบครัว ผสานพลังขับเคลือ่ น
ของหน่วยงานราชการและสื่อ
ในขณะเดียวกันการดำ�เนินงานด้านต่างๆ โรงเรียนก็ทำ�เป็นตัวอย่างให้
เด็กและคนในชุมชนเห็น เช่น การปลูกผักตลอดทั้งปี มีนโยบายไม่ให้น�ำ ขนม
กรุบกรอบมาขาย แต่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทำ�ขนมขายกันเองในโรงเรียน
พร้อมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม รักการทำ�งาน เห็นได้จากวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ในฤดูเพาะปลูก ชาวบ้านจะจ้างนักเรียนพักนอนที่อยู่ที่โรงเรียนไป
ทำ�งานใส่ปุ๋ยข้าวโพด ตามแนวคิดที่โรงเรียนวางเป้าหมายให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาต้องมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ตนเอง
“ความภูมิใจของชีวิตคือ เราสามารถสอนเด็กให้นำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจำ�วัน เป็นคนดีของสังคม มีอาชีพ มีเกียรติในสังคม และการได้รบั รางวัล
ถ้วยพระราชทานโรงเรียนด้านสิง่ แวดล้อมดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
รัชกาลที่ 9 และรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
เป็นครูมาเกือบ 30 ปี สิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ ได้เห็นลูกศิษย์ของเราเป็นคนดี
ของสังคม มีอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง นี่คือรางวัล
แห่งความภูมิใจ
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ความทรงจำ�ที่งดงามจากครูต้นแบบที่จารึกในใจ
ทำ�ให้ทั้งชีวิตของครูสมศรีอุทิศตนเพื่อทำ�หน้าที่ครู
ตามตัวอย่างที่เคยได้เห็น ด้วยการลงมือดูแล
ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะให้ได้ ช่วยขจัดอุปสรรคที่จะทำ�ให้ลูกศิษย์
ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ประคับประคองให้
ลูกศิษย์ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างที่
ควรจะเป็น ให้ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อให้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท
ของชีวิต
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จากต้นแบบ
สู่วิถีความเป็นครู

สมศรี ชุมนุมมณี

โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
อำ�เภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
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เพราะมีต้นแบบที่ดีอย่างครูอุษา ร่มแก้ว ครูประจำ�ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
ทั้งนักเรียนยากจน นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ คนไหน
ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่คล่อง เรียนอ่อนกว่าคนอื่น
ครูอุษาจะสอนนอกเวลาให้ทั้งช่วงพักเที่ยงและก่อนเลิกเรียน
นักเรียนคนไหนที่บ้านยากจน ครูจะแอบให้เงิน ภาพที่เห็นจึง
ตราตรึงให้อยากเป็นครูจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้าน
การเรียนและการดำ�เนินชีวิต เฉกเช่นครูต้นแบบผู้เป็น
แรงบันดาลใจ
ครูสมศรี ชุมนุมมณี โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำ�เภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี เริม่ เรียนหนังสือใกล้บา้ นทีโ่ รงเรียนวัดบุพนิมติ แล้วไปเรียนต่อทีอ่ �ำ เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนอากิด๊ะศึกษา จนจบ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อ ปกศ.ต้น ที่วิทยาลัยครู (ประกาศนียบัตรชั้นต้น
เพือ่ จะมาเป็นครู) เมือ่ ทำ�งานแล้วจึงได้ศกึ ษาต่อระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนห่างไกลที่ใกล้บ้าน
เมือ่ เรียนจบ ปกศ.ต้น สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูล�ำ ดับที่ 1 มีสทิ ธิเลือก
โรงเรียนทีจ่ ะสอนก่อนคนอืน่ แต่ครูเลือกสอนทีโ่ รงเรียนม่วงเตีย้ อำ�เภอแม่ลาน
เพราะอยากทำ�งานใกล้บ้าน สอนอยู่ที่โรงเรียนม่วงเตี้ย 2 ปี ก็ย้ายมาสอนที่
โรงเรียนบ้านปาไร่ โรงเรียนวัดสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ และโรงเรียนวัด
บุพนิมิต ซี่งเป็นโรงเรียนที่ครูเรียนจบมา แต่ครูรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง ในที่สุดจึง
ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนม่วงเตี้ยเหมือนเดิม
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โรงเรียนม่วงเตี้ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นมุสลิม เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนทีไ่ ม่สามารถออกไปเรียนในทีไ่ กลๆ เนือ่ งจากไม่มคี วามพร้อมด้านเศรษฐกิจ
เพราะการเรียนไกลบ้านจะมีค่าใช้จ่ายสูง ไหนจะค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ
แต่ถา้ เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสจะมีการสนับสนุนอาหารกลางวันให้นกั เรียน
และเรียนฟรี
“ครูสอนอยูท่ โ่ี รงเรียนบ้านม่วงเตีย้ 14 ปี ทีก่ ลับมารอบที่ 2 เพราะคิดว่า
ทีน่ ใ่ี ช่ส�ำ หรับเรา เคยอยูแ่ ล้วประทับใจ เพราะได้สอนนักเรียนไทยมุสลิม ตอนที่
ย้ายออกไปได้สอนนักเรียนไทยพุทธซึ่งสอนง่ายกว่า สอนอะไรรู้หมด ขณะที่
นักเรียนไทยมุสลิมไม่ค่อยรู้ เช่น วิชาการงานอาชีพ พอเราสอนคำ�ว่า กระชอน
เขาจะไม่รวู้ า่ กระชอนคืออะไร แต่ถา้ เป็นนักเรียนไทยพุทธเขาก็จะรูเ้ ลย ให้หยิบ
ก็หยิบถูก แต่นักเรียนไทยมุสลิมเขาจะต้องถามครูอีกทีว่า กระชอนคืออะไร
เราก็ต้องอธิบายซ้ำ� หรือบางครั้งเราก็ต้องไปถามครูมุสลิมว่า ภาษายาวีเรียก
กระชอนว่าอย่างไร แล้วค่อยมาบอกนักเรียนอีกที”
บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนที่ใช้ภาษายาวีเป็นภาษาแม่
และดำ�เนินชีวิตอยู่ในวิถีของมุสลิม ในขณะที่ครูเป็นไทยพุทธจึงเป็นเรื่อง
ท้าทาย แม้จะต้องปรับตัวเรียนรูข้ อ้ ห้ามทางศาสนา จัดสรรเวลาสำ�หรับให้
นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ แต่เมื่อเข้าใจก็สามารถจัดระบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนได้ เช่น ห้ามกราบ
การไหว้ต้องไม่ต่ำ�สะดือ ห้ามรับประทานหมู และหลังพักกลางวันก่อนเข้า
เรียนชั่วโมงที่ 3 ที่ 4 ตอนบ่าย ต้องจัดเวลาให้นักเรียนไปละหมาด ไม่ใช่
จะเร่งให้นักเรียนเข้าห้องเร็วๆ
ครูสมศรีบรรจุครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนม่วงเตี้ยมีครู 8 คนรวม
ครูใหญ่ ครูรบั ผิดชอบสอนอนุบาล มีนกั เรียน 45 คนทีต่ อ้ งดูแล ปัจจุบนั โรงเรียน
ม่วงเตีย้ มีนกั เรียน 401 คน มีครู 28 คน รวมบุคลากรทางด้านการศึกษา ศาสนา
และคุณครูสอนเด็กพิเศษ นักการ และผู้อำ�นวยการ ทั้งหมด 35 คน
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ชีวิตบนความเสี่ยง
ตอนเดินทางไปโรงเรียนในครั้งแรกครูรู้สึกว่า
ไกลมาก เพราะแม้จะอยูอ่ �ำ เภอแม่ลาน แต่กม็ ขี อบแดน
ติดอำ�เภอยะรังและอำ�เภอหนองจิก ถนนยังเป็นลูกรัง
เวลาฝนตกถนนลื่นต้องขี่มอเตอร์ไซค์ริมขอบถนนที่
เป็นหญ้า ในยุคนัน้ แม้วา่ โรงเรียนจะอยูไ่ กล แต่ไม่เสีย่ ง
เหตุการณ์สงบสุข หากมีงานค้างสามารถไปทำ�งานใน
วันเสาร์อาทิตย์ได้อย่างสบายใจ และสามารถอยูท่ �ำ งาน
ในโรงเรี ย นจนถึ ง 4 ทุ่ ม เที่ ย งคื น แต่ ห ลั ง จากเกิ ด
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
ไม่สามารถดำ�รงชีวติ ได้เหมือนเดิม การเดินทางไปกลับ
โรงเรี ย นต้ อ งไปพร้ อ มกั น โดยมี ก องกำ � ลั ง คุ้ ม กั น
ตลอดเวลา
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“เดีย๋ วนีเ้ วลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ เขาจะมุง่ เป้าไปทีค่ รูเสียส่วนใหญ่
เพราะเขาถือว่า ครูตอบโต้ไม่ได้ ทหารตำ�รวจเขายังมีอาวุธ แต่ครูไม่มีอะไรเลย
สมมุติว่า โจรโดนจับ 2 คน เขาก็จะมาเอาคืนกับครู เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์
กับครู ข่าวมันจะดัง แล้วหน่วยเหนือก็จะจี้กันมาเป็นลำ�ดับชั้นว่า ต้องดูแลครู
แต่คนจ้องจะทำ�กับคนระวัง ยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่รู้ว่าเขาจะทำ�
ตอนไหน บางทีขา่ วบอกว่าวันนีถ้ งึ วันนี้ แต่เราก็ไม่รวู้ า่ เขาจะทำ�จุดไหน เวลาไหน”
ครูสมศรีประสบเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระยะใกล้โรงเรียน เช่น
การยิงคนตายอยู่บ่อยๆ จึงรู้สึกถึงบรรยากาศของความกลัวที่ครอบคลุมอยู่ใน
พืน้ ที่ แต่กค็ ดิ ในแง่ดวี า่ อะไรจะเกิดมันก็ตอ้ งเกิด อย่างน้อยครูกเ็ ป็นคนในพืน้ ที่
มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในชุมชน
การใช้ชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำ�ให้ต้องระแวดระวังตัว
อย่างเข้มข้น จากเดิมที่ไม่เคยพกอาวุธ ต้องหาซื้อปืนพกติดตัว ช่วงไหนเกิด
เหตุรา้ ยติดกันถีๆ
่ ต้องเดินทางไปทำ�งานพร้อมเพือ่ น สลับสับเปลีย่ นรถแต่ละคัน
แต่ละวันไม่ให้ซ้ำ�กัน แม้กระทั่งในโรงเรียนก็มีกองกำ�ลังทหารมาเฝ้า เหตุการณ์
เฉียดฉิวเคยเกิดขึ้นภายในโรงเรียนเมื่อผู้ไม่หวังดีปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้าง
เข้ามาสอดแนมความเป็นไปของครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด โชคดีที่ทหาร
จับพิรุธได้จึงป้องกันได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

แม้วิถีชีวิตจะต้องเสี่ยงภัยรายวัน แต่ครูสมศรีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่
การเรียนการสอนจึงเน้นไปทีก่ ารสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทัง้ สอนทำ�
ผ้าบาติกเพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายยามมีงานหรือไปจัดนิทรรศการ
ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี และการฝึกฝนลูกศิษย์ให้ได้บูรณาการ
ศาสตร์ความรู้วิชาศิลปะ การขาย คณิตศาสตร์
ที่สำ�คัญคือ สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่เด็กยากจน
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ติดอาวุธทางปัญญาสร้างทักษะอาชีพ
แม้วถิ ชี วี ติ จะต้องเสีย่ งภัยรายวัน แต่ครูสมศรีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่
การเรียนการสอนจึงเน้นไปทีก่ ารสร้างรายได้ระหว่างเรียน ทัง้ สอนนักเรียน
ทำ�ผ้าบาติกเพื่อนำ�ไปจำ�หน่ายยามมีงานหรือไปจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับ
ผลตอบรับที่ดีทั้งแง่การจำ�หน่ายและการฝึกฝนลูกศิษย์ให้ได้บูรณาการ
ศาสตร์ความรู้วิชาศิลปะ การขาย คณิตศาสตร์ ที่สำ�คัญคือ สร้างรายได้
ระหว่างเรียนให้แก่เด็กยากจน
กิจกรรมจัดการเรียนรูใ้ นโครงการเศษวัสดุแปลงร่างเพือ่ วิถคี วามพอเพียง
ที่ครูสมศรีสอนให้นักเรียนคัดแยกขยะ นำ�กล่องนม กระป๋อง กล่องกระดาษ
ขวดพลาสติก มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ เช่น หมวก โคมไฟ ฯลฯ
ส่วนทรัพยากรมากมายทีโ่ รงเรียนสามารถผลิตเองได้ภายใต้การดำ�เนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา เห็ด ฟักข้าว ฯลฯ คือต้นทุนอย่างดี
ที่ครูสมศรีนำ�มาสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูป ทำ�ขนมทองพับ โดนัท
ไข่ครกนกกระทา หรือเห็ดสวรรค์ เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่ายสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ให้แก่นกั เรียน และส่วนหนึง่ นำ�ไปใช้ซอ้ื ของใช้ทจ่ี �ำ เป็นต่อการอุปโภคบริโภค
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ไปมอบให้แก่ผสู้ งู อายุในชุมชนทีย่ ากจนและได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบ เป็นการเยี่ยมเยือนที่สร้างรอยยิ้มให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
และยังสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
และการใช้ชีวิต ถ้าเกิดเหตุการณ์โรงเรียนก็ต้องปิด นักเรียนจะเรียนไม่ทัน
กิจกรรมต่างๆ ที่เคยได้ทำ�อย่างเต็มที่ก็ต้องลดลง ครูและนักเรียนจะมาเช้ากว่า
หรือกลับเย็นกว่าเวลาที่กำ�หนดไม่ได้ ครูต้องรวมตัวกันเดินทางมาโรงเรียน
พร้อมกับกองกำ�ลังคุ้มกัน แม้มีข้อจำ�กัดในการใช้ชีวิตที่ไม่อาจทำ�อะไรได้อย่าง
อิสระ แต่ครูสมศรียงั ดูแลนักเรียนเต็มที่ เห็นเด็กทีค่ รอบครัวยากจนครูจะยืน่ มือ
เข้าไปช่วยเหลือ โดยมีลำ�ดับของการให้ความช่วยเหลือคือ นักเรียนที่พ่อแม่
เสียชีวิตในเหตุการณ์ไม่สงบ นักเรียนที่พ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนที่กำ�พร้า และ
นักเรียนที่ฐานะยากจน
บางครอบครัวครูใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เพราะ
บ่อยครัง้ ทีค่ รูพบว่า นักเรียนบางคนขาดเรียนเพราะไม่มเี งินมาโรงเรียน ในขณะที่
การสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนมีขอ้ จำ�กัดด้วยเงือ่ นไขว่า ถ้าใครขาดเรียน
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จะไม่ได้รบั ทุน การช่วยเหลือของครูจงึ เป็นส่วนเล็กๆ ทีท่ �ำ ให้ลกู ศิษย์ได้มาเรียน
อย่างสม่ำ�เสมอ จนผลการเรียนดีขึ้น
นอกจากช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว ครูยังพานักเรียนเข้า
โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เพือ่ ให้นกั เรียนได้ฝกึ ฝนทักษะด้านวิชาชีพ
ต่างๆ เช่น การทำ�ผ้าบาติกและตุ๊กตาการบูร การทำ�ขนมต่างๆ การประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุ การทำ�เห็ดสวรรค์ ฯลฯ ทำ�ให้เด็กมีทักษะทางอาชีพและ
มีรายได้ติดตัว
“ครูนำ�นักเรียนทั้ง 4 เคสมาอยู่ในโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน
พอได้เงินครูก็จะหักต้นทุนคืนไว้ กำ�ไรก็ให้นักเรียนไป ทุกภาคเรียนจะเงินแบ่ง
ให้นกั เรียนเสมอ บางคนได้ 1,000 บาท บางคนได้ 2,000 บาท แล้วแต่วา่ จะขาย
ได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งช่วยนักเรียนได้ระดับหนึ่ง แทนที่เขาจะต้องออกกลางคัน
เพราะไม่มีเงินเรียน แต่เมื่อครูช่วยตรงนี้เขาก็จะได้เรียนต่อจนจบ ม.3”

แรงผลักจากรองเท้าลูกศิษย์
ครูสมศรีทำ�ทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ส่วนใหญ่ครอบครัวฐานะ
ยากจน การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างวิชาชีพติดตัวนักเรียน
ก็เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ทักษะการผลิตที่นักเรียนสามารถนำ�ไปต่อยอดเป็น
อาชีพเมื่อเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ แม้กระทั่งการตัดสินใจส่งผลงานเข้า
ประกวดรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กม็ แี รงบันดาลใจ
จากลูกศิษย์ จากที่ไม่เคยคิดจะส่ง แต่เมื่อทราบจากครูสำ�เนียง เพชรชนะ
ครูเจ้าฟ้าฯ รุ่น 3 ว่า หากได้รับรางวัลฯ โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน
รองเท้านักเรียน 100 คู่ ครูก็คิดเลยว่าอย่างไรก็ต้องส่งผลงานเข้าประกวด
“วันหนึ่งตอนพักเที่ยง นักเรียนเล่นเตะบอลกัน คุณครูนั่งทำ�ดอกไม้จาก
ผ้าใยบัวกับนักเรียนทีศ่ าลาข้างสนาม ทัง้ บอลทัง้ รองเท้าปลิวมา นักเรียนคนอืน่
วิง่ มาเก็บบอล แต่มนี กั เรียนคนหนึง่ วิง่ มาเก็บรองเท้า ครูกม็ องว่า รองเท้ามันหลุด
ได้อย่างไร ปรากฏว่ารองเท้ามันหลวม ถามเขาว่า ทำ�ไมลูกซือ้ หลวม เด็กตอบว่า
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พ่อให้ซื้อหลวมๆ ไว้ก่อน เพราะผมต้องใช้อีก
หลายปี ครูจุกเลย ถามเขาว่าครูซื้อให้ใหม่
เอาไหม เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร เทอมหน้าเขา
ก็จะใส่ได้พอดีแล้ว พอพีส่ �ำ เนียงบอกว่าสมัคร
แล้วจะได้รองเท้า ครูก็คิดเลยว่าต้องทำ�ให้ได้
รางวัลนี้ให้ได้ ครูไม่รู้ว่าเขามีรางวัลเป็นเงิน
หรือเป็นอย่างอืน่ แต่ครูอยากได้เฉพาะรองเท้า
เท่านั้น”
ครู ส มศรี ตั้ ง ใจรวบรวมผลงานเต็ ม ที่
จัดทำ�เอกสารตามเงื่อนไขให้ดีที่สุด เมื่อได้รับ
รางวัลครูสมศรีจงึ ทราบว่าจะได้รบั ทัง้ เงินรางวัล
และงบประมาณสนั บ สนุ น ต่ า งๆ ตามมา
มากมาย โรงเรียนได้รับการปรับปรุงสภาพให้
ดีขึ้น ห้องสมุดได้รับหนังสือ ที่สำ�คัญนักเรียน
ของครู ไ ด้ ร องเท้ า สมใจ กิ จ กรรมการสร้ า ง
รายได้ระหว่างเรียนได้รับอุปกรณ์การผลิตที่มี
คุ ณ ภาพดี ขึ้ น โครงการคั ด แยกขยะที่ ใช้ ทำ �
โครงการเศษวัสดุแปลงร่าง ได้รับการต่อยอด
สู่ชุมชนใกล้เคียง
ส่วนเงินรางวัลทีไ่ ด้มานัน้ ครูสมศรีไม่ได้น�ำ ไปใช้จา่ ยส่วนตัว แต่ตงั้ ใจ
จัดสรรไว้เป็นเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวฐานะยากจน
“รางวัลที่ได้รับครูแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก ซึ่งกว่าครูจะเกษียณเงิน
น่าจะหมดพอดี เพราะตอนนีค้ รูกช็ ว่ ยหลายครอบครัว มีครอบครัวหนึง่ แม่หาย
สาบสูญไม่รู้อยู่ไหน ครูก็ให้นักเรียนคนนี้เดือนละ 500 บาท อีกครอบครัวหนึ่ง
ครูก็ให้เหมือนกัน คนไหนยากจนครูก็ให้ แต่จะให้เป็นเคสๆ ไป”

รางวัลที่ได้รับครูแบ่ง
เป็นทุนการศึกษาให้เด็ก
ซึ่งกว่าครูจะเกษียณ
เงินน่าจะหมดพอดี
เพราะตอนนี้ครูก็ช่วย
หลายครอบครัว
มีครอบครัวหนึ่งแม่หาย
สาบสูญไม่รู้อยู่ไหน
ครูก็ให้นักเรียนคนนี้
เดือนละ 500 บาท
คนไหนยากจนครูก็ให้
แต่จะให้เป็นเคสๆ ไป
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ความทรงจำ�ที่งดงามจากครูต้นแบบที่จารึกในใจ ทำ�ให้ทั้งชีวิตของ
ครูสมศรีอทุ ศิ ตนเพือ่ ทำ�หน้าทีค่ รู ตามตัวอย่างทีเ่ คยได้เห็น ด้วยการลงมือ
ดูแล ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มโี อกาสทางการศึกษาอย่างดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะให้ได้
ช่วยขจัดอุปสรรคที่จะทำ�ให้ลูกศิษย์ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน
ประคั บ ประคองให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ไ ด้ เรี ย นจนจบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ อย่ า งที่
ควรจะเป็น ให้ความรูท้ กั ษะด้านวิชาชีพ เพือ่ ให้มที างเลือกในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชีวิตต่อไป
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สิ่งสำ�คัญที่คนเป็นครูต้องมีคือ สามัญสำ�นึกของความเป็นครู
เพราะคำ�ว่าครูตีวงได้กว้างมาก เมื่อเป็นครูแล้วก็ต้องทำ�ตัว
ให้เหมาะสมกับความเป็นครู เมื่อเราทำ�ตรงนี้ได้สิ่งต่างๆ ก็จะ
ตามมาเอง ต้องเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ อยู่บ้านก็เป็นครูด้วย
เมื่อลูกศิษย์มีปัญหา เขาสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไลน์ถาม ครูก็จะรีบตอบทันที เพราะถ้าเราไม่ได้
รับโทรศัพท์เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหน
แต่ถ้าเรารับโทรศัพท์ ไม่ว่าปัญหาเล็กน้อยเราก็ต้องช่วยเขา
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รุ่นที่ 9
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นักเรียนที่นี่เป็นเด็กกะเหรี่ยงที่มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับเด็กพื้นราบ เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ประถมศึกษา
ปีท่ี 1-3 ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย ดังนัน้ เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา คือ ขอแค่ลูกศิษย์อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น มีอาชีพติดตัว สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ก็เพียงพอแล้ว การเรียนการสอนจึงต้อง
เน้นภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ใช้วิธีแจกลูกสะกดคำ�
อ่านเป็นคำ�ๆ อ่านทวนซ้�ำ ทุกวัน เขียนตามคำ�บอกบ้าง
เวลาจับปากกาก็บอกเขาว่า ปากกา ให้จับดินสอก็ให้เขา
เรียกดินสอ จับต้นไม้ก็เรียกต้นไม้ เวลาให้เขาระบายสี
เราจะมีดินสอสี ก็ให้พูดสีที่เขาระบาย ชวนให้เขาพูด
ต้องฝึกให้เขาพูดซ�้ำๆ ทุกวัน เสริมด้วยการท่องจ�ำแบบ
เดิมๆ ทั้งบทอาขยาย แมวเอ๋ยแมวเหมียว มีอะไรเอามา
ฝึกหมด ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่กล้าพูด
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ความมุ่งมั่นที่มั่นคง

จอมขวัญ ต๊ะสุ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านคอโซทะ อำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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ตลอดเส้นทางการศึกษาของครูขวัญ-จอมขวัญ ต๊ะสุ แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ
อำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีครูต้นแบบดีๆ ให้สัมผัสหลายคน
ทั้งครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่สอนให้ครูอ่านออก
เขียนได้ในวัยเยาว์ ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่มี
เทคนิคการสอนที่สนุกสนานทำ�ให้การเรียนภาษาไทยไม่น่าเบื่อ
และกิจกรรมที่ครูสรรค์สร้างทำ�ให้พัฒนาความกล้าแสดงออก
รวมทั้งอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำ�แพงเพชรที่ใส่ใจดูแลให้คำ�ปรึกษา อุ้มชูให้ได้มีโอกาส
ทำ�งานพิเศษในวันหยุด ล้วนเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้ครูขวัญ
อยากเป็นครูที่ดีบ้าง
ครูขวัญมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน
จนได้รบั โควตาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำ�แพงเพชร แต่ไม่ได้พฒ
ั นา
ตนเองในด้านพละศึกษาสูเ่ ส้นทางทีมชาติ เพราะแรงจูงใจทีจ่ ะเป็นครูมมี ากกว่า
แม้วา่ ตอนเรียนจบสาขาชีววิทยาจะต้องทำ�งานอืน่ ไปก่อนก็ตาม จนวันหนึง่ เห็น
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างของ กศน. อำ�เภอพบพระ จังหวัดตากบ้านเกิด
จึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน

เดินตามความฝัน
เมือ่ ผ่านการคัดเลือก ครูขวัญได้ไปสอนนักศึกษาผูใ้ หญ่ทอี่ ายุมากว่า และ
มีอาชีพการงานทีห่ ลากหลาย ลูกศิษย์มที ง้ั ผูใ้ หญ่บา้ น นายก อบต. สมาชิก อบต.
ทำ�ให้รู้สึกท้าทายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการสอนสายสามัญตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ โชคดีที่ก่อนทำ�งาน
สำ�นักงาน กศน.ได้จัดอบรมจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ว่าต้องสอนอย่างไร ทำ�ให้
ครูขวัญพอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง ประกอบกับความมุมานะศึกษาค้นคว้า
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ครูขวัญจึงสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ยิง่ สอนไปนานๆ
ก็ยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้น
“ผู้เรียนก็เป็นคุณครูของเราด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่า
สิ่งไหนที่เราไม่รู้ก็แลกเปลี่ยนกัน บางอย่างที่ครูไม่รู้ แต่ชาวบ้านรู้ เพราะเขามี
ภูมปิ ญ
ั ญาและประสบการณ์มากกว่าเรา การสอนผูใ้ หญ่จงึ เป็นเหมือนทีป่ รึกษา
ไม่ใช่เป็นครูสอนเด็กที่มีกิจกรรม มีใบงานให้ทำ�”
ระหว่างเป็นครูอัตราจ้างที่อำ�เภอพบพระ ครูขวัญได้สมัครพนักงาน
ราชการไว้ และผ่านเกณฑ์เป็นลำ�ดับที่ 5 แต่ก็ต้องรอการเรียกตัวเข้าบรรจุเป็น
เวลาเกือบ 2 ปี จึงมีหนังสือเรียกตัวให้ทำ�งานที่อำ�เภออุ้มผาง ซึ่งครูขวัญเล่าว่า
เมือ่ ทราบว่าต้องไปทำ�งานทีอ่ �ำ เภออุม้ ผางก็ไม่อยากไป เพราะเส้นทางทีค่ ดเคีย้ ว
เกิดอาการเมารถจนรู้สึกเข็ดขยาด แต่เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายในหน้าที่
ครู ศศช.ซึ่งเป็นครูอาสาบนพื้นที่สูง ต้องสอนเด็กในถิ่นทุรกันดารก็รู้สึกสนใจ
แต่สิ่งที่จูงใจให้ครูขวัญตัดสินใจเลือกงานนี้คือ ครู ศศช.นั้น เป็นงานใน
โครงการพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชือ่ บ้านคอโซทะ เป็นภาษากะเหรีย่ ง ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ 50 ปีทผี่ า่ นมา ตัง้ อยู่
บนพื้นที่ราบเชิงเขา มีห้วยแม่จันไหลผ่าน การเดินทางจากจังหวัดตากถึงศูนย์
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ใช้ทางหลวงแผ่นดิน
แม่สอด–อุม้ ผาง หมายเลข 1090 จากตัวจังหวัดตาก รวมระยะทาง 302 กิโลเมตร
ห่างจากอำ�เภออุม้ ผาง 62 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่า ประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงสกอ มีอาชีพทำ�ไร่ข้าว ปลูกพริก และถั่ว
เริม่ แรกทีค่ รูขวัญได้รบั การบรรจุในปี พ.ศ. 2550 การคมนาคมยังลำ�บาก
ต้องเดินเท้า หรือใช้รถอีแต๊กเท่านัน้ ในฤดูฝนไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์หรือ
มอเตอร์ไซค์
“ไปครัง้ แรกตอนหน้าฝน ญาติพน่ี อ้ งไปส่ง แต่ไปไม่ถงึ เพราะเป็นรถธรรมดา
ไปได้ครึง่ ทาง ต้องกลับมาอยูท่ ส่ี �ำ นักงานใหญ่ท่ี กศน.อุม้ ผาง พอดีมรี ถของประมง
จะเอาปลาไปส่งที่โรงเรียน ครูเลยขอติดรถเข้าไป ฝนตกหนักมาก ทุลักทุเล
แม้จะเป็นรถโฟร์วลี ติดโซ่ ระหว่างทางก็อยากจะร้องไห้ คิดว่าถนนหนทางสาหัส
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ขนาดนีเ้ ลยหรือ เคยอยูแ่ ต่ในพืน้ ทีส่ บายๆ นึกไปตลอด
ทางว่า เมือ่ ตัดสินใจแล้วก็ตอ้ งเดินหน้าให้ถงึ ทีส่ ดุ ไปถึง
โรงเรียนมีครูผู้ชายอยู่ 1 คน พาเด็กๆ มาต้อนรับครู”

เติมเต็มวิชาการอย่างไม่ย่อท้อ
ครูขวัญสารภาพว่า ช่วงแรกๆ ลำ�บากมาก ต้อง
ปรับตัวอยูพ่ กั ใหญ่ มัวแต่คดิ ถึงความสะดวกสบายตอน
อยูใ่ นเมือง เพราะทีน่ ไี่ ฟฟ้ามีจ�ำ กัด แม้จะมีระบบไฟฟ้า
โซลาเซลล์ แต่ในฤดูฝนถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะไม่มี
ไฟฟ้าใช้ แต่โชคดีที่ระบบน้ำ�บนดอยดีมาก น้ำ�สะอาด
สิง่ แวดล้อมในชุมชนก็ดี ชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มอกเต็มใจ 7 วันแรก ครูถามตัวเองอยู่ตลอดว่า
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วิถีชีวิตของคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ
ครูก็น่าจะอยู่ได้ เห็นเด็กเล็กๆ ก็ช่วยพ่อแม่หาฟืน เด็ก ป.1 หุงข้าว
ช่วยพ่อแม่ได้แล้ว มีเด็กนักเรียน ป.3-4 มาหุงข้าว มาทำ�กับข้าว
ช่วยครู เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขา เขาก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา
จะสอนทีน่ ไ่ี ด้ตลอดไหม แต่เมือ่ สอนไปเรือ่ ยๆ เห็นเด็ก เห็นชาวบ้าน ก็รสู้ กึ
สงสาร ยิง่ เมือ่ ได้สมั ผัสวิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายของชาวบ้าน เห็นเด็กตัวเล็กๆ ที่
สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ ช่วยเหลือครูได้ ก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อ
“วิถีชีวิตของคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ครูก็น่าจะอยู่ได้
เห็นเด็กเล็กๆ ก็ช่วยพ่อแม่หาฟืน เด็ก ป.1 หุงข้าวช่วยพ่อแม่ได้แล้ว มีเด็ก
นักเรียน ป.3-4 มาหุงข้าว ทำ�กับข้าวช่วยครู เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขา เขาก็
เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา”
นักเรียนของครูขวัญ เป็นเด็กกะเหรีย่ งทีม่ คี วามแตกต่างอย่างชัดเจน
กับเด็กพื้นราบ เด็กเล็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-3 พูดภาษาไทยไม่ได้เลย
ดังนั้นเป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงแตกต่างกัน สำ�หรับเด็กบนดอย
ครูคาดหวังว่า แค่ลูกศิษย์อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีอาชีพติดตัว
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็เพียงพอแล้ว
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องเน้นการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์
แต่ก็ยังมีปัญหาออกเสียงไม่ชัด ซึ่งครูขวัญต้องแก้ปัญหาโดยการสอนด้วยวิธี
แจกลูกสะกดคำ� ทำ�ให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มพูดภาษาไทยได้
เก่งขึ้น
“การแก้ปัญหาของครูในการสอนภาษาไทยจะฝึกให้เด็กอ่านแจกลูก
สะกดคำ�บ้าง อ่านเป็นคำ�ๆ คือ ต้องอ่านทบทวนซ้ำ�ๆ ทุกวัน ให้เขาเขียนตาม
คำ�บอกบ้าง ฝึกให้เขาจับปากกา เวลาจับปากกาก็บอกเขาว่า ปากกา ให้จบั ดินสอ
ก็ให้เขาเรียกดินสอ จับต้นไม้ก็เรียกต้นไม้ เวลาให้เขาระบายสี เราจะมีดินสอสี
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ก็ให้พดู สีทเ่ี ขาระบายเพือ่ ชวนให้เขาพูด เราต้องฝึกให้เขาพูดซ้�ำ ๆ ทุกวัน เสริมด้วย
การท่องจำ�แบบเดิมๆ ทัง้ บทอาขยาน แมวเอ๋ยแมวเหมียว มีอะไรเอามาฝึกหมด
ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่กล้าพูดเลย”
ปัจจุบัน ศศช.บ้านคอโซทะ มีนักเรียน 88 คน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 มี ครู 2 คน เมื่อเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านมีการพัฒนา
มากขึ้น ผู้ปกครองนิยมพาลูกหลานออกไปเรียนที่โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 12 กิโลเมตร
และมีรถรับส่งนักเรียนไป-กลับ มีเด็กในหมู่บ้านที่ไปเรียนข้างนอกประมาณ
30 คน แต่สิ่งที่น่าชื่นใจคือ ลูกศิษย์ของครูที่เรียนจบไปแล้ว 2 คนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ แล้วกลับมาช่วยงานที่ ศศช.อย่างสม่�ำ เสมอ เพราะทุกเดือน
ศศช.จะมีการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ก็จะมีศษิ ย์เก่ารวมตัวกัน
มาช่วยนักเรียนปัจจุบันและครู
การมีครูเพียง 2 คน เมื่อครูคนใดคนหนึ่งติดภารกิจนอกหมู่บ้าน ภาระ
การดูแลนักเรียนทั้งหมดจึงตกอยู่ที่ครูคนเดียว เมื่อประสบสถานการณ์แบบนี้
ครูขวัญมีวิธีการจัดการโดยจัดนักเรียนตามช่วงชั้นดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
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และ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 สอนรวมกัน แต่แยกใบงานตามลำ�ดับง่าย ปานกลาง
ยาก ทั้งเตรียมความพร้อมด้วยการค้นหาสื่อใหม่ๆ เกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ
จากอินเทอร์เน็ตสำ�รองไว้ใช้ในการทำ�งาน

สร้างเสริมอาชีพอย่างไม่ท้อถอย
นอกจากฝึกให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว การสร้างอาชีพเป็นอีกหนึง่
การเรียนรู้ที่ครูขวัญให้ความสำ�คัญ จึงจัดกิจกรรมด้านอาชีพภายใน ศศช.
ควบคู่กันไป เช่น การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำ�กิจกรรมด้าน
การปศุสตั ว์เรือ่ งหมูอนิ ทรีย์ โดยการพัฒนาอาหารหมักจากหยวกกล้วย เพือ่ ลด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหารสัตว์ และลดกลิน่ จากมูลสุกร เนือ่ งด้วยในชุมชนนิยม
เลีย้ งหมูทกุ ครัวเรือน โดยเฉพาะผูห้ ญิงทีต่ อ้ งเลีย้ งไว้เพือ่ ใช้ในงานประเพณีและ
งานแต่งงาน แต่วิธีการเลี้ยงคือให้อาหารสำ�เร็จรูป หรือซอยหยวกกล้วยแล้วให้
หมูกินเลย หาผักมาต้มผสมรำ� นิยมเลี้ยงแบบปล่อย ทำ�ให้มีมลภาวะจากขี้หมู
การสอนให้นักเรียนเลี้ยงหมูในคอก และใช้หยวกกล้วยหมักจะให้ผลที่ดีกว่า
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ด้านการเจริญเติบโตของหมู และการจัดการสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ยังเป็นการฝึกฝน
การทำ�งานและพัฒนาความรับผิดชอบไปพร้อมกัน
“เราฝึกให้เด็กได้ทำ�งานร่วมกัน กว่าจะได้งานแต่ละชิ้น เขาต้องไปหา
ต้นกล้วยมาซอย แล้วนำ�ไปตำ�ด้วยครกกระเดือ่ ง
ได้ออกกำ�ลังกายไปด้วย ระหว่างตำ�เราก็สอน
ร้องเพลง สอนภาษาไทย ฝึกสะกดคำ�ไปด้วยว่า
ครกสะกดแบบนี้ หยวกสะกดแบบนี้ เด็กก็ได้
เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงหมู แถมยังช่วยลดปัญหา
กลิ่นเหม็นลงได้อีก นอกจากนี้ยังฝึกเรื่องวินัย
และความรับผิดชอบ จัดเวรกันดูแลให้อาหารหมู
เพราะถ้าไม่ทำ�แบบนี้ ช่วงวันหยุดหมูก็จะไม่ได้
กินอาหาร”
สำ�หรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน ภูมิใจที่สามารถทำ�ให้
ครู ข วั ญ รื้ อ ฟื้ น การส่ ง เสริ ม พั ฒ นากลุ่ ม ทอผ้ า ชาวบ้านทำ�ต่อไปได้
ย้ อ มสี ธ รรมชาติ ที่ ค รู ค นเก่ า เคยทำ � ไว้ ตั้ ง แต่ ปี ครูเองทอผ้าไม่เป็น
พ.ศ. 2544 ขึน้ มาใหม่อกี ครัง้ จัดประชุม ทบทวน แต่บอกวิธีการหรือ
กฎกติกาของกลุ่ม จนกิจกรรมของกลุ่มทอผ้า การปรับปรุงลายผ้า
ฟื้นตัวขึ้นมาได้ มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ให้เขาทำ�ได้ ปัจจุบัน
“ภูมใิ จทีส่ ามารถทำ�ให้ชาวบ้านทำ�ต่อไปได้
ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็น
ครู เ องทอผ้ า ไม่ เ ป็ น แต่ บ อกวิ ธี ก ารหรื อ การ
ปรับปรุงลายผ้าให้เขาทำ�ได้ ปัจจุบันชาวบ้าน แม่บ้านหรือเยาวชนที่
ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเยาวชนที่เป็นศิษย์เก่า เป็นศิษย์เก่าของเราก็มา
ของเราก็มาทอผ้า เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ทอผ้า เป็นผ้าพันคอ
ย่าม เสือ้ ส่งขายร้านภูฟา้ และร้านครูซนั ทีอ่ �ำ เภอ ผ้าคลุมไหล่ ย่าม เสื้อ
ส่งขายร้านภูฟ้าและร้าน
อุ้มผาง”

ครูซันที่อำ�เภออุ้มผาง
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นอกจากกลุ่มทอผ้า ครูขวัญยังพัฒนากลุ่มพริกแห้งกะเหรี่ยงของชุมชน
ที่ครูช่วยสนับสนุนจนสามารถจัดทำ�บัญชีและจำ�หน่ายได้อย่างเป็นระบบ โดย
ครูสนับสนุนให้ประธานกลุม่ เป็นผูด้ �ำ เนินการตรวจเช็คสมาชิก จดบันทึกจำ�นวน
ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกส่งให้ในแต่ละครั้ง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่สมาชิก
“ครูเป็นทั้งผู้สอนและที่ปรึกษาของทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่อง
การทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย ดูแลชาวบ้านเวลาสัง่ ด้าย รวมทัง้ หักเปอร์เซ็นต์
เข้ากลุม่ ก็ตอ้ งทำ�บัญชี สมุดบัญชีธนาคารครูกต็ อ้ งเอาไปปรับให้เป็นปัจจุบนั
เวลาเบิกเงินก็ตอ้ งมีคนเซ็น 2 ใน 3 และให้ประธานกลุม่ เซ็นรับรองก่อนนำ�
บัตรประชาชนไปเบิกเงินทีธ่ นาคารออมสินสาขาอุม้ ผางในช่วงทีค่ รูไปประชุม
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง”
หลังจากใช้ชีวิตครูอาสา เดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านอยู่ 2 ปี จนทุกวันนี้
ถนนสะดวกขึ้น แม้ว่าจะยังมีถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยหลุมบ่ออีก 12 กิโลเมตร
กว่าจะถึงโรงเรียน แต่ก็นับว่าสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมๆ กับความชำ�นาญ
ในการขี่มอเตอร์โซค์ของครูขวัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของครู กศน. ที่ต้องขี่
มอเตอร์ไซค์เก่ง หลังจากผ่านการฝึกล้มมาจนเชี่ยวชาญ

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

135

วั น นี้ ค รู ข วั ญ และครอบครั ว ปั ก หลั ก ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ นหมู่ บ้ า นคอโซทะ
โดยครูยงั มีเป้าหมายชีวติ คือ ต้องการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพืน้ ที่ และ
พัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญในทิศทางที่เหมาะที่ควร เพราะครูยังเห็นว่าใน
ชุมชนยังมีจุดอ่อนคือ ชาวบ้านยังมีการแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ครูขวัญ
จึงมองว่า การเชื่อมประสานให้คนในชุมชนสามัคคีกันมากขึ้น คือเป้าหมาย
การทำ�งานในอนาคต
สำ�หรับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทไ่ี ด้รบั มานัน้
เป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนใจให้ครูทุ่มเททำ�งานต่อไป
อย่างไม่ย่อท้อ
“ไม่ใช่วา่ พอได้รบั รางวัลแล้วเราจะหยุด ได้รบั รางวัลแล้วเรายิง่ ต้อง
ทำ�ให้ดียิ่งขึ้น”
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ครูดวงใจใช้พลังรวบรวมคนให้มาท�ำงานร่วมกัน
เริ่มต้นศึกษาข้อมูลชุมชน ใช้วิธีเข้าหานักเรียน
ที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชน ให้นักเรียนเขียน
เรียงความประวัติของครอบครัว เพื่อให้รู้ว่า
คนในครอบครัวมีใครบ้าง หรือเข้าหาผู้ปกครอง
ใช้การขอความช่วยเหลือบังหน้า เพื่อสร้างความ
รู้จักมักคุ้น ก่อนจะใช้กลไกการประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
ของคนในชุมชน จากเดิมที่คนในหมู่บ้านต่างคน
ต่างอยู่ก็กลายมาเป็นร่วมมือกันท�ำงาน
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ครูผู้สร้างอาชีพ

ดวงใจ คงห่อ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านห้วยยาก อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ด้วยพื้นเพเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้สัมผัสชีวิตเพื่อน
ชนเผ่าที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองว่ายากลำ�บากขนาดไหน
เคยเห็นคนจากบนดอยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือติดต่อ
หน่วยงานราชการแล้วต้องปั๊มหัวแม่มือแทนการลงชื่อ
รวมถึงถูกละเลยจากเจ้าหน้าที่ เพราะมีปัญหาด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย ทำ�ให้รู้สึกว่า “พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ”
จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นครูดอย สอนภาษาไทย
ให้คนบนพื้นที่สูงใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การดำ�รงชีวิตสะดวก
สบายยิ่งขึ้น

สมัครเป็นครู ศศช.สานต่อแรงบันดาลใจ
เมื่อเรียนจบมีโอกาสสมัครเป็นครู ศศช. คิดว่าจะลองทำ�ดูสัก 5 ปี แล้ว
ค่อยไปเรียนต่อ แต่เมื่อเอาเข้าจริงครูดวงใจ คงห่อ แห่งศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” บ้านห้วยยาก อำ�เภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ก็สอนหนังสือต่อเนื่องมาถึง 16 ปี
“ครัง้ แรกทีเ่ ดินทางเข้าหมูบ่ า้ นต้องนัง่ เรือนานถึง 3 ชัว่ โมง แล้วเดินต่อ
อีกระยะหนึ่ง ไปถึง ศชช.เจอบ้านพักครูเป็นกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆ ถามตัวเองว่า
จะอยู่ได้ไหม คิดว่าจะกลับแล้ว แต่มืดเสียก่อนเลยต้องนอนที่บ้านพ่อหลวง
ตอนนัน้ ไปกัน 8 คน โรงเรียนเราใกล้ทสี่ ดุ แล้ว หลังจากนัน้ อีก 3-4 วัน พ่อหลวง
ก็พาคนในหมู่บ้านมาปรับปรุงบ้านพัก ทำ�ห้องน้ำ�ให้”
เพราะเห็นว่า ชาวบ้านใส่ใจดูแล ครูดวงใจจึงตัดสินใจอยู่ต่อ สอนอยู่
ในพื้นที่ครบ 2 ปี มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) มาเปิด จึงย้ายไปสอนอีกหมูบ่ า้ นหนึง่ ทีท่ �ำ การเกษตรเข้มข้น
ทัง้ หมูบ่ า้ นปลูกกระหล่�ำ ปลีขาย การจัดการเรียนการสอนทำ�ได้ยาก เพราะชาวบ้าน
สนใจเรือ่ งทำ�มาหากิน มากกว่าสนับสนุนให้ลกู หลานเรียนหนังสือ บางครัง้ สอน
หนังสืออยู่ นักเรียนลุกเดินออกไปขนกะหล่ำ� เพื่อให้ทันส่งขาย
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แม้จะพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ แต่เมื่อชุมชนไม่สนใจ ครูก็ต้องทำ�ใจ
หันไปใส่ใจกับนักเรียนที่มาเรียนแทน เมื่องานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนทำ�ได้
ไม่เต็มที่ ครูจึงมุ่งทำ�งานเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กแทน เห็นอาคารเรียน
ทรุดโทรมก็ท�ำ โครงการขอรับการสนับสนุน ทัง้ ปรับปรุงอาคารเรียน บ้านพักครู
และห้องน้ำ� นักเรียนกับครูจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การอาศัยอยู่ในชุมชนที่ทำ�การเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้นจุดประกาย
ให้ครูหันสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะมีโอกาสเดินไปดูบริเวณป่าต้นน้ำ�ของ
ชุมชน พบว่าเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียว พื้นที่โดยรอบโล่งเตียนอย่าง
น่าใจหาย แต่ยังไม่ได้เริ่มงานสิ่งแวดล้อม ครูก็ต้องย้ายไปสอนที่บ้านห้วยมะโอ
ที่อยู่ติดชายแดนพม่า ซึ่งยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อย
ท่ามกลางบรรยากาศสงครามที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่ชะโงกหน้าจาก
หน้าต่างก็เห็นทหารพม่าเดินขวักไขว่อยูอ่ กี ริมฝัง่ แม่น�้ำ จะออกนอกพืน้ ทีแ่ ต่ละ
ครั้งต้องนั่งเรือ 2 ต่อ จากแม่น้ำ�สาละวินไปต่อที่แม่น้ำ�เมย จุดที่แม่น้ำ�บรรจบ
กันเป็นน้ำ�วนไหลเชี่ยวน่ากลัวมาก หรือถ้าไปทางถนนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน
ศูนย์อพยพที่คนพม่า คนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ บางครั้งมอเตอร์ไซค์ติดหล่มก็ต้อง
ทิ้งไว้ เดินเท้าต่อให้ถึงโรงเรียน

สร้างอาชีพเพื่อสร้างชีวิต
แม้หวาดวิตกกับสภาพความเป็นอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง สามีบอกให้ลาออกมา
อยูบ่ า้ นเลีย้ งลูก ส่วนแม่กบ็ อกว่าถ้ายากลำ�บากมากเกินก็ไม่ตอ้ งไปแล้ว แต่เมือ่
เห็นคนอื่นอยู่ได้ ครูก็บอกตัวเองให้สู้ต่อ อยู่ที่นี่ได้ 1 ปี ก็ย้ายไปที่สอนที่ ศศช.
บ้านห้วยยาก ที่เป็นเขตป่าต้นน้ำ� ห่างจากอำ�เภอสบเมย 21 กิโลเมตร เส้นทาง
เป็นถนนลาดยาง 15 กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรังอีก 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
จากตัวอำ�เภอ 1 ชัว่ โมง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกะเหรีย่ งโป มีประชากร 120 คน
34 หลังคาเรือน เป็นชุมชนที่อยู่อย่างเงียบสงบ มีอาชีพปลูกพริกกะเหรี่ยงขาย
นิยมปลูกข้าวไว้กินเอง แต่ส่วนใหญ่ไม่พอกิน
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เมื่อมาอยู่ที่นี่ครูดวงใจนำ�เรื่องการปลูกกะหล่ำ�ปลีที่มีการลุกล้ำ�พื้นที่ป่า
จนป่าต้นน้ำ�หายไป ต้องซื้อน้ำ�ดื่มจากพื้นราบมาบริโภค มาเล่าเป็นข้อมูลให้
ชาวบ้านตัดสินใจไม่ปลูกกะหล่�ำ ปลีหรือปลูกพืชเชิงเดีย่ วอืน่ ๆ ตามทีม่ คี นชักชวน
แต่เมือ่ เห็นว่าผลผลิตข้าวทีไ่ ด้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค แถมในฤดูแล้งชาวบ้าน
ยังต้องออกไปรับจ้างหาเงินมาใช้จา่ ยในครอบครัว ครูดวงใจจึงคิดว่าต้องส่งเสริม
อาชีพที่เหมาะสมให้คนในชุมชน ครูจึงเริ่มต้นสำ�รวจพื้นที่พบว่า ในชุมชนมี
ต้นบุกขึน้ อยูจ่ �ำ นวนมาก แต่ถกู พ่อค้ากดราคา จึงส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ วิสาหกิจ
ชุมชนขึ้น ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งเป็นพระราชดำ�ริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ชาวบ้านต้องการหารายได้เสริม แต่ไม่ต้องการปลูกพืชที่ต้องลงทุน
ใช้ปุ๋ยใช้ยา หรือดูแลมาก เพื่อจะได้มีเวลาไปดูแลข้าวที่ปลูกไว้ ครูจึงจัดประชุม
ชวนชาวบ้านคิดหาทางแก้ไข ปี พ.ศ. 2559 จึงมีการก่อตัง้ กลุม่ วิสาหกิจชุมชนขึน้
โดยเริม่ ต้นมีสมาชิกเพียง 3 ราย แต่ครูดวงใจก็ไม่ทอ้ เดินหน้าชีแ้ จงข้อดีของ
การเป็นสมาชิก ทำ�ให้มชี าวบ้านเข้าร่วมมากขึน้ จนปัจจุบนั มีสมาชิกทัง้ สิน้
41 ราย บางรายเป็นคนจากหมูบ่ า้ นข้างเคียงทีเ่ ห็นประโยชน์กข็ อเข้าร่วมด้วย
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เมื่อมีช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน คนที่เคยออกไปรับจ้าง
ทำ�งานนอกชุมชนก็ลดลง ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
พ่อแม่ลูก เด็กๆ มีคนดูแล มีรายได้เพียงพอต่อการหาซื้อข้าว
ที่อาจจะขาดแคลนบางช่วง และสิ่งอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ

ทำ�ให้ชาวบ้านมีอำ�นาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง สามารถขายบุกได้ราคา
ดีขึ้น มีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้านในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ในขณะที่
หมู่บ้านอื่นขายได้เพียงกิโลกรัมละ 10 บาทเท่านั้น”
นอกจากนี้ครูดวงใจยังช่วยจัดระบบการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบคณะกรรมการ โดยมีขอ้ ตกลงร่วมกันว่าจะหักเงินรายได้จากการขายบุก
เข้ากองกลางกิโลกรัมละ 35 สตางค์ และจัดตัง้ กองทุนออมทรัพย์ให้สมาชิกร่วม
กันออมเงินเดือนละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นทุนสำ�รองยามฉุกเฉิน เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการเงินที่มีแนวโน้มว่าจะมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะคาดว่าในแต่ละปีจะสามารถขายบุกได้เกือบ
100,000 กิโลกรัม
การรวมกลุม่ วิสาหกิจชุมชนยังทำ�ให้ชาวบ้านขายบุกได้อย่างถูกกฎหมาย
เนื่องจากบุกเป็นพืชคุ้มครอง ครูดวงใจจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อหาความรู้ จนหน่วยงานป่าไม้และเกษตรอำ�เภอที่สนับสนุน
โครงการสร้างป่าสร้างอาชีพนำ�เสนอความจำ�เป็นเรื่องการส่งเสริมอาชีพการ
ปลูกบุกขายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กระทั่งอนุญาตให้มีการซื้อขายได้ระหว่าง
ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ เนื่องจากบุกเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ดูแลง่าย
ใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องบุกรุกทำ�ลายป่า ทั้งยัง
สร้างรายให้ได้แก่ชุมชน ไม่ต้องออกไปทำ�งานรับจ้างต่างถิ่นเหมือนที่ผ่านมา

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

143

นอกจากจัดตัง้ กลุม่ วิสาหกิจเพือ่ สร้างอำ�นาจต่อรองเรือ่ งการขายหัวบุกแล้ว
ครูยงั ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะต้นกล้าบุกเพือ่ จำ�หน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึง่
โดยครูทำ�หน้าที่ประสานงานกับผู้สนใจผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก
“การซื้อขายต้นกล้าจะใช้การประชุมกลุ่มสมาชิกว่า ใครจะเพาะกี่ต้น
แบ่งสัดส่วนตามความสมัครใจ ใครจะทำ�หรือไม่ทำ�ก็ได้ แต่ต้องมีการชี้แจงกัน
อย่างเปิดเผย เพื่อให้การบริหารจัดการเงินโปร่งใส ครูจะไม่เข้าไปยุ่ง โดยให้
คณะกรรมการดำ�เนินการเอง”
เมื่อมีช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน คนที่เคยออกไปรับจ้างทำ�งาน
นอกชุมชนก็ลดลง ครอบครัวได้อยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลกู เด็กๆ
มีคนดูแล มีรายได้เพียงพอต่อการหาซื้อข้าวที่อาจจะขาดแคลนบางช่วง
และสิ่งอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีพ
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จริงจัง จริงใจ ใส่ใจ
แต่กว่าจะถึงวันนี้ วันทีก่ ารทำ�งานได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากชาวบ้าน
ครูดวงใจต้องใช้พลังรวบรวมคนให้มาทำ�งานร่วมกัน จากเดิมที่คนใน
หมู่บ้านต่างคนต่างอยู่ ครูดวงใจเริ่มต้นศึกษาข้อมูลชุมชน ใช้วิธีเข้าหา
นักเรียนทีเ่ ป็นลูกหลานของคนในชุมชน ให้นกั เรียนเขียนเรียงความประวัติ
ของครอบครัว ทำ�ให้ทราบว่าคนในครอบครัวมีใครบ้าง หรือไม่ก็เข้าหา
ผู้ปกครองโดยใช้การขอความช่วยเหลือบังหน้า เพื่อสร้างความรู้จักมักคุ้น
ก่อนจะใช้กลไกการประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับปากท้องของคนในชุมชน
ครูดวงใจเล่าว่า การทำ�งานทุกอย่างต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของความจริงใจ
เอาจริงเอาจัง และทำ�อย่างใส่ใจ เพราะนอกจากจะมีบทบาทเป็นครู และ
ผู้ส่งเสริมอาชีพแล้ว ครูยังต้องสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในทุกเรื่อง
บริการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ชมุ ชนทุกอย่าง ดึกดืน่ เพียงใดหากคนในชุมชน
เจ็บป่วยครูจะพาไปส่งโรงพยาบาล ลูกหลานต้องไปเรียนในอำ�เภอก็ติดรถครู
ขึ้น-ลงหมู่บ้าน ขนขยะจากธนาคารขยะไปขายในเมือง
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กิจกรรมธนาคารขยะ แม้จะไม่ได้กำ�ไรมากนัก แต่ผลที่ได้คุ้มค่า
มากกว่าเงินทอง เพราะนอกจากหมู่บ้านจะสะอาดขึ้นแล้ว
ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก็มีมากขึ้นด้วย ที่สำ�คัญ
กิจกรรมธนาคารขยะกลายเป็นสนามฝึกทักษะให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนเรื่องการจดบันทึก และการบริหารจัดการกองทุน
ซึ่งรูปธรรมความสะอาดที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ผู้นำ�ในชุมชนใกล้เคียง
สนใจนำ�โครงการธนาคารขยะไปขยายผลในชุมชนของตนเอง
นอกจากส่งเสริมเรือ่ งอาชีพแล้ว กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมเป็นอีกกิจกรรม
หนึ่งที่ครูดวงใจริเริ่มขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องธนาคารขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ของนักศึกษาทีม่ คี รอบครัวแล้ว ภายใต้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
การมีธนาคารขยะทำ�ให้ชมุ ชนมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมากขึน้ จากทีเ่ คย
ทิง้ ขว้างไปทัว่ ก็มกี ารให้ความรูเ้ รือ่ งคัดแยกขยะมาขายทีธ่ นาคารขยะ ก่อนทีจ่ ะ
ติดต่อให้ผู้รับซื้อของเก่าเข้ามาซื้อ เมื่อมีการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น
หมู่บ้านดูสะอาดตา สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนก็ดีขึ้นตามไปด้วย
“แต่ยงั มีปญ
ั หาทีแ่ ก้ไม่ตกคือ วิถชี วี ติ ทีเ่ คยชินกับการเลีย้ งหมูแบบปล่อย
ทำ�ให้หมู่บ้านสกปรก ครูยอมรับว่ายังเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านยังไม่ได้
ทำ�ได้แค่ขอร้องกันเป็นรายครั้งเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยียน แต่ขยะอื่นๆ มีการ
จัดการอย่างเป็นระบบ บ้านหลังไหนสะอาดขึ้นก็ได้รับรางวัลไป มีผู้นำ�ชุมชน
คอยดูแลว่าบ้านหลังนี้สะอาดจริงหรือไม่”
กิจกรรมธนาคารขยะ แม้จะไม่ได้กำ�ไรมากนัก แต่ผลที่ได้คุ้มค่า
มากกว่าเงินทอง เพราะนอกจากหมู่บ้านจะสะอาดขึ้นแล้ว ความร่วมมือ
ร่วมใจของชาวบ้านก็มมี ากขึน้ ด้วย ทีส่ �ำ คัญกิจกรรมธนาคารขยะกลายเป็น
สนามฝึกทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเรื่องการจดบันทึก และการบริหาร
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จัดการกองทุน ซึง่ รูปธรรมความสะอาดทีเ่ กิดขึน้
ทำ�ให้ผู้นำ�ในชุมชนใกล้เคียงสนใจนำ�โครงการ
ธนาคารขยะไปขยายผลในชุมชนของตนเอง
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยง
สู่อาชีพของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นผลงานที่
โดดเด่นอีกด้านหนึ่งของครูดวงใจ โดยเฉพาะการ
ผ้าทอลูกเดือยทีเ่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาของกะเหรีย่ งโป ที่
นับวันจะสูญหายไปเนื่องจากวัยรุ่นในชุมชนไม่
สนใจ
สำ � หรั บ ภารกิ จ ด้ า นการจั ด การเรี ย น
การสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
ครูจะเน้นการสร้างแรงจูงใจผ่านการชวนมาดู
โทรทัศน์ที่ ศศช. แต่ก่อนดูละคร ก็จะชวนกัน
เรียนหนังสือก่อน เน้นไปที่การพูด การฟังให้
เข้าใจก่อน ส่วนการอ่านกับการเขียนซึ่งเป็น
เรื่องยากจะค่อยๆ สอดแทรก เช่น ให้เขียนชื่อ
ตัวเองให้เป็น เพื่อสร้างแรงจูงใจ
การที่ ค รู ด วงใจได้ รั บ รางวั ล ครู เ จ้ า ฟ้ า
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะเป็น
ความภาคภูมิใจของครูและครอบครัวแล้ว ยังเป็น
ความภาคภูมใิ จของชาวบ้านห้วยยากอีกด้วย ซึง่ ครูดวงใจมองว่า รางวัลทีไ่ ด้เป็น
ของชุมชน เพราะชุมชนให้ความร่วมมือเต็มที่ วันที่คณะกรรมการลงพื้นที่
คนที่บอกเล่าเรื่องราวของครูคือ นักศึกษา คณะกรรมการ และผู้นำ�ชุมชน
ที่สามารถเล่ากระบวนการทำ�งานธนาคารขยะ วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างละเอียด
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วันนี้ ชาวบ้านห้วยยากกินอิม่ นอนอุน่ มีทนุ สำ�รองสำ�หรับชีวติ รูจ้ กั
ความพอเพียง มีระบบการบริหารจัดการกองทุน รู้จักการทำ�งานร่วมกัน
อย่างแข็งขัน มีความสามัคคี ล้วนเป็นผลจากการวางรากฐานของครูดวงใจ
ที่ทำ�งานช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงใจและจริงจัง จนวันนี้ครูบอกว่า รู้สึก
วางใจได้ว่า หากวันใดที่ครูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ชุมชนบ้านห้วยยากมีความ
เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และมีคนพร้อมที่จะสานต่อ
การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ที่ได้ร่วมกันริเริ่มไว้ได้อย่างแน่นอน
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติ ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียน
เพราะการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากความรู้
ที่ครูให้ นักเรียนยังต้องค้นคว้าความรู้จากหนังสือและ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ครูมะนาวียังพานักเรียนไปเรียนรู้
กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีส่ อนทางด้านวิทยาศาสตร์
เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การได้เข้าไป
เรียนรู้ในห้องแลบจริงๆ ได้ปรึกษาจากผู้รู้ที่เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ด้านนั้น และการได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย กลายเป็นแรงจูงใจ
ให้นักเรียนอยากเรียนต่อสูงขึ้น
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ครูผู้สร้างการศึกษา
เพื่อชีวิต

มะนาวี สาบูดิง
กศน. อำ�เภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
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พื้นฐานที่เป็นเด็กดีและเรียนดีมาโดยตลอด ยืนยันได้จาก
การรับรางวัลเด็กดีของจังหวัดนราธิวาสบ้านเกิด และได้รับ
ทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงทุนศึกษา
ต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อเรียนจบกลับมา ครูมะนาวี สาบูดิง ครู กศน. อำ�เภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส ที่มีประสบการณ์การทำ�งานจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งงานใน อบต. สำ�นักงานคุมประพฤติ งานในกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่สุดท้ายตัดสินใจสมัครเป็นครู กศน.
เพราะคิดว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์
ด้านการศึกษายังด้อยกว่าที่อื่น คนที่มีความสามารถจึงควร
เสียสละมาเป็นครู
“ผมคิดว่าผมทำ�ได้ จึงเสียสละมาเป็นครูในชุมชน เพราะทีน่ เี่ ป็นบ้านเกิด
ของผม ผมยิ่งต้องเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้คนบ้านผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
นอกจากแรงบันดาลใจจากปัญหาการศึกษาในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แล้ว ครูมะนาวีเล่าว่า ในหลักศาสนาอิสลามเชื่อว่า ครูเป็นอาชีพที่สร้างผลบุญ
แก่ตนเอง กล่าวคือถ้าเราสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตาม เราจะได้ผลบุญ และเมื่อ
คนที่เราสอนไปสอนคนอื่นต่อ เขาและเราก็จะได้ผลบุญต่อไป ตราบใดที่เขาใช้
ความรู้ที่เราสอน เราก็จะได้ผลบุญต่อเนื่อง

กระบวนการเรียนรู้ผ่านสเต็มศึกษา
ครูมะนาวีเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่อำ�เภอยี่งอ ปีที่ 2
เมื่อสอบเป็นครูอาสาสมัคร ประจำ�สถาบันการศึกษาปอเนาะได้ จึงย้ายไป
ทำ�งานที่ กศน.อำ�เภอรือเสาะ 2 ปี พร้อมกับเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครูเพิ่มเติม กระทั่งได้บรรจุเป็นพนักงานราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมา
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ในปี พ.ศ. 2552 ย้ายมาทำ�งานในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอยีง่ อจนถึงปัจจุบนั โดยรับผิดชอบ
สอนวิชาสามัญ สายอาชีพ ทักษะชีวิตต่างๆ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะทีค่ รูมะนาวีรบั ผิดชอบส่วนใหญ่
จะเน้นด้านศาสนา เวลาส่วนใหญ่ผเู้ รียนจะท่องจำ�อัลกุรอาน ดังนัน้ การวางแผน
การสอนต้องกำ�หนดให้ชัดเจนว่า จะสอนวิชาสามัญในช่วงเวลาใด
“ตามหลักของศาสนาอิสลาม การให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะในโลกหน้า
อย่างเดียว แต่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับโลกปัจจุบันด้วย เพื่อให้เขาอยู่รอด
หมายความว่าเขาต้องมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า หลักของศาสนาอิสลาม
กำ�หนดว่า ใครก็ตามทีต่ อ้ งการประสบผลสำ�เร็จทัง้ โลกนีแ้ ละโลกหน้า เขาจะต้อง
มีความรู้ ผมพยายามสอนให้เขาเข้าใจว่า ศาสนากับโลกเป็นของคู่กัน ฉะนั้น
ต้องเรียนรู้สองเรื่องควบคู่กันไป”
เมือ่ เวลาสอนมีจ�ำ กัด ครูมะนาวีจงึ ต้องนำ�เทคนิคการเรียนการสอน
แบบสเต็มศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่บรูณาการระหว่างศาสตร์
ทัง้ หลาย คือ S = Science T=Technology E=Engineering M=Mathematic
ที่ กศน.อำ�เภอยีง่ อใช้อยูม่ าปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถชี วี ติ ในชุมชน โดยเน้น
การนำ�ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ครูมะนาวีมีการเพิ่ม A=Art หรือศิลปะสอดแทรกเข้าไปด้วย
กระบวนการเรียนรู้จึงประกอบด้วย การให้ผู้เรียนกำ�หนดปัญหาหรือ
ความต้องการ ค้นหารวบรวมความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนเลือกวิธีการ
ออกแบบ และปฏิบตั กิ าร แล้วจึงทำ�การทดสอบประเมินผลและปรับปรุง จากนัน้
จึงนำ�เสนอผลลัพธ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการแก้ปญ
ั หา การทำ�งานเป็นทีม
การนำ�เสนอ/การสือ่ สาร การใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยี เกิดความคิดสร้างสรรค์
มีความเข้าใจสนใจวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำ�วันได้มากขึ้น
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นวัตกรรมเพื่อชุมชน
ตัวอย่างการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษา ทำ�ให้ครูและ
นักเรียนร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสร้างเครื่อง
ตะบันน้ำ� และเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาลาโบล่า
โดยการสร้างเครือ่ งตะบันน้�ำ ซึง่ เกิดจากการทีค่ รูและนักเรียนพยายาม
คิดโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่กรุงเทพฯ นักเรียนของครู
สังเกตเห็นปัญหาของชุมชนทีม่ บี า้ นและสวนอยูบ่ นทีส่ งู ประสบความยากลำ�บาก
และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำ�น้ำ�ขึ้นไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค จึงค้นคว้าและ
ประดิษฐ์เครื่องตะบันน้ำ�ที่ใช้หลักการของการค้อนน้ำ� (Water hammer) ทำ�ให้
เกิดแรงดันเพื่อส่งน้ำ�ขึ้นไปตามท่อ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงาน
จากน้ำ�มัน ก็สามารถสูบน้ำ�จากข้างล่างขึ้นสู่ที่สูงได้
ส่วนเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาลาโบล่า เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน
ประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ นำ�จานดาวเทียมรูปทรงพาลาโบล่าที่เสียหาย
มาประดิษฐ์เป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะรูปทรงพาลาโบล่าจะทำ�ให้
เกิดการสะท้อนแสงและรวมแสงไปยังจุดเดียวที่เรียกว่า จุดโฟกัส จะได้แสงที่มี
ความเข้มข้น ทำ�ให้เกิดความร้อนมากขึ้น จึงสามารถนำ�ไปปรุงอาหารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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“ส่วนใหญ่ทเี่ ขาทำ�เตาพลังงานแสงอาทิตย์จะทำ�เป็นกล่อง ประสิทธิภาพ
ไม่ดีเท่าที่ควร เราก็คิดว่า ทำ�อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ย่าง
ต้ม ปิ้ง นึ่ง ได้หลากหลาย จึงนำ�จานดาวเทียมรูปทรงพาลาโบล่าที่เสียแล้ว
ซึ่งแสงจะสะท้อนไปรวมที่จุดๆ หนึ่ง ทำ�ให้ความร้อนมีจำ�นวนมากขึ้น สามารถ
ปรุงอาหารได้หลายรูปแบบมาพัฒนาเป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในหมูบ่ า้ น
ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำ�ลังเผยแพร่ในชุมชน เพราะทำ�ได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
สามารถนำ�สิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ลงได้”
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ
ช่ ว ยเปิ ด มุ ม มองใหม่ ใ ห้ นั ก เรี ย น เพราะการทำ � โครงงานวิ ท ยาศาสตร์
นอกจากความรูท้ คี่ รูให้แล้ว นักเรียนยังต้องค้นคว้าความรูจ้ ากหนังสือและ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ครูมะนาวียังพานักเรียนไปเรียนรู้กับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ การได้เข้าไปเรียนรู้ในห้องแลบจริงๆ ได้ปรึกษาจากผู้รู้ที่
เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านนั้น และการได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย กลายเป็นแรงจูงใจให้นกั เรียนอยากเรียนต่อสูงขึน้
“2-3 ปีที่สอนแบบนี้ พบว่าเด็กที่ทำ�โครงงานมีแรงจูงใจในการเรียนต่อ
มากขึน้ พอจบ กศน.ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็เข้ามหาวิทยาลัยได้ เพราะ
ตอนทำ�โครงงาน เขาสังเกตวิถชี วี ติ ในมหาวิทยาลัย วิธกี ารเรียนรูใ้ นมหาวิทยาลัย
ทำ�ให้เขาอยากเรียนรู้มากขึ้น มีลูกศิษย์ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สารพัดช่างนราธิวาส โรงเรียนร่มเกล้า
ในฐานะเป็นครูผสู้ อน ก็รสู้ กึ ภาคภูมใิ จทีส่ ามารถสร้างพลังเยาวชนให้มคี ณ
ุ ภาพ
มีความรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมได้”
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ครูได้เชื่อมโยงความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักคำ�สอนของศาสนาอิสลาม โดยได้ศึกษาและสอบถามกับ
นักปราชญ์ของอิสลาม จนพบว่า มีความสอดคล้องกันอย่างมาก
ถ้าเราเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเราเรียนรู้หลักของอิสลาม
คือ อิสลามสอนเราให้เกิดความพอเพียงในการดำ�เนินชีวิต
ไม่ว่าในด้านไหนก็ตาม

ข้อจำ�กัดที่ต้องผ่าน
ครูมะนาวี เล่าว่า การทำ�งานในพื้นที่ยังคงมี
อุปสรรคบ้าง ทั้งจากบริบทของการเรียนการสอนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ และการอยูใ่ นบรรยากาศความ
ไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ค่อนข้าง
มาก โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ
และไม่ทันสมัย เนื่องจากข้อจำ�กัดของสถาบันศึกษา
ปอเนาะ เช่น โทรทัศน์ อาจจะมีช่องที่ไม่สมควรให้
เด็กดู รวมถึงสื่อเทคโนโลยีที่ไม่มีไว้รองรับการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล ในกรณีนคี้ รูมะนาวีแก้ปญ
ั หาโดยการ
จัดทำ�เอกสารและหนังสือ จัดเป็นมุมเรียนรู้เพื่อ
ส่งส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน โดยเลือกสรรหนังสือ
ภาษาไทยทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับศาสนา เช่น วิทยาศาสตร์
อิสลาม เรื่องสมุนไพร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษาไทยไปในตัว นอกจากความรูใ้ นเรือ่ งอาชีพ และ
การเกษตร
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ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
เพราะหลายครั้งแผนการสอนที่วางไว้ก็ไม่สามารถดำ�เนินการได้ ต้องเปลี่ยน
แผนใหม่ อีกทั้งครูเองก็ต้องระมัดระวังตัว การลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จึงต้อง
กระชับเวลา แม้จะกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่ครูมะนาวีก็พยายามคิดใน
แง่บวกว่า ครู กศน.เป็นองค์กรที่ต้องการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ให้ความรู้
ให้ คำ � ปรึ ก ษา ส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่ ค นในพื้ น ที่ ประชาชนน่ า จะรั ก คน กศน.
แต่กระนัน้ ครูกไ็ ม่ได้ละเลยทีจ่ ะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนในชุมชน
ตั้งแต่ระดับผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�ศาสนา และชาวบ้าน
“เราต้องสร้างเครือข่ายไว้ในชุมชนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ เป็นเกราะป้องกันให้เรา
ถ้าคนในพื้นที่รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดล่อแหลม เราก็จะได้รู้ด้วย”

ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างความพอเพียง
เพราะมีพ้ืนฐานการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ ครูมะนาวีจึงเข้าใจการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำ�ตัวเป็นแบบอย่างในการ
ใช้ชีวิตที่ไม่มีหนี้สิน จากการแปลงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่บอกว่า รายได้ลบ
รายจ่ายเท่ากับเงินออก ซึ่งครูบอกว่า ถ้าทำ�แบบนี้ไม่มีวันเก็บเงินได้แน่ เพราะ
ตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกเช่นกันที่บอกว่า ความต้องการของมนุษย์มีไม่สิ้นสุด
ดังนั้นหากต้องการส่งเสริมให้เกิดการออม ต้องใช้สูตร นำ�รายได้ลบเงินออม
เท่ากับรายจ่าย ซึ่งหมายความว่า รายจ่ายของเราคือส่วนที่เหลือจากเงินออม
และที่สำ�คัญคือ ต้องรู้จักพอประมาณ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ ซึ่ง
ครูได้เชื่อมโยงความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก
คำ�สอนของศาสนาอิสลาม โดยได้ศึกษาและสอบถามกับนักปราชญ์ของ
อิสลาม จนพบว่า มีความสอดคล้องกันอย่างมาก
“ถ้าเราเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเราเรียนรู้หลักของอิสลามคือ
อิสลามสอนเราให้เกิดความพอเพียงในการดำ�เนินชีวติ ไม่วา่ ในด้านไหนก็ตาม”
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ดังนั้นในการเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ประชาชนในพื้นที่ ครูมะนาวีมักจะชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องดังกล่าว
“สำ�หรับคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเป็นเรื่องศาสนาแล้ว
เขาไม่กล้าปฏิเสธ ถ้าเราบอกว่า องค์ความรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงเหมือนกับหลักคำ�สอนของศาสนาอิสลาม เขาจะตอบรับอย่างแน่นอน
ผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ทใ่ี นหลวงได้วางแนวทางการดำ�เนินชีวติ ทีเ่ หมาะสม
ให้กับประชาชนชาวไทย”

แม้หนักใจแต่ยังไปต่อ
การทำ�งานต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงยาวนานถึง 14 ปี เพราะตั้งใจ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำ�ให้บางครั้งเมื่อเห็น
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในสังคมก็ทำ�ให้ครูเกิดความรู้สึกท้อ
โดยเฉพาะความห่วงใยต่อเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่นับวันจะมี
พฤติกรรมการดำ�เนินชีวิตไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา
“พื้นที่นี้มีมุสลิม 80 เปอร์เซ็นต์ และศาสนาก็ห้ามเรื่องยาเสพติด คนใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เคร่งเกี่ยวกับศาสนา แต่เยาวชนไม่เรียนหนังสือ
แถมยังติดยาเสพติดอีก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร หนักใจมาก”
ครูมะนาวี บอกว่า การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์จึงเป็นหยาดน้ำ�ชโลมใจที่ปลุกปลอบว่า อย่าท้อ อย่างน้อย
ต้องใช้พลังใจ พลังกายของตนกระตุ้นให้ภาคส่วนอื่นๆ คนอื่นๆ ร่วมไม้
ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับ
คนอื่นทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและความทุ่มเทในการทำ�งานต่อไป
“ผมจะพยายามส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ และจะทำ�ให้ดีที่สุด”
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ครูคณิตสามารถพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่ในโรงเรียนให้มี
ความเขียวขจี อย่างครบวงจร มีอาหารประกอบเลี้ยง
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ ผลงานการพลิกฟื้นผืนดิน
ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถเพาะปลูกได้
กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีชาวบ้านและหน่วยงานราชการเข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างสม�่ำเสมอ และยังได้รับรางวัลระดับ
ประเทศหลายรายการ รูปธรรมที่สะท้อนการท�ำงาน
อย่างเอาจริงเอาจังและเอาใจใส่ ท�ำให้นักเรียนที่เรียน
อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการเรียนรู้วิชาชีพที่
สามารถปรับใช้ในชีวิต จนผู้ปกครองพาลูกหลานกลับ
มาเรียนที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคีอีกครั้ง
ความร่วมมือจากชุมชนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
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เป็นครูด้วยหัวใจ

ดาบตำ�รวจคณิต ช่างเงิน
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี
อำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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เพราะชื่นชอบกีฬาทุกประเภท จึงใฝ่ฝันอยากเป็นครูพละ
หลังเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จังหวัดน่าน จึงสมัครเรียนต่อ
ทีส่ ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แต่ตดั สินใจไม่เรียน
กลับช่วยพ่อทำ�นาที่บ้าน 1 ปี จนเพื่อนเขียนจดหมายมาตาม
บอกว่า อาจารย์ให้กลับไปเรียน ดาบตำ�รวจคณิต ช่างเงิน
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี อำ�เภออุ้มผาง
จังหวัดตาก จึงกลับไปเรียนต่อ
หลังเรียนจบ ชีวติ ก็ผกผันอีกครัง้ เมือ่ เพือ่ นทีเ่ รียนด้วยกันชวนไปสอบตำ�รวจ
ผลปรากฏว่าครูคณิตสอบติด แต่เพื่อนสอบไม่ติด ชีวิตเลยได้มาเป็นตำ�รวจ
เมื่อสิ้นสุดการฝึกที่ศูนย์ฝึกอำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการบรรจุที่
กองกำ�กับ ตชด.34 จังหวัดตาก และได้เป็นครูในที่สุด

ในดินแดนที่ห่างไกล
ครูคณิต เล่าว่า ผู้บังคับบัญชารู้ว่าเรียนจบสายครูมา จึงส่งให้ไปเป็นครู
ที่โรงเรียนบ้านแม่จันทะ อำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก หมู่บ้านห่างไกลที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในยุคนั้นยังไม่มีเส้นทางคมนาคม ต้องเดินเท้าเข้าไป
เพียงอย่างเดียว
บ้านแม่จันทะ เป็นหมู่บ้านที่นับถือลัทธิฤาษี ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็น
ศูนย์แห่งหนึง่ ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ชาวบ้านเข้าร่วมขบวนการ
กับพรรคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เพราะความขัดแย้งทางความเชื่อและ
ศาสนากับทางราชการ แม้ภายหลังสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จะกลับคืนสูส่ งั คม
ภายใต้นโยบาย 66/2523 แต่ความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนยังคงมีอยู่
เนือ่ งจากชาวบ้านส่วนหนึง่ ยังคงนับถือลัทธิฤาษี และบางส่วนรับเอาแนวพัฒนา
แบบราชการมาใช้ ทำ�ให้เกิดความไม่ไว้วางใจกัน จนบานปลายเป็นเหตุการณ์ที่
ชาวบ้านรวมตัวกันโจมตีค่ายตำ�รวจตระเวนชายแดน มีผู้เสียชีวิตฝ่ายละ 4 คน
ชาวบ้านที่นี่จึงมีความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจหน่วยงานราชการสูง
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เมื่อครูคณิตเข้ามาสอนในปี พ.ศ. 2537 พบสภาพหมู่บ้านที่ไม่คุ้นชิน
คิดลังเลอยู่ในใจ
“ผมก็ตกใจเหมือนกัน เพราะไม่เคยเห็นกะเหรีย่ งมัดผมจุกข้างบน คิดในใจ
ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำ�ไม แต่พอคิดอีกทีว่า ถ้าเราไม่ทำ�แล้วใครจะทำ� ถ้าเราหวัง
แต่จะอยูใ่ นทีส่ บายกันหมดแล้วใครจะมาช่วยเขา คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงดูแลประชาชนทั้งประเทศ 60 ล้านกว่าคน แค่นี้เรา
จะทำ�ไม่ได้หรือ”
เพราะมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยึดมั่นศรัทธาเป็นต้นแบบ ครูคณิตจึง
ตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่อ
“ตอนแรกที่นี่เป็นโรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำ�รวจตระเวนชายแดน
ไม่มีถนน เดือนหนึ่งเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารให้ครั้งหนึ่ง ถ้าจะหยุดพัก
ก็ตอ้ งเดินออกมา แล้วเดินกลับไปทำ�งาน ใช้เวลาเดินขึน้ 3 วันกว่าจะถึงโรงเรียน
เดินลงอีก 3 วันจะกว่าถึงกองร้อยที่อำ�เภอ”
ด้วยความทีเ่ ป็นหมูบ่ า้ นห่างไกล สภาพความเป็นอยูม่ แี ต่ความยาก
ลำ�บาก นักเรียนไม่เคยเห็นรถ บางครัง้ ทีค่ รูให้นกั เรียนวาดรูป สิง่ ทีน่ กั เรียน
วาดคือ ต้นไม้ ไก่ หรือเฮลิคอปเตอร์ ทีเ่ คยเห็นเวลามาส่งอาหาร เป้าหมาย
การจัดการเรียนรูข้ องครูคณิตจึงอยูท่ กี่ ารสอนให้นกั เรียนอ่านออกเขียนได้
เพื่อที่เวลาติดต่องานราชการจะได้สื่อสารกับคนอื่นได้ นอกจากทำ�หน้าที่
เป็นครูสอนหนังสือแล้ว ครูคณิตต้องทำ�ทุกอย่างเพื่อช่วยพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เป็นทั้งครู หมอ และฝ่ายปกครอง
ช่วยยื่นเรื่องขอสัญชาติให้ชาวบ้านที่อำ�เภอ
ครูคณิต บอกว่า ระหว่างสอนเห็นคนเป็นมาลาเรียกันมาก ครูจงึ สมัครใจ
มาอบรมเรื่องการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย มีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กตัวเล็กๆ อายุ
3 ขวบ เป็นมาลาเรียมาหลายวันแล้ว ผมยังเจาะเลือดไม่เสร็จเลย กำ�ลังจะเอา
เลือดละลายเพื่อส่องกล่อง เด็กชักเสียชีวิตในขณะที่เรากำ�ลังอุ้มอยู่
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พลิกชีวิตด้วยการศึกษา
เพราะดำ�รงชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านจึงไม่เห็นความสำ�คัญของ
การศึกษา พ่อแม่บางคนในหมู่บ้านไม่สนับสนุนให้ลูกเรียนหนังสือ จนครูคณิต
ต้องไปตามถึงไร่ อ้อนวอนพ่อแม่จนใจอ่อนให้ลูกมาเรียน จนได้เด็กน้อย 2 คน
มาดูแลคล้ายๆ ลูกบุญธรรม ติดตามมาใช้ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนแห่งที่ 2 ที่ครู
ย้ายมาอยู่
“ชวนลูกเขามาเรียนต่อจบ ป.6 ผมก็สง่ ไปเรียนต่อมัธยมศึกษาในอำ�เภอ
พอจบคนพี่ก็ไปสอบตำ�รวจ น้องผู้หญิงเป็นพยาบาล”
ความจริงใจและความทุ่มเทช่วยเหลือชุมชนในทุกรูปแบบ ทำ�ให้
ครูคณิตค่อยๆ เข้าไปอยูใ่ นหัวใจของชาวบ้านเกือบทุกคน คนรุน่ ใหม่ทเี่ คย
เรียนหนังสือกับครู เริม่ ตอบรับและให้การช่วยเหลือ จะมีกแ็ ต่ผเู้ ฒ่าผูแ้ ก่ที่
ยังคงยึดถือความเชือ่ และฝังใจกับอดีต แต่กย็ งั ต้องพึง่ ความช่วยเหลือของ
โรงเรียนเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นใดอยู่ที่นั่น ในที่สุดบรรยากาศการอยู่
ร่วมกันจึงเป็นแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย บนพืน้ ฐานของน้�ำ ใจและความจริงใจ
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“ทีน่ เี่ วลาสร้างอาคารต้องใช้ไม้ไผ่ผา่ ทำ�เป็นหลังคาให้เด็กเรียนอยู่ 3 ห้อง
บ้านพักก็เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆ มุงใบตองตึง ชาวบ้านก็มาช่วยทำ�บ้านพักให้
ได้ขา้ วปลาอาหารก็น�ำ มาแบ่งปันให้ จนเราไม่ตอ้ งซือ้ ประทับใจในความมีน�้ำ ใจ
ของเขา ชาวบ้านเขาเหมือนผ้าขาว เขาไม่รู้อะไรสักอย่างเราก็ไปเติมเต็มบางสิ่ง
ให้เขา”

สร้างโรงเรียนพึ่งพาตนเอง
ครูคณิตใช้ชวี ติ ทุม่ เททำ�งานอยู่ 7 ปี โดยไม่ขอย้าย ในทีส่ ดุ ผูบ้ งั คับบัญชา
เห็นฝีมือ จึงให้ย้ายมาสอนที่โรงเรียน ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ ซึ่งครูคณิตตั้งใจ
จะพัฒนาให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหาร จึงขยายพื้นที่เพื่อ
ดำ�เนินโครงการพระราชดำ�ริอย่างครบวงจร จากพื้นที่ 15 ไร่ เป็น 100
กว่าไร่ ด้วยการประชุมชี้แจงกับชาวบ้านว่าจะปลูกข้าว ทำ�ข้าวไร่ ปลูกผัก
เลีย้ งสัตว์ ฯลฯ เพราะการสัญจรลำ�บาก ในขณะทีโ่ รงเรียนต้องเลีย้ งอาหาร
นักเรียนจำ�นวนมาก การนำ�อาหารจากภายนอกเข้ามามีค่าใช้จ่ายสูง
การดำ�เนินงานภายใต้โครงการพระราชดำ�ริสมั ฤทธิผ์ ล โรงเรียนสามารถ
ผลิตอาหารเลีย้ งตนเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถประกอบเลีย้ งนักเรียน 300400 คนได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องนำ�เข้าอาหารเลย และได้รับรางวัลโรงเรียน
โครงการพระราชดำ�ริ กิจกรรมปศุสตั ว์ดเี ด่นประจำ�เขต 6 ถึง 2 ครัง้ ได้รบั รางวัล
กิจกรรมหญ้าแฝกดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่นของเขต 6
นอกจากนีค้ รูคณิตยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนหนังสือ
เพิม่ จากชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมทัง้ ส่งเสริมให้ลกู ศิษย์
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่อำ�เภอ จนมีลูกศิษย์จบมาเป็นครู พยาบาล และ
ข้าราชการในพืน้ ทีจ่ �ำ นวนมาก กระทัง่ ปีที่ 8 ทีค่ รูท�ำ งานอยู่ เมือ่ ชาวบ้านต้องการ
ให้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยขอให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ครูก็ได้ดำ�เนินงานจนโรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ในที่สุด ทำ�ให้จำ�นวน
นักเรียนจากตอนเริ่มต้นมีเพียง 135 คน เพิ่มเป็น 400 กว่าคน
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ก้าวข้ามความขาดแคลน
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี อำ�เภออุ้มผาง
จังหวัดตาก คือโรงเรียนแห่งที่ 3 ที่ครูย้ายมาอยู่จนถึง
ปัจจุบัน เป็นชุมชนม้ง มีอาชีพทำ�ไร่ข้าวโพดและปลูก
ถั่วลิสง คนที่นี่จึงมีฐานะค่อนข้างดี ไม่ค่อยมีเวลามา
ช่ ว ยเหลื อ กิ จ กรรมของโรงเรี ย น นิ ย มส่ ง ลู ก หลาน
ไปเรี ย นที่ โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาของสำ � นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ห่าง
ออกไปเพียง 7 กิโลเมตร ในขณะที่ผืนดินที่ตั้งของ
โรงเรียนเป็นดินคุณภาพเลว ไม่สามารถเพาะปลูกอะไร
ได้มากนัก แต่ด้วยประสบการณ์ในการทำ�โครงการ
พระราชดำ�ริจนประสบความสำ�เร็จ มีรางวัลการันตี
ความสามารถมากมาย ทำ�ให้ครูคณิตสามารถพัฒนา
พลิกฟืน้ พืน้ ทีโ่ รงเรียนให้มคี วามเขียวขจี มีทกุ อย่าง
ครบวงจร มีอาหารประกอบเลี้ยงนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ ผลงานการพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความ
อุดมสมบูรณ์ให้สามารถเพาะปลูกได้ กลายเป็น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ทีม่ ชี าวบ้านและหน่วยงานราชการเข้ามาศึกษา
ดูงานอย่างสม่ำ�เสมอ
ผลงานของโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ
เช่น กิจกรรมหญ้าแฝกดีเด่น การนำ�นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมยุวเกษตรกรโลกทีจ่ งั หวัดชลบุรี ฯลฯ กลายเป็น
รูปธรรมที่สะท้อนการทำ�งานอย่างเอาจริงเอาจังและ
เอาใจใส่ ทำ�ให้นักเรียนที่เรียนอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเกิดการเรียนรู้วิชาชีพที่สามารถปรับใช้ในชีวิต
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ครูคณิตได้ใช้โอกาสที่ชาวบ้านเปิดใจขยายผลการทำ�กิจกรรม
เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และการประมงสู่ชุมชน โดยชี้ให้เห็นประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งการลดรายจ่ายจากการผลิตอาหารกินเอง
การได้แบ่งปันสู่ผู้อื่น และโอกาสให้การสร้างรายได้จากการจำ�หน่าย
ผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคในครอบครัว เป็นการน้อมนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน

จนผูป้ กครองเห็นถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนพาลูกหลาน
กลับมาเรียนที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคีอีกครั้ง และความร่วมมือจาก
ชุมชนก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
“จากทีเ่ ขาสบประมาทว่าทำ�ไม่ได้ เราก็ท�ำ จนได้ ตอนนีไ้ ม่วา่ กิจกรรมอะไร
ชาวบ้านยืน่ มือเข้ามาช่วยหมด จะทำ�อะไรบอก ชาวบ้านช่วยเต็มที่ ทำ�ให้เข้าใจว่า
การทำ�งานจะประสบผลสำ�เร็จได้ ต้องใช้ใจแลกใจ และต้องทำ�อย่างจริงจัง
เมื่อเขารู้ว่าเราทำ�จริง มีความจริงใจกับเขา เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมา”
ครูคณิตได้ใช้โอกาสที่ชาวบ้านเปิดใจขยายผลกิจกรรมเลี้ยงสัตว์
ปลูกผัก และการประมงสูช่ มุ ชน โดยชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ทัง้ การ
ลดรายจ่ายจากการผลิตอาหารกินเอง การได้แบ่งปันสูผ่ อู้ น่ื และโอกาสสร้าง
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตผลทีเ่ หลือจากการบริโภคในครอบครัว เป็นการ
น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน
ครูคณิตนำ�พาโรงเรียนก้าวข้ามข้อจำ�กัดและความขาดแคลนทั้งเรื่อง
งบประมาณ สภาพพื้นที่ และความร่วมมือจากชุมชนได้อย่างงดงาม เพราะมี
ตัวอย่างจากคุณย่าที่เป็นครู อีกทั้งนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนช่างสังเกต โดยครู
เล่าว่าเวลาไปไหนจะสังเกตและถ่ายรูปสิ่งดีๆ เก็บไว้ เพื่อมาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของโรงเรียน
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ในส่วนของการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียน ครูคณิตเน้นการ
ทำ�งานร่วมกันแบบพี่กับน้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเน้นย้ำ�ให้ทุกคน
มีสำ�นึกในหน้าที่ มีความสามัคคีในการทำ�งาน
“คติการทำ�งานของผมที่บอกกับครูในโรงเรียนว่า เราต้องรู้บทบาท
ของเราว่า เราอยู่ตรงไหนก็ทำ�งานไปตามบทบาทหน้าที่นั้น ผมอยู่ตรงไหน
ผมก็จะทำ�งาน จะดูแลทุกอย่างในโรงเรียน แม้แต่สวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ ครูจะ
ไปประชุมที่ไหน ผมก็จะหาค่าน้ำ�มันให้ สิ้นปีอาจจะพาไปเที่ยวไปทัศนศึกษา
ไปดูโรงเรียนที่เขาพร้อม ไปเที่ยวทะเลบ้าง เป็นขวัญกำ�ลังใจเล็กๆ น้อยๆ ที่มี
ให้กับเพื่อนร่วมงาน”

เป้าหมายต่อไปในชีวิต
แม้การบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวมจะเป็นไปด้วยดี นักเรียนมี
โภชนาการดี ขึ้ น มี อั ต ราการศึ ก ษาต่ อ 100 เปอร์ เซ็ น ต์ แต่ ค รู ค ณิ ต ก็ ยั ง
ยอมรับว่า ยังมีจุดอ่อนด้านวิชาการที่ยังต้องปรับปรุง เพราะครูในโรงเรียน
ส่วนใหญ่จบไม่ตรงสาขาวิชาทีส่ อน จึงอยากพัฒนางานวิชาการให้เข้มแข็งยิง่ ขึน้
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“ผมว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ของประเทศไทย ถ้าเด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี
ก็จะทำ�ให้ประเทศชาติของเราเจริญไปด้วย”
เมื่อลูกศิษย์เรียนจบไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเรียนต่อ
“ผมว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย
ถ้าเด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะทำ�ให้ประเทศชาติของเราเจริญไปด้วย”
ครูคณิตมองว่า การได้รบั รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นสิ่งที่เติมเต็มความภาคภูมิใจในชีวิต เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทำ�ให้ครูยิ่ง
ทุ่มเททำ�งานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระ
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนกว่าร่างกายจะ
ทำ�ไม่ไหว
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ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ที่เข้าใจหัวอกคนเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครู
ตชด. ครู กศน. ครู สพฐ. ครูคณิตจึงอยากฝากกำ�ลังใจให้ครูที่ทำ�งานในถิ่น
ทุรกันดารว่า ถ้ารู้สึกท้อขึ้นมาก็ขอให้คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 9
“พระองค์ทา่ นเหนือ่ ยกว่าเรามาก เราแค่เสีย้ วหนึง่ ของพระองค์ทา่ น
ก็ตอ้ งทำ�ให้ดที สี่ ดุ เพือ่ ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ตอบแทนคุณความดี
ของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย”
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เหตุผลที่ครูเพียรเริ่มกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน
อย่างจริงจัง เพราะโรงเรียน ตชด.ส่วนใหญ่ต้องทำ�
อาหารเลี้ยงนักเรียน แต่พืชผักที่จะใช้ประกอบอาหาร
หายาก แม้ชาวบ้านที่นี่จะมีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ
หาผักหาเนื้อสัตว์จากป่า เมื่อโรงเรียนต้องการวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารก็จะหาได้เพียงแต่หยวกกล้วย
กับหน่อไม้ ซึ่งมีเฉพาะในฤดูฝน อาหารส่วนใหญ่ต้อง
นำ�เข้าจากภายนอก จึงเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำ�ก่อนคือ
การเปิดพื้นที่เพื่อปลูกผัก ตามด้วยการเลี้ยงเป็ด
ก่อนจะขยายผลไปสู่การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น
ทั้งไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน ไก่งวง หมูหลุม โค และปลา
เพื่อให้เด็กและครูอิ่มท้อง
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ครูเกษตรเพื่อทุกชีวิต

ดาบตำ�รวจเพียร ฉลูรัตน์
โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า
อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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จากความตั้งใจแรกที่มาเป็นครู ตชด.เพราะคิดว่าจะได้มีเวลา
อ่านหนังสือเตรียมสอบเลื่อนขั้นเป็นนายร้อย แต่เมื่อเห็น
ความขาดแคลนของลูกศิษย์ตัวน้อย ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ดาบตำ�รวจ เพียร ฉลูรตั น์ แห่งโรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ปา้
อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนใจเลิกคิดจะสอบ
เลื่อนตำ�แหน่ง ตั้งใจอุทิศตัวสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
ลูกศิษย์ และชุมชน

ทุกคนในโรงเรียนต้องอยู่ดี กินดี
ครูเพียรเป็นลูกอีสาน มีถิ่นกำ�เนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนจบมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แล้วสมัครเข้ารับราชการตำ�รวจ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานปราบปราม
มี โ อกาสปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห มวดสนามรั บ เสด็ จ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านทิไลป้า ในปี พ.ศ. 2550
เห็นว่าโรงเรียนมีหนังสืออยู่เยอะ น่าจะมาอยู่เพื่อที่จะได้อ่านหนังสือสอบเพื่อ
เลือ่ นขัน้ ปีถัดมาจึงสมัครมาเป็นครูที่นี่
“ช่วงแรกสิ่งที่มองว่าเป็นปัญหาคือ เราอยากปลูกผักเพื่อให้เด็กและครู
มีกิน แต่ปัญหาที่เจอคือระบบน้ำ�ไม่ดี ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง จึงเริ่มขุดบ่อดินเพื่อ
เก็บน้ำ�ที่ใช้แล้วจากการอาบน้ำ� ล้างจาน มาใช้รดผัก”
เหตุผลที่ครูเพียรเริ่มกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพราะ
โรงเรียน ตชด.ส่วนใหญ่ตอ้ งทำ�อาหารเลีย้ งนักเรียน แต่พชื ผักทีใ่ ช้ประกอบอาหาร
หายาก ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ หาผักหาเนื้อสัตว์จากป่า
เมือ่ โรงเรียนต้องการวัตถุดบิ ในการประกอบอาหารก็จะหาได้แต่หยวกกล้วย
กับหน่อไม้ ซึง่ ก็มเี ฉพาะในฤดูฝน อาหารส่วนใหญ่ตอ้ งนำ�เข้าจากภายนอก
เห็นว่าสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�ก่อนคือ การเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ปลูกผัก ตามด้วยการเลีย้ งเป็ด
ซึ่งภายในปีเดียวก็สามารถเพาะพันธุ์ได้มากถึง 200 ตัว และต่อมากลายเป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า
มั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากเป็ดแน่นอน
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เมือ่ การเลีย้ งเป็ดประสบผลสำ�เร็จอย่างดี ครูกเ็ ริม่ ขยายผลไปสูก่ ารเลีย้ ง
สัตว์ประเภทอืน่ ขอพันธุห์ มูจากปศุสตั ว์ ได้รบั การอนุเคราะห์หมูพนั ธุเ์ หมยซาน
มา 3 ตัว เป็นการตั้งต้นทดลองเลี้ยง แต่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ เมื่อหมูโตก็ใช้เป็น
อาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน
การทำ�งานเกษตรแม้จะประสบความสำ�เร็จ แต่ก็มีข้อบกพร่องที่ได้รับ
คำ�ตำ�หนิจากผูบ้ งั คับบัญชาเรือ่ งการจัดสัดส่วนการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ นโรงเรียน
เพราะโรงเรือนเลีย้ งสัตว์อยูใ่ กล้กบั บ้านพักครู ทำ�ให้ครูตอ้ งพักการเลีย้ งสัตว์แล้ว
รื้อโรงเรือนทั้งหมดย้ายไปปลูกสร้างใหม่ ขยายพื้นที่ออกไปโดยไม่รู้ว่าได้รุกล้ำ�
พื้นที่ป่า
“ตอนนัน้ เราทำ�โดยยังไม่ได้คดิ ว่าต้องขยายไปสูช่ มุ ชน คิดแต่วา่ ทำ�อย่างไร
ก็ได้ให้เด็กทุกคนได้กินอิ่มนอนหลับ ที่มุ่งเรื่องปากท้องก่อน เพราะโรงเรียนมัน
ไกลอยู่แล้ว เดินทางเข้าออกก็ลำ�บากอยู่แล้ว จึงอยากให้ครูและนักเรียนได้กิน
อาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพ”
แม้จะถูกตำ�หนิ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็น่าชื่นใจ เมื่อชาวบ้านเห็นว่า
ลูกหลานได้กนิ อิม่ กินดีขนึ้ รวมทัง้ สามารถมาพึง่ พาโรงเรียนในเรือ่ งอาหาร
ได้ยามขาดแคลน คำ�ตำ�หนิทไี่ ด้รบั ก็ถกู พิจารณานำ�มาปรับปรุงการทำ�งาน
มีการจัดการใช้ประโยชน์พนื้ ทีใ่ ห้เหมาะสมมากขึน้ โดยในปัจจุบนั แบ่งพืน้ ที่
สำ�หรับการเกษตรคือ ปลูกข้าว 30 ไร่ ปลูกถั่วตระกูลต่างๆ อีก 30 ไร่ พื้นที่
ส่วนหนึ่งกันไว้ทำ�แปลงดอกไม้ และมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
ที่ขอชาวบ้านไว้อีก 30 ไร่ สำ�หรับใช้ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคของโรงเรียน
เมื่อโรงเรือนสำ�หรับเลี้ยงสัตว์พร้อม คือมีโรงเรือนไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน
ไก่งวง และสุกร มีทั้งพื้นดิน พื้นซีเมนต์ และหมูหลุม นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนโค
บ่อปลา 30 บ่อ ทุกพืน้ ทีถ่ กู จัดสรรอย่างลงตัว ทัง้ แปลงผัก ส่วนเลีย้ งสัตว์ บริเวณ
อาคารเรียน โรงครัว บ้านพักครู รวมถึงแปลงดอกไม้
“แนวคิดทีจ่ ะทำ�แปลงดอกไม้คอื อยากให้โรงเรียนมีของกินและดูสวยงาม
เพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมรู้สึกดีว่าแม้โรงเรียนเราจะอยู่ไกล แต่เรามีพร้อมทุกสิ่ง”
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สำ�หรับแผนงานทีต่ งั้ ใจจะทำ�เพิม่ คือ ร้านค้า
ชุ ม ชนในความหมายใหม่ ที่ ไ ม่ ใช่ นำ � สิ น ค้ า จาก
ภายนอกมาวางขาย แต่เป็นการนำ�ผลผลิตในชุมชน
มาจำ � หน่ า ยให้ แ ก่ ส หกรณ์ โรงเรี ย น นำ � ไปขายสู่
ภายนอก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ประสบการณ์ของความพากเพียร
ครูเพียร เล่าว่า งานเกษตรที่ทำ�มาทั้งหมดนั้น
ไม่ได้มคี วามรูจ้ ากการร่�ำ เรียนเขียนอ่าน แต่เป็นความรู้
จากประสบการณ์ชีวิตล้วนๆ นับตั้งแต่เล็กที่ครูต้อง
จากบ้านไปอยูฟ่ าร์มสุกรตัง้ แต่เรียนประถมศึกษาปีที่ 1
ทำ�งานได้ค่าจ้างวันละ 1 บาท จนกระทั่งเรียนจบ
มั ธ ยมศึ ก ษาจึ ง ได้ ก ลั บ มาอยู่ บ้ า น ช่ ว ยแม่ ค้ า ขาย
ยามว่างในวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยงานในเทศบาล
ทั้งเก็บกวาดขยะ ซ่อมไฟฟ้า ได้ค่าจ้างวันละ 40 บาท
“เราถูกพ่อแม่บ่มเพาะมาแบบนี้ ความอดทน
จึงสูง เมื่อผ่านอะไรมาเยอะ ประสบการณ์ก็มากตาม
ไปด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ มีจนิ ตนาการ ซึง่ ก็ไม่รวู้ า่
ถูกหรือผิด เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้เลย แต่
ผมอยากทำ� ถ้าเราไม่ทำ� ก็ไม่มีใครทำ� ถูกนายตำ�หนิ
ผมก็ไม่วา่ อะไร ไม่ใช่เพราะเราไม่เคารพผูบ้ งั คับบัญชา
แต่เราคิดแค่อยากให้เด็กมีกิน เรามีกิน เพื่อนร่วมงาน
มีกินเท่านั้น”
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ครูเพียรยังนำ�ความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้ปกครองนักเรียน
มาใช้เป็นแนวทางการทำ�งาน พยายามแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ
จากสื่อที่หลากหลาย นำ�มาผสมผสานกับประสบการณ์ที่เคยพบเห็น
ปรับวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
นอกจากอาศัยประสบการณ์ล้วนๆ ในการทำ�การเกษตรในโรงเรียน
ครูเพียรยังนำ�ความคิดเห็นจากเพือ่ นร่วมงานและผูป้ กครองนักเรียนมาใช้
เป็นแนวทางการทำ�งาน พยายามแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ จากสื่อที่
หลากหลาย เช่น ไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงกบเลย ก็หาความรู้จากยูทูปนำ�
มาผสมผสานกับประสบการณ์ที่เคยพบเห็น ปรับวิธีการให้สอดคล้องกับ
สภาพพืน้ ที่ จนสามารถเลีย้ งกบได้ผลดี เช่นเดียวกับการเลีย้ งสัตว์ประเภทอืน่ ๆ
เพราะตั้งใจทุ่มเททำ�งานเพื่อพัฒนาโรงเรียน ความคิดจึงวนเวียนอยู่กับ
การทำ�งานตลอด 24 ชัว่ โมง จึงกลายเป็นคนติดโรงเรียน เพราะรูว้ า่ งานทีต่ อ้ งทำ�
มีอยูม่ ากมาย หากต้องแบ่งเวลาไปไหนก็เท่ากับเสียเวลาทำ�งานไปค่อนข้างเยอะ
“เวลาผมทำ�งาน ผมจะไม่หยุด ทำ�ถึง
3 ทุม่ ทุกวัน ถ้าใครไม่ไปตามผมก็ไม่เลิก ผมจะ
แบ่งเวลาเช้ามาทำ�งานตั้งแต่ตี 4 สายมาเข้า
ชั้นเรียน เที่ยงดูเด็กรับประทานอาหาร บ่าย
เข้าชัน้ เรียน บ่ายสามจึงหายตัวไปทำ�งานอืน่ ๆ
ในโรงเรียน ผมถึงไม่อยากไปไหน เวลา 24
ชัว่ โมงของผม ส่วนใหญ่จงึ อยูก่ บั การสอนและ
การสร้างสิ่งที่ขาด”
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สอนเด็กต้องสนุกและมีความสุข
แม้จะใส่เรือ่ งการเกษตร แต่ครูเพียรก็ไม่ได้ละทิง้ หน้าทีห่ ลักคือ การสอน
ลูกศิษย์ โดยรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งครูเพียร
ออกตัวว่าไม่ได้เก่งด้านวิชาการ แต่ถ้าต้องสอนในสิ่งที่ไม่รู้ก็จะค้นคว้าเพิ่มเติม
แล้วนำ�มาปรับใช้ในการสอน
“เทคนิคในการสอนจริงๆ สำ�หรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 คือต้องทำ�ให้
เด็กสนุก มีความสุข และอยากมาโรงเรียน ทำ�ให้เขารูส้ กึ ว่าการเรียนมันง่าย ส่วน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งขั้นแรก
ต้องทำ�ให้เขาอยากมาโรงเรียนเสียก่อน เมือ่ เขาอยากเรียนแล้ว เราต้องหารูปแบบ
วิธีการสอนที่ไม่เครียดเพื่อให้เขาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น”
ดังนัน้ ในการสอนบางครัง้ ถ้าครูเพียรเห็นลูกศิษย์เริม่ หาว เริม่ เครียด
ก็จะเปลีย่ นบรรยากาศพาไปดูผกั ทีป่ ลูกไว้ พาไปให้อาหารสัตว์ เป็นการสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้ ก่อนที่จะสอดแทรกการเรียนการสอนในแต่ละวิชา
เข้าไป
ผลสำ�เร็จจากการสร้างอาหารได้อย่างพอเพียงต่อการบริโภคในโรงเรียน
ทำ�ให้ครูเพียรมีแนวคิดที่จะขยายผลการเลี้ยงสัตว์ไปสู่ชุมชน แต่ด้วยชาวบ้าน
ไม่นิยมเลี้ยงสัตว์ เพราะรู้สึกเป็นภาระในการดูแล ครูจึงต้องเลือกขยายผลกับ
คนทีส่ นใจก่อน ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามาเลีย้ งสัตว์ในโรงเรียน กลายเป็นว่า
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกมาช่วยกันทำ� เป็นการสาน
สัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกับดูแลสัตว์เลี้ยงของโรงเรียนไปด้วย
ครูเพียรหวังว่า การได้ทดลองเลีย้ งสัตว์เอง ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารดูแลสัตว์ และ
สัมผัสถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเอง จะทำ�ให้ชาวบ้านเริ่ม
สนใจทีจ่ ะเลีย้ งสัตว์หลากหลายชนิดมากขึน้ ซึง่ จะทำ�ให้แต่ละครอบครัวมีอาหาร
โปรตีนไว้บริโภคอย่างพอเพียงในอนาคต แทนการเข้าป่าล่าสัตว์ที่นับวันจะหา
ยากขึ้นทุกที รวมทั้งสุ่มเสี่ยงต่อการทำ�ผิดกฎหมาย
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เมือ่ ความเจริญคืบคลานเข้ามาสูช่ มุ ชน การเตรียมตัวพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องเตรียมไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่ารอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึง
ตัวโดยไม่คิดทำ�อะไร เพราะอย่างน้อยการเริ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกผักไว้บริโภค
ในครัวเรือนก็จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำ�ให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายในการดำ�รงชีพลง
ได้บ้าง
“ความเชื่อของคนที่บ้านทิไล่ป้า เขาที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เราก็ทำ�ทุกอย่างให้
เขาเห็นว่า เรามุง่ มัน่ เราทำ�จริงๆ เราขอเลีย้ งสัตว์ในพืน้ ทีข่ องโรงเรียน เลีย้ งแล้ว
เราไม่ได้กนิ คนเดียว เวลาจัดกิจกรรมในโรงเรียน ผูป้ กครองก็ได้ทานกับเรา พอได้
ทานบ่อยๆ เขาก็รู้สึกอยากจะเลี้ยงเองบ้าง”

ใช้ “ความรัก” สร้างคน
ความตั้งใจในการทำ�งานมานานกว่า 10 ปี แม้ไม่บรรลุผลสำ�เร็จ
อย่างที่ตั้งใจไว้ทุกเรื่อง แต่ก็เริ่มเห็นเค้าลางของความเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มทำ�แปลง
เกษตรไว้บริโภค บทบาทที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ แต่รวมถึงการดูแลเรื่อง
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ปากท้อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนประดุจลูกหลาน แม้กระทั่ง
ลูกศิษย์เรียนจบไปแล้วก็ยงั ต้องหาทีเ่ รียนต่อ หางานให้ท�ำ ซึง่ เคล็ดลับของ
การทำ�อย่างนี้ ครูเพียรบอกว่ามีเครื่องมือเดียวคือ “ใช้ความรัก”
“เราดูแลเด็กเหมือนดูแลลูก เราเลี้ยงแมวเรายังรักแมว แต่นี่เป็นคนที่มี
ชีวิต จิตใจ มีความรู้สึก เราก็ต้องรักเป็นธรรมดา ผมจะเป็นคนที่ไม่ตีเด็กเลย
แต่จะใช้ความรักมากกว่า ซึ่งเขาจะกลัวมากกว่าไม้เรียวเสียอีก”
ครูเพียรเล่าว่า ทีท่ �ำ งานอย่างทุม่ เทกายใจเช่นนี้ เป็นเพราะลอกเลียนแบบ
จากต้นแบบทีเ่ ทิดทูนไว้เหนือหัวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9
สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ลงมือทำ�มีคนคิดไว้ ทำ�ไว้แล้วคือ พระองค์ทา่ น สิง่ ทีค่ รูเพียรนำ�มา
ปฏิบตั ลิ ว้ นเป็นการทำ�ตามรอยของพระองค์ทง้ั สิน้ ความเชือ่ มัน่ ศรัทธานีจ้ งึ เป็น
พลังหล่อเลี้ยงหัวใจให้สามารถอดทนต่อความยากลำ�บากในชีวิตความเป็นอยู่
จนกลายเป็นความรัก ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ�
“ถ้าเราไปสอบนายร้อยเราอาจจะทำ�ประโยชน์ได้ไม่เท่ากับการเป็นครู”
การได้เห็นนักเรียน เพื่อนครู คนในชุมชนกินอิ่ม อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข คือ รางวัลทีค่ รูเพียรได้รบั ในทุกๆ วัน สิง่ ทีค่ รูท�ำ ให้ครอบครัวได้เห็น
กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกสาวอยากเดินตามรอยเท้าพ่อ จึงพยายาม
มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เมื่อเรียนจบแล้วจึงอาสาไปทำ�หน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้อย่างไม่ลงั เล และนัน่ ก็เป็นอีกความภาคภูมใิ จของครูทค่ี รอบครัว
ของตนได้ทำ�หน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน
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ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ�
ครูผู้รับผิดชอบต้องทำ�แผนการสอน แล้วนำ�เสนอต่อ
ครูใหญ่ก่อน หลังการสอนในแต่ละวันต้องมีการบันทึก
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา
ทุกสัปดาห์ครูจะต้องส่งบันทึกให้ครูใหญ่ตรวจ และ
นำ�ปัญหามาหารือกันว่าจะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ครูผู้สอน
ต้องจัดทำ�สื่อการเรียนการสอนเอง 1 ปีที่ใช้การสอน
แบบนี้ พบว่าผล O-NET ของเด็กประถมศึกษาปีที่ 6
สูงกว่า 5 ปีที่ผ่านมาทุกสาระวิชาและสูงกว่ามาตรฐาน
ปัจจุบันนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สามารถสื่อสารได้ เขียนได้ อ่านได้ มีพื้นฐานความรู้
ด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี และมีสถิติการเรียนต่อ
100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งเรียนต่อในโรงเรียนปอเนาะและ
โรงเรียนสามัญ
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หน้าที่ที่ภาคภูมิใจ
ใต้ร่มพระบารมี

พันตำ�รวจโทสมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์
โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก
อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา
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เคยคิดว่าชีวิตตัวเองลำ�บากแล้ว แต่เมื่อมาเป็นครู ตชด.
จึงพบว่า ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยากลำ�บากมากกว่าตนเอง
พันตำ�รวจโท สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียน
ตชด.บ้านประกอบออก อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จึงทุ่มเททำ�งานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มหัวใจ

แรงใจจากการด้อยโอกาส
ชีวิตวัยเด็กที่ต้องมาอยู่วัดตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนเรียนจบ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการเปิดรับสมัครครูประจำ�ตำ�บล ครูสมเกียรติเลือกทีจ่ ะ
เรียนต่อ แต่สุดท้ายก็สอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด จึงมาเป็นเด็กวัดที่วัดราชาคณะ
เพื่อเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ทำ�งานหาเงินส่งเสีย
ตัวเองเรียน สุดท้ายก็เรียนไม่จบ จึงมาสมัครเป็นตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
โดยรับราชการครั้งแรกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2526 ตำ�แหน่งพลตำ�รวจของ
กองกำ�กับการ ตชด.เขต 8 ปฏิบัติหน้าที่ในหมวดปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ทำ�งานอยู่ในฐานปฏิบัติการ งานลาดตะเวน และงานมวลชนไปพร้อมกัน จึงได้
รู้จักโรงเรียน ตชด. หลังจากนั้นอีก 8 ปี จึงสมัครเป็นครู ตชด.
แต่การจะเป็นครู ตชด.ในยุคนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้องผ่านการสอบคัดเลือก
อย่างเข้มข้น ทัง้ สอบคัดลายมือ เพราะคนจะเป็นครูลายมือต้องสวย สอบข้อเขียน
สาธิตการสอน จับฉลากได้เรื่องใดก็สอนเรื่องนั้น ครั้งนั้นทั้งกองกำ�กับมีผู้สมัคร
20 คน รับเพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งตำ�แหน่งก็ตกเป็นของครูสมเกียรติในที่สุด
“นึกถึงชีวติ ตัวเองทีไ่ ม่ประสบความสำ�เร็จอะไรเลย ตัง้ ใจเรียนนิตศิ าสตร์
ก็เรียนไม่จบ มาเรียนจบตอนหลัง พอเป็นครู ตชด. เราว่าเราแย่แล้วนะ แต่มา
เจอเด็กที่นี่แย่กว่าเราอีก เด็กที่ผมสอนเป็นลูก ผกค.ทั้งนั้น เลยกลายมาเป็น
แรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นครูช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส”
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ครูสมเกียรติเริ่มชีวิตครู ตชด.ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่โรงเรียน ตชด.
บ้านยูงงาม อำ�เภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จนติดยศเป็นสิบตำ�รวจ
สอนอยู่ที่นั่น 12 ปี พอปี พ.ศ. 2536 มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2544 สอบเป็นนายตำ�รวจสาย
ครูใหญ่จงึ ย้ายมาอยูท่ ก่ี องกำ�กับ 41 จังหวัดชุมพร รับผิดชอบพืน้ ที่ 3 จังหวัดคือ
ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง รับหน้าทีเ่ ป็นครูใหญ่ทโ่ี รงเรียน ตชด.บ้านยางโพง
อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้รับรางวัลครูใหญ่
ดีเด่นระดับภาค ในปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลครูใหญ่ดีเด่นระดับ
ประเทศและได้รบั โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กระทั่งย้ายมาสอนที่โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก อำ�เภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
ผลงานทีโ่ ดดเด่นของครูสมเกียรติมที งั้ เรือ่ งการแก้ปญ
ั หาการใช้ภาษาไทย
ของนักเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรูเ้ รือ่ งการปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส์ และ
การบริหารกองทุนของโรงเรียน

สร้างฐานความรู้จากภาษาไทย
การแก้ปญ
ั หาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน สืบเนือ่ งจากเด็กใน 4 อำ�เภอ
ของจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กมุสลิมเกือบ 100
เปอร์เซ็นต์ ในโรงเรียนมีเด็กไทยพุทธแค่ 4 คน ซึ่งโดยวิถีของชาวมุสลิม ภาษา
ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วันคือ ภาษายาวี ดังนัน้ เด็กทีเ่ ริม่ เข้าโรงเรียนอนุบาลส่วนใหญ่
จึงพูดภาษาไทยไม่ได้ ส่งผลต่อการเรียน เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผล O-NET ไม่ผ่านมาตรฐาน ครูสมเกียรติจึงทำ�
โครงการอ่านออกเขียนได้อย่างยั่งยืน สอนภาษาไทยโดยวิธีการแจกลูกสะกด
คำ� เช่น การสะกดคำ�ว่า กา เริ่มจาก ก.ไก่ สระอา อ่านว่า กา
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การจัดการเรียนการสอนวิธนี เ้ี ริม่ ตัง้ แต่ชน้ั อนุบาล ตลอด 1 ปีการศึกษา
มีทีมครูอาสาคือ ครูในโรงเรียน ประกอบด้วยครูภาษาไทย 1 คน และ
ครูอาสาอีก 2 คน แบ่งเด็กเป็น 2 ระดับคือ กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ
กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 4-6 คัดกรองผ่านการเลือกคำ�ง่ายๆ 50 คำ�สำ�หรับ
แต่ละระดับช่วงชั้น แล้วให้เขียนตามคำ�บอก ถ้าเขียนไม่ได้แสดงว่าอ่าน
ไม่ได้ สามารถแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่มคือ เด็กอ่านออก เด็กอ่านไม่คล่อง
เด็กอ่านไม่ได้เลย แล้วจัดกลุม่ ใหม่คอื รวมกลุม่ ทีอ่ า่ นไม่ได้กบั อ่านไม่คล่อง
มาสอนพิเศษช่วงเช้าวันละ 1 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียนตามปกติ เมื่อสิ้นสุด
ภาคเรียนมีการประเมินผลโดยให้เด็กเขียนตามคำ�บอก
ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแจกลูกสะกดคำ� เป็นความรู้ที่ได้มา
จากประสบการณ์เรียนในอดีต ซึง่ ครูสมเกียรติเคยนำ�มาปรับใช้ในการสอนตอน
อยู่ที่โรงเรียน ตชด.บ้านยางโพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าสามารถสอนเด็ก
นักเรียนที่อ่านไม่คล่องจำ�นวน 38 คน ให้สามารถอ่านได้คล่องเกือบทั้งหมด
ชุดประสบการณ์ดังกล่าวตรงกับความรู้ที่ได้จากการได้เข้าอบรมโครงการอ่าน
ออกเขียนได้อย่างยั่งยืน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีกระแสพระดำ�รัสให้จัดขึ้น ยิ่งทำ�ให้ครูสมเกียรติมั่นใจว่าแนวทางการสอน
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1 ปีที่ใช้การสอนในลักษณะแจกลูกสะกดคำ�พบว่า ผล O-NET
ของเด็ก ป.6 สูงกว่า 5 ปีที่ผ่านมาทุกสาระวิชา และสูงกว่า
มาตรฐาน เพราะถ้าอ่านภาษาไทยได้วิชาอื่นก็เรียนรู้เรื่อง เช่น
วิชาคณิตศาสตร์ถ้าอ่านโจทย์ไม่ได้ก็ทำ�ไม่ได้ ไม่เข้าใจภาษาไทย
ก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่อง

ภาษาไทยวิธีนี้จะช่วยให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยดีขึ้นอย่าง
แน่นอน จึงนำ�แนวทางนี้มาทำ�ต่อหลังจากย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.
บ้านประกอบออก อำ�เภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ� ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ต้องทำ�แผนการสอน แล้วนำ�เสนอต่อครูใหญ่ก่อนสอน หลังการสอนใน
แต่ละวันต้องมีการบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยทุกสัปดาห์ครูจะต้องส่งบันทึกให้ครูใหญ่ตรวจ และนำ�ปัญหา
มาหารือกันว่าจะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ครูผู้สอนยังต้องจัดทำ�สื่อการเรียน
การสอนเอง โดยการเขียนแผ่นชาร์ตเป็นสื่อในการเรียนรู้ เมื่อสอนเสร็จ
ก็ จ ะเก็ บ สะสมไว้ ใช้ ง านต่ อ ไป จนปั จ จุ บัน ชาร์ ต สื่อ การเรี ย นการสอน
แจกลูกสะกดคำ�ที่ครูค่อยๆ ทำ�สะสมไว้ มีมากกว่า 200 แผ่น พร้อมนำ�มา
จัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับ
“ผลของการสอนในลักษณะแจกลูกสะกดคำ�พบว่า 1 ปีที่ใช้การสอน
แบบนี้ ผล O-NET ของเด็ก ป.6 สูงกว่า 5 ปีที่ผ่านมาทุกสาระวิชาและสูงกว่า
มาตรฐาน เพราะถ้าอ่านภาษาไทยได้วชิ าอืน่ ก็เรียนรูเ้ รือ่ ง เช่น วิชาคณิตศาสตร์
ถ้าอ่านโจทย์ไม่ได้กท็ �ำ ไม่ได้ ไม่เข้าใจภาษาไทยก็เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่รเู้ รือ่ ง”
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ปัจจุบนั นักเรียนทีเ่ รียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสือ่ สารได้
เขียนได้ อ่านได้ มีพนื้ ฐานความรูด้ า้ นภาษาไทยเป็นอย่างดี และมีสถิตกิ าร
เรียนต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ เรียนต่อในโรงเรียนปอเนาะและเรียนโรงเรียน
สามัญ ซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระบบงานสร้างระบบทีม
นอกจากทำ�ให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว ครูสมเกียรติยงั มีงานอีกส่วนหนึง่
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จไม่แพ้กนั คือ การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียน แม้โรงเรียนมีพื้นที่เพียง 7 ไร่ ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งของอาคารเรียน
และพื้นที่เพาะปลูกสำ�หรับผลิตอาหารให้นักเรียน 180 คน ข้อจำ�กัดของ
พื้นที่ทำ�ให้ครูต้องหาวิธีการเพาะปลูกให้สามารถผลิตพืชผักที่จะนำ�มา
ประกอบเลีย้ งนักเรียนให้ได้ จึงนำ�ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือ
พืชไร้ดินมาใช้ แม้จะไม่เคยมีความรู้มาก่อน แต่พอรู้ว่ามีเพื่อนครูโรงเรียนอื่น
เคยอบรมเรื่องนี้มาก่อน ครูสมเกียรติและครูที่รับผิดชอบด้านการเกษตรของ
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โรงเรียนจึงขอให้ครูท่านนั้นมาอบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียน นำ�ความรู้ที่ได้
มาทดลองปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลาดุก
เลี้ยงปลากินพืช และการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ได้ผลดี จนสามารถผลิตอาหาร
สำ�หรับการประกอบเลีย้ งคนในโรงเรียนได้อย่างพอเพียง เมือ่ สามารถผลิต
อาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค จึงนำ�ความรู้ดังกล่าวขยายผลสู่ชุมชน
ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการปลูกผักและเลีย้ งสัตว์เพือ่ สร้างอาหารแก่ครัวเรือน
ผลผลิตทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ประกอบอาหารทีผ่ ลิตได้ภายในโรงเรียน ถูกจัดการ
ให้เข้าสู่ระบบสหกรณ์ นำ�ไปจำ�หน่ายให้แก่โรงครัวของโรงเรียนต่อ โดยใช้
งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวันมาซื้อ เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่อง
การบริหารจัดการสหกรณ์ให้นักเรียนได้รับรู้ ทั้งนี้สหกรณ์ของโรงเรียนมี
นักเรียนและครูทกุ คนเป็นสมาชิก รายได้ทงั้ หมดถูกนำ�เข้ากองทุนเพือ่ ใช้ด�ำ เนิน
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป
การที่งานจะสำ�เร็จได้นั้น ครูสมเกียรติในฐานะผู้นำ�ต้องมีการบริหาร
จัดการงานและคน ซึง่ เริม่ ต้นจากตนเองทีต่ อ้ งมาทำ�งานไกลบ้าน ห่างครอบครัว
ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านที่ครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กว่า 400 กิโลเมตร ทำ�ให้ไม่สามารถกลับบ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้บ่อยๆ
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ครูสมเกียรติใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำ�งานอยู่ที่โรงเรียนอย่างเต็มที่
ในขณะเดียวกันก็สร้างข้อตกลงร่วมในการดูแลกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ทั้งโรงเรียนมีครูทั้งหมด 7 คน นอกจากแบ่งกัน
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นครูประจำ�ชัน้ ครูประจำ�สาระวิชาแล้ว ต้องช่วยกันรับผิดชอบ
งานโครงการพระราชดำ�ริ โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ที่ครูทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ในวันเสาร์อาทิตย์ต้องจัดเวรให้ครูและ
นักเรียน เข้ามาดูแลผัก รดน้ำ� ดูแลไก่ ดูแลปลา เพราะลำ�พังครูเกษตร
คนเดียวดูแลทั้งหมดไม่ไหว จึงต้องมีระบบการทำ�งานร่วมกัน
“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทำ�คนเดียวไม่ได้ เพราะมีหลาย
กิจกรรม ทัง้ พืชและไม้ผล มะละกอ กล้วย ผักคะน้า กวางตุง้ ฯลฯ เพือ่ ให้ผลผลิต
เพียงพอที่จะประกอบเลี้ยง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลาดุก
เลีย้ งปลากินพืช เพาะเห็ดนางฟ้า ทุกอย่างต้องมีการดูแล วันปกติจะมีครูทดี่ แู ล
โครงการเกษตร ครูเวร และนักเรียนที่แบ่งกลุ่มกันดู เพราะต้องการให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วย”
กว่าจะมีทุกวันนี้ได้นั้น ครูสมเกียรติบอกว่า เพราะครูเคยด้อยโอกาส
มาก่อน จึงรู้ซึ้งถึงหัวอกหัวใจของเด็กที่ขาดโอกาสดี เมื่อมีโอกาสจึงอยากเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ บ้าง ขวัญและกำ�ลังใจส่วนหนึ่งมาจาก
การได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีละ 1 ครั้งใน
เดือนเมษายนของทุกปีในงานสัมมนาครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ระดับประเทศ
นอกจากรางวัลต่างๆ ทีก่ ารันตีความสามารถแล้ว การเติบโตมาจาก
พลตำ�รวจซึ่งเป็นยศต่ำ�ที่สุด จนมาเป็นนายตำ�รวจ เป็นบทพิสูจน์ความ
ก้าวหน้าที่เกิดจากความทุ่มเทในหน้าที่ของครูสมเกียรติได้เป็นอย่างดี
แต่กระนั้นครูสมเกียรติยังคงตั้งปณิธานว่า จะขอทำ�งานให้กับชุมชน และ
สนองงานโครงการในพระราชดำ�ริจนกว่าจะเกษียณชีวิตข้าราชการ
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บทเรียนการคิดค้นวิธีการเรียนการสอนของ
ครูประสิทธิเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และ
การไม่ปล่อยผ่านปัญหา นำ�ปัญหาของลูกศิษย์
มาขบคิดอย่างกัดไม่ปล่อย จนได้หลักการที่สามารถ
ช่วยให้ลูกศิษย์เรียนเข้าใจมากขึ้น เรื่องยากๆ ถูกทำ�
เป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้ เพราะมีครูช่างคิด
หาโจทย์ใกล้ตัว เช่น การหาวิตามินซีในผลไม้พื้นบ้าน
การหาคุณภาพของน�้ำในชุมชน ฯลฯ นักเรียนจึงได้
ปรับใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และท�ำความเข้าใจกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
สรรหาเรื่องใหญ่ที่ไกลตัวจนเกินจะเรียนรู้
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ครูผู้ไม่ปล่อยผ่าน
“โอกาส” เพื่อลูกศิษย์

ประสิทธิ เข็มสุวรรณ

โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เพราะมีครูดีเป็นแบบอย่างให้เห็นตั้งแต่เด็ก จึงหล่อหลอมความคิด
ของครูประสิทธิ เข็มสุวรรณ แห่งโรงเรียนบ้านยาป่าแหน
อำ�เภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้อยากเป็นครู จึงมุ่งมั่น
เรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อเรียนจบก็เลือกทำ�งานเล็กๆ น้อยๆ รอสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู

แค่เป็นครู...อยู่ที่ไหนก็ได้
เมื่อมีข่าวเปิดสอบรับราชการครูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูประสิทธิจึง
ดั้นด้นไปสอบ คิดว่าใกล้ๆ เพราะดูจากแผนที่จังหวัดอุทัยธานีกับแม่ฮ่องสอน
มีแค่จังหวัดตากขวางไว้ แต่พอเดินทางจริงจึงได้รู้ว่าไกลมาก เมื่อสอบได้ที่ 1
เอกภาษาไทยจึงเลือกสอนที่โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ตำ�บลปางมะผ้า อำ�เภอ
ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จนถึง
วันนี้ผ่านมา 16 ปีแล้ว
“แม้จะเตรียมใจมาแล้วว่าอยูท่ ไี่ หนก็อยูไ่ ด้ แต่พอมาถึงจริงๆ ก็ตกใจปน
แปลกใจเล็กน้อยทีโ่ รงเรียนนีไ้ ม่มที งั้ ไฟฟ้า น้�ำ ประปา ต้องตักน้�ำ ในห้วยมาอาบ”
สภาพของโรงเรียนทำ�ให้ครูถึงกับอึ้ง เพราะวันที่มาบรรจุครูเดินทาง
มาคนเดียว มีครูใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ เส้นทางยากลำ�บากมาก เพราะเป็น
ช่วงเปิดเทอม ฝนตก ถนนสูงชัน และลื่น จนต้องลงเดิน เมื่อไปถึงโรงเรียน
ครูที่อยู่มาก่อนจัดที่หลับที่นอนเตรียมไว้ให้ อาหารมื้อแรกที่ได้กินคือ มาม่ากับ
ปลากระป๋อง แถมเวลาเจอนักเรียนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเด็กพูดภาษาถิ่นคือ
ลาหู่ กับมูเซอแดง ความรู้สึกเหมือนไปต่างประเทศ
ประชากรบ้านยาป่าแหนเป็นชาวลาหู่ มูเซอแดง ตัง้ อยูใ่ นตำ�บลปางมะผ้า
ห่างจากตัวอำ�เภอ 22 กิโลเมตร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า
จึงเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด โรงเรียนเปิดสอนตัง้ แต่ชน้ั อนุบาล
จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน บุคลากร 6 คน เป็นผู้อำ�นวยการ
1 คน ครู 4 คน และนักการ 1 คน
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ครูประสิทธิเล่าว่า อยูไ่ ด้ไม่ยาก แต่ตอ้ งปรับตัวพอสมควร โชคดีทสี่ ถาบัน
ที่เรียนมาคือมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกให้นิสิตมีการเตรียมตัว ไม่ย่อท้อต่อ
ความลำ�บาก วิธีการที่ครูใช้คือ ทำ�ใจให้สงบว่า ทุกพื้นที่เหมือนบ้าน เพราะที่นี่
คือเมืองไทย ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้ จึงเริ่มทำ�ความรู้จักสร้างความคุ้นเคย
กับลูกศิษย์ในห้องเรียนก่อน เมื่อสนิทกับนักเรียนก็เริ่มออกเยี่ยมบ้าน เพื่อ
ทำ�ความรู้จักกับผู้ปกครอง แล้วค่อยๆ ขยับเข้าไปทำ�ความรู้จักกับกลุ่มคนใน
ชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น

โมเดล 7 ท.เพื่อการเรียนรู้
ครูประสิทธิได้รบั มอบหมายให้สอนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จึงนำ�
ความรูท้ เี่ คยร่�ำ เรียนมาออกแบบการสอน ปีแรกเริม่ ต้นสอนตามหลักสูตรไปก่อน
จนพบว่า ถ้าสอนตามหลักสูตรจริงๆ นักเรียนจะอ่านหนังสือไม่ได้ตามระดับชัน้
ที่ควรเป็น เพราะเด็กใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจำ�วัน จึงเรียนภาษาไทยได้ช้า
เหมือนคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าคาดหวังว่าจะให้ฟัง พูด อ่านเขียนได้
คล่องแคล่วรวดเร็วคงไม่ได้ คิดหาวิธีว่าทำ�อย่างไรเด็กจึงจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
ปัญหาหลักๆ ของการเรียนภาษาไทยที่ครูค้นพบ คือ เด็กนักเรียน
ไม่สามารถออกเสียงได้ชัด อ่านหนังสือไม่ได้ ครูประสิทธิพยายามหาวิธีการ
ต่างๆ นานามาสอนลูกศิษย์ วิธีการใดที่ได้ผลก็ทำ�ต่อ วิธีการใดที่ใช้ไม่ได้ผลก็
เลิกใช้ จนได้รปู แบบการเรียนการสอนทีเ่ รียกว่า 7 ท.ซึง่ ประกอบด้วย ทดสอบ
ท่อง ไทยลูกทุ่ง ทบทวน เทียบเคียง เทคโนโลยี ทุ่มเท
ท.1 ทดสอบภาษาไทย โดยให้อ่านหนังสือทีละคน ให้รู้ว่าในชั้นเรียนมี
เด็กอ่อน เด็กกลาง เด็กเก่งเท่าไร เพื่อจำ�แนกความแตกต่าง คนเรียนอ่อนต้อง
ดูแลให้มาก คนเรียนกลางก็ดูแลแบบกลางๆ คนเก่งสอนเพียงแค่เล็กน้อยเขาก็
สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง รวมทัง้ อาจจะให้คนเก่งมาช่วยสอนเด็กกลาง และ
เด็กอ่อนบ้างบางครั้ง
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ท.2 ท่องอาขยาน แม้ทฤษฎีสมัยใหม่จะบอกว่า การท่องจำ�ไม่มปี ระโยชน์
แต่สำ�หรับนักเรียนของครูประสิทธินั้น การท่องจำ�มีประโยชน์มาก โดยครูใช้วิธี
ให้นักเรียนท่องบทอาขยานตามช่วงชั้น เช่น กาดำ� ไก่แจ้ แมวเหมียว เด็กเอ๋ย
เด็กน้อย วิชาหนาเจ้า ฯลฯ
“ช่วงชัน้ แรกๆ เราก็ให้ทอ่ ง กาเอ๋ยกาดำ� รูจ้ �ำ รูจ้ กั รักเพือ่ น แบบนีเ้ ป็นต้น
ตอนแรกก็ทอ่ งธรรมดาก่อน แล้วค่อยให้ทอ่ งทำ�นองเสนาะอีกที เพือ่ ให้เขาจำ�คำ�
จำ�ตัวหนังสือ จำ�วิธีการออกเสียงของคำ�แต่ละคำ� เมื่อเขาท่องได้ เขาก็ภูมิใจ
และติดใจอยากเรียนรู้เพิ่ม”
ท.3 ใช้เพลงไทยลูกทุง่ เพราะรูน้ สิ ยั เด็กๆ ว่า ชอบร้องเพลง ชอบความ
สนุกสนาน ครูประสิทธิจงึ ใช้เพลงเป็นเครือ่ งมือให้ลกู ศิษย์ฝกึ การออกเสียง โดย
เลือกใช้เพลงไทยลูกทุง่ ทีม่ กี ารเรียบเรียงคำ�ทีไ่ พเราะ สละสลวย มีจงั หวะทำ�นอง
“เราต้องเลือกเพลงทีจ่ ะฝึกเขา ไม่ใช่เปิดเพลงให้รอ้ งเลย แต่ตอ้ งมีเนือ้ เพลง
ให้เขียนลงสมุด ฝึกอ่านทีละคำ�ให้ชัด แล้วค่อยเริ่มร้อง เน้นเพลงไทยลูกทุ่ง
เพราะมันร้องง่าย เป็นวิถีไทยๆ พอร้องชัดครูจะพาไปประกวดที่นั่นที่นี่ คนที่
ร้องได้เขาก็อยากไปแข่งร้องเพลง”
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ท.7 ทุ่มเท ซึ่งครูประสิทธิบอกว่าคือ หัวใจของทุกสิ่ง การเป็นครู
หากสอนตามหลักสูตร ตามเวลาเรียนไม่ใช่เรื่องผิด แต่เมื่อเห็นว่า
นักเรียนยังมีจุดต้องปรับ ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ครูยินดีที่จะเสียสละ
เวลาพักผ่อน เวลาส่วนตัวในการสอนพิเศษให้แก่ลูกศิษย์
ท.4 ทบทวน หลังจบการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครูประสิทธิจะมีแบบ
ฝึกหัดทีใ่ ห้นกั เรียนนำ�กลับไปฝึกทบทวนทีบ่ า้ น เมือ่ ฝึกบ่อยๆ เด็กก็จะจำ�ได้ และ
สามารถนำ�มาปรับประยุกต์ใช้ในการพูดได้ ครูจึงต้องเตรียมแบบฝึกให้ลูกศิษย์
ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ท.5 เทียบเคียง เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ตนเองเป็นสื่อ ด้วยการเลือกอ่าน
ออกเสียงแล้วอัดเสียง โดยเลือกอ่านบทอาขยานหรือบทวรรณคดีไทยเรื่อง
ต่างๆ อัดเสียงทำ�เป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดฟัง
ทบทวนได้ว่าตัวไหนอ่านอย่างไร
ท.6 เทคโนโลยี ซึง่ ต่อเนือ่ งจากการเทียบเคียง ทีค่ รูสนับสนุนให้นกั เรียน
ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ เช่น ฟังเสียงทีค่ รูอดั ไว้จากแท็บเล็ต
หรือคอมพิวเตอร์
ท.7 ทุ่มเท ซึ่งครูประสิทธิบอกว่าคือ หัวใจของทุกสิ่ง การเป็นครูหาก
สอนตามหลักสูตร ตามเวลาเรียนไม่ใช่เรือ่ งผิด แต่เมือ่ เห็นว่านักเรียนยังมี
จุดต้องปรับ ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ครูยินดีที่จะเสียสละเวลาพักผ่อน เวลา
ส่วนตัวในการสอนพิเศษให้แก่ลูกศิษย์
“ใช้เวลาพักกลางวัน หลังเลิกเรียน สอนหนังสือ บางวันสอนจนถึง 4-5 ทุม่
ก็มี เพราะหมู่บ้านล้อมรอบโรงเรียน เขาสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา
ตอนกลางคืนพ่อแม่ก็ไม่ห่วงเวลามาฝึกที่โรงเรียน”

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

197

ครูประสิทธิใช้ 7 ท. โมเดลแก้ปัญหาการ
ออกเสียงและการอ่านของนักเรียนจนสร้างผลเชิง
ประจักษ์ ทัง้ ในแง่การดึงดูดความสนใจในการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนที่
กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าอ่าน กล้าเขียน
และด้านพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งสะท้อนผ่าน
ผลการแข่งขันความรู้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
อำ�เภอ ระดับจังหวัด หรือระดับภาค รวมทั้งมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำ� 7 ท. โมเดล
ของครูไปเผยแพร่ต่อ

ไม่ปล่อยผ่านปัญหาเพื่อพัฒนาศิษย์
นอกจากสอนวิชาภาษาไทยแล้ว ครูประสิทธิยงั
สอนวิชาอืน่ ๆ ด้วย นำ�ความรูใ้ นวิชาภาษาไทยมาปรับ
ใช้ในวิชาอื่นๆ เช่น ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ที่ครู
พบว่า ลูกศิษย์มีปัญหาเรื่องแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้
เขาไม่รวู้ า่ จะใช้วธิ บี วก ลบ คูณ หารอย่างไร ปัญหาแรก
คือ อ่านแล้วเขาไม่รวู้ า่ จะต้องใช้วธิ ไี หน เพราะไม่เข้าใจ
ภาษา ก็จะหาคำ�ตอบไม่ได้เลย
เมื่ อ ต้ อ งหาวิ ธี ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาของลู ก ศิ ษ ย์
ครูประสิทธิใช้ทักษะด้านภาษา สังเกตภาษาใน
โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ข้อสังเกตข้อแรก ถ้าโจทย์บอกว่า ฉันมีเงิน 3
บาท พี่ให้มา 2 บาท ฉันมีเงินเท่าไร ให้ดูที่ลักษณะ
นาม บาทเหมือนกัน แล้วคำ�ถามถามว่า เท่าไร คำ�ตอบ
ต้องเป็นบาท ลักษณะนามตรงกันต้องบวกหรือลบ
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ข้อสังเกตที่สอง ฉันมีเงิน 2 บาท แบ่งให้น้อง 2 คน ลักษณะนามไม่ตรง
กัน ต้องคูณหรือหาร
ข้อสังเกตที่สาม สังเกตคำ� เช่น ถ้า “รวม” ต้องเป็นบวกหรือคูณ ถ้า
“เหลือหรือแบ่ง” เป็นลบกับหาร
ดังนัน้ เมือ่ เข้าใจหลักการข้างต้น จึงสามารถสรุปข้อสังเกตในการตีโจทย์
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้ทงั้ หมดว่า ควรจะมีค�ำ ว่าอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น แม่มเี งิน 50 บาท แบ่งให้นอ้ ง 5 คน จะเหลือคนละกีบ่ าท การตีโจทย์ขอ้ นี้
ลำ�ดับแรกสามารถบอกได้ว่า ไม่คูณก็หาร เมื่อสังเกตเพิ่มเติมว่า มีคำ�ว่า เหลือ
ก็จะได้ข้อสรุปว่า ต้องใช้วิธีการหาร
“แต่ละข้อก็ทำ�ประโยคสัญลักษณ์ได้เลย ถ้าโจทย์ประโยคสัญลักษณ์
1 + 2 = ...ถ้าเดามีโอกาสถูก 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใช้หลักการสังเกตของครู
ทำ�ถูกแน่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รวมว่าคูณผิดหรือหารผิดนะ วิธีการนี้ของครู
เคยได้รางวัลชนะเลิศระดับเขตแล้วเป็นตัวแทนไปนำ�เสนอระดับประเทศ เพราะ
มันเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คนไม่ได้คิดให้เด็ก”
บทเรียนการคิดค้นวิธีการเรียนการสอนของครูประสิทธิเป็นการ
สั่งสมประสบการณ์ และการไม่ปล่อยผ่านปัญหาที่พบจากการสอน หรือ
การตรวจงานของนักเรียน แต่นำ�ปัญหาของลูกศิษย์มาขบคิดอย่างกัดไม่
ปล่อย จนได้หลักการที่สามารถช่วยให้ลูกศิษย์เรียนอย่างเข้าใจมากขึ้น
เรื่องยากๆ ถูกทำ�เป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้เพราะมีครูช่างคิด แต่เรื่อง
ที่น่าจะยากสำ�หรับเด็กบนดอยอย่างการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูก็ทำ�ให้
เป็นเรื่องสามัญไม่ไกลตัวเด็ก หาโจทย์ใกล้ตัว เช่น การหาวิตามินซีในผลไม้
พื้นบ้าน การหาคุณภาพของน้ำ�ในชุมชน ฯลฯ นักเรียนจึงได้ปรับใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจกับสิง่ แวดล้อมในชุมชนของตนเอง
โดยไม่จำ�เป็นต้องสรรหาเรื่องใหญ่ไกลตัวจนเกินจะเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์
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โอกาสดีไม่ปล่อยผ่าน โอกาสเสี่ยงก็ต้องปิด
นิสยั ไม่ปล่อยผ่านเรือ่ งใดๆ ของครูประสิทธิยงั หมายรวมถึง การไม่ปล่อย
ผ่านโอกาสต่างๆ ที่เวียนมาให้ไขว่คว้าเพื่อลูกศิษย์และชุมชน เช่น โรงเรียน
ขาดแคลนน้ำ�ใช้ เพราะตัง้ อยูบ่ นที่สงู ครูจึงประสานงานขอให้กรมทรัพยากรน้ำ�
มาเจาะบาดาล จนในที่สุดโรงเรียนมีน้ำ�กินน้ำ�ใช้อย่างพอเพียง หรือเมื่อทราบ
ข่าวว่ามีทุนการศึกษา ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนทำ�ผลงานส่งเพื่อขอรับทุน
“ถ้าเขาให้เด็กส่งผลงาน ครูจะเรียบเรียงให้เด็ก ตรวจแก้ไขอย่างดี หลายๆ
โรงเรียนให้เด็กเขียนเอง เขียนผิดเขียนถูก หลักฐานไม่ครบก็ส่งไป แต่ครูจะไม่
ปล่อยผ่าน ใช้เวลาตอนเย็นไปจนถึงกลางคืน แก้ไขจนดีที่สุดแล้วค่อยส่งไป
แต่เด็กต้องมีผลงานนะ ครูต้องเลือกเด็กเก่ง เด็กที่สนใจ เมื่อได้ทุนเรียนแล้ว
เจ้าของทุนจะได้ภมู ใิ จ ถ้ามีทนุ อะไรมาครูขอหมด ถ้าเป็นคนอืน่ ๆ เขาก็จะคิดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ แต่สำ�หรับครูเป็นเรื่องสำ�คัญมาก เพราะเด็กที่เราสอนเป็นเด็ก
ด้อยโอกาส เราเหนื่อยนิดหน่อย แต่เพื่อเด็กๆ ครูทำ�ได้”
ดังนัน้ ถ้าครูพบว่า มีหน่วยงานใดจะมอบอะไรทีเ่ ป็นประโยชน์ เป็นโอกาส
แก่โรงเรียน นักเรียน และชุมชน ครูประสิทธิจะรีบฉกฉวยโอกาสนั้นไว้ทันที

200

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คู่ขนานไปกับการหาโอกาสเพื่อความก้าวหน้าของลูกศิษย์ ครูประสิทธิ
ยังคงทำ�งานเพือ่ ปิดโอกาสในการหลงผิดของลูกศิษย์ไปพร้อมกัน ด้วยทีต่ งั้ ชุมชน
อยูใ่ นเส้นทางการค้ายาเสพติด ลูกศิษย์ของครูจงึ เสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ ครูจงึ
ทำ�งานเรือ่ งต้านยาเสพติด พานักเรียนรณรงค์ในหมูบ่ า้ น เชิญภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
มาสอน เชิญครู D.A.R.E. (Drag Abuse Resistance Education) ซึง่ เป็นโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่งชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
เพื่อสร้างกิจกรรมทางเลือกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้
กลายเป็นนวัตกรรมที่ทำ�ให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด จนได้รับการยกย่องให้
เป็นโรงเรียนต้นแบบรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รางวัลเสมา ปปส.จากกระทรวง
ศึกษาธิการ

แรงขับ แรงใจ แรงบันดาลใจในชีวิต
ตลอดเวลาที่สอนอยู่ในพื้นที่ สร้างความผูกพันลึกซึ้งระหว่างครูกับ
ลูกศิษย์และชุมชน ครูประสิทธิบอกว่า อยูท่ น่ี แ่ี ล้วมีความสุข อากาศก็ดี เด็กน่ารัก
ถึงแม้เรียนไม่เก่งมาก แต่มคี วามตัง้ ใจ ทำ�ให้ครูอยากพัฒนา อยากเห็นนักเรียน
ประสบความสำ�เร็จ แม้ในปัจจุบนั ครูบอกว่ายังทำ�ไม่ได้เท่าทีค่ วร เนือ่ งจากลูกศิษย์
บางคนไปเรียนต่อแล้วเรียนไม่จบ ต้องออกกลางคัน เพราะที่น่ยี ังมีประเพณี
แต่งงานเร็ว เด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 บางคนแต่งงานมีครอบครัวทำ�ให้
ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งครูเชื่อว่า แม้จะเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ได้ แต่
สามารถส่งเสริมให้เขาเห็นข้อดีข้อเสียได้
ความผูกพันทีร่ อ้ ยรัดครูให้อยูท่ นี่ ี่ ผ่านการพิสจู น์ทยี่ นื ยันความรักระหว่าง
กัน เมื่อครูเป็นมะเร็ง ต้องรักษาตัวในปี พ.ศ. 2556 นักเรียน เพื่อนครู ชาวบ้าน
ต่างเข้าใจและช่วยกันดูแลครูเป็นอย่างดี
“ครูตอ้ งไปให้คโี มทีเ่ ชียงใหม่ หมอนัดวันพฤหัสบดี ครูกข็ บั รถไป พอเย็น
วันศุกร์ก็กลับมานอน เพราะคีโมมันแรง คลื่นไส้ ผมร่วง แต่ครูก็ยังมาสอน
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ยิ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ครูยิ่งต้องทำ�หน้าที่ครอบคลุมทุกด้าน
เป็นหมอคอยดูแลสุขภาพ เป็นที่ปรึกษา บางเรื่องไม่รู้ก็ต้อง
ศึกษาหาความรู้ ต้องเป็นมากกว่าครู ต้องเป็นได้ทุกอย่าง
เอาเสื่อมาปูหน้าห้องเรียน นอนสอนก็ต้องทำ� เพราะครูมีน้อย ถ้าขาดเราไป
คนอื่นเขาก็จะลำ�บากมาก เด็กๆ เขาก็จะเชื่อฟัง บางครั้งครูคลื่นไส้ เขาก็ไปเก็บ
ผลไม้มาให้ครูกิน มันเป็นความประทับใจ จนบรรยายไม่ถูก รู้ว่าเด็กๆ รักเรา
ที่หายป่วยเพราะกำ�ลังใจดี”
หัวใจของครูประสิทธิจึงสถิตอยู่ที่นี่ โดยครูปวารนาตัวว่า จะทำ�หน้าที่
ของครูให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้จะมีปัญหาวนเวียนมาให้แก้ไข
ก็ต้องหาทางแก้ไขต่อไปอย่างอดทน หากแก้ไขเองไม่ได้ ครูก็จะใช้ทักษะ
นักประสานงานหาคนมาช่วย เพราะชีวิตของครูในพื้นที่ห่างไกลนั้น ไม่ใช่เป็น
แค่ครูทส่ี อนหนังสือ สอนวิชาการ แต่ตอ้ งสอนทักษะชีวติ ทักษะอาชีพแก่ลกู ศิษย์
ต้องส่งเสริมลูกศิษย์ให้สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางทีเ่ หมาะสมสอดคล้อง
กับความสามารถของแต่ละคน
“ยิง่ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ครูยง่ิ ต้องทำ�หน้าทีค่ รอบคลุมทุกด้าน เป็นหมอ
คอยดูแลสุขภาพ เป็นทีป่ รึกษา บางเรือ่ งไม่รกู้ ต็ อ้ งศึกษาหาความรู้ ต้องเป็น
มากกว่าครู ต้องเป็นได้ทุกอย่าง”
แม้จะมีเป้าหมายคือพัฒนาการที่ดีของชีวิตลูกศิษย์เป็นแรงขับ
มีความรักจากนักเรียนเป็นแรงใจ แต่ครูประสิทธิย้ำ�ว่า แรงบันดาลใจที่
สำ�คัญที่สุดในชีวิตคือ การได้เห็นการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทำ�ให้ครูยินดีเอาอย่างเพื่อที่จะ
อุทิศตนทำ�ประโยชน์เพื่อสังคมตลอดไป
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ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาเด็กและพัฒนา
สังคมไปพร้อมกัน เพราะมีหลักการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและความรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จะทำ�ให้คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น
จึงส่งเสริมให้นักเรียนทำ�โครงงาน ให้นักเรียนสำ�รวจ
ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียน ตั้งสมมุติฐาน
จากเรื่องราวใกล้ตัว ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นำ�ปัญหาจากชุมชนมาเป็นโจทย์
โครงงาน ระหว่างการทดลองของนักเรียน ครูจะจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้เด็กคิด
ไม่คิดให้เด็ก ทำ�ตัวเป็น “โคช”มากกว่า “ครู” เพราะ
เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำ�เอง
แม้จะถูกกรรมการถามวนไปวนมา เด็กก็จะตอบได้
แต่สิ่งที่ครูเสริมคือเนื้อหาวิชาการ
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ครูผู้สร้าง
และส่งต่อโอกาส

ภคธีรา อุปจักร์

โรงเรียนบ่อเกลือ
อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
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“เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยว?”
คำ�พูดที่กระตุกให้ครูจอย-ภคธีรา อุปจักร์ ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนบ่อเกลือ อำ�เภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขวนขวายสอบบรรจุ
ครูทุกสนามที่มีการเปิดสอบ ซึ่งกว่าจะมาเป็นครูเช่นทุกวันนี้
ครูจอยต้องต่อสู้เพื่อโอกาสทางการศึกษาของตนเองไม่น้อย

สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ตนเอง
ด้วยความที่ทางบ้านฐานะยากจน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนต่อ แต่เพราะอยากเรียน จึงแอบไปสมัครและหาเงิน
เรียนเอง รับน้�ำ เต้าหูจ้ ากโรงเรียนมาขายในหมูบ่ า้ นได้เงินวันละ 2 บาท ขายเสร็จ
แล้วจึงเดินไปโรงเรียนอีก 2 กิโลเมตร เสาร์อาทิตย์ก็ต้องช่วยทำ�นา ทำ�ไร่อ้อย
ไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ
“พอจบ ม.3 ทางบ้านก็ไม่ให้เรียนอีก จึงได้ไปทำ�งานในโรงงานเย็บผ้า
ต้องทำ�งานกะกลางคืน ใช้ชวี ติ ผิดปกติจนไมแกรนถึงทุกวันนี้ เมือ่ ทำ�งานหาเงิน
ได้เอง จึงใช้ชีวิตกินเที่ยวเต็มที่ แต่ยังใฝ่ดีสมัครเรียน กศน.ไปด้วย ทำ�งาน
เย็บผ้าได้ 5-6 ปี ก็คิดว่า ชีวิตเราจะมานั่งอยู่หน้าจักรเย็บผ้าตลอดไปหรือ”
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมารับจ้างเลี้ยงคนพิการ ซึ่งมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์
จึงเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพราะเป็นวิชาที่ไม่มี
พืน้ ฐานเลย จนได้พบครูสอนภาษาชวนมาทำ�งาน ให้ดแู ลหน้าร้านของโรงเรียน
สอนภาษา และดูแลผู้สูงอายุ ทำ�ได้ไม่ถึงปี เพื่อนส่งข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ จึงตัดสินใจกลับบ้านที่เชียงใหม่ ไปช่วยแม่ทำ�สวนและ
สมัครเรียนไปด้วย
“เราจบ กศน. จะสมัครเรียนต่ออะไรก็ยาก จริงๆ อยากเป็นทหาร ตำ�รวจ
แต่ตัวเตี้ยสมัครไม่ได้ สมัครพยาบาลก็ไม่ได้ เพราะเขารับแต่สายวิทย์ เลยไป
สมัครที่ราชภัฎเพราะอยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานคิดว่าเขาคงไม่รับ
เลยเลือกการศึกษานอกระบบเป็นวิชาเอก ติดสำ�รอง แต่ท้ายสุดก็ได้เรียน”
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แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ชีวิตของครูจอยก็ยังเหมือนเดิม ครูเล่าว่า
ตอนที่บอกทางบ้านว่า จะไปเรียนต่อ ปกติพ่อแม่คนอื่นจะดีใจที่ลูกได้เรียน
แต่ทบี่ า้ นของครูไม่มใี ครดีใจเลย เหมือนเขาเสียใจทีเ่ ราได้เรียน เพราะพอได้เรียน
ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมา เขาให้ไปปฐมนิเทศ แม่ก็ไม่ให้ไป โชคดีที่น้าเขยเป็น
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน เขาก็คยุ กับแม่วา่ ลูกสอบติดทำ�ไมไม่ให้เรียน พูดคุยกันจน
แม่ยอมให้ไปเรียน เทอมแรกต้องใช้เงิน 3,500 บาท และแม่ก็ให้ 3,500 บาท
ทุกเทอม จนเรียนจบ ได้เงินไปเรียนวันละ 20 บาท หากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้อง
รับผิดชอบเอง
“ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปกลับจากวันละ 10 บาท
จนค่ารถเพิ่มเป็น 20 บาท แม่ก็ยังให้เงินเท่าเดิม เลิกเรียนก็กลับมาช่วยแม่
ขายของ หยุดเสาร์อาทิตย์ก็รับจ้างเก็บข้อมูลงานวิจัยไปด้วย ตอนนั้นไม่ท้อ
เพราะเราอยากเรียน ถ้าเราไม่ทำ� แม่พร้อมจะให้ออกเสมอ เราก็ต้องพยายาม
ให้ถึงที่สุด”
เพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเป็นครู แค่อยากเรียนเท่านั้น
ตอนที่เลือกเรียนวิชาเอก การศึกษานอกระบบ คิดว่าเป็นการศึกษาที่ให้โอกาส
สำ�หรับคนทีข่ าดโอกาสเหมือนตนเอง แต่เมือ่ เรียนไปได้ระยะหนึง่ มหาวิทยาลัย
แนะนำ�ให้เรียนวิชาเอกอืน่ ควบคูไ่ ปด้วย เพราะสายงานด้านการศึกษานอกระบบ
จะแคบ อาจจะมีปัญหาต่อการสมัครงานในอนาคต ครูจอยจึงเลือกเรียนเอก
ภาษาไทยเพิ่ม ทั้งๆ ที่เริ่มแรกเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบฟัง ชอบพูด
ชอบภาษา แต่ไม่ใช่ภาษาไทย
“วันที่เรียนจบแม่ยังไม่รู้เลยว่าเรียนจบ ถึงเวลาเปิดเทอม แม่ยังมาถาม
ว่าไม่ไปเรียนเหรอ เราก็บอกว่า จบแล้ว แม่ยงั ว่า จบแล้วหรือเขาไล่ออก เพราะ
เราเลิกขอเงินแม่นานแล้ว”
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ชีวิตโยกย้ายของครูอัตราจ้าง
หลังเรียนจบครูจอยกลับมาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บ้าน แต่เกรงว่าจะเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีแก่น้องๆ ในชุมชน จึงขวนขวายสอบบรรจุครูทุกครั้งที่มีการ
เปิดสอบ วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปสอบบรรจุที่น่าน ก็ไปสมัครสอบทิ้งไว้
จนกระทั่งสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำ�เภอเวียงแหงเปิดรับสมัครครู
อัตราจ้าง เมือ่ เพือ่ นโทรศัพท์มาชวนให้ไปสมัคร ครูจอยกับเพือ่ นจึงพากันดัน้ ด้น
เดินทางไปอำ�เภอเวียงแหง ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักใคร ไม่รู้จักที่ทางใดๆ ไม่รู้กระทั่งว่า
เมื่อไปถึงแล้วจะไปพักที่ไหน โดยตกลงกันว่าเขารับเพียง 1 ตำ�แหน่ง ถ้าใครได้
เราก็ยินดีด้วย จะไม่ถือโกรธกัน โชคดีที่ครูจอยได้งานนี้ ส่วนเพื่อนก็ได้งานใน
โรงเรียนใกล้ๆ ที่เปิดรับสมัครครูในช่วงเดียวกันพอดี
ครูจอยรับหน้าที่ครูสอนชั้นอนุบาล พอหมดสัญญาครึ่งปี ก็กลับบ้าน
ไปสมัครงานที่ กศน.ลำ�พูน สอบติดแล้ว แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่านเรียกตัวให้ไปทำ�งานเป็นครูอัตราจ้าง ครูจอย
จึงเลือกไปสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำ�ปูน อำ�เภอแม่จริม จังหวัดน่าน
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ชีวิตครูอัตราจ้าง แม้จะมีงานทำ� แต่ก็ต้องโยกย้ายไปตามวาระการ
เกลี่ยตำ�แหน่งในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โรงเรียนบ้านนาก่อเป็นโรงเรียน
แห่งที่ 3 ที่ครูจอยต้องย้ายมาสอน สอนได้ 2 ปี ก็ถูกย้ายอีกครั้ง คราวนี้ไปช่วย
ราชการ แต่ตำ�แหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านแก่นกลาง อำ�เภอภูเพียง ก่อนจะย้ายมา
สอนที่โรงเรียนบ้านนาค้อ อำ�เภอบ่อเกลือ
“ตอนที่ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านนาค้อก็ยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ ทำ�สัญญา
รายปี แต่ในสัญญาเป็นสัญญารายเดือน หมายถึงว่า จะถูกย้ายเดือนไหนก็ได้
จนถึงฤดูกาลเกลีย่ ก็ยา้ ยไปอยูโ่ รงเรียนบ้านบ่อหลวง แต่ตอ้ งไปช่วยงานที่ สพป.
น่าน เขต 2 ทำ�ทุกอย่างทั้งหัวหน้า ลูกน้อง ดูแลครูทั้งหมดในอำ�เภอบ่อเกลือ”

โอกาสมาถึงจึงคว้าไว้
ด้วยชีวิตที่ไม่แน่นอน ในระหว่างเป็นครูอัตราจ้าง ครูจอยยังเดินสาย
สมัครสอบอยู่เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการสอน
วิทยาศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ทำ�ให้สามารถสร้างผลงานส่งนักเรียนเข้าประกวดด้านวิชาการอย่างสม่ำ�เสมอ
จนกระทั่งครูจอยทราบว่า โครงการพระราชดำ�ริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร
รับสมัครครูที่สอนวิทยาศาสตร์มานาน 3 ปี ขึ้นไป เพื่อให้ทุนเรียนต่อ
ปริญญาโท
“ตอนไปสมัครถามเขาว่า เป็นครูอัตราจ้างสมัครได้ไหม เขาก็บอกว่า
ถ้าคุณมีแฟ้มมานำ�เสนอแล้วสอบได้ ก็เป็นโอกาสของคุณ”
แล้วไม่ผดิ หวัง ครูจอยสอบติด 1 ใน 10 โดย 9 คนเป็นข้าราชการทัง้ หมด
และมีพื้นฐานการเรียนเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีครูจอย
คนเดียวที่ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ต้น การเรียนในระบบทางไกลผ่าน
สัญญาณคอนเฟอเรนซ์มีเงื่อนไขว่า ต้องมาเรียนที่โรงเรียนบ่อเกลือ เริ่มเรียน
เดือนมิถุนายน แต่พอถึงเดือนพฤศจิกายน มีหนังสือเรียกตัวให้ไปบรรจุเป็น
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การชวนนักเรียนทำ�โครงงานของครูจอย เริ่มจากแนะนำ�ให้
นักเรียนสำ�รวจ ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียน
ตั้งสมมุติฐานจากเรื่องราวใกล้ตัว ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นำ�ปัญหาจากชุมชนมาเป็นโจทย์โครงงาน

ข้าราชการครูตำ�แหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัดที่
โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย
ครูจอยเล่าว่า ได้รบั มอบหมายให้สอนภาษไทย
ชั้นมัธยมศึกษา แต่เราขอสอนวิทยาศาสตร์ด้วย บอก
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนว่าได้ทุนเรียนปริญญาโทจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผอ.ก็อนุมัติ ครูเลยต้องสอน 3 วิชาคือ มัธยมศึกษา
ตอนปลายสอนชีววิทยา ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นสอน
วิทยาศาสตร์กับภาษาไทย สอนได้ 1 ปี 5 เดือน ได้
ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านนากอก จังหวัดน่าน
เหมือนเดิม
“สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนากอก ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 พร้อมกับเรียนปริญญาโทไปด้วย ใช้เวลาเรียน
นาน 4 ปีกว่าจะจบ จากนั้นย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้าน
บ่อหลวงอีกครัง้ พร้อมตัง้ รกรากซือ้ ทีส่ ร้างบ้านอยูท่ นี่ ”ี่
เมื่อลงหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง ครูจอยเริ่ม
คิดพัฒนานักเรียนให้เก่งขึ้น เนื่องจากระหว่างที่พา
นักเรียนไปแข่งขันโครงงาน ครูจอยกับเพือ่ นๆ ในกลุม่
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ตัง้ ข้อสังเกตร่วมกันว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาทีเ่ ก่งๆ แต่พอไปเรียนมัธยมศึกษา
กลับไม่ได้รบั การต่อยอดพัฒนาให้เก่งขึน้ คิดวนเวียนเช่นนีอ้ ยูพ่ กั หนึง่ จนคิดได้วา่
ถ้าเราได้สอนระดับมัธยมศึกษาน่าจะมีส่วนในการพัฒนาและต่อยอดความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้ จึงขอย้ายไปสอนโรงเรียนบ่อเกลือ ซึ่งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ�อำ�เภอ
ครูจอยเชื่อมั่นว่า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาเด็กและ
พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน เพราะมีหลักการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและ
ความรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะทำ�ให้คิดเป็น
ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น เมื่อย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ่อเกลือ ในปี พ.ศ. 2555
ครูจอยรับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้นกั เรียนทำ�โครงงานเข้าแข่งขัน
ในงานศิลปวัฒนธรรมหรืองานวิชาการทุกปี
ในขณะเดี ย วกั น ได้ รั บ โอกาสให้ เ ป็ น วิ ท ยากรอบรมเรื่ อ งโครงงาน
วิทยาศาสตร์แก่ครูประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำ�ริ และโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม เพราะครูมชี อื่ เสียงและผลงานจากการส่งเด็กเข้าประกวดตัง้ แต่
สอนอยู่โรงเรียนประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
การชวนนักเรียนทำ�โครงงานของครูจอย เริม่ จากแนะนำ�ให้นกั เรียนสำ�รวจ
ศึ ก ษาสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนและโรงเรี ย น ตั้ ง สมมุ ติ ฐ านจากเรื่ อ งราวใกล้ ตั ว
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำ�ปัญหาจากชุมชนมาเป็นโจทย์
โครงงาน เช่น ไข่เค็มดองน้ำ�เกลือภูเขาผสมไอโอดีน ที่เป็นการตั้งข้อสังเกตจาก
ปริมาณเกลือสินเธาว์ที่ผลิตในอำ�เภอบ่อเกลือที่มีความเค็มไม่เท่ากัน ผสมกับ
ต้นทุนที่มีอยู่คือ ไข่เป็ดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพิ่มเติม
ด้วยไอโอดีนซึ่งไม่มีในเกลือสินเธาว์
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ในระหว่างการทดลองของนักเรียน ครูจอยจะจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้เด็กคิด ไม่คิดให้เด็ก ทำ�ตัวเป็น
“โคช”มากกว่า “ครู” ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากรมาก่อน
ทำ�ให้รู้ว่าโครงการไหนครูให้เด็กทำ� โครงงานไหนเด็กทำ�เอง ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำ�เอง แม้จะถูกกรรมการ
ถามวนไปวนมา เด็กก็จะตอบได้ เพราะได้ลงมือทำ�เอง
“ที่อื่นเขาทำ�ไข่เค็มดองจากเกลือผสมน้ำ� แต่เราให้เด็กไปศึกษาเกลือ
ผสมน้ำ�ในอัตราส่วนเท่าไร หาความเข้มข้นในน้ำ�เกลือว่าบ่อไหนมีความเข้มข้น
เท่าไร บ่อไหนที่คิดว่าจะเอามาทำ�ไข่เค็มได้ จากนั้นนำ�น้�ำ จากบ่อนั้นมาต้มทิ้ง
ไว้ให้อณ
ุ หภูมพิ อเหมาะเพือ่ ฆ่าเชือ้ ทิง้ ไว้ให้เย็น แล้วเอาไข่เค็มลงดอง ด้วยระยะ
เวลาทีแ่ ตกต่างกันให้เด็กศึกษาว่า ต้องใช้เวลากีว่ นั จึงจะได้ไข่เค็ม โดยนำ�จำ�นวน
วันดองไข่เค็มทั่วไปเป็นเกณฑ์ควบคุม เปิดโอกาสให้เด็กคิด ออกแบบการเรียน
ด้วยตัวเอง”

212

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในระหว่างการทดลองของนักเรียน ครูจอยจะจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยตัง้ คำ�ถามกระตุน้ ให้เด็กคิด ไม่คดิ ให้เด็ก ทำ�ตัวเป็น “โคช”มากกว่า “ครู”
ด้วยประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรมาก่อน ทำ�ให้รู้ว่าโครงการไหน
ครูให้เด็กทำ� โครงงานไหนเด็กทำ�เอง จากการตอบคำ�ถามของเด็ก ดังนั้น
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำ�เอง แม้จะถูกกรรมการถามวนไป
วนมา เด็กก็จะตอบได้ เพราะได้ลงมือทำ�เอง แต่สิ่งที่ครูจอยเสริมคือ
เนื้อหาวิชาการ เช่น การหาความเข้มข้นมีวิธีการอย่างไร การทดสอบ
ประสาทสัมผัสมีวิธีการอย่างไร ทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร เป็นต้น
โครงงานไข่เค็มดองน้ำ�เกลือภูเขาผสมไอโอดีนของลูกศิษย์ที่ครูจอย
สนับสนุนให้สง่ เข้าประกวดเป็นปีแรก ได้รบั รางวัลลำ�ดับที่ 3 ของระดับเขตพืน้ ที่
และลำ�ดับที่ 3 ของจังหวัดน่าน หลังจากนั้นในปีถัดมาได้สนับสนุนให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเกลือฆ่าหญ้าใน
ไร่ข้าว จนได้รางวัลที่ 1 ระดับเขต แล้วได้รางวัลที่ 2 ระดับภาค และได้รางวัล
ที่ 6 ระดับประเทศ

ต่อเนื่องจากการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์
ครูจอยยังสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาของดีในท้องถิ่น
จนเกลือสินเธาว์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่าน
ถูกพัฒนาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ต่อเนื่องจากการทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจอยยังสนับสนุนให้
นักเรียนได้พฒ
ั นาของดีในท้องถิน่ จนเกลือสินเธาว์ทขี่ นึ้ ชือ่ ของจังหวัดน่าน
ถูกพัฒนาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ยาสีฟันเกลือ
ลดกลิ่นปาก เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย ลดกลิ่นอับ ฯลฯ
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เหตุผลที่พยายามทำ�ให้เด็กมีรายได้ เพราะเคยขาดโอกาสมาก่อน
เมื่อเรามีโอกาสที่จะให้ มีโอกาสที่จะส่งเสริม หรือมีช่องทาง
ที่จะพาเด็กไป เราก็ต้องพาเด็กไปรับโอกาสนั้นทันที

“พอเราสอนพื้นฐานเสร็จก็ให้เด็กไปคิดต่อ เช่น เมื่อก่อนมียาสีฟัน
วิเศษนิยม เขาเห็นโฆษณาว่า ยาสีฟนั มีสว่ นผสมของเกลือดี เด็กๆ ก็คดิ ต่อยอด
และไปทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครอบครัว เป็นการสร้างอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง”
นอกจากเกลือสินเธาว์แล้ว ของดีในอำ�เภอบ่อเกลือยังมีภูมิปัญญาการ
ทอผ้าของชาวบ้านทีก่ �ำ ลังจะสูญหาย แม้จะเคยมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม แต่กย็ งั
ไม่ฟนื้ ตัว กีก่ ระตุกและโรงทอผ้าทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานถูกทิง้ ร้างไว้
ในชุมชน ครูจอยจึงขอยืมกีม่ าตัง้ ไว้ทโ่ี รงเรียน พร้อมเชิญวิทยากรมาสอนนักเรียน
แต่ยงั ไม่ประสบผลสำ�เร็จ เพราะกีก่ ระตุกทอยาก จึงสืบเสาะจนพบว่าทีอ่ �ำ เภอปัว
มีการทอผ้าด้วยกี่เมือง ซึ่งทอง่ายกว่ากี่กระตุก ครูจอยจึงได้ทำ�โครงการเสนอ
สภาวัฒนธรรมอำ�เภอบ่อเกลือเพื่อของบประมาณสนับสนุน เชิญวิทยากรมา
สอนให้นกั เรียนฝึกทอผ้าพันคอและผ้าเช็ดหน้า เริม่ ต้นจากสิง่ ง่ายๆ โดยหวังว่า
จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า
สภาวัฒนธรรมให้งบประมาณมา 20,000 บาท เลยไปขอกีจ่ ากอำ�เภอปัว
เป็นกีเ่ มืองซึง่ ทอง่ายกว่า เชิญวิทยากรมาสอนเด็กทอผ้าพันคอและผ้าเช็ดหน้า
แต่ยังไม่สำ�เร็จ เด็กยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการทอผ้าได้ อาจเป็นเพราะ
บริเวณนี้เป็นเพิงเปิดโล่ง น้องๆ ที่ไม่ได้อยู่ชุมนุมวิ่งมาก็กระตุกกี่ทีหนี่ง แล้วก็
วิ่งไป จนกี่พังเสียหาย แต่ครูก็ไม่ท้อ พยามทำ�ต่อไป ประจวบเหมาะกับได้รับ
รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด
(มหาชน) จึงให้งบประมาณสร้างโรงทอผ้า 1 โรงที่พร้อมสำ�หรับการเรียน
การสอนอย่างจริงจังมากขึน้ พร้อมกันนัน้ ครูจอยยังจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง่
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ทำ�โครงการสร้างอาชีพการสกรีนผ้าด้วยความร้อน และการทำ�ไม้แขวนเสือ้ จาก
ไมยราบยักษ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน
“เหตุผลที่พยายามทำ�ให้เด็กมีรายได้ เพราะเคยขาดโอกาสมาก่อน
เมื่อเรามีโอกาสที่จะให้ มีโอกาสที่จะส่งเสริม หรือมีช่องทางที่จะพาเด็กไป
เราก็ต้องพาเด็กไปรับโอกาสนั้นทันที”

โอกาสทดแทนคุณ
แรงบันดาลใจในทำ�งานของครูจอย เกิดจากการรู้ซึ้งถึงความขาดโอกาส
ที่ประสบกับตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีแรงใจจากสามีและลูกที่สนับสนุนให้
ทำ�งานได้เต็มที่ และแรงบันดาลใจสูงสุดคือ การได้รับโอกาสเป็นนักเรียนทุน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นในวาระโอกาส
ที่พระองค์เสด็จมาอำ�เภอบ่อเกลือทุกปี คือวาระโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าถวาย
รายงาน
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“เราเห็นพระองค์ทา่ นเสด็จทีบ่ อ่ เกลือทุกปี ตัง้ แต่เช้า แม้หมายกำ�หนดการ
จะบอกว่ามาถึงบ่ายสามโมง แต่ไม่ใช่ ห้าโมงเย็นพระองค์ท่านยังอยู่กับเรา
พระองค์ท่านเสด็จขึ้นลงศูนย์ภูฟ้า พระเสโทไหล แต่ไม่บอกว่าเหนื่อย จนนาง
สนองพระโอษฐ์ทลู ขอให้พกั ก่อน พระองค์กไ็ ม่เคยขอพัก ไม่เคยขอหยุด แล้วเรา
จะเหนื่อยหรือ เราก็ต้องไม่เหนื่อยสิ”
จากวัยเด็กทีร่ สู้ กึ ว่า ไม่ได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รบั การศึกษาจาก
ครอบครัว แต่ครูจอยก็ไขว่าคว้าหาโอกาสจนพัฒนาตัวเองมาอยูใ่ นจุดทีส่ ามารถ
สร้างโอกาสและช่วยเหลือลูกศิษย์ได้ อีกทั้งยังมีโอกาสดูแลพ่อแม่ที่แม้ไม่ได้อยู่
ใกล้ชิด แต่ก็เป็นที่พึ่งพาได้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะเป็นลูกคนเดียวที่ได้เป็น
ข้าราชการ พ่อแม่จึงได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาล นอกจากนี้ครูจอยยังกู้เงินไปช่วย
ปลดหนี้ ธกส. ให้แม่ ช่วยทำ�ประกันชีวิตให้น้องๆ หลานๆ เผื่อเวลาเจ็บป่วยจะ
ได้มเี งินรักษาตัว และช่วยค่าเล่าเรียนของหลานเป็นบางครัง้ เพราะอยากกระตุน้
ให้หลานๆ เรียนหนังสือ
“ถ้าไม่มพี อ่ แม่กไ็ ม่มเี ราในวันนี้ ช่วยกูเ้ งินไปปลดหนีใ้ ห้แม่ เราเป็นหนีไ้ ม่
เป็นไร เพราะเรายังมีเงินเดือนให้เขาหักเงินเดือนไป พ่อแม่เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ
รักษาของเราได้ เราบอกแม่วา่ ไม่มเี งินให้แม่รายเดือนนะ เราสองคนสามีภรรยา
อยูด่ ว้ ยกันมาต้นทุนติดลบ มีหนีท้ งั้ คู่ กว่าทีห่ นีจ้ ะหมดก็คงอีกนาน แม่กบ็ อกว่า
ไม่เป็นไร แค่ไม่มาขอ แม่ก็ดีใจแล้ว” ครูจอยเล่าทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข
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การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดคือ น�้ำกระท่อมและบุหรี่
กลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูน�ำมาใช้ป้องกัน
ลูกศิษย์ ด้วยการใช้บทร้อยกรองเป็นเครื่องมือขัดเกลา
จิตใจ ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ท�ำงานช่วยเหลือกันตลอด
ภาคเรียน ทั้งแต่งค�ำประพันธ์และวาดภาพประกอบ
ทำ�เสร็จก็นำ�มาให้ครูดู ปรับแก้ไขจนเสร็จเป็นหนังสือ
เล่มเล็กพร้อมเผยแพร่ เหตุผลที่ให้เด็กจับคู่บัดดี้กัน
โดยอิสระ ก็เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการทำ�งาน
ไม่เครียด เพราะการมีคู่คิดที่ช่วยเติมเต็มระหว่างกัน
ทำ�ให้เกิดผลงานดีๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจกลับไปเป็น
เกราะคุ้มกันไม่ให้หลงเดินทางผิด เด็กนักเรียนที่เคย
สูบบุหรี่ก็เลิกสูบกลับเข้าห้องเรียนมากขึ้น ปัญหาชู้สาว
ก็ลดลง กลยุทธ์นี้สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน
ที่มีโอกาสได้ใช้ภาษาแม่ในการเรียน อาการต่อต้าน
ภาษาไทยจึงลดลง หันมาสนใจเรียนมากขึ้น

ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ครูผู้สร้างชีวิต

อรพินท์ แสนรักษ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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เพราะมีคุณพ่อที่เป็นอดีตครูใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ
และเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือทางออกที่จะช่วยให้คนในพื้นที่
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ทำ�ให้ครูอรพินท์ แสนรักษ์
ครูชำ�นาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ตำ�บลเมาะมาวี อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยืนหยัดที่จะทำ�หน้าที่
“ครู” สอนหนังสือในบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ
ความหวาดระแวงจากความไม่ปลอดภัยในชีวิต ท่ามกลาง
สถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคุกรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
“พ่อเป็นผู้สร้างโรงเรียนขึ้นมาในชุมชน แล้วก็ทำ�หน้าที่ครูมาตั้งแต่ต้น
ครูจงึ ได้เห็นวิถชี วี ติ ของคนในพืน้ ทีต่ งั้ แต่ยงั เด็ก เห็นความยากลำ�บากของเพือ่ น
พีน่ อ้ งในพืน้ ทีน่ ้ี จึงอยากเป็นครู เพือ่ ช่วยสร้างโอกาสให้คนทีน่ ไี่ ด้พฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น”

เคารพในวิถีความเชื่อที่แตกต่างกัน
เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นครู ครูอรพินท์จึงเลือกจะเรียนต่อ ปกศ. สูง
วิชาเอกภาษาไทยที่วิทยาลัยครูยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และสอบ
บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านควนหยี อำ�เภอมายอ จังหวัดปัตตานี รับ
ผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยตัง้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 แม้สถานการณ์ในขณะ
นั้นจะไม่รุนแรง แต่เส้นทางสัญจรที่ค่อนข้างลำ�บาก ผู้บังคับบัญชาห่วงว่า เป็น
ผู้หญิงตัวคนเดียวต้องเดินทางไปทำ�งานในโรงเรียนที่ห่างไกล ครูจึงสอนอยู่ที่
โรงเรียนนี้เพียง 4 เดือนก็มาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านลางสาดซึ่งอยู่ใกล้ตัว
อำ�เภอมายอมากขึ้น
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ครูอรพินท์สอนอยูท่ โี่ รงเรียนบ้านลางสาดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2527-2541 หลัง
จากจบการศึกษาด้านการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านศาลาสอง อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
โรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความตั้งใจที่จะใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาลูกศิษย์
“คนที่นี่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำ�วัน ถ้าไม่รู้ภาษาไทย ถาม
ว่าอยูไ่ ด้ไหม ก็อยูไ่ ด้ แต่ไม่สะดวกนักหากต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ
และจะลำ�บากมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องออกไปพบเจอโลกภายนอก”
แต่ความตั้งใจที่จะสอนภาษาไทยให้ลูกศิษย์ ก็ได้รับการต่อต้านจาก
ศิษย์บางคนที่ไม่ค่อยชอบใจนักที่ครูคนใหม่นับถือศาสนาพุทธ ครูอรพินท์จึง
ต้องหาวิธีเข้าหานักเรียนด้วยการพูดคุยสร้างความสนิทสนม ไว้วางใจ ก่อนจะ
ค่อยๆ บูรณาการความรู้ภาษาไทยกับวิถีมุสลิมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ผ่ า นเรื่ อ งราวของวรรณคดี ไ ทย โดยให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บวิ ถี
การดำ�เนินชีวติ ด้านต่างๆ ระหว่างมุสลิมกับพุทธ เช่น การทักทายด้วยการสลาม
ของชาวมุสลิม กับการกราบไหว้ของชาวพุทธ
การแสดงออกซึ่งความเคารพในวิถีความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละ
ศาสนาพิสูจน์ความจริงใจของครู และการทำ�ตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
ภาษาไทยของครูสามารถสร้างศรัทธาให้ลูกศิษย์หันมาสนใจเรียนได้ นักเรียน
คนไหนที่ เรี ย นอ่ อ นครู ก็ ส อนเสริ ม ให้ สื่ อ ที่ ใช้ มี ตั้ ง แต่ ก ารท่ อ งบทอาขยาน
เปิดยูทูปให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการใช้ภาษาไทย ทำ�ให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการ
ในการใช้ภาษาไทยดีขนึ้ กลุม่ เด็กทีอ่ า่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ ก็เริม่ อ่านได้เขียนเป็น
กลุม่ กลางๆ ขึน้ ไปครูกส็ ร้างแรงจูงใจด้วยการส่งประกวดการใช้ภาษาไทยทัง้ การ
เขียนเรียงความ การท่องอาขยาน การคัดไทย ฯลฯ ในเวทีต่างๆ เพื่อสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่ลูกศิษย์
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ใช้บทร้อยกรองเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจ
กระทั่งปี พ.ศ. 2548 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้เริ่มคุกรุ่น วันหนึ่งมีผู้หวังดีมากระซิบบอกให้ครูระวังตัว ครูจึงขอ
ย้ายออกจากพืน้ ทีม่ าช่วยราชการทีโ่ รงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)
ตำ�บลเมาะมาวี อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะได้ตำ�แหน่งถาวรในปีถัดไป ครูอรพินท์ต้องเริ่มต้นสร้าง
สายสัมพันธ์ใหม่กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ครูส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิม
แม้ว่าจะย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งใหม่ ก็ใช่ว่าจะหนีจากสถานการณ์
ความรุนแรงพ้น ณ ที่นี่ ครูพบเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่เนืองๆ เช่น มีการยิง
คนบนรถประจำ�ทางบริเวณหน้าโรงเรียน มีการฆ่าแล้วเผาเจ้าหน้าที่ติดตั้ง
โทรศัพท์ถึง 3 คน ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนชนิดที่คนที่อยู่ในโรงเรียนยังได้
กลิ่นศพ มีการโรยตะปูเรือใบบนท้องถนน ฯลฯ แต่เหตุการณ์ที่ใกล้ตัวมาก
ทีส่ ดุ คือ เหตุการณ์วางระเบิดทีป่ ระตูโรงเรียน ซึง่ เป็นจุดทีค่ รูลงจากรถยนต์
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ทีส่ ามีขบั มาส่ง เพียงแค่ชวั่ เสีย้ วนาทีทคี่ รูเดินผ่าน โชคดีทรี่ ะเบิดไม่ท�ำ งาน
ทหารเข้ามาเก็บกูไ้ ด้ทนั แม้จะเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญ แต่ครูยนื ยันจะอยู่
ที่นี่ต่อ เพราะคิดว่าย้ายไปที่ไหนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนกัน
เมือ่ คิดว่าจะตัง้ หลักปักฐานทีน่ ี่ ครูอรพินท์จงึ ต้องทำ�ความรูจ้ กั พืน้ ที่
เพือ่ หาทางช่วยเหลือได้ถกู จุด จนพบว่าตำ�บลเมาะมาวีเป็นชุมชนใหญ่ ชาวบ้าน
ฐานะค่อนข้างยากจน ในพื้นที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่มีที่ทำ�กิน
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง บางครอบครัวสมาชิกวัยแรงงานต้องออกไป
รับจ้างต่างถิ่น บางครอบครัวไปไกลถึงประเทศมาเลเซียก็มี หรือบางครอบครัว
พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เด็กส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า
ตายายหรือญาติพน่ี อ้ ง ความไม่พร้อมดังกล่าวทำ�ให้เด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ
หรือคนที่ได้เรียนก็เสี่ยงที่จะออกกลางคัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่อาจจะทำ�ให้
หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่
การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดคือ น้ำ�กระท่อมและบุหรี่ จึงกลายเป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูนำ�มาใช้ป้องกันลูกศิษย์ ใช้บทร้อยกรองเป็น
เครื่องมือขัดเกลาจิตใจ ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ทำ�งานช่วยเหลือกันตลอด
ภาคเรียน
“ให้แต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 บทดอกสร้อย ทั้ง 3 ระดับชั้นคือ
ม.1 ม.2 ม.3 โดยไม่ได้ทำ�เฉพาะเรื่องยาเสพติด แต่ทำ�เรื่องสุขภาวะด้วย เช่น
เรื่องการจราจรเพราะเด็กถูกรถชนบ่อย หรือเรื่องอาหารการกินเพราะเห็นว่า
เด็กขาดสารอาหาร และเรือ่ งชูส้ าว โดยให้เด็กจับคูแ่ ต่งคำ�ประพันธ์และวาดภาพ
ประกอบร่วมกันสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความสุขมากที่ได้ทำ� ทำ�เสร็จก็นำ�มาให้
ครูดู และปรับแก้ไขจนเสร็จเป็นหนังสือเล่มเล็ก พร้อมเผยแพร่”
เหตุผลที่ให้เด็กจับคู่บัดดี้กันโดยอิสระ ก็เพื่อให้นักเรียนมีความสุข
ในการทำ�งาน ไม่เครียด เพราะการมีคู่คิดที่ช่วยเติมเต็มระหว่างกันทำ�ให้
เกิดผลงานดีๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจกลับไปเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้หลง
เดินทางผิด ซึง่ ครูสงั เกตเห็นว่า เด็กนักเรียนทีเ่ คยสูบบุหรีก่ เ็ ลิกสูบกลับเข้า
ห้องเรียนมากขึ้น ปัญหาชู้สาวก็ลดลง
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นอกจากการให้เขียนบทร้อยกรองแล้ว ครูยังให้นักเรียนดูคลิปต่างๆ
ที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ชู้สาว จราจร การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
เพื่อสร้างแรงเสริม เพิ่มแรงต้านจนปัญหาคลี่คลายลง
ครูอรพินท์ให้อิสระในการแต่งร้อยกรองแก่นักเรียน จึงเกิดผลงานที่
ผสมผสานการใช้ภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย ตัวอย่างเช่น
“กระเอ๋ยกระท่อม		
แม้ใบย่อมแต่พิษร้ายเสียจริงหนา
เอาไปต้มดื่มกินชื่นชีวา
แต่อาจบ้าถึงตายได้เหมือนกัน
ซูกอคนเดียวเที่ยวเร่ร่อน เป็นคนจรฆีลอช่างน่าขัน
มีชีวิตไร้ค่าไปวันวัน		
กระท่อมนั้นร้ายนักจักหลีกเอย”
*ซูกอ = หัวเราะ *ฆีลอ = บ้า
กลยุทธ์นส้ี ร้างความภาคภูมใิ จแก่นกั เรียนทีม่ โี อกาสช้ภาษาแม่ในการเรียน
อาการต่อต้านภาษาไทยจึงลดลง หันมาสนใจเรียนมากขึ้น
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ถามว่า กลัวไหม หากตอบว่าไม่กลัว คือพูดไม่จริง มันกลายเป็น
ความเคยชินเพราะบ้านเราอยู่ที่นี่ วิถีชีวิตเราเป็นเช่นนี้ เราต้องอยู่
กับมันให้ได้ คิดว่าจะอยู่ที่นี่จนเกษียณ เราสร้างอะไรหลายอย่าง
ไว้ที่นี่ และที่นี่ก็สร้างให้เราเติบโตด้วย ให้คนอื่นได้รู้จักครูอรพินท์
ได้เห็นผลงาน ครูรู้สึกสำ�นึกบุญคุณของโรงเรียนนี้ คนที่นี่
จึงคิดว่าจะพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 ต่อไป
ถ้าไม่มีอะไรที่เหลือบ่ากว่าแรง ก็ไม่ขอย้ายไปไหน

ภูมิใจที่เด็กสื่อสารภาษาไทยได้
ในระหว่างที่นักเรียนจับคู่ทำ�งาน ครูเองก็มีบัดดี้คือ ทหารที่คอยดูแล
ความปลอดภัยในชีวติ อย่างใกล้ชดิ เวลาสอนจะมีทหารมานัง่ อยูห่ น้าห้องเรียน
2 คน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงก็จะขยับนั่งห่างออกไป แต่ก็ยังคอยจับตา
มองดูตลอดว่า ใครมาหาครูหรือมาทำ�อะไรบ้าง
“การสอน 1 คาบ ทุกๆ 15 นาทีครูต้องลุกขึ้นมายืนที่ประตู ดูว่ามี
เหตุการณ์อะไรผิดปกติไหม เป็นหลักปฏิบัติท่ีเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา
บางครัง้ พักกลางวันก็ตอ้ งนำ�อาหารมาทานในห้องทำ�งาน พร้อมทัง้ คอยสังเกต
ว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาทำ�อะไรที่ไหนบ้าง”
นอกจากงานสอนแล้ว ครูอรพินท์ยงั ทำ�หน้าทีร่ กั ษาการแทนผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียน ดูแลครูคนอื่นๆ ด้วย ท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง
นับเป็นโชคดีทโี่ รงเรียนมีชมุ ชนเป็นรัว้ คุม้ กันสร้างความมัน่ ใจอีกชัน้ หนึง่ ซึง่ เป็น
ผลจากสายสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนอาสามาช่วยดูแลโรงเรียน จัดเวรยืนรับนักเรียนวันละ 2 คน ตลอดจน
ช่วยอำ�นวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทุกเช้า
ทั้งคอยสอดส่องหากพบสิ่งผิดปกติก็จะแจ้งคณะครูหรือเจ้าหน้าที่ทันที
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“ถามว่า กลัวไหม หากตอบว่าไม่กลัวคือ พูดไม่จริง มันกลายเป็น
ความเคยชินเพราะบ้านเราอยู่ที่นี่ วิถีชีวิตเราเป็นเช่นนี้ เราต้องอยู่กับมัน
ให้ได้ คิดว่าจะอยู่ที่นี่จนเกษียณ เราสร้างอะไรหลายอย่างไว้ที่นี่ และที่นี่ก็
สร้างให้เราเติบโตด้วย ให้คนอื่นได้รู้จักครูอรพินท์ ได้เห็นผลงาน ครูรู้สึก
สำ�นึกบุญคุณของโรงเรียนนี้ คนทีน่ ี่ จึงคิดว่าจะพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
52 ต่อไป ถ้าไม่มีอะไรที่เหลือบ่ากว่าแรง ก็ไม่ขอย้ายไปไหน”
ครูอรพินท์บอกว่า แรงใจสำ�คัญที่ทำ�ให้ครูอยู่ทำ�หน้าที่ครูในพื้นที่เสี่ยง
คือ ความภาคภูมิใจในบทบาทความเป็นครู ภูมิใจมากที่ทำ�ให้เด็กมุสลิมมี
ศักยภาพในการใช้ภาษาไทย จากเด็กมุสลิมทีท่ อ่ งบทอาขยานไม่ได้ เขียนกลอน
ไม่เป็น ก็สามารถทำ�ได้ นี่คือความภูมิใจที่สุดในความเป็นครู อย่างน้อยเราก็
ช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนในภูมิภาคอื่นๆ เวลาใครมาถามเขา
ไม่ต้องแอบ ไม่ต้องหลบหน้า หลบตา วันนี้เขาสามารถยืนเชิดหน้าสื่อสาร
ภาษาไทยกั บ คนอื่ น ได้ แ ม้ ก ระทั่ ง เด็ ก ที่ บ กพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ ก็ สื่ อ สารได้
เป็นที่พึ่งของครอบครัวเรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการได้
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วิธีการบริหารดูแลของครูอรพินท์ในฐานะผู้บริหาร ที่ใช้ใจต่อใจ
ทำ�ตัวเป็นกันเอง ปฏิบัติตัวเสมอครูท่านอื่น เพราะแม้จะสวม
หัวโขนเป็นทั้งครูและรักษาการผู้อำ�นวยการ แต่ครูอรพินท์ก็ยัง
รับงานสอนเท่ากับครูคนอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนบรรยากาศของ
การทำ�งานเป็นทีม ไม่แบ่งแยก มีความเสมอภาค เปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้แสดงความสามารถในเรื่องที่ถนัด

ต้องเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ
นอกจากแรงใจจากการที่ลูกศิษย์ได้ดีแล้ว การได้รับสนับสนุนจาก
สำ�นักงานเขตการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะมูลนิธิไทยรัฐ
ที่ ห นุ น เสริ ม เรื่ อ งการพั ฒ นาวิ ช าชี พ งบประมาณในการสร้ า งอาคาร
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์ตา่ งๆ เป็นแรงหนุนทีท่ �ำ ให้ครูสามารถ
พัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี บวกกับวิธีการบริหารดูแลของครูอรพินท์
ในฐานะผูบ้ ริหาร ทีใ่ ช้ใจต่อใจ ทำ�ตัวเป็นกันเอง ปฏิบตั ติ วั เสมอครูทา่ นอืน่
เพราะแม้จะสวมหัวโขนเป็นทัง้ ครูและรักษาการผูอ้ �ำ นวยการ แต่ครูอรพินท์
ก็ยังรับงานสอนเท่ากับครูคนอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนบรรยากาศของการ
ทำ�งานเป็นทีม ไม่แบ่งแยก มีความเสมอภาค เปิดโอกาสและส่งเสริมให้
ครูทกุ คนได้แสดงความสามารถในเรือ่ งทีถ่ นัด สามารถรวมพลังการมีสว่ นร่วม
ของคณะครูจนได้รบั เลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุน่ ที่ 2 ของ
มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งมีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ
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“เด็กนักเรียน 350 คน ครู 32 คน ที่โรงเรียนสอนทั้งวิชาสามัญและ
อิสลามศึกษาแบบเข้มข้น โดยจัดสรรเวลาสอนคละชัว่ โมง เช่น คาบนีภ้ าษาไทย
คาบต่อไปอัลกุรอ่าน หรือภาษาอาหรับ เราไม่ได้แบ่งว่า เช้าเป็นสามัญ บ่ายเป็น
ศาสนา บางครั้งเราต้องลดชั่วโมงเรียนสำ�หรับบางวิชาที่สามารถบูรณาการได้
เช่น วิชาศิลปะก็บูรณาการกับพละ หรือสุขศึกษา เพื่อแบ่งเวลาให้สำ�หรับการ
สอนศาสนาอิสลาม ตัง้ แต่ ป.1 - ม.3 เวลาในการเรียนการสอนจึงค่อนข้างแน่น”
นอกจากรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุน่ ที่ 9 (ปี พ.ศ.
2560) ครูอรพินท์ยงั ได้รบั รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ระดับ
ครูยิ่งคุณ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งครูสะท้อนว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำ�ให้
ได้รับรางวัลนั้น เกิดจากการที่ครูทุ่มเท จริงใจ จริงจังกับงาน มีความรับผิดชอบ
และสร้างผลงานด้านการสอน จนกระทั่งลูกศิษย์ประสบความสำ�เร็จ
“สิง่ สำ�คัญทีค่ นเป็นครูตอ้ งมีคอื สามัญสำ�นึกของความเป็นครู เพราะ
คำ�ว่าครู ตีวงได้กว้างมาก สำ�หรับตนเองคิดว่า เมือ่ เราเป็นครูแล้วเราต้องทำ�ตัว
ให้เหมาะสมกับความเป็นครู เมือ่ เราทำ�ตรงนีไ้ ด้สง่ิ ต่างๆ ก็จะตามมาเอง ต้องเป็น
ครูทั้งชีวิตและจิตใจ อยู่บ้านก็เป็นครูด้วย เมื่อลูกศิษย์มีปัญหา เขาสามารถ
โทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไลน์ถาม ครูก็จะรีบตอบทันที เพราะถ้าเรา
ไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเรารับ
โทรศัพท์ ไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยเราก็ต้องช่วยเขา”
สำ�หรับอนาคตภายภาคหน้า ครูอรพินท์ยืนยันว่า จะทำ�สิ่งที่ทำ�อยู่
ให้ดีที่สุด เพราะยังอยากเห็นลูกศิษย์จบไปแล้วมีงานทำ� แล้วก็กลับมา
ช่วยพัฒนาน้องๆ ในเรื่องภาษาไทย และเรื่องอื่นๆ โดยปัจจุบันมีลูกศิษย์
หลายคนทีเ่ รียนจบแล้วกลับมาเป็นครูภาษาไทย ซึง่ ล้วนแต่ระลึกว่า เพราะ
มีครูอรพินท์เขาเหล่านั้นจึงมีอนาคตที่ดีในวันนี้

ครูที่มากกว่าครู

คณะทำ�งาน

บทเรียนการทำ�งาน
ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รุ่นที่ 8-9

ดำ�เนินการโดย
ISBN
พิมพ์ครั้งแรก
จำ�นวนพิมพ์
สงวนลิขสิทธิ์

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
978-616-8000-22-9		
พฤษภาคม 2561
1,000 เล่ม
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่ อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 - 2937 - 9901 - 7 โทรสาร 0 - 2937 - 9900

ที่ปรึกษา

คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์
คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

บรรณาธิการ

คุณรัตนา กิติกร
คุณรณชัย โตรักษาสกุล

จัดทำ�เนื้อหา ออกแบบ บริษัท คิดค้นคว้า จำ�กัด
และควบคุมการผลิต 57/357 หมู่ 1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0 - 2270 - 1350
e-mail : kidkonkwa@gmail.com
พิมพ์ที่

บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำ�กัด

