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คงไม่มีใครคาดคิดว่านักเรียนจากโรงเรียนห่างไกล 
ติดชายแดน จะมีโอกาสไปแสดงโครงงานไกลถึง
ต่างประเทศ 
 พร้อมคว้ารางวัลทรงคุณค่าติดมือกลับบ้าน 
สร้างความภูมิใจให้ทั้งโรงเรียนและคนในชุมชน
 เบื้องหลังความส�าเร็จเหล่านั้น มีครูคนหนึ่งที่
คอยสนับสนุนและร่วมเหน็ดเหนื่อยไปด้วยกัน ที่ชื่อ 
ครูไสว อุ่นแก้ว

 จุดเริ่มต้นของ
    การเรียนรู้ 

ขุนหาญวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�า
อ�าเภอ ติดชายแดน ไทย-กัมพูชา สภาพภูมิประเทศ
และสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยปาไม้ เศรษฐกิจ
ชมุชนเร่ิมกระเต้ืองเมือ่มกีารส่งเสรมิให้ปลกูยางพารา

	 ปี	2543	ครูไสวย้ายจากโรงเรียนเดิมมาประจ�าที่นี่

เพื่อสอนวิทยาศาสตร์	พร้อมกับรับหน้าที่สอน	“โครงงาน”	

ให้นักเรียนมัธยมปลายในสายวิทย์-คณิต	ที่ครูผู้รับผิดชอบ

คนเดิมพึ่งถอนตัวออกไป

 “ยอมรับว่าแรกๆ ก็มีแอบกังวลบ้างเหมือนกัน
เพราะตอนเรียนไม่เคยท�าโครงงานแบบจริงจัง แต่ก็คิด
ว่าน่าจะเรียนรู้ ไปพร้อมกับเด็กๆ ได้ จึงเริ่มหาความรู้
ด้วยตนเอง และพาเด็กๆ ท�า”

	 ช่วงแรก		ครไูสวยงัคงสอนวชิาโครงงานแบบครทูัว่ไป

ทีส่อนหน้าช้ันเรยีน		มอบหมายให้เดก็ๆ		คดิหวัข้อโครงงาน

และไปท�าการทดลอง	 มีรายงานมาส่ง	 จัดนิทรรศการน�า

เสนอผลงานสิ้นปี	แล้วตัดเกรดให้	

เวทีพูนพลังครู

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค
จ.ศรีสะเกษ

ไสว อุนแก้ว



	 เข้าสู่ปีที่สอง	 ส่ิงที่ครูไสวสังเกตเห็นคือนักเรียน

ไม่ได้ใส่ใจการท�าโครงงานอย่างแท้จริง	 หลายคนคัดลอก

หวัข้อ		ค�าน�าและใจความส�าคญัของรุน่พีม่าส่ง		มากกว่านัน้

มนัีกเรยีนบางคนมาสารภาพกบัครโูดยตรงว่ารายงานทีเ่คย

ท�าส่ง		เขาไม่ได้ท�าการทดลองจรงิๆ		แต่แต่งข้อมลูขึน้มาเอง

ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจครูไสวเป็นอย่างมาก	

  เร่ิมกลบัมาทบทวนว่าจะมวีธีิการ
อย่างไรท่ีเราจะดูแลเขาได้และจะตรวจ
สอบเขาได้ว่าเด็กๆ เขาได้เรียนรู้จริงๆ 
ถึงมันจะล้มเหลวก็ไม่เป็นไร แต่มันจะ
ได้ท้ังอารมณ์ ความรู้สึกด้วยว่าเขาได้
เรียนรู้จริง เขาได้ทักษะอะไรบ้าง แต่ถ้า
เราปล่อยให้เรื่องน้ีมันผ่านไป ก็เท่ากับ
เราเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกการมีอปุนิสยั
ท่ีไม่ดี  และเราก็เสยีโอกาสท่ีจะฝึกให้เขา
มีอุปนิสัยที่ดีไปด้วย” 

  เชื่อมั่นใน
      ศักยภาพ

“มนุษย์ล้วนแตกต่าง แต่ทุกคนมีศักยภาพ อยู่ที่เรา
มองเห็นและหยิบมันข้ึนมาใช้ให้เป็นประโยชน์”

	 เพราะเหน็ว่าการเรียนในห้องเพยีงส่วนเดียวมิอาจ

สร้างนักเรียนในคุณลักษณะอื่นมากกว่าการท่องจ�าได้	 แต่

การท�าโครงงานจะฝึกฝนให้พวกเขารู้จักการลงมือท�าในสิ่ง

ที่ควรท�า	ฝึกฝนให้พวกเขางดเว้นสิ่งที่ไม่ควรกระท�า	

	 แม้จะไม่มีหลักการให้ยึดเป็นแบบอย่าง	 แต่ครูไสว

ก็มุ่งมั่นท�าหน้าที่เป็นครูสอนโครงงานอย่างเต็มก�าลังด้วย

สัญชาติญาณตัวเองล้วนๆ	 โดยเร่ิมจากการเข้มงวดและ

ตรวจสอบงานนักเรียนมากขึ้น	 เวลาเด็กมาส่งงานก็จะซัก

ถามมากขึ้น	 ให้นักเรียนเก็บผลการทดลองเป็นภาพถ่าย

หรือวิดีโอ	มีหลักฐานทุกครั้งที่มาคุยกับครู	ท�าให้ครูรู้ได้ว่า

เด็กกลุ่มไหนท�าจริง	กลุ่มไหนท�าไม่จริง	

	 และในการให้คะแนน	 ครูไสวจะดูทั้งผลงานและ

ตัดเกรดจากนิสัย	 เพราะมองว่าถึงเด็กจะเรียนเก่งแค่ไหน	

หากนิสัยไม่ดีก็จะเป็นพิษภัยย้อนกลับมาท�าร้ายตัวเขาเอง

ในอนาคต	

 ครูเชื่อว ่านิสัยท่ีดีจะน�ามาซ่ึง
ความมีเสน่ห์ในตวัของเดก็ๆ  เอง  ไปอยู่
ตรงไหนใครก็รัก ก็ชื่นชม และสามารถ
ท�าให้เขาผ่านเร่ืองแย่ๆ  ไปได้  เขาไม่ต้อง
เรียนเก่งอะไร แต่ถ้าเขามีคุณสมบัติ
เหล่าน้ี เขาก็จะดูแลตัวเองได้ ท�าให้เขา
ฝ่าฟันอุปสรรค ไปถึงเป้าหมาย หรือ
ความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาได้”



 เม่ือก่อนเราก็จัดเต็มไปหลายคน
เหมือนกัน ภาษาบางภาษาท่ีเราใช้เช่น 
แค่น้ีก็ท�าไม่ได้เหรอ ท�าไมต้องใช้เวลา
นานขนาดน้ี  แค่น้ีก็ไม่กล้าท�าเหรอ  อะไร
อย่างน้ี เราลืมไปว่าตอนเป็นเด็กเราก็
ท�าไม่ได้ขนาดนี้ 
 “แต่จิตตปัญญาท�าให้เราเข้าใจ
ความแตกต่าง และมองเห็นความเป็น
มนุษย์ท่ีเท ่าเทียม การสื่อสารก็จะ
กลายเป็นว่า ตอนน้ีล�าบาก หนัก ทน
เอาหน่อยนะ สุดท้ายปลายทาง หนูจะ
ได้ประสบการณ์ชีวิต ได้ทักษะติดตัว
ไปตลอดชีวิตเลย เขาจะรู้สึกปลอดภัย
มากขึ้น”

	 ไม่เพยีงนกัเรยีนและครเูป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัแล้ว	

จิตตปัญญาศึกษายังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ก้าวผ่าน

ความยากล�าบาก	อุปสรรค	และปัญหาต่างๆ	ซึ่งกดดันทั้ง

ครูและศิษย์	 อันเป็นปมปัญหาส�าคัญในการเรียนการสอน

แบบโครงงานมาโดยตลอด	

	 ด้วยความทุ่มเทและความพยายามของครูไสว	

เมื่อโครงงานส�าเร็จลุล่วง	 ผลที่เกิดขึ้น	 แม้จะเป็นเพียง

นักเรียนบางส่วน	 แต่ก็เริ่มท�าให้ครูเช่ือมั่นในหนทางที่

ก้าวเดินมากขึ้น

 “เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาจากคน
หน่ึงไปเป็นอีกคนหน่ึงได้จริง คือ เด็กจะมีทักษะการ
เขียนดีข้ึน พูดได้ดีข้ึน มีความอดทน รู้จักการติดต่อ
สื่อสาร เรียนรู้การท�างานเป็นทีม สามารถท�างานกับ
คนอื่นท่ีมีนิสัยแตกต่างกันได้ ท้ังยังรู ้จักแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า  และมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้น” 

 

  “จิตตปัญญา
       ศึกษา” 

ในช่วงหลงัครูไสวได้เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุปั์ญญา 
และได้เรียนรู้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ทั้งเข้า
รับการฝกอบรมและศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งครูมองว่านี่
คือกระบวนการที่จะท�าให้เกิดการพัฒนาบุคคลได้
อย่างยั่งยืน ครูจึงน�าวิธีการมาปรับใช้กับการสอน
โครงงาน  

	 เริ่มต้ังแต่การปรับทัศนคติในการท�าโครงงานที่

ไม่ใช่การท�าเพราะต้องท�าหรือท�าเพื่อผ่าน	 แต่ต้องเข้าใจ

เป้าหมายและมองภาพของการท�าโครงงานได้ครอบคลุม	

ซึ่งครูไสวเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน	 โดยการ

เชญินกัเรยีนรุน่พ่ีทีป่ระสบผลส�าเรจ็จากการท�าโครงงานมา

แบ่งปันประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง

	 สิ่งส�าคัญคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราและไม่คาด

หวังเกินก�าลังที่เด็กมี



 “พอเกิดควำมยุ่งยำก ตัวที่มันเดินน�ำมำเลยคือ
เรือ่งควำมรู้สึก  รูสึ้กไม่ชอบจะมำ  รูสึ้กเหนือ่ย  รูสึ้กล�ำบำก 
จิตปัญญำจะมำช่วยตรงน้ี หำกเด็กมีแรงบันดำลใจมัน
จะท�ำให้เขำเรียนรู้ได้ดี  เรียนรู้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย”

	 การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและไม่เหนื่อยหน่ายที่จะ

หาเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ	 มาหนุนเสริมสร้างการเรียนรู้

ให้แก่ศษิย์		ย่ิงประสบการณ์ในการสอนนกัเรียนท�าโครงงาน

มากขึน้เท่าไหร่		ครไูสวและนกัเรยีนกย็ิง่ได้เรยีนรูก้นัและกนั

มากขึ้นเท่านั้น	 และจากกิจกรรมสุนทรียสนทนาก็ท�าให้ครู

ไสวสัมผัสผลการเปล่ียนแปลงในตัวศิษย์เด่นชัดขึ้นท้ังการ

พูดจา	 การกล้าแสดงออก	 ความรับผิดชอบ	 ระเบียบวินัย	

และการใส่ใจผู้อื่น

 “แต่ก่อนจะเป็นคนท่ีไม่ตรงต่อเวลา ไม่ค่อย
เอาการเอางานเท่าไหร่ ครูสั่งให้ท�างานอะไรก็ ไม่
สนใจ มีอยู่ครั้งหน่ึงนัดเจ้าของร้านขายไส้เดือนดินท่ี 
จ.อุบลราชธานี เพ่ือใช้ในการท�าโครงงานแล้วก็ไปไม่
ตรงตามนัด ครูไสวก็มาตักเตือนว่าเรานัดผู้ใหญ่ไว้
แล้ว จะต้องไปให้ตรงเวลาเพื่อรักษาน�้าใจของเขาไว้
นะ ตอนนั้นผมก็รู้สึกผิดมากแล้วก็ร้องไห้ออกมา จาก
เหตุการณ์วันน้ันท�าให้เปลี่ยนตัวเองเลยว่าไม่ว่าครูจะ
นัด หรือท�างานอะไร ผมก็จะรับผิดชอบและตรงเวลา
ทุกครั้ง” 

	 น้องก้อง	นายนิรันดร์ ศรีมงคล	นักเรียนชั้น	ม.4	
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนตัวเอง

   ดอกผลของ
      ความตั้งใจ 

กว่า 20 ปี ที่ เป็นครูไสวสอนที่โรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค์ มีนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้เข้ามาท�าโครง
งานกับครู และจบออกไป แต่ถึงอย่างไรความผูกพัน
ระหว่างครูและศิษย์ก็ยังส่งถึงกันเสมอ

 มีเด็กบางคนโทรมาเล่าว่าตอนน้ี
เขาเจอสถานการณ์อดึอดัอะไร  อย่างไร 
เราก็จะให้เขานึกย้อนถึงตอนสมัยที่เรา
เรยีน  เราเจอเรือ่งยุ่งยากล�าบากใจ  เรา
ก็ยังคลี่คลายและแก้ปัญหาไปได้ด้วย
ดี เด็กก็จะบอกว่า น่ันสินะครู แล้วหนู
จะห่วงอะไรอีก นอนตามตู้ตามโตะต่าง
เตยีงตอนอยู่กับครู  ก็ได้ฝึกฝนเจองาน
หนักมาเยอะแล้ว จึงไม่มีเหตุผลว่าหนู
จะต้องกังวลหรือกลัวอีก”

		 ด้วยการเรียนรู้ทีห่าไม่ได้ในห้องเรียนปกต	ิตุน้ทนุที่

ได้จากโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์	 ได้ออกดอกต่อผลใน

การใช้ชีวิตของลูกศิษย์ที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น



 “มีโอกาสได้เจอผู้ปกครอง เขาเข้ามาสวัสดี 
แล้วบอกว่าขอบคุณมากค่ะคุณครู เราก็งงถามว่า
ขอบคุณเรื่องอะไรคะ เขาก็บอกว่าลูกท่ีเรียนจบไปเข้า
มหาวิทยาลัย เขาบอกว่าแม่ต้องไปขอบคุณคุณครูให้
ได้นะ คุณครูมีส่วนช่วยให้หนูเรียนในมหาวิทยาลัยได้ดี 
ต่างจากเพือ่นอกีหลายคนท่ีไม่ได้มีโอกาสเรยีนรูแ้บบท่ี
เราท�าให้เขา พอไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยท�าให้เขา
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองมาส่วนหน่ึงแล้ว เขาจึง
สามารถเรียนรู้ ได้ดีข้ึนแถมช่วยเหลือเพื่อนๆ จากต่าง
โรงเรียนด้วย”	ครูไสวเล่าอย่างปลาบปลื้ม

	 หลกัฐานอีกส่วนหนึง่ทียื่นยนัผลส�าเรจ็ของการสอน

แบบโครงงานสไตล์ของครไูสว	คอืโล่ห์รางวลัและเกียรตบัิตร

จ�านวนมากท่ีอดัแน่นเตม็ตูก้ระจกภายในห้องเรยีนโครงงาน	

ซึง่เดก็ๆ	คว้ามาครอบครองได้	ทัง้จากเวทกีารแข่งขนัระดบั

ประเทศและระดับนานาชาติ

 พวกเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดก็ 
จริง แถมเป็นอ�าเภอติดชายแดนอีก 
ต่างหาก แต่เขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขา
มีความสามารถ ท้ังการคิดและลงมือ
ท�า มีหลายโครงงานท่ีเป็นนวัตกรรม
ที่สามารถน�าไปใช้งานได้จริง หรืออาจ
พัฒนาเพ่ิมเติมต่อไปได้ จนมีการจด
สิทธิบัตรทางภูมิปัญญา

 “มีโครงงำนหน่ึงท่ีเด็กเค้ำคิดน�ำน�้ำหมักชีวภำพ 
ท่ีมีควำมเป็นกรดอยู่แล้วมำท�ำให้น�้ำยำงพำรำแข็งตัว
ก่อนจะน�ำไปรีดเป็นแผ่น เขำทดลองเปรียบเทียบกัน 
พบว่ำ กรดฟอร์มิกที่ชำวบ้ำนใช้ทั่วไปท�ำให้น�้ำยำแข็งตัว
ใน 50 นำที แต่น�้ำหมักชีวภำพใช้เวลำเพียง 2 นำที เป็น
โครงงำนที่ได้รับคดัเลือกให้ไปน�ำเสนอท่ีสหรฐัอเมรกิำและ
คว้ำรำงวัล Grand award อันดับที่ 4 มำได้

 “อีกอันคือกำรต่อยอดภูมิปัญญำกำรแหย่ไข่
มดแดงของชำวบ้ำน ปกติชำวบ้ำนเขำจะแยกขำยเป็น  
แม่เป้ง (นำงพญำ) ไข่ใหญ่ และไข่เล็ก นักเรียนเขำสังเกต
และเห็นปัญหำกำรแยกเก็บไข่มดแดงที่ยุ่งยำก เขำเลย
ช่วยกันคิดและออกแบบอุปกรณ์กำรแหย่ไข่ท่ีสำมำรถ
แยกทั้งสำมส่วนออกจำกกันได้เลย และยังมีนวัตกรรม
ไม้แหย่กนัมดกัดอย่ำงได้ผล  เป็นโครงงำนที่ได้อนัดับหน่ึง 
ของประเทศและได้รบัถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพฯ”

	 คงไม่ต้องอธบิายว่าความรูสึ้กของครูคนหนึง่ท่ีทุ่มเท

สุดตัวและท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถจะ

รู้สึกดีใจมากมายขนาดไหนกับความส�าเร็จของลูกศิษย์	แม้

การเป็นครูสอนโครงงานจะไม่เคยคาดคิดว่าจะพานกัเรยีน

มาได้ไกลขนาดนี	้แต่กน็บัว่าเป็นรางวลัอันล�า้ค่าทีค่รไูสวเชือ่

มั่นอย่างสุดหัวใจว่า	

 ได้พยายามท�าหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติอย่างสุด
ความสามารถ



  ครูในดวงใจ

ย้อนกลับไปในวันที่ครูไสวยังเป็นเด็ก ไสว อุ่นแก้ว 
หรือ เด็กหญิงแจว เป็นคนขุนหาญที่ฐานะทางบ้าน
ค่อนข้างยากจน อาศัยอยู่กับยาย 

	 ในวยัประถมเดก็หญงิช่ืนชอบการเล่นกีฬาวอลเล่ย์

บอล	 เวลาส่วนใหญ่จึงใช้ไปกับกิจกรรมที่โรงเรียน	 มี

ครูระพินทร์ ทองเอี่ยม	 ผู ้เป็นโค้ชคอยดูแลเอาใจใส่	

ไม่ว่าจะฝึกซ้อมหรือออกแข่ง	

 ตอน ม.3 เราเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
ไปแข่งกีฬางานวดั  ครรูะพนิทร์ก็อาสา
ตามไปดูแลนักเรียนแข่งกีฬาตั้งแต่
หัวค�่าจนรุ ่งสาง ไม่ ได้ท้ิงนักเรียนไป
ไหน เวลานักกีฬาประชุมกัน ครูก็มา
ฟังด้วย ท�าให้นักกีฬาท่ีต่างอยู ่ ใน
ช่วงวัยรุ ่นอุ่นใจ มีก�าลังใจท่ีมีครูมา
เป็นเพ่ือนคอยใส่ใจดูแล คอยดูว่าเรา
ต้องการความช่วยเหลืออะไร ครูก็
ช่วยจัดหามาให้ ท้ังยังแนะน�าว่าเรา
ควรวางตัวอย่างไรขณะท่ีต้องเรียน
หนังสือไปด้วยและเล่นกีฬาไปด้วย”

	 ครอูกีท่านทีย่งัอยูใ่นความทรงจ�าของครไูสว	คอื	ครู
วิไลภรณ์ พรหมภา 

 “ท่ีประทับใจเพรำะมีครั้งหน่ึงครูชวนไปเท่ียว
บ้ำน ท�ำให้รู้สึกว่ำครูวิไลภรณ์ไม่ได้แบ่งก้ันว่ำเรำเป็น
เด็กบ้ำนนอก ยำกจน ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ แต่ครูชวน
เหมือนเรำเป็นเพื่อน ท�ำให้รู ้ สึกอบอุ ่น เหมือนเป็น
ครอบครัว” 

	 จากความประทับใจในครูทั้งสองท่านข้างต้นก็เป็น

ตัวจุดประกายให้ครูไสวเร่ิมซึมซับความเป็นครูเข้าไปโดย

ไม่รู้เนื้อรู้ตัว	 และความเป็นครูนั้นก็ค่อยๆ	 ก่อตัวข้ึนช้าๆ	

กระทั่งได้เรียนต่อและเริ่มบทบาทการเป็นครูครั้งแรกที่

โรงเรียนละลมวิทยา	 อ.ภูสิงห์	 จ.ศรีสะเกษ	ทั้งในฐานะครู

สอนวทิยาศาสตร์	โค้ชนกักฬีาวอลเล่ย์บอล	และครกูจิกรรม

ลูกเสือ	 ที่ยึดหลักเดียวกับที่ครูไสวได้แรงบันดาลใจจากครู

ต้นแบบทั้งสองท่าน	คือ	ลุยไปกับเด็กทุกกิจกรรม

 “ตอนเป็นเด็กเราอยากได้ครูแบบไหน เม่ือมา
เป็นครู  เราก็ท�าตัวให้เป็นครูแบบนั้น”



ผู้ปกครองให้การตอบรับ 

ผู้บริหารโรงเรียนให้การหนุนเสริม

นางชลิตา ปราบภัย 

อายุ 45 ป ผูปกครองนักเรียนที่เรียนกับครูไสว 

 “ครูไสวเป็นครูที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี 
รู้ว่าแต่ละคนมีนิสัยอย่างไร แล้วน�ามาปรึกษาหารือกับผู้
ปกครอง  ท�าให้ผู้ปกครองไว้ใจและให้ความร่วมมือกับครู 
 “อย่างลูกสาวเราเขาจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง 
แม่สอนอะไรบอกอะไรเขาจะไม่ฟัง เขาจะเถียงตลอดเวลา 
แต่พอมาท�าโครงงานนี้ เขาจะเป็นคนมีเหตุผล ใจเย็นขึ้น
รู ้จักแบ่งเวลา และก็รู ้จักช่วยเหลือ แต่ก่อนงานบ้าน
อะไรเขาก็ไม่ท�า พอมาท�าโครงงาน เขาก็เริ่มท�า เขาเป็น
ผู ้ ใหญ่ขึ้น อดทน แล้วก็ขยัน เราในฐานะผู ้ปกครอง
ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ลูกสาวโตเป็นผู้ ใหญ่ขึ้นเยอะ”

อิทธิ ศรีมาธรณ 
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค

 “ผลที่เกิดขึ้นท�าให้ ในปีการศึกษาต่อๆ ไป ทาง
โรงเรียนมีนโยบายขยายผลห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา
เพ่ิมมากขึ้นอีกจนครบทั้ง 6 ระดับชั้น ซึ่งมีครูไสวเป็น
ผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมด” 

	 ส�าหรับครูไสวแล้ว	 ความเจริญงอกงามในตัวลูก

ศิษย์ที่เกิดข้ึนและที่ก�าลังจะเกิดข้ึนต่อไป	 ถือเป็นทั้งความ

สุขและความภาคภูมิใจท่ีผลักดันให้ครูไสวยึดมั่นในสิ่งท่ีท�า

ว่าได้เดินมาถูกทางแล้ว	 และจะท�าให้ดีย่ิงขึ้นเพื่อลูกศิษย์

ของตัวเองต่อไปในอนาคต	

 “เราอยากท�าทุกวินาทีของการเป็นครูให้เต็ม
ก�าลัง และอยากท�าให้ดีท่ีสุด วันหน่ึงท่ีเราเกษียณอายุ 
หากมองย้อนกลับมา จะได้ ไม่ต้องรู ้สึกเสียดายว่า 
ตอนเรามีหน้าท่ี มีก�าลังท่ีจะท�า ท�าไมเราไม่ท�าให้เต็มท่ี 
แต่ถ้าวันน้ีเราท�าเต็มท่ีแล้ว อย่างน้อยเราก็ไม่รู้สึกติด
ค้าง และบอกตัวเองได้ว่าเราได้ท�าหน้าท่ีของแม่พิมพ์
ของชาติเท่าที่จะท�าได้แล้ว”

เสียงสะท้อน

นายธีรวัฒน ปานทอง (นองเตา) 
นักศึกษาชั้นป 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ม.ราชภัฎสุรินทร 

 “ตอนแรกที่มาเรียนกับครูไสว เราท�าอะไรไม่เป็น
เลย แค่หัวข้อโครงงานยังต้องแก้กันเป็นสิบๆ รอบ ครู
ไสวจะคอยให้ค�าแนะน�า เป็นที่ปรึกษา และคอยตั้งค�าถาม
ให้เรากลับไปสืบค้นและทดลองต่อ 
 “ครั้งหนึ่งผมต้องส่งรูปเล่มรายงานไปน�าเสนอที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏว่าไฟล์รายงานถูกไวรัส
กิน ผมตกใจ ร้องไห้ ครูไสวก็บอกว่ามาน่ี ครูช่วยดูให้ 
แล้วผมกับครูก็ช่วยกันท�ารายงานใหม่หมดจนเสร็จ
ทั้ง 5 บทภายในคืนนั้น เป็นอะไรที่ประทับใจมาก จะมีครู
คนไหนที่อยู่กับเรา ให้ก�าลังใจ ช่วยเราแก้ปัญหากันถึง
ขนาดนี้” 

	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้เต๋ามีครูไสวเป็นหนึ่งในครูต้นแบบ

และเลือกเรียนต่อในสายครูเพื่อจบออกมาสอนคนให้มี

ความสขุและประสบความส�าเรจ็ตามแบบทีเ่ขาเองเคยได้รบั

นางสาวกฤษณา พะโสม (นองแพนทีน) 

นักเรียนชั้น ม.4

 “แต่ก่อนหนูจะเป็นคนที่ไม่พอใจก็จะชอบเหว่ียง 
เพ่ือนในกลุ่มเขาก็จะไม่อยากเข้าใกล้ ครูก็มาบอกว่า
การที่หนูท�าโครงงานเสร็จแต่เสียเพื่อน คนรอบข้าง
ไม่อยากเข้าใกล้ มันไม่มีประโยชน์เลยนะลูก สิ่งส�าคัญที่
ครูอยากให้หนูเป็นคือรักษามิตรภาพไว้ ได้ทั้งโครงงาน
ได้ทั้งเพ่ือน การเรียนกับครูไสวถึงจะมีอะไรขัดจิตใจ
ตัวเองไปบ้าง แต่มันก็เป็นประโยชน์กับอนาคตของตัว
เราเองค่ะ”




