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การใช้ชีวิตท่ามกลางความเสี่ยงภัยอันตราย ทั้งความรุนแรงในพื้นที่ 

ความยากลำาบากในถิ่นทุรกันดาร และความไม่พร้อมนานัปการ คือ สภาพชีวิต

ท่ีแวดล้อมในบรรยากาศการทำางานของครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ซึ่งไม่แตกต่างจากครูเจ้าฟ้าฯ รุ่นก่อนๆ ประสบพบเจอ และ

เชน่เดยีวกนัท่ีครเูจา้ฟา้ฯ รุน่ใหมยั่งคงมุง่มัน่ทำางานด้วยหวัใจทีห่วงัดีตอ่ลกูศษิย์

และชุมชนอย่างเต็มเปี่ยมเฉกเช่นรุ่นพี่ๆ ที่ผ่านมา 

ทุกๆ ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้จัดวาระของการพบปะ

กันของครูเจ้าฟ้าฯ ทุกรุ่น เพื่อเติมเต็มกำาลังใจและสานต่อแรงบันดาลใจแก่ 

ครูเจ้าฟ้าฯ โดยปี พ.ศ. 2559 ได้ถูกว่างเว้นไป 1 ปี เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน

บรรยากาศของการไว้ทุกข์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ผู้ทรงเปน็มิง่ขวัญของชาวไทยทุกคน ในปนีีค้รเูจา้ฟา้ทกุรุน่ไดม้โีอกาสพบปะกนั

อีกคร้ัง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำางานในพื้นที่ของตนเอง 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ต่างพ้ืนท่ี เติมเต็มท้ังความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจ

จากการศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจาก

พระราชดำาร ิภายใตก้ารดำาเนนิงานของมลูนิธแิมฟ่า้หลวงในพระบรมราชปูถมัภ์ 

เพือ่เก็บเก่ียวความรูด้า้นการพฒันาพืน้ทีไ่ปปรบัประยุกตใ์ชใ้นการทำางาน เพราะ

พื้นฐานที่มาของปณิธานในการทำางานของครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านล้วนก่อเกิดจาก

แรงบนัดาลใจท่ีไดเ้หน็การทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช และพระบรมศานุวงศ์ที่ทรงอุทิศพระวรกายทำางานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดารมาต่อเนื่องยาวนาน 

คำ�นำ�
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หนังสือ “ครูที่มากกว่าครู”  ถอดบทเรียนชีวิตครูเจ้าฟ้ากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นท่ี 8 และรุ่นท่ี 9 นำาเสนอเร่ืองราวชีวิต ท้ังการต่อสู้

ตั้งแต่วัยเยาว์ของครูบางท่านที่ต้องฝ่าฟันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

ของตนเอง จนกลายมาเป็นพลังใจที่จะสานต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่

ลูกศิษย์ในปัจจุบัน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ มีที่อยู่ที่ยืนในสังคมไทย 

และสามารถตอ่ยอดสูก่ารศึกษาในระดบัทีส่งูขึ้น หรอืการสรา้งโอกาสทาง

อาชีพให้ลูกศิษย์และชุมชน โดยคล่ีคลายอุปสรรคท่ีขัดขวางให้กลายเป็น 

ทางสะดวกในการทำามาหาเล้ียงตนเองและครอบครัวด้วยความสุจริต รวมท้ัง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านทุกเพศทุกวัย ดูแลท้ังเร่ืองสุขภาพต้ังแต่อยู่

ในครรภ์จนตลอดชีวิต พัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น ฯลฯ 

บทเรียนการทำางานของครูเจ้าฟ้าฯ แม้จะสะท้อนความขาดแคลนของ

พื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่น้อยคนนักจะรู้ว่า ยังมีพื้นที่เช่นนี้อยู่ในประเทศไทย และ

บอกเลา่ถงึสถานการณค์วามรนุแรงในพืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนใต ้แตส่อดแทรก

ความงามของความเสียสละปฏิบัติหน้าที่เต็มที่อย่างไม่ย่อท้อ เรื่องราวของ 

ครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านจึงเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า ที่ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และซึมซับ 

นำาประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้เป็นแรงขับ แรงผลัก และแรงใจให้ผู้อ่านกลับไป

สร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่ของตนอย่างมีเป้าหมายและ

เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความปรารถนาดีต่อประเทศชาติอันเป็นที่รักของเรา

ทุกคน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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ครูที่มากกว่าครู

เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์เสด็จสวรรคต โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าสำานึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณ และตระหนักถึงพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำามาโดยตลอด 

จึงได้ริเร่ิมจัดทำาโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครนิทร”์ ขึน้ในป ีพ.ศ. 2552 เพือ่เชดิชูเกยีรต ิเปน็ขวญักำาลงัใจใหแ้ก่

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม และ

เปน็การเผยแพรผ่ลงานคณุงามความดี ใหเ้ปน็แบบอย่างการทำาความดใีห้

ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

คณะทำางานไดแ้สวงหาผูร้ว่มงาน ผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ทำาหน้าท่ีเยีย่มเยยีน

สำารวจให้กำาลังใจถึงพื้นที่ของครู โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดที่เมื่อรับทราบ

เจตนารมณ์ก็ยินดีร่วมสนับสนุนคือ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงาน

คือ กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่มีโรงเรียนตำารวจตระเวน

ชายแดนจำานวน 196 แห่งในพ้ืนที่ทุรกันดารท่ัวประเทศไทย สำานักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงเรียน

ในสงักัดท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลและเสีย่งภยัจำานวนหนึง่ และสำานกังานสง่เสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย (กศน.) แตค่ณะทำางานก็คดิกนั

หนกัว่า ทำาอยา่งไรใหแ้รงสนับสนุนเหล่าน้ีมีความยัง่ยนื เปน็ประโยชน์จรงิๆ 

โดยไม่ทำาให้ครูเสียหายคือ ไม่ทำาให้ครูเกิดกิเลสมากกว่าความเสียสละ 

ความตั้งใจ และความมั่นคงในพระปณิธานของพระองค์ 
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สำาหรับเกณฑ์การคัดเลือกท่ีเป็นเกณฑ์พื้นฐานคือ เป็นครูที่ทำางานใน

พื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย ช่วยประสานต่องานในโครงการพระราชดำาริ และ

มีความต่อเนื่องในการทำางานโครงการ มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน

การสอน การจัดการศกึษา การพฒันาคน การพฒันาสิง่แวดลอ้ม และการพฒันา

ดูแลนโยบายต่างๆ ตามแนวทางพระราชดำาริ เช่น โครงการส่งเสริมคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา โดยหน่วยงานต้นสังกัดทั้ง 3 แห่ง จะทำาการ

คัดเลือกครูหน่วยงานละประมาณ 10 คน รอบแรกเป็นการคัดเลือกตามเกณฑ์ 

จากน้ันจึงมีการต้ังคณะกรรมการไปดูงานในพ้ืนท่ีของครูแต่ละคน แล้วจึงนำาเสนอ

ขอ้มลูใหค้ณะกรรมการใหญพ่จิารณาคดัเลอืกว่าใครมคุีณสมบตัเิหมาะสมทีส่ดุ 

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในปี พ.ศ. 2552 จนมาถึงวันนี้ 9 ปีของการเฟ้นหา 

“ครูเจ้าฟ้าฯ” ความงดงามของโครงการนี้คือ การที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนเขา้มาสนบัสนนุการทำางาน บรษิทัเอกชนหลายแหง่เข้ามาสนับสนุน

เพราะซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จเจ้าฟ้าท้ังสองพระองค์ การทำางานท่ี

ผา่นมาจงึเปน็เรือ่งของการชว่ยโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน หรอืไมต่อ้งการโฆษณา

สินค้า เริ่มจากปีแรกธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เข้ามาสนับสนุนเรื่อง

เงินรางวลั กองทนุเศรษฐกจิพอเพยีงของโรงเรยีน และกรมธรรม์ประกนัสขุภาพ 

หลงัจากนัน้จึงเริม่มีหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชนเข้ามาใหก้ารสนับสนุน

มากขึ้น 

และตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2556 มลูนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณชิย ์จำากดั 

(มหาชน) ก็เข้ามา “ต่อยอด” ด้วยการ “หนุนเสริม” ความรู้ให้กับครูเจ้าฟ้าฯ 

โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพาไปเรียนรู้ดูงานที่โรงเรียน 

ลำาปลายมาศพฒันา จงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่ให้ครเูจา้ฟา้ฯ ทกุทา่นเหน็ “ทางออก” 

ของกระบวนการเรียนการสอนท่ีครูเจ้าฟ้าฯ หลายท่านกำาลังติด “กับดัก” ตัวเอง 

จนสามารถนำา “ความรู้” ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อได้ในที่สุด
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โดยล่าสุดปี พ.ศ. 2560 ได้พาคณะครูเจ้าฟ้าฯ ทั้ง 9 รุ่นไปเรียนรู้ที่

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ  

ซ่ึงนอกจากจะให้ครูเจ้าฟ้าฯ ทุกท่านได้แลกเปลี่ยน “เทคนิค” และ 

“กระบวนการเรียนการสอน” ระหว่างกันแล้ว การลงพ้ืนท่ีคร้ังน้ียังให้ 

คณะครูได้เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุยเดช สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ีสมเดจ็พระพ่ีนางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเจ้าฟ้าทุกพระองค์

แล้ว ยังช่วย “เสริมพลังใจ” ให้ครูเจ้าฟ้าทุกท่านสานต่อเจตนารมณ์ของ

สมเดจ็พระศรนีครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟา้

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำาความรู้ท่ีได้รับการ  

“เติมเต็ม” จากหลายหน่วยงานกลับไปพัฒนาชุมชนท้องถ่ินของตนเอง 

ตามพระปณิธานของทั้งสองพระองค์

โครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”
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คำ�ว่� “ครู” ไม่ใช่ก�รสอนในหน้�ที่เฉยๆ 
เร�ไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้� ถึง 4 โมงเย็น
เร�ต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต
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นักเรียน 1 คนทำาหนังสือนิทานเด็กดอยตามแนว 
กพด.5 คนละเล่ม บอกเล่าเรื่องราวการดำาเนินชีวิต
และกิจกรรมในโรงเรียน ทั้งแต่งเรื่องและวาดภาพ
ประกอบเอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย กระบวนการ
เรียนรู้เช่นนี้ ช่วยแก้ปัญหาการไม่สนใจเรียนของ 
เด็กบางคนได้เป็นอย่างดี เพราะการได้เห็นเพื่อนๆ 
วาดภาพสวยๆ ทำาให้เด็กอยากทำาบ้าง จึงลงมือทำา
ด้วยตนเอง ส่วนครูทำาหน้าที่สนับสนุนโดยตรวจทาน
การสะกดคำา การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง บอกเทคนิค
การวาดภาพ เมื่อทำาเสร็จแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันมาเล่า
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกพูด ฝึกนำาเสนอ 
และพัฒนาความกล้าแสดงออก
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ขอฝันใฝ่
ในฝันอันสูงสุด

ผกา ธะนะคำา 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

บ้านห้วยตองหลวง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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ความฝันในวัยเด็กคือ อยากเป็นครู เพราะมีครูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นแรงบันดาลใจ แต่ติดที่ครอบครัวยากจน
เมือ่เรยีนจบช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 6 คดิวา่ ชวิีตการเรยีนคงสิน้สดุ
ทีต่รงนัน้แลว้ แตด่ว้ยความรกัของพ่อทีส่งสาร เหน็ลกูสาวอยาก
เรียนหนงัสอื จงึสง่เรยีนตอ่ระดับ ปวส. เอกการบญัชทีีโ่รงเรยีน
เทคโนโลยีหมู่บ้านครู จังหวัดลำาพูน ระหว่างเรียนอยู่ ครูผกา 
ธะนะคำา แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
บา้นหว้ยตองหลวง อำาเภออมกอ๋ย จงัหวดัเชยีงใหม ่ตอ้งทำางาน
พิเศษในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่มูลนิธิศุภนิมิตรจังหวัดลำาพูน 
รับผิดชอบสอนพิเศษให้แก่เด็กๆ ในโครงการ แม้เป็นงานที่
สร้างรายได้ไม่มาก เพียงครั้งละ 100-150 บาท แต่สร้าง
ความปลาบปลื้มใจให้ครูผกาเป็นอย่างมากที่ได้เป็นครู
อย่างที่ใฝ่ฝัน

หมู่บ้านห่างไกลที่ต้องการครู

หลังเรียนจบ ครูผกายังอยากจะเรียนต่อ แต่รู้ว่าฐานะทางบ้านไม่ 

เอ้ืออำานวย จึงหางานทำาไปพร้อมๆ กับสมัครสอบที่ กศน.จังหวัดเชียงใหม่  

แมจ้บเอกบญัชมีากต็าม แตด่ว้ยเง่ือนไขการรบัสมคัรทีไ่มไ่ด้จำากดัสาขา ครผูกา

สอบได้ลำาดับท่ี 298 จากบัญชีรายช่ือท่ีข้ึนทะเบียนไว้ 300 คน มีการข้ึนบัญชีไว้  

2 ปี ซึ่งไม่รู้ว่าโอกาสจะมาถึงเมื่อไร ครูผกาจึงทำางานในแผนกส่งเอกสารใน 

นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำาพูนไปก่อน โชคดีท่ีระยะเวลาในการรอสั้นเพียง  

6 เดือน ครูก็ถูกเรียกตัวจาก กศน.จังหวัดเชียงใหม่ให้ไปทำางาน เริ่มจากการ

อบรม 15 วันท่ีสำานักงาน กศน.จังหวัด แล้วจึงมีโอกาสได้เลือกพื้นที่ทำางาน  

คนส่วนใหญ่เลือกพื้นท่ีใกล้เมืองที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ แต่ครูผกาตั้งใจเลือก 
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พื้นที่ที่อยู่ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไกลได้ เพราะอยากพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกล 

เมื่อเห็นชื่ออำาเภออมก๋อย ก็รู้สึกว่าชื่อแปลกดี ทั้งยังเป็นอำาเภอที่อยู่ไกลที่สุด

ตอนตัดสินใจเลือกที่นี่ พ่อแม่ก็เป็นห่วงว่า เป็นผู้หญิงคนเดียวจะอยู่

อย่างไร แต่ก็ไม่คัดค้าน เมื่อเห็นว่าเป็นความฝันของลูก พ่อถึงกับออกปากว่า 

ถ้าอยากเรียนหนังสือไม่ต้องไปก็ได้ พ่อจะหาเงินส่งให้เรียนเอง แต่เราอยาก 

ช่วยเหลือตัวเองบ้าง จึงตัดสินใจไปทำางาน โดยต้ังความหวังไว้ว่า ทำางานมีเงินเดือน

แล้วค่อยเรียนต่อ แต่เอาเข้าจริงเงินเดือน 4,000 กว่าบาท หลังจากส่งให้พ่อแม่

และใช้จ่ายส่วนตัวแล้วแทบไม่เหลือ จึงไม่ได้เรียนต่ออย่างที่ตั้งใจ

ศศช.บ้านห้วยตองหลวง ตั้งอยู่ในชุมชนของชาวกะเหรี่ยงสกออยู่ห่าง

จากอำาเภออมก๋อย 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ชาวบ้านส่วนใหญ่

มีอาชีพทำาไร่ข้าว และทำานา ปัจจุบันมีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มะเขือเทศ

และพริก ในหมู่บ้านมีสมาชิกเพียง 32 ครอบครัว ปี พ.ศ. 2543 ที่ครูผกาเริ่ม 

มาสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และยังไม่เห็น

ความสำาคัญของการศึกษา

ถอดใจหรือไปต่อ

การเดินทางสู่ ศศช.บ้านห้วยตองหลวงของครูผกาในครั้งแรก ช่วงก่อน

จะถงึหมูบ่า้นตอ้งเดินเทา้ผา่นทุ่งนา ในขณะทีบ่นหลงัตอ้งแบกอปุกรณก์ารเรยีน

การสอน เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว และอาหารไปด้วย เป็นการทดสอบความอดทน

ของคนที่จะมาเป็นครูท่ีนี่ แต่เม่ือถึงหมู่บ้าน ชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี  

หาข้าวหาน้ำาให้กิน กลายเป็นความประทับใจแรกท่ีเกิดขึ้นในความรู้สึกของครู 

ช่วงแรกครูผกาต้องปรับตัวอย่างหนัก แถมยังแพ้แมลงอีก ช่ังใจอยู่นานว่า 

ไปต่อหรือถอดใจ แต่เม่ือถึงวันหยุดแรกของเดือนมาถึง วันท่ีจะกลับบ้าน

ลูกศิษย์ตัวน้อยถามว่า “ครูจะกลับมาไหม” สายตาท่ีรอคำาตอบอย่างคาดหวัง 

ทำาให้ครผูการูว่้า เด็กๆ ต้องการคร ูและรอคอยใหค้รกูลบัมาสอนเขา ทำาให้ 

ครูผกาตัดสินใจได้ทันที พร้อมเอ่ยปากสัญญากับลูกศิษย์ว่า ครูจะกลับมา 



วันท่ีครูผกานัดหมายว่าจะกลับเข้ามามีเด็กๆ 

ไปรอรับครู ณ จุดนัดพบ ช่วยครูขนของที่จำาเป็น 

เข้าหมู่บ้านอย่างแข็งขัน และเป็นเช่นน้ีทุกครั้งหลัง 

หมดวนัพกัของคร ูทีจ่ะมเีด็กๆ มารอรบัทีจุ่ดเดิม ทำาให้

ครูผกากลายเป็นคนตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ  

นดัลูกศษิยว์นัไหนเวลาใดก็ตอ้งมาตามนัด เพราะเด็กๆ 

จะมารอรับครูที่รักของพวกเขา 

“เราจะบอกเด็กไว้เลยว่า รอครูถึงเวลานี้นะ  

ถา้เลยเวลาแลว้ครยูงัไมม่าใหก้ลบับา้น เพราะบางครัง้

ก็ติดงานด่วนกลับเข้ามาไม่ได้จริง หรือบางครั้งฝนตก

รถไม่สามารถเข้ามาส่งได้ ก็ต้องกำาหนดเวลารอให้

แน่ชัด เพื่อที่เด็กๆ จะได้ไม่เสี่ยงรอครูจนค่ำามืด” 
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สอนภาษาไทยในชุมชนพื้นที่สูง

เมื่อฝันเป็นจริง ได้เป็นครูสมใจ ความฝันใหม่ในชีวิตก็เข้ามา นั่นคือ 

อยากให้ลูกศิษย์ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาไทยได้ มีวิชาชีวิตติดตัว  

ครูผกาจึงเน้นสอนวิชาภาษาไทยเป็นหลัก เพราะเห็นว่าจำาเป็นต่อการใช้ชีวิต

ประจำาวัน โชคดีที่ได้เข้าร่วมอบรมการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำา  

ซึ่งวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ให้ จึงนำามาประยุกต์ใช้ได้ 

“การแจกรูปสะกดคำาเขาใช้สอนเด็กพื้นราบ แต่เด็กเราอยู่บนพื้นท่ีสูง  

ก็ต้องนำามาปรับใหม่ แรกๆ เด็กจะอ่านช้านิดหน่ึง เราก็ต้องใจเย็นที่สุด  

สิง่สำาคญัของการสอนแบบนีค้อื การเนน้ ย้ำา ซ้ำา ทวน เพือ่ใหเ้ขาได้ทบทวนและ

ใช้ภาษาไทยตลอด แล้วเขาก็จะพูดภาษาไทยได้”

การแจกลูกสะกดคำา เป็นกระบวนการนำาเสียงพยัญชนะต้น สระ 

วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาผสมเสียงกัน ทำาให้สามารถออกเสียงคำาต่างๆ 

ที่มีความหมายในภาษาไทย การแจกลูกจะเริ่มจากการจำาและออกเสียง

พยัญชนะและสระให้ได้ก่อน จากนั้นจะเริ่มแจกลูกในมาตราสะกด เช่น แม่ ก 

กา กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ ใช้การสะกดคำาไปทีละคำาตามลำาดับ

ของสระ ตามดว้ยอา่นโดยไมส่ะกดคำา เรยีกวา่ แจกลกูสะกดคำา ในขณะเดยีวกนั

ก็จะมีการเทียบเสียง คือ เม่ืออ่านคำาได้แล้วให้นำารูปคำามาแจกลูก โดยการ

เปลี่ยนพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะท้าย เช่น กา ตา นา มา หรือ คาง คาน คาย 

คาว

ระยะเวลา 6 ปี ท่ีครูผกาทำางานอย่างทุ่มเทอยู่ในพ้ืนท่ีเดิม โดยไม่ขอ

ย้ายไปไหน จนเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จมาตรวจการดำาเนินงานของ ศศช. พระองค์ได้ทรงดูประวัติของครู 

แล้วถามครูว่า อยากเรียนต่อไหม ครูตอบว่า อยากเพคะ คำาถามนี้นำามา

ซ่ึงการเติมเต็มความฝันทางการศึกษาของครูผกาให้สมบูรณ์ เพราะหลัง

จากนั้นไม่นาน ในปีถัดมาทางกรมวังส่งเรื่องมายังสำานักงาน กศน.จังหวัด 

ทำาให้ครไูดเ้ปน็นักเรียนทนุในสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้เรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในที่สุด
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ครูผกาสอนภาษาไทยโดยใช้วิธีการดังกล่าว 

พรอ้มๆ กบัใชก้ารสอนแบบพีส่อนน้องเข้ามาชว่ย

สอนเด็กนักเรียน 68 คน นอกจากเด็กนักเรียน

แลว้ ครยูงัใชว้ธิดีงักลา่วสอนนักเรยีนผูไ้มรู่ห้นังสอื 

ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่อีก 26 คน จนลูกศิษย์ของครูสามารถ

พูดภาษาไทยได้ชัด วิธีการสอนท่ีได้ผลสัมฤทธิ์ 

ทำาให้ครูได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านแจกลูก

สะกดคำา ในป ีพ.ศ. 2557 และไดร้บัเลอืกใหถ้วาย

งานหนา้พระพกัตรส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

“ส่ิงท่ีภูมิใจที่สุดคือ ในวันที่รับเสด็จได้

ถวายรายงานตอ่หนา้พระพกัตร์ พระองคบ์อกว่า 

ครูทำาได้ดีมาก น่ีคือสิ่งท่ีครูภูมิใจท่ีสุดในชีวิตว่า 

ได้รับคำาชมจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน เป็นส่ิงมีค่าท่ีสุด

สำาหรับครูคนหนึ่ง มากกว่าเงินทอง รู้สึกภูมิใจที่

ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทำาให้เด็กๆ คนอื่น

ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วย”

เคลด็ลบัของการจัดกระบวนการเรยีนรู้

ท่ีประสบความสำาเร็จน้ัน นอกจากความรู้ ทักษะ 

และเทคนคิการสอนแลว้ สิง่สำาคญัทีค่รผูกาย้ำา

อยู่เสมอคือ ต้องใจเย็นอย่างท่ีสุด ไม่ว่าจะสอน

เด็กหรือสอนผู้ใหญ่ ครูต้องรู้จักรอ รู้จังหวะที่

จะเน้น ย้ำา ซ้ำา ทวน ไม่เร่งรัดให้ลูกศิษย์ทำาให้

ได้ตามใจเราจนเกินไป 

“นักเรียนท่ีอายุมากสุดจะเป็นผู้ ไม่รู้

หนังสืออายุ 59 ปี เขาไม่รู้หนังสือ อ่าน พูดไม่ได้ 

เราก็ต้องใจเย็นที่สุด อย่างที่บอกว่าต้องเน้นย้ำา 

เคล็ดลับของก�รจัด

กระบวนก�รเรียนรู้ที่

ประสบคว�มสำ�เร็จนั้น 

นอกจ�กคว�มรู้ ทักษะ 

และเทคนิคก�รสอน 

ของครูแล้ว สิ่งสำ�คัญที ่

ครูผก�ยำ้�อยู่เสมอคือ 

ต้องใจเย็นอย่�งที่สุด 

ไม่ว่�จะสอนเด็กหรือสอน

ผู้ใหญ่ ครูต้องรู้จักรอ 

รู้จังหวะที่จะเน้น ยำ้� ซำ้� 

ทวน ไม่เร่งรัดให้ลูกศิษย์

ทำ�ให้ได้ต�มใจเร� 

จนเกินไป
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ซ้ำา ทวน ตลอด แต่ผู้ใหญ่จะยากหน่อย เพราะเขาจะมือแข็ง เขียนไม่ได้  

เราต้องหาวิธีการท่ีทำาให้เขาสนใจ ให้เขามาเรียนกับเรา บางครั้งคนแก่ๆ ไป 

โรงพยาบาล ก็สื่อสารไม่ได้ ฟังหมออธิบายไม่เข้าใจ ต้องใช้ล่าม แต่ถ้าเขาพูด

ภาษาไทยได้เขาก็ไม่ต้องใช้ล่าม ไปที่ร้านค้าเขาก็ไม่ต้องใช้ล่าม พอเขาเห็นว่าม ี

ความสำาคัญกับชีวิตประจำาวัน เขาก็เลยมาเรียน” 

นิทานเด็กดอย

เมื่อมีรูปธรรมผลสำาเร็จของวิธีการสอนภาษาไทยแบบแจกลูกสะกดคำา 

ทำาใหเ้กดิการขยายผลนำาวิธกีารดังกลา่วไปใชใ้น ศศช.อืน่ๆ ในพืน้ทีอ่ำาเภอ

อมก๋อยด้วย แต่ครูผกาไม่ได้หยุดเพียงแค่น้ัน ครูยังพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนด้วยการใช้นิทานมาเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนสนใจเรียน โดยการ

ทำานิทานเกี่ยวกับงาน กพด. 5 ด้าน 

ครูผกา เล่าว่า นิทานก็เป็นการนำาวิถีชีวิตจากการเรียนรู้ใน ศศช. ไม่ว่า

จะเป็นการทำานา การเก็บออม การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ทุกอย่างที่เรา

สอนเดก็ใหเ้ขาถา่ยทอดออกมาเปน็องคค์วามรูใ้นรปูแบบนทิานเปน็เลม่ๆ เมือ่

เราสอนแจกลกูแลว้ เดก็อ่านออกเขียนได ้แตเ่ขายงัไมก่ลา้แสดงออก ครูก็คิดว่า

เราน่าจะทำานิทานดีกว่า เพ่ือให้รู้ว่าเขาได้เรียนรู้มากน้อยเพียงใด

นกัเรยีน 1 คนทำาหนงัสอืนิทานเดก็ดอยตามแนว กพด. 5 คนละเลม่ 

บอกเลา่เรือ่งราวการดำาเนนิชวีติและกจิกรรมในโรงเรยีน ทัง้แตง่เรือ่งและ

วาดภาพประกอบเอง เปน็การส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กใชท้กัษะการฟงั พดู 

อ่าน เขียน ภาษาไทย กระบวนการเรียนรู้ลักษณะนี้ ช่วยแก้ปัญหาการ 

ไม่สนใจเรียนของเด็กบางคนได้เป็นอย่างดี เพราะการได้เห็นเพื่อนๆ วาด

ภาพสวยๆ ทำาให้เดก็อยากทำาบา้ง จงึลงมอืทำาดว้ยตนเอง สว่นครทูำาหน้าที่

สนับสนุนโดยตรวจทานการสะกดคำา การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง บอกเทคนิค

การวาดภาพ เมือ่ทำาเสรจ็แลว้กส็ลบัผลดัเปลีย่นกนัเอามาเลา่ใหเ้พือ่นพอ้ง
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ครูยังพัฒน�กระบวนก�รเรียนก�รสอนด้วยก�ร

ใช้นิท�นม�เป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนสนใจเรียน

โดยก�รทำ�นิท�นเกี่ยวกับง�น กพด. 5 ด้�น...

เป็นก�รนำ�วิถีชีวิตจ�กก�รเรียนรู้ใน ศศช.

ม�ถ่�ยทอดเป็นองค์คว�มรู้ในรูปแบบนิท�นเป็นเล่มๆ 

เมื่อเร�สอนแจกลูกแล้ว เมื่อเด็กอ่�นออกเขียนได้แล้ว 

แต่เข�ยังไม่กล้�แสดงออก ครูก็คิดว่�น่�จะทำ�นิท�นดีกว่� 

เพื่อให้รู้ว่�เข�ได้เรียนรู้ม�กน้อยเพียงใด
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น้องพี่ฟังหน้าชั้นเรียน เป็นการฝึกการพูด การนำาเสนอ และพัฒนาความ

กล้าแสดงออก

ในปัจจุบัน ศศช.บ้านห้วยตองหลวงมีนิทานของเด็ก 60 กว่าเล่มให้

นักเรียนได้อ่าน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น การส่งเสริมให้นักเรียน

ทำานิทานกลายเป็นนวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ทำาให้ครูได้รับ

รางวัลอีกคร้ังในปี พ.ศ. 2558 และนักเรียนของครูได้เล่านิทานที่แต่งเอง

เรื่อง ความอิจฉากับเด็กหญิงกะเหรี่ยงชื่อ จูนาเล ถวายสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารทีีส่รา้งรอยแยม้พระสรวลบนพระพักตร์

ในคราวที่ทรงเสด็จมาเยี่ยมในปีถัดมา 

ความฝันร่วมของครูกับศิษย์

การสนับสนุนให้นักเรียนทำานิทาน ทำาให้ครูได้รับรู้เรื่องราวภูมิปัญญา

ของชมุชนเพิม่ขึน้ และเหน็โอกาสในการสง่เสรมิอาชพีใหแ้ก่ชาวบา้น จงึทำาการ

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำาผักกาดแห้ง หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า บ๋ะกะเออ 

ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำาวิจัยเรื่อง

หนึ่งบ๋ะกะเออ หนึ่งภูมิปัญญา ที่รวบรวมภูมิปัญญาการถนอมอาหารและเมนู

อาหารของชาวกะเหรี่ยงให้เป็นที่รู้จัก 

การอา่นนทิานทีล่กูศษิยแ์ตง่ทำาให้ครผูการบัทราบความฝนัของเดก็น้อย

ชาวดอยท่ีอยากเห็นทะเลสักครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเก็บเอาความฝันของลูกศิษย์

เป็นเป้าหมายในการทำางาน เม่ือมีโอกาสเข้าร่วมงานครูไทยของแผ่นดิน และได้

พบกับคุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ จากบริษัท ทีวีบูรพา จำากัด ที่ถามครูว่า มาวันนี้

ต้องการอะไร จึงบอกไปตรงๆ ว่า ต้องการงบประมาณเพ่ือพาเด็กๆ ไปเท่ียวทะเล 

ทำาให้ได้รับการสนับสนุนจากรายการคนมันพันธุ์อาสา พานักเรียน 39 คนและ

ผู้ไม่รู้หนังสือ 1 คน ไปเที่ยวทะเลที่หาดนางรอง จังหวัดชลบุรี เป็นการสานฝัน

ของลูกศิษย์ตัวน้อยให้เป็นจริง 
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การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็น

รางวัลทีย่ิง่ใหญใ่นความรูสึ้กของคร ูเปน็รางวลัทีส่รา้งความยนิดแีกค่รแูละ

ครอบครัว แต่ครูคิดว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลของทั้งครูและเด็ก จึงใช้เงิน

รางวัลที่ได้รับการสนับสนุนไปกับการสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน และ

ชว่ยเหลอืชมุชนอยา่งคุม้คา่ทกุบาททกุสตางค ์โดยทีค่รยัูงยึดมัน่อดุมการณ์

ที่จะทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ไม่ท้อแท้อ่อนแอ แม้ว่าสถานะทุกวันนี้

เป็นเพียงครูอัตราจ้างที่ต้องต่อสัญญาทุก 4 ปี เพราะมีต้นแบบคือ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารท่ีีทรงงานอยา่งไมเ่หนด็เหนือ่ย

เพื่อปวงชนชาวไทย 

“ทำาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ไม่ต้องหวังบำาเหน็จรางวัลอะไร ทำาให้ดีที่สุด

ในฐานะคนไทยคนหนี่งที่ช่วยพัฒนาประเทศ ช่วยพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้เขามี

ความสุข แค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว” 

วันน้ีความฝันในชีวิตถูกเติมเต็มเกือบทุกด้าน แต่ครูผกายังคงตั้ง

ปณธิานทีจ่ะทำาหน้าทีค่รตูอ่ไปอยา่งมัน่คง เพือ่เปน็สว่นหนึง่ในการพฒันา

สังคมและประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป



ครูรอปีอะห์ ใส่ใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาอย่างมาก ถึงขั้นจัดทำาแผนการสอนเป็น
รายบุคคล ดูว่านักศึกษาแต่ละคนสนใจเรื่องอะไร 
แล้วค่อยวางแผนการสอนให้ได้เรียนรู้ทั้งวิชาในสาย
สามัญและวิชาชีพให้สอดคล้องกับบริบท โดยเน้นว่า 
สิ่งที่นักศึกษาเรียนแล้วต้องนำาไปใช้ได้ เราสอน
เลี้ยงปลาดุกแต่บ้านเขาไม่มีบ่อ เขาจะทำาได้อย่างไร 
สอนเรื่องการปลูกข้าว บ้านเขาไม่มีนา มีแต่สวนยาง 
แล้วเขาจะเอาความรู้ไปทำาอะไร การทำาแผนการสอน
รายคน แม้จะเป็นงานที่เหนื่อยกว่าการสอนแบบปกติ 
แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์ก็รู้สึกชื่นใจ การเป็นครู กศน.อาจ
จะไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นแพทย์หรือเภสัชกร แต่การเห็น
ลูกศิษย์บางคนนำาวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปสมัครงาน 
จนมีรายได้ มีอาชีพที่สุจริต หรือบางคนนำาความรู้
ด้านวิชาชีพไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมั่นคง แค่นี้ครูก็ภูมิใจมากแล้ว  
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การศึกษา...
โอกาสของชีวิต

รอปีอะห์ กานุงมิง 
ศูนย์ กศน.อำาเภอยะรัง

จังหวัดปัตตานี
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ด้วยครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่ไม่มีรายได้พอที่จะส่งลูก
เรียนหนังสือ ครูรอปีอะห์ กานุงมิง แห่งศูนย์ กศน.อำาเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี จึงต้องทำางานตั้งแต่อยู่ชั้นประถมศึกษา 
โดยรับจ้างหั่นกะโป๊ะ (ข้าวเกรียบปลา) จากความตั้งใจแค่ว่า
จะหาเงินไปใช้จ่ายในการเรียน แต่เมื่อทำางานได้เงินก็เพลินกับ
การทำางานจนดึกดื่น จนไปหลับในห้องเรียน หรือบางครั้งก็
ไม่ไปโรงเรียน ทำาให้ขาดเรียนบ่อย จนเรียนไม่ทันเพื่อน
ครูรอปีอะห์จึงค่อยๆ ห่างหายไปจากห้องเรียนในที่สุด

ครูผู้จุดประกายฝัน

ผู้ท่ีจุดประกายให้ครูรอปีอะห์รู้สึกอยากกลับเรียนอีกคร้ังคือ ครูประจำาช้ัน

ที่มาตามถึงบ้าน ตอนแรกที่เห็นครูประจำาชั้นมาครูรอปีอะห์คิดว่า น่าจะโดนตี

แน่ๆ เพราะหนีเรียน ขาดเรียนก็เยอะ แต่ปรากฏว่า ครูไม่ตี ไม่ได้ว่าอะไรเลย

“ครูมาหาที่บ้าน เอามือลูบหัว แล้วบอกว่าหนูไปเรียนเถอะ หนูเป็น

เด็กเรียนดี ตั้งใจเรียน แล้วหนูจะประสบความสำาเร็จ เงินทองที่หาได้ใน 

วันนี้ ต่อไปหนูจะหาได้มากกว่านี้ ถ้าหนูมีการศึกษา”

คำาพูดของครูทำาให้ได้คิด และซาบซึ้งใจว่า อาชีพครูไม่ใช่แค่การสอน

หนังสือ แต่เป็นคนท่ีสร้างโอกาสสร้างชีวิตให้คนคนหน่ึงท่ีไม่อยากเรียนแล้ว 

กลับมาเรียนใหม่ และตั้งใจเรียน ครูไม่ได้แค่ชักชวนให้กลับมาเรียน แต่ครู

ดูแลให้เงินค่าขนมทุกวัน จนครูรอปีอะห์รู้สึกอายที่จะรับ จึงอาสาช่วยครู

ทำาความสะอาดห้อง เก็บสมุดการบ้านไปส่งให้บนโต๊ะบ้าง เพื่อตอบแทนน้ำาใจ

ของครู

จากนั้นมาครูรอปีอะห์จึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเต็มที่ เพราะนอกจาก

ครอบครวัจะยากจนแลว้ การเปน็ผูห้ญงิมสุลมิกเ็ปน็ขอ้จำากดัอกีอยา่งหนึง่ทีค่รู

ต้องฝ่าฟัน พยายามหารายได้ช่วยเหลือตนเอง ทั้งเป็นผู้ช่วยทำาวิจัย เก็บข้อมูล 

เก็บตัวอย่างสาหร่าย ช่วยงานอาจารย์ขณะเรียนสาขาชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัย
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ราชภฏัภเูกต็ ตอนกลางคนืกไ็ปรบัจา้งทำางานท่ีหา้งสรรพสนิคา้ Big C พยายาม

รบกวนทางบ้านให้น้อยที่สุด เพราะรู้ว่าฐานะทางบ้านไม่เอื้ออำานวย

ครูรอปีอะห์เรียนจบระดับปริญญาตรีเป็นคนแรกๆ ของหมู่บ้าน  

หลังเรียนจบทำางานเป็นครูสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

โรงเรียนเอกชนใกล้บ้าน แล้วได้ไปทำางานศูนย์เด็กเล็กของ อบต. อีก 5 เดือน 

ก่อนที่จะสอบ กศน. ได้ในตำาแหน่งครูอาสาประจำาสถานศึกษาปอเนาะ  

ซึ่งทำาหน้าที่มาจนถึงปัจจุบัน

เข้าใจ เข้าถึง เพื่อพัฒนา

บา้นของครรูอปอีะหอ์ยูใ่นอำาเภอยะรงั เปน็พืน้ทีส่แีดงเขม้ ทีม่เีหตกุารณ์

ความรุนแรงบ่อยครั้ง ทั้งยิงเจ้าหน้าที่ ยิงครู ยิงพนักงานลากสายไฟ แม้กระทั่ง

หนา้สถาบนัปอเนาะทีเ่จา้หนา้ทีเ่ดนิลาดตระเวนกโ็ดนวางระเบดิ จนมเีจา้หนา้ที่

เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย เมื่อ 2 ปีก่อน สำานักงาน กศน.ก็เกือบเกิดความ

รุนแรงคือ มีระเบิดผูกติดถังแก๊สใน กศน.ตำาบล โชคดีท่ีมีคนมาเตือนก่อน  

จึงสามารถติดต่อหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบระเบิด (EOD) เข้ามากู้ได้ทัน ทุกวันน้ี

ครูรอปีอะห์ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง เพราะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป

ทำางานต่างตำาบลท่ีห่างจากบ้าน 20 กิโลเมตร แม้จะคุ้นชิน แต่ก็รู้สึกกลัว  

เพราะถ้าพลาดก็หมายถึงชีวิต จึงต้องระมัดระวังตัว และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคือ 

การขอพรจากพระเจ้าให้คุ้มครอง

ช่วงแรกที่เริ่มสอนหนังสือในสถานศึกษาปอเนาะ ครูรอปีอะห์ต้อง

พยายามเข้าถึงบุคลากรในสถานศึกษา ธรรมเนียมปฏิบัติที่หญิงชายที่ไม่ใช่

สามีภรรยาไม่ควรอยู่ใกล้ชิดกันเกินงาม การสื่อสารกับโต๊ะครูเจ้าของ 

สถานศกึษาต้องคุยผา่นม่านทีก่ัน้ไว ้ครูรอปอีะหจ์งึตอ้งใชว้ธิกีารเขา้หาผ่าน

ทางภรรยาของโต๊ะครู สร้างความสนิทสนม เพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน 

คยุในเรือ่งทีเ่ขาสนใจอยากคยุ นำาเสนอเร่ืองทีต่อ้งตดัสนิใจผา่นทางภรรยา 

แม้จะไม่สามารถตัดสินใจเองได้ แต่ก็ช่วยส่งสารต่อไปถึงโต๊ะครูได้ เพราะ
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องผ่านความเห็นชอบของโต๊ะครู ย่ิงเป็น

กิจกรรมท่ีตอ้งนำานักศึกษาออกมาเรยีนรูน้อกสถานทีจ่ำาเปน็ต้องขออนญุาต

เป็นกรณีพิเศษ 

“เราจะพานักศึกษาไปเข้าค่ายลูกเสือข้างนอก เราก็ปรึกษามามา  

มามาเขาตัดสินใจไม่ได้ เขาก็ปรึกษาบาบอ บาบอก็ต้องเรียกเรามาคุย เพราะ

มามาเขาก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนเรา เราก็อธิบายว่า การท่ีเด็กไปเข้าค่ายลูกเสือ 

นอกจากเด็กจะได้อยู่พักแรมแล้ว เด็กจะได้เพ่ือน ได้วิธีการใช้ชีวิต ได้ประสบการณ์

แปลกใหม่ เขาก็ให้ไป คร้ังแรกให้ไปแค่ 5 คน เพราะเขาไม่ชอบให้เด็กไปข้างนอก 

พอกลับมาบาบอก็จะถามเด็กว่า กิจกรรมเป็นอย่างไรบ้าง เด็กก็จะบอกว่า  

เป็นกิจกรรมที่ดี มีการฝึกสมาธิ สอนจริยธรรมคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสนา

ของเราสอนอยู่แล้ว ต่างกันที่สอนด้วยภาษาไทยเท่านั้น บาบอก็เริ่มเปิดใจ 

หลังๆ พอ กศน.มีกิจกรรม เขาจะอนุญาตให้เด็กออกมามากขึ้น”

ใส่ใจสร้างแผนการสอนรายคน

ครูรอปีอะห์ ใส่ใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาอย่างมาก 

ถึงขั้นจัดทำาแผนการสอนเป็นรายบุคคล ดูว่านักศึกษาแต่ละคนสนใจเรื่องอะไร 

แล้วค่อยวางแผนการสอนให้ได้เรียนรู้ทั้งวิชาในสายสามัญและวิชาชีพให้

สอดคล้องกับบริบท โดยเน้นว่า สิ่งที่นักศึกษาเรียนแล้วต้องนำาไปใช้ได้ แนวคิด

ดังกล่าว เกิดจากการที่เคยสอนแบบเป็นกลุ่มแล้วนักศึกษามาพบกลุ่มลดลง

เรื่อยๆ จนต้องทบทวนวิธีการจัดการเรียนการสอนของตนเองใหม่

“เหตุผลที่ต้องทำาแผนการสอนเป็นรายคน เพราะว่าหากเราจะให้ 

การศึกษาเขา เราต้องรู้ว่าเขาอยากได้อะไร ถ้าเราให้ในสิ่งที่เขาไม่อยากรู้

เขาจะไม่สนใจ มา 1 ครั้ง มา 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 เขาก็ไม่มาเรียนแล้ว เราต้อง

ไปตาม แต่ถ้าเราให้ความรู้ในเร่ืองท่ีเขาอยากรู้ เขาสนใจ เขาจะมาหาเราเอง 

นอกจากนี้ยังต้องดูบริบทเขาด้วย เราสอนเลี้ยงปลาดุกแต่บ้านเขาไม่มีบ่อ 



เขาจะทำาไดอ้ยา่งไร สอนเรือ่งการปลกูขา้ว บา้นเขา

ไม่มีนา มีแต่สวนยาง แล้วเขาจะเอาความรู้ไป 

ทำาอะไร”

ดังนั้นการสอนในสิ่งที่นักศึกษาสนใจจึงเป็น 

คำาตอบของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์ 

ท่ีเกิดข้ึนก็สามารถวัดผลได้ชัดเจน เช่น ครั้งหนึ่ง 

ครูรอปีอะห์สอบถามนักศึกษาว่าอยากเรียนวิชาชีพ

อะไร เมือ่นกัศึกษาสว่นใหญบ่อกว่าตอ้งการเรยีนเรือ่ง

การก่อสร้าง แม้จะสอนเองไม่ได้เพราะไม่มีความรู้  

แตค่รยูงัไดป้ระสานตดิตอ่เชญิวิทยากรมาสอน ซึง่เมือ่

เรียนจบหลักสูตรนักศึกษาก็สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ

ไปสร้างห้องพักเอง โดยไม่ต้องเสียค่าจ้างแต่อย่างใด
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แม้ว่าจะสอนอยู่ในสถานศึกษาปอเนาะท่ีเน้นสอนด้านศาสนา แต่ครู 

รอปีอะห์ย้ำาถึงเหตุผลที่ต้องให้ความรู้ด้านสามัญควบคู่ไปกับวิชาชีพ เพราะ

อยากให้ลูกศิษย์มีความรู้ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่เขาควรรู้ ตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา ไม่เช่นนั้นเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้ เวลาไปโรงพยาบาล  

ไปติดต่อราชการก็จะส่ือสารไม่ได้ และที่สำาคัญคือไม่สามารถเข้าถึง 

สิทธิขั้นพื้นฐานได้

ผสานกระบวนการโอนิโมเดล 

นอกจากการทำาแผนการสอนรายคนแล้ว ครูรอปีอะห์ได้ใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบโอนิโมเดล (ONIE Model) ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้น 

อยา่งเปน็ระบบ เพือ่ใหผู้เ้รยีน “คดิเปน็” ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคือ 1.กำาหนด

สภาพปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้ (O: Orientation) 2. แสวงหาข้อมูล

และจัดการเรียนรู้ (N: New ways of learning) 3. ปฏิบัติและนำาไปประยุกต์ใช้ 

(I: Implementation) และ 4. ประเมนิผลการเรยีนรู ้(E: Evaluation) ซึง่สอดคลอ้ง

กับการทำาแผนการเรียนรู้รายคน

โดยครูรอปีอะห์กับนักศึกษาจะร่วมกันกำาหนดเป้าหมายความต้องการ

ในการเรยีนรู ้ซ่ึงอาจจะมาจากสถานการณป์ญัหาทีเ่กดิในชวีติจรงิของนกัศึกษา 

เพ่ือกระตุ้นความสนใจ แล้วจึงนำาไปสู่การแสวงหาความรู้ ซึ่งอาจจะเป็นการ 

ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ในชุมชน หรือหาวิทยากร 

มาสอน นำานักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานต่างๆ จัดข้ึน ก่อนจะนำา 

ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติการแก้ปัญหา แล้วจึงสรุปประเมินผลร่วมกันในขั้นสุดท้าย 

วิธีการดังกล่าวสามารถบูรณาการหลักสูตรหลายวิชาให้เป็นหลักสูตร 

วิชาเดียว หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  

ภาษาไทย นำาสาระทีต่อ้งเรยีนรูม้าบรูณาการ พยายามจดัเนือ้หาใหส้อดคลอ้ง

กับชีวิตประจำาวันให้มากที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะนำาไปปรับใช้ได้ 
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ครูรอปีอะห์มีวิธีก�ร

เสริมแรงในก�รเรียนรู้

แก่นักศึกษ�เพื่อสร้�ง

คว�มมั่นใจ เช่น เวล�ที่

นักศึกษ�พูดผิด ครูจะ

ไม่หัวเร�ะ แม้นักศึกษ�

จะหัวเร�ะกันเองก็ต�ม 

แต่ครูจะบอกกับผู้พูดว่� 

นีค่อืจดุเร่ิมต้น พร้อมชม

ว่�วันนี้เข�พูดได้ดีกว่�

สัปด�ห์ที่แล้วเยอะเลย 

ก�รพูดเสริมพลังเช่นนี้

ทำ�ให้นักศึกษ�ไม่รู้สึก

อ�ย กล้�พูด และเมื่อ

ครูกระตุ้นให้พูดบ่อยๆ 

เข�ก็จะเกิดคว�มมั่นใจ

ม�กขึ้นเรื่อยๆ

“ตัวอย่างการสอนโอนิโมเดลสำาหรับคนที่

อายุเยอะหน่อย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องร่างกาย

ของฉนั ซึง่จะสอนวทิยาศาสตรเ์ปน็เรือ่งกายภาพ

ของร่างกาย และอวัยวะภายในเรื่องระบบการ

ทำางาน การใช้นิ้วมือคำานวณเป็นคณิตศาสตร์  

และการสื่อสารภาษาไทย เช่น แขน ภาษาไทย

เรยีกอะไร สขุศกึษาคอืการดแูลรา่งกาย แลว้คอ่ย 

เพ่ิมเติมเร่ืองการศึกษาต่อเน่ืองคือ การสอนอาชีพ

ซึ่งก็ต้องดูว่า เขาสนใจอะไร”

ครูรอปีอะห์มีวิธีเสริมแรงในการเรียนรู้แก่

นักศึกษาเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจ เช่น เวลาที่

นักศึกษาพูดผิด ครูจะไม่หัวเราะ แม้นักศึกษา 

จะหัวเราะกันเองก็ตาม แต่ครูจะบอกกับผู้พูดว่า 

นี่คือจุดเริ่มต้น พร้อมชมว่าวันนี้เขาพูดได้ดีกว่า

สัปดาห์ท่ีแล้วเยอะเลย การพูดเสริมพลังเช่นนี้

ทำาให้นักศึกษาไม่รู้สึกอาย กล้าพูด และเมื่อครู

กระตุ้นให้พูดบ่อยๆ เขาก็จะเกิดความม่ันใจมากข้ึน

เรื่อยๆ 

นอกจากนัน้ ครรูอปีอะห์ยงัไดจ้ดัโครงการ

ติวให้กับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ต้อง

สอบวัดผลระดับชาติ (N-NET) โดยสละเวลา 

พกัผอ่นในวนัเสารอ์าทิตยม์าสอน เพราะถา้สอน

วนัธรรมดากจ็ะกระทบกบัการเรียนการสอนปกต ิ

และกระทบกับเวลาทำางานของผู้เรียน ผลท่ีเกิดคือ 

นักศึกษาผู้ใหญ่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้นและปลายสามารถสอบข้ันพื้นฐานผ่าน 

100 เปอร์เซ็นต์ คือ จบตามเกณฑ์ 
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“เราจะติวให้ฟรี ไม่เก็บตังค์ ถ้าเก็บตังค์ก็คงไม่มีใครมาเรียน ถึงมาเราก็

ไม่กลา้เกบ็ตงัคห์รอก เหมอืนเราสมยักอ่นท่ีไมม่ตีงัคม์าเรยีนหนงัสอืเหมอืนกนั” 

การทำาแผนการสอนรายคน เปน็งานทีค่รรูอปอีะหย์อมรบัวา่เหนือ่ย

กว่าการสอนแบบปกติ แต่เม่ือเห็นผลลัพธ์ก็รู้สึกชื่นใจ เพราะว่าการเป็น

ครู กศน.อาจจะไมมี่ลกูศษิยท์ีเ่ปน็แพทยห์รอืเภสัชกร แตก่ารเหน็นกัศกึษา

บางคนนำาวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจบ กศน. ไปสมัครงาน จนมีรายได้ 

มีอาชีพที่สุจริต หรือบางคนไม่ได้ไปสมัครงานอะไร แต่นำาความรู้ด้าน

วชิาชพี เชน่ การเพาะเหด็ ไปตอ่ยอดสรา้งอาชพีเลีย้งตนเองและครอบครวั

ได้อย่างมั่นคง แค่นี้ครูก็ภูมิใจมากแล้ว 

ประตูบานใหม่...ผลพวงจากการคิดดี ทำาดี

 เพราะคุณลักษณะส่วนตัวป็นคนชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษาหาความรู้ 

เรื่องใดที่ไม่รู้ก็จะสอบถามจากผู้รู้ สืบค้นเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต จึงสามารถ

พัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เป็นท่ีสนใจของผู้เรียนได้ แต่ครูรอปีอะห์ก็ยอมรับว่า 

ช่วงแรกของการทำางานท่ีต้องสร้างการยอมรับจากผู้นำาในชุมชน เป็นช่วงเวลา

ที่ยากลำาบากมากที่สุด แตก่ลยุทธ์ในการรู้จักถอยก้าวหนึ่ง ไม่ดึงดันที่จะรุก 

ประกอบกับการหาที่ปรึกษาทั้งผู้บังคับบัญชาและเครือข่ายในพื้นที่ ทำาให้

สามารถเข้าถึงชุมชนได้ในที่สุด

ครูรอปีอะห์เล่าว่า ความเหน่ือยและความท้อแท้ที่แวะเวียนเข้ามาให้ 

รู้สึกบ้างระหว่างทางของการทำางาน แต่ถูกปัดเป่าด้วยความศรัทธา “เวลาที่ท้อ 

เราก็เหมือนคนไทยทุกคนที่มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

จริงๆ เลย”

การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะตัวแทน

ของ กศน. 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากครู กศน.ในอำาเภอ

เดียวกันถึง 71 คนในระดับจังหวัด และระดับ 3 จังหวัด เมื่อได้รับรางวัลจึงรู้สึก

ดีใจมาก เพราะเป็นเครื่องการันตีถึงผลงาน
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“เราต้องไม่หลงดีใจไปกับรางวัลท่ีได้รับ การท่ีเราได้รับรางวัลย่ิงทำาให้

เราต้องพัฒนาตนเองให้มากขึ้น ให้เยอะขึ้น ให้สมกับเกียรติของรางวัลที่

เราได้รับ ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ไม่ทำาอะไร แต่ต้องทำางานให้มากขึ้น”

รางวลัทีไ่ด้รบัเปรยีบเสมอืนประตบูานใหมท่ีเ่ปดิกว้างให้ครพูฒันาสิง่ดีๆ  

สู่ลูกศิษย์ได้มากขึ้น ครูเลือกทำาโครงการส่งเสริมการทำาเกษตรกรรมภายใน 

สถานศกึษาปอเนาะ โดยได้รบังบประมาณสนับสนนุจากบรษัิทไทยเบฟเวอเรจ 

จำากัด (มหาชน) เพื่อสร้างภาวะโภชนาการที่ดีแก่นักศึกษา เพราะนักศึกษา 

สว่นใหญใ่นสถานศกึษาปอเนาะเปน็ผูส้นใจเรยีนด้านศาสนา ตอ้งใชท้นุสว่นตวั

ในการเรยีน แมว้า่จะมท่ีีพกัทีเ่กบ็คา่ไฟเพยีงเดอืนละ 20 บาท แตน่กัศกึษาตอ้ง

ซื้อหาอาหารกินเอง 

“เห็นมีพ้ืนที่ว่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ เราเลยชวนเด็กและผู้ใหญ่ที่มาเรียน

มาช่วยกันทำา บอกว่าใครทำาเกษตรแปลงไหนก็ได้กินผลผลิตของแปลงนั้น  

ใครเลี้ยงปลาก็จะได้กินปลา ใครไม่ได้ทำาก็ไม่ได้กิน ยกเว้นคนที่ทำาเขาจะแบ่งให้ 

ส่วนใหญ่เขาจะกินแต่มาม่า เราก็รู้สึกว่าโภชนาการไม่ค่อยดีนัก เลยชวนปลูกผัก 

อย่างน้อยๆ วิถีชีวิตและสุขภาพเขาจะได้ดีข้ึน ท้ังยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

เกิดความสามัคคีช่วยเหลือกัน ไม่เห็นแก่ตัว มันได้หลายอย่างทั้งอาชีพและ

ความสัมพันธ์ เราไม่บังคับ ใครอยากทำาก็ทำา กลายเป็นทุกคนอยากทำา อยากมี

ส่วนร่วม งานจึงเดินไปได้ด้วยดี” 

เร�ต้องไม่หลงดีใจไปกับร�งวัลที่ได้รับ

ก�รที่เร�ได้รับร�งวัล ยิ่งทำ�ให้เร�ต้องพัฒน�ตนเองให้ม�กขึ้น

ให้เยอะขึ้น ให้สมกับเกียรติของร�งวัลที่เร�ได้รับ

ไม่ใช่อยู่เฉยๆ ไม่ทำ�อะไร แต่ต้องทำ�ง�นให้ม�กขึ้น
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ครูรอปีอะห์พยายามส่งเสริมการศึกษาแก่คนในพ้ืนท่ี เพราะมีความเช่ือว่า 

การได้รับการศึกษาจะทำาให้มีอาชีพที่ดีที่สามารถหาเล้ียงชีพได้ และยังทำาให้

ปัญหาความไม่เข้าใจกันในพื้นท่ีลดลง เพราะชุมชนท่ีสถานศึกษาปอเนาะท่ี 

ครูสอนอยู่เป็นพื้นท่ีสีแดงเข้ม มีความรุนแรงเกิดข้ึนบ่อย ทำาให้คนต้องใช้ชีวิต

อย่างหวาดระแวง 

“ถ้าเราหันหน้ามามองกัน พูดคุยกันบ้าง บางทีมันอาจจะดีขึ้น เหมือน

ที่เราพยายามทำาอยู่ ถ้าเราช่วยให้เขากินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตดี สีแดงเข้มมัน

อาจจะจางลงบา้ง ไมอ่ยากให้เปน็สแีดงเลย อยากให้เป็นสขีาว ใหท้กุคนสามารถ

ไปไหนมาไหนได้ปกติ ตอนนี้ 6 โมงเย็นก็บ้านใครบ้านมัน”

ความฝนัในการพัฒนาการศึกษาของคนใน 3 จงัหวดัชายแดนใตใ้ห้

ดีขึ้น และการส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีอาชีพ จึงเป็นความฝันที่ครูรอปีอะห์

ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำาอย่างเต็มที่ เพื่อให้ฝันนั้นเป็นจริงในวันหนึ่ง

ครูรอปีอะห์พย�ย�มส่งเสริมก�รศึกษ�แก่คนในพื้นที่

เพร�ะมีคว�มเชื่อว่� ก�รได้รับก�รศึกษ�จะทำ�ให้มีอ�ชีพที่ดี

ที่ส�ม�รถห�เลี้ยงชีพได้ และยังทำ�ให้ปัญห�คว�มไม่เข้�ใจกัน

ในพื้นที่ลดลง
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“ถ้�เร�หันหน้�ม�มองกัน พูดคุยกันบ้�ง บ�งทีมันอ�จจะดีขึ้น 

เหมือนที่เร�พย�ย�มทำ�อยู่ ถ้�เร�ช่วยให้เข�กินดีอยู่ดี

มีคุณภ�พชีวิตดี สีแดงเข้มมันอ�จจะจ�งลงบ้�ง

ไม่อย�กให้เป็นสีแดงเลย อย�กให้เป็นสีข�ว

ให้ทุกคนส�ม�รถไปไหนม�ไหนได้ปกติ

ตอนนี้ 6 โมงเย็นก็บ้�นใครบ้�นมัน”



หัวใจหลักของการทำางานกับชาวบ้านคือ ต้องมีสัจจะ 
ช่วยเหลืออย่างจริงจัง ไม่พูดอย่างทำาอย่าง
การพิสูจน์ตนเองกับชุมชนจึงต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม 
แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นครูไพรัสมีเทคนิคการเข้าหา
ชาวบ้าน ดังนี้ 1.ต้องศึกษาบริบทของชุมชน
ศึกษาผู้นำา และกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศึกษาหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้าไปทำางานก่อนว่า แต่ละหน่วยงานมีข้อ
จำากัดในการทำางานอย่างไร มีอะไรที่ต้องระมัดระวัง 
2. ต้องรู้จักทักทายพูดคุย สร้างความสนิทสนม เปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็น และต้องหา
ข้อตกลงร่วมกัน 3. การลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ชาวบ้าน
เข้าใจและเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นรูป
ธรรมของผลงานก็จะเกิดความเชื่อมั่น หลังจากนั้น
ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำา  
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คือผู้สืบสาน
ปณิธาน

ไพรัส ศรีเริ่มสกุล
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
บ้านแสวงบ่า อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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ชีวิตวัยเด็กของครูไพรัส ศรีเริ่มสกุล ครูอาสาสมัคร 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแสวงบ่า 
ตำาบลเขาโจด อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาจากรัฐบาล จึงทำาให้ครูมีเป้าหมายชีวิตที่จะ
ส่งเสริมการศึกษาของลูกหลานชาติพันธุ์ในพื้นที่บ้านเกิด

เพราะมสีายเลือดมอญผ่านทางพอ่ทีอ่พยพมาอยูป่ระเทศไทยตัง้แตส่มยั

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 และกะเหรีย่งโปผา่นทางแม ่เมือ่มกีารสรา้งเขือ่นครอบครวั

ของครูตอ้งอพยพมาอยู่ในพืน้ทีใ่หม่เหนือจากหมูบ่า้นเดมิทีถ่กูน้ำาทว่ม เร่ิมเรยีน

หนงัสอืทีโ่รงเรยีนบา้นวงักะ เรยีนไดย้งัไมทั่นครบป ีไดรั้บคดัเลอืกใหม้าเรียนตอ่

ท่ีโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพ์นมทวนจนจบชัน้ประถมศกึษา หลงัจากนัน้จงึกลับ

มาเรียนต่อท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษาใกล้บ้านคือ โรงเรียนอดุมสิทธิศึกษาจนจบ

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรียนต่อ ปวส. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

สาขาพืชกรรม จบแล้วจึงไปรับจ้างจัดสวนท่ีกรุงเทพฯ ได้ 3 เดือน ก็กลับมา

ทำางานที่ศูนย์วิจัยที่ 3 ท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบการเพาะและเก็บ

กล้าไม้ได้ 1 ปี จึงสมัครเป็นครูอาสาของ กศน. ในโครงการพิเศษของสมเด็จ 

พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี รบัหนา้ท่ีเปน็ครนูเิทศในอำาเภอศรสีวสัดิ ์จงัหวัด

กาญจนบุรี 

“ตอนนั้นไม่ได้อยากเป็นครูเลย ความฝันตอนนั้นคือ อยากเรียน 

ป่าไม้แพร่ แต่ไม่รู้จักใคร คิดว่าถ้าไปสอบโอกาสได้เรียนคงมีน้อย จะไป

เรยีนมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กไ็มม่ใีครพาไป ทีอ่ยากเรยีนเกษตรเพราะ

เราอยู่ชนบทเรื่องการเกษตรสำาคัญ จึงเลือกเรียนวิทยาลัยเกษตรฯ แทน 

พอมโีอกาสสมคัรสอบคร ูเลยเปลีย่นความคดิใหมว่า่ นา่เปน็ครดูกีวา่ เพือ่

จะได้ให้โอกาสกับเพื่อนๆ ชาติพันธุ์เดียวกันเหมือนกับที่เราได้รับโอกาส

ในวัยเด็ก” 
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ครูไพรัส เล่าว่า ที่ได้ทำางานตำาแหน่งครูนิเทศ เพราะเป็นคนเดียวที่พูด

ภาษากะเหรี่ยงได้ ตอนสอบคัดเลือกมีคนสมัครสูงถึง 450 คน คัดเลือกเหลือ 

45 คน แล้วคัดกรองเหลือ 25 คน ครูไพรัสได้อันดับ 1 ได้ไปฝึกงานที่จังหวัด

เชียงราย 1 เดือนก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง 

หลอมรวมคนก่อนพัฒนางาน

หน้าท่ีหลักของครูนิเทศคือ ประสานงานระหว่างจังหวัด อำาเภอ หน่วยงาน

ราชการ และเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ต้องสอนหนังสือ แต่ถ้าครูในพื้นที่ติดภารกิจ

อ่ืนๆ ก็จะต้องช่วยสอน ครูไพรัสจึงได้สัมผัสเสน่ห์ของการเป็นครูอยู่บ้าง เม่ือเป็น

ครูนิเทศครบ 2 ปี ครูไพรัสจึงขอย้ายมาเป็นครูประจำาศูนย์การเรียนชุมชน 

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” รับผิดชอบพื้นที่บ้านเขาเหล็ก ดูแล 5 พื้นที่ คือ 

บ้านตีนตก บ้านหัวสะพาน บ้านกลาง บ้านบึงสะโก บ้านพรุคลอง จนกระทั่ง 

กศน.ได้บุคลากรเพิ่ม ครูจึงได้มาประจำาอยู่ที่ ศศช.บ้านแสวงบ่า

 บ้านแสวงบ่าเป็นหมู่บ้านท่ีตั้งอยู่กลางป่า ในอดีตพื้นท่ีส่วนหนึ่งเคย

ถูกสัมปทานป่าไม้ บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำา บางส่วนติดกับอุทยานแห่งชาติ

เฉลมิรตันโกสนิทร ์เดมิไมม่ทีัง้ไฟฟ้าและสญัญาณโทรศพัท ์ชาวบา้นเริม่มไีฟฟา้

ระบบโซลาเซลล์ใช้ได้ไม่นาน ท่ีตั้งของหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่อับสัญญาณโทรศัพท์ 

จะมีสัญญาณเพียงจุดเดียวคือ บริเวณสำานักสงฆ์ แต่ถ้าอากาศปิดสัญญาณ

โทรศัพท์ก็ไม่มี เส้นทางคมนาคมเข้าสู่หมู่บ้านอยู่ในสภาพขึ้นเขาลงห้วย เพราะ

ต้องเดนิลยุหรอืขบัรถผา่นลำาห้วยถงึ 9 แห่ง ชาวบา้นสว่นใหญเ่ปน็ชาวกะเหรีย่ง 

มีอาชีพทำาไร่ข้าว ปลูกผัก และรับจ้าง ปัจจุบันเริ่มมีคนภายนอกเข้ามาเช่าที่ดิน

เพื่อปลูกผักตามฤดูกาล โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว เช่น กะหล่ำาปลี บล็อกโคลี่ 

และอืน่ๆ ทำาใหม้คีนจากหลากหลายพืน้ทีเ่ข้ามาอยูใ่นชมุชนมากขึน้ แตโ่ชคดีที่

มีสำานักสงฆ์เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของผู้คน
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เมื่อมาเป็นครูที่นี่ ครูไพรัสมีเป้าหมายในการจัดการเรียนสอนคือ 

ให้ลูกศิษย์มีความรู้ มีความเท่าทันต่อสถานการณ์ สามารถดำาเนินชีวิตอยู่

ในพ้ืนท่ีได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของสังคมทั้งภายในและภายนอก  

เมือ่มโีอกาสไดไ้ปศกึษาดงูานทีศ่นูยศ์กึษาการพฒันาห้วยฮ่องไครอ้นัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ จึงได้นำาความรู้มาปรับใช้เพ่ือพัฒนาชุมชน โดยเร่ิมจาก

การหลอมรวมผู้คนในหมู่บ้านให้มีความสามัคคี

“พยายามทำาให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่ม เพราะคนในชุมชนมา

จากหลากหลายพื้นท่ี ความสามัคคีจึงเป็นเรื่องสำาคัญ โดยเฉพาะเรื่องการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราอยู่ต้นน้ำา ก็ต้องดูแลเผื่อแผ่ 

คนที่อยู่กลางน้ำาและปลายน้ำาด้วย” 

ครูไพรสัใช้การพดูคยุปรกึษาหารือกันอย่างสม่ำาเสมอ และการศกึษา

ดงูานทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาคีเครอืขา่ยตา่งๆ เปน็ช่องทางหลอมรวม

คนในชุมชน และสร้างกลไกการทำางานร่วมกันเป็นคณะกรรมการให้ชาวบ้าน

กำากับดูแลกันเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษางานทางโลก มีพระสงฆ์เป็นที่ 

ยึดเหนี่ยวในการทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ วัฒนธรรม และการกุศล
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สำาหรับการจัดการเรียนการสอนใน ศศช.น้ัน ครูเน้นจัดกระบวนการ 

เรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพราะเด็กในชุมชนมีน้อย ส่วนใหญ่ไปเรียนที่

โรงเรียน ตชด.บ้านตีนตก หรือโรงเรียนเทศบาล ดังน้ันการจัดการเรียนการสอน

สำาหรบันกัศึกษาของครจูงึใชว้ธิกีารเตมิเตม็ความรูแ้ละทกัษะในดา้นอาชพี 

เพราะผู้ไม่รู้หนังสือที่เป็นลูกศิษย์ของครูเคยผ่านการเรียนมาบ้างแล้ว 

กิจกรรมท่ีเหมาะสำาหรับนักศึกษาวัยผู้ใหญ่ของครูคือ กิจกรรมการรวมกลุ่ม

ในการส่งผลผลิตไปจำาหน่าย กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตท่ีมีในชุมชน เช่น หน่อไม้ 

กล้วย ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาให้ความรู้

เรือ่งการแปรรปูผลผลติหนอ่ไมด้อง หนอ่ไมอ้บแหง้ และกลว้ยฉาบ สง่ขาย หรอื

แบง่ปนัใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้มาศกึษาดงูานในหมูบ่า้น โดยครไูพรสัจะสอดแทรกแนวคดิ

การแบ่งปันให้แก่ลูกศิษย์ ไม่มุ่งเน้นเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

“ถ้าคิดเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียว น้ำาใจจะขาดไป เขาต้องมีน้ำาใจให้เพ่ือนด้วย” 

จัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน

แม้ว่าครูไพรัสจะมีตำาแหน่งประจำาที่ ศศช.บ้านแสวงบ่า แต่ในการ 

ปฏิบัติงานจริง ครูยังต้องสลับสับเปลี่ยนไปช่วยดูแล ศศช.ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ช่วงที่ขาดครูประจำาศูนย์ ครูจึงได้พัฒนาบ้านของครูที่อยู่ในพื้นที่บ้านเขาเหล็ก 

ให้เป็นพื้นท่ีนำาร่องเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นำาความรู ้
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ที่ได้จากการศึกษาดูงานท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก 

พระราชดำาริ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ 

ครูได้จัดสรรพื้นที่ตัวอย่าง 5 ไร่ แบ่งเป็น 6 โซนคือ โซนแรกเกษตร 4 ชั้น 

ตามแนวคิดปลูก 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งครูไพรัสปรับเป็นปลูกทุกอย่าง 

เพือ่แสดงใหเ้หน็ถึงการอยูร่ว่มกนัของพชืทัง้บนดิน ใตดิ้น และพชืระหว่างกลาง 

รวมถึงพืชในพืน้ท่ีสงู ทำาใหบ้รเิวณดงักล่าวมพืีชพนัธ์ุทีห่ลากหลายทัง้ไมส้มนุไพร 

ไม้หัว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้ประดู่ และไม้แดง โซนที่ 2 ปลูกพืชไร่ เช่น  

ข้าวไร่ สำาหรับเก็บไว้บริโภค โซนที่ 3 ปลูกพืชสมุนไพร โซนที่ 4 ปลูกไม้ดอก  

โซนที่ 5 ปลูกผักพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการนำารูปแบบของโครงการสวนพฤกษศาสตร์

ตามพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มาปรับใช้ และโซนที่ 6 ปลูกไม้ผล 

สวนเกษตร 4 ชั้น ของครูไพรัสกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ได้รับ

รางวัลเกษตรทฤษฎีใหม่จากสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.) ในปี พ.ศ. 2554 ทำาให้หน่วยงาน

ตา่งๆ เชน่ อทุยานแห่งชาตเิฉลมิรตันโกสนิทร ์การไฟฟา้แหง่ประเทศไทย มลูนธิิ

สืบ นาคะเสถียร และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(รีคอฟ) ประเทศไทย ใช้เป็นตัวอย่างในการพาคนมาศึกษาดูงานเร่ืองคนอยู่กับป่า

ไดอ้ยา่งไร จงึมทีัง้คนไทยและชาวตา่งประเทศเขา้มาศกึษาดงูานอยา่งสม่ำาเสมอ 

ในการบอกเล่าถึงการบริหารจัดการสวนเกษตร 4 ชั้น ครูไพรัสได้

จัดทำาบัญชีรับจ่าย 2 ประเภท คือ บัญชีรับจ่ายของครอบครัว และบัญชี

ของสวนเกษตร 4 ชั้น โดยบัญชีครอบครัวใช้แนวคิดการทำาบัญชีครัวเรือน

ท่ีมีการส่งเสริมกันอยู่อย่างกว้างขวาง ส่วนบัญชีของสวนเกษตรน้ัน ครูตัง้ใจ

ทำาขึน้ใหมเ่พือ่สือ่สารถึงการบรหิารจัดการทีย่ัง่ยนื เลีย้งตวัเองได้ เชน่ การ

ทำาบัญชีพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีไว้ใช้ มีไว้ขาย มีไว้แบ่งปัน เทียบเคียงให้คนเห็น

ทั้งคุณค่าและมูลค่า



42 ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“ตัวอย่างเช่น ไม้ 1 ต้น อายุ 5 ปี เราเอามาใช้ทำาฟืน ทำาบ้าน ไม้ขนาด

เท่านี้ราคาเท่าไร ในสวนเรามีก่ีต้น มันคิดออกมาเป็นตัวเงินได้หมด สามารถ 

ตีมูลค่าได้ แต่เราไม่ได้เอามาตีค่าเป็นเงินอย่างที่สังคมทุกวันนี้คิดกัน แค่ใช้

อา้งอิงใหเ้หน็ภาพวา่ ถา้เราเอามาใช ้เราจะลดคา่ใชจ้า่ยลงได้เทา่ไร และถ้าขาย

จะมีรายได้เท่าไร แล้วถ้าเราแบ่งให้คนอื่นใช้ เขาจะประหยัดได้เท่าไร”

นอกจากมีสวนเกษตรที่มีต้นไม้นานาพันธุ์เป็นรูปธรรมให้คนได้ 

เรียนรู้ การดำาเนินชีวิตของครูก็ยังเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้สัมผัสถึง 

ความเอาจรงิเอาจงัในการทำางาน และการดำาเนินชวีติบนวถิคีวามพอเพยีง 

เพราะตลอด 29 ปขีองการทำางาน ครูใชม้อเตอรไ์ซคใ์นการเดนิทางมาโดยตลอด 

ไม่เคยมีรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ที่ใช้คือ มอเตอร์ไซด์มือสอง ซึ่งจะเปลี่ยน 

ก็ต่อเมื่อคันเก่าพัง 

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่น

ในช่วงแรกการทำางานในพื้นท่ีทุรกันดาร ส่งผลต่อสุขภาพของครูไพรัส 

ที่เกือบต้องเสียชีวิตเพราะมาลาเรียถึง 3 ครั้ง จนกระท่ังได้เรียนรู้วิธีการดูแล

สุขภาพจากชาวบ้าน ที่แนะนำาให้ป้องกันตัวด้วยการใช้สมุนไพรรสขม ซึ่งมีฤทธิ์

ทำาให้แข็งแรง บทเรียนการเฉียดตายถึง 3 ครั้ง 3 ครา ทำาให้ครูไพรัสหันมาใส่ใจ

ดแูลสขุภาพมากขึน้ เมือ่มโีอกาสออกมาในเมอืงกจ็ะเขา้ไปตรวจสขุภาพรา่งกาย

ที่สถานีอนามัยอย่างสม่ำาเสมอ 

หัวใจหลักของก�รทำ�ง�นกับช�วบ้�นคือ ต้องมีสัจจะ

ช่วยเหลืออย่�งจริงจัง ไม่พูดอย่�งทำ�อย่�ง
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จากประสบการณ์การทำางานในพืน้ทีท่ี่ต้องเข้าหาชมุชน ครไูพรสับอกว่า 

หัวใจหลักของการทำางานกบัชาวบา้นคือ ต้องมีสจัจะ ช่วยเหลอือย่างจริงจัง 

ไม่พูดอย่างทำาอย่าง แต่กระนั้นการพิสูจน์ตนเองกับชุมชนก็ต้องสร้างความ 

เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวบ้านด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรม แต่กว่าจะถึงข้ันน้ัน

ครไูพรสัมเีทคนิคการเข้าหาชาวบา้น ดงันี ้1. ต้องศกึษาบรบิทของชมุชน ศึกษา

ผูน้ำา และกลุม่ต่างๆ รวมท้ังศกึษาหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่ข้าไปทำางานกอ่นวา่ แตล่ะ

หนว่ยงานมขีอ้จำากดัในการทำางานอย่างไร มอีะไรท่ีตอ้งระมดัระวัง 2. ต้องรูจ้กั

ทักทายพูดคุย สร้างความสนิทสนม เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความ 

คดิเหน็ และตอ้งหาข้อตกลงรว่มกนั 3. การลงมอืปฏบิตั ิเพือ่ใหช้าวบา้นเขา้ใจ

และเห็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น เมื่อชาวบ้านเห็นรูปธรรมของผลงานก็จะเกิด 

ความเชื่อมั่น หลังจากนั้นชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำา 

ปัจจุบันครูไพรัสลาออกจากงานที่ ศศช.แล้ว เพราะต้องมาช่วยพี่น้อง

ดแูลพอ่ทีช่รา และแมท่ี่ปว่ยตามองไมเ่ห็น แตยั่งคงทำางานอืน่ๆ อยูใ่นพืน้ที ่เชน่ 

ดูแลสวนเกษตร 4 ชั้น เป็นวิทยากรของ กปร. เพื่อสานต่อปณิธานของตนเอง 

3 เรื่อง คือ 1. สนับสนุนส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์ เพราะตนเอง

เคยได้รับโอกาสทางการศึกษาจากรัฐบาล จึงอยากตอบแทนโดยการดูแลให้

โอกาสเดก็บนพืน้ทีส่งู เชน่ ประสานงานให้เดก็ๆ ไดไ้ปเรยีนทีโ่รงเรยีนพระดาบส 

2. ดูแลสวนเกษตร 4 ชั้นที่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของ กปร. 3. ทำางาน

ช่วยเหลือคนพิการและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมขยะอะลูมิเนียมส่งให้

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเก็บรวบรวม 

ถ่านไฟฉายเก่าส่งให้อุทยานแห่งชาติเพื่อนำาไปแปรรูปเป็นไม้เท้าไฟฉาย 

แมไ้มม่ตีำาแหนง่ในวนันี ้แตค่รไูพรสัยังยืนยันทีจ่ะทำาหน้าทีเ่ปน็พลงั

เลก็ๆ ดแูลสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สานต่อการทำางานในพืน้ทีใ่นสวนเกษตร 

4 ช้ัน เพ่ือน้อมนำาองค์ความรู้จากในหลวงรัชกาลท่ี 9 ถ่ายทอดสู่สังคมต่อไป



เมื่อให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักเรียนแล้ว ครูน้อยยัง
ขยายผลสู่ครัวเรือนต่างๆ ในชุมชนใช้กลยุทธ์ให้
พ่อแม่ลูกมาช่วยกันเพาะต้นไม้ให้โรงเรียนจนแข็งแรง 
คณะครูจะช่วยกันขนต้นกล้าที่แต่ละครอบครัวเพาะไว้
ไปส่งตามบ้าน เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อพืชผัก ไม่ว่า
จะปลูกสิ่งใดในโรงเรียน ครูน้อยจะสร้างเงื่อนไขให้
นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วย เช่น เพาะมะนาวไว้ 20 ต้น
ครูก็นำาไปสอนนักเรียนเรื่องการตอนมะนาว 
หรือเมนูอาหารที่ใช้ประกอบเลี้ยง ก็ให้นักเรียนเป็น
ผู้เก็บวัตถุดิบไปมอบให้แม่ครัว เพื่อให้ลูกศิษย์เห็นถึง
ประโยชน์ของการลงแรงทำางานว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและโรงเรียนอย่างไร การเรียนวิชาชีพเน้นให้
เขามีกินแล้วทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้
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ครูผู้สร้าง
คุณภาพชีวิต

พันตำารวจตรีน้อย อ่อนนวล 
โรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต
อำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
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เพราะรู้ว่าเรียนไม่เก่ง พันตำารวจตรีน้อย อ่อนนวล
แห่งโรงเรียน ตชด.บ้านไอร์บือแต อำาเภอจะแนะ
จังหวัดนราธิวาส จึงใช้ความอดทน เพียรพยายาม
มากกว่าคนอื่นๆ จนประสบความสำาเร็จได้ในวันนี้

ครนูอ้ยเลา่บทเรียนชวีติทีต่อ้งตอ่สูม้าโดยตลอดว่า ฝนัอยากเปน็ตำารวจ

มาตัง้แตเ่ดก็ พอสอบได ้รายชือ่กห็ลน่หายไปโดยไรส้าเหตุ เสยีใจมาก พยายาม

ตัง้หลกัชวีติใหม ่เปลีย่นมาเรยีนบญัชจีนจบ ปชว. แตก็่ยงัไมม่งีานทำา จงึไปชว่ย

ญาตทิำาสวนอยูท่ี่จงัหวดัพทัลงุ ก่อนจะทราบขา่ววา่ทีเ่หมอืงแรร่บัสมคัรคนงาน 

จึงไปสมัครเป็นเสมียนเหมืองแร่ที่อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้ 10 เดือน 

มมุานะพยายามอา่นหนงัสอืเพือ่สอบตำารวจอกีครัง้ ไดล้ำาดบัท่ี 375 จากผูส้มัคร

ทั้งหมด 12,000 คน 

บทบาทของผู้บุกเบิก

ครูนอ้ยบรรจุเปน็ตำารวจตระเวนชายแดนทีอ่ำาเภอสุคิรนิ จังหวัดนราธวิาส 

ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับหน้าที่หาข่าวลับ แฝงตัวไป

รับจ้างแบกข้าวสารอยู่ที่สุไหงโกลกถึง 3 ปี แนบเนียนจนชาวบ้านไม่คิดว่าเป็น

ตำารวจ หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ไปสำารวจพื้นที่เพื่อจะเปิด

โรงเรียน ตชด. ตามคำาร้องขอของชาวบ้านไอร์บือแต อำาเภอจะแนะ จังหวัด

นราธิวาส 

“นายบอกวา่ ใหไ้ปดทูีด่นิหน่อย เขามาขอใหเ้ปิดโรงเรยีนท่ีบ้านไอรบ์อืแต 

ไปถึงเห็นแต่ป่าดงดิบ พอกลับไป นายก็บอกว่า ต้องไปหาครูมาสอน ผมจึงขอ

สมัครเป็นครูใหญ่คนแรก ปี พ.ศ. 2533”
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จากป่าดงดิบ ครูน้อยร่วมมือกับชาวบ้านบุกเบิกพื้นที่สร้างโรงเรียน

ในพื้นที่สีแดง ที่แวดล้อมด้วยโจรจีน โจรแขก และโจรไทยรายล้อมอยู่ 

รอบด้าน แต่ด้วยเจตนาดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสอนหนังสือให้แก่ลูกหลาน

ของคนทีน่ีท่ีเ่ตม็เปีย่มด้วยความจรงิใจ พยายามเข้าหาและเข้าถึงชาวบา้น 

เวลาเดินไปส่งลูกศิษย์บ้านไกล บ่าขวาสะพายปืน บ่าซ้ายสะพายกระเป๋ายา 

ขึ้นบ้านไหนก็ถามไถ่เรื่องสุขภาพ ฝากยาแก้ปวดแก้ไข้ไว้ใช้ยามเจ็บป่วย 

จนชาวบ้านเชื่อใจ

“ผมตั้งใจท่ีจะสอนลูกเขาให้อ่านออกเขียนได้ เวลาไปไหนจะได้ซื้อ 

ตั๋วรถไฟถูก ไปมาเลเซียจะได้พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง หรือมากรุงเทพฯ ก็พูด

ภาษากลางเป็น”

เพราะเปา้หมายอยูท่ีก่ารอา่นออกเขยีนได ้เมือ่โรงเรยีนเปดิสอนครัง้แรก 

ครนูอ้ยจงึรบัเดก็ทัง้หมูบ่า้นมาเรยีน ไมว่า่อายเุทา่ไรกต็อ้งเริม่ทีช่ัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 1 เพราะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ เน้นสอน 2 วิชา

หลัก คือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทยซึ่งจำาเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำาวัน สอนให้

เด็กรู้จักพยัญชนะภาษาไทย ก-ฮ เริ่มจากเขียน ก.ไก่บนกระดานตัวใหญ่ๆ ให้

เด็กท่องกอเอ๋ยกอไก่ตามทุกวันก่อนเลิกเรียน ท่องได้แล้วจึงให้ฝึกเขียน

พยัญชนะ สระ การผสมคำา ส่วนวิชาคณิตศาสตร์เริ่มที่การนับเลขให้ได้ก่อน  

ต่อด้วยการบวกลบคูณหาร 

“ตอนน้ันไม่มีความรู้วิชาชีพครูเลย ใช้ประสบการณ์ล้วนๆ 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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วา่ผมใชเ้ขม็เยบ็ผา้นะ เพราะเพิง่จบพยาบาลสนามมาเขายงัไมไ่ด้ใหอ้ปุกรณม์า 

ผมใช้เข็มเย็บผ้าลวกกับน้ำาร้อน เย็บไปทั้งหมด 17 เข็ม ใช้เวลาเป็นช่ัวโมง  

เสร็จแล้วบอกวิธีการดูแล ให้ยา เขาขอบคุณ แล้วก็ไป” 

เดินหน้าสร้างโรงเรียน สร้างคุณภาพชีวิต

แม้สอนดี เข้ากับชาวบ้านได้ แต่ไม่วายท่ีจะต้องย้าย เพราะถูกร้องเรียนว่า 

บุกรุกป่า เน่ืองจากซื้อที่ดินจากคนในพ้ืนที่เพื่อทำาสวน โดยไม่รู้ว่าไม่มี นส.3 

ยา้ยไปเปน็ตำารวจอยูท่ีจั่งหวดัยะลา ปฏบิตัหินา้ทีต่ำารวจพรอ้มกบัเลน่ดนตรีเปน็

อาชีพเสริมตอนกลางคืน ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูท่ีอยู่ในเน้ือในตัว ครูน้อย

จงึสอนเดก็เสริฟ์เล่นดนตร ีฝกึรอ้งเพลง จนอพัเกรดมาเปน็นกัรอ้งไดถ้งึ 37 คน

ภายในระยะเวลา 3 ปี จนกระทั่งมีการสร้างโรงเรียน ตชด.ปาโจแมเราะ ชื่อของ

ครูน้อยจึงปรากฎขึ้นในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการบุกเบิกสร้างโรงเรียน 

มาก่อน ครูน้อยจึงได้กลับมาเป็นครูอีกครั้ง 

ครูน้อยเล่าว่า ใช้เวลาสร้างโรงเรียนปาโจแมเราะ 1 ปี เป็นครูอยู่ที่นี่อีก 

1 ปี ก็ถูกย้ายให้มาสร้างโรงเรียนที่ 3 ที่อำาเภอมายอ สอนอยู่ที่นี่ 12 ปี จนได้

รบัรางวลัครดูเีดน่ในป ีพ.ศ. 2540 จากผลงานการปลกูขา้วปลอดสารพษิ ทีส่รา้ง

การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและช่วยลดค่าใช้จ่ายแก่โรงเรียน ทั้งยังได้ขยายผลสู่

ชุมชน หลังจากนั้นครูน้อยได้รับหน้าที่เป็นครูใหญ่ และมีโอกาสสอบเลื่อนขั้น

เป็นนายร้อย จากการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาที่รู้ฝีมือกันดี

“ตอนสอบสมัภาษณก์รรมการถามว่า ทำาอะไรมา ทำาไมจงึไดร้บัโลร่างวลั

ครูดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ผมตอบว่า ทำานา

ปลอดสารพิษ สาธิตให้ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ปลูกข้าวปลอด

สารพิษ กรรมการขีดถูกให้หมด แล้วถามต่อว่า ทำาอย่างไรให้คนใน 3 จังหวัด

ภาคใต้จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ครูบอกว่า 1.ต้องให้การศึกษาเพราะมันครอบคลุม

ทุกเรื่อง 2.ให้คุณธรรม 3.ให้ความจริงใจ ถ้าเราไม่จริงใจ เราไปสอนคุณธรรม

เท่าไรก็ไม่มีทางสำาเร็จ” ครูน้อยเล่าบรรยากาศการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นอีกครั้งท่ี 



ทำ�อย่�งไรให้คนใน 3 จังหวัดภ�คใต้จะมี

คุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น ครูบอกว่� 1.ต้องให้

ก�รศึกษ�เพร�ะมันครอบคลุมทุกเรื่อง

2.ให้คุณธรรม 3.ให้คว�มจริงใจ ถ้�เร�

ไม่จริงใจ เร�ไปสอนคุณธรรมเท่�ไร

ก็ไม่มีท�งสำ�เร็จ
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ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่� 

ก�รทำ�คว�มดี ทำ�ที่ไหนก็ได้ 

ไม่จำ�เป็นต้องมีใครเห็น 

ไม่ต้องประก�ศ

ครูน้อยได้สัมผัสผลของความพยายาม

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างทุ่มเท ทำาให้ลูกศิษย์ 

มีกิน ได้เรียนหนังสือ ช่วยดูแลประชาชน

ที่เจ็บไข้ได้ป่วย และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชาวบ้าน 

“ผมบอกลูกศิษย์ทุกคนว่า การทำา 

ความดี ทำาท่ีไหนก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องมี 

ใครเห็น ไม่ต้องประกาศ”

หาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ สร้างทางเลือกใหม่ให้

ชุมชน

 นอกจากส่งเสริมให้ชาวบ้านทำานาปลอดสารแล้ว ครูน้อยยังส่งเสริม

อาชพีปลกูปาลม์น้ำามนั เนือ่งจากวิเคราะหแ์นวโนม้วา่ ในอนาคตราคายางพารา

อาจตกต่ำา เพราะปลูกกันทั่วประเทศ และพื้นที่ภาคใต้ฝนตกชุก บางช่วง 

ไม่สามารถกรีดยางได้ ทำาให้ชาวบ้านขาดรายได้ แต่การเปลี่ยนความเชื่อของ

ชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย ครูจึงต้องเริ่มปลูกปาล์มไว้ที่โรงเรียนก่อน เพื่อสร้าง 

รายได้ให้โรงเรียน 

“เหตุผลท่ีปลูกปาล์มในโรงเรียน เพราะเวลาไปราชการเบิกค่าน้ำามันไม่ได้ 

ไดแ้ตเ่บีย้เลีย้ง คดิวา่คา่ปาลม์น้ำามันจะชว่ยลดคา่ใชจ่้ายในโรงเรยีน และลดภาระ

ครูที่ต้องควักกระเป๋าซื้อน้ำามันรถลงได้บ้าง โดยตั้งเป็นกองทุนของโรงเรียน”

เพราะสนใจเรื่องการเกษตร ครูน้อยจึงติดตามข่าวสารและพัฒนา 

ความรูอ้ยา่งสม่ำาเสมอ จงึเหน็ลูท่างในการพฒันาอาชพีในชมุชน นอกจากเรือ่ง

ข้าว ปาล์มแล้ว ยังมีมะพร้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของประเทศไทย ที่เดิม

มีพื้นที่ปลูกมากถึง 30 ล้านไร่ แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 20 ล้านไร่ เนื่องจากการ 

ปรบัเปลีย่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ทำาใหป้ระเทศไทยขาดแคลนมะพรา้ว จนตอ้ง
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นำาเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ครูจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกมะพร้าวกะทิ ซ่ึง

นอกจากจะชว่ยให้ชาวบา้นมมีะพรา้วไวบ้ริโภคแลว้ ยงัขายได้ถงึลกูละ 30 บาท 

หากขายเป็นมะพร้าวขูด ได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 50 บาท 

เม่ือสร้างรากฐานให้แก่โรงเรียนมายอจนมั่นคง และสร้างอาชีพแก่ชาว

บ้านจนมั่งคั่งพอสมควร ครูน้อยขอย้ายกลับมาที่โรงเรียนที่เคยบุกเบิกคือ 

โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต ในปี พ.ศ. 2552 เพราะอยากสานต่องานท่ีเคยเร่ิมต้น

ไว้ นั่นคือการพัฒนาโรงเรียน ตชด.ไอร์บือแตให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจใน 14 

จังหวัดภาคใต้ 

“17 ปีท่ีออกมาจากโรงเรียนน้ี ผมคิดเสมอว่าต้องกลับไปสานต่อส่ิงท่ีทำาไว้

ให้ได้ ผมปลูกมังคุด ทุเรียน ลองกองไว้เยอะ นายก็ถามว่าทำาไมต้องกลับ ผมบอกว่า

ต้องกลับไปสร้างโรงเรียนให้ยืนได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่รอแต่คนอื่นมาช่วย”

และแล้วครูน้อยก็ได้กลับมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต

สมใจ เร่ิมสานสร้างส่ิงท่ีเคยทำาไว้ใหม่ ระดมชาวบ้าน ทหารพรานมาช่วยกัน

พัฒนาพ้ืนท่ี ปลูกปาล์มในโรงเรียน 200 ต้นในพ้ืนท่ี 10 ไร่ เพ่ือสร้างรายได้ 

แก่โรงเรียน ซึ่งปัจจุบันสามารถตัดปาล์มขายได้เดือนละ 8,000 บาท  

หกัคา่ใชจ้า่ยเหลอืเดอืนละ 4,000 กวา่บาท สะสมไวเ้ปน็กองทนุเพือ่ใช้จา่ย

ของโรงเรียน 

สร้างตลาดสินค้าเกษตรเพื่อชุมชน

การใช้ชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

คุกคามความเป็นอยู่ของประชาชน ซ้ำาร้ายยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

ราคาตกต่ำา ผลไมร้สดใีนทอ้งถิน่ราคาถกู ยิง่ซ้ำาเตมิคณุภาพชวิีตของคนในพืน้ที ่

ครูน้อยเห็นว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เป็นเรื่องจำาเป็น จึงให้

ความสำาคัญกับการเปิดตลาดผลไม้ในท้องถ่ิน เนื่องจากเห็นโอกาสจากที่เคย

รับแขกของธนาคารออมสินที่มามอบอาคารเรียนแก่โรงเรียน โดยก่อนกลับ 

ครูน้อยมอบลองกองที่คัดมาอย่างดีมอบให้แขก พร้อมเล่าถึงความยากลำาบาก
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ของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีขายลองกองไดใ้นราคาต่ำา ผูจ้ดัการใหญ่ธนาคารออมสนิ

แสดงความสนใจชว่ยเหลอื โดยมอบหมายใหค้รนูอ้ยเปน็ผูร้วบรวมผลผลติ และ

คัดเกรดให้ได้ลองกองคุณภาพดี ลูกโต ส่งขายในกรุงเทพฯ 

เมื่อเห็นช่องทางการตลาด ครูน้อยจึงนำามาต่อยอดกับผลไม้ชนิดอื่นๆ 

ในพื้นท่ี ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาโครงการ

ทเุรยีนสง่ขายประเทศจีน โดยลา่สดุสามารถทำาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เรยีบรอ้ย

แล้ว ในชื่อแบรนด์ “ช้างเผือก” โดยรับซื้อจากชาวบ้านกิโลกรัมละ 100 บาท 

เดิมขายกโิลกรมัละ 45 บาท หรอืหากไปขายทีย่ะลาได้กิโลกรมัละ 80 บาท และ

ยังต้องเสียค่าขนส่งอีกด้วย

ภารกิจเบือ้งหน้าของครนู้อยจึงเปน็การจัดการให้ไดท้เุรยีนคณุภาพ 

โดยทำางานร่วมกับเกษตรอำาเภอ เช่น การตัดแต่งก่ิง การใส่ปุ๋ย รวมทั้ง 

การบริหารจัดการที่ต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มสหกรณ์ มีครูเป็น 

ผู้รวบรวมผลผลิต ในขณะที่กำาลังจัดการผลผลิตให้ได้คุณภาพตามสัญญา

สั่งซื้อ ครูน้อยช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งจำาหน่ายสินค้า ใช้พ้ืนที่หน้า

โรงเรียนเปิดตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี ให้ชาวบ้านนำาผลผลิตที่ปลูกใน 

ครัวเรือนมาวางขายได้ 

ภ�รกิจเบื้องหน�้ของครนู้อยจงึเป็นก�รจัดก�รใหไ้ด้ทเุรียนคุณภ�พ 

โดยทำ�ง�นร่วมกับเกษตรอำ�เภอ เช่นก�รตัดแต่งกิ่ง ก�รใส่ปุ๋ย

รวมทั้งก�รบริห�รจัดก�รที่ส่งเสริมให้ช�วบ้�นรวมกลุ่มสหกรณ์

มีครูเป็นผู้รวบรวมผลผลิต ในขณะที่กำ�ลังจัดก�รผลผลิตให้ได้

คุณภ�พต�มสัญญ�สั่งซื้อ ครูน้อยช่วยเหลือให้ช�วบ้�นมี

แหล่งจำ�หน่�ยสินค้� ใช้พื้นที่หน้�โรงเรียนเปิดตล�ดนัด

ทุกวันพฤหัสบดี ให้ช�วบ้�นนำ�ผลผลิตที่ปลูกม�ว�งข�ย
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เพราะมีฐานความสัมพันธ์ที่ดีทำาให้งานด้านการส่งเสริมอาชีพได้รับ 

ความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันครูน้อยก็ไม่ละเลย

ที่จะทำาตัวเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่า ส่ิงที่ครูส่งเสริมให้ชาวบ้านทำานั้น 

ครก็ูทำาอยู่ ทุกวันน้ีครยูงัลงมอืตดัหญา้เพ่ือนำามาเลีย้งววั 15 ตัว รวมทัง้ยงัใสใ่จ

ตอ่เรือ่งมวลชนสมัพนัธ ์ทีไ่มว่า่ในชมุชนมงีานประเพณอีะไร ครทูัง้โรงเรยีน

จะเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุนตลอด

“ชาวบ้านแต่งงาน เข้าสุนัต ครูทุกคนต้องไปร่วมงาน คนละ 100 บาท 

ผม 200-300 บาท ร่วมกันช่วยงานตลอด”

พัฒนามาตรฐานการศึกษา

ด้านการบริหารงานโรงเรียน ครูน้อยเน้นการดูแลเร่ืองคุณภาพชีวิตของเด็ก 

โดยเฉพาะอาหารเชา้และอาหารกลางวนั มนีโยบายใหค้รกูนิอาหารกลางวนักบั

นักเรียนทุกวัน เพื่อทดสอบการประกอบเลี้ยงของแม่ครัว อาหารที่ปรุงต้อง

สะอาด คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และรสชาติดี 

เพราะทำาการเกษตรเอง ทำาให้ได้ทั้งวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยง 

และให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักเรียนแล้ว ครูน้อยยังขยายผลสู่ครัวเรือน

ต่างๆ ในชุมชน ใช้กลยุทธ์ให้พ่อแม่ลูกมาช่วยกันเพาะต้นไม้ เช่น พริก 

มะเขือ มะละกอ ฯลฯ ให้โรงเรียน เมื่ออนุบาลต้นอ่อนจนแข็งแรง คณะครู

จะช่วยกันขนต้นกล้าท่ีแต่ละครอบครัวเพาะไว้ไปส่งตามบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้าน

ลดรายจา่ยในการซือ้พชืผกั ไม่วา่จะปลกูส่ิงใดในโรงเรยีน ครนูอ้ยจะสรา้ง

เงื่อนไขให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปด้วย เช่น เพาะมะนาวไว้ 20 ต้น ครูก็นำาไป

สอนนักเรียนเรื่องการตอนมะนาว หรือเมนูอาหารที่จะประกอบเลี้ยง ก็จะ

ใหน้กัเรยีนเปน็ผูเ้กบ็วตัถดิุบไปใหแ้ม่ครวั เพือ่ใหล้กูศษิย์เหน็ถึงประโยชน์

ของการลงแรงทำางานว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองและโรงเรียนอย่างไร
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สำาหรบังานดา้นการเรียนการสอนทีต่อ้งดแูลนกัเรยีนตัง้แตร่ะดับอนบุาล

ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมีครูสอบครบทุกสาระ ครบทุกชั้น นอกจากน้ี 

ครูน้อยยังใช้เงินจากกองทุนปาล์มจ้างครูเพิ่มอีก 1 คน และได้รับงบประมาณ

จากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ้างครูอีก 1 คน มาสอนภาษาไทยโดยเฉพาะ 

โดยครูนอ้ยมนีโยบายอยา่งเขม้งวดทีก่ำาชบัใหค้รทูกุคนตอ้งทำาตวัเปน็แบบอย่าง

ในทุกๆ ด้านแก่นักเรียน

“เรยีนวชิาชพีเนน้ให้เขามกีนิแลว้ทุกคนตอ้งเรยีนหนงัสอืดว้ย ทกุคนตอ้ง

อ่านออกเขียนได้ ถ้าจบจากเราแล้วอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ผมอาย ผมพูดกับ

ครูทุกคนว่า ครูต้องอย่าลืมจิตวิญญาณความเป็นครู ต้องสอนเด็กให้เป็นคนดี 

อ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรม โดยครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็ก เช่น เราจะให้

เด็กเก็บขยะได้อย่างไร ถ้าครูยังสูบบุหร่ีแล้วท้ิงขว้าง ครูของผมไม่กล้าท้ิงเด็ดขาด 

กินเสร็จแล้วก็จะต้องไปทิ้งในที่เก็บ”

เมื่อครูทุกคนทำาหน้าที่อย่างใส่ใจ ผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียน 

ตชด.บ้านไอร์บือแต จึงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ เห็นได้จากผลประกวดด้าน

วชิาการทีน่กัเรยีนของโรงเรยีนกวาดรางวลัมาถงึ 4 รางวลัจากทัง้หมด 7 รางวลั 

และสิ่งที่ครูน้อยภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การที่ลูกศิษย์ที่ครูเคยสอนกลับมาเป็น

ครูที่โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแตในวันนี ้

“เรียนวิช�ชีพเน้นให้เข�มีกินแล้วทุกคนต้องเรียนหนังสือด้วย

ทุกคนต้องอ่�นออกเขียนได้ ถ้�จบจ�กเร�แล้วอ่�นไม่ออก

เขียนไม่ได้ผมอ�ย ผมพูดกับครูทุกคนว่� ครูต้องอย่�ลืม

จิตวิญญ�ณคว�มเป็นครู ต้องสอนเด็กให้เป็นคนดี 

อ่�นออกเขียนได้ มีคุณธรรม โดยครูต้องเป็นตัวอย่�งที่ดีให้เด็ก



55ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ผลของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียน การทำาให้คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีข้ึน มีตลาดจำาหน่ายผลผลิต เป็นเกราะป้องกันภัยท่ี

ทำาให้ชีวิตครูน้อยปลอดภัยถึงทุกวันนี้ ความทุ่มเทและความผูกพันที่มีต่อ

ทีน่ีท่ำาใหค้รแูละครอบครวัยา้ยภูมิลำาเนามาอยูท่ีบ่า้นไอรบ์อืแต ซึง่ครตูัง้ใจ

ว่าจะขอเกษียณอายุราชการที่นี่ และจะคงอยู่ในพ้ืนที่เพื่อช่วยเหลือชาว

บ้านให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป



ครูแอนทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกแก่ชาวบ้าน
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

ดาบตำารวจหญิงปวรวรรณ คำาจำาปา
 โรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อกคี ่

อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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ด้วยคำาขอร้องของแม่ที่อยากเห็นลูกรับราชการ 
ครูแอน-ดาบตำารวจหญิงปวรวรรณ คำาจำาปา แห่งโรงเรียน 
ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
จึงมาสมัครสอบคุรุทายาทของ ตชด. ทั้งๆ ที่ขณะนั้นเรียนอยู่
ปี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงแล้ว เม่ือสอบได้จึงลาออกจาก
มหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึก 1 ปี จนได้เป็นครูที่โรงเรียน ตชด.

ประสบการณ์สร้างความรัก

ครูแอน ยอมรับว่า ตอนแรกไม่ได้มีใจรักอยากเป็นครูเลย อยาก

ทำางานที่ได้เงินเดือนเยอะๆ มากกว่า แต่เมื่อเข้ามาทำางานจริงก็คิดว่าจะ

ทำาให้ดีที่สุด ทำาไปทำามากลายเป็นว่าเรารักทั้งอาชีพตำารวจและอาชีพครู

มากขึ้นเรื่อยๆ 

ครูแอนเร่ิมต้นชีวิตครูคร้ังแรกท่ีโรงเรียน ตชด. บ้านต้นมะม่วง สอนได้เพียง 

1 ปกีต็อ้งยา้ย เพราะมกีารเกลีย่ตำาแหนง่ ซึง่ผูบ้งัคบับัญชาจะใหโ้อกาสครท่ีูเปน็

คนท้องถิ่นกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิม ครูแอนจึงถูกย้ายให้ไปสอนที่โรงเรียน ตชด. 

บ้านเรดาร์ ซ่ึงต้ังอยู่บนท่ีสูงคล้ายเกาะ เวลาหน้าน้ำาจะต้องพายเรือข้ามฝ่ังออกมา 

สอนอยูท่ีน่ีไ่ด ้5 ป ีกถ็กูยา้ยมาอยูโ่รงเรยีน ตชด.บา้นแมน้่ำาน้อย อำาเภอไทรโยค 

รับผิดชอบท้ังงานสอนและงานอนามัยท่ีต้องออกไปดูแลสุขภาพเด็กและชาวบ้าน

ในชุมชน

“ท่ีน่ีครูใหญ่แอคทีฟและมีระเบียบวินัยสูงมาก ทุกอย่างต้องเป๊ะ แม้กระท่ัง

การแต่งกายหัวจรดเท้า ครูแอนจึงต้องแอคทีฟตาม จนกลายเป็นคนท่ีมี 

ความกระตือรือร้นสูง” 

กระท่ังปี พ.ศ. 2552 ครูแอนย้ายมาสอนโรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ 

อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชน 80 เปอร์เซ็นต์เป็นกะเหรี่ยง  

ท่ีเหลือเป็นคนไทยและมอญ มีนักเรียน 258 คน ครู ตชด. 6 คน ครู อบต. 2 คน 
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ครู อบจ.1 คน และเจ้าหน้าที่สุขศาลา 1 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

บา้นปลิอ็กคีอ่ยูใ่นพืน้ทีอ่ทุยานแหง่ชาตทิองผาภูม ิการเดินทางเข้าออก

ในแต่ละครั้ง ถ้าไม่ใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีโอกาสไม่บ่อยนัก ครูก็ต้องเดินทางจาก

โรงเรียนระยะทาง 6 กิโลเมตรไปยังท่าน้ำาในหมู่บ้านเพื่อโดยสารเรือข้ามฟาก  

ที่มีเรือเข้าออกทุกวันๆ ละ 1 เท่ียวในช่วงเช้า และกลับเข้าไปในช่วงสาย  

เรือแล่นผ่านเขื่อนเขาแหลมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง จากน้ันจึงเดินทางต่อด้วย

รถยนต์ไปยังจุดหมายอื่นๆ 

ช่วงท่ีย้ายไปตอนแรกครูแอนรับผิดชอบสอนประจำาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โดยสอนทุกวิชา ปีถัดมาได้สอนประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนได้ 2 ปี  

ก็เปลี่ยนมาสอนประถมศึกษาปีที่ 1 สอนได้ 3 ปี ก็ไปสอนประถมศึกษาปีที่ 2 

และรับผิดชอบทำางานธุรการด้วย ล่าสุดครูใหญ่ให้มาสอนประถมศึกษาปีที่ 6 

จึงขาดเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้นที่ครูยังไม่เคยสอน 

การสอนนักเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในชีวิตประจำาวัน ทำาให้

ลูกศิษย์สื่อสารภาษาไทยไม่ค่อยได้ จึงต้องบูรณาการการสอน โดยครูสังเกต 

เห็นวา่ เวลาครพูดูภาษาไทยเด็กจะฟงัไมค่อ่ยรูเ้รือ่ง ตอ้งใชภ้าษาไทยเทยีบเคยีง

กบัภาษาถ่ิน พร้อมท้ังพยายามหาสือ่การเรยีนรูภ้าษาไทยเพ่ือกระตุน้ความสนใจ

ของลูกศิษย์

“ตัวอย่างเช่น ถามเขาว่า ส้มโอ ภาษาเขาเรียกว่าอะไร ครูก็ฝึกพูด

ภาษาเขา เขาก็ฝึกพูดภาษาไทย เรียนรู้ท้ังสองภาษาไปพร้อมกัน เด็กเองก็

รูส้กึดีว่าเราไมไ่ดย้ดัเยยีดภาษาไทยใหเ้ขาอยา่งเดียว แตเ่รายงัเรียนรูภ้าษา

เขาด้วย จากเดิมท่ีตอนแรกไม่สามารถส่ือสารกับชาวบ้านและนักเรียนได้ 

เพราะฟังไม่รู้เร่ือง แต่เม่ืออยู่นานเข้าเร่ิมจะคุ้นชินกับคำาศัพท์ภาษากะเหร่ียง 

เริม่เขา้ใจโครงสรา้งประโยค ครแูอนเองกพ็ยายามสือ่สารทกัทายชาวบา้น

เปน็ภาษาถิน่ เพือ่สรา้งความคุน้เคย กลายเปน็วา่นอกจากครจูะรูภ้าษาถ่ิน 

เด็กรู้ภาษาไทยแล้ว ยังสานสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนได้อีกด้วย”



หน้าที่ของครูหมอ

นอกจากเป็นครูสอนหนังสือแล้ว ครูแอนยัง 

รบัหนา้ทีดู่แลโครงการตามพระราชดำาร ิ2 โครงการ คอื 

โครงการอนามัยแม่และเด็กในถ่ินทุรกันดาร และ

โครงการควบคุมโรคขาดไอโอดีน โดยในระยะหลังมี 

สขุศาลาพระราชทานเกดิขึน้ในหมูบ่า้น ครจูงึรบัหนา้ที่

ครูหมอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำาแหน่ง 

เพราะเป็นพ้ืนท่ีห่างไกล เวลาเดินทางไปหาหมอ

จะลำาบากมาก กว่าจะนั่งเรือออกไปต่อรถต้องใช้เวลา

หลายชั่วโมง ตอนนั้นยังไม่มีสุขศาลา เวลาเจ็บไข้ได้

ป่วยก็มักจะมาขอยาที่โรงเรียนแทน เราจบพยาบาล

สนามมาพอรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ได้ ก็ดูแลชว่ยเหลอื

กนัไป กระทัง่ปี พ.ศ. 2557 จงึมีการก่อตัง้สขุศาลาเพือ่

ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากเกินกำาลังจึงจะส่งให้

โรงพยาบาลดูแลต่อไป
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การดำาเนินงานของสุขศาลาพระราชทานนอกจากครูในโรงเรียน ตชด. 

แล้วยังมีหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือ เช่น รพ.สต. โรงพยาบาลทองผาภูมิ 

และสำานกังานสนบัสนุนบรกิารสขุภาพเขต 5 จงัหวดักาญจนบรุ ีการดำาเนินงาน

ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นฐานของสุขศาลา ซ่ึงโรงเรียน ตชด.ปิล็อกคี่ เป็น 

สุขศาลาน้องใหม่ที่ผ่านการประเมินทั้งหมด 5 หมวด 

หน้าที่ภายใต้ความรับผิดชอบโครงการอนามัยแม่และเด็กในถ่ิน

ทุรกนัดาร ทำาใหค้รตูอ้งลงพืน้ทีเ่ยีย่มบา้น ดแูลเดก็ตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์จนถึง

คลอด และเข้าโรงเรียน จึงจะครบกระบวนการ ดังนั้นครูจึงต้องติดตาม

ดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างใกล้ชิด ทั้งรับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ และให้ 

คำาปรึกษาจนคลอด ดังนั้นภารกิจประจำาในแต่ละวันของครูแอนจึงมีท้ัง

หน้าที่สอน วันไหนเป็นครูเวรก็ต้องดูแลเด็กพักนอน ทำางานเอกสาร และ

งานพยาบาล หากเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันที่รับฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ แจกนม 

ครจูะมอบหมายงานใหนั้กเรยีนกอ่น แลว้จงึลงมาประจำาการทีส่ขุศาลาเพือ่

ตรวจคนท้องตั้งแต่ 9.00-12.00 น.

“เหตุผลท่ีครูต้องรับฝากครรภ์เพราะเราอยากรู้ว่าในหมู่บ้านมีใครท้องบ้าง

จะได้ติดตามดูแลได้ถูก การดูแลก็เริ่มจากตรวจครรภ์ ตรวจปัสสาวะ ฟังเสียง

หวัใจเด็ก วัดขนาดทอ้ง เก็บเปน็ขอ้มลูไวส้ำาหรบัหมอทีม่าออกหนว่ยทกุ 2 เดือน
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หน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

โครงก�รอน�มัยแม่และ

เด็กในถิ่นทุรกันด�ร 

ทำ�ให้ครูต้องลงพื้นที่

เยี่ยมบ้�น ดูแลเด็ก

ตั้งแต่ในครรภ์จนถึงคลอด 

และเข้�โรงเรียน จึงจะครบ

กระบวนก�ร ดังนั้นครูจึง

ต้องติดต�มดูแลหญิง

ตั้งครรภ์อย่�งใกล้ชิด 

ทั้งรับฝ�กครรภ์ 

ตรวจครรภ์ และให ้

คำ�ปรึกษ�จนคลอด

ดูว่าคนไหนต้องกินยาอะไร เราก็จะจ่ายยาให้ 

คนท้องตามที่หมอสั่ง และจ่ายนมให้คนท้อง 

หน้าท่ีเราส่วนใหญ่จะให้คำาแนะนำามากกว่า  

ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาไปคลอดที่โรงพยาบาล 

เพราะกังวลเรือ่งความสะอาด รวมถงึการแจง้เกดิ

จะได้ไม่มีปัญหา” 

แม้กำาชับทุกครั้งท่ีตรวจครรภ์ว่าอยากให้

คุณแม่ท้ังหลายไปคลอดท่ีโรงพยาบาล แต่ก็ 

ไม่วายมีเหตุการณ์ตื่นเต้นเฉียดตายให้ได้ลุ้น  

เมื่อคุณแม่มือใหม่ลืมวันนัดว่าต้องไปคลอดที่ 

โรงพยาบาล จนปวดท้องต้องให้หมอตำาแยใน

หมูบ่า้นทำาคลอดให้ แตร่กออกไมห่มดจนตกเลอืด 

ซ่ึงกว่าจะรู้ถึงหคูรูแอนกเ็ปน็เวลา 6 โมงเยน็ คนไข้

อาการแย่มากแล้ว เพราะคลอดตั้งแต่บ่าย 2

“โดยปกติถ้าคลอดแล้ว 2-3 ชั่วโมงเลือดก็

จะค่อยๆ หยุด แต่นี่เลือดยังไหลออกเรื่อยๆ เขา

ก็มาตามครู พอไปถึงเราเริ่มวัดความดัน ตอนนั้น

คนไข้เหมือนจะช็อกแล้ว เราก็โทร Conference 

กับหมอบอกจะส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาล พร้อม

แจงรายละเอยีดของคนไข ้ทัง้ความดนั ชพีจร และปรมิาณตกเลอืด เพือ่ประเมนิ

การรักษาเตรียมอุปกรณ์และหมอไว้รอ จนคนไข้รอดชีวิต ถ้ามาช้ากว่านี้อีก  

5 นาที หมอบอกว่าเสียชีวิตแน่”

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทำาให้ครูแอนต้องเน้นย้ำากับ

ชาวบ้านว่า ถ้าจะคลอดให้มาตามครูไปช่วยทันที อย่ารอ ยิ่งช้ายิ่งช่วยยาก 

โดยครแูอนได้ประสานงานกบัโรงพยาบาลเชญิคณุหมอเขา้มาใหค้วามรูแ้ก่

หมอตำาแยในหมู่บ้านด้วยเช่นกัน 
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นอกจากการตรวจครรภ์เป็นประจำาแล้ว ทางโรงเรียนยังสนับสนุนนมผง

พระราชทานให้แก่หญิงมีครรภ์เพื่อบำารุงร่างกาย โดยเจียดจากนมผงที่ชงให้

นักเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว หากวันใดนักเรียนมาไม่ครบก็จะมีนมผงเหลือไว้ 

แบ่งปันให้หญิงมีครรภ์

การท่ีต้องจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดเช่นน้ี เพราะภาวะโภชนาการ

ของชาวบ้านในชมุชนยงัไมด่นัีก เมือ่ตอ้งการให้ทารกแรกคลอดสมบรูณแ์ขง็แรง

กต้็องหาวธิบีำารงุท้ังแมแ่ละลกู แตค่รแูอนกช้ี็แจงกบัชาวบา้นอยา่งตรงไปตรงมา

วา่นมผงท่ีนำามาแจกคอืนมผงสว่นเกนิของนกัเรยีน และนมผงก็จะถูกสง่มาเปน็

ล็อตๆ ดงันัน้อาจจะขาดชว่งไปบา้ง ซ่ึงชาวบา้นกเ็ขา้ใจด ีการดแูลหญงิมคีรรภ์

ไม่ได้ส้ินสุดเมื่อคลอดเสร็จ แต่ครูยังติดตามดูแลไปถึงหลังคลอดด้วยว่า 

แม่มีวิธีดูแลลูกอย่างไร ทารกมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างไร

จนกว่าเด็กจะเข้าเรียน ภารกิจของครูจึงแล้วเสร็จ

สร้างการเรียนรู้อาชีพ

นอกจากนี้ครูแอนยังได้จัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อย เพื่อช่วยเหลืองานใน

สขุศาลา ทำาหน้าทีเ่ปน็ลา่ม ช่วยทำาแผล ทำาความสะอาดเลก็ๆ นอ้ยๆ เพือ่

ให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายในการสร้าง 

อสม.น้อยปีละ 2 คน คัดเลือกจากเด็กเล็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 

ฝึกมาเรื่อยๆ จนชำานาญจึงให้สอนรุ่นน้องต่อไป 

“แผลเล็กๆ แผลน้อยๆ เขาก็ทำาได้ ช่วยแบ่งเบาภาระเราลงได้มาก แต่เรา

ไม่ได้ให้เด็กมาอยู่ตลอด ให้อยู่เฉพาะเวลาพักเท่ียง หรือเวลามีคนไข้แต่ไม่ม ี

เจ้าหน้าที่อยู่ เราก็จะขอให้เด็กมาช่วยหยิบจับเครื่องมือ หรือหากมีเจ้าหน้าที่

อยู่เราก็ขอเด็กไปช่วย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการรักษา”
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ครแูอนต้องทำาหน้าทีอ่ำานวยความสะดวกแกช่าวบา้นเรือ่งการรกัษา

พยาบาลทุกเรื่อง เช่น ถ้ามีแผลที่เกินกว่าความสามารถที่จะรักษาได้เองก็

จะส่งตอ่โรงพยาบาล โดยตอ้งประสานงานกบัหมอเพ่ือรายงานอาการอย่าง

ละเอียดก่อนที่คนไข้จะไปถึงโรงพยาบาล รวมทั้งประสานเรื่องสิทธิในการ

รักษาพยาบาล เพราะชาวบ้านบางส่วนยังเป็นคนไร้สัญชาต ิแต่บางกรณีก็

ครกูต็อ้งใชเ้งนิสว่นตวัชว่ยเหลอืทัง้คา่รกัษาพยาบาลและคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั ซึง่มี

น้อยรายที่จะเป็นเช่นนี้ เพราะเอาเข้าจริงโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีหน่วยงาน

สังคมสงเคราะห์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว 

 “หลังจากส่งต่อโรงพยาบาลแล้ว เราก็ต้องไปเยี่ยมเพราะต้องติดตาม

คนไข ้เวลามาเยีย่มจะมามอืเปลา่ไมไ่ด ้ตอ้งมขีองมาเยีย่มด้วย บางครัง้ก็ใหเ้งิน

ไว้ให้เขาใช้จ่ายส่วนตัวบ้าง ซึ่งเงินที่ให้ก็มาจากครูทุกคนในโรงเรียนนั่นแหละ”

งานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอีกหน่ึงงานท่ีครูแอนสนใจ สืบเน่ือง 

จากโรงเรียนมีโครงการทอผ้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น แต่ไม่มีงบประมาณซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ ครูแอนนำาเงินรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนหนึ่งไปซื้อวัสดุอุปกรณ์สำาหรับใช้ทอผ้า แม้ว่าผลงานของนักเรียนจะ

ไม่ได้สวยงามเลิศเลอ แต่การมีความรู้ติดตัว ได้รู้จักรากเหง้าของตนเองก็

เป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในเบื้องต้นแล้ว

ครูแอนยังได้จัดตั้งกลุ่ม อสม.น้อย เพื่อช่วยเหลือง�นในสุขศ�ล� 

ทำ�หน้�ที่เป็นล่�ม ช่วยทำ�แผล ทำ�คว�มสะอ�ดเล็กๆ น้อยๆ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องก�รช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีเป้�หม�ย

ในก�รสร้�ง อสม.น้อยปีละ 2 คน คัดเลือกจ�กเด็กเล็ก

ระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 2-3 ฝึกม�เรื่อยๆ  จนชำ�น�ญ

จึงให้สอนรุ่นน้องต่อไป
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นอกจากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าของชุมชน ครูแอนยังได้

ประสานปราชญ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิ่นไว้

อยา่งเปน็ระบบ ผา่นการทำาวจิยัในหลกัสตูรปรญิญาโทท่ีครศึูกษาอยู ่จนสามารถ

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพืชท้องถิ่น และสรรพคุณในการรักษาโรค ทั้งยังได้ 

เสาะหาพืชสมุนไพรต่างๆ มาปลูกไว้ที่สุขศาลา เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา

อาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน

หน้าที่ที่รักและผูกพัน

 ครูแอนทำางานอยูใ่นพืน้ทีจ่นเกดิความผกูพัน แมว้า่ระยะแรกๆ จะอยาก

ย้ายไปทำางานใกล้บ้าน แต่เมื่อครบกำาหนดขอย้ายก็ยังไม่ได้ย้ายถึง 2-3 ครั้ง  

จนในที่สุดเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันต่างย้ายกลับภูมิลำาเนาเดิมกันหมด เหลือแต่ 

ครูแอนที่ตัดสินใจไม่ย้าย เพราะความรู้สึกผูกพันที่ร้อยรัดเอาไว้ 



67ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“เพือ่นรว่มงานกด็ ีผูบั้งคับบญัชากโ็อเค ผูป้กครองกดี็กบัเรา เลยไม่ยา้ย 

จริงๆ เราจะไปก็ไปได้นะ แต่ไม่อยากไป เราอยู่ด้วยกันทุกวันๆ มันก็ผูกพันกัน

เป็นธรรมดา ก็เลยไม่ย้าย”

อยา่งไรก็ตาม ครแูอนกย็อมรบัวา่ บางครัง้กเ็กดิความเหนือ่ยทีท่ำาใหรู้สึ้ก

ลา้และท้อบ้าง แตเ่มือ่ไดค้ดิทบทวนกบัตวัเอง กร็ูส้กึว่าเป็นหนา้ท่ีของครุทุายาท

ที่ต้องทำางานเพื่อตอบแทนบุญคุณและโอกาสที่ได้รับ 

“เรามีทีมงานที่โอเคแล้ว เราจะไปนั่งนับหนึ่งใหม่ทำาไม อยู่ตรงไหนก็ได้

ทำางานเหมือนกัน เลยไม่ไปดีกว่า พ่อแม่ก็ไม่ห้าม บอกว่าอยู่ที่ไหนสบายใจก็

อยู่ไปเถอะ จริงๆ ทำางานใกล้บ้านก็ใช่ว่าจะได้หยุดนะ อยู่ที่นี่บางทียังได้กลับ

บ้านบ้าง เพราะเราทำางานติดต่อกันนานๆ ไม่ได้หยุด ขอลากลับสักอาทิตย ์

จึงดูไม่น่าเกลียด”

จากความท้อแท้ท่ีเคยมี เม่ือคิดว่ามันคือหน้าท่ี ก็ทำาให้ฮึดสู้ ครูแอน 

มองว่า ไม่ว่าจะทำางานในอาชีพอะไร ก็เหนื่อยเหมือนกัน แต่สิ่งที่ทำาให้ครู

ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้คือ ความรักและความสนุกกับงานที่ทำา



ครูเอนกมีหลักการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ไม่นิยมใช้คำาสั่ง แต่จะใช้การตั้งคำาถามปลายเปิดให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด เพราะเชื่อว่า
การใช้คำาสั่งคือการใช้อำานาจ เมื่อชินกับการรับคำาสั่ง
คนก็จะไม่ใช้ความคิด ส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรม
รอคำาส่ัง แต่ถ้าชวนคิด ชวนคุย ชวนทำา ต่อเติมความคิด
ระหว่างกัน การทำางานก็จะราบรื่น และสิ่งสำาคัญคือการ
ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้กินอิ่ม
นอนอุ่น ในส่วนของการบริหารการสอน ครูเอนกเน้น
การเรียนรู้ของนักเรียนใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพราะเชื่อว่า
ถ้าเด็กได้ 3 วิชาหลักนี้ วิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์
ที่เน้นการสอนให้นักเรียนได้สนุกกับการทดลอง
เรื่องที่อยู่รอบตัวก็จะทำาได้ง่ายขึ้น 
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ครูนักพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ร้อยตำารวจโทเอนก คำาภิมูล
โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป่า 

อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่เคยยากจนมาก่อน ทำาให้เข้าใจถึง
ความไม่พร้อมในชีวิต แม้กระทั่งการเรียนยังต้องเลือกเรียน
ในสาขาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ทั้งๆ ที่เรียนเก่งพอจะเลือกเรียน
อะไรก็ได้ เพราะสอบติดโควตาของวิทยาลัยครูนครราชสีมา 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) และโควตาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ถ้าเรียนที่นั่นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง 
ทั้งค่าเทอม และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ร้อยตำารวจโทเอนก คำาภิมูล 
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป่า อำาเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี จึงเลือกเรียนต่อในโรงเรียนพลตำารวจแทน 

 เมื่อเรียนจบ แต่ไม่อยากเป็นตำารวจ เพราะไม่ชอบทำาหน้าที่เกี่ยวกับ

การจบักุม ญาตบิอกใหส้มคัรเป็นตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ครเูอนกจงึเริม่

ชวีติข้าราชการตำารวจโดยทำาหนา้ทีเ่วรยามอยูเ่กอืบ 2 ปี เมือ่มกีารเปดิรบัสมคัร

ครู ตชด. จึงสมัครมาเป็นครูที่โรงเรียน ตชด.แก่งเสือโคตร จังหวัดกาญจนบุรี 

แต่เพราะเป็นคนอีสาน ต้องมาทำางานในพ้ืนท่ีท่ีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนกะเหร่ียง 

จึงต้องมีการปรับตัวท้ังเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน และการใช้ชีวิต 

โดยเริ่มต้นจากการปรับตัวเข้าหาครูท่ีอยู่ในโรงเรียนให้ได้ก่อน ซึ่งไม่ยากเกิน

ความสามารถ เพราะครูมีนิสัยรักความสนุกสนาน จึงใช้เพลงและดนตรีเป็นสื่อ

สร้างความสนิทสนม จนอยู่ร่วมกับครูและชาวบ้านได้อย่างแนบเนียนในที่สุด

ครูเอนกสอนอยู่โรงเรียน ตชด.แก่งเสือโคตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2552 

พร้อมๆ กับการเพิ่มพูนความรู้ด้านการสอนจากการอบรม อ่านหนังสือ และ

เรียนรู้จากรุ่นพี่ รวมท้ังเรียนต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จนจบด้าน

รัฐศาสตร์ แต่แล้วครูก็ขอย้ายตนเอง เพื่อหลบหนีจากการเป็นครูใหญ่ 
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“อยากทำางานอยู่เบ้ืองหลังมากกว่า ผมชอบทำางานกับเด็ก การเป็นครูใหญ่

เราตอ้งดแูลท้ังโรงเรยีน ตอ้งซพัพอรต์ทมีงาน แตเ่รายังไมม่คีวามพรอ้ม มเีพยีง

ความรู้วิชาการเท่านั้น เรื่องงานโครงการ การปฏิบัติงาน หรือการบริหารคิดว่า

ยงัทำาไมไ่ด้แน่ๆ  เลยหลบมาเปน็เจา้หน้าทีใ่นกองรอ้ยในฝา่ยนเิทศงานโครงการ”

ทำาหนา้ทีอ่ยูใ่นกองรอ้ยไดไ้มน่าน กถ็กูทา้ทายจากผู้บงัคบับญัชาวา่ 

ถ้าเก่งจริงต้องสอบนายตำารวจให้ได้ เลยต้องสอบเพื่อพิสูจน์ตนเอง ในปี 

พ.ศ. 2554 ครูสอบได้ที่ 2 ของประเทศ จากจำานวน 40 คนในรุ่น มีผู้สมัคร

ทัง้หมด 360 คน เม่ือผา่นการฝกึสายครใูหญ ่และมตีำาแหนง่วา่งทีก่องกำากับ 

13 กาญจนบุรี ประกอบกับผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า ครูเอนกมี

ประสบการณ์ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทรงเสด็จมาพื้นที่นี้ในอีก 1 เดือนข้างหน้า  

จึงบรรจุให้เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า 

“ตอนแรกคิดว่าคงอยู่ไม่ได้ เพราะต้องเดินทางเข้าออกด้วยเฮลิคอปเตอร์ 

หรือเดินเท้าออกมาส่งงานอย่างเดียว แต่พออยู่ได้ 1 ปี เห็นความลำาบากของเด็ก 

ความลำาบากของการส่งผู้ป่วย การนำาสิ่งของเข้าออก ก็คิดว่าเราต้องต่อสู้เรื่อง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องคมนาคมให้ได้”

บา้นทไิลป่า้เปน็หมูบ่า้นหา่งไกล อยูต่ดิชายแดนพม่า ตัง้อยูใ่นเขตอนุรกัษ์

พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ระยะทางจากอำาเภอสังขละบุรี 55 กิโลเมตร  

ถนนเปน็ทางลาดยาง 6 กโิลเมตร ทีเ่หลอืเปน็เสน้ทางทรุกนัดารอกี 49 กิโลเมตร 

ในหมู่บ้านมีประชากร 474 คน 105 ครัวเรือน เป็นทั้งคนไทย และชนกลุ่มน้อย

ที่ไม่มีสัญชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อย  

คำาว่า “ทิไล่ป้า” เป็นภาษากะเหรี่ยง ตรงกับภาษาไทยว่า “ห้วยแผ่นหิน” 

โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า เปิดสอนต้ังแต่อนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 มีนักเรียน 178 คน ครู 6 คน ครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน และเจ้าหน้าท่ีสุขศาลา 

1 คน เพราะเปน็ชมุชนหา่งไกล การเดนิทางจงึเปน็ไปดว้ยความยากลำาบาก 

ในฤดูฝนถนนเข้าออกหมู่บ้านใช้การแทบไม่ได้ จำาเป็นต้องเดินเท้าหรือใช้

รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายสูง ดังน้ันการพัฒนาสาธารณูปโภคใน



โรงเรียนและในชุมชนจึงเป็นส่ิงจำาเป็นเร่งด่วน

อันดับแรกที่ครูเอนกต้องการพัฒนา

“ต้องการช่วยครูผู้หญิง ช่วยชาวบ้าน ช่วยเด็ก 

โรงเรียนของเรายังมีพื้นฐานทางการเกษตรไม่ครบดี 

โรงอาหารยังใช้ฟืน ทำาให้เครื่องครัวไม่สะอาด รวมถึง

น้ำาไฟก็ยังไม่สะดวกสำาหรับเด็ก โดยเฉพาะห้องน้ำา 

ถ้าน้ำาใช้ไม่เพียงพอความสะอาดจะไม่เกิด เลยคิดว่า

จะทำาสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานใหพ้รอ้มทีส่ดุกอ่น เมือ่

พร้อมแล้วครูจะได้มีเวลาสอนมากขึ้น เด็กก็จะมา

โรงเรียนมากขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้น สุขภาพก็ดีข้ึน 

ตามไปด้วย ถ้าการเดินทางสะดวก การนำาอาหาร 

สิง่ของตา่งๆ จากภายนอกเขา้มายงัโรงเรยีนทำาไดง้า่ย 

จะชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยจากการจา้งรถ จา้งคนแบก รวมถึง

ในหน้าฝนก็พร้อมที่จะดูแลเด็กมากขึ้นด้วย” 
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ครูเอนกเล่าว่า รับเป็นครูใหญ่เพราะตั้งใจใช้โอกาสนี้พัฒนาโรงเรียนให้

ดีขึ้น โดยมีแนวคิดการทำางานคือ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

“สมัยเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเราเสนอความคิดดีๆ มักจะถูกพับ

ไว้เสมอ ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้บังคับบัญชา เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องไม่พับความ

คิดของลูกน้อง ให้เขานำาเสนอได้เต็มที่ โดยเราจะให้คำาแนะนำาเรื่องความคุ้มค่า 

ความปลอดภัย หากงบประมาณไม่พอก็ต้องจัดหาให้ ต้องส่งเสริมสนับสนุน 

ลูกน้องเต็มที่” 

ครูเอนกมีหลักการบริหารงานที่เน้นการมีส่วนร่วม ไม่นิยมใช้คำาสั่ง 

แต่จะใช้การตั้งคำาถามปลายเปิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้ความคิด เพราะ

ครูเชื่อว่า การใช้คำาสั่งคือการใช้อำานาจ ซึ่งเมื่อชินกับการรับคำาสั่ง คนก็จะ

ไม่ใช้ความคิด ส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมรอคำาสั่ง แต่ถ้าชวนคิด ชวนคุย 

ชวนทำา ต่อเติมความคิดระหว่างกัน การทำางานก็จะราบรื่น และสิ่งสำาคัญ

คอืการดแูลชวีติความเปน็อยูข่องผูใ้ต้บังคบับญัชาใหก้นิอิม่นอนอุน่ เพราะ

พืน้ทีอ่ยูห่า่งไกล กอ่นหน้าท่ีจะมตีูแ้ชเ่ยน็ ในฤดฝูนตอ้งใชเ้ฮลปิคอปเตอรข์นสง่

อาหาร รวมท้ังน้ำาแข็งสำาหรับใช้แช่อาหารสด ครูจึงต้องบริหารการใช้วัตถุดิบ 

ในการทำาอาหารให้พอดีกับรอบ 20 วัน ดังนั้นลำาดับการปรุงอาหารคือ ปลา ไก่ 

หมู ลูกชิ้น แล้วค่อยไล่ลำาดับมาเป็นไข่ ปลากระป๋องในที่สุด คณะครูจะได้กิน

ของสดในวันแรกๆ ที่เฮลิคอปเตอร์บินมาส่ง เมื่อพอจะมีงบประมาณครูเอนก

จึงปรับให้มีอาหารการกินที่ดีขึ้น 

สมัยเร�เป็นผู้ใต้บังคับบัญช� เวล�เร�เสนอคว�มคิดดีๆ มักจะถูก

พับไว้เสมอ ฉะนั้นเมื่อเร�เป็นผู้บังคับบัญช� เลยตั้งใจไว้ว่�เร�จะ

ให้เข�นำ�เสนอได้เต็มที่ โดยเร�จะให้คำ�แนะนำ�เรื่องคว�มคุ้มค่� 

คว�มปลอดภัย ห�กงบประม�ณไม่พอก็ต้องจัดห�ให้

ต้องส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องเต็มที่
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 ในส่วนของการบริหารการสอน ครูเอนกเน้นการเรียนรู้ของ

นักเรียนใน 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีครู 

3 คนซึ่งเป็นคนในพื้นท่ีและเป็นศิษย์เก่า รับผิดชอบสอนอนุบาลเพราะ

สามารถพูดภาษากะเหรี่ยงได้ ในขณะที่เด็กอนุบาลยังพูดภาษาไทยไม่ได้ 

จึงต้องวางตัวให้คนในพื้นที่สอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 

ส่วนครูต่างถิ่นสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 

“ปัญหาเร่ืองภาษา จะให้เด็กเรียนรู้จากคำาพ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันก่อน 

ใช้ภาษาถ่ินผสมกับภาษาไทย ตารางเรียนจะทำาตามหลักท่ัวไป แต่การปฏิบัติจริง

จะให้ครูเน้น 3 วิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เช่น เช้าวันน้ี

เรียนภาษาไทย บ่ายเรียนคณิตศาสตร์ แล้วลงแปลง วันต่อไปก็สลับกันไป  

ผมเชื่อว่าถ้าเด็กได้ 3 วิชาหลักนี้ วิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการสอนให้

นกัเรยีนไดส้นกุกบัการทดลองเรือ่งท่ีอยูร่อบๆ ตัวก็จะทำาได้งา่ยขึน้ แตต่ดิปญัหา

ที่ครูของเรายังด้อยเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะจบแค่มัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมา 

พึ่งครูใหญ่ เพราะพอจะพูดได้บ้าง” 
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สำาหรับการสร้างสัมพันธ์กับคนในชุมชนนั้น ครูเอนก เล่าว่า ตอนไป

แรกๆ ยังไม่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน จะรู้สึกขัดใจกับการขอความร่วมมือ

จากชาวบ้านท่ีเคยชินกับการที่หน่วยงานหรือคนภายนอกนำาสิ่งของไปให้  

เขาจึงมองว่า โรงเรียนคือผู้ให้ ชาวบ้านเป็นผู้รับจากโรงเรียนหรือหน่วยงาน  

ดงัน้ันยามท่ีต้องขอความร่วมมือจากชาวบ้านมาร่วมพัฒนาโรงเรียน จึงไม่ค่อยได้

รับความร่วมมืออย่างใจหวัง จนออกอาการหงุดหงิด 

“แรกๆ นัด 9 โมงเชา้ กว่าจะมาก ็10 โมง 

เกือบ 11 โมง มาแล้วก็นั่งกินกาแฟ สูบบุหรี่กัน 

นานมากกว่าจะลงมือทำางาน ครูท่ีอยู่มาก่อน 

เขาก็บอกว่า ใจเย็นๆ ครูใหญ่ พอทำางานไปได้ 

ช่ัวโมงกว่าๆ แดดร้อนก็เข้าร่ม ฝนตกก็เข้าร่ม 

บ่าย 2 พักกินข้าว เสร็จแล้วก็กลับบ้าน การพัฒนา

โรงเรียนทำาได้แค่น้ีเห็นแล้วขัดใจ ผมก็บ่น ครูน้อย

เขากค็อยเตอืนวา่ ครใูหญใ่จเยน็ๆ เดีย๋วคอ่ยไป

เจาะรายคน”

หลงัจากนัน้ครเูอนกจึงเข้าหาชาวบา้น

เป็นรายคน เริ่มที่ผู้นำาชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชกิ อบต. เพราะถา้ดงึการมส่ีวนรว่มจาก

ผูน้ำาได้ ความรว่มมือจากกลุม่อืน่ๆ ก็จะทำาได้

งา่ยข้ึน นอกจากน้ีการทำาตวัใหเ้ปน็แบบอยา่ง

เป็นกลยุทธ์สำาคัญท่ีครูใช้เพ่ือสร้างความสนใจ

ให้คนในชุมชนอยากเข้ามามีส่วนร่วม โดยมี

เง่ือนไขว่า ต้องไม่ขอความร่วมมือบอ่ยเกนิไป 

จนรบกวนเวลาทำามาหากินของชาวบ้าน 

“เทอมหนึ่งจะขอเขาแค่ครั้งเดียว ถ้าขอทุกเดือนมันบ่อยเกิน เขาก็ 

ไม่อยากมา เวลามาเราก็ต้องมีของติดไม้ติดมือให้เขา บางทีเป็นของบริจาค 

ที่เก็บสะสมไว้ แต่ถ้าแจกอะไรต้องได้เหมือนกันทุกคน ถ้าของไม่เหมือนกัน 

ครูเอนกเข้�ห�ช�วบ้�น

เป็นร�ยคน เริ่มที่ผู้นำ�

ชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้�น 

สม�ชิก อบต. เพร�ะถ้�

ส�ม�รถดึงก�รมีส่วนร่วม

จ�กผู้นำ�ได้ คว�มร่วมมือ

จ�กกลุ่มอื่นๆ ก็จะทำ�ได้

ง่�ยขึ้น นอกจ�กนี้ก�ร

ทำ�ตัวให้เป็นแบบอย่�ง

เป็นกลยุทธ์สำ�คัญที่ใช้

เพื่อสร้�งคว�มสนใจ

ให้คนในชุมชนอย�ก

เข้�ม�มีส่วนร่วม
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จะโดนตำาหนิ ทีนี้พอได้ปิ่นโต ได้มีด ได้พันธุ์ผักไป เขาก็มากันเยอะขึ้น”

การบริหารความรู้สึกของชาวบ้านเป็นสิ่งที่ครูเอนกระมัดระวัง  

ของบริจาคที่ได้มาต้องคัดสรรให้เหมาะสม และแจกจ่ายอย่างเท่าเทียม 

แต่ของบริจาคบางประเภท เช่น เสื้อผ้ามือสอง ครูจะไม่นำาไปแจกจ่ายให้แก่ 

ชาวบา้นในชมุชน เพราะจะมกีารเปรยีบเทียบกนัระหวา่งคนรบั ซึง่อาจจะทำาให้

เกดิความรูส้กึไมด่ ีครจูงึตดัปญัหา โดยหากมผีูบ้รจิาคเสือ้ผา้เกา่มากจ็ะมอบให้

ชาวบ้านฝั่งประเทศพม่าไป

ความเคยชนิตอ่การเปน็รับอยูเ่สมอ ทำาให้ชาวบา้นไมเ่ห็นคณุคา่ของ

สิ่งของต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้บางอย่างถูกใช้อย่างไม่รู้ค่า สิ่งไหน

ที่รับมาแล้วไม่ถูกใจก็ทิ้งขวางไปอย่างง่ายดาย พฤติกรรมเช่นนี้กลายเป็น

ปัญหาที่ครูเอนกรู้สึกว่าจำาเป็นต้องสร้างค่านิยมใหม่ให้แก่คนในชุมชน  

ให้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่แม้จะเป็นของบริจาคก็ควรใช้อย่างคุ้มค่า 

“ของบริจาค เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของใช้ที่เกิดประโยชน์ แต่เด็กและ 

ชาวบา้นเขาจะใชป้ตีอ่ป ีไมร่กัษาดแูลเพราะเขาไมใ่ชค่นซือ้ จงึไมรู่ค้ณุคา่ รบัมา

ไม่ถูกใจก็ท้ิง ตอนนี้เรากำาลังสร้างค่านิยมให้เขาเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ได้รับ  

แตม่นัยากเพราะเขาเปน็กนัมาหลายปแีลว้ อยา่งแกว้น้ำาสแตนเลสเขาไมรู่ห้รอก

ว่าใบหนึง่ราคา 30-40 บาท เขาเอาไปใชถ้ม่น้ำาหมาก เราตอ้งคอ่ยๆ ปรบั คอ่ยๆ 

อธิบายให้เขาเข้าใจ”

นอกจากความพยายามปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการดูแลรกัษาของทีไ่ด้รบั

บรจิาคแลว้ ครเูอนกยงัพยายามปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการทำาการเกษตรเพือ่

การดำารงชีวิต เน่ืองจากเห็นว่า เด็กๆ ในชุมชนมีภาวะโภชนาการต่ำากว่า

มาตรฐาน เมื่อปิดภาคเรียน เด็กต้องไปช่วยผู้ปกครองทำาไร่ ทำานา พอเปิดภาค

เรยีนตน้เทอมเดก็จะผอมน้ำาหนักนอ้ย มาโรงเรยีนไดกิ้นขา้วเยอะหนอ่ย ทัง้เนือ้ 

นม ไข ่เดก็กจ็ะน้ำาหนกัเพิม่ ครจูงึพยายามสง่เสรมิการเลีย้งสตัวใ์นครวัเรอืนเพือ่

เพิม่อาหารโปรตนี แมจ้ะเขา้ใจบรบิทของชมุชนว่า ไมเ่ลีย้งสตัวด้์วยเหตผุลตา่งๆ 
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“ความเชือ่ของชาวบา้นคอื เขากนิเนือ้สตัว ์แตไ่มเ่ลีย้ง ซึง่มาจากหลายๆ 

แนวคิด คือ เขาจะไม่มีการขังหรือการผูก เช่น การเลี้ยงหมูก็จะไม่ทำาคอก แต่

ใช้เชือกผูกไว้แทน หรือเลี้ยงแบบปล่อย เป็ดไก่ก็เลี้ยงแบบปล่อย ความสกปรก

ก็ตามมา ท้ังเป็ดไก่เดินวุ่นไปทั้งหมู่บ้าน เขาอาจจะมองว่าเป็นภาระต้องดูแล

ต้องเก็บกวาด เลยไม่อยากเลี้ยง อีกความคิดหนึ่งเขามองว่า สัตว์พวกนี้มาแย่ง

อาหาร เพราะเขาอยู่ในป่า ปีหนึ่งๆ ปลูกข้าวกว่าจะได้ก็ต้องแบ่งมาใช้เลี้ยงเป็ด 

ไก่ หมู แถมยังต้องดูแลเช้าเย็น ท้ังๆ ท่ีข้าวยังไม่พอจะกิน ขณะที่อีกกลุ่ม 

เกรงว่าเสียงไก่ขันจะทำาให้ฝ่ายตรงข้ามรู้พิกัดจนถูกโจมตีได้ เลยไม่อยากเลี้ยง”

การขยายผลการเลีย้งสตัวส์ูช่มุชนจงึตอ้งเริม่จากผูน้ำา ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่กล้ๆ  

กับโรงเรียน และผู้ปกครอง โดยให้ครูเป็นคนคัดเลือกแล้วมอบพันธ์ุหมู พันธ์ุเป็ด 

พนัธุไ์ก่ พนัธุผั์ก อุปกรณก์ารเกษตรเชน่ บวัรดน้ำา จอบ เสยีม ให ้เพือ่เพิม่อาหาร

โปรตนีและลดค่าใช้จา่ยในครวัเรือน เพราะถา้ต้องซือ้อาหารจากร้านค้าในชมุชน

จะพบว่า อาหารที่นำาเข้ามาจากภายนอกมีราคาแพงมาก 

“การเปลีย่นความเชือ่ใหเ้ลีย้งสตัวเ์ปน็เรือ่งทีย่ากมาก เพราะรุน่แรกทีใ่ห้

เลี้ยงโตขึ้นมาหน่อย เวลามีงานบุญก็เอาไปเชือดแล้ว จนกระทั่ง 2-3 ปีให้หลัง

ถึงเล้ียงแล้วมีลูกออกมา ดูเหมือนว่าจะประสบความสำาเร็จข้ึนมาหน่อย แต่ก็

ต้องพยายามต่อไป ตอนน้ีเลยให้สร้างข้อตกลงร่วมกันว่า ลูกที่เกิดจากสัตว์ที่

โรงเรียนมอบให้ต้องคืนกลับมาที่โรงเรียน 1 ตัว เพื่อนำาไปมอบให้กับครอบครัว

อื่นเลี้ยงต่อ”

งานสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งงานที่ครูเอนกต้องดูแล 

เพราะเป็นงานตามโครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยครูยอมรับว่า ยังไม่ประสบผลสำาเร็จในแง่การปฏิบัติ

เพราะติดปัญหาเร่ืองการขนส่งสินค้าท่ีจะนำามาขายให้แก่ชาวบ้านเพื่อช่วยลด

คา่ใชจ่้าย ครูจึงปรบัวธิดีำาเนนิงานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของโรงเรยีน ใหนั้กเรยีน

สมัครเป็นสมาชิกนำาผลผลิตที่ได้มาจำาหน่าย เช่น นำาผักที่ปลูกได้มาขายให้กับ

สหกรณ์เพื่อจำาหน่ายเข้าโครงการอาหารกลางวัน 
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ครูเอนกให้นโยบายกับครูเกษตรและครูสหกรณ์ว่า เด็กท่ีอยู่ช้ันประถมศึกษา

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 สหกรณ์จะได้กำาไรกิโลกรัมละ 2 บาท  

มีกำาไรงอกเงยเข้าสหกรณ์ตกปีละ 7,000-8,000 บาท นำามาปันผลให้กับ 

เด็กนักเรียน

สินค้าที่จำาหน่ายในสหกรณ์จึงเป็นผลผลิตที่ผลิตได้เองบางส่วน  

และมีสินค้าอื่นที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ เช่น น้ำาตาล น้ำามันพืช ส่วนขนม 

กรุบกรอบโรงเรียนไม่มีนโยบายนำามาจำาหน่าย เพราะสามารถผลิตอาหาร

เองได้มากข้ึน จากเดิมท่ีต้องนำาเข้าอาหารท้ังผัก และเน้ือสัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ลดการนำาเข้าลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งลงได้มาก 

การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

ไดดี้มากขึน้ เปน็ผลจากการทีค่รเูอนกไดป้รบัปรงุระบบสาธารณปูโภค ทัง้ระบบ

ประปา ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขยายกำาลังการผลิต จากเดิมที่ผลิต

ไฟฟ้าได้ 5 กิโลวัตต์ แต่ในปี พ.ศ. 2556 ติดขัดทำาให้โรงเรียนไม่มีไฟฟ้านานถึง 

6 เดือน ครูจึงทำาโครงการไปยังกระทรวงพลังงาน จนได้รับการสนับสนุนระบบ

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี พ.ศ. 2558 ได้ปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการ

ใช้งานในโรงเรียน ทั้งสุขศาลา ห้องสมุด บ้านพักครู ตู้แช่อาหารที่จำาเป็นต่อการ

ถนอมอาหาร รวมทั้งใช้ในคอกสัตว์อีกด้วย 

“ตอนน้ียังติดปัญหาเร่ืองน้ำาประปา ท่ีตอนหน้าฝนน้ำาจะเยอะ แต่หน้าแล้ง

น้ำาไม่พอใช้ จึงออกแบบทำาฝายน้ำาล้นเพื่อให้น้ำาไหลเข้าได้เยอะขึ้น แต่ต้องรอ

ช่วงที่ชาวบ้านว่างก่อน คิดว่าถ้าทำาเสร็จน้ำาก็จะพอเพียงต่อความต้องการใช้ใน

โรงเรียน”
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อย่างไรก็ตามครูเอนกยอมรับว่า การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในโรงเรียนต้องดำาเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

แต่อยูบ่นหลกัของการทำางานอยา่งมคีวามสขุ รกัษาสมดลุของชีวติในดา้น

ต่างๆ คือ งานรัฐต้องไม่เสีย ลูกเมียครอบครัวต้องไม่บกพร่อง ต้องดูแล

ให้ครบทุกด้าน 

“ในความคิดผมคือ ปัญหาอุปสรรคอยู่ตรงไหนเราเข้าไปทำา และต้องมี

ความสุขและสนุกกับการทำางาน ถ้าทำาแล้วหน้านิ่วคิ้วขมวดมันจะคิดไม่ออก 

ทำาไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย สนุกกับงานเดี๋ยวมันก็คิดออก แก้ปัญหาได้” 

พลังในการทำางานที่มีเหลือล้นเช่นนี้ ครูเอนกบอกว่า เป็นเพราะได้รับ

การสนับสนุนอย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงครูมีหลักการว่า 

ต้องเสนอความต้องการของโรงเรียนและชุมชนท่ีไม่ซ้ำากันของแต่ละองค์กร  

โดยจะไม่ขอเป็นเงินหรือทุนการศึกษา แต่ก็จะไม่ห้ามถ้ามีผู้บริจาคให้นักเรียนเอง 

ซึ่งในส่วนของโรงเรียนจะขอเป็นวัสดุเพื่อนำามาก่อสร้างถาวรวัตถุที่คงทน เช่น 

อาคารเรียนชำารุดก็จะขอกระเบื้อง ไม้ ปูน สี มาซ่อมแซม ขอตู้แช่อาหาร  

ขอเครื่องสูบน้ำา เครื่องปั่นไฟ เป็นต้น

“จากแต่ก่อนท่ีเราต้องซ้ือน้ำาแข็งก้อนมาแช่เนื้อสัตว์ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว 

เพราะเรามีตู้แช่ มีไฟฟ้าเพียงพอ มีสปริงเกอร์ลดการใช้แรงงานเด็กหรือครูลง  

โรงครัวจากเดิมท่ีต้องก่อไฟ ใช้ฟืน หม้อข้าว กระทะ หลังคาโรงครัวเป็นเขม่าดำา 

ตอนน้ีฟืนใช้เฉพาะต้มข้าวให้หมู เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ทุกวันนี้โรงครัวเราใช้แก๊ส  

ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้แล้ว ทำาโรงเก็บแก๊สไว้ใช้ตอนหน้าฝนมากถึง 30 ถัง  

ในคว�มคิดผมคือ ปัญห�อุปสรรคอยู่ตรงไหนเร�เข้�ไปทำ�

และต้องมีคว�มสุขและสนุกกับก�รทำ�ง�น ถ้�ทำ�แล้วหน้�นิ่ว

คิ้วขมวดมันจะคิดไม่ออก ทำ�ไปด้วย ฟังเพลงไปด้วย

สนุกกับง�นเดี๋ยวมันก็คิดออก แก้ปัญห�ได้
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โดยแต่ละถังจะเขียนชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริจาคไว้ กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ภาคเอกชน

อยากให้สิ่งของท่ีคงทนถาวรมากกว่า เพราะเราจะถ่ายรูปว่าสิ่งของที่เขาให้มา

ว่าใช้ได้นานและใช้ได้จริง ไม่ใช่แจกๆ ให้หมดไป”

สิ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาความไม่สะดวกในการดำาเนินงานของโรงเรียน

และการใช้ชีวิตของชาวบ้าน คือ การสัญจรที่ไม่สะดวก ในอดีตถ้าอากาศปิด

เฮลิคอปเตอร์บินไม่ได้ ก็ต้องเสียเงินจ้างรถขนของเข้ามาครั้งละ 5,000 บาท  

ในฤดูฝนเพ่ิมเป็น 7,000 บาท แต่ละปีหมดเงินไปกับค่าจ้างรถขนของปีละ 

40,000-50,000 บาท ซ่ึงครเูอนกคดิวา่ น่าจะเกบ็เงินตรงนีส้ว่นหนึง่และทำาผา้ปา่

ขอระดมทุนซื้อรถยนต์ของโรงเรียน 

“ถ้ามีรถยนต์ของเราเอง เราเสียแต่ค่าน้ำามันเท่ียวหน่ึงไม่ถึงพัน ลดค่าใช้จ่าย

ไปได้ครั้งละประมาณ 4,000 บาท เก็บไว้เป็นค่าซ่อมบำารุง แต่เรามีรถขนของ

เป็นของตนเอง ใช้ท้ังขนส่งอาหาร พาเด็กนักเรียนออกไปสอบ ออกไปทัศนศึกษา

ก็ได้ ชาวบ้านหรือนักเรียนป่วยก็ใช้รถคันน้ีพาไปโรงพยาบาล แต่มีข้อแม้ว่า 

ขากลบัก็ตอ้งขนของเขา้มาดว้ย เพือ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุ ไมใ่ชว่ิง่กลบัมาฟรีๆ”

ผา้ปา่รถยนต์จึงเกดิข้ึนโดยครใูนโรงเรยีนตา่งชว่ยกันประสานงานกับกลุม่

ผู้ที่เคยบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน ขอความร่วมมือจากเพื่อนฝูง จากชาวบ้าน

มาช่วยทอผ้าเพื่อใช้เป็นของที่ระลึกให้กับแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทีมงานทั้งครู นักเรียน ชาวบ้าน แบ่งหน้าที่กันต้อนรับ  

ทำาอาหารพื้นบ้าน แสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น จนรวบรวมเงินได้ 160,000 บาท 

ถ้�ไม่ขุดบ่อก็ไม่มีนำ้�กิน ถ้�ไม่ขุดบ่อเลี้ยงปล�ก็ไม่มีปล�กิน

เร�จะรอให้คนอื่นม�ทำ�ให้ไม่ได้ เร�ต้องลงมือทำ�ด้วยตัวเอง

 ด้วยทรัพย�กรและคนที่เร�มี ถ้�เร�ทำ�ได้แสดงว่�เร�มี

คว�มม�นะ มีก�รว�งแผน มีคว�มอดทน มีก�รทำ�ง�นเป็นทีม
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และได้รับบริจาครถอีซูซุมือสองมา 1 คัน จึงนำาเงินท่ีได้ไปปรับปรุงรถให้เป็น

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ ในขณะเดียวกันบริษัทอีซูซุซึ่งได้เข้าไปถ่ายทำาวิดีทัศน์  

เห็นความยากลำาบากของโรงเรียน จึงช่วยเปล่ียนหลังคาอาคารเรียนเป็นเมทัลชีท 

และมอบรถอีซูซุวีครอสให้โรงเรียนอีก 1 คัน 

เมื่อมีรถยนต์ การช่วยเหลือชาวบ้านและนักเรียนยามเจ็บป่วยก็

สะดวกมากขึน้ การขนสิง่ของท่ีจำาเปน็และอาหารกส็ะดวกข้ึน ลดคา่ใชจ่้าย

ทัง้ของโรงเรยีนและชาวบา้น การมีสิง่อำานวยความสะดวกชว่ยลดภาระของ

ครูได้มาก เช่น มีแก๊สใช้ ก็ไม่ต้องฝ่าฟืนหุงข้าว ปรุงอาหาร ทำาให้มีเวลา

สอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทุกคนจึงมีความสุขมากขึ้น 

ครูเอนกยืนยันว่า ยังไม่มีความคิดจะย้ายไปอยู่ใกล้บ้าน หรือกระทั่ง

โรงเรยีนท่ีอยูใ่กลค้วามเจริญ เพราะคดิวา่ ยงัทำางานได้ไมส่มบรูณ ์ยงัมเีรือ่งการ

จดัสรรพืน้ทีท่ีย่งัอยากพฒันาใหด้ขีึน้ รวมถงึพฒันาบคุลากรตอ่ไปอีก โดยครยูงั

มีความสุขกับการทำางานที่นี่ แม้จะเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มของเด็กและ

ชาวบ้าน แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว 

ส่วนการได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นั้น  

ครูเอนกมองว่า เป็นผลพลอยได้จากการมุ่งม่ันทำางาน ซ่ึงรางวัลเป็นตัวสะท้อนว่า 

ยังมีคนอื่นมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำาเป็นสิ่งดีๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อคนอื่น

“ถา้ไมขุ่ดบอ่กไ็ม่มีน้ำากนิ ถา้ไม่ขุดบอ่เลีย้งปลาก็ไมม่ปีลากิน เราจะ

รอให้คนอื่นมาทำาให้ไม่ได้ เราต้องลงมือทำางด้วยตัวเอง ด้วยทรัพยากร 

วัสดุ เครื่องมือ และคนที่เรามี ถ้าเราทำาได้แสดงว่าเรามีความมานะ มีการ

วางแผน มีความอดทน มีการทำางานเป็นทีม ส่วนรางวัลที่ได้รับแสดงให้

เห็นว่าเราไม่ได้เหน่ือยฟรี มันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว ของนักเรียน 

และชาวบา้น แม้โรงเรยีนเราจะอยูใ่นถ่ินทรุกนัดาร แตเ่รากส็ามารถพฒันา

ได้ด้วยมันสมองและสองมือของเรา”



เพราะรักในอาชีพนี้ และมีความสุขยามเมื่อเห็น
พัฒนาการของลูกศิษย์ จากเด็กที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ จนออกเขียนได้ ครูจึงมีความสุขใน
ทุกสิ่งที่ทำา และหวังใจว่าพื้นฐานของการศึกษา
ที่มีจะเป็นเกราะป้องกันให้ลูกศิษย์คิดได้ คิดเป็น 
มีอาชีพที่ดี ไม่หลงทางไปพัวพันกับยาเสพติด 
คำาว่า “ครู” ไม่ใช่การสอนในหน้าที่เฉยๆ 
เราไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น
เราต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต
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ครูผู้สร้าง
ทางชีวิตให้ศิษย์

นารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง อำาเภอแม่ฟ้าหลวง

จังหวัดเชียงราย
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แม้จะไม่ได้อยากเป็นครู แต่เมื่อต้องรองานหลังเรียนจบอยู่นาน 
มีคนรู้จักขอให้ไปช่วยสอนเด็กอนุบาลแทนครูที่ลาคลอด
3 เดือน ครูหลิน-นารีลักษณ์ ศรีบุญเรือง แห่งโรงเรียน
บ้านห้วยผึ้ง อำาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงมีโอกาส
ได้สัมผัสความรู้สึกแรกของการเป็นครูตั้งแต่นั้นมา

“ไปช่วยสอนช้ันอนุบาล 2 ไม่เคยเรียนมาด้านน้ีเลย คิดว่าจะสอนได้เหรอ 

รับมือเด็กได้ไหม จะไม่ตีลูกเขาตายเหรอ แต่พอไปสอนแล้วรู้สึกสนุก คิดเกม 

นำาเพลงท่ีเคยเรียนมาปรับใช้ พาเด็กเล่นเกม พานอน พาไปห้องน้ำา ดูแลทุกอย่าง 

เป็น 3 เดือนที่สนุกและมีความสุขมาก”

ค้นพบที่ทางของหัวใจ

เม่ือทำางานด้วยความสุข แม้จะมาช่วยสอนแค่ 3 เดือน แต่ครูหลินรู้สึกติดใจ 

พยายามหาความรู้เรื่องการดูแลเด็กเล็กเพิ่มเติมว่า เด็กชั้นนี้ควรสอนอะไรบ้าง 

โดยสอบถามคุณครูอีกท่านท่ีอยู่บ้านใกล้ๆ กัน เมื่อได้รับคำาแนะนำาก็นำามา 

ปรับใช้ ความรู้สึกอยากเป็นครูเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆ ในใจ เพราะสัมผัสได้

ถึงความสุขเมื่อได้เห็นพัฒนาการของลูกศิษย ์

หลังสิ้นสุดการสอน ครูหลินตัดสินใจเรียนต่อครูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช (มสธ.) เอกวิทยาศาสตร์ ไปพร้อมๆ กับทำางานบัญชีท่ีเคยรักและชอบ 

แต่กลับไม่รู้สึกสุขใจ ไม่อิ่มใจเหมือนอาชีพครู เมื่อเรียนจบจึงสมัครสอบเป็นครู

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) รอเรียกตัวอยู่

ระยะหน่ึงก่อนจะได้เป็นครูอัตราจ้างที่บ้านม้งเก้าหลัง อำาเภอแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย 

“ตอนทีต่น้สงักดัเรยีกตวั เขาบอกวา่เป็นครอัูตราจ้างก่อนและตอ้งไปสอน

บนดอยจะไปไหม คำาตอบตอนน้ันคือ ยังไงก็ไป เพราะอยากเป็นครู ไม่กลัว  

ไม่หาข้อมูลใดๆ เลย ขณะที่คนอื่นต้องหาข้อมูลก่อนว่า โรงเรียนนี้อยู่ไหน  
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เป็นอย่างไร ไกลไหม สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร เราไม่หาอะไรสักอย่าง ขอให้

ได้ไปอย่างเดียว”

บ้านม้งเก้าหลังมีกิตติศัพท์ว่าเป็นแหล่งค้ายาและทางผ่านยาเสพติด  

เดินทางด้วยถนนลูกรังกว่าครึ่งวัน ผ่านหลายดอยกว่าจะถึง หมู่บ้านตั้งอยู่ใน

หุบเขา บรรยากาศดมีาก มภีเูขาลอ้มรอบ ประชากรในหมูบ่า้นมีหลายชาตพินัธุ์

ทั้งม้ง อาข่า ไทยใหญ่ มูเซอ ลีซอ ส่วนโรงเรียนบ้านม้งเก้าหลังเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาส สอนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 20 คน นักเรียน 600 คน

เทอมแรกครหูลนิได้รับมอบหมายให้สอนวชิาสงัคมศกึษา ชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 1-2 ไม่ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามที่เรียนจบมา เนื่องจากครูสังคมย้าย 

ระหว่างรอครูคนใหม่จึงให้ครูหลินสอนแทน ซึ่งไม่เป็นปัญหา เพราะครูหลินมี

ความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นที่จะสอนอย่างเต็มเปี่ยม แม้ไม่ได้เรียนมา

โดยตรงก็พยายามหาความรู้เพิ่ม ใช้วิธีอ่านหนังสือ ผสมผสานกับความรู้และ

ประสบการณ์เดิมที่เคยเรียนมา ศึกษาแผนการสอนวิชาสังคม เตรียมตัวอ่าน

ตำาราไว้ล่วงหน้า สอบทานความรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ

“พอได้เป็นครูจริงๆ ความท้าทายก็เกิดขึ้น เพราะการสอนเด็ก ม.1-2 

เขาจะมีการโต้ตอบกับเรา จึงต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่าง เพื่อให้เด็กสนใจ

และรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้”

 การเอาชนะใจนกัเรยีนทำาไดไ้มย่าก แตก่ารเอาชนะใจคนในชมุชนสาหสั

มากกว่า เพราะบางส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ทำาให้เขารู้สึกระแวง  

ไม่ยอมรับคนนอก แม้กระท่ังครูท่ีสอนลูกหลานในชุมชน การออกไปเยี่ยม 

บา้นเดก็จงึสรา้งความแคลงใจวา่ จะเขา้ไปสบืขา่ว จนกลายเปน็ปญัหาท่ีครหูลนิ

ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากคนในชุมชนถึงขั้นเอาหินขว้างใส่ แต่ด้วยความที่

ยังเป็นครูใหม่ไฟแรง จึงไม่รู้สึกกลัว กลับฮึดสู้ไม่ถอย 

“เวลาลงชุมชนจะไปกับเด็กโตๆ โดนหมดทั้งก้อนหิน หนังสติ๊ก  

ยิ่งเจอแบบนี้ยิ่งทำาให้ฮึด ยิ่งไม่อยากให้ไปเรายิ่งไป ไปทุกวันหลังเลิกเรียน 

ชักชวนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มาสอนพิเศษก่อนแล้วก็ซ้อมกีฬา  

ไปทกุวันไมว่า่ฝนตกแดดออก ใครจะมงีานบญุอะไรก็ไป บา้นไหนเจบ็ปว่ย



ไปหมด ใครไม่สบายก็ไปช่วยเขา ไปให้เขาเห็นว่า 

เรามาด้วยความจริงใจ หวังดีกับลูกหลานเขา”

อิ่มใจที่ได้ช่วย

เด็กที่บ้านม้งเก้าหลังมีปัญหาเช่นเดียวกับเด็ก

บนพื้นที่สูงอื่นๆ คือ สื่อสารด้วยภาษาชาติพันธ์ุของ

ตนเอง การใชภ้าษาไทยจงึมปีญัหา ซ้ำายงัมปีญัหาใหญ่

เรื่องสัญชาติ เพราะกว่าครึ่งของคนในชุมชนเป็นคน 

ไร้สัญชาติ จึงถูกจำากัดสิทธิต่างๆ ครูหลินรู้ว่า การให้

ความรู้อย่างเดียวคงไม่พอ เพราะลูกศิษย์ยังขาด

สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะพลเมืองของประเทศไทย 

“ที่นี่ถนนก็ไม่ดี ไฟฟ้าไม่มี แถมวันดีคืนดีมีการ

สู้รบระหว่างทหารว้า ทหารไทยใหญ่ กับทหารไทยอีก
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ตา่งหาก บางวนัตอ้งวิง่หลบกระสนุปนื หลบระเบดิอยูบ่อ่ยๆ เด็กก็ไมมี่สญัชาต ิ

เจ็บป่วยก็ต้องไปอนามัย กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลได้ก็ต้องใช้เวลา เป็นระยะทาง 

30 กิโลเมตรที่ใช้เวลานานมาก เพราะเป็นถนนดินแดง แถมคดโค้งตามเนินเขา 

สิ่งไหนที่ช่วยได้ก็อยากจะทำา” 

ครูหลินจึงยินดีแบกภาระที่เกินกว่าหน้าที่ เพราะเห็นตำาตาว่า คนที่

ไม่มสีญัชาตชิวีติยุง่ยากเพยีงใด บางคนพยายามขอสญัชาตเิปน็ปยัีงไมไ่ด ้

เสียท้ังเงินเสียท้ังเวลาในการประกอบอาชีพ เทียวไปเทียวมาระหว่างหมู่บ้าน

กบัทีว่า่การอำาเภอ เพราะความไมรู่ห้นงัสอื เวลาไปตดิตอ่หน่วยงานราชการ

จึงคุยกันไม่รู้เรื่อง ครูหลินจึงอาสาเป็นตัวกลางช่วยประสานงานระหว่าง

ชาวบา้นกบัเจา้หนา้ที ่เพราะสถานะครทูำาใหก้ารคยุกับเจา้หนา้ทีจ่งึงา่ยข้ึน 

ครูหลินใช้เวลาปิดเทอมมาช่วยเหลือเรื่องการขอสัญชาติ ทั้งติดต่อว่า

ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง หาพยานหลักฐาน ทั้งหมอตำาแย ผู้นำาชาวบ้าน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ออกให้ ข้าวเที่ยงก็ออกให้ ตอนนั้นเงินเดือนครู 

อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท ก็พอใช้ อยู่ที่โรงเรียนไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมาย 

เงินเดือนส่วนใหญ่ของครูจึงถูกใช้ไปกับเด็กและชุมชนมากกว่าใช้ในครอบครัว 

แต่เมื่อเห็นผลของการช่วยเหลือให้คนได้รับสัญชาติก็ช่วยเติมเต็มความสุขใน

หัวใจครูอย่างบรรยายไม่ได้

ครูหลินยินดีแบกภ�ระที่เกินกว่�หน้�ที่ เพร�ะเห็นตำ�ต�ว่�

คนที่ไม่มีสัญช�ติชีวิตยุ่งย�กเพียงใด บ�งคนพย�ย�มขอสัญช�ติ

เป็นปียังไม่ได้ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวล�ในก�รประกอบอ�ชีพ และ

เพร�ะคว�มไม่รู้หนังสือทำ�ให้เวล�ไปติดต่อหน่วยง�นร�ชก�ร

จึงคุยกันไม่รู้เรื่อง ครูหลินจึงอ�ส�เป็นตัวกล�งช่วยประส�นง�น

ระหว่�งช�วบ้�นกับเจ้�หน้�ที่
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“คนแรกท่ีได้บัตรประชาชนเขาบอกว่า เหมือนครูเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นเทวดา

ที่มาช่วยเขา เขาดีใจมาก กอดเราแล้วร้องไห้”

ครูหลินสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านม้งเก้าหลัง 6 ปี จนได้รับการบรรจุเป็น

พนักงานราชการ จึงต้องย้ายไปสอนท่ีโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งในอำาเภอเดียวกัน 

และอยู่บนเส้นทางลำาเลียงยาเสพติดเหมือนกัน ระยะทางระหว่างโรงเรียนเก่า

กับโรงเรียนใหม่ห่างกัน 25 กิโลเมตรเท่านั้น แต่เพราะยังรู้สึกผูกพันตัดไม่ขาด 

ช่วงแรกครูหลินยังพักอยู่ที่บ้านม้งเก้าหลัง ต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน กว่าครูหลิน

จะคุ้นชินและย้ายมาอยู่บ้านห้วยผึ้ง

โรงเรยีนบา้นห้วยผึง้เปน็โรงเรยีนขยายโอกาสสอนอนบุาลถึงมธัยมศึกษา 

ปีที่ 6 และที่นี่เองที่ครูหลินได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามที่ชอบ โดยปีแรกสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลังจากนั้นขยับมาสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

“โชคดีท่ีท่ีน่ีไม่แอนต้ีเรา 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 ครูหลินสนับสนุนให้นักเรียนทำากิจกรรม

จิตอาสา ท่ีนักเรียนตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคม และขอให้ครูหลินเป็น 

ที่ปรึกษา ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาก็มี เช่น ช่วยทาสีศูนย์เด็กเล็ก สอนอาชีพ สอน

ทำาขนม ทำาไมก้วาดดอกหญา้ หรือนำาสิง่ของไปบรจิาคใหค้นแกแ่ละเดก็ในชมุชน 

ครูหลินเห็นว่า การปลูกฝังทั้งเรื่องจิตอาสา คุณธรรม และการเสียสละ 

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กที่เคยชินกับการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ได้ 

“จริงๆ แล้วเด็กบนดอยได้รับโอกาสค่อนข้างมาก เด๋ียวคนน้ันคนน้ีไป

บริจาค จนเขากลายเป็นผู้รับอย่างเดียว โดยไม่รู้สึกว่าต้องให้ เราเลยอยากให้

เขารู้จักการเป็นผู้ให้บ้าง”

กิจกรรมท่ีทำากันในกลุ่มเล็กๆ 4-5 คน ถูกนำามาคิดวิเคราะห์ร่วมกันว่า 

จะทำาอย่างไรให้กลุ่มใหญ่ขึ้น เปล่ียนความคิดจากผู้รับเป็นผู้ให้ นักเรียน

รุ่นพี่ๆ จึงเริ่มชวนรุ่นน้องมาร่วมทำากิจกรรม โดยมีครูหลินคอยช่วย 

เชื่อมโยงชี้ให้เห็นบทบาทของจิตอาสาหลากหลายรูปแบบ ทั้งการไปรับ

บริจาคส่ิงของแล้วนำาไปช่วยเหลือผู้อ่ืน การให้คำาปรึกษาสำาหรับคนท่ีทุกข์ใจ 
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การช่วยคุณครูถือของ การปลอบใจเพื่อน การช่วยเพื่อนเก็บขยะ ฯลฯ  

ล้วนคือจิตอาสา ซึ่งการวางแผนในการทำากิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ

ทั้งหมด ครูหลินจะให้นักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการเองทุกขั้นตอน 

“การสอนวิทยาศาสตร์จะเข้ากับจิตอาสาได้อย่างไร ก็สอดแทรกไปกับ

กระบวนการ ตัวอย่างเช่น การเก็บของ การทดลอง จากท่ีเด็กเคยแย่งอุปกรณ์กัน 

ครูจะช้ีแนะให้เขาเห็นว่า ทุกอย่างเป็นของส่วนรวมท่ีต้องใช้ร่วมกัน ต้องเก็บรักษา 

ดูแลให้ดี หากเพ่ือนทำาผิดพลาด ต้องไม่โห่ฮาเพ่ือน แต่ควรให้กำาลังใจเพ่ือน  

หากเพื่อนทำาบีกเกอร์แตก ต้องช่วยกันเก็บ บอกเพื่อนว่าไม่เป็นไร ช่วยกัน

ระมัดระวังตอนเก็บไม่ให้บาดมือ ให้เขาให้กำาลังใจกันด้วย พอทำาแบบนี้บ่อยๆ 

เขาก็จะติดเป็นนิสัย เหมือนเราฝังชิพให้เขาจากการลงมือทำา”

เมื่อประยุกต์เรื่องจิตอาสาเข้าสู่การเรียนการสอน จนกระทั่งกลายเป็น

กจิกรรมของนกัเรยีนกลุม่ใหญ ่ทำาให้ไดร้บัการยอมรบัจากผู้บรหิาร จนนำาไป

แปลงเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า เป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง 

นำากิจกรรมจิตอาสาเข้าสู่ระบบของโรงเรียน โดยจัดกระบวนการทำากิจกรรมใหม่ 

จัดกลุ่มพ่ี 1 คน น้อง 5 คน เพ่ือดูแลช่วยเหลือกันและกัน โดยมีคณะครูคอยดูแล

อีกชั้นหนึ่ง 

ก�รทำ�เรื่องจิตอ�ส�กล่อมเกล�ลักษณะนิสัยของนักเรียน

ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักก�รเป็นผู้ให้ รู้จักก�รทำ�ง�นเป็นทีม 

สร้�งสัมพันธ์ที่ดีระหว่�งรุ่นพี่รุ่นน้อง แล้วยังส่งผลต่อก�รเรียน 

เพร�ะเด็กที่มีคว�มรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ก็จะรับผิดชอบต่อ

ก�รเรียนของตนเองด้วย ทำ�ให้เด็กส่วนใหญ่ที่ทำ�กิจกรรม

จิตอ�ส�มีผลก�รเรียนดีขึ้น
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การทำาเรื่องจิตอาสากล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรียนให้รู้จัก 

ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำางานเป็นทีม สร้างสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องแล้ว ยังส่งผลต่อการเรียน เพราะเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ

ในเร่ืองอ่ืนๆ ก็จะรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองด้วย ทำาให้เด็กส่วนใหญ่

ที่ทำากิจกรรมจิตอาสามีผลการเรียนดีขึ้น 

นอกจากเปล่ียนผูร้บัเปน็ผูใ้ห้โดยใชก้จิกรรมจติอาสา ครหูลนิยงัใชท้กัษะ

การประสานงานสร้างโอกาสให้แก่ลูกศิษย์ที่ครอบครัวยากจน ให้รายการ

โทรทัศน์มาถ่ายทำาเรื่องราวชีวิต ทำาให้ลูกศิษย์ได้รับทุนการศึกษา ครอบครัว 

ไดร้บัการชว่ยเหลอื แตท่ัง้นีค้รหูลนิยอมรบัวา่ สถานการณข์องสงัคมในปจัจบุนั

ส่งผลต่อการสร้างคน เพราะการสร้างเด็กเก่งน้ันครูบอกว่าสร้างไม่ยาก  

แต่สร้างเด็กดีเป็นเรื่องค่อนข้างยาก 

สิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาชุมชน

การพาเดก็ทำากจิกรรมจติอาสาทำาใหค้รไูดพ้บเหน็ปญัหาในชุมชน นำามา

สูก่ารชวนนกัเรียนทำาโครงงานวทิยาศาสตรเ์พือ่แกไ้ขปญัหาท่ีพบเหน็ในหมูบ้่าน

ต่อเนื่องมาทุกปี 

“เราสอนวิทยาศาสตร์ ออกชุมชนบ่อยๆ เห็นอาชีพของคนในชุมชน  

บางคร้ังเด็กก็ขอลาไปช่วยพ่อแม่เก็บข้าวโพดบ้าง แกะข้าวโพดบ้าง มือเจ็บมือพอง

ไปตามๆ กนั คดิวา่หากมเีครือ่งชว่ยผอ่นแรงชาวบา้นได้นา่จะดี แถมได้ผลผลติ

มากขึ้นด้วย”

เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เครื่องแยกไข่ขาวไข่แดง สุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ 

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนคิดค้นจากปัญหาที่พบในชุมชน โดยเฉพาะสุขา

เคลื่อนท่ี นักเรียนทำาแล้วส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมที่กรุงเทพฯ ในปี 

พ.ศ. 2554 และล่าสุดผลงานของลูกศิษย์ได้รับรางวัลพระราชทานนวัตกรรมสิ่ง

ประดิษฐ์ในปี พ.ศ. 2556 
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“ความรู้ที่ใช้ในการทำาสิ่งประดิษฐ์ประยุกต์มาจากภูมิปัญญาในชุมชน

ผสมรวมกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพียงแค่เราไปถามว่า มีปัญหาแบบนี้ 

ควรแก้ไขอย่างไรดี เมื่อได้ความรู้แล้วก็ต้องมาทดลองใช้ กว่าจะได้ผลก็ลองผิด

ลองถกูอยูห่ลายครัง้ เช่น เครือ่งแยกไขท่ีต่อ้งใชไ้ข่ในการทดลองเป็นรอ้ยๆ ฟอง

กวา่จะได้ ตอ้งมานัง่วดักันวา่เครือ่งตอ้งเอยีงกีอ่งศา ใชค้วามรูท้างวิทยาศาสตร์

ลว้นๆ ทัง้เรือ่งแรง เรือ่งคาน นอกจากนีก้มี็คณติศาสตรแ์ละศิลปะประกอบด้วย 

เวลาทำาก็สอนวิชาวิทยาศาสตร์บูรณาการวิชาอื่นๆ ไปพร้อมกัน”

ทั้งชีวิตครูดูแล

เพราะใส่ใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างจริงจัง ทำาให้ไม่มี 

บ้านหลังใดที่ครูหลินไม่เคยไปเยี่ยม จึงรู้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนดี ก่อนจะ

หาวิธีช่วยเหลือท่ีเหมาะสมแตกต่างกันไป นักเรียนบางคนครูต้องปรึกษา 

ผู้อำานวยการเพื่อขอให้มาอาศัยอยู่ด้วยที่โรงเรียน เพราะขาดคนดูแล มีภาวะ
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สุม่เสีย่งตอ่การตกเป็นเหยือ่ของการคา้มนุษย ์บางคนตอ้งช่วยเหลอืเรือ่งอาหาร 

ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และห่อมื้อเย็นให้กลับไปรับประทานที่บ้าน นักเรียน 

บางคนบ้านไกล อยู่ห่างจากโรงเรียนถึง 20-30 กิโลเมตรไม่สามารถเดินทาง 

ไปกลบัได้ กใ็หอ้าศัยอยูท่ีโ่รงเรยีน จนปจัจบุนัมนีกัเรยีนพกัทีโ่รงเรยีน ทีค่รูหลนิ

ตอ้งดแูล 11-12 คน ซึง่ตอ้งจดัระบบการดแูล และแบ่งงานในบา้นใหร้บัผดิชอบ 

“ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ถ้าเป็นข้าวสารเด็กจะเอามาเอง แต่ถ้าเป็น

กบัข้าวครจูะเปน็คนซือ้ ชวนเด็กปลกูผกัทีบ้่านพกั สว่นตอนเยน็พีโ่ตๆ ทีไ่มต่อ้ง

ไปเรียนภาษาจีนก็จะขายลูกชิ้นปิ้ง หมูปิ้งในชุมชน เพื่อนำาเงินมาใช้หมุนเวียน

ในครอบครัว เราไม่ปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆ แต่จะสอนอาชีพให้ด้วย” 

รวมเวลาที่ครูหลินสอนที่โรงเรียนห้วยผึ้งมา 9 ปี มีเด็กที่ครูดูแลทั้งชีวิต

เรียนจบไป 3 คน คนหน่ึงทำางานเป็นครูทวิภาษาอยู่โรงเรียนละแวกใกล้เคียง 

ส่วนอีก 2 คนไปทำางานกับเจ้าของทุนการศึกษา โดยทำางานท่ีโรงงานและ 

เรียนต่อที่วิทยาลัยข้างๆ โรงงานในวันเสาร์อาทิตย์ 
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“เราคาดหวังแค่ว่าให้เขามีชีวิตท่ีดีข้ึน เม่ือเห็นเขาเติบโตมีชีวิตท่ีดี รู้สึกว่า 

มีความสุข มีพลังเต็มเปี่ยมข้ึนมาอีก โดยไม่เคยคิดว่าสิ่งท่ีทำาไปทั้งหมดนั้นจะ

เกินบทบาทหน้าที่ของครู” 

ครูหลินบอกว่า เพราะรักในอาชีพน้ี และมีความสุขยามเม่ือเห็นพัฒนาการ

ของลูกศิษย์ จากเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จนอ่านออกเขียนได้ ครูจึงมี 

ความสขุในทุกสิง่ทีท่ำา และหวงัใจวา่ดว้ยพืน้ฐานของการศึกษาทีม่จีะเปน็เกราะ

ป้องกันให้ลูกศิษย์คิดได้ คิดเป็น มีอาชีพที่ดี ไม่หลงทางไปพัวพันกับยาเสพติด 

“คำาว่าครูไม่ใช่การสอนในหน้าท่ีเฉยๆ เราไม่ได้เป็นครูแค่ 8 โมงเช้า 

ถึง 4 โมงเย็น เราต้องเป็นครูไปตลอดชีวิต” 



การเรียนความรู้วิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างคน ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
ครูพิทักษ์จะสอดแทรกความรู้ทางวิชาการและแนวคิด
เรื่องคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและกระบวนการอย่าง
แนบเนียน เช่น เมื่อพานักเรียนปลูกผักในแปลง
แล้วผักไม่โต มีแมลงกัดกินผัก ก็จะชวนให้นักเรียน
คิดหาสาเหตุว่าผักตายเกิดจากอะไร ชวนสรุปบทเรียน
เชื่อมโยงสู่การมีวินัยในการดูแลงานที่ต้องรับผิดชอบ 
การมีอิทธิบาท 4 ในการทำางานให้สำาเร็จ และ
ชวนวิเคราะห์ว่า ถ้าปลูกใหม่จะทำาอย่างไรให้ผักโต 
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ครูผู้สร้างความรู้
คู่คุณธรรม

พิทักษ์ ฉิมสุด 
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำาบลพระธาตุ

อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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ชีวิตที่แวดล้อมด้วยญาติพี่น้องที่อยู่ในแวดวงการศึกษา 
มีคุณยายที่เห็นความสำาคัญของการศึกษา บริจาคที่ดินเพื่อ
สร้างโรงเรียนใกล้บ้าน ลูกหลานรุ่นต่อๆ มาจึงประกอบอาชีพ
ครูเป็นส่วนใหญ่ ครูพิทักษ์ ฉิมสุด ครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำาบลพระธาตุ อำาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก จึงซึมซับแนวคิดและตั้งใจเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก
เมื่อโตขึ้นจึงเรียนต่อที่วิทยาลัยครูกำาแพงเพชร
(มหาวิทยาลัยราชภัฎกำาแพงเพชร) หลักสูตรครุศาสตร์ 
เอกสังคม จนจบในปี พ.ศ. 2530 ระหว่างรอสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู ก็ช่วยที่บ้านเลี้ยงไก่และปลูกผักขาย

จนปี พ.ศ. 2532 ครูพิทักษ์ได้รับการบรรจุที่โรงเรียนบ้านห้วยบง อำาเภอ

แม่จะเรา จังหวัดตาก แม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกัน แต่ก็ไกลจากบ้านถึง 150 

กิโลเมตร ต้องเดินทางข้ามภูเขามาฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถทำาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 

“ชาวบ้านมีพ้ืนเพเป็นคนเชียงใหม่ ลำาปาง ลำาพูน อพยพหนีความแห้งแล้ง

มาทำามาหากินที่น่ี จึงมีวัฒนธรรมล้านนาปะปนกับกะเหรี่ยงซ่ึงเป็นคนดั้งเดิม

ในพื้นที่” 

ออกแบบการสอนอย่างเป็นสุข

ด้วยบรรยากาศท่ีดีของพื้นที่ วัฒนธรรมพื้นถิ่นที่คุ้นเคย ผสมผสานกับ

ความน่ารักบริสุทธ์ิของลูกศิษย์ ทำาให้ครูพิทักษ์ท่ีรับหน้าท่ีสอนวิชาสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต (สปช.) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และสอนสังคมให้นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างมีความสุข วิธีสอนคือให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง 

ผ่านการใช้บัตรคำา บัตรความรู้ ใบงาน ส่ือรูปภาพ และการถ่ายภาพเพ่ือทำา
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ชาร์ตความรู้ รวมทั้งพานักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ ซึ่งเป็น

วิธีการที่แตกต่างจากการสอนในยุคนั้น

“ทำาบัตรความรู้ มีใบงาน แล้วแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ อ่านความรู้ คิด

ปรึกษากับเพื่อน เขียนคำาตอบลงใบงาน แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอ 

หน้าชั้น”

เหตุผลที่ครูพิทักษ์ต้องออกแบบการเรียนการสอนใหม่ เพราะเห็น

จุดอ่อนว่า ถ้าสอนตามปกตินักเรียนจะไม่ค่อยสนใจเน้ือหา ไม่กล้าพูด  

ไม่มีภาวะผู้นำา ไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ เพราะจำาเนื้อหาเพียงอย่างเดียว 

การทำางานเป็นกลุ่มทำาให้นักเรียนสนใจเรียนมากข้ึน กระตือรือร้นในการ

หาความรู้ ได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น ได้ฝึกวิเคราะห์เน้ือหาจนแยกแยะได้ 

นักเรียนสามารถสร้างความรู้เองได้จากการค้นคว้า อีกทั้งการมอบหมาย

ให้ทำางานเป็นการฝึกความรับผิดชอบ พัฒนาภาวะผู้นำา ทำาให้กล้าแสดงออก 

วิชาการคู่คุณธรรม

เมื่อสอนครบ 5 ปี ครูพิทักษ์ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านเด่นไม้ตุง  

ตำาบลแม่สลิด อำาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เน่ืองจากต้องการกลับมาอยู่ใกล้บ้าน

เพ่ือดูแลแม่ แม้บรรยากาศจะเป็นชนบทเหมือนกัน แต่ท่ีน่ีมีสภาพเป็นป่ามากกว่า 

ชาวบ้านมีอาชีพหาของป่า จึงมีการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างดี แต่ต้องใช้ไฟฟ้าจาก

โซลาเซลล์เท่านั้น

จากบริบทของชุมชนที่มีกระบวนการอนุรักษ์ป่าเป็นระบบ ทำาให้ 

ครูพิทักษ์คิดนำาเรื่องส่ิงแวดล้อมมาประยุกต์กับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ 

และสังคมศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ใช้ป่าของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  

ทำาใบความรู้เรื่องประโยชน์จากป่า พานักเรียนไปเรียนรู้ในสถานที่จริง  

ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ว่า จะรักษาป่าอย่างไร เป็นการสร้างจิตสำานึก 

ในการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ทางวิชาการ
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นอกจากนีค้รพูทัิกษย์งัสนบัสนุนใหนั้กเรยีนเรยีนรูจ้ากการทำาโครงงาน 

แต่ย่อส่วนเป็นโครงงานหน้าเดียว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 2-3 

บรรทัด สร้างสมมุติฐาน 1 เรื่อง กำาหนดจุดประสงค์ 2 ข้อ เขียนวิธีการเรียนรู้ 

2-3 ประเด็น มีการจดบันทึกการเรียนรู้และสรุปความรู้ กระบวนการเรียนรู้จึง

เป็นการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน มีครูเป็นผู้แนะนำา และสร้างเงื่อนไขให้ 

มีการนำาเสนอหน้าห้องเรียนทุกครั้ง 

การเรียนรู้ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการสร้างคน 

ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูจะสอดแทรกความรู้ทางวิชาการ

ก�รเรียนรู้ด้�นวิช�ก�รเพียงอย่�งเดียวไม่เพียงพอต่อก�รสร้�งคน 

ดังนั้นในก�รเรียนก�รสอนแต่ละครั้งครูจะสอดแทรกแนวคิดเรื่อง

คุณธรรมเข้�ไปในเนื้อห�และกระบวนก�รเรียนรู้อย่�งแนบเนียน
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และแนวคิดเรื่องคุณธรรมเข้าไปในเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้อย่าง

แนบเนียน เช่น เมื่อพานักเรียนปลูกผักในแปลง แล้วผักไม่โต มีแมลงกัด

กินผัก ก็จะชวนให้นักเรียนคิดหาสาเหตุว่าผักตายเกิดจากอะไร ชวนสรุป

บทเรียนเชื่อมโยงสู่การมีวินัยในการดูแลงานที่ต้องรับผิดชอบ การมี 

อิทธิบาท 4 ในการทำางานให้สำาเร็จ และชวนวิเคราะห์ว่า ถ้าปลูกใหม่จะ

ทำาอย่างไรให้ผักโต 

การเรียนรู้กู้สิ่งแวดล้อม

 ปี พ.ศ. 2541 ครูพิทักษ์ย้ายมาสอนท่ีโรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตำาบลพระธาตุ 

อำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ 

ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่บริการครอบคลุมหมู่บ้านใกล้เคียงอีก  

3 ชุมชน บรรยากาศในชุมชนจึงมีการผสมผสานทางระหว่างวัฒนธรรมล้านนา 

กะเหรี่ยง ที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาความเชื่อ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนา

คริสต์ และการนับถือผี ชาวบ้านอยู่ร่วมอย่างกลมกลืนกัน ไม่มีความขัดแย้ง

ระหว่างชาติพันธุ์และความเชื่อ ประกอบอาชีพทำาไร่ ทำานา ค้าขาย หาของป่า 

และทอผ้า

 ครูพิทักษ์ยังคงสอนวิชาสังคมและวิทยาศาสตร์ และยังคงบูรณาการ

เน้ือหาวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรม การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ด้วยสังเกตว่า ความต้องการด้านเศรษฐกิจทำาให้คนเริ่ม 

บุกรุกป่ามากข้ึน หากไม่เร่งแก้ไข ต่อไปอาจจะกระทบต่อป่าต้นน้ำาได้ จึงจัด

กระบวนการเรียนรู้ในวิชาภูมิปัญญารักษาส่ิงแวดล้อม ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

รักษาป่า รักษาแหล่งน้ำา สิ่งแวดล้อม พลังงาน ขยะ และการดำาเนินชีวิตแบบ

ดั้งเดิมที่เป็นวิถีที่ไม่ทำาลายป่า ใช้วัสดุในท้องถิ่น รู้จักความพอเพียง 

จนกระทั่งระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ รชักาลที ่9 จงึเปลีย่นเปน็วชิา

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มีการจดักระบวนการเรยีนรูท้ัง้โรงเรยีน 
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ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 14.30 น. ในชั่วโมงชุมนุม ครูทุกชั้นจะช่วยกันจัด

กจิกรรมชมุนมุทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงครพิูทกัษร์บัผดิชอบ

วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

“ม.1 ในวชิาวทิยาศาสตรห์ลกั ตอ้งเรยีนเรือ่งพชื ในสว่นของวทิยาศาสตร์

เพิม่เตมิครกูจ็ะสอนเรือ่งพชืในท้องถิน่ สารกำาจดัแมลงจากธรรมชาต ิการทำาปุย๋ 

ม.2 ในวชิาวทิยาศาสตร์หลกัเรยีนเรือ่งสตัว ์สว่นวิทยาศาสตรเ์พิม่เตมิสอนเรือ่ง

การเลี้ยงไก่ไข่ออแกนิกโดยไม่ใช้สารเร่ง เป็นต้น”

การออกแบบเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ ครูพิทักษ์จะต้องวิเคราะห์

เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์หลัก แล้วจึงออกแบบแผนการสอนให้สอดคล้อง

กับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาในท้องถิ่น เพื่อที่นักเรียน

จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ชีวิต

ประจำาวัน

“เรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีเรื่อง

ของป่าไม้ น้ำาเสีย แหล่งน้ำา พลังงาน 

สารเคมี สารในธรรมชาติ แล้วแต่ว่า

เราจะจัดเนื้อหาอย่างไร ครูจึงได้

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้

ครอบคลุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ก�รออกแบบเนื้อห�และกระบวนก�รเรียนรู้ ครูพิทักษ์จะต้อง

วิเคร�ะห์เนื้อห�ของวิช�วิทย�ศ�สตร์หลัก แล้วจึงออกแบบ

แผนก�รสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกล�ง

สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ในท้องถิ่น เพื่อที่นักเรียนจะส�ม�รถ

นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ชีวิตประจำ�วัน
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เพิ่มเติมให้แก่เด็ก กระบวนการเรียนรู้ใช้วิธีโครงงานเต็มรูปแบบ อันไหน

ที่เด็กค้นคว้าไม่ได้ก็เชิญวิทยากรมาสอน หรือใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 

สบืคน้ เปน็กระบวนการตามสโลแกนคอื เรยีนรู ้ลงมอืปฏิบตั ินำาไปใช้ และ

ขยายผล สุดท้ายคือสร้างจิตสำานึกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”

เมือ่นกัเรยีนไดเ้รยีนรูต้ามกระบวนการข้างตน้จนเกดิความชำานาญ และ

ได้รับการยอมรับ ก็จะนำาไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียน แต่ผูกโยงเป็นวงจร

เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ดังนี้

การเลี้ยงหมูหลุมในโรงเรียน หรือเลี้ยงหมูแม่พันธุ์แล้วนำาลูกหมูไป

จำาหน่าย ซ่ึงความรู้ในการเลี้ยงหมูหลุมช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นข้ีหมูจากการ 

เลี้ยงหมูในชุมชน และยังได้ขี้หมูไปทำาปุ๋ยสำาหรับใช้ปลูกพืชในโรงเรียน

การถกัไมก้วาดดอกหญ้าทีม่วีตัถดุบิจำานวนมากในทอ้งถิน่ ทีเ่ชือ่มโยง

กับการรักษาความสะอาดในโรงเรียน บ้านเรือน และการรักษาป่าที่เป็นแหล่ง

ของต้นไม้กวาด ทำาให้ไม่มีการทำาลายป่า

การเล้ียงปลาด้วยน้ำาเหลือใช้จากโรงอาหารที่สอดแทรกความรู้ 

เรื่องการบำาบัดน้ำาเสียในโรงเรียน ที่ต้องมีการจัดการไม่ให้มีน้ำาเสีย ตั้งแต่การ 

ทานอาหารให้หมด หากเหลือต้องทิ้งเศษอาหารในจุดท่ีกำาหนดไว้ เพื่อนำาไป

เลี้ยงหมู ใช้น้ำายาล้างจานที่ผลิตเองจากน้ำามะกรูด มีบ่อดักไขมัน มีบ่อบำาบัด 

น้ำาเสีย 3 ระดับ จนได้น้ำาสะอาดมาเลี้ยงปลาได้ รวมทั้งมีการเพิ่มออกซิเจนโดย

การปั่นจักรยานน้ำาพุ ทำาให้นักเรียนได้ออกกำาลังกายไปในตัว 

การปลูกผักไม่ใช้สารเคม ีแต่ใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ใช้น้ำาหมักธรรมชาติเพื่อ

กำาจัดศัตรูพืชและใช้ดับกลิ่นขี้หมู รวมทั้งปลูกมะกรูดเพื่อใช้ทำาน้ำายาล้างจาน 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขยะรีไซเคิลในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  

มกีารคดัแยกขยะแตล่ะประเภท ครทูีร่บัผดิชอบจะมกีารพัฒนากิจกรรมรโีซเคิล

รปูแบบตา่งๆ เชน่ นำากระดาษมาประดษิฐเ์ปน็ผลงานศิลปะนนูสงู ฝกึใหน้กัเรยีน

ทำาจนชำานาญสวยงาม สามารถจำาหน่ายเป็นของที่ระลึกได้ 
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ขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลง

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือทำา นำาไปปรับใช้ และขยายผล ซึ่งในอดีต

การขยายผลส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการจัดนิทรรศการ แผ่นพับ ซ่ึงไม่ได้เข้าถึง

ประชาชนเท่าที่ควร กระทั่ง 5 ปีก่อน มูลนิธิการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 

เข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

การตัดต่อ การถ่ายภาพ ชวนลูกศิษย์ของครูฝึกทำาหนังสั้น จนเกิดการต่อยอด

ทำาหนังสั้นในวิชาสังคม ส่งเข้าประกวดได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศในปี พ.ศ. 

2557 รวมท้ังนำาหนังสั้นที่นักเรียนผลิตไปฉายในชุมชน เหมือนการฉายหนัง

กลางแปลงในวาระโอกาสที่เอื้ออำานวย สลับกับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 

การทำาน้ำาหมักชีวภาพ การทำาน้ำายาล้างจานจากมะกรูด ฯลฯ อย่างสม่ำาเสมอ 

ทุกๆ ปี ครูพิทักษ์ยังทำาเร่ืองการเพาะเมล็ดไม้ป่า ปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝน 

ปลายฤดูฝนก็จะพาเด็กๆ ไปทำาฝายชะลอน้ำา เป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติเพื่อ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

การทำางานอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 ปี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้

แก่นักเรียนและชุมชน ประกอบกับกระแสสังคมท่ีมีข่าวสารเร่ืองส่ิงแวดล้อม

อยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้มีการบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกับการบกุรกุปา่อย่าง

เคร่งครัดมาขึ้น ทำาให้ชาวบ้านเริ่มปรับพฤติกรรม เช่น ลดการทำาลายป่า 
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ลดการใช้สารเคมี ปลูกผักกินเองโดยใช้สารธรรมชาติ มีการเลี้ยงหมูหลุม 

มีการคัดแยกขยะ จนปัจจุบันหมู่บ้านสันป่าไร่เป็นหมู่บ้านสะอาด

นอกจากมีจิตสำานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว ลูกศิษย์ของครูยังมีคุณธรรม  

มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการหลอมพฤติกรรมด้วยการ

เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ นำาไปใช้ ขยายผล และสร้างจิตสำานึก

“โรงเรียนบ้านสันป่าไร่จะเน้นเร่ืองการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

สมยันีก้ารหาความรูท้ำาไดไ้มย่าก แตต่อนนีม้คีวามรูอ้ยา่งเดียวไมเ่กิดประโยชน์ 

เด็กต้องเป็นคนมีคุณธรรม และนำาความรู้ที่มีไปหาเลี้ยงตนเองเมื่อจบออกไป”

สิ่งที่ครูพิทักษ์ยังอยากพัฒนาต่อคือ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้หรือ 

แหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ตลอดเวลา  

โดยในปัจจุบันศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ฐานบ้านดิน บ้านไม้ไผ่ 

ฐานเลีย้งปลา บอ่ปลาจากน้ำาท้ิง ฐานเลีย้งหม ูฐานเผาถา่น ฐานการทำากระดาษ

รีไซเคิล ฐานการทำาน้ำาหมักชนิดต่างๆ ฐานการปลูกผัก ฐานธนาคารขยะ  

ฐานทำาไม้กวาด ฐานงานหัตถกรม และฐานการเลี้ยงไก่ไข่ โดยในศูนย์เรียนรู้ 

จะมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เช่น เครื่องหั่นหยวก เครื่องปั่น

กระดาษ ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ด้วย 

สมัยนี้ก�รห�คว�มรู้ทำ�ได้ไม่ย�ก แต่ตอนนี้มีคว�มรู้อย่�งเดียว

ไม่เกิดประโยชน์ เด็กต้องเป็นคนมีคุณธรรม และนำ�คว�มรู้ที่มี

ไปห�เลี้ยงตนเองเมื่อจบออกไปได้
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รางวัลแห่งชีวิต

แรงบันดาลใจในการทุ่มเทชีวิตกับบทบาทความเป็นครูมาจากแรงขับ  

4 เรื่อง คือ 1. ความด้อยโอกาสของนักเรียน ที่ตอนครูมาอยู่ใหม่ๆ นักเรียน

ไม่มีรองเท้า ใส่กางเกงขาดมาโรงเรียน 2. ป่าต้นน้ำาถูกทำาลาย ถ้าป่าถูกทำาลาย

ไปท้ังหมดน้ำาที่จะใช้ในหมู่บ้านก็ไม่มี 3. ชาวบ้านเป็นมะเร็งกันมากจากการ 

ใช้สารเคมีทางการเกษตร 4. ความต้องการสร้างฐานะของคนในชุมชนที่แม้ 

ได้เงินมา แต่สิ่งที่หายไปคือ ป่า ครูจึงใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรบัใชใ้หช้าวบา้นรูจ้กัสรา้งภมูคิุม้กนั พอประมาณ มีความรู ้มีคุณธรรม มีเหตผุล 

โดยสอนผา่นนกัเรยีนเพือ่ให้นำาไปขยายผลตอ่ในครอบครวั ผสานพลงัขบัเคลือ่น

ของหน่วยงานราชการและสื่อ 

ในขณะเดียวกันการดำาเนินงานด้านต่างๆ โรงเรียนก็ทำาเป็นตัวอย่างให้

เด็กและคนในชุมชนเห็น เช่น การปลูกผักตลอดทั้งปี มีนโยบายไม่ให้นำาขนม

กรุบกรอบมาขาย แต่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทำาขนมขายกันเองในโรงเรียน 

พร้อมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออม รักการทำางาน เห็นได้จากวันหยุด

เสาร์อาทิตย์ในฤดูเพาะปลูก ชาวบ้านจะจ้างนักเรียนพักนอนที่อยู่ที่โรงเรียนไป

ทำางานใส่ปุ๋ยข้าวโพด ตามแนวคิดท่ีโรงเรียนวางเป้าหมายให้นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาต้องมีทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่

ตนเอง 

“ความภูมิใจของชีวิตคือ เราสามารถสอนเด็กให้นำาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน

ชีวิตประจำาวัน เป็นคนดีของสังคม มีอาชีพ มีเกียรติในสังคม และการได้รับรางวัล

ถ้วยพระราชทานโรงเรียนด้านส่ิงแวดล้อมดีเด่นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รัชกาลที่ 9 และรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” 

เป็นครูมาเกือบ 30 ปี ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ ได้เห็นลูกศิษย์ของเราเป็นคนดี

ของสังคม มีอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง นี่คือรางวัล

แห่งความภูมิใจ



ความทรงจำาที่งดงามจากครูต้นแบบที่จารึกในใจ
ทำาให้ทั้งชีวิตของครูสมศรีอุทิศตนเพื่อทำาหน้าที่ครู 
ตามตัวอย่างที่เคยได้เห็น ด้วยการลงมือดูแล
ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างดี
ที่สุดเท่าที่จะให้ได้ ช่วยขจัดอุปสรรคที่จะทำาให้ลูกศิษย์
ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน ประคับประคองให้
ลูกศิษย์ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างที่
ควรจะเป็น ให้ความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อให้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับบริบท
ของชีวิต 
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จากต้นแบบ
สู่วิถีความเป็นครู

สมศรี ชุมนุมมณี
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

อำาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
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เพราะมีต้นแบบที่ดีอย่างครูอุษา ร่มแก้ว ครูประจำาชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี 
ทั้งนักเรียนยากจน นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ คนไหน
ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่คล่อง เรียนอ่อนกว่าคนอื่น  
ครูอุษาจะสอนนอกเวลาให้ทั้งช่วงพักเที่ยงและก่อนเลิกเรียน 
นักเรียนคนไหนที่บ้านยากจน ครูจะแอบให้เงิน ภาพที่เห็นจึง
ตราตรึงให้อยากเป็นครูจะได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้าน
การเรียนและการดำาเนินชีวิต เฉกเช่นครูต้นแบบผู้เป็น 
แรงบันดาลใจ

ครูสมศรี ชุมนุมมณี โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อำาเภอแม่ลาน จังหวัด

ปตัตานี เริม่เรยีนหนงัสอืใกลบ้า้นทีโ่รงเรยีนวดับพุนมิติ แลว้ไปเรยีนตอ่ทีอ่ำาเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกลับมาเรียนต่อที่โรงเรียนอากิด๊ะศึกษา จนจบ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อ ปกศ.ต้น ที่วิทยาลัยครู (ประกาศนียบัตรชั้นต้น

เพือ่จะมาเปน็คร)ู เม่ือทำางานแลว้จึงไดศ้กึษาตอ่ระดับปรญิญาตรทีีม่หาวิทยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช

โรงเรียนห่างไกลที่ใกล้บ้าน

เมือ่เรยีนจบ ปกศ.ตน้ สอบบรรจเุปน็ข้าราชการครลูำาดบัที ่1 มีสทิธเิลอืก

โรงเรียนท่ีจะสอนก่อนคนอ่ืน แต่ครูเลือกสอนท่ีโรงเรียนม่วงเต้ีย อำาเภอแม่ลาน 

เพราะอยากทำางานใกล้บ้าน สอนอยู่ท่ีโรงเรียนม่วงเตี้ย 2 ปี ก็ย้ายมาสอนที่

โรงเรียนบ้านปาไร่ โรงเรียนวัดสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ และโรงเรียนวัด

บุพนิมิต ซี่งเป็นโรงเรียนท่ีครูเรียนจบมา แต่ครูรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเอง ในที่สุดจึง 

ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนม่วงเตี้ยเหมือนเดิม 
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โรงเรียนม่วงเตี้ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ นักเรียนส่วนใหญ่

เป็นมุสลิม เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีไม่สามารถออกไปเรียนในท่ีไกลๆ เน่ืองจากไม่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 

เพราะการเรียนไกลบ้านจะมีค่าใช้จ่ายสูง ไหนจะค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ 

แต่ถา้เรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาสจะมกีารสนับสนุนอาหารกลางวันใหน้กัเรยีน

และเรียนฟรี 

“ครูสอนอยู่ท่ีโรงเรียนบ้านม่วงเต้ีย 14 ปี ท่ีกลับมารอบท่ี 2 เพราะคิดว่า 

ท่ีน่ีใช่สำาหรับเรา เคยอยู่แล้วประทับใจ เพราะได้สอนนักเรียนไทยมุสลิม ตอนท่ี

ย้ายออกไปได้สอนนักเรียนไทยพุทธซึ่งสอนง่ายกว่า สอนอะไรรู้หมด ขณะที่

นักเรียนไทยมุสลิมไม่ค่อยรู้ เช่น วิชาการงานอาชีพ พอเราสอนคำาว่า กระชอน 

เขาจะไมรู่ว้า่กระชอนคอือะไร แตถ่า้เปน็นกัเรยีนไทยพทุธเขากจ็ะรูเ้ลย ใหห้ยบิ

ก็หยิบถูก แต่นักเรียนไทยมุสลิมเขาจะต้องถามครูอีกทีว่า กระชอนคืออะไร  

เราก็ต้องอธิบายซ้ำา หรือบางครั้งเราก็ต้องไปถามครูมุสลิมว่า ภาษายาวีเรียก

กระชอนว่าอย่างไร แล้วค่อยมาบอกนักเรียนอีกที”

บรรยากาศการเรียนการสอนนักเรียนท่ีใช้ภาษายาวีเป็นภาษาแม่ 

และดำาเนินชีวิตอยู่ในวิถีของมุสลิม ในขณะที่ครูเป็นไทยพุทธจึงเป็นเรื่อง

ท้าทาย แมจ้ะตอ้งปรบัตวัเรยีนรูข้อ้หา้มทางศาสนา จดัสรรเวลาสำาหรบัให้

นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ แต่เมื่อเข้าใจก็สามารถจัดระบบ 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนได้ เช่น ห้ามกราบ 

การไหว้ต้องไม่ต่ำาสะดือ ห้ามรับประทานหมู และหลังพักกลางวันก่อนเข้า

เรียนชั่วโมงที่ 3 ที่ 4 ตอนบ่าย ต้องจัดเวลาให้นักเรียนไปละหมาด ไม่ใช่

จะเร่งให้นักเรียนเข้าห้องเร็วๆ 

ครูสมศรีบรรจุครั้งแรกในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนม่วงเตี้ยมีครู 8 คนรวม

ครใูหญ่ ครูรบัผดิชอบสอนอนบุาล มนีกัเรยีน 45 คนทีต่อ้งดแูล ปจัจบัุนโรงเรยีน

มว่งเตีย้มนีกัเรยีน 401 คน มคีร ู28 คน รวมบคุลากรทางด้านการศึกษา ศาสนา 

และคุณครูสอนเด็กพิเศษ นักการ และผู้อำานวยการ ทั้งหมด 35 คน 



ชีวิตบนความเสี่ยง

ตอนเดินทางไปโรงเรียนในครั้งแรกครูรู้สึกว่า

ไกลมาก เพราะแมจ้ะอยูอ่ำาเภอแม่ลาน แตก็่มีขอบแดน

ติดอำาเภอยะรังและอำาเภอหนองจิก ถนนยังเป็นลูกรัง 

เวลาฝนตกถนนลื่นต้องข่ีมอเตอร์ไซค์ริมขอบถนนที่

เปน็หญา้ ในยคุนัน้แมว้า่โรงเรยีนจะอยู่ไกล แตไ่มเ่สีย่ง 

เหตุการณ์สงบสุข หากมีงานค้างสามารถไปทำางานใน

วันเสาร์อาทิตย์ได้อย่างสบายใจ และสามารถอยู่ทำางาน

ในโรงเรียนจนถึง 4 ทุ่มเที่ยงคืน แต่หลังจากเกิด

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

ไมส่ามารถดำารงชวีติไดเ้หมอืนเดิม การเดนิทางไปกลบั

โรงเรียนต้องไปพร้อมกัน โดยมีกองกำาลังคุ้มกัน 

ตลอดเวลา 
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“เด๋ียวน้ีเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ เขาจะมุ่งเป้าไปท่ีครูเสียส่วนใหญ่ 

เพราะเขาถือว่า ครูตอบโต้ไม่ได้ ทหารตำารวจเขายังมีอาวุธ แต่ครูไม่มีอะไรเลย 

สมมุติว่า โจรโดนจับ 2 คน เขาก็จะมาเอาคืนกับครู เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์

กับครู ข่าวมันจะดัง แล้วหน่วยเหนือก็จะจี้กันมาเป็นลำาดับชั้นว่า ต้องดูแลครู  

แต่คนจ้องจะทำากับคนระวัง ยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่รู้ว่าเขาจะทำา 

ตอนไหน บางทีข่าวบอกว่าวันน้ีถึงวันน้ี แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำาจุดไหน เวลาไหน” 

ครูสมศรีประสบเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระยะใกล้โรงเรียน เช่น 

การยิงคนตายอยู่บ่อยๆ จึงรู้สึกถึงบรรยากาศของความกลัวที่ครอบคลุมอยู่ใน

พืน้ท่ี แตก่ค็ดิในแงด่วีา่ อะไรจะเกดิมนักต็อ้งเกดิ อย่างน้อยครก็ูเป็นคนในพืน้ที ่

มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในชุมชน 

การใช้ชีวิตท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำาให้ต้องระแวดระวังตัว 

อย่างเข้มข้น จากเดิมที่ไม่เคยพกอาวุธ ต้องหาซ้ือปืนพกติดตัว ช่วงไหนเกิด 

เหตุร้ายติดกันถ่ีๆ ต้องเดินทางไปทำางานพร้อมเพ่ือน สลับสับเปล่ียนรถแต่ละคัน

แต่ละวันไม่ให้ซ้ำากัน แม้กระทั่งในโรงเรียนก็มีกองกำาลังทหารมาเฝ้า เหตุการณ์

เฉียดฉิวเคยเกิดข้ึนภายในโรงเรียนเมื่อผู้ไม่หวังดีปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้าง

เข้ามาสอดแนมความเป็นไปของครูและนักเรียนอย่างใกล้ชิด โชคดีท่ีทหาร 

จับพิรุธได้จึงป้องกันได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

แม้วิถีชีวิตจะต้องเสี่ยงภัยร�ยวัน แต่ครูสมศรีไม่ได้ละเลยต่อหน้�ที่ 

ก�รเรียนก�รสอนจึงเน้นไปท่ีก�รสร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียน ท้ังสอนทำ�

ผ้�บ�ติกเพื่อนำ�ไปจำ�หน่�ยย�มมีง�นหรือไปจัดนิทรรศก�ร

ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี และก�รฝึกฝนลูกศิษย์ให้ได้บูรณ�ก�ร

ศ�สตร์คว�มรู้วิช�ศิลปะ ก�รข�ย คณิตศ�สตร์ 

ที่สำ�คัญคือ สร้�งร�ยได้ระหว่�งเรียนให้แก่เด็กย�กจน



117ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ติดอาวุธทางปัญญาสร้างทักษะอาชีพ

 แมว้ถีิชีวติจะต้องเสีย่งภัยรายวนั แต่ครสูมศรไีมไ่ดล้ะเลยตอ่หนา้ที ่

การเรียนการสอนจงึเนน้ไปทีก่ารสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรยีน ทัง้สอนนกัเรยีน

ทำาผ้าบาติกเพ่ือนำาไปจำาหน่ายยามมีงานหรือไปจัดนิทรรศการ ซึ่งได้รับ 

ผลตอบรับที่ดีทั้งแง่การจำาหน่ายและการฝึกฝนลูกศิษย์ให้ได้บูรณาการ

ศาสตร์ความรู้วิชาศิลปะ การขาย คณิตศาสตร์ ที่สำาคัญคือ สร้างรายได้

ระหว่างเรียนให้แก่เด็กยากจน

กจิกรรมจัดการเรยีนรูใ้นโครงการเศษวสัดุแปลงรา่งเพือ่วิถีความพอเพยีง 

ท่ีครูสมศรีสอนให้นักเรียนคัดแยกขยะ นำากล่องนม กระป๋อง กล่องกระดาษ  

ขวดพลาสติก มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานใหม่ เช่น หมวก โคมไฟ ฯลฯ 

สว่นทรพัยากรมากมายทีโ่รงเรยีนสามารถผลติเองได้ภายใตก้ารดำาเนนิโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ไข่ไก่ ไข่นกกระทา เห็ด ฟักข้าว ฯลฯ คือต้นทุนอย่างดี

ที่ครูสมศรีนำามาสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูป ทำาขนมทองพับ โดนัท 

ไขค่รกนกกระทา หรอืเหด็สวรรค ์เพือ่นำาไปจำาหน่ายสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรยีน

ให้แก่นักเรียน และส่วนหน่ึงนำาไปใช้ซ้ือของใช้ท่ีจำาเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
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ไปมอบใหแ้กผู่ส้งูอายใุนชุมชนทีย่ากจนและได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์

ความไม่สงบ เป็นการเยี่ยมเยือนที่สร้างรอยยิ้มให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 

และยังสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้จักการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้

เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

และการใช้ชีวิต ถ้าเกิดเหตุการณ์โรงเรียนก็ต้องปิด นักเรียนจะเรียนไม่ทัน 

กิจกรรมต่างๆ ที่เคยได้ทำาอย่างเต็มที่ก็ต้องลดลง ครูและนักเรียนจะมาเช้ากว่า 

หรือกลับเย็นกว่าเวลาที่กำาหนดไม่ได้ ครูต้องรวมตัวกันเดินทางมาโรงเรียน 

พร้อมกับกองกำาลังคุ้มกัน แม้มีข้อจำากัดในการใช้ชีวิตที่ไม่อาจทำาอะไรได้อย่าง

อิสระ แตค่รสูมศรยีงัดแูลนกัเรยีนเต็มที ่เหน็เดก็ทีค่รอบครวัยากจนครจูะยืน่มอื

เข้าไปช่วยเหลือ โดยมีลำาดับของการให้ความช่วยเหลือคือ นักเรียนที่พ่อแม ่

เสียชีวิตในเหตุการณ์ไม่สงบ นักเรียนที่พ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนที่กำาพร้า และ

นักเรียนที่ฐานะยากจน

บางครอบครัวครูใช้เงินส่วนตัวสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน เพราะ

บ่อยคร้ังท่ีครูพบว่า นักเรียนบางคนขาดเรียนเพราะไม่มีเงินมาโรงเรียน ในขณะท่ี

การสนับสนุนทุนการศึกษาของโรงเรียนมีข้อจำากัดด้วยเง่ือนไขว่า ถ้าใครขาดเรียน
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จะไมไ่ดร้บัทนุ การชว่ยเหลอืของครจูงึเปน็สว่นเลก็ๆ ท่ีทำาใหล้กูศิษยไ์ด้มาเรยีน

อย่างสม่ำาเสมอ จนผลการเรียนดีขึ้น 

นอกจากช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้ว ครูยังพานักเรียนเข้า

โครงการสรา้งรายไดร้ะหวา่งเรยีน เพือ่ใหน้กัเรยีนได้ฝึกฝนทักษะด้านวิชาชพี

ต่างๆ เช่น การทำาผ้าบาติกและตุ๊กตาการบูร การทำาขนมต่างๆ การประดิษฐ์

สิ่งของจากเศษวัสดุ การทำาเห็ดสวรรค์ ฯลฯ ทำาให้เด็กมีทักษะทางอาชีพและ

มีรายได้ติดตัว

“ครูนำานักเรียนทั้ง 4 เคสมาอยู่ในโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

พอได้เงินครูก็จะหักต้นทุนคืนไว้ กำาไรก็ให้นักเรียนไป ทุกภาคเรียนจะเงินแบ่ง

ให้นักเรียนเสมอ บางคนได้ 1,000 บาท บางคนได้ 2,000 บาท แล้วแต่ว่าจะขาย

ได้มากน้อยเท่าไร ซึ่งช่วยนักเรียนได้ระดับหนึ่ง แทนที่เขาจะต้องออกกลางคัน 

เพราะไม่มีเงินเรียน แต่เมื่อครูช่วยตรงนี้เขาก็จะได้เรียนต่อจนจบ ม.3”

แรงผลักจากรองเท้าลูกศิษย์

ครูสมศรีทำาทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ส่วนใหญ่ครอบครัวฐานะ

ยากจน การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างวิชาชีพติดตัวนักเรียน

ก็เพื่อสร้างพ้ืนฐานความรู้ ทักษะการผลิตที่นักเรียนสามารถนำาไปต่อยอดเป็น

อาชีพเม่ือเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ แม้กระทั่งการตัดสินใจส่งผลงานเข้า

ประกวดรางวัลครเูจ้าฟา้กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทรก์ม็แีรงบนัดาลใจ

จากลูกศิษย์ จากที่ไม่เคยคิดจะส่ง แต่เมื่อทราบจากครูสำาเนียง เพชรชนะ 

ครูเจ้าฟ้าฯ รุ่น 3 ว่า หากได้รับรางวัลฯ โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุน

รองเท้านักเรียน 100 คู่ ครูก็คิดเลยว่าอย่างไรก็ต้องส่งผลงานเข้าประกวด

“วันหนึ่งตอนพักเที่ยง นักเรียนเล่นเตะบอลกัน คุณครูนั่งทำาดอกไม้จาก

ผา้ใยบวักบันกัเรยีนทีศ่าลาขา้งสนาม ทัง้บอลทัง้รองเท้าปลวิมา นักเรยีนคนอ่ืน

ว่ิงมาเก็บบอล แต่มีนักเรียนคนหน่ึงว่ิงมาเก็บรองเท้า ครูก็มองว่า รองเท้ามันหลุด

ได้อย่างไร ปรากฏว่ารองเท้ามันหลวม ถามเขาว่า ทำาไมลูกซ้ือหลวม เด็กตอบว่า 
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พ่อให้ซื้อหลวมๆ ไว้ก่อน เพราะผมต้องใช้อีก

หลายปี ครูจุกเลย ถามเขาว่าครูซื้อให้ใหม่ 

เอาไหม เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร เทอมหน้าเขา

กจ็ะใสไ่ดพ้อดแีลว้ พอพ่ีสำาเนยีงบอกวา่สมคัร

แล้วจะได้รองเท้า ครูก็คิดเลยว่าต้องทำาให้ได้

รางวัลน้ีให้ได้ ครูไม่รู้ว่าเขามีรางวัลเป็นเงิน 

หรือเป็นอย่างอ่ืน แต่ครูอยากได้เฉพาะรองเท้า

เท่านั้น”

ครูสมศรีตั้งใจรวบรวมผลงานเต็มที่  

จัดทำาเอกสารตามเงื่อนไขให้ดีที่สุด เมื่อได้รับ

รางวัลครูสมศรีจึงทราบว่าจะได้รับท้ังเงินรางวัล

และงบประมาณสนับสนุนต่างๆ ตามมา

มากมาย โรงเรียนได้รับการปรับปรุงสภาพให้

ดีขึ้น ห้องสมุดได้รับหนังสือ ที่สำาคัญนักเรียน

ของครูได้รองเท้าสมใจ กิจกรรมการสร้าง 

รายได้ระหว่างเรียนได้รับอุปกรณ์การผลิตที่มี

คุณภาพดีขึ้น โครงการคัดแยกขยะที่ใช้ทำา

โครงการเศษวัสดุแปลงร่าง ได้รับการต่อยอด

สู่ชุมชนใกล้เคียง 

สว่นเงนิรางวลัทีไ่ดม้านัน้ ครสูมศรไีม่ไดน้ำาไปใช้จา่ยสว่นตัว แตต่ัง้ใจ

จัดสรรไว้เป็นเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวฐานะยากจน 

“รางวัลที่ได้รับครูแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้เด็ก ซึ่งกว่าครูจะเกษียณเงิน

นา่จะหมดพอด ีเพราะตอนนีค้รกูช็ว่ยหลายครอบครวั มคีรอบครวัหนึง่แมห่าย

สาบสูญไม่รู้อยู่ไหน ครูก็ให้นักเรียนคนนี้เดือนละ 500 บาท อีกครอบครัวหนึ่ง

ครูก็ให้เหมือนกัน คนไหนยากจนครูก็ให้ แต่จะให้เป็นเคสๆ ไป”

ร�งวัลที่ได้รับครูแบ่ง 

เป็นทุนก�รศึกษ�ให้เด็ก

ซึ่งกว่�ครูจะเกษียณ

เงินน่�จะหมดพอดี 

เพร�ะตอนนี้ครูก็ช่วย

หล�ยครอบครัว 

มีครอบครัวหนึ่งแม่ห�ย

ส�บสูญไม่รู้อยู่ไหน

ครูก็ให้นักเรียนคนนี้

เดือนละ 500 บ�ท

คนไหนย�กจนครูก็ให้ 

แต่จะให้เป็นเคสๆ ไป
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ความทรงจำาที่งดงามจากครูต้นแบบที่จารึกในใจ ทำาให้ทั้งชีวิตของ

ครสูมศรอีทุศิตนเพือ่ทำาหนา้ทีค่ร ูตามตวัอย่างทีเ่คยไดเ้ห็น ดว้ยการลงมอื

ดแูล ชว่ยเหลอืลกูศษิยใ์หม้โีอกาสทางการศกึษาอย่างดทีีสุ่ดเทา่ทีจ่ะให้ได ้

ช่วยขจัดอุปสรรคที่จะทำาให้ลูกศิษย์ต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน  

ประคับประคองให้ลูกศิษย์ได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างท่ี 

ควรจะเปน็ ใหค้วามรูท้กัษะด้านวิชาชีพ เพือ่ใหม้ทีางเลอืกในการประกอบ

อาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของชีวิตต่อไป
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สิ่งสำ�คัญที่คนเป็นครูต้องมีคือ ส�มัญสำ�นึกของคว�มเป็นคร ู
เพร�ะคำ�ว่�ครูตีวงได้กว้�งม�ก เมื่อเป็นครูแล้วก็ต้องทำ�ตัว
ให้เหม�ะสมกับคว�มเป็นครู เมื่อเร�ทำ�ตรงนี้ได้สิ่งต่�งๆ ก็จะ
ต�มม�เอง ต้องเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ อยู่บ้�นก็เป็นครูด้วย 
เมื่อลูกศิษย์มีปัญห� เข�ส�ม�รถโทรม�ปรึกษ�ได้ตลอด
24 ชั่วโมง ไลน์ถ�ม ครูก็จะรีบตอบทันที เพร�ะถ้�เร�ไม่ได้
รับโทรศัพท์เข�เร�ก็ไม่รู้ว่�เข�จะมีปัญห�ม�กน้อยแค่ไหน
แต่ถ้�เร�รับโทรศัพท์ ไม่ว่�ปัญห�เล็กน้อยเร�ก็ต้องช่วยเข�
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รุ่นที่ 9
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นักเรียนที่นี่เป็นเด็กกะเหรี่ยงที่มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนกับเด็กพื้นราบ เด็กเล็กๆ ตั้งแต่ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย ดังน้ันเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษา คือ ขอแค่ลูกศิษย์อ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น มีอาชีพติดตัว สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ก็เพียงพอแล้ว การเรียนการสอนจึงต้อง
เน้นภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ใช้วิธีแจกลูกสะกดคำา 
อ่านเป็นคำาๆ อ่านทวนซ้ำาทุกวัน เขียนตามคำาบอกบ้าง 
เวลาจับปากกาก็บอกเขาว่า ปากกา ให้จับดินสอก็ให้เขา
เรียกดินสอ จับต้นไม้ก็เรียกต้นไม้ เวลาให้เขาระบายสี 
เราจะมีดินสอสี ก็ให้พูดสีที่เขาระบาย ชวนให้เขาพูด
ต้องฝึกให้เขาพูดซำ้าๆ ทุกวัน เสริมด้วยการท่องจำาแบบ
เดิมๆ ทั้งบทอาขยาย แมวเอ๋ยแมวเหมียว มีอะไรเอามา
ฝึกหมด ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่กล้าพูด 
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ความมุ่งมั่นที่มั่นคง

จอมขวัญ ต๊ะสุ  
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

บ้านคอโซทะ อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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ตลอดเส้นทางการศึกษาของครูขวัญ-จอมขวัญ ต๊ะสุ แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ 
อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีครูต้นแบบดีๆ ให้สัมผัสหลายคน 
ทั้งครูสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาที่สอนให้ครูอ่านออก
เขียนได้ในวัยเยาว์ ครูสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาที่มี
เทคนิคการสอนที่สนุกสนานทำาให้การเรียนภาษาไทยไม่น่าเบื่อ 
และกิจกรรมที่ครูสรรค์สร้างทำาให้พัฒนาความกล้าแสดงออก 
รวมทั้งอาจารย์สอนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำาแพงเพชรที่ใส่ใจดูแลให้คำาปรึกษา อุ้มชูให้ได้มีโอกาส 
ทำางานพิเศษในวันหยุด ล้วนเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้ครูขวัญ
อยากเป็นครูที่ดีบ้าง

ครูขวัญมีความสามารถทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียน

จนไดร้บัโควตาเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฎักำาแพงเพชร แตไ่มไ่ดพ้ฒันา

ตนเองในดา้นพละศกึษาสูเ่สน้ทางทีมชาต ิเพราะแรงจงูใจทีจ่ะเปน็ครมูมีากกวา่ 

แมว้า่ตอนเรยีนจบสาขาชวีวทิยาจะตอ้งทำางานอ่ืนไปกอ่นก็ตาม จนวันหนึง่เหน็

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างของ กศน. อำาเภอพบพระ จังหวัดตากบ้านเกิด 

จึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน

เดินตามความฝัน

เมือ่ผา่นการคัดเลอืก ครขูวัญไดไ้ปสอนนักศึกษาผูใ้หญท่ี่อายุมากว่า และ

มีอาชีพการงานท่ีหลากหลาย ลูกศิษย์มีท้ังผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. สมาชิก อบต. 

ทำาให้รู้สึกท้าทายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งการสอนสายสามัญตาม

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ โชคดีท่ีก่อนทำางาน 

สำานักงาน กศน.ได้จัดอบรมจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ว่าต้องสอนอย่างไร ทำาให้

ครูขวัญพอจะมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้าง ประกอบกับความมุมานะศึกษาค้นคว้า 
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ครูขวญัจงึสามารถออกแบบกระบวนการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง ยิง่สอนไปนานๆ 

ก็ยิ่งเชี่ยวชาญมากขึ้น 

“ผู้เรียนก็เป็นคุณครูของเราด้วย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่า 

สิ่งไหนที่เราไม่รู้ก็แลกเปลี่ยนกัน บางอย่างที่ครูไม่รู้ แต่ชาวบ้านรู้ เพราะเขามี

ภมูปัิญญาและประสบการณม์ากกวา่เรา การสอนผูใ้หญจ่งึเปน็เหมอืนทีป่รกึษา 

ไม่ใช่เป็นครูสอนเด็กที่มีกิจกรรม มีใบงานให้ทำา”

ระหว่างเป็นครูอัตราจ้างที่อำาเภอพบพระ ครูขวัญได้สมัครพนักงาน

ราชการไว้ และผ่านเกณฑ์เป็นลำาดับที่ 5 แต่ก็ต้องรอการเรียกตัวเข้าบรรจุเป็น

เวลาเกือบ 2 ปี จึงมีหนังสือเรียกตัวให้ทำางานที่อำาเภออุ้มผาง ซึ่งครูขวัญเล่าว่า 

เมือ่ทราบวา่ตอ้งไปทำางานทีอ่ำาเภออุม้ผางกไ็มอ่ยากไป เพราะเสน้ทางท่ีคดเค้ียว

เกิดอาการเมารถจนรู้สึกเข็ดขยาด แต่เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายในหน้าที่  

ครู ศศช.ซ่ึงเป็นครูอาสาบนพื้นท่ีสูง ต้องสอนเด็กในถ่ินทุรกันดารก็รู้สึกสนใจ  

แต่สิ่งที่จูงใจให้ครูขวัญตัดสินใจเลือกงานนี้คือ ครู ศศช.นั้น เป็นงานใน

โครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชือ่บา้นคอโซทะ เปน็ภาษากะเหรีย่ง กอ่ตัง้ข้ึนเมือ่ 50 ปทีีผ่า่นมา ตัง้อยู่

บนพื้นที่ราบเชิงเขา มีห้วยแม่จันไหลผ่าน การเดินทางจากจังหวัดตากถึงศูนย์

การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านคอโซทะ ใช้ทางหลวงแผ่นดิน

แมส่อด–อุม้ผาง หมายเลข 1090 จากตวัจงัหวดัตาก รวมระยะทาง 302 กิโลเมตร 

หา่งจากอำาเภออุ้มผาง 62 กโิลเมตร ทศิตะวนัตกตดิกับประเทศพมา่ ประชาชน

ส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงสกอ มีอาชีพทำาไร่ข้าว ปลูกพริก และถั่ว

เริม่แรกทีค่รขูวญัไดร้บัการบรรจใุนป ีพ.ศ. 2550 การคมนาคมยงัลำาบาก 

ตอ้งเดนิเทา้ หรอืใชร้ถอแีตก๊เทา่นัน้ ในฤดฝูนไมส่ามารถสญัจรด้วยรถยนตห์รอื

มอเตอร์ไซค์

“ไปคร้ังแรกตอนหน้าฝน ญาติพ่ีน้องไปส่ง แต่ไปไม่ถึงเพราะเป็นรถธรรมดา

ไปได้คร่ึงทาง ต้องกลับมาอยู่ท่ีสำานักงานใหญ่ท่ี กศน.อุ้มผาง พอดีมีรถของประมง

จะเอาปลาไปส่งที่โรงเรียน ครูเลยขอติดรถเข้าไป ฝนตกหนักมาก ทุลักทุเล  

แมจ้ะเปน็รถโฟรวี์ลติดโซ่ ระหวา่งทางกอ็ยากจะรอ้งไห ้คดิวา่ถนนหนทางสาหสั



ขนาดนีเ้ลยหรอื เคยอยู่แตใ่นพืน้ท่ีสบายๆ นึกไปตลอด

ทางว่า เม่ือตัดสินใจแล้วก็ต้องเดินหน้าให้ถึงท่ีสุด ไปถึง

โรงเรียนมีครูผู้ชายอยู่ 1 คน พาเด็กๆ มาต้อนรับครู”

เติมเต็มวิชาการอย่างไม่ย่อท้อ

ครขูวญัสารภาพวา่ ชว่งแรกๆ ลำาบากมาก ต้อง

ปรบัตวัอยูพ่กัใหญ ่มัวแตคิ่ดถึงความสะดวกสบายตอน

อยูใ่นเมอืง เพราะทีน่ีไ่ฟฟา้มจีำากดั แมจ้ะมรีะบบไฟฟา้

โซลาเซลล์ แต่ในฤดูฝนถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ก็จะไม่มี

ไฟฟ้าใช้ แต่โชคดีที่ระบบน้ำาบนดอยดีมาก น้ำาสะอาด 

สิง่แวดลอ้มในชมุชนกด็ ีชาวบา้นใหค้วามรว่มมอือยา่ง

เต็มอกเต็มใจ 7 วันแรก ครูถามตัวเองอยู่ตลอดว่า 
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วิถีชีวิตของคนที่นี่เข�อยู่กันอย่�งเรียบง่�ย ไม่เร่งรีบ

ครูก็น่�จะอยู่ได้ เห็นเด็กเล็กๆ ก็ช่วยพ่อแม่ห�ฟืน เด็ก ป.1 หุงข้�ว

ช่วยพ่อแม่ได้แล้ว มีเด็กนักเรียน ป.3-4 ม�หุงข้�ว ม�ทำ�กับข้�ว

ช่วยครู เร�ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเข� เข�ก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเร�

จะสอนท่ีน่ีได้ตลอดไหม แต่เม่ือสอนไปเร่ือยๆ เห็นเด็ก เห็นชาวบ้าน ก็รู้สึก

สงสาร ยิง่เมือ่ไดส้มัผสัวถิชีีวติทีเ่รยีบงา่ยของชาวบา้น เหน็เดก็ตวัเลก็ๆ ท่ี

สามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้ ช่วยเหลือครูได้ ก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อ

“วิถีชีวิตของคนที่นี่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ ครูก็น่าจะอยู่ได้ 

เห็นเด็กเล็กๆ ก็ช่วยพ่อแม่หาฟืน เด็ก ป.1 หุงข้าวช่วยพ่อแม่ได้แล้ว มีเด็ก

นักเรียน ป.3-4 มาหุงข้าว ทำากับข้าวช่วยครู เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขา เขาก็

เรียนรู้ไปพร้อมกับเรา”

นกัเรยีนของครขูวญั เปน็เด็กกะเหรีย่งทีมี่ความแตกตา่งอยา่งชดัเจน

กับเด็กพื้นราบ เด็กเล็กตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-3 พูดภาษาไทยไม่ได้เลย 

ดังน้ันเป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงแตกต่างกัน สำาหรับเด็กบนดอย 

ครูคาดหวังว่า แค่ลูกศิษย์อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีอาชีพติดตัว 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ ก็เพียงพอแล้ว

ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องเน้นการสอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

แต่ก็ยังมีปัญหาออกเสียงไม่ชัด ซึ่งครูขวัญต้องแก้ปัญหาโดยการสอนด้วยวิธี

แจกลูกสะกดคำา ทำาให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เริ่มพูดภาษาไทยได้

เก่งขึ้น

“การแก้ปัญหาของครูในการสอนภาษาไทยจะฝึกให้เด็กอ่านแจกลูก 

สะกดคำาบ้าง อ่านเป็นคำาๆ คือ ต้องอ่านทบทวนซ้ำาๆ ทุกวัน ให้เขาเขียนตาม

คำาบอกบ้าง ฝึกให้เขาจับปากกา เวลาจับปากกาก็บอกเขาว่า ปากกา ให้จับดินสอ

ก็ให้เขาเรียกดินสอ จับต้นไม้ก็เรียกต้นไม้ เวลาให้เขาระบายสี เราจะมีดินสอสี 
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ก็ให้พูดสีท่ีเขาระบายเพ่ือชวนให้เขาพูด เราต้องฝึกให้เขาพูดซ้ำาๆ ทุกวัน เสริมด้วย

การท่องจำาแบบเดมิๆ ทัง้บทอาขยาน แมวเอย๋แมวเหมียว มอีะไรเอามาฝกึหมด 

ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่กล้าพูดเลย”

ปัจจุบัน ศศช.บ้านคอโซทะ มีนักเรียน 88 คน สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6 มี ครู 2 คน เมื่อเส้นทางคมนาคมของหมู่บ้านมีการพัฒนา

มากขึ้น ผู้ปกครองนิยมพาลูกหลานออกไปเรียนที่โรงเรียนในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 12 กิโลเมตร 

และมีรถรับส่งนักเรียนไป-กลับ มีเด็กในหมู่บ้านที่ไปเรียนข้างนอกประมาณ  

30 คน แตส่ิ่งที่น่าชื่นใจคือ ลูกศิษย์ของครูที่เรียนจบไปแล้ว 2 คนสามารถ

อ่านออกเขียนได้ แล้วกลับมาช่วยงานท่ี ศศช.อย่างสม่ำาเสมอ เพราะทุกเดือน 

ศศช.จะมกีารปรบัปรงุและพฒันาสภาพแวดล้อม ก็จะมศีษิยเ์กา่รวมตวักนั

มาช่วยนักเรียนปัจจุบันและครู

การมีครูเพียง 2 คน เมื่อครูคนใดคนหนึ่งติดภารกิจนอกหมู่บ้าน ภาระ

การดูแลนักเรียนทั้งหมดจึงตกอยู่ที่ครูคนเดียว เมื่อประสบสถานการณ์แบบนี้ 

ครูขวัญมีวิธีการจัดการโดยจัดนักเรียนตามช่วงชั้นดังน้ี ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
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และ ประถมศกึษาปทีี ่4-6 สอนรวมกนั แตแ่ยกใบงานตามลำาดับง่าย ปานกลาง 

ยาก ทั้งเตรียมความพร้อมด้วยการค้นหาสื่อใหม่ๆ เกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ 

จากอินเทอร์เน็ตสำารองไว้ใช้ในการทำางาน

สร้างเสริมอาชีพอย่างไม่ท้อถอย

นอกจากฝกึให้เด็กอา่นออกเขียนได้แลว้ การสรา้งอาชพีเป็นอกีหนึง่

การเรียนรู้ที่ครูขวัญให้ความสำาคัญ จึงจัดกิจกรรมด้านอาชีพภายใน ศศช. 

ควบคู่กันไป เช่น การสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทำากิจกรรมด้าน

การปศสุตัวเ์รือ่งหมอูนิทรยี ์โดยการพฒันาอาหารหมกัจากหยวกกลว้ย เพือ่ลด

คา่ใชจ้า่ยในการซือ้อาหารสตัว ์และลดกลิน่จากมลูสกุร เน่ืองด้วยในชมุชนนิยม

เล้ียงหมทูกุครวัเรอืน โดยเฉพาะผูห้ญงิทีต่อ้งเลีย้งไวเ้พือ่ใชใ้นงานประเพณแีละ

งานแต่งงาน แต่วิธีการเลี้ยงคือให้อาหารสำาเร็จรูป หรือซอยหยวกกล้วยแล้วให้

หมูกินเลย หาผักมาต้มผสมรำา นิยมเลี้ยงแบบปล่อย ทำาให้มีมลภาวะจากขี้หมู 

การสอนให้นักเรียนเลี้ยงหมูในคอก และใช้หยวกกล้วยหมักจะให้ผลที่ดีกว่า 
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ดา้นการเจริญเตบิโตของหม ูและการจัดการสิง่แวดล้อม รวมทัง้ยงัเปน็การฝกึฝน

การทำางานและพัฒนาความรับผิดชอบไปพร้อมกัน 

“เราฝึกให้เด็กได้ทำางานร่วมกัน กว่าจะได้งานแต่ละชิ้น เขาต้องไปหา 

ตน้กลว้ยมาซอย แลว้นำาไปตำาดว้ยครกกระเดือ่ง 

ได้ออกกำาลังกายไปด้วย ระหว่างตำาเราก็สอน

ร้องเพลง สอนภาษาไทย ฝึกสะกดคำาไปด้วยว่า 

ครกสะกดแบบน้ี หยวกสะกดแบบน้ี เด็กก็ได้

เรียนรู้อาชีพการเลี้ยงหมู แถมยังช่วยลดปัญหา

กลิ่นเหม็นลงได้อีก นอกจากนี้ยังฝึกเรื่องวินัย

และความรบัผดิชอบ จดัเวรกนัดแูลใหอ้าหารหม ู

เพราะถ้าไม่ทำาแบบน้ี ช่วงวันหยุดหมูก็จะไม่ได้

กินอาหาร”

สำาหรับกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ครูขวัญร้ือฟื้นการส่งเสริมพัฒนากลุ่มทอผ้า 

ย้อมสีธรรมชาติที่ครูคนเก่าเคยทำาไว้ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2544 ขึน้มาใหมอ่กีครัง้ จดัประชมุ ทบทวน

กฎกติกาของกลุ่ม จนกิจกรรมของกลุ่มทอผ้า 

ฟื้นตัวขึ้นมาได้ มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

“ภูมิใจท่ีสามารถทำาให้ชาวบ้านทำาต่อไปได้ 

ครูเองทอผ้าไม่เป็น แต่บอกวิธีการหรือการ

ปรับปรุงลายผ้าให้เขาทำาได้ ปัจจุบันชาวบ้าน 

ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือเยาวชนท่ีเป็นศิษย์เก่า

ของเราก็มาทอผ้า เป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ 

ยา่ม เสือ้ สง่ขายรา้นภฟูา้และรา้นครซูนัทีอ่ำาเภอ

อุ้มผาง”

ภูมิใจที่ส�ม�รถทำ�ให้

ช�วบ้�นทำ�ต่อไปได้ 

ครูเองทอผ้�ไม่เป็น 

แต่บอกวิธีก�รหรือ

ก�รปรับปรุงล�ยผ้�

ให้เข�ทำ�ได้ ปัจจุบัน

ช�วบ้�นไม่ว่�จะเป็น

แม่บ้�นหรือเย�วชนที่

เป็นศิษย์เก่�ของเร�ก็ม�

ทอผ้� เป็นผ้�พันคอ 

ผ้�คลุมไหล่ ย่�ม เสื้อ 

ส่งข�ยร้�นภูฟ้�และร้�น

ครูซันที่อำ�เภออุ้มผ�ง
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นอกจากกลุ่มทอผ้า ครูขวัญยังพัฒนากลุ่มพริกแห้งกะเหรี่ยงของชุมชน 

ที่ครูช่วยสนับสนุนจนสามารถจัดทำาบัญชีและจำาหน่ายได้อย่างเป็นระบบ โดย

ครสูนบัสนนุใหป้ระธานกลุม่เปน็ผูด้ำาเนนิการตรวจเชค็สมาชกิ จดบนัทกึจำานวน

ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกส่งให้ในแต่ละครั้ง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่สมาชิก 

“ครูเป็นทั้งผู้สอนและที่ปรึกษาของทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่อง 

การทำาบญัชีรายรบัรายจา่ย ดูแลชาวบา้นเวลาสัง่ดา้ย รวมทัง้หกัเปอรเ์ซ็นต์

เข้ากลุ่มก็ต้องทำาบัญชี สมุดบัญชีธนาคารครูก็ต้องเอาไปปรับให้เป็นปัจจุบัน 

เวลาเบกิเงนิกต็อ้งมีคนเซน็ 2 ใน 3 และให้ประธานกลุม่เซ็นรบัรองก่อนนำา

บัตรประชาชนไปเบิกเงินท่ีธนาคารออมสินสาขาอุ้มผางในช่วงท่ีครูไปประชุม 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง” 

หลังจากใช้ชีวิตครูอาสา เดินเท้าเข้าออกหมู่บ้านอยู่ 2 ปี จนทุกวันน้ี 

ถนนสะดวกขึ้น แม้ว่าจะยังมีถนนลูกรังที่เต็มไปด้วยหลุมบ่ออีก 12 กิโลเมตร 

กว่าจะถึงโรงเรียน แต่ก็นับว่าสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมๆ กับความชำานาญ 

ในการข่ีมอเตอร์โซค์ของครูขวัญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของครู กศน. ที่ต้องขี่

มอเตอร์ไซค์เก่ง หลังจากผ่านการฝึกล้มมาจนเชี่ยวชาญ 
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วันน้ีครูขวัญและครอบครัวปักหลักใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านคอโซทะ  

โดยครยูงัมเีปา้หมายชวีติคอื ตอ้งการพฒันาการศึกษาของเยาวชนในพืน้ที ่และ

พัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญในทิศทางที่เหมาะที่ควร เพราะครูยังเห็นว่าใน

ชุมชนยังมีจุดอ่อนคือ ชาวบ้านยังมีการแบ่งกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย ครูขวัญ

จึงมองว่า การเชื่อมประสานให้คนในชุมชนสามัคคีกันมากขึ้น คือเป้าหมาย 

การทำางานในอนาคต

สำาหรับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ท่ีได้รับมาน้ัน 

เป็นความภาคภูมิใจและเป็นส่ิงกระตุ้นเตือนใจให้ครูทุ่มเททำางานต่อไป

อย่างไม่ย่อท้อ

“ไมใ่ช่วา่พอได้รบัรางวลัแล้วเราจะหยุด ไดร้บัรางวลัแล้วเราย่ิงตอ้ง

ทำาให้ดียิ่งขึ้น” 



ครูดวงใจใช้พลังรวบรวมคนให้มาทำางานร่วมกัน 
เริ่มต้นศึกษาข้อมูลชุมชน ใช้วิธีเข้าหานักเรียน
ที่เป็นลูกหลานของคนในชุมชน ให้นักเรียนเขียน
เรียงความประวัติของครอบครัว เพื่อให้รู้ว่า
คนในครอบครัวมีใครบ้าง หรือเข้าหาผู้ปกครอง
ใช้การขอความช่วยเหลือบังหน้า เพื่อสร้างความ
รู้จักมักคุ้น ก่อนจะใช้กลไกการประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับปากท้อง
ของคนในชุมชน จากเดิมที่คนในหมู่บ้านต่างคน
ต่างอยู่ก็กลายมาเป็นร่วมมือกันทำางาน 
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ครูผู้สร้างอาชีพ

ดวงใจ คงห่อ 
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านห้วยยาก อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ด้วยพื้นเพเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้สัมผัสชีวิตเพื่อน
ชนเผ่าที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองว่ายากลำาบากขนาดไหน 
เคยเห็นคนจากบนดอยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือติดต่อ
หน่วยงานราชการแล้วต้องปั๊มหัวแม่มือแทนการลงชื่อ
รวมถึงถูกละเลยจากเจ้าหน้าที่ เพราะมีปัญหาด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทย ทำาให้รู้สึกว่า “พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติ” 
จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นครูดอย สอนภาษาไทย
ให้คนบนพื้นที่สูงใช้ติดต่อสื่อสาร เพื่อให้การดำารงชีวิตสะดวก
สบายยิ่งขึ้น 

สมัครเป็นครู ศศช.สานต่อแรงบันดาลใจ

เมื่อเรียนจบมีโอกาสสมัครเป็นครู ศศช. คิดว่าจะลองทำาดูสัก 5 ปี แล้ว

ค่อยไปเรียนต่อ แต่เมื่อเอาเข้าจริงครูดวงใจ คงห่อ แห่งศูนย์การเรียนชุมชน

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยยาก อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ก็สอนหนังสือต่อเนื่องมาถึง 16 ปี 

 “ครัง้แรกทีเ่ดนิทางเขา้หมูบ่า้นตอ้งนัง่เรอืนานถึง 3 ชัว่โมง แลว้เดินตอ่

อีกระยะหนึ่ง ไปถึง ศชช.เจอบ้านพักครูเป็นกระท่อมไม้ไผ่เล็กๆ ถามตัวเองว่า

จะอยู่ได้ไหม คิดว่าจะกลับแล้ว แต่มืดเสียก่อนเลยต้องนอนที่บ้านพ่อหลวง 

ตอนนัน้ไปกนั 8 คน โรงเรยีนเราใกลท่ี้สดุแลว้ หลงัจากนัน้อีก 3-4 วนั พอ่หลวง

ก็พาคนในหมู่บ้านมาปรับปรุงบ้านพัก ทำาห้องน้ำาให้” 

 เพราะเห็นว่า ชาวบ้านใส่ใจดูแล ครูดวงใจจึงตัดสินใจอยู่ต่อ สอนอยู่

ในพื้นที่ครบ 2 ปี มีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานคณะการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มาเปดิ จงึยา้ยไปสอนอกีหมูบ่า้นหน่ึงท่ีทำาการเกษตรเขม้ขน้ 

ท้ังหมู่บ้านปลูกกระหล่ำาปลีขาย การจัดการเรียนการสอนทำาได้ยาก เพราะชาวบ้าน

สนใจเรือ่งทำามาหากนิ มากกวา่สนับสนุนใหล้กูหลานเรยีนหนงัสอื บางครัง้สอน

หนังสืออยู่ นักเรียนลุกเดินออกไปขนกะหล่ำา เพื่อให้ทันส่งขาย
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แม้จะพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ แต่เมื่อชุมชนไม่สนใจ ครูก็ต้องทำาใจ 

หันไปใส่ใจกับนักเรียนท่ีมาเรียนแทน เมื่องานส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนทำาได้ 

ไม่เต็มที่ ครูจึงมุ่งทำางานเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กแทน เห็นอาคารเรียน 

ทรดุโทรมกท็ำาโครงการขอรบัการสนบัสนุน ทัง้ปรบัปรงุอาคารเรยีน บ้านพกัคร ู

และห้องน้ำา นักเรียนกับครูจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

การอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีทำาการเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้นจุดประกาย

ให้ครูหันสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะมีโอกาสเดินไปดูบริเวณป่าต้นน้ำาของ

ชุมชน พบว่าเหลือเพียงต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียว พื้นที่โดยรอบโล่งเตียนอย่าง 

น่าใจหาย แต่ยังไม่ได้เริ่มงานสิ่งแวดล้อม ครูก็ต้องย้ายไปสอนที่บ้านห้วยมะโอ

ที่อยู่ติดชายแดนพม่า ซึ่งยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อย 

ท่ามกลางบรรยากาศสงครามท่ีคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา เพียงแค่ชะโงกหน้าจาก

หนา้ตา่งกเ็หน็ทหารพมา่เดนิขวกัไขวอ่ยูอี่กรมิฝัง่แม่น้ำา จะออกนอกพืน้ทีแ่ตล่ะ

ครั้งต้องนั่งเรือ 2 ต่อ จากแม่น้ำาสาละวินไปต่อที่แม่น้ำาเมย จุดที่แม่น้ำาบรรจบ

กันเป็นน้ำาวนไหลเชี่ยวน่ากลัวมาก หรือถ้าไปทางถนนก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่าน

ศูนย์อพยพที่คนพม่า คนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ บางครั้งมอเตอร์ไซค์ติดหล่มก็ต้อง

ทิ้งไว้ เดินเท้าต่อให้ถึงโรงเรียน

สร้างอาชีพเพื่อสร้างชีวิต

แมห้วาดวติกกบัสภาพความเปน็อยูใ่นพืน้ทีเ่ส่ียง สามบีอกใหล้าออกมา

อยู่บา้นเลีย้งลกู สว่นแมก่บ็อกวา่ถา้ยากลำาบากมากเกินก็ไมต่อ้งไปแลว้ แตเ่มือ่

เห็นคนอื่นอยู่ได้ ครูก็บอกตัวเองให้สู้ต่อ อยู่ที่นี่ได้ 1 ปี ก็ย้ายไปที่สอนที่ ศศช.

บ้านห้วยยาก ที่เป็นเขตป่าต้นน้ำา ห่างจากอำาเภอสบเมย 21 กิโลเมตร เส้นทาง

เป็นถนนลาดยาง 15 กิโลเมตร ต่อด้วยถนนลูกรังอีก 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

จากตัวอำาเภอ 1 ช่ัวโมง ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกะเหร่ียงโป มีประชากร 120 คน 

34 หลังคาเรือน เป็นชุมชนที่อยู่อย่างเงียบสงบ มีอาชีพปลูกพริกกะเหรี่ยงขาย 

นิยมปลูกข้าวไว้กินเอง แต่ส่วนใหญ่ไม่พอกิน 
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เมื่อมาอยู่ท่ีนี่ครูดวงใจนำาเรื่องการปลูกกะหล่ำาปลีที่มีการลุกล้ำาพื้นที่ป่า 

จนป่าต้นน้ำาหายไป ต้องซื้อน้ำาดื่มจากพื้นราบมาบริโภค มาเล่าเป็นข้อมูลให้ 

ชาวบา้นตดัสนิใจไมป่ลกูกะหล่ำาปลหีรือปลกูพชืเชิงเด่ียวอ่ืนๆ ตามท่ีมีคนชกัชวน 

แตเ่มือ่เหน็วา่ผลผลติขา้วทีไ่ดไ้มเ่พยีงพอตอ่การบรโิภค แถมในฤดูแลง้ชาวบา้น

ยังต้องออกไปรับจ้างหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว ครูดวงใจจึงคิดว่าต้องส่งเสริม

อาชีพที่เหมาะสมให้คนในชุมชน ครูจึงเริ่มต้นสำารวจพื้นที่พบว่า ในชุมชนมี

ตน้บกุขึน้อยูจ่ำานวนมาก แตถ่กูพอ่คา้กดราคา จงึสง่เสรมิใหม้กีารจดัตัง้วสิาหกจิ

ชุมชนขึ้น ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ซึ่งเป็นพระราชดำาริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ชาวบ้านต้องการหารายได้เสริม แต่ไม่ต้องการปลูกพืชที่ต้องลงทุน 

ใช้ปุ๋ยใช้ยา หรือดูแลมาก เพื่อจะได้มีเวลาไปดูแลข้าวที่ปลูกไว้ ครูจึงจัดประชุม

ชวนชาวบ้านคิดหาทางแก้ไข ปี พ.ศ. 2559 จึงมีการก่อต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้ึน 

โดยเริม่ตน้มสีมาชกิเพยีง 3 ราย แตค่รดูวงใจก็ไมท่อ้ เดินหนา้ชีแ้จงข้อดขีอง

การเปน็สมาชิก ทำาให้มีชาวบา้นเขา้รว่มมากขึน้ จนปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้สิน้ 

41 ราย บางรายเป็นคนจากหมู่บ้านข้างเคียงท่ีเห็นประโยชน์ก็ขอเข้าร่วมด้วย 
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เมื่อมีช่องท�งสร้�งร�ยได้ในชุมชน คนที่เคยออกไปรับจ้�ง

ทำ�ง�นนอกชุมชนก็ลดลง ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้�พร้อมต�

พ่อแม่ลูก เด็กๆ มีคนดูแล มีร�ยได้เพียงพอต่อก�รห�ซื้อข้�ว

ที่อ�จจะข�ดแคลนบ�งช่วง และสิ่งอื่นๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีพ

ทำาให้ชาวบ้านมีอำานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง สามารถขายบุกได้ราคา

ดีข้ึน มีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้านในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ในขณะที่

หมู่บ้านอื่นขายได้เพียงกิโลกรัมละ 10 บาทเท่านั้น”

นอกจากนี้ครูดวงใจยังช่วยจัดระบบการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนใน 

รปูแบบคณะกรรมการ โดยมีขอ้ตกลงรว่มกนัวา่จะหกัเงินรายได้จากการขายบกุ

เขา้กองกลางกโิลกรมัละ 35 สตางค ์และจดัตัง้กองทนุออมทรพัย์ใหส้มาชกิรว่ม

กันออมเงินเดือนละ 10 บาท เพื่อใช้เป็นทุนสำารองยามฉุกเฉิน เป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการเงินที่มีแนวโน้มว่าจะมี 

รายได้เพิ่มมากข้ึน เพราะคาดว่าในแต่ละปีจะสามารถขายบุกได้เกือบ 

100,000 กิโลกรัม 

การรวมกลุม่วสิาหกจิชมุชนยงัทำาให้ชาวบา้นขายบกุได้อยา่งถกูกฎหมาย 

เนื่องจากบุกเป็นพืชคุ้มครอง ครูดวงใจจึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้องเพื่อหาความรู้ จนหน่วยงานป่าไม้และเกษตรอำาเภอท่ีสนับสนุน

โครงการสร้างป่าสร้างอาชีพนำาเสนอความจำาเป็นเรื่องการส่งเสริมอาชีพการ

ปลูกบุกขายต่อผู้ว่าราชการจังหวัด กระท่ังอนุญาตให้มีการซื้อขายได้ระหว่าง

ช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ เน่ืองจากบุกเป็นพืชท่ีปลูกได้ง่าย ดูแลง่าย  

ใช้พื้นที่ไม่มาก สามารถปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้โดยไม่ต้องบุกรุกทำาลายป่า ทั้งยัง

สร้างรายให้ได้แก่ชุมชน ไม่ต้องออกไปทำางานรับจ้างต่างถิ่นเหมือนที่ผ่านมา 
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นอกจากจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจเพ่ือสร้างอำานาจต่อรองเร่ืองการขายหัวบุกแล้ว 

ครูยังส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะต้นกล้าบุกเพ่ือจำาหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหน่ึง 

โดยครูทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้สนใจผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง ซึ่งได้รับ 

ความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจำานวนมาก 

“การซ้ือขายต้นกล้าจะใช้การประชุมกลุ่มสมาชิกว่า ใครจะเพาะก่ีต้น  

แบ่งสัดส่วนตามความสมัครใจ ใครจะทำาหรือไม่ทำาก็ได้ แต่ต้องมีการชี้แจงกัน

อย่างเปิดเผย เพื่อให้การบริหารจัดการเงินโปร่งใส ครูจะไม่เข้าไปยุ่ง โดยให้

คณะกรรมการดำาเนินการเอง” 

เม่ือมีช่องทางสร้างรายได้ในชุมชน คนท่ีเคยออกไปรับจ้างทำางาน

นอกชมุชนกล็ดลง ครอบครวัไดอ้ยูก่นัพรอ้มหนา้พรอ้มตาพอ่แมล่กู เดก็ๆ 

มีคนดูแล มีรายได้เพียงพอต่อการหาซื้อข้าวที่อาจจะขาดแคลนบางช่วง 

และสิ่งอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ 
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จริงจัง จริงใจ ใส่ใจ

แตก่วา่จะถงึวนันี ้วนัทีก่ารทำางานไดร้บัความรว่มมอือยา่งดจีากชาวบา้น 

ครูดวงใจต้องใช้พลังรวบรวมคนให้มาทำางานร่วมกัน จากเดิมท่ีคนใน

หมู่บ้านต่างคนต่างอยู่ ครูดวงใจเริ่มต้นศึกษาข้อมูลชุมชน ใช้วิธีเข้าหา

นกัเรยีนทีเ่ปน็ลกูหลานของคนในชมุชน ใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความประวตัิ

ของครอบครัว ทำาให้ทราบว่าคนในครอบครัวมีใครบ้าง หรือไม่ก็เข้าหา 

ผู้ปกครองโดยใช้การขอความช่วยเหลือบังหน้า เพื่อสร้างความรู้จักมักคุ้น 

ก่อนจะใช้กลไกการประชุมร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาชีพที่

เกี่ยวข้องกับปากท้องของคนในชุมชน 

ครูดวงใจเล่าว่า การทำางานทุกอย่างต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความจริงใจ 

เอาจริงเอาจัง และทำาอย่างใส่ใจ เพราะนอกจากจะมีบทบาทเป็นครู และ 

ผู้ส่งเสริมอาชีพแล้ว ครูยังต้องสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาของชุมชนในทุกเรื่อง 

บริการอำานวยความสะดวกให้แกช่มุชนทุกอยา่ง ดกึดืน่เพยีงใดหากคนในชมุชน

เจ็บป่วยครูจะพาไปส่งโรงพยาบาล ลูกหลานต้องไปเรียนในอำาเภอก็ติดรถครู

ขึ้น-ลงหมู่บ้าน ขนขยะจากธนาคารขยะไปขายในเมือง 
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นอกจากสง่เสรมิเรือ่งอาชพีแลว้ กจิกรรมด้านสิง่แวดลอ้มเปน็อีกกิจกรรม

หน่ึงท่ีครูดวงใจริเร่ิมขึ้นในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องธนาคารขยะ ซึ่งเป็นกิจกรรม

ของนกัศกึษาทีมี่ครอบครวัแลว้ ภายใตห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

การมีธนาคารขยะทำาให้ชุมชนมีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบมากข้ึน จากท่ีเคย

ทิง้ขวา้งไปทัว่ กม็กีารใหค้วามรูเ้รือ่งคดัแยกขยะมาขายท่ีธนาคารขยะ ก่อนท่ีจะ

ติดต่อให้ผู้รับซ้ือของเก่าเข้ามาซ้ือ เม่ือมีการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น 

หมู่บ้านดูสะอาดตา สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนก็ดีขึ้นตามไปด้วย

“แตย่งัมปีญัหาทีแ่กไ้มต่กคือ วถิชีวีติทีเ่คยชนิกบัการเลีย้งหมแูบบปลอ่ย 

ทำาให้หมู่บ้านสกปรก ครูยอมรับว่ายังเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านยังไม่ได้ 

ทำาได้แค่ขอร้องกันเป็นรายครั้งเม่ือมีแขกมาเยี่ยมเยียน แต่ขยะอื่นๆ มีการ

จัดการอย่างเป็นระบบ บ้านหลังไหนสะอาดขึ้นก็ได้รับรางวัลไป มีผู้นำาชุมชน

คอยดูแลว่าบ้านหลังนี้สะอาดจริงหรือไม่”

กิจกรรมธนาคารขยะ แม้จะไม่ได้กำาไรมากนัก แต่ผลที่ได้คุ้มค่า

มากกว่าเงินทอง เพราะนอกจากหมู่บ้านจะสะอาดข้ึนแล้ว ความร่วมมือ

รว่มใจของชาวบา้นกมี็มากขึน้ด้วย ทีส่ำาคญักิจกรรมธนาคารขยะกลายเป็น

สนามฝึกทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเรื่องการจดบันทึก และการบริหาร

กิจกรรมธน�ค�รขยะ แม้จะไม่ได้กำ�ไรม�กนัก แต่ผลที่ได้คุ้มค่�

ม�กกว่�เงินทอง เพร�ะนอกจ�กหมู่บ้�นจะสะอ�ดขึ้นแล้ว

คว�มร่วมมือร่วมใจของช�วบ้�นก็มีม�กขึ้นด้วย ที่สำ�คัญ

กิจกรรมธน�ค�รขยะกล�ยเป็นสน�มฝึกทักษะให้นักศึกษ�

ได้ฝึกฝนเรื่องก�รจดบันทึก และก�รบริห�รจัดก�รกองทุน

ซึ่งรูปธรรมคว�มสะอ�ดที่เกิดขึ้น ทำ�ให้ผู้นำ�ในชุมชนใกล้เคียง

สนใจนำ�โครงก�รธน�ค�รขยะไปขย�ยผลในชุมชนของตนเอง
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จัดการกองทุน ซ่ึงรูปธรรมความสะอาดท่ีเกิดข้ึน 

ทำาให้ผู้นำาในชุมชนใกล้เคียงสนใจนำาโครงการ

ธนาคารขยะไปขยายผลในชุมชนของตนเอง 

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยง 

สู่อาชีพของกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นผลงานที่ 

โดดเด่นอีกด้านหนึ่งของครูดวงใจ โดยเฉพาะการ

ผา้ทอลกูเดอืยทีเ่ปน็ภมูปิญัญาของกะเหร่ียงโป ที่

นับวันจะสูญหายไปเนื่องจากวัยรุ่นในชุมชนไม่

สนใจ 

สำาหรับภารกิจด้านการจัดการเรียน 

การสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ  

ครูจะเน้นการสร้างแรงจูงใจผ่านการชวนมาดู

โทรทัศน์ที่ ศศช. แต่ก่อนดูละคร ก็จะชวนกัน

เรียนหนังสือก่อน เน้นไปที่การพูด การฟังให้

เข้าใจก่อน ส่วนการอ่านกับการเขียนซึ่งเป็น

เรื่องยากจะค่อยๆ สอดแทรก เช่น ให้เขียนชื่อ

ตัวเองให้เป็น เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

การที่ครูดวงใจได้รับรางวัลครู เจ้าฟ้า 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากจะเป็น

ความภาคภูมิใจของครูและครอบครัวแล้ว ยังเป็น

ความภาคภูมิใจของชาวบ้านห้วยยากอีกด้วย ซ่ึงครูดวงใจมองวา่ รางวลัทีไ่ดเ้ปน็

ของชุมชน เพราะชุมชนให้ความร่วมมือเต็มที่ วันที่คณะกรรมการลงพื้นที่

คนท่ีบอกเล่าเรื่องราวของครูคือ นักศึกษา คณะกรรมการ และผู้นำาชุมชน  

ที่สามารถเล่ากระบวนการทำางานธนาคารขยะ วิสาหกิจชุมชน และการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างละเอียด
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 วนันี ้ชาวบา้นหว้ยยากกนิอิม่นอนอุน่ มทีนุสำารองสำาหรบัชวีติ รูจ้กั

ความพอเพียง มีระบบการบริหารจัดการกองทุน รู้จักการทำางานร่วมกัน

อย่างแข็งขัน มีความสามัคคี ล้วนเป็นผลจากการวางรากฐานของครูดวงใจ

ที่ทำางานช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงใจและจริงจัง จนวันนี้ครูบอกว่า รู้สึก

วางใจได้ว่า หากวันใดที่ครูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว ชุมชนบ้านห้วยยากมีความ

เข้มแข็งพอที่จะรับมือกับความเปล่ียนแปลง และมีคนพร้อมที่จะสานต่อ

การบริหารจัดการสิ่งต่างๆ ที่ได้ร่วมกันริเริ่มไว้ได้อย่างแน่นอน



การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
และลงมือปฏิบัติ ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียน
เพราะการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากความรู้
ที่ครูให้ นักเรียนยังต้องค้นคว้าความรู้จากหนังสือและ
อินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ครูมะนาวียังพานักเรียนไปเรียนรู้
กับอาจารย์ในมหาวทิยาลยัทีส่อนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การได้เข้าไป
เรียนรู้ในห้องแลบจริงๆ ได้ปรึกษาจากผู้รู้ที่เชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ด้านนั้น และการได้สัมผัสกับบรรยากาศ
การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย กลายเป็นแรงจูงใจ
ให้นักเรียนอยากเรียนต่อสูงขึ้น 
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ครูผู้สร้างการศึกษา
เพื่อชีวิต

มะนาวี สาบูดิง 
กศน. อำาเภอยี่งอ
จังหวัดนราธิวาส
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พื้นฐานที่เป็นเด็กดีและเรียนดีมาโดยตลอด ยืนยันได้จาก
การรับรางวัลเด็กดีของจังหวัดนราธิวาสบ้านเกิด และได้รับ
ทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลายไปจนถึงทุนศึกษา
ต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 
คณะเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อเรียนจบกลับมา ครูมะนาวี สาบูดิง ครู กศน. อำาเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส ที่มีประสบการณ์การทำางานจากหลาย
หน่วยงาน ทั้งงานใน อบต. สำานักงานคุมประพฤติ งานในกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ แต่สุดท้ายตัดสินใจสมัครเป็นครู กศน. 
เพราะคิดว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์
ด้านการศึกษายังด้อยกว่าที่อื่น คนที่มีความสามารถจึงควร
เสียสละมาเป็นครู

“ผมคดิวา่ผมทำาได ้จงึเสยีสละมาเปน็ครใูนชมุชน เพราะทีน่ี่เปน็บา้นเกดิ

ของผม ผมยิ่งต้องเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้คนบ้านผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นอกจากแรงบันดาลใจจากปัญหาการศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้

แล้ว ครูมะนาวีเล่าว่า ในหลักศาสนาอิสลามเชื่อว่า ครูเป็นอาชีพที่สร้างผลบุญ

แก่ตนเอง กล่าวคือถ้าเราสอนคนอื่นให้ปฏิบัติตาม เราจะได้ผลบุญ และเมื่อ 

คนที่เราสอนไปสอนคนอื่นต่อ เขาและเราก็จะได้ผลบุญต่อไป ตราบใดที่เขาใช้

ความรู้ที่เราสอน เราก็จะได้ผลบุญต่อเนื่อง 

กระบวนการเรียนรู้ผ่านสเต็มศึกษา

ครูมะนาวีเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่อำาเภอยี่งอ ปีที่ 2 

เม่ือสอบเป็นครูอาสาสมัคร ประจำาสถาบันการศึกษาปอเนาะได้ จึงย้ายไป

ทำางานท่ี กศน.อำาเภอรือเสาะ 2 ปี พร้อมกับเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครูเพิ่มเติม กระทั่งได้บรรจุเป็นพนักงานราชการในปี พ.ศ. 2549 ต่อมา
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ในป ีพ.ศ. 2552 ยา้ยมาทำางานในพืน้ทีอ่ำาเภอยีง่อจนถึงปจัจบุนั โดยรบัผดิชอบ

สอนวิชาสามัญ สายอาชีพ ทักษะชีวิตต่างๆ ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

การเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีครูมะนาวีรับผิดชอบส่วนใหญ่

จะเนน้ดา้นศาสนา เวลาสว่นใหญผู่เ้รยีนจะทอ่งจำาอลักรุอาน ดังน้ันการวางแผน

การสอนต้องกำาหนดให้ชัดเจนว่า จะสอนวิชาสามัญในช่วงเวลาใด 

“ตามหลักของศาสนาอิสลาม การให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะในโลกหน้า 

อย่างเดียว แต่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับโลกปัจจุบันด้วย เพ่ือให้เขาอยู่รอด 

หมายความว่าเขาต้องมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า หลักของศาสนาอิสลาม

กำาหนดวา่ ใครกต็ามทีต่อ้งการประสบผลสำาเรจ็ทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ เขาจะตอ้ง

มีความรู้ ผมพยายามสอนให้เขาเข้าใจว่า ศาสนากับโลกเป็นของคู่กัน ฉะนั้น

ต้องเรียนรู้สองเรื่องควบคู่กันไป”

เมือ่เวลาสอนมีจำากดั ครมูะนาวจึีงต้องนำาเทคนคิการเรยีนการสอน

แบบสเต็มศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการศึกษาที่บรูณาการระหว่างศาสตร์ 

ท้ังหลาย คอื S = Science T=Technology E=Engineering M=Mathematic 

ท่ี กศน.อำาเภอย่ีงอใช้อยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตในชุมชน โดยเน้น

การนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ครูมะนาวีมีการเพิ่ม A=Art หรือศิลปะสอดแทรกเข้าไปด้วย

กระบวนการเรียนรู้จึงประกอบด้วย การให้ผู้เรียนกำาหนดปัญหาหรือ

ความต้องการ ค้นหารวบรวมความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนเลือกวิธีการ 

ออกแบบ และปฏิบัติการ แล้วจึงทำาการทดสอบประเมินผลและปรับปรุง จากน้ัน

จึงนำาเสนอผลลัพธ์ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหา การทำางานเป็นทีม 

การนำาเสนอ/การสือ่สาร การใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลย ีเกิดความคดิสรา้งสรรค ์

มีความเข้าใจสนใจวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำาวันได้มากขึ้น 
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นวัตกรรมเพื่อชุมชน

ตวัอยา่งการใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบสเตม็ศกึษา ทำาใหค้รแูละ

นักเรียนร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การสร้างเครื่อง 

ตะบันน้ำา และเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาลาโบล่า

โดยการสรา้งเครือ่งตะบนัน้ำา ซึง่เกิดจากการทีค่รแูละนกัเรยีนพยายาม

คิดโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีกรุงเทพฯ นักเรียนของครู

สังเกตเห็นปัญหาของชุมชนท่ีมีบ้านและสวนอยู่บนท่ีสูง ประสบความยากลำาบาก

และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำาน้ำาขึ้นไปใช้เพื่ออุปโภคบริโภค จึงค้นคว้าและ

ประดิษฐ์เครื่องตะบันน้ำาที่ใช้หลักการของการค้อนน้ำา (Water hammer) ทำาให้

เกิดแรงดันเพื่อส่งน้ำาขึ้นไปตามท่อ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงาน

จากน้ำามัน ก็สามารถสูบน้ำาจากข้างล่างขึ้นสู่ที่สูงได้ 

ส่วนเตาพลังงานแสงอาทิตย์พาลาโบล่า เป็นการส่งเสริมให้ชุมชน

ประยุกต์ใช้เศษวัสดุเหลือใช้ นำาจานดาวเทียมรูปทรงพาลาโบล่าที่เสียหาย 

มาประดิษฐ์เป็นเตาพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะรูปทรงพาลาโบล่าจะทำาให้ 

เกิดการสะท้อนแสงและรวมแสงไปยังจุดเดียวที่เรียกว่า จุดโฟกัส จะได้แสงที่มี

ความเข้มข้น ทำาให้เกิดความร้อนมากขึ้น จึงสามารถนำาไปปรุงอาหารได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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“สว่นใหญที่เ่ขาทำาเตาพลงังานแสงอาทติยจ์ะทำาเปน็กลอ่ง ประสทิธภิาพ

ไม่ดีเท่าที่ควร เราก็คิดว่า ทำาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้ย่าง 

ต้ม ปิ้ง นึ่ง ได้หลากหลาย จึงนำาจานดาวเทียมรูปทรงพาลาโบล่าที่เสียแล้ว  

ซึ่งแสงจะสะท้อนไปรวมที่จุดๆ หนึ่ง ทำาให้ความร้อนมีจำานวนมากขึ้น สามารถ

ปรุงอาหารไดห้ลายรปูแบบมาพฒันาเปน็เตาพลงังานแสงอาทติยใ์ชใ้นหมูบ่า้น 

ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีกำาลังเผยแพร่ในชุมชน เพราะทำาได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 

สามารถนำาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย

ลงได้”

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ 

ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้นักเรียน เพราะการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นอกจากความรูท้ีค่รใูหแ้ลว้ นกัเรยีนยงัตอ้งคน้คว้าความรูจ้ากหนงัสอืและ

อินเทอร์เน็ตเพ่ิมเติม ครูมะนาวียังพานักเรียนไปเรียนรู้กับอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ การได้เข้าไปเรียนรู้ในห้องแลบจริงๆ ได้ปรึกษาจากผู้รู้ที่

เช่ียวชาญในศาสตร์ด้านนั้น และการได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียน 

การสอนในมหาวิทยาลัย กลายเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนต่อสูงข้ึน 

 “2-3 ปีที่สอนแบบนี้ พบว่าเด็กที่ทำาโครงงานมีแรงจูงใจในการเรียนต่อ

มากขึน้ พอจบ กศน.ในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายก็เขา้มหาวิทยาลัยได้ เพราะ

ตอนทำาโครงงาน เขาสงัเกตวถิชีวีติในมหาวทิยาลยั วิธกีารเรยีนรูใ้นมหาวิทยาลยั 

ทำาให้เขาอยากเรียนรู้มากข้ึน มีลูกศิษย์ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนราธิวาส 

ราชนครินทร์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส สารพัดช่างนราธิวาส โรงเรียนร่มเกล้า 

ในฐานะเปน็ครผููส้อน กรู้็สกึภาคภูมใิจท่ีสามารถสรา้งพลงัเยาวชนใหม้คุีณภาพ 

มีความรู้ มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมได้”



ข้อจำากัดที่ต้องผ่าน

ครูมะนาวี เล่าว่า การทำางานในพื้นที่ยังคงมี

อุปสรรคบ้าง ทั้งจากบริบทของการเรียนการสอนใน

สถาบันศึกษาปอเนาะ และการอยู่ในบรรยากาศความ

ไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ค่อนข้าง

มาก โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ

และไม่ทันสมัย เนื่องจากข้อจำากัดของสถาบันศึกษา

ปอเนาะ เช่น โทรทัศน์ อาจจะมีช่องที่ไม่สมควรให้

เด็กดู รวมถึงส่ือเทคโนโลยีที่ไม่มีไว้รองรับการศึกษา

คน้คว้าขอ้มลู ในกรณีน้ีครมูะนาวแีก้ปญัหาโดยการ

จัดทำาเอกสารและหนังสือ จัดเป็นมุมเรียนรู้เพื่อ

ส่งส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน โดยเลือกสรรหนังสือ

ภาษาไทยท่ีมเีนือ้หาเกีย่วกบัศาสนา เช่น วทิยาศาสตร์

อิสลาม เรื่องสมุนไพร ฯลฯ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

ภาษาไทยไปในตัว นอกจากความรูใ้นเรือ่งอาชพี และ

การเกษตร 

ครูได้เชื่อมโยงคว�มรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

หลักคำ�สอนของศ�สน�อิสล�ม โดยได้ศึกษ�และสอบถ�มกับ

นักปร�ชญ์ของอิสล�ม จนพบว่� มีคว�มสอดคล้องกันอย่�งม�ก

ถ้�เร�เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเร�เรียนรู้หลักของอิสล�ม

คือ อิสล�มสอนเร�ให้เกิดคว�มพอเพียงในก�รดำ�เนินชีวิต

ไม่ว่�ในด้�นไหนก็ต�ม
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ส่วนปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

เพราะหลายครั้งแผนการสอนที่วางไว้ก็ไม่สามารถดำาเนินการได้ ต้องเปลี่ยน

แผนใหม่ อีกทั้งครูเองก็ต้องระมัดระวังตัว การลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จึงต้อง

กระชับเวลา แม้จะกังวลเรื่องความปลอดภัย แต่ครูมะนาวีก็พยายามคิดใน 

แง่บวกว่า ครู กศน.เป็นองค์กรที่ต้องการพัฒนาเยาวชนและชุมชน ให้ความรู้ 

ให้คำาปรึกษา ส่งเสริมอาชีพแก่คนในพื้นที่ ประชาชนน่าจะรักคน กศน.  

แตก่ระนัน้ครูก็ไมไ่ดล้ะเลยทีจ่ะสรา้งเครือขา่ยความสมัพนัธอ์นัดีกบัคนในชมุชน 

ตั้งแต่ระดับผู้นำาชุมชน ผู้นำาศาสนา และชาวบ้าน 

“เราต้องสร้างเครือข่ายไว้ในชุมชนให้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นเกราะป้องกันให้เรา 

ถ้าคนในพื้นที่รู้ว่าตรงไหนเป็นจุดล่อแหลม เราก็จะได้รู้ด้วย” 

ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างความพอเพียง

เพราะมีพื้นฐานการเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ ครูมะนาวีจึงเข้าใจการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำาตัวเป็นแบบอย่างในการ

ใช้ชีวิตที่ไม่มีหนี้สิน จากการแปลงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ที่บอกว่า รายได้ลบ

รายจ่ายเท่ากับเงินออก ซึ่งครูบอกว่า ถ้าทำาแบบนี้ไม่มีวันเก็บเงินได้แน่ เพราะ

ตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกเช่นกันที่บอกว่า ความต้องการของมนุษย์มีไม่สิ้นสุด 

ดังน้ันหากต้องการส่งเสริมให้เกิดการออม ต้องใช้สูตร นำารายได้ลบเงินออม

เท่ากับรายจ่าย ซึ่งหมายความว่า รายจ่ายของเราคือส่วนที่เหลือจากเงินออม 

และที่สำาคัญคือ ต้องรู้จักพอประมาณ ดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนไว้ ซึ่ง

ครูได้เชื่อมโยงความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก 

คำาสอนของศาสนาอิสลาม โดยได้ศึกษาและสอบถามกับนักปราชญ์ของ

อิสลาม จนพบว่า มีความสอดคล้องกันอย่างมาก

“ถ้าเราเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนเราเรียนรู้หลักของอิสลามคือ 

อิสลามสอนเราใหเ้กดิความพอเพยีงในการดำาเนนิชวีติ ไมว่่าในด้านไหนก็ตาม”
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ดังนั้นในการเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่

ประชาชนในพื้นที่ ครูมะนาวีมักจะชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องดังกล่าว 

“สำาหรับคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเป็นเรื่องศาสนาแล้ว

เขาไมก่ล้าปฏเิสธ ถ้าเราบอกวา่ องคค์วามรูห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ

ในหลวงเหมอืนกบัหลกัคำาสอนของศาสนาอสิลาม เขาจะตอบรับอยา่งแน่นอน 

ผมว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ท่ีในหลวงได้วางแนวทางการดำาเนินชีวิตท่ีเหมาะสม

ให้กับประชาชนชาวไทย” 

แม้หนักใจแต่ยังไปต่อ

การทำางานต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงยาวนานถึง 14 ปี เพราะตั้งใจ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำาให้บางครั้งเมื่อเห็น

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็ทำาให้ครูเกิดความรู้สึกท้อ  

โดยเฉพาะความห่วงใยต่อเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ีนับวันจะมี

พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา

“พื้นที่นี้มีมุสลิม 80 เปอร์เซ็นต์ และศาสนาก็ห้ามเรื่องยาเสพติด คนใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เคร่งเก่ียวกับศาสนา แต่เยาวชนไม่เรียนหนังสือ  

แถมยังติดยาเสพติดอีก จะแก้ไขปัญหาอย่างไร หนักใจมาก”

ครูมะนาวี บอกว่า การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครินทร์จึงเป็นหยาดน้ำาชโลมใจที่ปลุกปลอบว่า อย่าท้อ อย่างน้อย

ต้องใช้พลังใจ พลังกายของตนกระตุ้นให้ภาคส่วนอื่นๆ คนอื่นๆ ร่วมไม้

ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้กับ

คนอื่นทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและความทุ่มเทในการทำางานต่อไป

“ผมจะพยายามส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ และจะทำาให้ดีที่สุด” 



ครูคณิตสามารถพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่ในโรงเรียนให้มี
ความเขียวขจี อย่างครบวงจร มีอาหารประกอบเลี้ยง
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ ผลงานการพลิกฟื้นผืนดิน
ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถเพาะปลูกได้ 
กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่มีชาวบ้านและหน่วยงานราชการเข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างสมำ่าเสมอ และยังได้รับรางวัลระดับ
ประเทศหลายรายการ รูปธรรมที่สะท้อนการทำางาน
อย่างเอาจริงเอาจังและเอาใจใส่ ทำาให้นักเรียนที่เรียน
อยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการเรียนรู้วิชาชีพที่
สามารถปรับใช้ในชีวิต จนผู้ปกครองพาลูกหลานกลับ
มาเรียนที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคีอีกครั้ง 
ความร่วมมือจากชุมชนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย
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เป็นครูด้วยหัวใจ

ดาบตำารวจคณิต ช่างเงิน 
โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี

อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
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เพราะชื่นชอบกีฬาทุกประเภท จึงใฝ่ฝันอยากเป็นครูพละ 
หลังเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จังหวัดน่าน จึงสมัครเรียนต่อ
ท่ีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ แต่ตัดสินใจไม่เรียน 
กลับช่วยพ่อทำานาที่บ้าน 1 ปี จนเพื่อนเขียนจดหมายมาตาม
บอกว่า อาจารย์ให้กลับไปเรียน ดาบตำารวจคณิต ช่างเงิน
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี อำาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก จึงกลับไปเรียนต่อ 

หลังเรียนจบ ชีวิตก็ผกผันอีกคร้ังเม่ือเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกันชวนไปสอบตำารวจ 

ผลปรากฏว่าครูคณิตสอบติด แต่เพื่อนสอบไม่ติด ชีวิตเลยได้มาเป็นตำารวจ  

เมื่อสิ้นสุดการฝึกที่ศูนย์ฝึกอำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการบรรจุท่ี 

กองกำากับ ตชด.34 จังหวัดตาก และได้เป็นครูในที่สุด

ในดินแดนที่ห่างไกล

ครูคณิต เล่าว่า ผู้บังคับบัญชารู้ว่าเรียนจบสายครูมา จึงส่งให้ไปเป็นครู

ท่ีโรงเรียนบ้านแม่จันทะ อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หมู่บ้านห่างไกลที่สุด 

แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในยุคนั้นยังไม่มีเส้นทางคมนาคม ต้องเดินเท้าเข้าไป

เพียงอย่างเดียว

บ้านแม่จันทะ เป็นหมู่บ้านท่ีนับถือลัทธิฤาษี ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็น

ศนูยแ์หง่หนึง่ของพรรคคอมมวินสิตแ์หง่ประเทศไทย ชาวบา้นเขา้รว่มขบวนการ

กับพรรคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 เพราะความขัดแย้งทางความเชื่อและ

ศาสนากบัทางราชการ แมภ้ายหลงัสมาชกิพรรคคอมมวินิสตจ์ะกลบัคืนสูส่งัคม

ภายใต้นโยบาย 66/2523 แต่ความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนยังคงมีอยู่ 

เนือ่งจากชาวบา้นสว่นหนึง่ยังคงนบัถอืลทัธฤิาษ ีและบางส่วนรบัเอาแนวพฒันา

แบบราชการมาใช้ ทำาให้เกดิความไมไ่วว้างใจกนั จนบานปลายเปน็เหตกุารณท์ี่

ชาวบ้านรวมตัวกันโจมตีค่ายตำารวจตระเวนชายแดน มีผู้เสียชีวิตฝ่ายละ 4 คน 

ชาวบ้านที่นี่จึงมีความหวาดระแวงและไม่ไว้ใจหน่วยงานราชการสูง
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เมื่อครูคณิตเข้ามาสอนในปี พ.ศ. 2537 พบสภาพหมู่บ้านที่ไม่คุ้นชิน 

คิดลังเลอยู่ในใจ

“ผมก็ตกใจเหมือนกัน เพราะไม่เคยเห็นกะเหร่ียงมัดผมจุกข้างบน คิดในใจ

ว่าเรามาอยู่ตรงนี้ทำาไม แต่พอคิดอีกทีว่า ถ้าเราไม่ทำาแล้วใครจะทำา ถ้าเราหวัง

แตจ่ะอยูใ่นทีส่บายกันหมดแลว้ใครจะมาชว่ยเขา คดิถึงพระบาทสมเด็จพระเจา้

อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงดูแลประชาชนทั้งประเทศ 60 ล้านกว่าคน แค่นี้เรา

จะทำาไม่ได้หรือ”

เพราะมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยึดมั่นศรัทธาเป็นต้นแบบ ครูคณิตจึง

ตัดสินใจปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ต่อ

“ตอนแรกท่ีน่ีเป็นโรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาตำารวจตระเวนชายแดน 

ไม่มีถนน เดือนหนึ่งเขาจะใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งอาหารให้ครั้งหนึ่ง ถ้าจะหยุดพัก

กต้็องเดนิออกมา แล้วเดนิกลบัไปทำางาน ใชเ้วลาเดนิขึน้ 3 วนักว่าจะถงึโรงเรียน 

เดินลงอีก 3 วันจะกว่าถึงกองร้อยที่อำาเภอ” 

ดว้ยความท่ีเปน็หมู่บา้นหา่งไกล สภาพความเปน็อยู่มแีตค่วามยาก

ลำาบาก นกัเรยีนไมเ่คยเหน็รถ บางครัง้ทีค่รใูหนั้กเรยีนวาดรปู สิง่ทีน่กัเรยีน

วาดคอื ต้นไม ้ไก ่หรอืเฮลคิอปเตอร ์ทีเ่คยเหน็เวลามาสง่อาหาร เปา้หมาย

การจดัการเรยีนรูข้องครคูณิตจึงอยูท่ีก่ารสอนใหน้กัเรยีนอา่นออกเขยีนได ้

เพื่อที่เวลาติดต่องานราชการจะได้สื่อสารกับคนอื่นได้ นอกจากทำาหน้าที่

เป็นครูสอนหนังสือแล้ว ครูคณิตต้องทำาทุกอย่างเพื่อช่วยพัฒนาชีวิต 

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน เป็นทั้งครู หมอ และฝ่ายปกครอง 

ช่วยยื่นเรื่องขอสัญชาติให้ชาวบ้านที่อำาเภอ 

ครูคณิต บอกว่า ระหว่างสอนเห็นคนเป็นมาลาเรียกันมาก ครูจึงสมัครใจ 

มาอบรมเรื่องการตรวจเลือดหาเช้ือมาลาเรีย มีอยู่ครั้งหน่ึงเด็กตัวเล็กๆ อายุ  

3 ขวบ เป็นมาลาเรียมาหลายวันแล้ว ผมยังเจาะเลือดไม่เสร็จเลย กำาลังจะเอา

เลือดละลายเพื่อส่องกล่อง เด็กชักเสียชีวิตในขณะที่เรากำาลังอุ้มอยู่



163ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พลิกชีวิตด้วยการศึกษา

เพราะดำารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชาวบ้านจึงไม่เห็นความสำาคัญของ

การศึกษา พ่อแม่บางคนในหมู่บ้านไม่สนับสนุนให้ลูกเรียนหนังสือ จนครูคณิต

ต้องไปตามถึงไร่ อ้อนวอนพ่อแม่จนใจอ่อนให้ลูกมาเรียน จนได้เด็กน้อย 2 คน

มาดูแลคล้ายๆ ลูกบุญธรรม ติดตามมาใช้ชีวิตนักเรียนในโรงเรียนแห่งที่ 2 ที่ครู

ย้ายมาอยู่ 

“ชวนลกูเขามาเรยีนตอ่จบ ป.6 ผมกส็ง่ไปเรยีนตอ่มธัยมศกึษาในอำาเภอ 

พอจบคนพี่ก็ไปสอบตำารวจ น้องผู้หญิงเป็นพยาบาล”

ความจริงใจและความทุ่มเทช่วยเหลือชุมชนในทุกรูปแบบ ทำาให ้

ครคูณติคอ่ยๆ เขา้ไปอยู่ในหวัใจของชาวบา้นเกอืบทกุคน คนรุน่ใหมท่ีเ่คย

เรยีนหนงัสอืกบัคร ูเริม่ตอบรบัและใหก้ารชว่ยเหลอื จะมก็ีแตผู้่เฒา่ผู้แก่ที่

ยงัคงยดึถอืความเชือ่และฝงัใจกบัอดตี แตก็่ยงัตอ้งพึง่ความช่วยเหลอืของ

โรงเรียนเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นใดอยู่ที่น่ัน ในที่สุดบรรยากาศการอยู่ 

รว่มกนัจงึเปน็แบบถอ้ยทถีอ้ยอาศยั บนพืน้ฐานของน้ำาใจและความจรงิใจ
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“ทีน่ีเ่วลาสรา้งอาคารตอ้งใช้ไมไ้ผผ่า่ทำาเปน็หลงัคาให้เดก็เรยีนอยู่ 3 หอ้ง 

บ้านพักก็เป็นกระต๊อบหลังเล็กๆ มุงใบตองตึง ชาวบ้านก็มาช่วยทำาบ้านพักให้ 

ไดข้า้วปลาอาหารกน็ำามาแบง่ปนัให ้จนเราไมต่อ้งซือ้ ประทบัใจในความมน้ีำาใจ

ของเขา ชาวบ้านเขาเหมือนผ้าขาว เขาไม่รู้อะไรสักอย่างเราก็ไปเติมเต็มบางสิ่ง

ให้เขา”

สร้างโรงเรียนพึ่งพาตนเอง 

ครูคณิตใช้ชีวิตทุ่มเททำางานอยู่ 7 ปี โดยไม่ขอย้าย ในท่ีสุดผู้บังคับบัญชา

เห็นฝีมือ จึงให้ย้ายมาสอนที่โรงเรียน ตชด.บ้านหม่องกั๊วะ ซึ่งครูคณิตตั้งใจ 

จะพัฒนาให้โรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหาร จึงขยายพื้นที่เพื่อ

ดำาเนินโครงการพระราชดำาริอย่างครบวงจร จากพื้นที่ 15 ไร่ เป็น 100  

กว่าไร่ ด้วยการประชุมชี้แจงกับชาวบ้านว่าจะปลูกข้าว ทำาข้าวไร่ ปลูกผัก 

เลีย้งสัตว ์ฯลฯ เพราะการสญัจรลำาบาก ในขณะทีโ่รงเรยีนตอ้งเลีย้งอาหาร

นักเรียนจำานวนมาก การนำาอาหารจากภายนอกเข้ามามีค่าใช้จ่ายสูง 

การดำาเนนิงานภายใต้โครงการพระราชดำารสิมัฤทธ์ิผล โรงเรยีนสามารถ

ผลิตอาหารเลีย้งตนเองได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถประกอบเลีย้งนกัเรยีน 300-

400 คนได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องนำาเข้าอาหารเลย และได้รับรางวัลโรงเรียน

โครงการพระราชดำาร ิกจิกรรมปศสัุตว์ดเีดน่ประจำาเขต 6 ถงึ 2 ครัง้ ได้รบัรางวลั

กิจกรรมหญ้าแฝกดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่นของเขต 6

นอกจากนีค้รคูณติยงัไดข้ยายโอกาสทางการศกึษา โดยเปดิสอนหนงัสอื

เพ่ิมจากช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมท้ังส่งเสริมให้ลูกศิษย์

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาท่ีอำาเภอ จนมีลูกศิษย์จบมาเป็นครู พยาบาล และ

ขา้ราชการในพืน้ทีจ่ำานวนมาก กระท่ังปท่ีี 8 ท่ีครทูำางานอยู ่เม่ือชาวบา้นตอ้งการ

ให้ขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น โดยขอให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ครูก็ได้ดำาเนินงานจนโรงเรียนสามารถเปิดสอนได้ในที่สุด ทำาให้จำานวน

นักเรียนจากตอนเริ่มต้นมีเพียง 135 คน เพิ่มเป็น 400 กว่าคน 



ก้าวข้ามความขาดแคลน

 โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคี อำาเภออุ้มผาง 

จังหวัดตาก คือโรงเรียนแห่งที่ 3 ที่ครูย้ายมาอยู่จนถึง

ปัจจุบัน เป็นชุมชนม้ง มีอาชีพทำาไร่ข้าวโพดและปลูก

ถั่วลิสง คนที่น่ีจึงมีฐานะค่อนข้างดี ไม่ค่อยมีเวลามา

ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน นิยมส่งลูกหลาน 

ไปเรียนท่ีโรงเรียนประถมศึกษาของสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ห่าง

ออกไปเพียง 7 กิโลเมตร ในขณะที่ผืนดินที่ตั้งของ

โรงเรยีนเปน็ดินคณุภาพเลว ไมส่ามารถเพาะปลกูอะไร

ได้มากนัก แต่ด้วยประสบการณ์ในการทำาโครงการ 

พระราชดำาริจนประสบความสำาเร็จ มีรางวัลการันตี 

ความสามารถมากมาย ทำาให้ครคูณติสามารถพฒันา

พลกิฟืน้พืน้ทีโ่รงเรยีนใหม้คีวามเขยีวขจ ีมีทุกอยา่ง

ครบวงจร มีอาหารประกอบเลี้ยงนักเรียนได้อย่าง

เพียงพอ ผลงานการพลิกฟ้ืนผืนดินที่ขาดความ 

อุดมสมบูรณ์ให้สามารถเพาะปลูกได้ กลายเป็น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล 

ที ่9 ทีมี่ชาวบา้นและหนว่ยงานราชการเขา้มาศกึษา

ดูงานอย่างสม่ำาเสมอ

ผลงานของโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ

เช่น กิจกรรมหญ้าแฝกดีเด่น การนำานักเรียนเข้าร่วม

กจิกรรมยวุเกษตรกรโลกทีจ่งัหวัดชลบรุ ีฯลฯ กลายเป็น

รูปธรรมที่สะท้อนการทำางานอย่างเอาจริงเอาจังและ

เอาใจใส่ ทำาให้นักเรียนที่เรียนอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และเกิดการเรียนรู้วิชาชีพที่สามารถปรับใช้ในชีวิต  

165ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



166 ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จนผูป้กครองเหน็ถงึประสิทธภิาพในการจัดการเรยีนการสอนพาลกูหลาน

กลับมาเรียนที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่กลองคีอีกครั้ง และความร่วมมือจาก

ชุมชนก็หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย

“จากทีเ่ขาสบประมาทวา่ทำาไม่ได ้เรากท็ำาจนได้ ตอนนีไ้มว่่ากิจกรรมอะไร 

ชาวบ้านย่ืนมือเข้ามาช่วยหมด จะทำาอะไรบอก ชาวบ้านช่วยเต็มท่ี ทำาให้เข้าใจว่า 

การทำางานจะประสบผลสำาเร็จได้ ต้องใช้ใจแลกใจ และต้องทำาอย่างจริงจัง  

เมื่อเขารู้ว่าเราทำาจริง มีความจริงใจกับเขา เราก็จะได้รับความจริงใจกลับมา”

ครูคณิตได้ใช้โอกาสที่ชาวบ้านเปิดใจขยายผลกิจกรรมเลี้ยงสัตว์ 

ปลกูผกั และการประมงสู่ชุมชน โดยชีใ้หเ้หน็ประโยชนท์ีจ่ะเกิดขึน้ ทัง้การ

ลดรายจ่ายจากการผลิตอาหารกินเอง การได้แบ่งปันสู่ผู้อ่ืน และโอกาสสร้าง

รายได้จากการจำาหน่ายผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคในครอบครัว เป็นการ

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน

ครูคณิตนำาพาโรงเรียนก้าวข้ามข้อจำากัดและความขาดแคลนท้ังเรื่อง 

งบประมาณ สภาพพื้นที่ และความร่วมมือจากชุมชนได้อย่างงดงาม เพราะมี

ตัวอย่างจากคุณย่าที่เป็นครู อีกทั้งนิสัยส่วนตัวท่ีเป็นคนช่างสังเกต โดยคร ู

เล่าว่าเวลาไปไหนจะสังเกตและถ่ายรูปสิ่งดีๆ เก็บไว้ เพื่อมาประยุกต์ใช้ตาม

บริบทของโรงเรียน

ครูคณิตได้ใช้โอก�สที่ช�วบ้�นเปิดใจขย�ยผลก�รทำ�กิจกรรม

เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก และก�รประมงสู่ชุมชน โดยชี้ให้เห็นประโยชน์

ที่จะเกิดขึ้น ทั้งก�รลดร�ยจ่�ยจ�กก�รผลิตอ�ห�รกินเอง

ก�รได้แบ่งปันสู่ผู้อื่น และโอก�สให้ก�รสร้�งร�ยได้จ�กก�รจำ�หน่�ย

ผลิตผลที่เหลือจ�กก�รบริโภคในครอบครัว เป็นก�รน้อมนำ�

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในครัวเรือน
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ในส่วนของการบริหารบุคลากรภายในโรงเรียน ครูคณิตเน้นการ

ทำางานร่วมกันแบบพี่กับน้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเน้นย้ำาให้ทุกคน

มีสำานึกในหน้าที่ มีความสามัคคีในการทำางาน 

“คติการทำางานของผมที่บอกกับครูในโรงเรียนว่า เราต้องรู้บทบาท 

ของเราว่า เราอยู่ตรงไหนก็ทำางานไปตามบทบาทหน้าที่นั้น ผมอยู่ตรงไหน 

ผมก็จะทำางาน จะดูแลทุกอย่างในโรงเรียน แม้แต่สวัสดิการเล็กๆ น้อยๆ ครูจะ

ไปประชุมที่ไหน ผมก็จะหาค่าน้ำามันให้ สิ้นปีอาจจะพาไปเท่ียวไปทัศนศึกษา 

ไปดูโรงเรียนที่เขาพร้อม ไปเที่ยวทะเลบ้าง เป็นขวัญกำาลังใจเล็กๆ น้อยๆ ที่มี

ให้กับเพื่อนร่วมงาน”

เป้าหมายต่อไปในชีวิต

 แม้การบริหารจัดการโรงเรียนในภาพรวมจะเป็นไปด้วยดี นักเรียนมี

โภชนาการดีขึ้น มีอัตราการศึกษาต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ครูคณิตก็ยัง 

ยอมรับว่า ยังมีจุดอ่อนด้านวิชาการที่ยังต้องปรับปรุง เพราะครูในโรงเรียน 

สว่นใหญจ่บไมต่รงสาขาวชิาทีส่อน จงึอยากพฒันางานวชิาการใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
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เมื่อลูกศิษย์เรียนจบไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเรียนต่อ 

“ผมว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย 

ถ้าเด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี ก็จะทำาให้ประเทศชาติของเราเจริญไปด้วย” 

ครูคณิตมองว่า การได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

เป็นสิ่งท่ีเติมเต็มความภาคภูมิใจในชีวิต เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ทำาให้ครูยิ่ง

ทุ่มเททำางานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระ 

พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนกว่าร่างกายจะ 

ทำาไม่ไหว

“ผมว่�ก�รศึกษ�เป็นสิ่งที่สำ�คัญที่สุด ไม่ว่�จะอยู่ที่ไหน

ของประเทศไทย ถ้�เด็กในชุมชนได้รับก�รศึกษ�ที่ดี

ก็จะทำ�ให้ประเทศช�ติของเร�เจริญไปด้วย” 
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ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ท่ีเข้าใจหัวอกคนเป็นครู ไม่ว่าจะเป็นครู 

ตชด. ครู กศน. ครู สพฐ. ครูคณิตจึงอยากฝากกำาลังใจให้ครูที่ทำางานในถิ่น

ทุรกันดารว่า ถ้ารู้สึกท้อขึ้นมาก็ขอให้คิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

รัชกาลที่ 9 

“พระองคท์า่นเหน่ือยกว่าเรามาก เราแคเ่สีย้วหนึง่ของพระองคท์า่น

กต็อ้งทำาใหด้ทีีส่ดุ เพือ่ตอบแทนบญุคณุของแผ่นดนิ ตอบแทนคณุความดี

ของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย” 



เหตุผลที่ครูเพียรเริ่มกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน
อย่างจริงจัง เพราะโรงเรียน ตชด.ส่วนใหญ่ต้องทำา
อาหารเลี้ยงนักเรียน แต่พืชผักที่จะใช้ประกอบอาหาร
หายาก แม้ชาวบ้านที่นี่จะมีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ 
หาผักหาเนื้อสัตว์จากป่า เมื่อโรงเรียนต้องการวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารก็จะหาได้เพียงแต่หยวกกล้วย
กับหน่อไม้ ซึ่งมีเฉพาะในฤดูฝน อาหารส่วนใหญ่ต้อง
นำาเข้าจากภายนอก จึงเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำาก่อนคือ
การเปิดพื้นที่เพื่อปลูกผัก ตามด้วยการเลี้ยงเป็ด
ก่อนจะขยายผลไปสู่การเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น 
ทั้งไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน ไก่งวง หมูหลุม โค และปลา 
เพื่อให้เด็กและครูอิ่มท้อง
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ครูเกษตรเพื่อทุกชีวิต

ดาบตำารวจเพียร ฉลูรัตน์ 
โรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า

อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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จากความตั้งใจแรกที่มาเป็นครู ตชด.เพราะคิดว่าจะได้มีเวลา
อ่านหนังสือเตรียมสอบเลื่อนขั้นเป็นนายร้อย แต่เมื่อเห็น
ความขาดแคลนของลูกศิษย์ตัวน้อย ที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ดาบตำารวจ เพียร ฉลูรัตน์ แห่งโรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า 
อำาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปลี่ยนใจเลิกคิดจะสอบ
เลื่อนตำาแหน่ง ตั้งใจอุทิศตัวสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรียน
ลูกศิษย์ และชุมชน

ทุกคนในโรงเรียนต้องอยู่ดี กินดี

ครูเพียรเป็นลูกอีสาน มีถิ่นกำาเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เรียนจบมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 แล้วสมัครเข้ารับราชการตำารวจ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานปราบปราม 

มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่หมวดสนามรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านทิไลป้า ในปี พ.ศ. 2550 

เห็นว่าโรงเรียนมีหนังสืออยู่เยอะ น่าจะมาอยู่เพ่ือท่ีจะได้อ่านหนังสือสอบเพ่ือ

เล่ือนข้ัน ปีถัดมาจึงสมัครมาเป็นครูที่นี่ 

“ช่วงแรกสิ่งที่มองว่าเป็นปัญหาคือ เราอยากปลูกผักเพื่อให้เด็กและคร ู

มีกิน แต่ปัญหาที่เจอคือระบบน้ำาไม่ดี ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง จึงเริ่มขุดบ่อดินเพื่อ

เก็บน้ำาที่ใช้แล้วจากการอาบน้ำา ล้างจาน มาใช้รดผัก”

เหตุผลที่ครูเพียรเริ่มกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพราะ

โรงเรียน ตชด.ส่วนใหญ่ต้องทำาอาหารเล้ียงนักเรียน แต่พืชผักท่ีใช้ประกอบอาหาร

หายาก ชาวบ้านที่น่ีมีวิถีชีวิตพึ่งพิงธรรมชาติ หาผักหาเนื้อสัตว์จากป่า  

เม่ือโรงเรียนต้องการวัตถุดิบในการประกอบอาหารก็จะหาได้แต่หยวกกล้วย

กบัหนอ่ไม ้ซึง่กม็เีฉพาะในฤดฝูน อาหารสว่นใหญ่ตอ้งนำาเขา้จากภายนอก 

เห็นว่าส่ิงทีต่อ้งทำาก่อนคือ การเปดิพืน้ท่ีเพือ่ปลกูผัก ตามดว้ยการเลีย้งเปด็ 

ซ่ึงภายในปีเดียวก็สามารถเพาะพันธุ์ได้มากถึง 200 ตัว และต่อมากลายเป็น

เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนท่ีโรงเรียน ตชด.บ้านทิไล่ป้า 

มั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากเป็ดแน่นอน
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เมือ่การเลีย้งเปด็ประสบผลสำาเรจ็อยา่งด ีครก็ูเริม่ขยายผลไปสูก่ารเลีย้ง

สัตว์ประเภทอืน่ ขอพนัธุห์มจูากปศุสตัว ์ไดร้บัการอนเุคราะหห์มพูนัธุเ์หมยซาน

มา 3 ตัว เป็นการตั้งต้นทดลองเลี้ยง แต่ยังไม่ได้ขยายพันธุ์ เมื่อหมูโตก็ใช้เป็น

อาหารเลี้ยงเด็กนักเรียน 

การทำางานเกษตรแม้จะประสบความสำาเร็จ แต่ก็มีข้อบกพร่องที่ได้รับ 

คำาตำาหนจิากผูบ้งัคบับญัชาเรือ่งการจดัสดัสว่นการใชป้ระโยชนพ์ืน้ท่ีในโรงเรยีน 

เพราะโรงเรือนเลีย้งสตัวอ์ยูใ่กลก้บับา้นพกัคร ูทำาใหค้รตูอ้งพกัการเลีย้งสตัวแ์ลว้

รื้อโรงเรือนทั้งหมดย้ายไปปลูกสร้างใหม่ ขยายพื้นที่ออกไปโดยไม่รู้ว่าได้รุกล้ำา

พื้นที่ป่า 

“ตอนน้ันเราทำาโดยยังไม่ได้คิดว่าต้องขยายไปสู่ชุมชน คิดแต่ว่าทำาอย่างไร

ก็ได้ให้เด็กทุกคนได้กินอิ่มนอนหลับ ที่มุ่งเรื่องปากท้องก่อน เพราะโรงเรียนมัน

ไกลอยู่แล้ว เดินทางเข้าออกก็ลำาบากอยู่แล้ว จึงอยากให้ครูและนักเรียนได้กิน

อาหารอร่อยและดีต่อสุขภาพ” 

แม้จะถูกตำาหนิ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็น่าชื่นใจ เมื่อชาวบ้านเห็นว่า

ลกูหลานได้กนิอิม่ กนิดขีึน้ รวมทัง้สามารถมาพ่ึงพาโรงเรยีนในเรือ่งอาหาร

ไดย้ามขาดแคลน คำาตำาหนทิีไ่ด้รบักถู็กพจิารณานำามาปรบัปรงุการทำางาน 

มกีารจดัการใชป้ระโยชนพ์ืน้ทีใ่ห้เหมาะสมมากขึน้ โดยในปจัจบัุนแบง่พืน้ท่ี

สำาหรับการเกษตรคือ ปลูกข้าว 30 ไร่ ปลูกถั่วตระกูลต่างๆ อีก 30 ไร่ พื้นที่

ส่วนหนึ่งกันไว้ทำาแปลงดอกไม้ และมีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

ที่ขอชาวบ้านไว้อีก 30 ไร่ สำาหรับใช้ปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโคของโรงเรียน

เมื่อโรงเรือนสำาหรับเลี้ยงสัตว์พร้อม คือมีโรงเรือนไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่บ้าน 

ไก่งวง และสุกร มีทั้งพื้นดิน พื้นซีเมนต์ และหมูหลุม นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนโค 

บอ่ปลา 30 บอ่ ทกุพืน้ทีถ่กูจดัสรรอยา่งลงตวั ทัง้แปลงผัก สว่นเลีย้งสตัว์ บริเวณ

อาคารเรียน โรงครัว บ้านพักครู รวมถึงแปลงดอกไม้

“แนวคิดท่ีจะทำาแปลงดอกไมค้อื อยากใหโ้รงเรียนมขีองกินและดูสวยงาม 

เพื่อให้คนที่เข้ามาเยี่ยมรู้สึกดีว่าแม้โรงเรียนเราจะอยู่ไกล แต่เรามีพร้อมทุกสิ่ง”



สำาหรบัแผนงานทีต่ัง้ใจจะทำาเพิม่ คอื รา้นคา้

ชุมชนในความหมายใหม่ ที่ไม่ใช่นำาสินค้าจาก

ภายนอกมาวางขาย แตเ่ปน็การนำาผลผลติในชุมชน

มาจำาหน่ายให้แก่สหกรณ์โรงเรียน นำาไปขายสู่

ภายนอก เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ประสบการณ์ของความพากเพียร

ครูเพียร เล่าว่า งานเกษตรที่ทำามาทั้งหมดนั้น 

ไม่ได้มีความรู้จากการร่ำาเรียนเขียนอ่าน แต่เป็นความรู้

จากประสบการณ์ชีวิตล้วนๆ นับตั้งแต่เล็กที่ครูต้อง 

จากบ้านไปอยู่ฟาร์มสุกรต้ังแต่เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 

ทำางานได้ค่าจ้างวันละ 1 บาท จนกระทั่งเรียนจบ

มัธยมศึกษาจึงได้กลับมาอยู่บ้าน ช่วยแม่ค้าขาย  

ยามว่างในวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยงานในเทศบาล  

ทั้งเก็บกวาดขยะ ซ่อมไฟฟ้า ได้ค่าจ้างวันละ 40 บาท 

“เราถูกพ่อแม่บ่มเพาะมาแบบนี้ ความอดทน 

จึงสูง เมื่อผ่านอะไรมาเยอะ ประสบการณ์ก็มากตาม

ไปดว้ย มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มจีนิตนาการ ซึง่ก็ไม่รูว่้า

ถูกหรือผิด เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้เลย แต่

ผมอยากทำา ถ้าเราไม่ทำา ก็ไม่มีใครทำา ถูกนายตำาหนิ 

ผมกไ็มว่า่อะไร ไมใ่ชเ่พราะเราไมเ่คารพผูบ้งัคบับญัชา 

แต่เราคิดแค่อยากให้เด็กมีกิน เรามีกิน เพื่อนร่วมงาน

มีกินเท่านั้น” 
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นอกจากอาศัยประสบการณ์ล้วนๆ ในการทำาการเกษตรในโรงเรียน  

ครเูพยีรยงันำาความคิดเหน็จากเพือ่นรว่มงานและผู้ปกครองนกัเรยีนมาใช้

เป็นแนวทางการทำางาน พยายามแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ จากสื่อที่

หลากหลาย เช่น ไม่มีความรู้เรื่องการเลี้ยงกบเลย ก็หาความรู้จากยูทูปนำา

มาผสมผสานกับประสบการณ์ที่เคยพบเห็น ปรับวิธีการให้สอดคล้องกับ

สภาพพ้ืนที ่จนสามารถเลีย้งกบไดผ้ลดี เชน่เดยีวกบัการเลีย้งสตัวป์ระเภทอ่ืนๆ 

เพราะตั้งใจทุ่มเททำางานเพื่อพัฒนาโรงเรียน ความคิดจึงวนเวียนอยู่กับ

การทำางานตลอด 24 ช่ัวโมง จึงกลายเป็นคนติดโรงเรียน เพราะรู้ว่างานท่ีต้องทำา

มอียู่มากมาย หากตอ้งแบ่งเวลาไปไหนก็เท่ากบัเสยีเวลาทำางานไปค่อนขา้งเยอะ 

“เวลาผมทำางาน ผมจะไม่หยุด ทำาถึง  

3 ทุ่มทกุวนั ถา้ใครไม่ไปตามผมกไ็มเ่ลกิ ผมจะ

แบ่งเวลาเช้ามาทำางานตั้งแต่ตี 4 สายมาเข้า 

ชั้นเรียน เที่ยงดูเด็กรับประทานอาหาร บ่าย

เขา้ชัน้เรยีน บา่ยสามจงึหายตวัไปทำางานอืน่ๆ 

ในโรงเรียน ผมถึงไม่อยากไปไหน เวลา 24 

ชัว่โมงของผม สว่นใหญจ่งึอยูกั่บการสอนและ

การสร้างสิ่งที่ขาด” 

ครูเพียรยังนำ�คว�มคิดเห็นจ�กเพื่อนร่วมง�นและผู้ปกครองนักเรียน

ม�ใช้เป็นแนวท�งก�รทำ�ง�น พย�ย�มแสวงห�ข้อมูล คว�มรู้ใหม่ๆ 

จ�กสื่อที่หล�กหล�ย นำ�ม�ผสมผส�นกับประสบก�รณ์ที่เคยพบเห็น 

ปรับวิธีก�รให้สอดคล้องกับสภ�พพื้นที่
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สอนเด็กต้องสนุกและมีความสุข

แมจ้ะใสเ่รือ่งการเกษตร แตค่รเูพยีรกไ็มไ่ด้ละทิง้หน้าทีห่ลกัคือ การสอน

ลูกศิษย์ โดยรับผิดชอบสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งครูเพียร 

ออกตัวว่าไม่ได้เก่งด้านวิชาการ แต่ถ้าต้องสอนในสิ่งที่ไม่รู้ก็จะค้นคว้าเพิ่มเติม

แล้วนำามาปรับใช้ในการสอน 

“เทคนคิในการสอนจรงิๆ สำาหรบัชัน้ประถมศึกษาปทีี ่1-3 คือตอ้งทำาให้

เด็กสนุก มีความสขุ และอยากมาโรงเรยีน ทำาใหเ้ขารู้สกึวา่การเรยีนมนังา่ย สว่น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต้องเน้นเรื่องของการคิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งขั้นแรก

ต้องทำาให้เขาอยากมาโรงเรียนเสียก่อน เม่ือเขาอยากเรียนแล้ว เราต้องหารูปแบบ

วิธีการสอนที่ไม่เครียดเพื่อให้เขาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น”

ดงันัน้ในการสอนบางครัง้ถา้ครเูพยีรเหน็ลกูศษิยเ์ริม่หาว เริม่เครยีด 

ก็จะเปล่ียนบรรยากาศพาไปดูผักท่ีปลูกไว้ พาไปให้อาหารสัตว์ เป็นการสร้าง

ความสุขในการเรียนรู้ ก่อนที่จะสอดแทรกการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

เข้าไป 

ผลสำาเรจ็จากการสรา้งอาหารไดอ้ยา่งพอเพยีงตอ่การบรโิภคในโรงเรยีน 

ทำาให้ครูเพียรมีแนวคิดที่จะขยายผลการเลี้ยงสัตว์ไปสู่ชุมชน แต่ด้วยชาวบ้าน 

ไม่นิยมเลี้ยงสัตว์ เพราะรู้สึกเป็นภาระในการดูแล ครูจึงต้องเลือกขยายผลกับ

คนทีส่นใจกอ่น ดว้ยการเปดิโอกาสให้เข้ามาเลีย้งสตัวใ์นโรงเรยีน กลายเปน็วา่

กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกมาช่วยกันทำา เป็นการสาน

สัมพันธ์ในครอบครัวไปพร้อมกับดูแลสัตว์เลี้ยงของโรงเรียนไปด้วย 

ครเูพยีรหวงัวา่ การไดท้ดลองเลีย้งสตัวเ์อง ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารดแูลสตัว ์และ

สัมผัสถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของตนเอง จะทำาให้ชาวบ้านเริ่ม

สนใจท่ีจะเลีย้งสตัวห์ลากหลายชนิดมากขึน้ ซึง่จะทำาใหแ้ตล่ะครอบครวัมอีาหาร

โปรตีนไว้บริโภคอย่างพอเพียงในอนาคต แทนการเข้าป่าล่าสัตว์ที่นับวันจะหา

ยากขึ้นทุกที รวมทั้งสุ่มเสี่ยงต่อการทำาผิดกฎหมาย
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เมือ่ความเจรญิคบืคลานเข้ามาสูช่มุชน การเตรียมตวัพรอ้มรบัมอืกบัการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องเตรียมไว้แต่เน่ินๆ ดีกว่ารอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึง

ตัวโดยไม่คิดทำาอะไร เพราะอย่างน้อยการเริ่มเลี้ยงสัตว์และปลูกผักไว้บริโภค 

ในครัวเรือนก็จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีทำาให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายในการดำารงชีพลง 

ได้บ้าง

“ความเช่ือของคนที่บ้านทิไล่ป้า เขาที่ไม่เลี้ยงสัตว์ เราก็ทำาทุกอย่างให้

เขาเห็นวา่ เรามุง่มัน่ เราทำาจรงิๆ เราขอเลีย้งสตัวใ์นพืน้ทีข่องโรงเรยีน เลีย้งแลว้

เราไมไ่ดก้นิคนเดยีว เวลาจัดกจิกรรมในโรงเรยีน ผูป้กครองก็ได้ทานกับเรา พอได้

ทานบ่อยๆ เขาก็รู้สึกอยากจะเลี้ยงเองบ้าง” 

ใช้ “ความรัก” สร้างคน

ความตั้งใจในการทำางานมานานกว่า 10 ปี แม้ไม่บรรลุผลสำาเร็จ

อย่างที่ตั้งใจไว้ทุกเรื่อง แต่ก็เริ่มเห็นเค้าลางของความเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มทำาแปลง

เกษตรไว้บริโภค บทบาทที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ แต่รวมถึงการดูแลเรื่อง
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ปากท้อง สุขภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนประดุจลูกหลาน แม้กระทั่ง 

ลกูศษิยเ์รยีนจบไปแลว้กย็งัต้องหาทีเ่รยีนต่อ หางานใหท้ำา ซึง่เคลด็ลบัของ

การทำาอย่างนี้ ครูเพียรบอกว่ามีเครื่องมือเดียวคือ “ใช้ความรัก” 

“เราดูแลเด็กเหมือนดูแลลูก เราเลี้ยงแมวเรายังรักแมว แต่นี่เป็นคนที่มี

ชีวิต จิตใจ มีความรู้สึก เราก็ต้องรักเป็นธรรมดา ผมจะเป็นคนที่ไม่ตีเด็กเลย  

แต่จะใช้ความรักมากกว่า ซึ่งเขาจะกลัวมากกว่าไม้เรียวเสียอีก” 

ครูเพียรเล่าว่า ท่ีทำางานอย่างทุ่มเทกายใจเช่นน้ี เป็นเพราะลอกเลียนแบบ

จากต้นแบบท่ีเทิดทูนไว้เหนือหัวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 

ส่ิงต่างๆ ท่ีได้ลงมือทำามีคนคิดไว้ ทำาไว้แล้วคือ พระองค์ท่าน ส่ิงท่ีครูเพียรนำามา

ปฏบิตัลิว้นเปน็การทำาตามรอยของพระองคท์ัง้สิน้ ความเช่ือม่ันศรทัธานีจ้งึเป็น

พลังหล่อเลี้ยงหัวใจให้สามารถอดทนต่อความยากลำาบากในชีวิตความเป็นอยู่ 

จนกลายเป็นความรัก ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำา

“ถ้าเราไปสอบนายร้อยเราอาจจะทำาประโยชน์ได้ไม่เท่ากับการเป็นครู” 

การได้เห็นนักเรียน เพื่อนครู คนในชุมชนกินอิ่ม อยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข คือ รางวัลท่ีครูเพียรได้รับในทุกๆ วัน ส่ิงท่ีครูทำาให้ครอบครัวได้เห็น 

กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกสาวอยากเดินตามรอยเท้าพ่อ จึงพยายาม

มุ่งมั่นตั้งใจเรียน เมื่อเรียนจบแล้วจึงอาสาไปทำาหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนใต้อย่างไม่ลังเล และน่ันก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของครูท่ีครอบครัว

ของตนได้ทำาหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดิน



ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดคำา 
ครูผู้รับผิดชอบต้องทำาแผนการสอน แล้วนำาเสนอต่อ
ครูใหญ่ก่อน หลังการสอนในแต่ละวันต้องมีการบันทึก
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา 
ทุกสัปดาห์ครูจะต้องส่งบันทึกให้ครูใหญ่ตรวจ และ
นำาปัญหามาหารือกันว่าจะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ครูผู้สอน
ต้องจัดทำาสื่อการเรียนการสอนเอง 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

พันตำารวจโทสมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์
โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก  

อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
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เคยคิดว่าชีวิตตัวเองลำาบากแล้ว แต่เมื่อมาเป็นครู ตชด.
จึงพบว่า ยังมีอีกหลายชีวิตที่ยากลำาบากมากกว่าตนเอง
พันตำารวจโท สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียน 
ตชด.บ้านประกอบออก อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
จึงทุ่มเททำางานเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างเต็มหัวใจ

แรงใจจากการด้อยโอกาส

ชีวิตวัยเด็กที่ต้องมาอยู่วัดตั้งแต่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนเรียนจบ

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 มกีารเปดิรบัสมคัรครปูระจำาตำาบล ครสูมเกยีรตเิลอืกทีจ่ะ

เรียนต่อ แต่สุดท้ายก็สอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด จึงมาเป็นเด็กวัดที่วัดราชาคณะ 

เพ่ือเรียนต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ทำางานหาเงินส่งเสีย 

ตวัเองเรยีน สดุทา้ยก็เรยีนไมจ่บ จงึมาสมคัรเปน็ตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

โดยรับราชการครั้งแรกวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2526 ตำาแหน่งพลตำารวจของ 

กองกำากับการ ตชด.เขต 8 ปฏิบัติหน้าท่ีในหมวดปฏิบัติการด้านความมั่นคง 

ทำางานอยู่ในฐานปฏิบัติการ งานลาดตะเวน และงานมวลชนไปพร้อมกัน จึงได้

รู้จักโรงเรียน ตชด. หลังจากนั้นอีก 8 ปี จึงสมัครเป็นครู ตชด. 

แตก่ารจะเปน็คร ูตชด.ในยคุนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย ตอ้งผา่นการสอบคดัเลอืก

อย่างเข้มข้น ท้ังสอบคัดลายมือ เพราะคนจะเป็นครูลายมือต้องสวย สอบข้อเขียน 

สาธิตการสอน จับฉลากได้เรื่องใดก็สอนเรื่องนั้น ครั้งนั้นทั้งกองกำากับมีผู้สมัคร 

20 คน รับเพียง 1 คนเท่านั้น ซึ่งตำาแหน่งก็ตกเป็นของครูสมเกียรติในที่สุด 

“นกึถงึชวีติตวัเองทีไ่มป่ระสบความสำาเร็จอะไรเลย ตัง้ใจเรยีนนิตศิาสตร์

ก็เรียนไม่จบ มาเรียนจบตอนหลัง พอเป็นครู ตชด. เราว่าเราแย่แล้วนะ แต่มา

เจอเด็กท่ีนี่แย่กว่าเราอีก เด็กที่ผมสอนเป็นลูก ผกค.ท้ังน้ัน เลยกลายมาเป็น 

แรงบันดาลใจให้ผมอยากเป็นครูช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส”
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ครูสมเกียรติเริ่มชีวิตครู ตชด.ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่โรงเรียน ตชด.

บ้านยูงงาม อำาเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จนติดยศเป็นสิบตำารวจ 

สอนอยู่ที่นั่น 12 ปี พอปี พ.ศ. 2536 มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งแรก ปี พ.ศ. 2544 สอบเป็นนายตำารวจสาย

ครูใหญ่จึงย้ายมาอยู่ท่ีกองกำากับ 41 จังหวัดชุมพร รับผิดชอบพ้ืนท่ี 3 จังหวัดคือ 

ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง รับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ท่ีโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพง 

อำาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และได้รับรางวัลครูใหญ่

ดีเด่นระดับภาค ในปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลครูใหญ่ดีเด่นระดับ

ประเทศและไดร้บัโลพ่ระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม

ราชกุมารี กระทั่งย้ายมาสอนที่โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก อำาเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

ผลงานท่ีโดดเดน่ของครสูมเกยีรตมิท้ัีงเรือ่งการแก้ปญัหาการใชภ้าษาไทย

ของนกัเรียน การพฒันาศนูยก์ารเรยีนรูเ้รือ่งการปลกูผกัระบบไฮโดรโปนกิส ์และ

การบริหารกองทุนของโรงเรียน

สร้างฐานความรู้จากภาษาไทย

การแกป้ญัหาการใชภ้าษาไทยของนกัเรยีน สบืเนือ่งจากเดก็ใน 4 อำาเภอ

ของจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นเด็กมุสลิมเกือบ 100 

เปอร์เซ็นต์ ในโรงเรียนมีเด็กไทยพุทธแค่ 4 คน ซึ่งโดยวิถีของชาวมุสลิม ภาษา

ทีใ่ชใ้นชวิีตประจำาวนัคอื ภาษายาวี ดงันัน้เด็กทีเ่ร่ิมเขา้โรงเรยีนอนบุาลสว่นใหญ่

จึงพูดภาษาไทยไม่ได้ ส่งผลต่อการเรียน เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผล O-NET ไม่ผ่านมาตรฐาน ครูสมเกียรติจึงทำา

โครงการอ่านออกเขียนได้อย่างย่ังยืน สอนภาษาไทยโดยวิธีการแจกลูกสะกด

คำา เช่น การสะกดคำาว่า กา เริ่มจาก ก.ไก่ สระอา อ่านว่า กา 
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การจัดการเรียนการสอนวิธีน้ีเร่ิมต้ังแต่ช้ันอนุบาล ตลอด 1 ปีการศึกษา 

มีทีมครูอาสาคือ ครูในโรงเรียน ประกอบด้วยครูภาษาไทย 1 คน และ 

ครูอาสาอีก 2 คน แบ่งเด็กเป็น 2 ระดับคือ กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ 

กลุ่มประถมศึกษาปีที่ 4-6 คัดกรองผ่านการเลือกคำาง่ายๆ 50 คำาสำาหรับ

แต่ละระดับช่วงชั้น แล้วให้เขียนตามคำาบอก ถ้าเขียนไม่ได้แสดงว่าอ่าน 

ไม่ได้ สามารถแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่มคือ เด็กอ่านออก เด็กอ่านไม่คล่อง 

เดก็อา่นไมไ่ดเ้ลย แลว้จดักลุม่ใหม่คอืรวมกลุม่ทีอ่า่นไม่ไดก้บัอา่นไมค่ลอ่ง

มาสอนพิเศษช่วงเช้าวันละ 1 ช่ัวโมงก่อนเข้าเรียนตามปกติ เมื่อส้ินสุด 

ภาคเรียนมีการประเมินผลโดยให้เด็กเขียนตามคำาบอก 

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนแจกลูกสะกดคำา เป็นความรู้ท่ีได้มา

จากประสบการณเ์รยีนในอดตี ซึง่ครสูมเกยีรตเิคยนำามาปรบัใช้ในการสอนตอน

อยู่ท่ีโรงเรียน ตชด.บ้านยางโพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าสามารถสอนเด็ก

นักเรียนท่ีอ่านไม่คล่องจำานวน 38 คน ให้สามารถอ่านได้คล่องเกือบท้ังหมด 

ชุดประสบการณ์ดังกล่าวตรงกับความรู้ที่ได้จากการได้เข้าอบรมโครงการอ่าน

ออกเขียนได้อย่างยั่งยืน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงมีกระแสพระดำารัสให้จัดขึ้น ยิ่งทำาให้ครูสมเกียรติมั่นใจว่าแนวทางการสอน
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ภาษาไทยวิธีนี้จะช่วยให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยดีขึ้นอย่าง

แน่นอน จึงนำาแนวทางนี้มาทำาต่อหลังจากย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน ตชด.

บ้านประกอบออก อำาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

ระบบการจดัการเรยีนการสอนแบบแจกลกูสะกดคำา ครผูู้รบัผิดชอบ

ต้องทำาแผนการสอน แล้วนำาเสนอต่อครูใหญ่ก่อนสอน หลังการสอนใน

แต่ละวันต้องมีการบันทึกปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแก้ไข

ปัญหา โดยทุกสัปดาห์ครูจะต้องส่งบันทึกให้ครูใหญ่ตรวจ และนำาปัญหา

มาหารือกันว่าจะแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ครูผู้สอนยังต้องจัดทำาสื่อการเรียน 

การสอนเอง โดยการเขียนแผ่นชาร์ตเป็นส่ือในการเรียนรู้ เมื่อสอนเสร็จ 

ก็จะเก็บสะสมไว้ใช้งานต่อไป จนปัจจุบันชาร์ตส่ือการเรียนการสอน 

แจกลูกสะกดคำาที่ครูค่อยๆ ทำาสะสมไว้ มีมากกว่า 200 แผ่น พร้อมนำามา

จัดการเรียนการสอนได้ทุกระดับ

“ผลของการสอนในลักษณะแจกลูกสะกดคำาพบว่า 1 ปีท่ีใช้การสอน 

แบบนี้ ผล O-NET ของเด็ก ป.6 สูงกว่า 5 ปีที่ผ่านมาทุกสาระวิชาและสูงกว่า

มาตรฐาน เพราะถา้อา่นภาษาไทยไดว้ชิาอืน่ก็เรยีนรูเ้รือ่ง เชน่ วิชาคณิตศาสตร์

ถา้อา่นโจทยไ์มไ่ดก็้ทำาไมไ่ด ้ไมเ่ขา้ใจภาษาไทยกเ็รยีนวชิาวทิยาศาสตรไ์มรู่เ้รือ่ง” 

1 ปีที่ใช้ก�รสอนในลักษณะแจกลูกสะกดคำ�พบว่� ผล O-NET 

ของเด็ก ป.6 สูงกว่� 5 ปีที่ผ่�นม�ทุกส�ระวิช� และสูงกว่�

ม�ตรฐ�น เพร�ะถ้�อ่�นภ�ษ�ไทยได้วิช�อื่นก็เรียนรู้เรื่อง เช่น

วิช�คณิตศ�สตร์ถ้�อ่�นโจทย์ไม่ได้ก็ทำ�ไม่ได้ ไม่เข้�ใจภ�ษ�ไทย

ก็เรียนวิช�วิทย�ศ�สตร์ไม่รู้เรื่อง
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ปจัจบุนันกัเรยีนทีเ่รยีนจบชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 สามารถสือ่สารได ้

เขยีนได ้อา่นได้ มีพืน้ฐานความรูด้้านภาษาไทยเป็นอย่างดี และมสีถิตกิาร

เรียนต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้เรียนต่อในโรงเรียนปอเนาะและเรียนโรงเรียน

สามัญ ซึ่งบางส่วนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการพระราชานุเคราะห์

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระบบงานสร้างระบบทีม

นอกจากทำาให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้ว ครูสมเกียรติยังมีงานอีกส่วนหน่ึง

ทีป่ระสบความสำาเรจ็ไมแ่พก้นัคือ การบรหิารจดัการโครงการอาหารกลางวนั

ของโรงเรียน แม้โรงเรียนมีพื้นที่เพียง 7 ไร่ ซึ่งเป็นทั้งที่ตั้งของอาคารเรียน 

และพื้นที่เพาะปลูกสำาหรับผลิตอาหารให้นักเรียน 180 คน ข้อจำากัดของ

พื้นที่ทำาให้ครูต้องหาวิธีการเพาะปลูกให้สามารถผลิตพืชผักท่ีจะนำามา

ประกอบเลีย้งนกัเรยีนใหไ้ด ้จงึนำาระบบการปลกูผักแบบไฮโดรโปนกิส์ หรอื

พืชไร้ดินมาใช้ แม้จะไม่เคยมีความรู้มาก่อน แต่พอรู้ว่ามีเพื่อนครูโรงเรียนอื่น

เคยอบรมเรื่องนี้มาก่อน ครูสมเกียรติและครูท่ีรับผิดชอบด้านการเกษตรของ
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โรงเรียนจึงขอให้ครูท่านนั้นมาอบรมให้กับบุคลากรของโรงเรียน นำาความรู้ที่ได้

มาทดลองปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลาดุก 

เล้ียงปลากินพืช และการเพาะเห็ดนางฟ้าที่ได้ผลดี จนสามารถผลิตอาหาร

สำาหรบัการประกอบเลีย้งคนในโรงเรยีนไดอ้ยา่งพอเพยีง เมือ่สามารถผลิต

อาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค จึงนำาความรู้ดังกล่าวขยายผลสู่ชุมชน  

สง่เสรมิใหช้าวบ้านมีการปลกูผกัและเลีย้งสตัวเ์พือ่สรา้งอาหารแกค่รวัเรอืน

ผลผลติท่ีเปน็วัตถดุบิประกอบอาหารทีผ่ลติได้ภายในโรงเรียน ถูกจัดการ

ให้เข้าสู่ระบบสหกรณ์ นำาไปจำาหน่ายให้แก่โรงครัวของโรงเรียนต่อ โดยใช้

งบประมาณจากโครงการอาหารกลางวันมาซื้อ เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่อง

การบริหารจัดการสหกรณ์ให้นักเรียนได้รับรู้ ทั้งนี้สหกรณ์ของโรงเรียนมี

นกัเรยีนและครทุูกคนเปน็สมาชกิ รายไดท้ัง้หมดถกูนำาเข้ากองทุนเพือ่ใชด้ำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อไป 

การที่งานจะสำาเร็จได้นั้น ครูสมเกียรติในฐานะผู้นำาต้องมีการบริหาร

จัดการงานและคน ซึง่เริม่ตน้จากตนเองท่ีตอ้งมาทำางานไกลบา้น หา่งครอบครวั 

ระยะทางจากโรงเรียนถึงบ้านท่ีครอบครัวอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กว่า 400 กิโลเมตร ทำาให้ไม่สามารถกลับบ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้บ่อยๆ 
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ครูสมเกียรติใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทำางานอยู่ที่โรงเรียนอย่างเต็มที่  

ในขณะเดยีวกนักส็รา้งข้อตกลงรว่มในการดแูลกิจกรรมตา่งๆ ในโรงเรยีน

อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ทั้งโรงเรียนมีครูทั้งหมด 7 คน นอกจากแบ่งกัน

ทำาหนา้ทีเ่ปน็ครปูระจำาช้ัน ครปูระจำาสาระวชิาแลว้ ต้องชว่ยกันรบัผิดชอบ

งานโครงการพระราชดำาริ โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ที่ครูทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ในวันเสาร์อาทิตย์ต้องจัดเวรให้ครูและ

นักเรียน เข้ามาดูแลผัก รดน้ำา ดูแลไก่ ดูแลปลา เพราะลำาพังครูเกษตร 

คนเดียวดูแลทั้งหมดไม่ไหว จึงต้องมีระบบการทำางานร่วมกัน 

“โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทำาคนเดียวไม่ได้ เพราะมีหลาย

กิจกรรม ท้ังพชืและไมผ้ล มะละกอ กลว้ย ผกัคะน้า กวางตุง้ ฯลฯ เพ่ือให้ผลผลติ

เพียงพอที่จะประกอบเลี้ยง ส่วนการเลี้ยงสัตว์ก็จะมีเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลาดุก 

เลีย้งปลากนิพชื เพาะเหด็นางฟา้ ทกุอยา่งตอ้งมกีารดูแล วันปกตจิะมคีรทูีดู่แล

โครงการเกษตร ครูเวร และนักเรียนที่แบ่งกลุ่มกันดู เพราะต้องการให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ด้วย” 

กว่าจะมีทุกวันนี้ได้นั้น ครูสมเกียรติบอกว่า เพราะครูเคยด้อยโอกาส 

มาก่อน จึงรู้ซึ้งถึงหัวอกหัวใจของเด็กที่ขาดโอกาสดี เมื่อมีโอกาสจึงอยากเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ บ้าง ขวัญและกำาลังใจส่วนหนึ่งมาจาก

การได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีละ 1 ครั้งใน

เดือนเมษายนของทุกปีในงานสัมมนาครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ระดับประเทศ 

นอกจากรางวลัตา่งๆ ทีก่ารนัตคีวามสามารถแลว้ การเตบิโตมาจาก

พลตำารวจซึ่งเป็นยศต่ำาที่สุด จนมาเป็นนายตำารวจ เป็นบทพิสูจน์ความ

ก้าวหน้าที่เกิดจากความทุ่มเทในหน้าที่ของครูสมเกียรติได้เป็นอย่างดี  

แต่กระนั้นครูสมเกียรติยังคงตั้งปณิธานว่า จะขอทำางานให้กับชุมชน และ

สนองงานโครงการในพระราชดำาริจนกว่าจะเกษียณชีวิตข้าราชการ



บทเรียนการคิดค้นวิธีการเรียนการสอนของ
ครูประสิทธิเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และ
การไม่ปล่อยผ่านปัญหา นำาปัญหาของลูกศิษย์
มาขบคิดอย่างกัดไม่ปล่อย จนได้หลักการที่สามารถ
ช่วยให้ลูกศิษย์เรียนเข้าใจมากขึ้น เรื่องยากๆ ถูกทำา
เป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้ เพราะมีครูช่างคิด
หาโจทย์ใกล้ตัว เช่น การหาวิตามินซีในผลไม้พื้นบ้าน 
การหาคุณภาพของนำ้าในชุมชน ฯลฯ นักเรียนจึงได้
ปรับใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทำาความเข้าใจกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยไม่จำาเป็นต้อง
สรรหาเรื่องใหญ่ที่ไกลตัวจนเกินจะเรียนรู้ 
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ครูผู้ไม่ปล่อยผ่าน�
“โอกาส”�เพื่อลูกศิษย์�

ประสิทธิ เข็มสุวรรณ
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน

อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แค่เป็นครู...อยู่ที่ไหนก็ได้

เม่ือมีข่าวเปิดสอบรับราชการครูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูประสิทธิจึง 

ดั้นด้นไปสอบ คิดว่าใกล้ๆ เพราะดูจากแผนที่จังหวัดอุทัยธานีกับแม่ฮ่องสอน

มีแค่จังหวัดตากขวางไว้ แต่พอเดินทางจริงจึงได้รู้ว่าไกลมาก เมื่อสอบได้ที่ 1 

เอกภาษาไทยจึงเลือกสอนท่ีโรงเรียนบ้านยาป่าแหน ตำาบลปางมะผ้า อำาเภอ

ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จนถึง 

วันนี้ผ่านมา 16 ปีแล้ว 

“แมจ้ะเตรยีมใจมาแลว้วา่อยูท่ีไ่หนกอ็ยูไ่ด้ แตพ่อมาถงึจรงิๆ กต็กใจปน

แปลกใจเลก็นอ้ยท่ีโรงเรยีนนีไ้มม่ท้ัีงไฟฟา้ น้ำาประปา ตอ้งตกัน้ำาในหว้ยมาอาบ”

สภาพของโรงเรียนทำาให้ครูถึงกับอึ้ง เพราะวันที่มาบรรจุครูเดินทาง 

มาคนเดียว มีครูใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ เส้นทางยากลำาบากมาก เพราะเป็น

ช่วงเปิดเทอม ฝนตก ถนนสูงชัน และลื่น จนต้องลงเดิน เมื่อไปถึงโรงเรียน  

ครูที่อยู่มาก่อนจัดที่หลับที่นอนเตรียมไว้ให้ อาหารมื้อแรกที่ได้กินคือ มาม่ากับ

ปลากระป๋อง แถมเวลาเจอนักเรียนก็คุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะเด็กพูดภาษาถิ่นคือ 

ลาหู่ กับมูเซอแดง ความรู้สึกเหมือนไปต่างประเทศ 

ประชากรบ้านยาป่าแหนเป็นชาวลาหู่ มูเซอแดง ต้ังอยู่ในตำาบลปางมะผ้า 

ห่างจากตัวอำาเภอ 22 กิโลเมตร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า  

จึงเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด โรงเรียนเปิดสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล

จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน บุคลากร 6 คน เป็นผู้อำานวยการ 

1 คน ครู 4 คน และนักการ 1 คน 

เพราะมีครูดีเป็นแบบอย่างให้เห็นตั้งแต่เด็ก จึงหล่อหลอมความคิด
ของครูประสิทธิ เข็มสุวรรณ แห่งโรงเรียนบ้านยาป่าแหน 
อำาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้อยากเป็นครู จึงมุ่งมั่น
เรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เมื่อเรียนจบก็เลือกทำางานเล็กๆ น้อยๆ รอสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู
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ครปูระสทิธเิลา่วา่ อยูไ่ดไ้มย่าก แต่ตอ้งปรบัตวัพอสมควร โชคดท่ีีสถาบนั

ที่เรียนมาคือมหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกให้นิสิตมีการเตรียมตัว ไม่ย่อท้อต่อ 

ความลำาบาก วิธีการที่ครูใช้คือ ทำาใจให้สงบว่า ทุกพื้นที่เหมือนบ้าน เพราะที่นี่

คือเมืองไทย ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้ จึงเริ่มทำาความรู้จักสร้างความคุ้นเคย

กับลูกศิษย์ในห้องเรียนก่อน เมื่อสนิทกับนักเรียนก็เริ่มออกเยี่ยมบ้าน เพื่อ

ทำาความรู้จักกับผู้ปกครอง แล้วค่อยๆ ขยับเข้าไปทำาความรู้จักกับกลุ่มคนใน

ชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น

โมเดล 7 ท.เพื่อการเรียนรู้

ครปูระสทิธไิด้รบัมอบหมายให้สอนนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 จงึนำา

ความรู้ท่ีเคยร่ำาเรียนมาออกแบบการสอน ปแีรกเริม่ตน้สอนตามหลักสตูรไปก่อน 

จนพบวา่ ถา้สอนตามหลกัสตูรจรงิๆ นกัเรยีนจะอา่นหนังสือไมไ่ดต้ามระดบัชัน้

ที่ควรเป็น เพราะเด็กใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจำาวัน จึงเรียนภาษาไทยได้ช้า 

เหมือนคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าคาดหวังว่าจะให้ฟัง พูด อ่านเขียนได้

คล่องแคล่วรวดเร็วคงไม่ได้ คิดหาวิธีว่าทำาอย่างไรเด็กจึงจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

ปัญหาหลักๆ ของการเรียนภาษาไทยที่ครูค้นพบ คือ เด็กนักเรียน 

ไม่สามารถออกเสียงได้ชัด อ่านหนังสือไม่ได้ ครูประสิทธิพยายามหาวิธีการ

ต่างๆ นานามาสอนลูกศิษย์ วิธีการใดที่ได้ผลก็ทำาต่อ วิธีการใดที่ใช้ไม่ได้ผลก็

เลิกใช้ จนได้รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า 7 ท.ซ่ึงประกอบด้วย ทดสอบ 

ท่อง ไทยลูกทุ่ง ทบทวน เทียบเคียง เทคโนโลยี ทุ่มเท 

ท.1 ทดสอบภาษาไทย โดยให้อ่านหนังสือทีละคน ให้รู้ว่าในชั้นเรียนมี

เด็กอ่อน เด็กกลาง เด็กเก่งเท่าไร เพื่อจำาแนกความแตกต่าง คนเรียนอ่อนต้อง

ดูแลให้มาก คนเรียนกลางก็ดูแลแบบกลางๆ คนเก่งสอนเพียงแค่เล็กน้อยเขาก็

สามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง รวมทัง้อาจจะใหค้นเกง่มาชว่ยสอนเด็กกลาง และ

เด็กอ่อนบ้างบางครั้ง 
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ท.2 ท่องอาขยาน แม้ทฤษฎีสมัยใหม่จะบอกว่า การท่องจำาไม่มีประโยชน์ 

แต่สำาหรับนักเรียนของครูประสิทธินั้น การท่องจำามีประโยชน์มาก โดยครูใช้วิธี

ให้นักเรียนท่องบทอาขยานตามช่วงชั้น เช่น กาดำา ไก่แจ้ แมวเหมียว เด็กเอ๋ย

เด็กน้อย วิชาหนาเจ้า ฯลฯ

“ชว่งชัน้แรกๆ เรากใ็หท้อ่ง กาเอย๋กาดำา รูจ้ำารูจั้กรกัเพือ่น แบบน้ีเปน็ตน้ 

ตอนแรกก็ท่องธรรมดาก่อน แล้วค่อยให้ท่องทำานองเสนาะอีกที เพ่ือให้เขาจำาคำา 

จำาตัวหนังสือ จำาวิธีการออกเสียงของคำาแต่ละคำา เมื่อเขาท่องได้ เขาก็ภูมิใจ 

และติดใจอยากเรียนรู้เพิ่ม”

ท.3 ใชเ้พลงไทยลกูทุง่ เพราะรูน้สิยัเดก็ๆ ว่า ชอบรอ้งเพลง ชอบความ

สนกุสนาน ครปูระสทิธจึิงใชเ้พลงเปน็เคร่ืองมอืใหล้กูศิษย์ฝกึการออกเสยีง โดย

เลอืกใชเ้พลงไทยลกูทุ่ง ท่ีมีการเรยีบเรยีงคำาท่ีไพเราะ สละสลวย มจีงัหวะทำานอง 

“เราต้องเลือกเพลงท่ีจะฝึกเขา ไม่ใช่เปิดเพลงให้ร้องเลย แต่ต้องมีเน้ือเพลง

ให้เขียนลงสมุด ฝึกอ่านทีละคำาให้ชัด แล้วค่อยเริ่มร้อง เน้นเพลงไทยลูกทุ่ง 

เพราะมันร้องง่าย เป็นวิถีไทยๆ พอร้องชัดครูจะพาไปประกวดที่นั่นที่นี่ คนที่

ร้องได้เขาก็อยากไปแข่งร้องเพลง” 
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ท.7 ทุ่มเท ซึ่งครูประสิทธิบอกว่�คือ หัวใจของทุกสิ่ง ก�รเป็นครู

ห�กสอนต�มหลักสูตร ต�มเวล�เรียนไม่ใช่เรื่องผิด แต่เมื่อเห็นว่�

นักเรียนยังมีจุดต้องปรับ ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ครูยินดีที่จะเสียสละ

เวล�พักผ่อน เวล�ส่วนตัวในก�รสอนพิเศษให้แก่ลูกศิษย์

ท.4 ทบทวน หลังจบการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครูประสิทธิจะมีแบบ

ฝกึหดัท่ีให้นกัเรียนนำากลบัไปฝกึทบทวนทีบ่า้น เมือ่ฝกึบอ่ยๆ เด็กกจ็ะจำาได้ และ

สามารถนำามาปรับประยุกต์ใช้ในการพูดได้ ครูจึงต้องเตรียมแบบฝึกให้ลูกศิษย์

ได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ท.5 เทียบเคียง เป็นขั้นตอนท่ีครูใช้ตนเองเป็นสื่อ ด้วยการเลือกอ่าน

ออกเสียงแล้วอัดเสียง โดยเลือกอ่านบทอาขยานหรือบทวรรณคดีไทยเร่ือง

ต่างๆ อัดเสียงทำาเป็นไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดฟัง

ทบทวนได้ว่าตัวไหนอ่านอย่างไร 

ท.6 เทคโนโลย ีซึง่ตอ่เนือ่งจากการเทยีบเคยีง ทีค่รสูนบัสนนุใหน้กัเรยีน

ใชเ้ทคโนโลยมีาเปน็เครือ่งมอืในการเรยีนรู ้เชน่ ฟงัเสียงทีค่รอูดัไวจ้ากแทบ็เลต็

หรือคอมพิวเตอร์ 

ท.7 ทุ่มเท ซึ่งครูประสิทธิบอกว่าคือ หัวใจของทุกสิ่ง การเป็นครูหาก

สอนตามหลกัสตูร ตามเวลาเรยีนไม่ใชเ่รือ่งผดิ แตเ่มือ่เหน็วา่นกัเรยีนยังมี

จุดต้องปรับ ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม ครูยินดีที่จะเสียสละเวลาพักผ่อน เวลา

ส่วนตัวในการสอนพิเศษให้แก่ลูกศิษย์ 

“ใช้เวลาพักกลางวัน หลังเลิกเรียน สอนหนังสือ บางวันสอนจนถึง 4-5 ทุ่ม

ก็มี เพราะหมู่บ้านล้อมรอบโรงเรียน เขาสามารถมาโรงเรียนได้ตลอดเวลา  

ตอนกลางคืนพ่อแม่ก็ไม่ห่วงเวลามาฝึกที่โรงเรียน” 



ครูประสิทธิใช้ 7 ท. โมเดลแก้ปัญหาการ 

ออกเสียงและการอ่านของนักเรียนจนสร้างผลเชิง

ประจกัษ ์ทัง้ในแงก่ารดงึดดูความสนใจในการเรยีน

ภาษาไทยของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนท่ี

กล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าอ่าน กล้าเขียน 

และด้านพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งสะท้อนผ่าน 

ผลการแข่งขันความรู้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับ

อำาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับภาค รวมทั้งมูลนิธิ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำา 7 ท. โมเดล

ของครูไปเผยแพร่ต่อ

ไม่ปล่อยผ่านปัญหาเพื่อพัฒนาศิษย์

นอกจากสอนวิชาภาษาไทยแลว้ ครปูระสิทธยิงั

สอนวชิาอืน่ๆ ดว้ย นำาความรูใ้นวิชาภาษาไทยมาปรบั

ใช้ในวิชาอื่นๆ เช่น ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ที่ครู

พบว่า ลูกศิษย์มีปัญหาเรื่องแก้โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้ 

เขาไมรู่ว่้าจะใชว้ธิบีวก ลบ คณู หารอยา่งไร ปญัหาแรก

คอื อ่านแลว้เขาไมรู่ว้า่จะตอ้งใชว้ธิไีหน เพราะไมเ่ขา้ใจ

ภาษา ก็จะหาคำาตอบไม่ได้เลย

เม่ือต้องหาวิธีช่วยแก้ปัญหาของลูกศิษย์  

ครูประสิทธิใช้ทักษะด้านภาษา สังเกตภาษาใน

โจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้

ข้อสังเกตข้อแรก ถ้าโจทย์บอกว่า ฉันมีเงิน 3 

บาท พี่ให้มา 2 บาท ฉันมีเงินเท่าไร ให้ดูที่ลักษณะ

นาม บาทเหมอืนกนั แลว้คำาถามถามว่า เทา่ไร คำาตอบ

ต้องเป็นบาท ลักษณะนามตรงกันต้องบวกหรือลบ 
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ข้อสังเกตที่สอง ฉันมีเงิน 2 บาท แบ่งให้น้อง 2 คน ลักษณะนามไม่ตรง

กัน ต้องคูณหรือหาร 

ข้อสังเกตที่สาม สังเกตคำา เช่น ถ้า “รวม” ต้องเป็นบวกหรือคูณ ถ้า 

“เหลือหรือแบ่ง” เป็นลบกับหาร 

ดงันัน้ เมือ่เขา้ใจหลกัการขา้งตน้ จงึสามารถสรุปขอ้สงัเกตในการตโีจทย์

คณติศาสตร์ระดับประถมศกึษาไดท้ั้งหมดว่า ควรจะมคีำาว่าอะไรบา้ง ยกตวัอยา่ง

เช่น แม่มีเงิน 50 บาท แบ่งให้น้อง 5 คน จะเหลือคนละก่ีบาท การตีโจทย์ข้อน้ี 

ลำาดับแรกสามารถบอกได้ว่า ไม่คูณก็หาร เมื่อสังเกตเพิ่มเติมว่า มีคำาว่า เหลือ 

ก็จะได้ข้อสรุปว่า ต้องใช้วิธีการหาร

“แต่ละข้อก็ทำาประโยคสัญลักษณ์ได้เลย ถ้าโจทย์ประโยคสัญลักษณ์  

1 + 2 = ...ถ้าเดามีโอกาสถูก 25 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใช้หลักการสังเกตของคร ู

ทำาถูกแน่ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รวมว่าคูณผิดหรือหารผิดนะ วิธีการนี้ของครู

เคยได้รางวลัชนะเลศิระดบัเขตแลว้เปน็ตวัแทนไปนำาเสนอระดบัประเทศ เพราะ

มันเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คนไม่ได้คิดให้เด็ก”

บทเรียนการคิดค้นวิธีการเรียนการสอนของครูประสิทธิเป็นการ

สั่งสมประสบการณ์ และการไม่ปล่อยผ่านปัญหาที่พบจากการสอน หรือ

การตรวจงานของนักเรียน แต่นำาปัญหาของลูกศิษย์มาขบคิดอย่างกัดไม่

ปล่อย จนได้หลักการที่สามารถช่วยให้ลูกศิษย์เรียนอย่างเข้าใจมากขึ้น 

เรื่องยากๆ ถูกทำาเป็นเรื่องง่ายในการเรียนรู้เพราะมีครูช่างคิด แต่เรื่อง

ที่น่าจะยากสำาหรับเด็กบนดอยอย่างการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูก็ทำาให้

เป็นเรื่องสามัญไม่ไกลตัวเด็ก หาโจทย์ใกล้ตัว เช่น การหาวิตามินซีในผลไม้ 

พื้นบ้าน การหาคุณภาพของน้ำาในชุมชน ฯลฯ นักเรียนจึงได้ปรับใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตรใ์นการเรยีนรูแ้ละทำาความเขา้ใจกบัสิง่แวดลอ้มในชมุชนของตนเอง 

โดยไม่จำาเป็นต้องสรรหาเรื่องใหญ่ไกลตัวจนเกินจะเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ 
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โอกาสดีไม่ปล่อยผ่าน โอกาสเสี่ยงก็ต้องปิด

นสิยัไม่ปลอ่ยผ่านเรือ่งใดๆ ของครปูระสทิธิยงัหมายรวมถึง การไมป่ลอ่ย

ผ่านโอกาสต่างๆ ท่ีเวียนมาให้ไขว่คว้าเพื่อลูกศิษย์และชุมชน เช่น โรงเรียน

ขาดแคลนน้ำาใช้ เพราะตัง้อยูบ่นที่สงู ครจูึงประสานงานขอใหก้รมทรัพยากรน้ำา

มาเจาะบาดาล จนในที่สุดโรงเรียนมีน้ำากินน้ำาใช้อย่างพอเพียง หรือเมื่อทราบ

ข่าวว่ามีทุนการศึกษา ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนทำาผลงานส่งเพื่อขอรับทุน 

“ถา้เขาให้เดก็สง่ผลงาน ครจูะเรยีบเรยีงใหเ้ด็ก ตรวจแก้ไขอยา่งดี หลายๆ 

โรงเรียนให้เด็กเขียนเอง เขียนผิดเขียนถูก หลักฐานไม่ครบก็ส่งไป แต่ครูจะไม่

ปล่อยผ่าน ใช้เวลาตอนเย็นไปจนถึงกลางคืน แก้ไขจนดีที่สุดแล้วค่อยส่งไป  

แต่เด็กต้องมีผลงานนะ ครูต้องเลือกเด็กเก่ง เด็กท่ีสนใจ เมื่อได้ทุนเรียนแล้ว

เจ้าของทุนจะได้ภูมิใจ ถ้ามีทุนอะไรมาครูขอหมด ถ้าเป็นคนอ่ืนๆ เขาก็จะคิดว่า 

ไม่ใช่หน้าท่ี แต่สำาหรับครูเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะเด็กที่เราสอนเป็นเด็ก 

ด้อยโอกาส เราเหนื่อยนิดหน่อย แต่เพื่อเด็กๆ ครูทำาได้” 

ดงันัน้ถา้ครพูบวา่ มหีนว่ยงานใดจะมอบอะไรท่ีเปน็ประโยชน์ เปน็โอกาส

แก่โรงเรียน นักเรียน และชุมชน ครูประสิทธิจะรีบฉกฉวยโอกาสนั้นไว้ทันที 
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คู่ขนานไปกับการหาโอกาสเพื่อความก้าวหน้าของลูกศิษย์ ครูประสิทธิ

ยงัคงทำางานเพือ่ปดิโอกาสในการหลงผดิของลกูศิษยไ์ปพรอ้มกัน ด้วยท่ีตัง้ชมุชน

อยู่ในเส้นทางการค้ายาเสพติด ลูกศิษย์ของครูจึงเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบ ครูจึง

ทำางานเร่ืองต้านยาเสพติด พานักเรียนรณรงค์ในหมู่บ้าน เชิญภูมิปัญญาชาวบ้าน

มาสอน เชญิคร ูD.A.R.E. (Drag Abuse Resistance Education) ซึง่เป็นโครงการ

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เพื่อสร้างกิจกรรมทางเลือกให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้

กลายเป็นนวัตกรรมที่ทำาให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด จนได้รับการยกย่องให้

เปน็โรงเรียนตน้แบบรางวัลเหรยีญทองชนะเลิศ รางวลัเสมา ปปส.จากกระทรวง

ศึกษาธิการ

แรงขับ แรงใจ แรงบันดาลใจในชีวิต

ตลอดเวลาท่ีสอนอยู่ในพื้นที่ สร้างความผูกพันลึกซึ้งระหว่างครูกับ 

ลูกศิษย์และชุมชน ครูประสิทธิบอกว่า อยู่ท่ีน่ีแล้วมีความสุข อากาศก็ดี เด็กน่ารัก 

ถงึแมเ้รยีนไมเ่กง่มาก แตมี่ความตัง้ใจ ทำาให้ครอูยากพัฒนา อยากเห็นนกัเรยีน

ประสบความสำาเร็จ แม้ในปัจจุบันครูบอกว่ายังทำาไม่ได้เท่าท่ีควร เน่ืองจากลูกศิษย์

บางคนไปเรียนต่อแล้วเรียนไม่จบ ต้องออกกลางคัน เพราะท่ีน่ียังมีประเพณี

แต่งงานเร็ว เด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 บางคนแต่งงานมีครอบครัวทำาให้

ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ซ่ึงครูเชื่อว่า แม้จะเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่ได้ แต่

สามารถส่งเสริมให้เขาเห็นข้อดีข้อเสียได้ 

ความผกูพนัทีร่อ้ยรดัครใูหอ้ยูท่ีน่ี่ ผ่านการพสิจูน์ท่ียนืยนัความรกัระหว่าง

กัน เมื่อครูเป็นมะเร็ง ต้องรักษาตัวในปี พ.ศ. 2556 นักเรียน เพื่อนครู ชาวบ้าน

ต่างเข้าใจและช่วยกันดูแลครูเป็นอย่างดี 

“ครตูอ้งไปให้คโีมท่ีเชยีงใหม ่หมอนัดวนัพฤหัสบดี ครกูข็บัรถไป พอเยน็

วันศุกร์ก็กลับมานอน เพราะคีโมมันแรง คลื่นไส้ ผมร่วง แต่ครูก็ยังมาสอน  
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เอาเสื่อมาปูหน้าห้องเรียน นอนสอนก็ต้องทำา เพราะครูมีน้อย ถ้าขาดเราไป 

คนอื่นเขาก็จะลำาบากมาก เด็กๆ เขาก็จะเชื่อฟัง บางครั้งครูคลื่นไส้ เขาก็ไปเก็บ

ผลไม้มาให้ครูกิน มันเป็นความประทับใจ จนบรรยายไม่ถูก รู้ว่าเด็กๆ รักเรา  

ที่หายป่วยเพราะกำาลังใจดี”

หัวใจของครูประสิทธิจึงสถิตอยู่ที่นี่ โดยครูปวารนาตัวว่า จะทำาหน้าที่

ของครูให้ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้จะมีปัญหาวนเวียนมาให้แก้ไข  

ก็ต้องหาทางแก้ไขต่อไปอย่างอดทน หากแก้ไขเองไม่ได้ ครูก็จะใช้ทักษะ 

นักประสานงานหาคนมาช่วย เพราะชีวิตของครูในพื้นที่ห่างไกลนั้น ไม่ใช่เป็น

แค่ครูท่ีสอนหนังสือ สอนวิชาการ แต่ต้องสอนทักษะชีวิต ทักษะอาชีพแก่ลูกศิษย์ 

ตอ้งสง่เสรมิลกูศิษยใ์หส้ามารถพฒันาตนเองไปในทศิทางทีเ่หมาะสมสอดคลอ้ง

กับความสามารถของแต่ละคน 

“ย่ิงอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล ครูย่ิงต้องทำาหน้าท่ีครอบคลุมทุกด้าน เป็นหมอ

คอยดูแลสุขภาพ เป็นท่ีปรึกษา บางเร่ืองไม่รู้ก็ต้องศึกษาหาความรู้ ต้องเป็น

มากกว่าครู ต้องเป็นได้ทุกอย่าง”

แม้จะมีเป้าหมายคือพัฒนาการที่ดีของชีวิตลูกศิษย์เป็นแรงขับ  

มีความรักจากนักเรียนเป็นแรงใจ แต่ครูประสิทธิย้ำาว่า แรงบันดาลใจที่

สำาคัญที่สุดในชีวิตคือ การได้เห็นการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทำาให้ครูยินดีเอาอย่างเพื่อที่จะ

อุทิศตนทำาประโยชน์เพื่อสังคมตลอดไป

ยิ่งอยู่ในพื้นที่ห่�งไกล ครูยิ่งต้องทำ�หน้�ที่ครอบคลุมทุกด้�น

เป็นหมอคอยดูแลสุขภ�พ เป็นที่ปรึกษ� บ�งเรื่องไม่รู้ก็ต้อง

ศึกษ�ห�คว�มรู้ ต้องเป็นม�กกว่�ครู ต้องเป็นได้ทุกอย่�ง



ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาเด็กและพัฒนา
สังคมไปพร้อมกัน เพราะมีหลักการแก้ปัญหาด้วย
เหตุผลและความรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์จะทำาให้คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น
จึงส่งเสริมให้นักเรียนทำาโครงงาน ให้นักเรียนสำารวจ 
ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียน ตั้งสมมุติฐาน
จากเรื่องราวใกล้ตัว ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด นำาปัญหาจากชุมชนมาเป็นโจทย์
โครงงาน ระหว่างการทดลองของนักเรียน ครูจะจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยตั้งคำาถามกระตุ้นให้เด็กคิด 
ไม่คิดให้เด็ก ทำาตัวเป็น “โคช”  มากกว่า “ครู” เพราะ
เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำาเอง 
แม้จะถูกกรรมการถามวนไปวนมา เด็กก็จะตอบได้ 
แต่สิ่งที่ครูเสริมคือเนื้อหาวิชาการ 
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ครูผู้สร้าง
และส่งต่อโอกาส

ภคธีรา อุปจักร์
โรงเรียนบ่อเกลือ 

อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
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สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ตนเอง

ด้วยความที่ทางบ้านฐานะยากจน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

พ่อแม่ไม่อยากให้เรียนต่อ แต่เพราะอยากเรียน จึงแอบไปสมัครและหาเงิน 

เรียนเอง รับน้ำาเต้าหู้จากโรงเรียนมาขายในหมู่บ้านได้เงินวันละ 2 บาท ขายเสร็จ

แล้วจึงเดินไปโรงเรียนอีก 2 กิโลเมตร เสาร์อาทิตย์ก็ต้องช่วยทำานา ทำาไร่อ้อย 

ไร่ข้าวโพด ไร่ยาสูบ 

“พอจบ ม.3 ทางบ้านก็ไม่ให้เรียนอีก จึงได้ไปทำางานในโรงงานเย็บผ้า 

ตอ้งทำางานกะกลางคนื ใชช้วิีตผดิปกตจินไมแกรนถึงทกุวันน้ี เม่ือทำางานหาเงนิ

ได้เอง จึงใช้ชีวิตกินเที่ยวเต็มที่ แต่ยังใฝ่ดีสมัครเรียน กศน.ไปด้วย ทำางาน 

เย็บผ้าได้ 5-6 ปี ก็คิดว่า ชีวิตเราจะมานั่งอยู่หน้าจักรเย็บผ้าตลอดไปหรือ”

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมารับจ้างเล้ียงคนพิการ ซึ่งมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 

จึงเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพราะเป็นวิชาที่ไม่มี

พืน้ฐานเลย จนไดพ้บครสูอนภาษาชวนมาทำางาน ใหดู้แลหนา้รา้นของโรงเรียน

สอนภาษา และดูแลผู้สูงอายุ ทำาได้ไม่ถึงปี เพื่อนส่งข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ จึงตัดสินใจกลับบ้านที่เชียงใหม่ ไปช่วยแม่ทำาสวนและ

สมัครเรียนไปด้วย 

“เราจบ กศน. จะสมคัรเรยีนตอ่อะไรกย็าก จรงิๆ อยากเปน็ทหาร ตำารวจ 

แต่ตัวเตี้ยสมัครไม่ได้ สมัครพยาบาลก็ไม่ได้ เพราะเขารับแต่สายวิทย์ เลยไป

สมัครท่ีราชภัฎเพราะอยากเรียนภาษาจีน แต่ไม่มีพื้นฐานคิดว่าเขาคงไม่รับ  

เลยเลือกการศึกษานอกระบบเป็นวิชาเอก ติดสำารอง แต่ท้ายสุดก็ได้เรียน”

“เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาขายก๋วยเตี๋ยว?” 
คำาพูดที่กระตุกให้ครูจอย-ภคธีรา อุปจักร์ ครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ่อเกลือ อำาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ขวนขวายสอบบรรจุ
ครูทุกสนามที่มีการเปิดสอบ ซึ่งกว่าจะมาเป็นครูเช่นทุกวันนี้
ครูจอยต้องต่อสู้เพื่อโอกาสทางการศึกษาของตนเองไม่น้อย
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แม้จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ชีวิตของครูจอยก็ยังเหมือนเดิม ครูเล่าว่า 

ตอนท่ีบอกทางบ้านว่า จะไปเรียนต่อ ปกติพ่อแม่คนอ่ืนจะดีใจที่ลูกได้เรียน  

แตท่ีบ่า้นของครไูมม่ใีครดใีจเลย เหมอืนเขาเสยีใจท่ีเราได้เรยีน เพราะพอได้เรยีน

ก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมา เขาให้ไปปฐมนิเทศ แม่ก็ไม่ให้ไป โชคดีที่น้าเขยเป็น 

ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน เขากค็ยุกบัแมว่า่ลกูสอบตดิทำาไมไมใ่หเ้รยีน พดูคุยกันจน

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 เลิกเรียนก็กลับมาช่วยแม ่

ขายของ หยุดเสาร์อาทิตย์ก็รับจ้างเก็บข้อมูลงานวิจัยไปด้วย ตอนนั้นไม่ท้อ 

เพราะเราอยากเรียน ถ้าเราไม่ทำา แม่พร้อมจะให้ออกเสมอ เราก็ต้องพยายาม

ให้ถึงที่สุด”

เพราะไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าจะต้องเป็นครู แค่อยากเรียนเท่านั้น  

ตอนที่เลือกเรียนวิชาเอก การศึกษานอกระบบ คิดว่าเป็นการศึกษาที่ให้โอกาส

สำาหรบัคนท่ีขาดโอกาสเหมือนตนเอง แตเ่มือ่เรยีนไปได้ระยะหนึง่มหาวิทยาลยั

แนะนำาใหเ้รยีนวชิาเอกอืน่ควบคูไ่ปดว้ย เพราะสายงานด้านการศึกษานอกระบบ

จะแคบ อาจจะมีปัญหาต่อการสมัครงานในอนาคต ครูจอยจึงเลือกเรียนเอก

ภาษาไทยเพิ่ม ทั้งๆ ที่เริ่มแรกเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ ชอบฟัง ชอบพูด  

ชอบภาษา แต่ไม่ใช่ภาษาไทย 

“วันที่เรียนจบแม่ยังไม่รู้เลยว่าเรียนจบ ถึงเวลาเปิดเทอม แม่ยังมาถาม

วา่ไมไ่ปเรยีนเหรอ เรากบ็อกวา่ จบแลว้ แมย่งัวา่ จบแลว้หรอืเขาไลอ่อก เพราะ

เราเลิกขอเงินแม่นานแล้ว”
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ชีวิตโยกย้ายของครูอัตราจ้าง

หลังเรียนจบครูจอยกลับมาขายก๋วยเต๋ียวอยู่ที่บ้าน แต่เกรงว่าจะเป็น

ตัวอย่างท่ีไม่ดีแก่น้องๆ ในชุมชน จึงขวนขวายสอบบรรจุครูทุกครั้งที่มีการ 

เปิดสอบ วันหนึ่งเพื่อนมาชวนไปสอบบรรจุที่น่าน ก็ไปสมัครสอบทิ้งไว้ 

จนกระท่ังสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำาเภอเวียงแหงเปิดรับสมัครครู

อัตราจ้าง เม่ือเพ่ือนโทรศัพท์มาชวนให้ไปสมัคร ครูจอยกับเพ่ือนจึงพากันด้ันด้น

เดินทางไปอำาเภอเวียงแหง ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักใคร ไม่รู้จักที่ทางใดๆ ไม่รู้กระทั่งว่า 

เมื่อไปถึงแล้วจะไปพักที่ไหน โดยตกลงกันว่าเขารับเพียง 1 ตำาแหน่ง ถ้าใครได้

เราก็ยินดีด้วย จะไม่ถือโกรธกัน โชคดีที่ครูจอยได้งานนี้ ส่วนเพื่อนก็ได้งานใน

โรงเรียนใกล้ๆ ที่เปิดรับสมัครครูในช่วงเดียวกันพอดี 

ครูจอยรับหน้าที่ครูสอนชั้นอนุบาล พอหมดสัญญาครึ่งปี ก็กลับบ้าน 

ไปสมัครงานที่ กศน.ลำาพูน สอบติดแล้ว แต่เป็นจังหวะเดียวกับที่สำานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดน่านเรียกตัวให้ไปทำางานเป็นครูอัตราจ้าง ครูจอย 

จึงเลือกไปสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำาปูน อำาเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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ชีวิตครูอัตราจ้าง แม้จะมีงานทำา แต่ก็ต้องโยกย้ายไปตามวาระการ 

เกลี่ยตำาแหน่งในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี โรงเรียนบ้านนาก่อเป็นโรงเรียน 

แห่งที่ 3 ที่ครูจอยต้องย้ายมาสอน สอนได้ 2 ปี ก็ถูกย้ายอีกครั้ง คราวนี้ไปช่วย

ราชการ แต่ตำาแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านแก่นกลาง อำาเภอภูเพียง ก่อนจะย้ายมา

สอนที่โรงเรียนบ้านนาค้อ อำาเภอบ่อเกลือ

“ตอนที่ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านนาค้อก็ยังเป็นครูอัตราจ้างอยู่ ทำาสัญญา

รายปี แต่ในสัญญาเป็นสัญญารายเดือน หมายถึงว่า จะถูกย้ายเดือนไหนก็ได้ 

จนถึงฤดกูาลเกลีย่กย็า้ยไปอยู่โรงเรยีนบา้นบอ่หลวง แตต้่องไปชว่ยงานที ่สพป.

น่าน เขต 2 ทำาทุกอย่างทั้งหัวหน้า ลูกน้อง ดูแลครูทั้งหมดในอำาเภอบ่อเกลือ”

โอกาสมาถึงจึงคว้าไว้

ด้วยชีวิตท่ีไม่แน่นอน ในระหว่างเป็นครูอัตราจ้าง ครูจอยยังเดินสาย

สมัครสอบอยู่เร่ือยๆ ขณะเดียวกันก็ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการสอน

วิทยาศาสตร์จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ทำาให้สามารถสร้างผลงานส่งนักเรียนเข้าประกวดด้านวิชาการอย่างสม่ำาเสมอ 

จนกระทั่งครูจอยทราบว่า โครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดาร 

รับสมัครครูที่สอนวิทยาศาสตร์มานาน 3 ปี ข้ึนไป เพื่อให้ทุนเรียนต่อ

ปริญญาโท 

“ตอนไปสมัครถามเขาว่า เป็นครูอัตราจ้างสมัครได้ไหม เขาก็บอกว่า  

ถ้าคุณมีแฟ้มมานำาเสนอแล้วสอบได้ ก็เป็นโอกาสของคุณ”

แลว้ไมผ่ดิหวงั ครจูอยสอบตดิ 1 ใน 10 โดย 9 คนเปน็ข้าราชการท้ังหมด 

และมีพื้นฐานการเรียนเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีครูจอย 

คนเดียวท่ีไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ต้น การเรียนในระบบทางไกลผ่าน

สัญญาณคอนเฟอเรนซ์มีเงื่อนไขว่า ต้องมาเรียนที่โรงเรียนบ่อเกลือ เริ่มเรียน

เดือนมิถุนายน แต่พอถึงเดือนพฤศจิกายน มีหนังสือเรียกตัวให้ไปบรรจุเป็น



ข้าราชการครูตำาแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สังกัดที่

โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย 

ครจูอยเลา่วา่ ไดร้บัมอบหมายใหส้อนภาษไทย

ชั้นมัธยมศึกษา แต่เราขอสอนวิทยาศาสตร์ด้วย บอก

ผู้อำานวยการโรงเรียนว่าได้ทุนเรียนปริญญาโทจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผอ.ก็อนุมัติ ครูเลยต้องสอน 3 วิชาคือ มัธยมศึกษา

ตอนปลายสอนชวีวิทยา สว่นมธัยมศกึษาตอนตน้สอน

วิทยาศาสตร์กับภาษาไทย สอนได้ 1 ปี 5 เดือน ได้

ย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านนากอก จังหวัดน่าน

เหมือนเดิม 

“สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนากอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 พร้อมกับเรียนปริญญาโทไปด้วย ใช้เวลาเรียน

นาน 4 ปีกว่าจะจบ จากนั้นย้ายไปสอนที่โรงเรียนบา้น

บอ่หลวงอกีครัง้ พรอ้มตัง้รกรากซือ้ทีส่รา้งบา้นอยูท่ีน่ี”่

เมื่อลงหลักปักฐานเป็นหลักแหล่ง ครูจอยเริ่ม

คิดพัฒนานักเรียนให้เก่งข้ึน เน่ืองจากระหว่างท่ีพา

นักเรยีนไปแข่งขันโครงงาน ครจูอยกบัเพือ่นๆ ในกลุม่

ก�รชวนนักเรียนทำ�โครงง�นของครูจอย เริ่มจ�กแนะนำ�ให้

นักเรียนสำ�รวจ ศึกษ�สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียน

ตั้งสมมุติฐ�นจ�กเรื่องร�วใกล้ตัว ใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด นำ�ปัญห�จ�กชุมชนม�เป็นโจทย์โครงง�น
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ต้ังข้อสังเกตร่วมกันว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีเก่งๆ แต่พอไปเรียนมัธยมศึกษา

กลับไม่ได้รับการต่อยอดพัฒนาให้เก่งข้ึน คิดวนเวียนเช่นน้ีอยู่พักหน่ึง จนคิดได้ว่า

ถ้าเราได้สอนระดับมัธยมศึกษาน่าจะมีส่วนในการพัฒนาและต่อยอดความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนได้ จึงขอย้ายไปสอนโรงเรียนบ่อเกลือ ซึ่งเป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาอำาเภอ 

ครูจอยเชื่อมั่นว่า ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาเด็กและ

พัฒนาสังคมไปพร้อมกัน เพราะมีหลักการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและ 

ความรู้ ถ้าเด็กได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะทำาให้คิดเป็น  

ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น เมื่อย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ่อเกลือ ในปี พ.ศ. 2555 

ครูจอยรับผิดชอบสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมใน

ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหน้กัเรยีนทำาโครงงานเขา้แขง่ขนั

ในงานศิลปวัฒนธรรมหรืองานวิชาการทุกปี 

ในขณะเดียวกันได้รับโอกาสให้เป็นวิทยากรอบรมเรื่องโครงงาน

วิทยาศาสตร์แก่ครูประถมศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำาริ และโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรม เพราะครมูชีือ่เสียงและผลงานจากการสง่เดก็เขา้ประกวดตัง้แต่

สอนอยู่โรงเรียนประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

การชวนนักเรียนทำาโครงงานของครูจอย เร่ิมจากแนะนำาให้นักเรียนสำารวจ 

ศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและโรงเรียน ต้ังสมมุติฐานจากเรื่องราวใกล้ตัว  

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำาปัญหาจากชุมชนมาเป็นโจทย์ 

โครงงาน เช่น ไข่เค็มดองน้ำาเกลือภูเขาผสมไอโอดีน ที่เป็นการตั้งข้อสังเกตจาก

ปริมาณเกลือสินเธาว์ท่ีผลิตในอำาเภอบ่อเกลือท่ีมีความเค็มไม่เท่ากัน ผสมกับ

ต้นทุนที่มีอยู่คือ ไข่เป็ดจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน เพิ่มเติม

ด้วยไอโอดีนซึ่งไม่มีในเกลือสินเธาว์
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 “ท่ีอื่นเขาทำาไข่เค็มดองจากเกลือผสมน้ำา แต่เราให้เด็กไปศึกษาเกลือ

ผสมน้ำาในอัตราส่วนเท่าไร หาความเข้มข้นในน้ำาเกลือว่าบ่อไหนมีความเข้มข้น

เท่าไร บ่อไหนท่ีคิดว่าจะเอามาทำาไข่เค็มได้ จากนั้นนำาน้ำาจากบ่อนั้นมาต้มท้ิง

ไวใ้หอ้ณุหภมูพิอเหมาะเพือ่ฆา่เชือ้ ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ แลว้เอาไขเ่คม็ลงดอง ดว้ยระยะ

เวลาท่ีแตกตา่งกนัใหเ้ด็กศกึษาว่า ตอ้งใช้เวลากีวั่นจงึจะไดไ้ขเ่ค็ม โดยนำาจำานวน

วันดองไข่เค็มทั่วไปเป็นเกณฑ์ควบคุม เปิดโอกาสให้เด็กคิด ออกแบบการเรียน

ด้วยตัวเอง”

ในระหว่�งก�รทดลองของนักเรียน ครูจอยจะจัดกระบวนก�ร

เรียนรู้ โดยตั้งคำ�ถ�มกระตุ้นให้เด็กคิด ไม่คิดให้เด็ก ทำ�ตัวเป็น 

“โคช”  ม�กกว่� “ครู” ด้วยประสบก�รณ์ก�รเป็นวิทย�กรม�ก่อน 

ทำ�ให้รู้ว่�โครงก�รไหนครูให้เด็กทำ� โครงง�นไหนเด็กทำ�เอง ดังนั้น

กระบวนก�รเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำ�เอง แม้จะถูกกรรมก�ร

ถ�มวนไปวนม� เด็กก็จะตอบได้ เพร�ะได้ลงมือทำ�เอง
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ในระหว่างการทดลองของนักเรียน ครูจอยจะจัดกระบวนการเรียนรู้ 

โดยต้ังคำาถามกระตุ้นให้เด็กคิด ไม่คิดให้เด็ก ทำาตัวเป็น “โคช”  มากกว่า “ครู” 

ด้วยประสบการณ์จากการเป็นวิทยากรมาก่อน ทำาให้รู้ว่าโครงการไหน 

ครูให้เด็กทำา โครงงานไหนเด็กทำาเอง จากการตอบคำาถามของเด็ก ดังนั้น

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กได้ลงมือทำาเอง แม้จะถูกกรรมการถามวนไป

วนมา เด็กก็จะตอบได้ เพราะได้ลงมือทำาเอง แต่สิ่งที่ครูจอยเสริมคือ 

เนื้อหาวิชาการ เช่น การหาความเข้มข้นมีวิธีการอย่างไร การทดสอบ

ประสาทสัมผัสมีวิธีการอย่างไร ทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างไร เป็นต้น 

โครงงานไข่เค็มดองน้ำาเกลือภูเขาผสมไอโอดีนของลูกศิษย์ที่ครูจอย

สนบัสนนุใหส้ง่เขา้ประกวดเปน็ปแีรก ไดร้บัรางวลัลำาดับที ่3 ของระดับเขตพืน้ท่ี 

และลำาดับที่ 3 ของจังหวัดน่าน หลังจากนั้นในปีถัดมาได้สนับสนุนให้นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทำาโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเกลือฆ่าหญ้าใน 

ไร่ข้าว จนได้รางวัลที่ 1 ระดับเขต แล้วได้รางวัลที่ 2 ระดับภาค และได้รางวัล 

ที่ 6 ระดับประเทศ 

ต่อเนื่องจากการทำาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูจอยยังสนับสนุนให้

นกัเรยีนไดพ้ฒันาของดีในทอ้งถิน่ จนเกลอืสินเธาวท์ีข่ึน้ชือ่ของจงัหวดันา่น

ถูกพัฒนาเพิ่มมูลค่ากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ยาสีฟันเกลือ

ลดกลิ่นปาก เกลือสปาขัดผิว เกลือแช่เท้าเพื่อผ่อนคลาย ลดกลิ่นอับ ฯลฯ

ต่อเนื่องจ�กก�รทำ�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์

ครูจอยยังสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒน�ของดีในท้องถิ่น

จนเกลือสินเธ�ว์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่�น

ถูกพัฒน�เพิ่มมูลค่�กล�ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย
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“พอเราสอนพื้นฐานเสร็จก็ให้เด็กไปคิดต่อ เช่น เมื่อก่อนมียาสีฟัน 

วิเศษนิยม เขาเห็นโฆษณาว่า ยาสีฟันมีส่วนผสมของเกลือดี เด็กๆ ก็คิดต่อยอด

และไปทำาเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในครอบครัว เป็นการสร้างอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง”

นอกจากเกลือสินเธาว์แล้ว ของดีในอำาเภอบ่อเกลือยังมีภูมิปัญญาการ 

ทอผ้าของชาวบ้านท่ีกำาลังจะสูญหาย แม้จะเคยมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม แต่ก็ยงั

ไมฟ่ืน้ตวั กีก่ระตกุและโรงทอผา้ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานถูกท้ิงรา้งไว้

ในชุมชน ครูจอยจึงขอยืมก่ีมาต้ังไว้ท่ีโรงเรียน พร้อมเชิญวิทยากรมาสอนนักเรียน

แต่ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ เพราะก่ีกระตุกทอยาก จึงสืบเสาะจนพบว่าท่ีอำาเภอปัว 

มีการทอผ้าด้วยกี่เมือง ซึ่งทอง่ายกว่ากี่กระตุก ครูจอยจึงได้ทำาโครงการเสนอ

สภาวัฒนธรรมอำาเภอบ่อเกลือเพื่อของบประมาณสนับสนุน เชิญวิทยากรมา

สอนใหน้กัเรยีนฝึกทอผา้พนัคอและผา้เชด็หน้า เริม่ตน้จากสิง่งา่ยๆ โดยหวังว่า

จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า 

สภาวัฒนธรรมให้งบประมาณมา 20,000 บาท เลยไปขอก่ีจากอำาเภอปัว 

เป็นกีเ่มืองซึง่ทองา่ยกวา่ เชิญวทิยากรมาสอนเดก็ทอผา้พนัคอและผา้เช็ดหนา้ 

แต่ยังไม่สำาเร็จ เด็กยังไม่สามารถสร้างรายได้จากการทอผ้าได้ อาจเป็นเพราะ

บริเวณนี้เป็นเพิงเปิดโล่ง น้องๆ ที่ไม่ได้อยู่ชุมนุมวิ่งมาก็กระตุกกี่ทีหนี่ง แล้วก็

วิ่งไป จนกี่พังเสียหาย แต่ครูก็ไม่ท้อ พยามทำาต่อไป ประจวบเหมาะกับได้รับ

รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) จึงให้งบประมาณสร้างโรงทอผ้า 1 โรงที่พร้อมสำาหรับการเรียน 

การสอนอยา่งจรงิจงัมากขึน้ พรอ้มกนัน้ันครจูอยยงัจดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่

เหตุผลที่พย�ย�มทำ�ให้เด็กมีร�ยได้ เพร�ะเคยข�ดโอก�สม�ก่อน  

เมื่อเร�มีโอก�สที่จะให้ มีโอก�สที่จะส่งเสริม หรือมีช่องท�ง

ที่จะพ�เด็กไป เร�ก็ต้องพ�เด็กไปรับโอก�สนั้นทันที
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ทำาโครงการสรา้งอาชพีการสกรนีผา้ดว้ยความรอ้น และการทำาไมแ้ขวนเสือ้จาก

ไมยราบยักษ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน

“เหตุผลที่พยายามทำาให้เด็กมีรายได้ เพราะเคยขาดโอกาสมาก่อน  

เมื่อเรามีโอกาสที่จะให้ มีโอกาสท่ีจะส่งเสริม หรือมีช่องทางที่จะพาเด็กไป  

เราก็ต้องพาเด็กไปรับโอกาสนั้นทันที”

โอกาสทดแทนคุณ

แรงบันดาลใจในทำางานของครูจอย เกิดจากการรู้ซึ้งถึงความขาดโอกาส

ที่ประสบกับตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีแรงใจจากสามีและลูกที่สนับสนุนให้

ทำางานได้เต็มที่ และแรงบันดาลใจสูงสุดคือ การได้รับโอกาสเป็นนักเรียนทุน 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังน้ันในวาระโอกาส 

ที่พระองค์เสด็จมาอำาเภอบ่อเกลือทุกปี คือวาระโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าถวาย

รายงาน 
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“เราเห็นพระองค์ท่านเสด็จท่ีบ่อเกลือทุกปี ต้ังแต่เช้า แม้หมายกำาหนดการ

จะบอกว่ามาถึงบ่ายสามโมง แต่ไม่ใช่ ห้าโมงเย็นพระองค์ท่านยังอยู่กับเรา 

พระองค์ท่านเสด็จขึ้นลงศูนย์ภูฟ้า พระเสโทไหล แต่ไม่บอกว่าเหนื่อย จนนาง

สนองพระโอษฐ์ทูลขอให้พักก่อน พระองค์ก็ไม่เคยขอพัก ไม่เคยขอหยุด แล้วเรา

จะเหนื่อยหรือ เราก็ต้องไม่เหนื่อยสิ”

จากวยัเดก็ทีรู่สึ้กวา่ ไมไ่ดร้บัการสง่เสรมิสนบัสนนุใหไ้ดร้บัการศกึษาจาก

ครอบครวั แตค่รจูอยกไ็ขวา่ควา้หาโอกาสจนพัฒนาตวัเองมาอยูใ่นจดุทีส่ามารถ

สร้างโอกาสและช่วยเหลือลูกศิษย์ได้ อีกทั้งยังมีโอกาสดูแลพ่อแม่ที่แม้ไม่ได้อยู่

ใกล้ชิด แต่ก็เป็นที่พึ่งพาได้ยามเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะเป็นลูกคนเดียวที่ได้เป็น

ข้าราชการ พ่อแม่จึงได้ใช้สิทธิรักษาพยาบาล นอกจากนี้ครูจอยยังกู้เงินไปช่วย

ปลดหนี้ ธกส. ให้แม่ ช่วยทำาประกันชีวิตให้น้องๆ หลานๆ เผื่อเวลาเจ็บป่วยจะ

ไดม้เีงนิรกัษาตัว และชว่ยคา่เลา่เรยีนของหลานเปน็บางครัง้ เพราะอยากกระตุน้

ให้หลานๆ เรียนหนังสือ 

“ถา้ไมม่พีอ่แมก่ไ็มม่เีราในวนันี ้ชว่ยกูเ้งนิไปปลดหน้ีใหแ้ม ่เราเป็นหน้ีไม่

เป็นไร เพราะเรายังมีเงินเดือนให้เขาหักเงินเดือนไป พ่อแม่เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ

รักษาของเราได ้เราบอกแมว่า่ ไมม่เีงนิใหแ้ม่รายเดอืนนะ เราสองคนสามภีรรยา

อยูด่ว้ยกนัมาตน้ทนุตดิลบ มหีนีท้ัง้คู ่กวา่ทีห่นีจ้ะหมดก็คงอกีนาน แม่ก็บอกว่า

ไม่เป็นไร แค่ไม่มาขอ แม่ก็ดีใจแล้ว” ครูจอยเล่าทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข



การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดคือ นำ้ากระท่อมและบุหรี่ 
กลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูนำามาใช้ป้องกัน
ลูกศิษย์ ด้วยการใช้บทร้อยกรองเป็นเครื่องมือขัดเกลา
จิตใจ ให้นักเรียนจับคู่บัดดี้ทำางานช่วยเหลือกันตลอด
ภาคเรียน ทั้งแต่งคำาประพันธ์และวาดภาพประกอบ
ทำาเสร็จก็นำามาให้ครูดู ปรับแก้ไขจนเสร็จเป็นหนังสือ
เล่มเล็กพร้อมเผยแพร่ เหตุผลที่ให้เด็กจับคู่บัดดี้กัน
โดยอิสระ ก็เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการทำางาน
ไม่เครียด เพราะการมีคู่คิดที่ช่วยเติมเต็มระหว่างกัน
ทำาให้เกิดผลงานดีๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจกลับไปเป็น
เกราะคุ้มกันไม่ให้หลงเดินทางผิด เด็กนักเรียนที่เคย
สูบบุหรี่ก็เลิกสูบกลับเข้าห้องเรียนมากขึ้น ปัญหาชู้สาว
ก็ลดลง กลยุทธ์นี้สร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียน
ที่มีโอกาสได้ใช้ภาษาแม่ในการเรียน อาการต่อต้าน
ภาษาไทยจึงลดลง หันมาสนใจเรียนมากขึ้น 
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ครูผู้สร้างชีวิต

อรพินท์ แสนรักษ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 

อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
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“พ่อเป็นผู้สร้างโรงเรียนขึ้นมาในชุมชน แล้วก็ทำาหน้าที่ครูมาตั้งแต่ต้น  

ครจูงึไดเ้หน็วถิชีวีติของคนในพืน้ทีต่ัง้แตย่งัเดก็ เหน็ความยากลำาบากของเพือ่น

พีน่อ้งในพืน้ท่ีนี ้จงึอยากเปน็คร ูเพ่ือชว่ยสร้างโอกาสใหค้นทีน่ี่ได้พฒันาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น” 

เคารพในวิถีความเชื่อที่แตกต่างกัน

เมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นครู ครูอรพินท์จึงเลือกจะเรียนต่อ ปกศ. สูง 

วิชาเอกภาษาไทยท่ีวิทยาลัยครูยะลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และสอบ

บรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านควนหยี อำาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รับ

ผดิชอบสอนวชิาภาษาไทยตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปทีี ่1-4 แมส้ถานการณใ์นขณะ

นั้นจะไม่รุนแรง แต่เส้นทางสัญจรที่ค่อนข้างลำาบาก ผู้บังคับบัญชาห่วงว่า เป็น

ผู้หญิงตัวคนเดียวต้องเดินทางไปทำางานในโรงเรียนที่ห่างไกล ครูจึงสอนอยู่ที่

โรงเรียนนี้เพียง 4 เดือนก็มาช่วยราชการท่ีโรงเรียนบ้านลางสาดซ่ึงอยู่ใกล้ตัว

อำาเภอมายอมากขึ้น

เพราะมีคุณพ่อที่เป็นอดีตครูใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ
และเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือทางออกที่จะช่วยให้คนในพื้นที่
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ ทำาให้ครูอรพินท์ แสนรักษ์ 
ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ) 
ตำาบลเมาะมาวี อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ยืนหยัดที่จะทำาหน้าที่ 
“ครู” สอนหนังสือในบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศ
ความหวาดระแวงจากความไม่ปลอดภัยในชีวิต ท่ามกลาง
สถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคุกรุ่นใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
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ครอูรพนิทส์อนอยูท่ี่โรงเรยีนบา้นลางสาดตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2527-2541 หลงั

จากจบการศึกษาด้านการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

จึงได้ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านศาลาสอง อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น

โรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีความตั้งใจที่จะใช้

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาลูกศิษย์

 “คนที่นี่ใช้ภาษามลายูถิ่นในชีวิตประจำาวัน ถ้าไม่รู้ภาษาไทย ถาม

วา่อยูไ่ดไ้หม กอ็ยูไ่ด ้แตไ่มส่ะดวกนกัหากตอ้งตดิตอ่กับหนว่ยงานราชการ 

และจะลำาบากมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องออกไปพบเจอโลกภายนอก”

 แต่ความตั้งใจที่จะสอนภาษาไทยให้ลูกศิษย์ ก็ได้รับการต่อต้านจาก

ศิษย์บางคนท่ีไม่ค่อยชอบใจนักที่ครูคนใหม่นับถือศาสนาพุทธ ครูอรพินท์จึง

ต้องหาวิธีเข้าหานักเรียนด้วยการพูดคุยสร้างความสนิทสนม ไว้วางใจ ก่อนจะ

ค่อยๆ บูรณาการความรู้ภาษาไทยกับวิถีมุสลิมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

ผ่านเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเปรียบเทียบวิถี 

การดำาเนินชีวิตด้านต่างๆ ระหว่างมุสลิมกับพุทธ เช่น การทักทายด้วยการสลาม

ของชาวมุสลิม กับการกราบไหว้ของชาวพุทธ 

 การแสดงออกซ่ึงความเคารพในวิถีความเช่ือที่แตกต่างกันของแต่ละ

ศาสนาพิสูจน์ความจริงใจของครู และการทำาตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ 

ภาษาไทยของครูสามารถสร้างศรัทธาให้ลูกศิษย์หันมาสนใจเรียนได้ นักเรียน

คนไหนท่ีเรียนอ่อนครูก็สอนเสริมให้ สื่อท่ีใช้มีตั้งแต่การท่องบทอาขยาน 

เปิดยูทูปให้นักเรียนเห็นตัวอย่างการใช้ภาษาไทย ทำาให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการ 

ในการใชภ้าษาไทยดขีึน้ กลุม่เดก็ทีอ่า่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ด ้กเ็ริม่อ่านไดเ้ขยีนเปน็ 

กลุ่มกลางๆ ขึน้ไปครกูส็รา้งแรงจงูใจดว้ยการสง่ประกวดการใชภ้าษาไทยทัง้การ

เขียนเรียงความ การท่องอาขยาน การคัดไทย ฯลฯ ในเวทีต่างๆ เพื่อสร้าง 

ความภาคภูมิใจแก่ลูกศิษย์ 
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ใช้บทร้อยกรองเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจ

 กระทั่งปี พ.ศ. 2548 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนใต้เริ่มคุกรุ่น วันหนึ่งมีผู้หวังดีมากระซิบบอกให้ครูระวังตัว ครูจึงขอ 

ยา้ยออกจากพืน้ท่ีมาชว่ยราชการทีโ่รงเรยีนไทยรฐัวทิยา 52 (ชมุชนบา้นตน้ไพ) 

ตำาบลเมาะมาวี อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 

เป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่จะได้ตำาแหน่งถาวรในปีถัดไป ครูอรพินท์ต้องเริ่มต้นสร้าง

สายสัมพันธ์ใหม่กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ และ 

ครูส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิม 

แม้ว่าจะย้ายมาสอนในโรงเรียนแห่งใหม่ ก็ใช่ว่าจะหนีจากสถานการณ์

ความรุนแรงพ้น ณ ที่นี่ ครูพบเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่เนืองๆ เช่น มีการยิง

คนบนรถประจำาทางบริเวณหน้าโรงเรียน มีการฆ่าแล้วเผาเจ้าหน้าที่ติดตั้ง

โทรศัพท์ถึง 3 คน ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนชนิดที่คนที่อยู่ในโรงเรียนยังได้

กลิ่นศพ มีการโรยตะปูเรือใบบนท้องถนน ฯลฯ แต่เหตุการณ์ที่ใกล้ตัวมาก

ทีส่ดุคอื เหตกุารณว์างระเบดิทีป่ระตโูรงเรยีน ซึง่เปน็จดุทีค่รลูงจากรถยนต์
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ทีส่ามขีบัมาสง่ เพยีงแค่ชัว่เส้ียวนาททีีค่รเูดินผา่น โชคดทีีร่ะเบดิไมท่ำางาน 

ทหารเขา้มาเกบ็กู้ไดท้นั แมจ้ะเจอเหตกุารณร์ะทึกขวัญ แตค่รยืูนยันจะอยู่

ที่นี่ต่อ เพราะคิดว่าย้ายไปที่ไหนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็เหมือนกัน

เม่ือคดิว่าจะต้ังหลกัปักฐานทีน่ี ่ครอูรพนิทจ์งึตอ้งทำาความรูจ้กัพืน้ท่ี 

เพ่ือหาทางช่วยเหลือได้ถูกจุด จนพบว่าตำาบลเมาะมาวีเป็นชุมชนใหญ่ ชาวบ้าน

ฐานะค่อนข้างยากจน ในพื้นที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่มีที่ทำากิน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง บางครอบครัวสมาชิกวัยแรงงานต้องออกไป

รับจ้างต่างถิ่น บางครอบครัวไปไกลถึงประเทศมาเลเซียก็มี หรือบางครอบครัว

พ่อแม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เด็กส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า

ตายายหรือญาติพ่ีน้อง ความไม่พร้อมดังกล่าวทำาให้เด็กบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ 

หรือคนที่ได้เรียนก็เสี่ยงที่จะออกกลางคัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่อาจจะทำาให้

หลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ 

การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดคือ น้ำากระท่อมและบุหรี่ จึงกลายเป็น

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ครูนำามาใช้ป้องกันลูกศิษย์ ใช้บทร้อยกรองเป็น

เครื่องมือขัดเกลาจิตใจ ให้นักเรียนจับคู่บัดด้ีทำางานช่วยเหลือกันตลอด

ภาคเรียน 

“ให้แต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี 11 บทดอกสร้อย ทั้ง 3 ระดับชั้นคือ 

ม.1 ม.2 ม.3 โดยไม่ได้ทำาเฉพาะเรื่องยาเสพติด แต่ทำาเรื่องสุขภาวะด้วย เช่น 

เรื่องการจราจรเพราะเด็กถูกรถชนบ่อย หรือเรื่องอาหารการกินเพราะเห็นว่า

เดก็ขาดสารอาหาร และเรือ่งชูส้าว โดยใหเ้ดก็จบัคูแ่ตง่คำาประพนัธแ์ละวาดภาพ

ประกอบร่วมกันสังเกตเห็นว่าเขาจะมีความสุขมากที่ได้ทำา ทำาเสร็จก็นำามาให้ 

ครูดู และปรับแก้ไขจนเสร็จเป็นหนังสือเล่มเล็ก พร้อมเผยแพร่”

เหตุผลที่ให้เด็กจับคู่บัดดี้กันโดยอิสระ ก็เพื่อให้นักเรียนมีความสุข

ในการทำางาน ไม่เครียด เพราะการมีคู่คิดที่ช่วยเติมเต็มระหว่างกันทำาให้

เกิดผลงานดีๆ ที่สร้างความภาคภูมิใจกลับไปเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้หลง

เดนิทางผดิ ซ่ึงครสูงัเกตเหน็วา่ เดก็นกัเรยีนทีเ่คยสบูบหุรีก่เ็ลกิสูบกลบัเข้า

ห้องเรียนมากขึ้น ปัญหาชู้สาวก็ลดลง 
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นอกจากการให้เขียนบทร้อยกรองแล้ว ครูยังให้นักเรียนดูคลิปต่างๆ  

ท่ีเก่ียวกับปัญหายาเสพติด ชู้สาว จราจร การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  

เพื่อสร้างแรงเสริม เพิ่มแรงต้านจนปัญหาคลี่คลายลง

ครูอรพินท์ให้อิสระในการแต่งร้อยกรองแก่นักเรียน จึงเกิดผลงานที่ 

ผสมผสานการใช้ภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 

“กระเอ๋ยกระท่อม  แม้ใบย่อมแต่พิษร้ายเสียจริงหนา

เอาไปต้มดื่มกินชื่นชีวา แต่อาจบ้าถึงตายได้เหมือนกัน

ซูกอคนเดียวเที่ยวเร่ร่อน เป็นคนจรฆีลอช่างน่าขัน

มีชีวิตไร้ค่าไปวันวัน  กระท่อมนั้นร้ายนักจักหลีกเอย”

*ซูกอ = หัวเราะ *ฆีลอ = บ้า

กลยุทธ์น้ีสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนท่ีมีโอกาสช้ภาษาแม่ในการเรียน 

อาการต่อต้านภาษาไทยจึงลดลง หันมาสนใจเรียนมากขึ้น 
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ภูมิใจที่เด็กสื่อสารภาษาไทยได้

ในระหว่างท่ีนักเรียนจับคู่ทำางาน ครูเองก็มีบัดดี้คือ ทหารที่คอยดูแล

ความปลอดภยัในชีวติอยา่งใกลช้ดิ เวลาสอนจะมทีหารมาน่ังอยูห่น้าหอ้งเรยีน 

2 คน เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงก็จะขยับนั่งห่างออกไป แต่ก็ยังคอยจับตา

มองดูตลอดว่า ใครมาหาครูหรือมาทำาอะไรบ้าง

“การสอน 1 คาบ ทุกๆ 15 นาทีครูต้องลุกขึ้นมายืนที่ประตู ดูว่ามี

เหตุการณ์อะไรผิดปกติไหม เป็นหลักปฏิบัติที่เราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลา  

บางครัง้พกักลางวนักต็อ้งนำาอาหารมาทานในห้องทำางาน พรอ้มทัง้คอยสงัเกต

ว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาทำาอะไรที่ไหนบ้าง” 

นอกจากงานสอนแล้ว ครูอรพินท์ยังทำาหน้าท่ีรักษาการแทนผู้อำานวยการ

โรงเรียน ดูแลครูคนอื่นๆ ด้วย ท่ามกลางบรรยากาศของความหวาดระแวง  

นบัเปน็โชคดทีีโ่รงเรยีนมชีมุชนเปน็รัว้คุม้กนัสรา้งความมัน่ใจอีกชัน้หน่ึง ซึง่เปน็

ผลจากสายสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียนอาสามาช่วยดูแลโรงเรียน จัดเวรยืนรับนักเรียนวันละ 2 คน ตลอดจน

ช่วยอำานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนทุกเช้า  

ทั้งคอยสอดส่องหากพบสิ่งผิดปกติก็จะแจ้งคณะครูหรือเจ้าหน้าที่ทันที

ถ�มว่� กลัวไหม ห�กตอบว่�ไม่กลัว คือพูดไม่จริง มันกล�ยเป็น

คว�มเคยชินเพร�ะบ้�นเร�อยู่ที่นี่ วิถีชีวิตเร�เป็นเช่นนี้ เร�ต้องอยู่

กับมันให้ได้ คิดว่�จะอยู่ที่นี่จนเกษียณ เร�สร้�งอะไรหล�ยอย่�ง

ไว้ที่นี่ และที่นี่ก็สร้�งให้เร�เติบโตด้วย ให้คนอื่นได้รู้จักครูอรพินท์ 

ได้เห็นผลง�น ครูรู้สึกสำ�นึกบุญคุณของโรงเรียนนี้ คนที่นี่

จึงคิดว่�จะพัฒน�โรงเรียนไทยรัฐวิทย� 52 ต่อไป

ถ้�ไม่มีอะไรที่เหลือบ่�กว่�แรง ก็ไม่ขอย้�ยไปไหน
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“ถามว่า กลัวไหม หากตอบว่าไม่กลัวคือ พูดไม่จริง มันกลายเป็น

ความเคยชินเพราะบ้านเราอยู่ที่นี่ วิถีชีวิตเราเป็นเช่นนี้ เราต้องอยู่กับมัน

ให้ได้ คิดว่าจะอยู่ที่นี่จนเกษียณ เราสร้างอะไรหลายอย่างไว้ที่นี่ และที่นี่ก็

สร้างให้เราเติบโตด้วย ให้คนอื่นได้รู้จักครูอรพินท์ ได้เห็นผลงาน ครูรู้สึก

สำานึกบญุคณุของโรงเรยีนน้ี คนทีน่ี ่จงึคดิวา่จะพฒันาโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 

52 ต่อไป ถ้าไม่มีอะไรที่เหลือบ่ากว่าแรง ก็ไม่ขอย้ายไปไหน” 

ครูอรพินท์บอกว่า แรงใจสำาคัญที่ทำาให้ครูอยู่ทำาหน้าที่ครูในพื้นที่เสี่ยง 

คือ ความภาคภูมิใจในบทบาทความเป็นครู ภูมิใจมากที่ทำาให้เด็กมุสลิมมี

ศกัยภาพในการใชภ้าษาไทย จากเดก็มสุลมิทีท่อ่งบทอาขยานไมไ่ด้ เขียนกลอน

ไม่เป็น ก็สามารถทำาได้ นี่คือความภูมิใจที่สุดในความเป็นครู อย่างน้อยเราก็

ช่วยให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนในภูมิภาคอื่นๆ เวลาใครมาถามเขา 

ไม่ต้องแอบ ไม่ต้องหลบหน้า หลบตา วันนี้เขาสามารถยืนเชิดหน้าสื่อสาร 

ภาษาไทยกับคนอ่ืนได้แม้กระท่ังเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ก็สื่อสารได้  

เป็นที่พึ่งของครอบครัวเรื่องการติดต่อหน่วยงานราชการได้
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ต้องเป็นครูทั้งชีวิตและจิตใจ

นอกจากแรงใจจากการที่ลูกศิษย์ได้ดีแล้ว การได้รับสนับสนุนจาก

สำานักงานเขตการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะมูลนิธิไทยรัฐ 

ที่หนุนเสริมเร่ืองการพัฒนาวิชาชีพ งบประมาณในการสร้างอาคาร 

ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์ต่างๆ เป็นแรงหนุนท่ีทำาให้ครูสามารถ

พัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี บวกกับวิธีการบริหารดูแลของครูอรพินท์ 

ในฐานะผูบ้รหิาร ท่ีใชใ้จต่อใจ ทำาตัวเปน็กนัเอง ปฏบิตัติวัเสมอครทูา่นอืน่ 

เพราะแม้จะสวมหัวโขนเป็นท้ังครูและรักษาการผู้อำานวยการ แต่ครูอรพินท์

ก็ยังรับงานสอนเท่ากับครูคนอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนบรรยากาศของการ

ทำางานเป็นทีม ไม่แบ่งแยก มีความเสมอภาค เปิดโอกาสและส่งเสริมให้

ครูทุกคนได้แสดงความสามารถในเร่ืองท่ีถนัด สามารถรวมพลังการมีส่วนร่วม

ของคณะครจูนไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ตน้แบบโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา รุน่ที ่2 ของ

มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งมีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ 

วิธีก�รบริห�รดูแลของครูอรพินท์ในฐ�นะผู้บริห�ร ที่ใช้ใจต่อใจ 

ทำ�ตัวเป็นกันเอง ปฏิบัติตัวเสมอครูท่�นอื่น เพร�ะแม้จะสวม

หัวโขนเป็นทั้งครูและรักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�ร แต่ครูอรพินท์ก็ยัง

รับง�นสอนเท่�กับครูคนอื่นๆ พร้อมทั้งสนับสนุนบรรย�ก�ศของ

ก�รทำ�ง�นเป็นทีม ไม่แบ่งแยก มีคว�มเสมอภ�ค เปิดโอก�สและ

ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้แสดงคว�มส�ม�รถในเรื่องที่ถนัด
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“เด็กนักเรียน 350 คน ครู 32 คน ที่โรงเรียนสอนทั้งวิชาสามัญและ 

อสิลามศกึษาแบบเขม้ขน้ โดยจดัสรรเวลาสอนคละชัว่โมง เชน่ คาบน้ีภาษาไทย 

คาบต่อไปอัลกุรอ่าน หรือภาษาอาหรับ เราไม่ได้แบ่งว่า เช้าเป็นสามัญ บ่ายเป็น

ศาสนา บางครั้งเราต้องลดชั่วโมงเรียนสำาหรับบางวิชาท่ีสามารถบูรณาการได้ 

เช่น วิชาศิลปะก็บูรณาการกับพละ หรือสุขศึกษา เพื่อแบ่งเวลาให้สำาหรับการ

สอนศาสนาอสิลาม ตัง้แต ่ป.1 - ม.3 เวลาในการเรยีนการสอนจงึคอ่นขา้งแน่น” 

นอกจากรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นท่ี 9 (ปี พ.ศ. 

2560) ครูอรพินท์ยังได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำาปี พ.ศ. 2558 ระดับ

ครูยิ่งคุณ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งครูสะท้อนว่า ปัจจัยเงื่อนไขที่ทำาให้

ได้รับรางวัลนั้น เกิดจากการที่ครูทุ่มเท จริงใจ จริงจังกับงาน มีความรับผิดชอบ 

และสร้างผลงานด้านการสอน จนกระทั่งลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ 

“สิง่สำาคญัทีค่นเปน็ครูตอ้งมคีอื สามญัสำานกึของความเปน็คร ูเพราะ

คำาว่าครู ตีวงได้กว้างมาก สำาหรับตนเองคิดว่า เม่ือเราเป็นครูแล้วเราต้องทำาตัว

ให้เหมาะสมกับความเป็นครู เม่ือเราทำาตรงน้ีได้ส่ิงต่างๆ ก็จะตามมาเอง ต้องเป็น

ครูทั้งชีวิตและจิตใจ อยู่บ้านก็เป็นครูด้วย เมื่อลูกศิษย์มีปัญหา เขาสามารถ

โทรมาปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไลน์ถาม ครูก็จะรีบตอบทันที เพราะถ้าเรา

ไม่ได้รับโทรศัพท์เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเรารับ

โทรศัพท์ ไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาน้อยเราก็ต้องช่วยเขา”

สำาหรับอนาคตภายภาคหน้า ครูอรพินท์ยืนยันว่า จะทำาสิ่งที่ทำาอยู่

ให้ดีท่ีสุด เพราะยังอยากเห็นลูกศิษย์จบไปแล้วมีงานทำา แล้วก็กลับมา 

ช่วยพัฒนาน้องๆ ในเรื่องภาษาไทย และเรื่องอื่นๆ โดยปัจจุบันมีลูกศิษย์

หลายคนทีเ่รยีนจบแลว้กลบัมาเปน็ครภูาษาไทย ซึง่ลว้นแตร่ะลกึวา่ เพราะ

มีครูอรพินท์เขาเหล่านั้นจึงมีอนาคตที่ดีในวันนี้ 
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 โทรศัพท์ 0 - 2937 - 9901 - 7 โทรสาร 0 - 2937 - 9900 

ที่ปรึกษา คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

 คุณบุษกร ตรีสวัสดิ์

 คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์

บรรณาธิการ คุณรัตนา กิติกร

 คุณรณชัย โตรักษาสกุล

จัดทำาเนื้อหา ออกแบบ บริษัท คิดค้นคว้า จำากัด

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 จำากัด                  

คณะทำางาน

ครูที่มากกว่าคร ู
บทเรียนก�รทำ�ง�น 

ครูเจ้�ฟ้�กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร ์

รุ่นที่ 8-9


