เวทีพูนพลังครู

“เมื่อก่อนเป็นคนมองโลกแคบค่ะ แล้วก็มองแง่ลบ
ตลอดเลย ตอนนี้มองกว้างขึ้นมาก แล้วก็มองหลาย
มุมมาก เพราะว่าครูซันบอกนี่แหละค่ะ ก็รู้สึกว่าครู
ซันเขามองแบบนี้แล้วเขาใช้ชีวิตมีความสุขดีค่ะ ก็เลย
อยากลองเปลี่ยนบ้าง”
“ครูเป็นเหมือนตัวแทนของพ่อกับแม่ครับ เขาสอน
หลายอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องชีวิต
เรื่องการอยู่ร่วมกับสังคม”

ผู้จ�ดประกาย

“ครูซันเป็นมากกว่าครู เป็นเพื่อนก็ ได้ เป็นที่ปรึกษา
ก็ ได้ เป็นหมอก็ ได้ เวลาไม่สบายเขาจะเป็นห่วงมาก จะ
หายาให้กินตลอดเลยค่ะ”

ความฝัน

“อยากขอบคุณครูซันทุกเรื่องเลยค่ะ ตลอดสองปี
รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะ ไม่คิดว่าคนคนนึงจะเปลี่ยนความ
คิ ด ของคนอี ก คนได้ ม ากขนาดนี้ และบางที อ าจจะ
เปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยก็ ได้ค่ะ”

มูลนิ¸ิเครือ¢่าย Teach For Thailand

นี่คือความในใจของนักเรียนชั้น ม.3 แห่งโรงเรียน
คลองหนองใหญ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ที่บอกเล่า
ถึง ครูซัน ธีรภาพ แซ่เซีย ด้วยน�้าเสียงแห่งความรักและ
ความศรัทธา ความในใจของพวกเขาเหล่านี้ยังสามารถบ่ง
บอกถึงตัวตนภายในได้อย่างแจ่มชัดของครูซัน ครูหนุ่มที่
ตั้งใจมาเป็น “ครู” ในโครงการ Teach For Thailand

ให้เด็ก

ธีรภาพ แซเซีย
(ครูซัน)
โรงเรียนคลองหนองใหญ
เขตบางแค
จ.กรุงเทพมหานคร

เมื่อครูซัน ครูหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ต้องเข้ารับภารกิจ
สอนวิชาคณิตศาสตร์  ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ ม. 3  เจ้าของ
ฉายา “ห้องเด็กนรก” ที่ท�ำให้ครูต้องลาออกไปแล้วถึง
3 คน แทนที่จะใช้วิธีรับมือแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ครูซัน
กลับเลือกใช้ความรัก ความเข้าใจ ท�ำความรูจ้ กั เด็กนักเรียน
แต่ละคน รับฟังปัญหาของเด็กๆ ทีส่ ว่ นใหญ่มาจากพืน้ ฐาน
ครอบครัวติดลบ พ่อแม่หย่าร้าง ขาดความรักและความ
เข้าใจจากคนในครอบครัว  และมีฐานะยากจน  ซึง่ สิง่ เหล่านี้
คือรากฐานของปัญหาทีท่ ำ� ให้หวั ใจอันไร้ทย่ี ดึ เหนีย่ วและไร้
ที่พึ่งพิงของเด็กๆ เบือนหน้าหนีการศึกษาเล่าเรียน เด็กๆ
ที่ ถู ก บั่ น ทอนด้ ว ยความทุ ก ข์ เ หล่ า นี้ ไม่ ก ล้ า ที่ จ ะคิ ด ถึ ง
อนาคต หรือแม้กระทั่งตั้งค�ำถามกับตัวเองว่าพวกเขามี
ความฝันอย่างไร
ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู และความรัก
ความเมตตาที่เปี่ยมล้น ท�ำให้ครูซัน ตั้งปณิธานกับตัวเอง
ว่า จะทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจเพื่อท�ำให้เด็กนักเรียนของเขา
เติบโตมีชีวิตที่งดงาม มีศักดิ์ศรีและรู้คุณค่าในความเป็น
มนุษย์ จนกระทั่งความรักของครูซันสามารถเปิดหัวใจอัน
ไร้ที่พึ่งพาของเด็กๆ ให้กว้างออก จากนั้นจึงค่อยๆ เติม
เต็ม การคิดบวก การสร้างแรงบันดาลใจ การรู้คุณค่าของ
ตัวเอง  การมีความหวังและความกล้าทีจ่ ะฝันลงไปในหัวใจ
ของลูกศิษย์ตัวน้อย

...สิง่ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้ผมคือ
ความฝันของเด็ก จากการที่ผมเชื่อว่า
คนเราทุกคนมีคุณค่า คนเราไม่ ได้เกิด
เพราะความบังเอิญ และทุกคนมีความ
พิเศษทีซ่ อ่ นอยู่ ดังนัน้ การทีค่ รูคนหนึง่
จะช่วยให้เด็กเห็นคุณค่าในตัวเอง เชื่อ
มั่นในตัวเองและรักตัวเอง รวมถึงการ
ให้พวกเขากล้าทีจ่ ะฝันจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ยิง่ นัน่ คือความท้าทายอย่างหนึง่ ทีผ่ ม
ค้นพบ...”

เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม วิธีการที่ครูซันท�ำคือ
เข้าไปพูดคุยตีสนิทกับหัวโจกของกลุ่ม (ถ้าเปลี่ยน
หัวโจกได้ คนอื่นในกลุ่มก็จะตามมา) ซึ่งเดิมเป็นเด็กที่
ค่อนข้างมีอารมณ์รุนแรง พูดจาหยาบคาย โวยวาย
โมโหง่ายๆ สูบบุหรี่ แต่เมื่อได้พูดคุยท�ำความรู้จัก
ท�ำให้ครูซันค้นพบสาเหตุที่แท้จริง คือ ครอบครัวมี
ปัญหา พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ดื่มเหล้า ติดการพนัน
ชอบด่าทอลูก จนท�ำให้เด็กแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
ที่โรงเรียน
แต่ในพฤติกรรมความก้าวร้าวนั้น ครูซันได้ค้นพบ
ความดีงามที่ซุกซ่อนอยู่ เด็กคนนี้ เป็นเด็กที่มีความคิด
ฉลาด รักเพื่อนและมีความเป็นผู้น�ำ  ครูซันจึงค่อยๆ เติม
เต็มให้เด็กได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ชื่มชมเมื่อมีโอกาส จาก
นั้นค่อยๆ จุดประกายเรื่องความฝันของเขา ที่เคยเป็น
นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน และมีฝีมือถึงขึ้นเคยเกือบ
ถูกได้รับคัดเลือกให้เข้าทีมฟุตบอลแห่งหนึ่งเมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แต่ตอนนี้เขากลับล้มเลิกทุกอย่าง เพราะไม่เชื่อว่าตัวเอง
จะท�ำได้  ด้วยความทีต่ อ้ งการให้เด็กคนนีล้ กุ ขึน้ มาพยายาม
อีกครั้ง ครูซันจึงใช้การแข่งกีฬาสี เป็นใบเบิกทาง

ผมถามเขาว่าต้องการให้ครูช่วย
อะไร เขาบอกว่าอยากได้เสื้อทีม ผมก็
เลยไปจัดหาให้พวกเขา และให้พวกเขา
คิดชื่อกันเอง โดยพวกเขาตั้งชื่อทีมว่า
“ตอแหล” ตอนแรกผมจะไม่ให้ผ่าน แต่
คิดว่าพวกเขาคิดมาดีแล้วว่าอยากตั้ง
ชื่อนี้ ผมจึงสกรีนมาให้ ตลอดช่วงนั้น
ผมเห็นความร่วมมือร่วมใจ ความมุ่ง
มั่น กระทั่งสุดท้ายทีมคว้าชัยได้ที่ 1
ท�ำให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจเป็น
อย่างมาก เพราะไม่ค่อยได้รับรางวัล
อะไรจากทางโรงเรียนสักเท่าไร”
เมือ่ เด็กๆ เริม่ เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึน้ มีความ
ภาคภูมิใจในตัวเอง ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ และครู
ก็ทำ� ให้เด็กๆ ทีเ่ คยเกเร โดดเรียน กลับมาตัง้ ใจเรียนมากขึน้
โดยไม่ต้องเคี่ยวเข็ญอีกเลย  

การท�ำความรูจ้ กั เด็กอย่างใกล้ชดิ เป็นรายบุคคล
ชื่นชมให้ก�ำลังใจ ท�ำให้พวกเขารู้สึกอุ่นใจ ไว้ ใจ และรับรู้
ว่ามีใครบางคนคอยเป็นห่วงพวกเขาอยู่ เพราะครูซัน
ตระหนักว่า เราจะไม่สามารถให้ค�ำแนะน�ำเด็กๆ ได้เลย
ถ้ า เราไม่ รู ้ จั ก ตั ว ตนของเด็ ก คนนั้ น ดี พ อ ครู ซั น จึ ง
หาโอกาสไปเยี่ ย มเยี ย นบ้ า นของเด็ ก นั ก เรี ย น, สร้ า ง
surprise ให้ของขวัญวันเกิดกับเด็กๆ, ให้รางวัลต่างๆ
เพื่อแสดงความชื่นชมและให้ก�ำลังใจในสิ่งที่เด็กๆ ท�ำ,
พาเด็กๆ ไปท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมเมื่อมีโอกาส

จากความพยายามทุ่มเทความรักและดูแลทั้งชีวิต
และจิตใจของลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในตัวเด็กๆ ชั้น ม.3 อย่างเห็นได้ชัด เด็ก
หลายคนเรียกครูซันว่า “ลูกพี่” หรือแม้แต่ “พ่อ” นั่นแสดง
ให้เห็นถึงความเคารพรัก ความไว้ใจที่เด็กๆ มีต่อครูซัน  
ท�ำให้เด็กบางคนกล้าทีจ่ ะสารภาพความผิด  และมาปรึกษา
ปัญหาต่างๆ กับครู

“ผมสูบบุหรี่มานะครู วันนี้ผมยังรักษาสัญญาที่
จะสูบไม่เกินวันละ 2 ตัว”
“เมื่อวานผมทะเลาะกับที่บ้านมาครับ”
“ครู ... ผมขอยื ม เงิ น หน่ อ ย ผมไม่ เ หลื อ ตั ง ค์
ซักบาท”
“ครู... ผมเครียดมากกับปัญหาเรื่องนี้”
“ครู... หนูเรียนเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้าใจช่วยสอนหนู
เพิ่มได้มั้ยคะ”
“ครู... ผม/หนูอยากเป็นหมอ เป็น ทหาร ครู...
ต้องท�ำยังไงครับ ฯลฯ...”

การเปิดใจระหว่างครูกบั ศิษย์เช่นนี้ ท�ำให้บรรยากาศ
ในชัน้ เรียนห้องเด็กแสบเปลีย่ นไป  จากทีเ่ คยเป็นสมรภูมริ บ
ระหว่างครูกับศิษย์ กลับกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วย
ความสุข  สนุกสนาน  เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเป็นกันเอง
มากขึน้   นกั เรียนชัน้ ม.3  แห่งโรงเรียนคลองหนองใหญ่  ตงั้ ใจ
เรียนมากขึ้น ส่งงานมากขึ้น เพราะนักเรียนมีความเพียร
พยายามมากขึ้น รักตัวเอง รักอนาคตตัวเองมากขึ้น
ขณะเดียวกัน ครูซัน ก็สรรหากิจกรรมต่างๆ อาทิ
ร้องเพลง เล่นเกม หรือพูดคุยในประเด็นต่างๆ พร้อมกับ
สอดแทรกบทเรียนต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าคิด
กล้าพูด กล้าท�ำ  มีความอดทน มีความเพียรพยายาม มี
แรงบันดาลใจ ได้รู้จักตัวเอง ค่อยๆ บ่มเพาะให้พวกเขา
เห็นคุณค่าในตัวเอง

มี เ ด็ ก คนหนึ่ ง มี ป ั ญ หากั บ ทาง
บ้าน และคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ผมลอง
น�ำแบงค์ยี่สิบให้เด็กคนนั้นดูแล้วถาม
ว่ า มั น มี ค ่ า ไหม? เด็ ก ก็ ต อบว่ า มี ค ่ า
จากนั้นผมก็ขย�ำแบงค์ แล้วถามเขา
ต่อว่า เรายังคิดว่ามันมีค่าอยู่อีกไหม?
ยังอยากได้อยู่ ไหม? เด็กก็พยักหน้า
ผมเลยบอกเขาว่ า เห็ น ไหมว่ า มั น ไม่
ส�ำคัญหรอกว่าแบงค์ยสี่ บิ จะยับหรือไม่
ยับ เพราะอย่างไรมันก็คือแบงค์ยี่สิบที่
ยังมีค่าในตัวเองอยู่ แม้ตอนนี้เราอาจ
เหมือนแบงค์ที่ยับ แต่เราก็ยังมีค่าเท่า
เดิม ต่อให้จะมี ใครมาว่าหรือดูถูกเรา
ก็ตาม หลังจากนั้นเด็กก็คิดได้และมี
ก�ำลังใจขึ้น ...”

สิง่ ทีค่ รูซนั ได้เรียนรูจ้ ากการเปลีย่ นแปลงภายในของ
นักเรียนตลอด 1 ปีที่ผ่านมาก็คือ ความรักความเข้าใจย่อม
ชนะทุกสิ่ง แม้ครูซันยังคงเป็นปุถุชนธรรมดาที่หลายครั้งก็
ต้องเผชิญปัญหาชีวติ มากมาย เช่นเดียวกับนักเรียนของเขา
แต่ก็ยังยืนหยัดท�ำหน้าที่ครูให้ดีที่สุด ด้วยการอุทิศแรงกาย
แรงใจ และมันสมองทุม่ เทให้กบั ศิษย์ของตนอย่างเต็มก�ำลัง

“..ส� ำ คั ญ มากคื อ การให้ ค วามรั ก ความเข้ า ใจ
ความห่วงใยแก่พวกเขา ปัญหาหลายปัญหามีต้นตอมา
จากการที่พวกเขาขาดความรัก รู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ค่าใน
สังคม รวมถึงไม่มีใครเข้าใจ ดังนั้นผู้ที่เป็นครูควรมีหัวใจ
ที่ใหญ่มากพอจะรับฟัง รับรู้ และเข้าใจลูกศิษย์ ตลอดจน
ให้ค�ำแนะน�ำที่ดีและก�ำลังใจแก่ลูกศิษย์ ให้พวกเขายังมี
ความหวังในการใช้ชีวิตต่อไปได้ และทุกครั้งที่เขามอง
ย้อนกลับมา เขาจะมีความเชือ่ มัน่ ในหัวใจอย่างเต็มเปีย่ ม
ว่า อย่างน้อยก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่รักและเห็นคุณค่าใน
ตัวเขา พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาอยู่เสมอ...”
“ถามว่าเหนื่อยไหม ก็เหนื่อย ทุกงานต้องเหนื่อย
แต่ ง านนี้ เ หนื่ อ ย แต่ เ ห็ น ผลลั ท ธ์ ท่ี จั บ ต้ อ งได้ พอเด็ ก
ดีขึ้น เข้าใจขึ้น มันเป็นความเหนื่อยที่คุ้มค่า เพราะเป็น
สิ่งที่เรารัก เราท�ำแล้วเห็นว่าเด็กดีขึ้น เราก็มีความสุข
เป็นประสบการณ์ที่เงินทองก็ซื้อไม่ได้ งานรายได้สูงๆ ก็
ซื้อไม่ได้”

ครูซันมีความเชื่อว่า อาชีพครูเป็นงานที่ละเอียด
อ่อน  ทีต่ อ้ งใช้ความรักความอดทน  และความเอาใจใส่เป็น
อย่างมาก ลูกศิษย์ก็เหมือนดอกไม้หลากสีต่างสายพันธุ์
ซึง่ ทุกครัง้ ทีเ่ ขารดน�ำ  
้ พรวนดินหรือใส่ปยุ๋ ให้แก่เด็กๆ อาจจะ
ไม่เห็นผลทันที  แต่ทว่าหากหมัน่ ท�ำอย่างสม�ำ่ เสมอ  ทำ� อย่าง
เข้าใจ ท�ำอย่างเห็นคุณค่า และท�ำด้วยความรักแล้ว ก็จะ
เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย แม้การ
เปลีย่ นแปลงนัน้ จะไม่เป็นอะไรทีย่ งิ่ ใหญ่มากก็ตาม  แต่อย่าง
น้อยมันก็ได้มีส่วนช่วยให้เด็กๆ ได้รู้จักที่จะฝัน ได้ออกเดิน
ตามความฝันของตัวเอง  ได้เห็นคุณค่าและเชือ่ มัน่ ในตัวเอง

ผมคิดว่าเด็กแต่ละคนเป็นดอกไม้
ที่ ส วยงาม และมี ค วามหลากหลาย
เราไม่สามารถเปรียบเทียบความงาม
ของดอกไม้ชนิดหนึ่งกับอีกชนิดหนึ่ง
ได้ฉันใด เราก็ ไม่สามารถเปรียบเทียบ
และยกย่องเด็กคนหนึ่งว่าดีกว่าหรือ

มีคุณค่ากว่าเด็กอีกคนหนึ่งได้ฉันนั้น
อาชีพครูก็เปรียบเหมือนคนดูแลสวน
ดอกไม้ ดอกไม้มีมากมายหลายชนิด
“ครูไม่ ใช่เจ้าของสวน” ครูเป็นเพียง
ผู้ดูแลที่ต้องเอาใจใส่อย่างดีที่สุด หมั่น
รดน�้ ำ ใส่ ปุ ๋ ย พรวนดิ น รอให้ เ มล็ ด
แต่ละเมล็ดแตกเป็นต้นกล้า และจาก
ต้นกล้าจนกลายเป็นต้นไม้ ใหญ่ ที่จะ
ให้ความร่มรืน่ แก่คนรอบข้างและสังคม
ที่อยู่ต่อไป...”

เสียง
จากศิษย์

ด.ช. คมกริช อุดชุมพิสัย ม.3/2
“ครูซันเป็นผู้ ให้และเสียสละครูจะเสียสละเวลาส่วนตัวมาดูแลนักเรียน แล้วก็ ไม่ ได้สอนแค่ ใน
ห้องเรียนแต่สอนทักษะชีวิตด้วย เป้าหมายในอนาคตอยากเป็นวิศวกรครับ ต้นทุนเดิมคือเก่ง
คณิตอยูแ่ ล้ว พ่อเป็นช่างไฟ คิดว่าถ้าเรียนวิศวะ แล้วให้พอ่ สอนเรือ่ งช่างไฟด้วย ตอนนีก้ ต็ งั้ ใจเรียน
มากขึน้ ทีบ่ า้ นก็ไม่ได้มฐี านะดีอะไร พยายามตัง้ ใจเรียนจะได้เป็นทุนต่อการศึกษาไปเรือ่ ยๆ ครับ”

ด.ญ.รัตนาวดี ชูนามชัย ม.3/1
“ครูพยายามเข้าใจนักเรียนทุกคน แล้วก็ตั้งใจสอนด้วย รู้สึกว่าพอครูเขาตั้งใจ ก็มีแรงบันดาลใจ
ให้อยากเรียนไปด้วย เมื่อก่อนเป็นคนมองโลกแคบค่ะ แล้วก็มองแง่ลบตลอดเลย ตอนนี้มอง
กว้างขึน้ มาก แล้วก็มองหลายมุมมากขึน้ ก็เพราะว่าครูซนั บอกนีแ่ หละค่ะ ครูซนั เขาเป็นมากกว่า
ครู เป็นเพื่อนก็ได้ เป็นที่ปรึกษาก็ได้ เป็นหมอก็ได้ เวลาไม่สบายครูจะเป็นห่วงมาก จะหายาให้
กินตลอดเลยค่ะ อยากขอบคุณครูซันทุกเรื่องเลยค่ะ ตลอดสองปี รู้สึกเปลี่ยนไปเยอะ ไม่คิดว่า
คนคนนึงจะเปลี่ยนความคิดของคนได้มากขนาดนี้ และบางทีอาจจะเปลี่ยนทั้งชีวิตเลยก็ ได้ค่ะ”

ด.ช.เสกสรร วงเวียน ม.3/2
“เมื่อก่อนผมเป็นคนขี้เกียจ ไม่ค่อยชอบเรียน เบื่อ แต่ครูซันบอกว่า เรียนมันไม่น่าเบื่อหรอก ถ้า
เราตัง้ ใจจริงเราจะสนุกไปกับมัน ถ้าเราตัง้ ใจเราก็จะผ่านไปได้ เวลาครูสอนก็จะคอยถามนักเรียน
ว่าเข้าใจไหม ถ้าไม่เข้าใจก็จะไม่สอน และเวลาเรียนทุกครั้ง ครูเป็นเหมือนตัวแทนของพ่อกับแม่
ครับ สอนหลายอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องชีวิต เรื่องการอยู่ร่วมกับสังคม เป็น
เหมือนแหล่งให้ความรู้ เป็นทุกอย่าง ความฝัน ผมอยากเป็นหมอครับ เวลาเห็นคนเจ็บป่วย
คนแก่ไม่สบาย ผมรู้สึกสงสารครับ ถ้าสักวันหนึ่งผมได้เป็นจริงๆ ผมจะรักษาทุกคนที่ล�าบาก
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร ร้ายแรง ผมจะรักษาเขาเต็มที่ครับ”

