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“เรารู้สึกว่า  อาชีพครูนี้สุดยอด  ช่วยเหลือคนได้
เราเคยได้รับความช่วยเหลือจากครู 
มีครูคนนึงเคยยื่นมือมาช่วยเรา  เขาสอนให้เราสู้
ถ้าเราได้เป็นครู เราก็จะไปช่วยเด็กนักเรียน
แบบนี้เหมือนกัน”

	 นี่คือ	 ปนิธาณที่มุ ่งมั่นของครูแอน	 ศรีวรรณ 
ฉัตรสุริยวงศ์	 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม	 จ.สมุทรสาคร	
ที่เลือกกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านเกิดของตัวเอง	 ด้วย

ความส�านึกและซาบซึ้งในส่ิงที่คุณครูของครูแอนได้เคย

ช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียน	 ท�าให้ครูแอนไม่ต้องหยุดเรียน

กลางคัน	 เหตุการณ์ในครั้งนั้น	 ตราตรึงในหัวใจ	 ท�าให้

ครูแอน	 ตัดสินใจเป็นครู	 และตั้งใจจะเป็นครูให้ดีท่ีสุด

เท่าที่จะท�าได้

 การเป็นครูให้ดีที่สุด 
 ต้องรู้จักเด็กให้มากที่สุด

โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปด
สอนต้ังแต่ระดบัอนบุาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย 
มีนักเรียนชายหญิงประมาณ 1,300 คน ส่วนใหญ่มา
จากจงัหวดัสมทุรสาครและนครปฐม นกัเรยีนกว่าครึง่
มาจากครอบครัวแตกแยก

	 ปัจจุบัน	 ครูแอน	 ศรีวรรณ	 ท�าหน้าที่เป็นครูสอน

คอมพิวเตอร์	 ให้กับนักเรียนชั้น	 ป.4-6	 และเป็นท่ีปรึกษา

ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนอนุบาลและมัธยมปลาย

ของโรงเรียนทั้งหมด	 ด้วยบทบาทหน้าที่และความรับผิด

ชอบ	ท�าให้ครแูอนได้ท�างานกับท้ังเดก็ประถมและเดก็มธัยม

ที่มีพัฒนาการตามวัยต่างกันออกไป	 จิตวิทยาในการเข้า

ถึงเด็กต่างอายุ	ต่างช่วงวัย	จึงต้องใช้วิธีต่างรูปแบบกัน	

เวทีพูนพลังครู



	 เด็กประถม	 ครูแอนจะใช้การสัมผัสทางกาย	 ทั้ง

การกอด	การจับมือ	การลูบศีรษะ	เพราะสัมผัสทางกายจะ

ท�าให้เด็กรู้สึกอบอุ่น	 ปลอดภัย	 ขณะเดียวกัน	 ครูแอนจะ

ใช้น�้าเสียงในการซักถามพูดคุยอย่างอ่อนโยน	 ซึ่งจะท�าให้ 

เด็กไว้ใจ	ไม่กลัวที่จะคุยหรือถามเวลาไม่เข้าใจ	และครูแอน

จะคอยชื่นชม	ในเวลาที่เขาท�าสิ่งที่ถูกต้องเหมาะควร		

 เด็กเล็กต้องมีรางวัล การ์ตูน  
ค�าชม ชื่นชมยินดีตลอดเวลา เดินไป 
ลูบหัว ชมเขา ถ้าท�าแบบน้ีกับเด็กท่ี 
ถูกตีมาตลอด เด็กจะรักเรามาก เคย
ลองแล้ว เด็กท่ีหนีเรียนตลอด แต่วิชา
เราเขาไม่หนี เวลาเรียนน่ังหน้าเลย 
เพราะเขาไม่เคยมีใครสนใจในชีวิต คือ
เด็กพวกน้ีถ้าไปดูลึกๆ แล้ว เขาถูกท้ิง
หมดเลย”

	 ขณะที่เด็กมัธยมปลาย	 ครูแอนจะไม่ใช้การดุด่า

ว่ากล่าว	 แต่จะใช้การอธิบายด้วยเหตุผลเป็นหลัก	 แต่ด้วย

ลักษณะนิสัย	 บุคลิก	 และพฤติกรรมที่แสดงออกต่างกัน	

ท�าให้ครูแอนเลือกใช้วิธีสื่อสารต่างกัน		

	 ถ้าเด็กมัธยมท่ีมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรง	 เป็น

หัวโจกของเพ่ือนๆ	 ครูแอนจะสื่อสารกับเด็กคนนั้นก่อน 

ด้วยการใช้ภาษาเดยีวกับเขาในการพดูคยุ	วยัรุน่ใช้ศพัท์ไหน	

ครูแอนก็จะใช้ศัพท์นั้น	 เด็กดูหนังเรื่องอะไร	 ครูแอนก็จะดู

เรื่องนั้น	เพื่อให้เท่าทันกับความสนใจของเด็ก	

 “ถ้ำแรงมำ ก็ต้องใช้ภำษำวัยรุ ่น อำจจะใช้ค�ำ
ศัพท์วัยรุ ่นเลย ใช้ค�ำอะไรเรำก็ ไปศึกษำ เขำดูหนัง 
เรื่องอะไรกัน เรำก็ ไป เขำชอบกลอน ก็แต่งกลอนมำ 
วำงใต้โต๊ะประชันกัน แต่ว่ำกลอนก็จะเป็นกลอนสอน  
ซึ่งมันจะสนุกมำกเลย เหมือนคุยกันด้วยกลอน เด็ก 
ก็จะชอบแบบน้ัน ถ้ำเรำยึดคนท่ีเป็นตัวแปรของห้อง  
ที่คอยก่อกวนได้ ทุกอย่ำงก็จบ” 

	 ขณะที่	ถ้าเด็กคนไหนมีลักษณะซึมเศร้า	เงียบ	ขรึม	

ไม่กล้าแสดงออก	 ครูแอนจะให้เวลาในการพูดคุยและให้ 

ค�าปรึกษาอย่างนุ่มนวล	 เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย	 มีท่ีพึ่ง		

ไม่ต่างจากการมี	“แม่”	คอยดูแลอยู่ที่โรงเรียน

 “ทุกคนเกิดมำ มีจุดหน่ึงท่ีทุกคนอยำกจะใฝ่ดี 
แต่อยู ่ท่ีว่ำเขำไปเกิดตรงไหน เขำเลือกเกิดไม่ได้ เม่ือ
เขำไปเจอสภำพแวดล้อมที่เลวร้ำย มำถึงโรงเรียนก็มำ 
เจอนำงยักษ์ท่ีคอยแต่ขย�้ำ ด่ำ โง่ เซ่อ อะไรอย่ำงน้ี  
มันก็เพ่ิมควำมเครียดให้ตัวเขำ สำมำรถเรียกครูว่ำ  
“แม่แอน” ได้ คือถ้ำเขำมีปัญหำแบบน้ัน คือเขำขำด  
เรำก็เป็นแม่ได้ กำรเป็นแม่ ไม่จ�ำเป็นต้องให้ก�ำเนิด  
กำรเล้ียงดูให้ควำมรู้ ให้ควำมรัก ก็เป็นแม่ได้ แล้วถ้ำ 
เขำเป็นลูกเรำ เขำจะไม่ท�ำผิด เพรำะเดี๋ยวแม่จะอำย  
แม่จะเสียใจ เพรำะแม่อยู่ในโรงเรียนนี้ ก็จะท�ำให้เขำลด
ควำมก้ำวร้ำวลงมำได้ส่วนหนึ่ง”

 ด้วยความใส่ใจอย่างจริงใจ และการใช้ใจแลกใจ 
ท�าให้ครูแอน “ได้ใจ” ของเด็กๆ กลับมาด้วยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีข้ึนกว่าเดิม เพราะพวกเขารับรู้
แล้วว่า มีใครบางคนคอยเป็นห่วงพวกเขาอย่างจริงใจ 
รัก และปรารถนาดีกับพวกเขาอย่างที่สุด

ชื่อ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม มาจากลักษณะ 
ของปล่องเตาไฟในโรงงานผลติน�า้ตาลทราย ของ
กปัตนัฮทิ ชาวโปรตเุกส สร้างขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2367 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่
เนื่องจากในเวลานั้น ข้าวได้กลายเป็นสินค้าหลัก 
ท�าให้น�้าตาลทรายลดความส�าคัญลง จนต้องปิด
โรงงานในที่สุด



 สิทธิเสมอกันในการเรียนรู้ 
 ให้คะแนนตามพัฒนาการ

แม้ ในช่วงวัยเดียวกัน เด็กแต่ละคน นอกจากจะ
มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่ต ่างกันแล้ว ทักษะในการ
เรียนรู้ก็ยังไม่เท่ากันอีกด้วย การสอนคอมพิวเตอร์
ของครูแอน จะเน้นให้เด็กท�างานในห้องเรียน เพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระส�าหรับเด็กที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
และจะคอยเดินดูการท�างานของทุกคนอย่างใกล้ชิด 

	 ในการให้คะแนน	 ครูแอน	 จะให้คะแนนตาม

พัฒนาการ	 มิใช่ให้จากคะแนนที่เด็กๆ	 ท�าได้	 ดังนั้น	 เด็ก

ทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นเด็กเก่ง	 หรือเด็กอ่อน	 จะมีโอกาสได้

เกรด	 4	 อย่างเท่าเทียมกัน	 ถ้าพวกเขามีความต้ังใจ	 และ

สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นจากเดิมได้	 ซึ่งการให้คะแนน

แบบนี้	ท�าให้คนที่เก่งอยู่แล้ว	ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองมากขึ้น

ไปอีก	 ขณะเดียวกัน	 เด็กในกลุ่มท่ีมีทักษะการเรียนรู้ด้อย

กว่าเพื่อนๆ	ก็จะมีก�าลังใจในการพัฒนาตัวเอง	 เพราะเขา

ไม่ต้องไปเปรียบกับใคร	 เพียงแต่ต้องแข่งกับตัวเองให้ดีขึ้น

กว่าเดิมเท่านั้น		

 เราแยกเด็กเป็นรายบุคคล หาก
พัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึน อันน้ันคือสิ่งท่ี
เขาต้องได้ เพราะเขาเรียนรู้มากข้ึน
จากสิ่งท่ีเขาไม่รู ้ เลย สิ่งท่ีเด็กอ่อน
ได้ อาจจะไม่เก่งเท่าเด็กเก่ง แต่น่ัน
คือพัฒนาการของตัวเขา แต่ว่ามัน
จะเป็นความเหน่ือยในการสอนของ
ครู เพราะว่าเราไม่ได้ตัดเกรดออกมา
ง่ายๆ ดังน้ันวิชาของเราจะเป็นวิชาท่ี
เด็กทุกคนมีสิทธิเสมอกันในการท่ีจะ
เรียนรู้”



 กว่าจะมาเป็น
  ครูแอนในวันนี้

ครูแอน เลือกกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านเกิด ที่
ตัวเองเคยเล่าเรียนมา ด้วยความส�านึกและซาบซึ้งใน
สิ่งที่คุณครูของครูแอนได้เคยช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียน 
ท�าให้ครูแอนไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เหตุการณ์
ในคร้ังนั้น ตราตรึงในหัวใจ ท�าให้ครูแอน ตัดสินใจ
เป็นครู และตั้งใจจะเป็นครูให้ดีที่สุด นับตั้งแต่วันนั้น

 มีความรู้สึกว่า ครูเขาใจดี อาชีพ
น้ีสุดยอด ช่วยเหลือคนได้ เราก็มี
ความรู้สึกว่า ถ้าเราได้เป็นครู เราก็จะ
ไปช่วยคนอื่นได้แบบนี้เหมือนกัน” 

	 หลังจากตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วว่าจะเป็นครูให้ได้	

ครูแอนจึงเลือกสอบเข้า	 และเป็นเด็กนักเรียนทุนโครงการ

คุรุทายาท	 ได้มีโอกาสท�างานในโครงการของสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 หลายโครงการ	 ย่ิงท�าสร้างความ

ปลาบปลื้ม	 และเป็นแรงบันดาลใจอย่างสูงในชีวิต	 เม่ือครู

แอนจบการศึกษา	 จึงไม่ร้ังรอ	 ที่จะกลับมาสอนท่ีโรงเรียน

บ้านเกิดที่ตัวเองเคยร�่าเรียนมา	

	 เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะด�ารงชีวิตด้วยอาชีพ	 “ครู”	

การด�าเนินชีวิตที่ต้องอาศัยเงินเดือนครูเพียงอย่างเดียว	

ท�าให้ครูแอนจ�าเป็นต้องวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ	

ประหยัด	 ใช้เงินอย่างคุ้มค่าที่สุด	 เพื่อหลีกเหลี่ยงไม่ให้

ประสบปัญหาทางการเงินอย่างในอดีต	 ซึ่งบุคคลที่เป็น

ต้นแบบส�าคัญท่ีกระท�าให้เห็นตลอดชีวิต	 คือคุณพ่อของ

ครูแอน	นั่นเอง		

 “พ่อเป็นคนละเอียดมำก พ่อเป็นคนมัธยัสถ์
อดออม ในวันท่ีพ่อไม่มี พ่อก็พยำยำมอยำกให้ลูกได้
เรียน แล้ววันนึงพอลูกได้เรียนแล้ว พ่อก็ส่งเสียเต็มท่ี 
ทุกบำททุกสตำงค์จะมีกำรจดใส่สมุดบันทึกไว้ เรำจะ
เป็นคนท่ีไม่มีหน้ีสิน เรำจะเป็นคนท่ีมีเงินออม เรำจะเป็น
คนท่ีวำงแผนชีวิตอย่ำงเป็นระบบ น่ีคือแรงบันดำลใจ
จำกพ่อ” 



	 การวางแผนชีวิตอย่างเป็นระบบ	การมีเงินเก็บเงิน 

ออม		ท�าให้สามารถท�าหน้าที	่“คร”ู	ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ	

โดยไม่ต้องมีห่วงกังวลใดๆ	

	 ครูแอนได้เริ่มต้นท�างานกับ	 ครูใหญ่	 สุธรรม  
ชาญประเสริฐ	 ครูใหญ่ท่ีได้รับการยอมรับนับถือจาก 

ครูและผู้ปกครองให้ด�ารงต�าแหน่งครูใหญ่ท่ีโรงเรียนบ้าน

ปล่องเหลี่ยมนานถึง	 37	 ปี	 และเป็นครูที่เคยสอนครูแอน

ในวัยเด็ก	 อีกด้วย	 ครูใหญ่สุธรรม	 ได้วางรากฐานการ 

ท�างานด้านการศึกษาทั้งการท�างานภายในโรงเรียน	 และ

การท�างานร่วมกับชุมชน	 รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญ

ในการท�างานให้กับครูแอนด้วย			

 “ครูใหญ่ก็เหมือนพ่อ สอนกำรท�ำงำนทุกอย่ำง 
ในชีวิต ครูใหญ่สอนว่ำ โอกำสถ้ำมันมำถึงแล้ว ให้รีบ 
ไขว่คว้ำ มันไม่มีแขน ไม่มีขำ ท่ีมันจะเดินมำหำเรำ เรำ 
ต้องเดินไปหำมัน เรำไม่รอ ๆ ๆ ๆ ไปก่อน พรุ่งน้ีค่อย 
ท�ำ เดือนหน้ำค่อยเริ่ม ไม่มี” 

	 ดังนั้น	 ทุกครั้งท่ีมีโอกาส	 ครูแอนจะไม่รั้งรอที่จะ 

หยิบย่ืนโอกาสให้กับตัวเอง	 และที่ส�าคัญคือให้กับเด็ก

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ	 เหมือนกับท่ีครูแอน 

เคยได้รับโอกาสครั้งส�าคัญในชีวิต	

 วันนึงที่เราไม่มี แล้วมีคนหยิบยื่น
มาให้เรา แล้วมันก็ท�าให้ชีวิตของคน 
ท่ีก�าลังจะตกเหวสูงข้ึนมาได้ เราก็เช่ือ
ว่า ถ้าเราเป็นแบบน้ี แล้วเด็กก�าลังจะ 
จมน�้า แล้วเราย่ืนมือไปดึงเขาข้ึนมา  
แล้วก็ให้เขาในสิ่งท่ีเขาไม่มี เขาก็จะ
เหมือนเรา วันนึงเขาก็อาจจะเป็นใหญ่
เป็นโต เป็นคนท่ีดีในสังคม แล้วเขาก็
มาบอกกับสังคมว่า ครูคนนึงเคยช่วย
ฉัน มีครูคนนึงเคยย่ืนมือมาช่วยฉัน  
เม่ือตอนท่ีฉันจะจมน�้า เขาสอนให้ฉันสู้ 
เขาสอนให้ฉันเป็นอย่างน้ัน เขาสอนให้
ฉันเป็นอย่างน้ี วันนึงถ้ามีใครมาบอก
เราแบบน้ี ครูแอนว่ามันคงมีความสุข
มากกับบ้ันปลาย วันน้ันคงภาคภูมิใจ
มาก”



 ครูเบียร์	 ลูกศิษย์สาวที่ครูแอนชักชวนมากลับมา
ให้เป็นครูสอนที่นี่	

 “สิ่งที่ไดจากครูแอน คือ ครูแอนเปนคนทํางาน

เรียบรอย ลายมือสวย เราก็จะเอามาฝกเด็กใหทํางาน

เรียบรอย สะอาด ครูแอนจะหาอะไรมาใหเด็กใหมๆ 

ตลอด หาอะไรใหไปแขง แขงกับสายอาชีพ แลวก็ได

รางวัลมาประจํา รูสึกดีที่มีครูที่ดูแลเราตั้งแตเด็กๆ จน

มาทํางาน ทุกครั้งที่มีปญหาก็ยังมาปรึกษาได ทุกวันนี้

ก็ยังเรียกครูตลอด”

 ครูบิน	 จบมหาลัยการพลศึกษาวิทยา เขต

สมุทรสาคร	มาช่วยสอนพลศึกษา

  “สมัยเรียน ก็หนักเลนกีฬา เตะบอล ครูแอนก็ชวย

สงเสริมใหไปแขงระดับโรงเรียน ทีนี้พอเลนกีฬาหนัก เรียน

เริ่มไมเอา ครูแอนก็เรียกมาสอน เลนกีฬาได ก็ตองเรียนได 

ตองเหนื่อยกวาคนอื่นเปนสองเทา ครูแอนจะชวยเจรจา

กับครูอื่น ชวยเกลี้ยกลอมวาเด็กไปทําชื่อเสียงใหโรงเรียน 

บางทีไมไดเขาเรียน ชวยใหงานมาทําไดมั้ย

 “เทคนิคที่ไดจากครูแอน ชั่วโมงแรกจะทําใหเด็ก

เกรงใจ ใชนํ้าเสียงจริงจังกับงาน ชั่วโมงตอไปจะสอนงาย

ขึ้น ผมเอาเทคนิคนี้ไปใช ก็ไดผล เพราะไมงั้นผมสอนพละ 

เอาเด็กไมอยู เราตองเรียนเปนเรียน เลนเปนเลน มีอะไร

ปรึกษากันได”

ความคิดเห็น ของเพื่อนครู 
 ผู้ปกครอง และลูกศิษย์

 เสริมศักดิ์ รอดท่าไม	้ผู้ใหญ่บ้าน		

 “ลกูผมเรยีนไมเกง แตผมไมเนนเรือ่งเรยีนเกง ไดแต

สอนวาใหเปนคนดี เมื่อกอนเขาไมคอยชอบเรียนอังกฤษ 

ครูแอนสอนติวพิเศษภาษาอังกฤษใหชวงเย็น กลายเปน

ชอบเรียนอังกฤษเลย เขาเลาใหผมฟงเองวา ครูแอนสอน

วิชาอังกฤษรูเรื่อง”

 พรเทพ	 ศิษย์เก่าท่ีเป็นโปลิโอ	 เคยมีพฤติกรรม

รุนแรงขว้างปากของใส่เพื่อน	 เนื่องจากถูกเพื่อนล้อหรือ

ถามถึงความพิการ	 แต่ด้วยการดูแลเอาใจใส่	 การให้

ความรักความอบอุ่นจากครูแอน	ท�าให้พรเทพปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น	 พร้อมจะอาสาช่วยเหลือ

ครูแอนด้วยความเต็มใจ	 ปัจจุบันพรเทพท�างานเลี้ยงดู

ตัวเองและครอบครัวได้	 และได้ใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ที่ครู

แอนสอนในการท�างานด้วย

	 และมีศิษย์เก่าอีกจ�านวนไม่น้อย	 ที่กลับมาเป็นครู

ท่ีมีโรงเรียนบ้านเกิด	 และได้น�าส่ิงที่ครูแอนกระท�าเป็น

แบบอย่างมาปรับใช้ในการสอนลูกศิษย์ของตัวเองอีกด้วย		

 ครูรุจิรา	 เป ็นลูกศิษย ์ครูแอนท่ีมาช ่วยสอน
คณิตศาสตร์	 ยอมรับว่า	 หลายครั้งท่ีสอนเด็กท่ีอ่อนคณิต	

ท�าให้รู้สึก	 หงุดหงิด	 ไม่ได้ดั่งใจ	 ก็จะได้ครูแอนคอยช่วย

ให้สติ	 ให้เข้าใจเด็กที่สอน	ท�าให้ตัวเองใจเย็นลง	และสอน

เด็กได้ดีขึ้น	 ซ่ึงท�าให้เด็กที่เรียนจบสามารถสอบเข้าต่อ

มหาวิทยาลัยแข่งกับโรงเรียนชื่อดังได้หลายคน	




