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การเป็นครูในโรงเรียนที่มากด้วยเด็กกลุ่มเสี่ยง
ความรู้ทางวิชาการอาจไม่จ�าเป็นเท่า
หัวใจในการเป็นผู้ ให้ และการเสียสละความสุขส่วนตัว
เพื่อพร้อมจะเป็นที่พึ่งของนักเรียนในทุกโมงยาม

  เมื่อต้นทุน
          ชีวิตต�่า

โรงเรียนท้ายหาด จ.สมทุรสงคราม เป็นโรงเรยีนขนาด
กลางค่อนไปทางเล็ก เปดสอนในระดับชั้น ม.1- ม.6 
มนีกัเรยีนไม่ก่ีร้อยคน ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนต้นทนุต�า่ 
คือมาจากครอบครัวที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยก 
อยู่กับปูย่าตายายหรือญาติพีน้่อง ทีอ่ยู่กับผูป้กครอง
ก็ขาดเวลาเอาใจใส่ดูแลเพราะต้องท�างาน 

	 การคัดกรองโดยใช้การประเมิน	 SDQ	 และตัดสิน	

พบว่านักเรียนมากกว่า	80%	 เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง	และกลุ่ม

เดก็มปัีญหาในด้านต่างๆ	เช่น	ความรนุแรง	ยาเสพติด	และ

ด้านเพศ	

“ท�าอย่างไรให้เด็กๆ ได้มาโรงเรียนทุกวัน 
ได้เรียนรู้ พัฒนา และเห็นคุณค่าในตนเองบ้าง 
แม้เพียงเล็กน้อย ก็ดีมากแล้ว”
 

	 คือวิธีคิดของ	ครูอรุณวรรณ กลั่นกลึง	หรือ	ครู
ตุ้ม	ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์	ชั้น	ม.1-2	ที่มองเห็นโอกาส

อันน้อยนิดของลูกศิษย์กลุ่มเสี่ยง	 และอยากมีส่วนช่วยให้

พวกเขาได้เดินไปบนหนทางที่ถูกที่ควร	 มีอนาคตที่ดี	 โดย

ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสเหล่านั้น

เวทีพูนพลังครู

โรงเรียนทายหาด
จ.สมุทรสงคราม

อรุณวรรณ กลั่นกลึง



	 จวบจนวันหนึ่ง	มีนักเรียนชาย	16	คน	ยกทีมกันมา

ขอเรยีนวชิาเพ่ิมเตมิวิทยาศาสตร์ช้ัน	ม.2	จากการสอบถาม

ลูกศิษย์ได้ความว่า	เป็นนักเรียนที่มีประวัติการเรียนเข้าขั้น

แย่มาก	 มีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน	 เกรดเฉล่ียไม่ถึง	 2.00	

นสิยัก้าวร้าว	เกเร	จนไม่มคีรทู่านไหนกล้ารบัเข้าช่ัวโมงสอน

ของวิชานี้	

 “ครูเองก็สะท้อนใจว่าเด็กไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี 
บางเส้นทางก็ปิดประตูไม่ต้อนรับ ตอนน้ันคิดว่าถ้าเรา
ไม่รับนักเรียนไว้อีกคนก็ย่ิงจะส่งผลเสียต่อเขามากข้ึน 
เลยบอกให้เขาสบายใจว่า ครูยินดีรับสอน ถ้าพวกเรา
แน่ใจว่ายินดีเรียนรู้ ไปกับครู”

   เพาะพันธุ์
         ปัญญา

เป็นช่วงเวลาที่ครูอรุณวรรณดูแลโครงการเพาะพันธุ์
ปัญญา จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งเป็นโครงการที่น�างานวิจัยท้องถ่ินมา
เป็นเคร่ืองมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียน
ได้ฝกคิดและลงมือท�า ซ่ึงจะช่วยพัฒนาทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง และคิดอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงทักษะชีวิตด้านอื่นๆ ครูอรุณวรรณจึงชักชวน
ให้ลูกศิษย์กลุ่มนี้เข้าร่วมโครงการ

	 เพราะเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนท้ายห้องว่า

อ่อนด้านวิชาการ	 แต่ก็มีจุดแข็งด้านการลงมือปฏิบัติ	 ถึง

แม้จะกังวลในขั้นตอนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะต้องมาเรียนรู้

กระบวนการวจิยั	ซ่ึงดจูะเหมาะกับนกัเรยีนห้องเก่งมากกว่า	

แต่ครูอรุณวรรณไม่ได้มุ ่งหวังไปไกลถึงขั้นที่นักเรียนจะ

สามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการได้อย่างทะลุปรุโปร่ง	สิ่งที่ครู

คาดหวงัเป็นเพยีงการปรบัปรงุลกัษณะนสิยับางประการให้

ดีขึ้น	

	 งานวิจัยที่ครูอรุณวรรณเล็งเห็นแล้วว่าน่าจะตอบ

โจทย์ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมพื้นฐานของนักเรียนได้	

ควรเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวที่พวกเขาพอจะมีพื้นฐานความรู้	

และน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้พวกเขาได้	กระทั่งมาบรรจบ

ที่ประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในท้องทะเล

 ส่วนหน่ึงเพราะเราเคยน่ังคิด
ทบทวนว่า เรามาเป็นครูอยู่หลายปี
นอกเหนือจากต�าราแล้ว เราเองไม่
เคยรู้เรื่องบ้านเมืองเลย สังคมก�าลัง
เปลี่ยนแปลง เราเป็นครูยังไม่รู ้ เลย 
แล้วเด็กล่ะ ถ้าเขาเติบโตไปโดยไม่เห็น
คุณค่าความเป็นตัวตนของท้องถิ่น 
ของทรัพยากรรอบข้าง แล้วอะไรจะ
เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรา เราจึงต้อง
เปลีย่นการสอนโดยเฉพาะในห้องเรยีน 
พาเขาไปเรียนรู้รอบตัว ไปรู้จักชุมชน 
เขาจะได้รัก หวงแหน และรู้จักใช้อย่าง
ยั่งยืน” 

	 แน่นอนว่าการน�านักเรียนออกไปเรียนรู ้นอก

ห้องเรียน	 ต้องอาศัยการจัดการที่ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า

การเดินเข้าไปในห้อง	 ท่ีมีนักเรียนนั่งรอพร้อมหน้า	 แล้ว

สอนตามหลกัสตูร	ครอูรณุวรรณรูด้ว่ีาครจูะต้องตระเตรยีม	

วางแผน	จัดการ	หลายสิ่งหลายอย่าง	ซึ่งต้องสูญเสียเวลา

ส่วนตัว	เหน็ดเหนื่อย	และไม่มีค่าตอบแทน	



 แต่เพราะเช่ือว่าน่ีคือการท�าหน้าท่ีครูท่ีจะฉุดดึง
นักเรยีนผู้เปรยีบเสมือนพลเมืองชัน้สองของโรงเรยีนให้
กลายมาเป็นนักเรียนท่ีมีสถานะเท่าเทียมผู้อื่น สิ่งท่ีครู
อรุณวรรณต้องสูญเสียจึงเทียบไม่ได้กับสิ่งท่ีนักเรียน
จะได้รับ

       บ้านปลา... 
   แหล่งเพาะพันธุ์
        ความรู้

ครูอรุณวรรณพานักเรียนลงพื้นที่ดอนหอยหลอด 
ซึ่งมีทั้งชาวบ้านที่เป็นชาวประมงและปราชญ์ชาวบ้าน 
ท่ีพร้อมจะมอบความรู้ ให้ นักเรียนจึงสนุกสนานและ
กระตือรือร้น 

	 การเปิดพืน้ทีใ่ห้นกัเรยีนได้ใช้ความสามารถเบือ้งต้น

เพื่อเก็บข้อมูลส�าหรับเลือกเรื่องวิจัย	แม้จะตะกุกตะกัก	ไม่

ตรงจุด	 ขาดความมั่นใจอยู่บ้าง	 แต่เมื่อครูอรุณวรรณช่วย

กระตุ้นและเสริมแนวทางให้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการลด

ลงของทรพัยากรทางทะเล	ลกูศษิย์จงึได้หวัข้อวจิยัทีพ่ร้อม

ลงมือท�า	

 “สุดท้ำยเรำก็ได้ควำมคิดว่ำเรำจะลอง “สร้ำง
บ้ำนปลำ” ท่ีเลือกใช้วัสดุในพื้นท่ีทดแทนป่ำชำยเลนที่
ลดน้อยลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำรอนุบำลสิ่งมีชีวิตเล็กๆ” 

	 ข้ันตอนการสร้างบ้านปลา	 ส่ิงแรกที่นักเรียนต้อง

เข้าใจคอื	ระบบนเิวศน์พืน้ฐานและธรรมชาตวิทิยาของสิง่มี

ชวีติทางทะเลท่ีต้องมแีหล่งอนบุาล		บ้านปลาคอืการจ�าลอง

พื้นท่ีหลบภัยให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เข้ามาอาศัย	 ซึ่งจะเพ่ิม

ปริมาณประชากรกุ้ง	หอย	ปู	ปลา	และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ได้	

จากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านปลา	 โดยใช้วัสดุ

ที่หาได้ในท้องถิ่น	

	 ทั้งครู	ปราชญ์ชาวบ้าน	คนในชุมชน	และนักเรียน	

ต่างร่วมกันวางแผน	 จัดหาวัสดุอุปกรณ์	 ก�าหนดพื้นท่ีวาง

บ้านปลา	เข้าป่าตัดต้นจาก	ประกอบร่างบ้านปลา	กระทั่ง

ท�าทุ่นลอยและน�าไปปล่อยยังต�าแหน่งที่วางไว้	 และรอ

ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นว่ามีสิ่งมีชีวิตเข้ามาใช้ประโยชน์

จากบ้านปลามากน้อยแค่ไหน	

	 ในแต่ละวันที่นักเรียนได้ร่วมงานกับชาวบ้าน	 ครู

อรุณวรรณจะใช้วิธีการ	ถามคือสอน	เพื่อสร้างการเรียนรู้

ให้นกัเรยีนในจงัหวะท่ีเหมาะสม		เพราะครเูข้าใจว่านกัเรยีน

กลุ่มนี้ขาดทักษะด้านการคิด	 สังเกต	 และตั้งข้อสงสัย	 ซึ่ง

เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของการเรียนรู้ในบริบทที่มากขึ้น

 ช่วงแรกๆ ยอมรับว่าเด็กกลัว 
ไม่กล้าเอามากๆ เขากลัวว่าตอบไม่ได้ 
อาย และไม่เคยชินกับการฝึกคิด ต้อง
ตอบเดี่ยวๆ ด้วยตนเอง ครูต้องหาแรง
จูงใจบ้างเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยกระตุ้น
เป็นแรงเสริม เช่น ครูจะให้คะแนนเม่ือ
นักเรียนตอบ ซ่ึงใช้ ได้ผลดี และยังฝึก
ความกล้า  ฝึกความซ่ือสตัย์  คอืเด็กจะ
มาบอกคะแนนท่ีตัวเองได้สะสมไว้เม่ือ
หมดชัว่โมง  ให้ครบัูนทึกเก็บไว้  สามารถ
เป็นเทคนิควธิหีน่ึงท่ีใช้ประเมินนักเรยีน
ได้อีกด้วยแม้ว่าเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจาก
ภายนอกก็ตาม  แต่ก็ยังดกีว่าไม่มีเลย”

	 เทคนิคการถามคือสอนของครูอรุณวรรณ	เริ่มจาก

ค�าถามง่ายๆ	 ให้นักเรียนค่อยๆ	คิดเชื่อมโยงเหตุผล	 และ

ค่อยๆ	 เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นตามล�าดับ	 ตามแต่ละ

สถานการณ์	



 บางคร้ังอาจใช้การตอบแบบสมัครใจ ยกมือ
ตอบ แต่บางครั้งอาจต้องเปลี่ยนเป็นสุ่มเลือกให้ตอบ 
และบางค�าถามเม่ือมีนักเรียนตอบแล้ว ครูก็จะสุ่มต่อ
ไปเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อค�าตอบ
ของเพื่อนด้วย ท�าให้ห้องเรียนตื่นตัวตลอดเวลา เด็ก
หลายคนสนุก และเม่ือได้ฝึกคิดมากข้ึน ก็สามารถ
คิดตอบได้มากข้ึน เด็กๆ เริ่มภูมิใจและม่ันใจในตัวเอง
มากขึ้น  กล้าแสดงออกมากขึ้น 

  เมื่อเด็กท้ายห้อง
       เปลี่ยนไป

ในอดีต ครูอรุณวรรณ หรือ ครูตุ้ม มักจะสอน สอน 
และสอน เพื่อมุ ่งเก็บคะแนนให้มากที่สุด ใช้อ�านาจ
จัดการกับเด็กๆ เพื่อให้นิ่งและท�าตามที่สั่ง 

	 แต่จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	รวม

ถึงการได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนที่เกิด

จากภายในที่ชื่อ	 จิตตปัญญาศึกษา	 ครูตุ้มจึงได้ปรับ
เปลี่ยนห้องเรียนเดิมให้กลายเป็นพื้นท่ีปลอดภัย	 สร้าง

ความรักและความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างครูและศิษย์ให้

เกิดขึ้น

	 การน�าวิธีการเดียวกันนั้นมาปรับใช้กับห้องเรียน

บ้านปลา	 คือมองนักเรียนท้ายห้องอย่างเข้าใจ	 และดึง

ด้านดีที่มีอยู่ในตัวลูกศิษย์ออกมา	 ครูตุ้มพบว่าแค่เด็กๆ	

ได้มีโอกาส	 ได้มีกิจกรรม	 ได้มีพื้นที่สร้างสรรค์	 ได้มีคนที่

คอยดูแลและห่วงใย	 และได้มีกระบวนการที่เหมาะสม

กับเขา	 อย่างโครงงานสร้างบ้านปลา	 การเปล่ียนแปลงจะ

เกิดขึ้นได้จริง	

 ครูจ�าภาพนักเรียนตื่นแต่เช้า มา
ตามการนัดหมายของปราชญ์ชาวบ้าน
ได้  ขนาดอากาศเย็นมาก  แต่ทุกคนก็มา
พร้อมกันตรงเวลา พอจะลงเรือออก
ทะเล เขาก็คิดกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันข้ึนจะท�าอย่างไร เขาเตรียม
ห่วงยางขนาดใหญ่แบกมาลงเรอืกันเอง 
ครูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะคิดเองได้ 
 “พอลงทะเลจริงเขาก็ย่ิงตื่นเต้น 
แม้อากาศตอนกลางวันจะร้อนมาก 
เรือก็โคลงเคลงจนคลื่นไส้เวียนหัว แต่
เด็กๆ ก็ไม่เกี่ยงกัน ช่วยกันท�างาน จน
วางบ้านปลาเสร็จ พวกเขาสนุกสนาน
กันมาก”



	 จากการถอดบทเรียนที่ครูอรุณวรรณให้นักเรียน

สะท้อนการท�างาน	 โดยใช้ภาพวาดและการเขียน	 สิ่งที่ครู

มองเห็นจากผลงานลูกศิษย์	คือ	การท�างานเป็นทีม	อดทน

อดกลัน้	รูจ้กัการรอคอย	กล้าแสดงออก	รบัผดิชอบ	ยอมรบั

ในตัวเองและเห็นคุณค่าผู้อื่น	 กระทั่งมีเพื่อนครูบางคน

ออกปากว่านักเรียนกลุ่มเดิมนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

 “แปลกใจมำก นักเรียนกลุ่มน้ีจะมำโรงเรียนกัน 
ไม่ขำด ไม่หนีเรียน เหมือนเมื่อก่อน”

	 ส�าหรับครูอรุณวรรณแล้ว “อะไรคือสิ่งท่ีดีท่ีสุด
ส�าหรับลูกศิษย์”	 โดยเฉพาะกับลูกศิษย์ผู้ด้อยโอกาส	 
ครูอรุณวรรณพร้อมจะท�าได้เสมอ	เพราะหวังเพียงว่า		

 ท�าอย่างไรให้เด็กๆ ได้มาโรงเรียน
ทุกวัน ได ้ เ รียนรู ้  พัฒนา และเห็น 
คุณค่าในตนเองบ้าง แม้เพียงเล็กน้อย 
ก็ดีมากแล้ว”




