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และพั²นาคุณภาพเยาวªน (สสค.)

หากเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมย�่าแย่ ผลการเรียน
ไม่เอาไหน วันๆ เอาแต่ท�าผิดกฎระเบียบของสถาบัน 
คือความน่าเบื่อหน่ายของครูทุกคน มารศรี มิ่งศิริ
รัตน์ หรือที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนสุรนารีวิทยาคม 
จ.นครราชสมีา เรียกกันอย่างติดปากว่า ‘แม่มา’ ก็คง
เป็นครูที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ 

	 ท่ามกลางการปฏิเสธจากคุณครูหลายๆ	 คน	 แม่

พิมพ์ของชาติวัยกลางคนกลับมองว่ากลุ่มเด็กดังกล่าวคือ

กลุ่มที่ควรได้รับการให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากลุ่ม

เด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยหรือมีผลการเรียนดีเด่น	

เธอเชื่อว่าพวกเขาคือคนที่มีคุณค่า

 ขอเพียงแค่มีใครสักคนพร้อมที่จะหยิบยื่น
โอกาส และกล้าหาญที่จะท�าความเข้าใจ 

 

     เด็ก
     กลุ่มเสี่ยง

 

“เด็กทุกคนเปนคนดี 
มีความสามารถ เพียงแตมีระดับ
การเรียนรูและสิ่งแวดลอมที่เอื้อ
ตอการเรียนรูแตกตางกัน บางคน
อาจเดินหลงเขาไปในกลุมเสี่ยง 
ครูทุกคนจึงควรทําหนาที่ดูแล
ชวยเหลือและใหโอกาสเด็ก
ควบคู  ไปกับการสอนหนังสือ”

 
 

	 มารศรีเป็นครูอยู ่ในฝ่ายปกครองมาถึง	 20	 ปี	

ประสบการณ์การคุกคลีใกล้ชิดกับปัญหาของเด็กนักเรียน

มากว่า	2	ทศวรรษ	ท�าให้เธอมีสายตาที่เฉียบแหลมในการ

อ่านชีวิตของเด็กๆ	

เวทีพูนพลังครู



	 เธอเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีดีในตัวเองแตกต่างกัน	

บางคนอาจมีความสามารถด้านการเรียน	 บางคนอาจมี

พรสวรรค์ด้านกีฬา	 ขณะที่บางคนอาจเป็นเลิศในด้านการ

ท�าอาหาร	ฯลฯ	คนเป็นครจูงึควรค้นหาความสามารถทีซ่่อน

อยู่ในตัวของลูกศิษย์และส่งเสริมพวกเขา	 ขณะเดียวกันก็ 

ไม่ควรปล่อยปละละเลยที่จะไม่สนใจเพียงเพราะเด็กมีผล

การเรียนที่ไม่ดีหรือประพฤติตัวไม่เรียบร้อย

	 ครูมารศรีจะแบ่งนักเรียนในการดูแลออกเป็น	

3	 กลุ่ม	 ได้แก่	1.กลุ่มปลอดภัย	 คือกลุ่มเด็กท่ีมีความ

ประพฤติและผลการเรียนในระดับดี	2.กลุ่มห่วงใย	 คือ
กลุ่มเด็กท่ีเริ่มมีพฤติกรรมที่เร่ิมเข้าสู่กลุ่มเส่ียง	 เช่น	 พวก

ท่ีแต่งกายผิดระเบียบ	 หรือพวกที่มีปัญหาทางบ้าน	 และ	

3.กลุ่มใส่ใจ คือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่น	 หนีเรียน	 ผล
การเรียนย�่าแย่	 ประพฤติตัวผิดระเบียบโรงเรียนหลายๆ	

อย่าง	

	 เด็กในสองกลุ ่มหลังคือนักเรียนที่อยู ่ ในกลุ ่ม 

เป้าหมายของเธอ	 แม่พิมพ์ของชาติวัยกลางคนตั้งใจว่าจะ

มอบโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กสองกลุ่มนี้

ขึ้นมาให้ได้	

 กฎของทางโรงเรียนมีอยู่ว่าเม่ือ 
ท�าผิดจะโดนตัดคะแนนความประพฤติ 
หากเกิน 60 คะแนน ถ้าอยู่ ในระดับ 
มัธยมต้นก็จะหมดสิทธ์ิเรียนต่อใน 
ระดับมัธยมปลาย น่ันคือในกรณีของ
เด็กที่มีความประพฤติไม่ดี ผิดระเบียบ
 “ส่วนเด็กท่ีมีผลการเรียนย�่าแย่ 
เราก็มองว่าเขาอาจจะสูญเสียโอกาส
ท่ีดีในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้าน
การศึกษาท่ีอาจไม่ได้เรียนต่อในคณะ
ท่ีต้องการ หรือโอกาสในด้านการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิต
ในด้านอื่นๆ”

	 โอกาสเป็นสิง่ทีส่�าคญัส�าหรบัชวีติมนษุย์โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงเม่ือชีวิตคุณไม่ได้มีโอกาสพบพานกับมันบ่อยๆ	

มารศรีเล็งเห็นและพร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับกลุ่มเด็กที่

ใครหลายคนไม่เคยคิดจะหยิบยื่นให้	

 ด้วยเหตุน้ีโครงการห้องเรียนนอกเวลา
พัฒนาทักษะชีวิตจึงได้ถือก�าเนิดขึ้น



 ห้องเรียนนอกเวลา
     พัฒนาทักษะชีวิต

 

“ไมวาเด็กคนนั้นจะเปนอยางไร
หนาที่ของเราคือ
การเปดโอกาสใหพวกเขา”

 

	 โครงการห้องเรียนนอกเวลาพัฒนาทักษะชีวิตคือ

การน�านักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมาท�ากิจกรรมในด้านต่างๆ	

เพื่อส่งเสริมให้พวกเขามีทักษะในการด�าเนินชีวิต	 รวมทั้ง

ได้มีโอกาสที่จะค้นพบศักยภาพความถนัดของตนเอง	และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข		

	 กิจกรรมในโครงการห้องเรียนนอกเวลาฯ	 จะแยก

ออกเป็นกิจกรรมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมทักษะ
อาชีพ และกิจกรรรมทักษะชีวิต 

 กิจกรรมทักษะการเรียนรู ้จะเป็นการสอน
หนังสือ	 ท้ังสอนเสริมความรู ้เข้าไปใหม่และสอนแบบ

ทบทวนเนือ้หาในวชิาเรยีนต่างๆ		ไม่ว่าจะเป็น	คณติศาสตร์	

สังคมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาไทย	 ฯลฯ	

ส่วนกิจกรรมทักษะอาชพีเป็นการสอนท�าสิง่ต่างๆ	อาทิ	

น�้ายาล้างจาน	 ยาดมสมุนไพร	 พวงกุญแจ	 ท�าขนมไทย	

เบเกอรี่	 ฯลฯ	 ขณะที่กิจกรรมทักษะชีวิตจะเป็นการ

ฝึกศิลปะป้องกันตัวเพื่อเสริมทักษะการแก้ปัญหา	 ฝึก

ท�าอาหารเพื่อเสริมทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การท�า

กิจกรรมอ่ืนๆ	 เช่นรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี	 รณรงค์

หยุดการตั้งครรภ์ก้อนวัยอันควร	เป็นต้น

	 ครูมารศรีจะแนะน�าโครงการกับนักเรียนกลุ่มเป้า

หมายผ่านครูแนะแนว	 แต่หากเป็นคนท่ีเจอกันบ่อยๆ	 ใน

ห้องปกครองก็จะท�าการเอ่ยปากชักชวนด้วยตัวเอง	 ส่วน

ในกรณีเด็กที่มีปัญหาครอบครัว	 เธอจะเปิดรับสมัครด้วย

การให้เขียนเรียงความส่งมา	 จากนั้นก็จะคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการ	โดยจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ

	 ก่อนเริ่มกิจกรรม	 ครูมารศรีจะพานักเรียนที่ร่วม

โครงการไปเข้าค่ายในช่วงปิดเทอมเป็นเวลา	10	วัน	แน่นอน

ว่าการท�าโครงการดังกล่าวส�าหรับเธอย่อมไม่ต่างอะไรกับ

การเพิ่มงานและภาระให้กับตัวเองมากขึ้น	

 อย่างไรก็ตามผลลพัธ์และความเปลีย่นแปลง
ที่ตามมาก็ท�าให้เธอรู้สึกคุ้มที่จะยอมเหนื่อย



  ผลลัพธ์ และบทสรุป

	 ครูมารศรีไม่ได้เน้นไปท่ีการส่งเสริมทักษะในแต่ละ

ด้านให้กับนักเรียนเท่านั้น	 หากแต่ยังหาเวทีให้พวกเขาได้

แสดงผลงานที่เรียนในโครงการมาอีกด้วย		

	 การเปิดตัวแสดงผลงานนี้มีความส�าคัญมากเพราะ

นั่นหมายถึงการชี้วัดว่าเด็กจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น

หรือไม่	 โดยครูมารศรีจะดูว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่มี

คนให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	 เพราะนั่น

หมายถงึสิง่ทีพ่วกเดก็ๆ	ท�าหรอืมส่ีวนร่วม	จะมคีนให้ความ

สนใจ	 เมื่อได้รับการยอมรับหรือมีเสียงปรบมือ	 หัวใจของ

ทุกคนก็จะพองโต	 ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งกิจกรรมเดินพาเหรด

ในกีฬาสี	ท�าป้ายรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก	ป้ายหยุดการ

ตั้งท้องก่อนวัยอันควร	ออกค่ายเรียนรู้สู่ชุมชน	ฯลฯ	

	 จากนักเรียนที่ใครๆ	 ก็พากันส่ายหัว	 มาวันนี้ครู

มารศรีเปลี่ยนแปลงเด็กกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ให้กลายเป็นเด็ก

ที่ได้รับการยอมรับจากครูท่านอื่นๆ	

 “ทุกคนได้รับการยอมรับจากคุณครูท่านอื่น
มากขึ้น อย่างตอนงานสัปดาห์ห้องสมุด พวกเขา
ก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสอนการแกะสลัก การบิด
ลูกโปง การท�าผ้าบาติก การท�าขนมไทย ฯลฯ แล้ว
ไม่เพียงแต่ในโรงเรียน พวกเขายังได้รับเชิญจาก
หน่วยงานภายนอกไปสอนงานแบบเดยีวกันนีอ้กีด้วย
  “ขณะเดยีวกันพวกเขาก็ยงัได้รับความไว้วางใจ
ให้ช่วยงานของโรงเรียนในด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน
สหกรณ์ งานธนาคาร ครูหลายๆ คนที่เป็นวิทยากร
ในโครงการก็บอกว่าพฤติกรรมของพวกเขาเปลีย่นไป
จากเด็กท่ีพูดจากระโชกโฮกฮาก ก็พูดจานุ่มนวลขึ้น 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลามากขึ้น
ด้วย”
	 มเิพยีงแต่คณุครใูนโรงเรยีนเท่านัน้ทีรู่ส้กึได้ถงึความ

เปลี่ยนแปลงของเด็กๆ	 หากแต่ผู้ปกครองที่บ้านต่างก็รู้สึก

ชื่นชมและประทับใจกับโครงการห้องเรียนนอกเวลาฯ	ของ

ครมูารศรอีย่างมาก	ทีช่่วยพฒันาทกัษะชวิีตในหลายๆ	ด้าน

ให้กับลูกหลานของพวกเขา

  เม่ือก่อนหลานเราไม่เคยใส่ใจอะไร
เลย  คนในบ้านจะเป็นยังไง  เขาไม่เคยสน
แต่ตั้งแต่เขาร่วมโครงการ เรารู้สึกได้
ว่าเขาเปลี่ยนไปมาก อย่างในบ้านเรา
จะมีคุณยายท่ีป่วยเป็นโรคสมองตีบ 
ร่างกายด้านซ้ายอ่อนแรง ซ่ึงถ้าเป็น
เม่ือก่อนเขาจะไม่สนใจเลย แต่ตอนน้ี
ทุกวันเขาจะเข้ามาดูแลมาถามว่ายาย
อยากกินอะไรไหม หนูไปซ้ือให้ กินโน่น
ไหม กินน่ีไหม  บางทีก็ช่วยเราเอายายไป
อาบน�้า ท�าให้เรารู้สึกดีแล้วก็สบายใจ
ขึ้นเยอะมาก”

	 ณฐักานต์	กลางแก้ว	ผูป้กครองของเดก็สาวคนหนึง่

ในชัน้	ม.5	บอกเล่าถงึความเปลีย่นแปลงของหลานสาว	เธอ

เองยอมรบัว่าโครงการนีไ้ม่ได้เปลีย่นแปลงหลานของเธอแค่

คนเดียว	หากแต่ในมุมกลับกันยังเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

คนเป็นผู้ปกครองอย่างเธออีกด้วย

  “เราไม่เคยคิดอยากจะให้หลานเข้าร่วมโครงการ
นี้เลย เพราะรู้สึกว่าไม่น่าจะเปล่ียนแปลงอะไรเขาได้ แต่
พอเราเห็นส่ิงที่เกิดขึ้นก็ท�าให้เราเปล่ียนความเชื่อและ
วิธีคิดของตัวเองไปเลย 
 “ถึงวันน้ีเราเชื่อแล้วว่าโอกาสมันสร้างและ
เปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆ”



น้องฟรองซ  นักเรียนชั้น ม.6
  

“พวกเราจะเป็นกลุ่มเด็กที่เกเรหน่อย	 คือจะมีปัญหาในเรื่องทรงผมที่ผิดระเบียบ	 แม่มาก็เลย

มาชักชวนโครงการ	 เป็นโครงการห้องเรียนนอกเวลาฯ	 ที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องพัฒนาทักษะชีวิต	

เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 เราก็ตกลงเข้าร่วม	พอเข้าร่วมแล้วได้ท�ากิจกรรมก็รู้สึกสนุก	

รู้สึกว่าชีวิตเรามีเป้าหมาย

	 “ส�าหรับกิจกรรมที่ชอบท่ีสุดก็จะเป็นการท�าป้ายรณรงค์ต่างๆ	 เช่นวันงดสูบบุหร่ีโลก	

หยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพราะมีเพื่อนช่วยกันท�าหลายคน	ท�าแล้วสนุกดี	กำรเข้ำร่วม
โครงกำรนีเ้ปล่ียนแปลงเรำไปมำก อย่ำงเม่ือก่อนเรำจะเป็นคนเฉยๆ ไม่ค่อยสนใจใคร 
แต่พอได้เรียนรูถ้งึกำรคดิถงึใจเขำใจเรำ จำกกำรไปออกค่ำย เรำกเ็ป็นคนท่ีเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่แล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมำกขึ้น”

น้องนุน  นักเรียนชั้น ม.5
 

“ยอมรับว่าตอนแรกๆ	 ท่ีเข้าร่วมโครงการเรารู้สึกกลัว	 เพราะว่ามีอาจารย์ฝ่ายปกครองเยอะ	

แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคือโครงการอะไร	 เพราะไม่เคยเห็น	 ไม่เคยได้ยินเลย	 ยิ่งตอนไปเข้าค่าย

ครั้งแรก	 ยิ่งรู้สึกอึดอัด	 เพราะเราไม่ชินที่ต้องไปท�างานต่อหน้าคนเยอะๆ	 รู้สึกกดดัน	 แล้วเรา

เป็นพวกท�าตัวผิดระเบียบมาก่อน	ก็ไม่รู้ว่าจะท�าให้คนยอมรับได้หรือเปล่า	

 “แม่มำเขำก็คอยให้ก�ำลังใจ บอกว่ำถ้ำผ่ำนช่วงแรก ผ่ำนอะไรท่ีไม่ชอบไปได้
แล้ว ต่อไปทุกอย่ำงก็จะง่ำยขึ้น ซ่ึงก็เป็นอย่ำงนั้นจริงๆ เพรำะจำกเด็กหลังห้องที่
ไม่กล้ำท�ำอะไร ถึงวันน้ีเรำกลำยเป็นคนท่ีกล้ำพูด กล้ำแสดงออก แล้วก็ไม่รู้สึก
ตื่นกลัวเวลำที่อยู่ต่อหน้ำคนจ�ำนวนมำกอีกเลย
	 “เราได้ความเป็นผู้น�า	และสิ่งดีๆ	ในชีวิตจากแม่มา	และการเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆ”

เสียง
  จากศิษย์




