
เวทีพูนพลังครู

ใช้การศึกษา
สร้างโอกาส
ให้เด็กบนดอย 
กล้าฝันและมี
เป้าหมายชีว�ต

หมนุย้อนเวลากลับไปหลายปีก่อน  ผูค้นบ้านห้วยเฮีย๊ะ
อ�าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน แทบไม่มีใครเห็น
ความส�าคัญของการศึกษา

 ชาวบ้านท่ีน่ีซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่า
หมู่เซอ หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า ‘ลาหู่’ มอง
ว่าการศึกษาไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นของชีวิต ส�าหรับ
พวกเขาการอ่านออกเขียนได้หรือใบปริญญา
ไม่มีประโยชน์และคุณค่ามากไปกว่าการท�าไร่ 
ท�านา หรือลงไปท�างานรับจ้างในเมือง ซ่ึงถ้า
เป็นอย่างน้ันความรู้และการเล่าเรียนก็คงไม่ใช่
สิ่งจ�าเป็นอย่างที่พวกเขาคิดไว้จริงๆ 

	 หากแต่ชายคนหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะ

เด็กๆ	 ล้วนมีความฝันเป็นของตัวเอง	 และทางเดียวท่ีจะ

ทะยานไปให้ถงึเป้าหมายนัน้กคื็อการเรยีนหนงัสอื	ด้วยเหตุ

นี้เขาจึงก้าวเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้	การเข้ามาของเขาท�าให้

ทัศนคติของผู้คนและชีวิตของเด็กๆ	ที่นี่เปลี่ยนไป	

 บุรุษคนนั้นมีชื่อวา สัญญา สอนบุญทอง

สัญญา  สอนบุญทอง

โรงเรียนบานหวยเฮี๊ยะ
อ.ปางมะผา

จ.แมฮองสอน
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  เริ่มต้น

“ถาเด็กๆ ไดรับการศึกษา 
ผลประโยชนอันมหาศาลจะเกิดขึ้น
กับพวกเขาและชุมชนแหงนี้”

	 สัญญาเข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะในปี	

พ.ศ.	 2539	 โดยเขาเลือกโรงเรียนแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นชีวิต

การเป็นครู

 “ตอนนั้นบ้านห้วยเฮี๊ยะกันดารมาก ถนน
หนทางก็คับแคบ สองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้เต็มไป
หมด การสื่อสารก็เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง นักเรียน
ไม่สามารถท�าความเข้าใจกับครูด้วยการพูดภาษา
ไทยเป็นประโยคยาวๆ ได้
 “ท่ีส�าคัญระเบียบวินัยก็ ไม่มี เด็กนึกอยาก
จะใส่ผ้าถุงมาโรงเรียนก็ใส่ นึกอยากจะกลับบ้าน 
นึกอยากจะมาเรียน หรือไม่มาก็ท�าได้ตามใจตัวเอง 
ซึ่งมันไม่ถูกต้อง”

	 การเร่ิมต้นชีวิตพ่อพิมพ์-แม่พิมพ์ของชาติส�าหรับ

ครูหลายคนอาจหมายถึงการเตรียมการเรียนการสอนให้

พร้อม	หากแต่ส�าหรับสัญญาก้าวแรกในการเป็นครูของเขา	

คอืการเดนิทางไปหาผู้ปกครองของเดก็ๆ	ในหลายหมูบ้่าน

เพ่ือช้ีแจงและอธิบายให้เห็นถึงความส�าคัญของการเรียน

หนังสือ	

 “เราเดินทางไปอธิบายและตั้ง
ค�าถามกับพ่อแม่ของเด็กๆ ว่าอยาก
ให้ลูกของเขาเป็นอะไร อยากให้อนาคต
ของลูกเป็นแบบไหน แต่ ไม่ค่อยมีใคร
สนใจ ส่วนใหญ่บอกแค่ว่าขอให้อ่าน
ออกเขียนได้ก็พอ”

	 แม้จุดเริ่มต้นจะส่อแววล้มเหลวมากกว่าส�าเร็จ	 แต่

นั่นก็ไม่ได้ท�าให้ครูสัญญาคิดจะจะเลิกล้มและย่อท้อ

 คนอย่างเขาไม่เคยบัญญัติค�าว่า ‘ถอดใจ’ 
ลงในพจนานุกรมของชีวิต
 



  สร้างคน
   ด้วยวินัย

“ความอดทน การตรงตอเวลา
ความรับผิดชอบตอหนาที่ 
หากเราฝกเด็กนักเรียนทุกคน
ใหมีสิ่งเหลานี้เขาก็จะเติบโต
เปนผูใหญที่มีคุณภาพ”

	 ถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่จะยังไม่เห็นด้วย	แต่สัญญา

ก็ไม่ได้คิดจะเลิกล้มความตั้งใจ	 เขาเช่ือว่าคนที่เขาต้อง

เปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกๆ	ก็คือเด็กนักเรียน

	 เรื่องระเบียบวินัยคือส่ิงที่สัญญาเล็งเห็นว่าเป็น

ปัญหาและต้องปรับปรุงในขณะนั้น	 และเมื่อพูดถึงค�าว่า

วินัย	ทหารก็คือค�าแรกที่เขาคิดถึง	

	 สัญญาเคยเป็นนักศึกษาวิชาทหารมาก่อน	เขาเอง

ต้องการฝึกเดก็ๆ	ของเขาให้มคีวามอดทน	ตรงต่อเวลา	รูจ้กั

รับผิดชอบหน้าที่	 ฯลฯ	 เช่นเดียวกับรั้วของชาติ	 แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะให้เดก็ๆ	ไปวดิพืน้	ถอืปน	พรางหน้า	หรือ

คลานสูง	คลานต�่า	

 “เราเรียนกับครูตั้งแต่ ป.3 โดย
ครูจะฝึกเราตั้งแต่ตอนเข้าแถว จะ
มีการเช็คช่ือทุกวันตอน 8 โมงเช้า 
นักเรียนทุกคนต้องไปถึงโรงเรียนก่อน 
7 โมง พอไปถึงก็ต้องท�างานในส่วนท่ี
ต้องรับผิดชอบ เช่นท�าความสะอาด
ห้องเรียนท�าอาหาร ท�าความสะอาด
ห้องน�้า ท�าความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
การฝึกของครูท�าให้เรารับผิดชอบ 
มีวินัย ครูจะสอนว่าเราทุกคนต้อง
รับผิดชอบต่องานท่ีท�า ถ้าเราไม่รับ
ผิดชอบ คนอื่นก็จะต้องมาท�าแทนเรา 
เขาก็จะเดือดร้อน”

	 นาฟ	ูซึง่ปัจจุบนัเป็นนกัเรยีนพยาบาลอยูท่ีว่ทิยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี	 จังหวัดล�าปางเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ครู

สัญญาสอนเธอเมื่อครั้งยังเด็ก		

	 เมื่อเด็กๆ	 มีวินัยในตนเองและรู้จักรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ความตั้งอกตั้งใจเรียนก็จะตามมา	 อย่างไรก็ตามยัง

มปัีญหาอย่างหนึง่ท่ีสญัญาสงัเกตเหน็และคิดว่าเป็นปัญหา

ส�าคัญที่ต้องหาทางแก้ไขไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ	

 ปัญหาที่ว่าคือความมั่นใจในตัวเอง
 



	 กิจกรรมที่สัญญาให้เด็กๆ	 ท�าสม�่าเสมอทุกๆ	 วัน	

กค็อืการลงบนัทกึในตอนเช้าซึง่จะท�าให้พวกเขาได้ฝึกทกัษะ

การเขยีนรวมถงึความซือ่สตัย์	คนทีม่าสายจะต้องลงบนัทกึ

ตามเวลาจริง	 หากมาสายแต่ลงเวลาก่อน	 เพื่อนๆ	 ก็จะรู้

ทันทีว่าเป็นคนโกหก

	 นอกจากเรือ่งของการลงบนัทกึแล้วในเวลาหลงัจาก

สวดมนต์	เคารพธงชาต	ิเดก็ๆ	ของครสูญัญาจะต้องออกมา	

เล่าข่าว	 เล่านิทาน	 และร้องเพลง	 นอกจากนี้ทุกเย็นก่อน

กลับบ้านคุณครูก็จะให้การบ้านด้วยการให้ทุนคนกลับไป

หารือกันในกลุ่มว่าวันรุ่งขึ้นจะมีเร่ืองอะไรออกมาน�าเสนอ

ที่หน้าเสาธง	 โดยผู้ที่นั่งฟังจะต้องตั้งค�าถามด้วย	 ซึ่งสิ่งนี้

ท�าให้เดก็ๆ	เกดิการท�างานเป็นกลุม่	กล้าแสดงออก	รวมทัง้

ได้ฝึกทักษะการพูดและเจราจาโต้ตอบกัน

	 อย่างไรก็ตามกิจกรรมของครูสัญญาในการฝึกฝน

เด็กนักเรียนของเขาไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้	 หากแต่ยังมี

กิจกรรมอีกอย่างที่ท�าให้ทุกคนได้เรียนรู้	 ทุกส่ิงทุกอย่าง

มากกว่าทุกกิจกรรมที่ผ่านมา

 สิ่งนั้นคือ ‘กระบวนการละคร’ 

   ความ
     มั่นใจ

“ถาเราทําใหเขามีวินัย 
แลวสรางความมั่นใจใหเขาไดดวย 
ก็จะยิ่งเปนสิ่งดีสําหรับชีวิตเขา”

	 การขาดความกล้าและความมั่นใจในตัวเองของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะเกิดจากการที่พวกเขาพูด

ภาษาไทยได้ไม่ชัด	ขณะที่บางคนนั้นพูดไม่ได้เลย

 “ปัญหาของเด็กชาวเขาคือการ
ขาดความม่ันใจในตัวเอง การท่ีพวก
เขาพูดไม่ชัดท�าให้ ไม่กล้าพูด ไม่กล้า
ถาม เวลาที่ไม่เข้าใจก็จะไม่กล้าถามครู
หรือเพื่อนๆ ซ่ึงตรงน้ีเป็นปัญหาท่ีเรา
ต้องแก้โดยการคิดหากิจกรรมท่ีท�าให้
เด็กได้ฝึกทักษะด้านการพูดและเขียน
ให้สม�่าเสมอ”



   กระบวนการ
        ละคร

“สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการ
ละครคือเรื่องความมีนํ้าใจ 
เดก็ทีโ่ตกวาจะคอยชวยเหลอืนองๆ
ที่เพิ่งเขามาเลนละครและยัง
จําบทไมได ขณะเดียวกันก็ฝก
ใหมีความมุงมั่นอดทน นอกเหนือ
ไปจากการกลาแสดงออก
เพราะทุกคนตองเอาบทละคร
ไปซอมตอที่บาน”

	 ทุกๆ	ปีการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ	จะมีการ

แสดงละครเต็มรูปแบบให้ผู้คนในชุมชนได้รับชมกันอย่าง

น้อยๆ	หนึ่งเรื่อง

	 กระบวนการละคร	 นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะ

ทางภาษาให้มีความช�านาญ	 รวมทั้งการกล้าแสดงออก

ให้มากขึ้นแล้ว	 เด็กๆ	 ยังจะได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 เพิ่มเติม

จากเดิมอีกด้วย	

 “กระบวนการละครจะได้ในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าท่ี
ของตวัเองมากเลย   คอืนักเรยีนจะไม่ได้
ศกึษาแค่บทของตวัเอง   แต่จะต้องศึกษา
บทของทุกคน   เพือ่ท่ีจะได้เรยีนรูร่้วมกัน
ท้ังหมด นอกจากน้ันก็จะได้เร่ืองการ
แสดงออก   การเรยีนรูต้ามสถานการณ์
ถ้าสถานการณ์อย่างน้ีจะใช้ค�าพูดยังไง
หรือเม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนระหว่าง
แสดงจะแก้ไขสถานการณ์แบบไหน   แล้ว
ก็ยังมีเรื่องของการท�างานเป็นทีมและ
น�้าใจ เพราะเด็กท่ีโตกว่าจะคอยช่วย
เหลือน้องๆ ท่ีเพิ่งมาเล่น ในการต่อ
บท  ละครจะฝึกให้เด็กๆ มีความมุ่งมั่น 
เพราะทุกคนต้องเอาบทไปซ้อมต่อท่ี
บ้านหลังเลิกเรียน”
	 กระบวนการละครไม่ได้ท�าให้เด็กนักเรียนทุกคน

เปลี่ยนไปเท่าน้ัน	 หากแต่ในอีกด้านหนึ่งยังท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้นมาด้วย	 จากที่ผู้ปกครองไม่เคย

คิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ	 แต่เมื่อพวกเขาได้เห็น

ความสามารถขอลูกหลานบนเวที	 ความคิดต่อต้านก็เริ่มที่

จะกลับด้านมาเป็นสนับสนุน

 พวกเขาเริ่มเห็นว่าการศึกษาคือแสงสว่าง
ของชีวิต



     ความ
เปลี่ยนแปลง

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในหมู่บ้านห้วยเฮ๊ียะไม่ได้เกิด

ขึ้นเฉพาะกับใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่หมายรวมถึงทุกชีวิต

ในชุมชน	 ไม่น่าเช่ือว่าความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจะมี

จุดเริ่มต้นมาจากผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง

	 ปัจจุบันเด็กๆ	 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะไม่มีใครใส่

ผ้าถุงมาโรงเรียนหรืออยากจะท�าในสิ่งที่ไม่มีระเบียบ	ตาม

ความรูส้กึตวัเองเหมอืนเมือ่ก่อนอีก	พวกเขาใส่ชดุนกัเรียน

มาโรงเรียน	ขณะเดียวกันในแง่ของการศึกษา	เด็กๆ	หลาย

คนก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้	ทั้งที่ก่อน

หน้านั้นหากไม่กลับดอยไปช่วยพ่อแม่ท�าไร่ก็เตรียมตัวไป

ท�างานรับจ้างในตัวเมือง	

	 ในด้านชุมชนก็เช่นกันแทบจะไม่มีใครอยู่กับความ

เชื่อแบบเดิมอีกต่อไป	 ทุกวันนี้ชาวบ้านห้วยเฮี๊ยะและ

หมู่บ้านใกล้เคียงต่างส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนของ

ครูสัญญาเป็นจ�านวนมาก	 ที่ส�าคัญความเปล่ียนแปลงไม่

ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะในตัวของเด็กๆ	 และผู้ปกครอง	 หาก

แต่ในอีกด้านหนึ่งยังท�าให้ครูสัญญาได้เรียนรู้ที่จะพัฒนา

ศักยภาพของตัวเองไปด้วยเช่นกัน

 “เด็กนักเรยีนท�าให้เราต้องพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา 
ท้ังในเรือ่งของแนวทางการสอนหนังสอื 
และค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
มาเพิม่พูนความรูค้วามสามารถให้กับ
พวกเขา  จะว่าไปไม่ได้มีแค่เด็กๆ  หรอก
ที่เป็นนักเรียน
 “ในทางกลบักันพวกเขาทุกคนยัง
เป็นครูที่ดีมากๆ ของเราอีกด้วย”



“เราเรียนกับครูสัญญาตอน ป.5 เพราะตอนนั้นครูเพิ่งยายมาใหม 

กอนหนาที่ครูจะมาการเรียนการสอนที่นี่ไมไดจริงจังอะไร เพราะ

คนดอยจะรูสึกวาไมจําเปนตองเรียนสูง แตพอครูสัญญามา ครูก็

เนนเรื่องการเรียนการสอน เพราะครูเห็นวา เด็กๆ พูดภาษาไทย

ไมชัด ตอนครูมา บานเราไมมีไฟฟาใช ครูก็ใหพวกเราทําการบาน

ที่โรงเรียน และก็ตรวจใหตอนนั้นเลย เพราะถากลับบานไปก็คง

ไมไดทํา เนื่องจากไมมีไฟ เวลาครูตรวจการบาน ถาใครทําดีก็จะ

ไดรับคําชม และใหกําลังใจตลอด”

	 “ตอนนั้นที่บ้านเรามีคนจบปริญญาตรีเพียงคนเดียว	เราอยาก

เรียนจบปริญญาบ้าง	 แต่ภาษาไทยเรายังไม่ดีเท่าไหร่	 ครูสัญญาก็นัด

สอนตอนกลางคืน	จุดเทียนเรียนหนังสือ	เรียนทั้งวิชาภาษาไทย	และ

ภาษาอังกฤษรวมกัน	เราก็ไปเรียนกับครูทุกครั้ง

“ครูจะบอกนักเรียนทุกคนเสมอว่าให้ขยัน อดทน โดยเฉพาะเรื่องวินัยท่ีครู
พยายามฝึกพวกเราและน้องๆ  ให้เป็นคนตรงต่อเวลา  ไม่มาเรยีนสาย  ให้ขยัน
ท�าการบ้าน ครูบอกว่าถ้าพวกเราไม่ขยัน ครูก็ท�าให้เป็นคนเก่งไม่ได้ เราก็
ท�าตามท่ีครบูอก  พอจบ ป.6  ก็ไปเรียนท่ีโรงเรยีนปางมะผ้าพิทยาสรรค์  จน
จบ ม.ปลาย  ด้วยความท่ีครเูหน็ว่าเราอยากเป็นคร ู ก็พยายามหาทุนเรยีนให้

นลิณี กตัญูกิตติ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปางมะผา 

จังหวัดแมฮองสอน

	 “แต่ในเวลาต่อมาไปเฝ้าญาติที่โรงพยาบาลปางมะผ้า	เห็นพี่ๆ

พยาบาลแล้วอยากเป็น	 ก็ไปบอกครูว่าอยากเป็นพยาบาล	 ครูบอก

ต้องตั้งใจเรียน	 เพราะคนดูถูกตลอดว่า	คนดอยไม่ขยัน	 เลยต้องตั้งใจ

มากกว่าเพื่อน

	 “หลังเลิกเรียน	คนอื่นกลับบ้าน	เราก็ไปรับจ้างหารายได้	ซักผ้า

บ้าง	ล้างจานบ้าง	เลกิเรยีนมากอ่็านหนงัสอื	ทบทวนก่อนเข้านอน	นสิยั

แบบนี้ติดมาตั้งแต่ตอนเรียนกับครูสัญญา	 กลางคืนก็ทบทวนหนังสือ	

ซึ่งครูก็โทร.มาให้ก�าลังใจตลอด”

 “จนถึงตอนน้ีเราเรียนจบพยาบาลท่ีวิทยาพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดล�าปาง แล้วก็มาท�างานท่ีโรงพยาบาล
ปางมะผ้า ซึ่งถ้าไม่มีครูสัญญา ชีวิตเราก็ไม่มีวันนี้”

เสียง
  จากศิษย์




