
“ลูกศิษย์ผม...ต้อง
ดำ�รงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น
ได้อย่�งมีคว�มสุข
และไม่เดือดร้อน”

วิจัย
แผ่นเดียว

ร้อยตำ�รวจตรีสุวิทย์ ช่วยเทวฤทธ์ิ
โรงเรียนบ้�นตืองอ
ช่�งปทุมวันอนุสรณ์ 13
อำ�เภอศรีส�คร จังหวัดนร�ธิว�ส

 “รบได้อย่�งทห�ร ป้องกันและปร�บปร�มได้อย่�งตำ�รวจ 
บริก�รแทนกระทรวง ทบวง กรม ได้อย่�งข้�ร�ชก�ร
พลเรือน” เป็นอุดมก�รณ์ของตำ�รวจตระเวนช�ยแดน”

ส�ำหรบั “ครสูวุทิย์” หรอื ร้อยตำ�รวจตรสีวุทิย์ ช่วยเทวฤทธ์ิ 
ครูใหญ่โรงเรยีนบ้ำนตอืงอ ช่ำงปทมุวนัอนสุรณ์ 13 อ�ำเภอ
ศรีสำคร จังหวัดนรำธิวำส ท�ำได้มำกกว่ำนั้น คือกำรเป็น 
“ครู”

“นอกจ�กสอนหนังสือเด็ก ผมต้องรับบทบ�ททุกอย่�ง 
ในโรงเรียน ตชด. ต้องดูแลนักเรียน ครู และผู้ปกครอง”

กำรดูแลในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงดูแลเรื่องของควำมปลอดภัย 
หรือให้ควำมรู้เด็กแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ครู ตชด. อย่ำง 
ครสูวุทิย์ และครคูนอืน่ๆ ในสงักดัต้องปรบัเปลีย่นตวัเองอยู่
ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นคนงำนก่อสร้ำง พี่เลี้ยงเด็ก ในบำง
เวลำที่เด็กๆ ต้องกำรผ่อนคลำย ครูได้อำศัยประสบกำรณ์
จำกวงดนตรีลูกทุ่งมำเปิดกำรแสดงให้กับเด็กๆ และคนใน
ชุมชน 

ส�ำหรบักำรสอนหนงัสอื ครสูวุทิย์กใ็ช้ประสบกำรณ์ในวยัเดก็
มำปรับใช้กับลูกศิษย์ของตัวเอง

“ตอนเร�เป็นเดก็ครสูอนเร�อย่�งไรกเ็อ�ม�ปรับใช้ไปต�ม
สถ�นก�รณ์ แต่ก็ต้องมีก�รเสริมคว�มรู้ใหม่ๆ เข้�ไป
บ้�ง...แต่เอ�เข้�จริงๆ ผมกลับพบสิ่งที่เป็นสัจธรรมว่� 
วุฒิครู ป.โท ป.เอก บ�งครั้งสู้ “ประสบก�รณ์” ไม่ได้ โดย
เฉพ�ะก�รเป็นครู ตชด. ที่ต้องสอนเด็กที่ไม่มีอะไรพร้อม
เลยสกัอย่�ง จะต้องเอ�คนทีผ่่�นคว�มไม่พร้อมม�เป็นครู
จึงจะเข้�ใจเด็ก ประสบก�รณ์จึงเป็นครูที่ดีที่สุด”

เนื่องจำกเด็กๆ โรงเรียน ตชด. มีควำมแตกต่ำงเรื่องฐำนะ
ควำมเป็นอยู่ ดังนั้นเป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของครูสุวิทย์คือ “ทำ�อย่�งไรให้เด็กได้ดำ�รงชีวิตอยู่ใน 
ท้องถิ่นได้อย่�งมีคว�มสุข และไม่เดือดร้อน”

“เพรำะปัจจัยพ้ืนท่ีท่ีเป็นอยู่ 
มันแก้ยำก ตั้งแต่ควำมเป็นอยู่ 
ภำษำที่ใช้พูด ฐำนะทำงบ้ำน และ
สภำพกำรไม่รู้หนังสือของชุมชน 
เพรำะฉะนั้น
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนคือ เรำขอแค่ให้เด็กอำศัย
อยู่ในควำมหลำกหลำยนั้นได้
อย่ำงมีควำมสุข เช่น ถ้ำพ่อแม่มี
อำชีพกรีดยำง และไม่สำมำรถไป
เรียนต่อสูงๆ ได้ เขำต้องสำมำรถ
มีชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่ำงมีควำม
สุข ไม่เดือดร้อน” 

แต่เนื่องจำกชำวบ้ำนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 100 เปอร์เซ็นต์ 
และแน่วแน่ในเส้นทำงขององค์ศำสดำ แต่แนวทำงที่ครู 
สุวิทย์วำงแผนไว้น้ัน ถึงแม้จะรู้ว่ำ “ย�ก” โดยเฉพำะเรื่อง 
กำรปรับเปล่ียนทัศนคติและควำมเชือ่ทีส่่งผลให้เดก็นกัเรยีน

ของครูสุวิทย์ได้ “ไปต่อ” หรือไม่ในเส้นทำง 
กำรศึกษำ 

“แรกเริ่มคือก�รแก้ค่�นิยมที่บอกว่� ก�ร
คุมกำ�เนิดเป็นบ�ป เร�ก็พย�ย�มอธิบ�ย 
ให้เหน็ว่� “คว�มลำ�บ�กย�กจน” ก็เป็นบ�ป
เหมือนกัน ต้องช้ีให้เห็นจุดด้อยของกำร
แต่งงำนที่มีลูกเร็ว ซึ่งหลำยคู่แต่งงำนมีลูก
ในสภำวะไม่พร้อม เรำเคยส�ำรวจพบว่ำ 200 
คน มเีดก็ก�ำพร้ำพ่อแม่ 20 คน นีค่อืปัญหำ... 
ฉะนัน้สิง่ทีท่�ำได้คอื เอำชวีติจรงิมำอธบิำยให้
เขำเหน็ และถำมให้คดิ เดก็บำงคนพูดออกมำ
จำกปำกตัวเองเลยว่ำ..“ใช่...วันๆ กว่ำจะได้
เงนิมำเรยีนล�ำบำกมำก” หรอืบำงคนบอกว่ำ 
กว่ำจะซ้ือรองเท้ำได้สักคู่ล�ำบำกพอๆ กัน  
ซึง่เมือ่เด็กเข้ำใจตรงนี ้เขำกอ็ยำกเรียนต่อ...
และอยำกมีชีวิตที่ดีขึ้น”

“อีกวิธีกำรที่ครูสุวิทย์
ใช้เป็นเครื่องมือในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนคือ 
“ง�นวิจัยเผ่นเดียว”
โดยให้เด็กๆ ออกไป
ท�ำควำมรู้จักชุมชน
ทั้งถิ่นที่อยู่อำศัย อำชีพ
ของพ่อแม่ รวมทั้ง
สิ่งที่ตัวเองอยำกท�ำ
และอยำกเป็น” 



กระบวนกำรเรียนรู้ที่ออกแบบในขั้นแรกคือ “ก�ร
สร้�งกลุม่ก�รเรยีนรูข้องเดก็” ด้วยกำรจดักลุม่ให้
นักเรียนที่อยู่บ้ำนเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน   

ขัน้ทีส่องเป็นขัน้ “ระเบดิจ�กข้�งใน” เปิดโอกำสให้
นกัเรยีนได้แสดงศกัยภำพทีม่อีย่ำงเตม็ที ่เช่น คนไหน
ทีพ่ดูเก่งทีส่ดุกใ็ห้เป็นฝ่ำยน�ำเสนอ คนไหนเขยีนเก่ง
กใ็ห้เป็นเลขำ คนไหนคมุเพือ่นได้กใ็ห้เป็นประธำนกลุม่ 
ให้เด็กได้ระเบิดควำมสำมำรถของตนเอง  

ขั้นท่ีส�มคือ ก�รว�งแผนก�รศึกษ�ในชุมชนว่ำ 
กำรลงพื้นที่ในกลุ่มบ้ำนที่อำศัยอยู่ จะส�ำรวจอะไร 
จะถำมใครได้บ้ำง ทั้งนี้นักเรียนสำมำรถสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้คนได้หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น 
ผู้ปกครอง ชำวบ้ำน ผู้น�ำศำสนำ หรือผู้น�ำชุมชน 

ขั้นตอนที่สี่คือ ก�รเก็บข้อมูลทั้งภ�พและเน้ือห� 
โดยครูจะมอบกล้องถ่ำยรูปและเครื่องบันทึกเสียง
ให้นกัเรยีนน�ำไปถ่ำยภำพและไปสอบถำมสิง่ดงีำมที่
มีอยู่ กระตุ้นให้นักเรียนบันทึกข้อมูลให้ได้มำกที่สุด 
ไม่ว่ำผู้ตอบจะให้ข้อมูลแบบไหนก็ตำม 

หลังจ�กเก็บข้อมูล ครูจะให้เด็กๆ นำ�ข้อมูลม�
วิเคร�ะห์ แต่เป็นก�รวิเคร�ะห์แบบเด็กๆ โดย
จำ�แนกแยกแยะข้อมูลให้เป็นกลุ่มต�มช่องต่�งๆ 
เช่น ข้อมูลเร่ืองก�รละหม�ดรวบรวมไว้ในช่อง
ละหม�ด ก�รทำ�ขนม ก�รทำ�ฮ�รีร�ยอ แล้ว
สังเคร�ะห์ว่�หมวดหมู่ไหนมีม�กน้อยแค่ไหน ซึ่ง
ในก�รสังเคร�ะห์นี้จะให้นักเรียนระดมคว�มคิดใน
กลุม่ของตนเองก่อนว่� มข้ีอเสนอและวธีิก�รทีจ่ะ
ทำ�ให้เรื่องนั้นคงอยู่อย่�งยั่งยืนได้อย่�งไร แล้ว
เปรยีบเทียบข้อเสนอของกลุม่กบัข้อเสนอทีไ่ด้จ�ก
ชุมชน 

จำกนัน้น�ำข้อเสนอทีต่รงกนัมำสรปุเป็นผลงำนของ
กลุม่เพือ่ตอบค�ำถำม 3 ข้อ คอื  ส่ิงทีด่งีำมในชมุชน  
ควำมปรำรถนำต่อสิง่นัน้ วธิทีีจ่ะท�ำให้สิง่นัน้คงอยู่
อย่ำงยัง่ยนื ซึง่แต่ละกลุม่สำมำรถสรปุเป็นภำพวำด 
ข้อควำม หรือรูปแบบต่ำงๆ ได้อย่ำงอิสระ เพื่อน�ำ
เสนอต่อไปในขั้นตอนที่หก

ครูสุวิทย์บอกว่ำ ที่ท�ำเช่นนี้เพรำะอยำกให้เด็กเห็น
คุณค่�ชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เพร�ะชุมชนยังมี 
สิ่งดีๆ อยู่ม�ก

 

“เมื่อเด็กได้เรียนรู้ชุมชนหรือรู้จักชุมชน
ของเข�ดีแล้ว ถ้�ออกไปเรียนต่อ หรือ
เรียนต่อแล้วกลับม�บ้�น หรือแม้แต่
ก�รที่ต้องออกไปข้�งนอก แล้วไป 
ไม่รอด ที่ชุมชนเค้�ก็มีฐ�นอ�ชีพอยู่ 
เพร�ะในระหว่�งที่เรียนอยู่กับเร� 
ท�งโรงเรียนก็มีก�รประส�นไปยัง
วิทย�ลัยอ�ชีวศึกษม�อบรมอ�ชีพให้ 
ซึ่งตรงนี้เด็กๆ ก็จะมีอ�ชีพติดตัว” 

ทกุวนันีเ้ดก็ๆ ของครสูวุทิย์มสีดัส่วนในกำรเรยีนต่อ
เพิ่มข้ึน ขณะที่ตัวเลขของเด็กแต่งงำนมีลูกเร็วก ็
ลดจ�ำนวนลง

“เพร�ะส่วนใหญ่จบแล้วไปเรียนต่อ...ดังนั้นก�ร
จับคู่แต่งง�นและมีลูกในสภ�วะไม่พร้อมก็ลดลง 
....และผมเชื่อว่�เร�เดินม�ถูกท�ง” 

วัชรมงคล
เบญจธนะฉัตร์

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บาธรูมดีไซน์  จำากัด

เลขานุการโครงการรางวัลครูเจ้าฟ้า
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โครงก�รที่ทำ�:
โครงกำรรำงวัลครูเจ้ำฟ้ำกรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงกำรย่อยของโครงกำร
พระเมตตำสมเด็จย่ำ 
แนวคิดโครงก�ร:
เพื่อสำนต่อพระปณิธำนของสมเด็จย่ำและสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำที่ต้องกำร 
ช่วยเหลือและเชิดชูครูที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดำร อันตรำย และเสี่ยงภัยในพื้นที่ 9 จังหวัดชำยแดนภำคเหนือ 
และ 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต้เพือ่ให้ครเูหล่ำนีม้กี�ำลงัใจท�ำงำนในพืน้ทีต่่อไป โดยร่วมมือกบั 3 หน่วยงำน 
คือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย(กศน.) และกองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน (ครู ตชด.) 
บทบ�ทในโครงก�ร:
ประสำนหน่วยงำนต้นสังกัดคัดเลือกครูเบื้องต้น ลงพื้นที่สัมภำษณ์ครู จัดท�ำเอกสำรน�ำเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรโครงกำรฯ เพือ่คดัเลอืกครเูจ้ำฟ้ำฯ ประสำนขอทุนสนับสนุนรำงวัลและวัสดุอุปกรณ์จำก
ภำครัฐและเอกชน รวมทัง้ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่เติมเตม็องค์ควำมรูใ้ห้ครเูจ้ำฟ้ำฯ เป็นประจ�ำทกุปี
โดยบทบ�ทที่ท่�นทำ�โครงก�รอยู่มีส่วนเข้�ไปสนับสนุนครูและเด็ก หรือก�รปฏิรูปก�รศึกษ�
อย่�งไร: 
น�ำเรือ่งรำวดีๆ  ของครแูละเดก็เหล่ำนัน้มำ “ขย�ยผล” ให้เป็นทีรู่จั้กของสงัคม และสร้ำง “เครอืข่�ย” ควำม
ช่วยเหลอืให้คนทีอ่ยูใ่นภำคเอกชนได้รบัทรำบข้อมลูและเข้ำมำสนบัสนนุครเูจ้ำฟ้ำฯ ทัง้เร่ืองเงนิรำงวลั วสัดุ
อุปกรณ์ กำรเพ่ิมเติมองค์ควำมรู้  รวมถึงกองทุนต่ำงๆ ที่เข้ำไปช่วยขยำยผลกำรท�ำงำนในพื้นที่ของ 
ครูเจ้ำฟ้ำฯ ส่วนเด็กก็ประสำนจัดหำทุนกำรศึกษำให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยำกจนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำ 
ไปจนถึงอุดมศึกษำ
ในก�รปฏิรูปก�รศึกษ�อย�กเห็นครูและเด็กเปลี่ยนแปลงอย่�งไร:
อยำกให้ใช้เรื่อง “คว�มดี” เป็นตัวขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของไทย เช่น มีกำรจัดทุนกำร
ศึกษำให้เด็กดีในทุกระดับ รวมถึงเมื่อจบไปแล้วก็มีงำนรองรับ เมื่อเรำให้ “คุณค่�” ของกำรเป็น “คนดี” 
เช่นนี้แล้ว เด็กทุกคนก็อยำกเป็นคนดี ส่วนครู อยำกเห็นครูใช้เรื่อง “คว�มดี” และ “คว�มรัก” มำเป็นพลัง
กระตุ้นให้เด็กประสบควำมส�ำเร็จ ผ่ำนค�ำว่ำ “ฉันทะ” นั่นคือให้เขำรักและสนุกในสิ่งที่เขำเรียน สิ่งที่เขำท�ำ 
ไม่ใช่เอำเกรดมำล่อ แต่ให้เขำเรียนแล้วสุข สนุกเพรำะเข้ำห้องเรียน


