“ครู นำ้ นิ่ง” ครู ยุคใหม่ ผลิตสื่อกำรสอนเพื่อเปลี่ยนนักเรี ยน
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ตังปณิ
้ ธาน จะทาให้ เด็กมีความสุขทุกวันระหว่างอยูท่ ี่โรงเรี ยน
ผลิตสือ่ การสอนด้ วยตัวเองเพื่อแก้ ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ผ่อนคลายความดุ ไม่ทาให้ เครียด ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าเด็กเข้ าใกล้ ได้ มากขึ ้น ได้ กล้ าตอบ กล้ าพูด
เป็ นคนพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ เป็ นคนที่อยากลองทา

แสงสว่างแห่งความหวังฉายแสงมาที่โรงเรี ยนบ้ านโชกเหนือ จ.สุรินทร์ เพราะมีครูรุ่นใหม่ตวั เล็กๆ ที่มีความ
มุง่ มัน่ และมีปณิธานแรงกล้ าที่จะทาให้ เด็กมีความสุขทุกวันที่อยูท่ ี่โรงเรี ยน

กลายเป็ นแรงฮึดที่พฒ
ั นาเปลี่ยนแปลง

ตนเอง ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีการเรี ยนดีขึ ้นทันตาเห็น นี่คือครูรุ่นใหม่ ครู นำ้ นิ่ง - ณัฎฐำ ถมปั ทม์ อายุ 28 ปี มาทาความรู้
ครูคนนี ้กัน...
ครูน ้านิ่ง

ไม่เคยคิดฝั นว่าอยากเป็ นครู

เพราะพ่อคอยบอกเสมอว่าอย่าเป็ นครูเหมือนพ่อเพราะเหนื่อยและ

ลาบาก แต่อาจจะเป็ นเพราะฟ้าลิขิตหรื ออะไรก็ตามที พอเรี ยนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้ าตัวกลับไปสอบชิงทุนเรี ยน
ต่อที่ *"โครงการเพชรในตม" รุ่นที่ 23 เมื่อเรี ยนจบเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ แล้ วเจ้ าตัวก็ต้องกลับมาใช้ ทนุ ที่บ้านเกิด ที่โรงเรี ยนบ้ านโชกเหนือ อ.ลาดวน จ.สุรินทร์ เป็ นโรงเรี ยนที่เคยเรี ยนสมัย
ประถมฯ ครูน ้านิ่งสอบบรรจุเป็ นครูครัง้ แรกในปี 2556 สอนประจาชัน้ ป.2 และเป็ นครูมาแล้ ว 4 ปี เมื่อได้ บรรจุครูจริงๆ
ครอบครัวกลับดีใจ จากนันเจ้
้ าตัวได้ เรี ยนจบปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
แต่อาชีพครูก็ไม่ได้ ง่ายเหมือนที่ครูน ้านิ่งฝั น ด้ วยความที่ฝึกสอนที่โรงเรี ยนในกรุงเทพฯ ด้ วยบริบทที่แตกต่างกัน
โดยสิ ้นเชิงระหว่างกรุงเทพกับสุรินทร์ ในกรุงเทพ นักเรี ยน ผู้ปกครอง สิ่งแวดล้ อมเอื ้อต่อการเรี ยนการสอนทาให้ ครูน ้า
นิ่งมีความสุขมาก จนฝั นไปไกล
“ตอนนันไฟแรงเลย
้
แต่พอกลับมาสอนจริงๆ ที่โรงเรี ยนบ้ านโชกเหนือกลายเป็ นว่ามีความแตกต่างกันมาก เรา
ปรับตัวอยูน่ าน เหมือนเราเคว้ งอยู่นานเหมือนกัน จับจุดไม่ถกู เลย ต่างกันคือเด็กที่ นี่เขาไม่ได้ พร้ อมมาก อาจจะด้ วย
ฐานะ และความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้ อยูก่ บั ผู้ปกครองที่เป็ นพ่อแม่โดยตรง การสนับสนุนของผู้ปกครองก็มีน้อย ส่วนใหญ่
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จะอยูก่ บั ผู้ปกครองที่อายุมากแล้ ว ตา หรื อ ยาย การสอนการบ้ านจะยากหน่อย การร่วมมือจะยากหน่อย ความไม่พร้ อม
ของเด็กคือไหวพริบของเขาไม่ได้ ไวเหมือนตอนเราฝึ กสอน ปุ๊ บปั๊ บๆ
แต่นี่เรำต้ องหำวิธีกำรให้ เด็กคิด แล้ วเอำคำตอบออกมำได้ ด้ วยควำมเป็ นคนใจร้ อน ไม่ ยอมรอฟั ง
คำตอบเด็ก ก็จะเป็ นคนให้ ควำมรู้ เด็กไปเลย 3 เดือนแรกที่กลับมำเหนื่อยมำก ไม่มีความสุขอย่างที่เราคิดเลย
พอเริ่มเหนื่อย เราก็โอเคมาค่อยๆ คิดว่าให้ คอ่ ยๆ เป็ น ค่อยๆ ไป แต่ก็ยงั หาวิธีที่เหมาะกับเด็กยังไม่ได้ ยังไม่เป็ นแผน เป็ น
อะไรเลย....”
ถึงจะบอกให้ ตวั เองใจเย็นๆ แต่เมื่อเหนื่อยและเครี ยดมาก ครูน ้านิ่งก็เริ่มมีแว๊ บๆ เรื่ องลาออก แต่กลับมีแรงฮึด
เพราะแววตาเด็กๆ ที่สื่อมาถึงใจ “เหมือนเด็กมีพลังบางอย่างส่งถึงเราซึง่ ไม่สามารถอธิบายได้ เหมือนเขาอยากเรี ยน
อยากรู้ ก็โอเค เราก็คิดว่าถ้ าอย่างนันเราจะเรี
้
ยนในแบบของเรา เราก็ไปต่อ

“...เรำขอว่ ำให้ เด็กมีควำมสุขในกำรเรี ยนอยำกให้ เขำมำโรงเรี ยนทุกวัน
เรำก็เลยเริ่มหำกิจกรรมต่ ำงๆ ด้ วยควำมที่เทคโนโลยีเข้ ำถึง เรำก็เล่ น fb , line ก็จะเห็น
กำรสอน เห็นตัวอย่ ำงกำรสอนเยอะมำก อันไหนใช้ กับเด็กได้ กเ็ อำมำใช้ ...”

เรำก็ตงั ้ ไว้ ว่ำ ทำอย่ ำงไรก็ได้ ให้ วันหนึ่ง เด็กมีเรื่องไปเล่ ำให้ ผ้ ูปกครองฟั งว่ ำวันนีเ้ ขำเรี ยนเรื่ องอะไร
เขำมีควำมสุข คืออยำกให้ เขำมีควำมสุขกลับไป เหมือนประมำณว่ ำ หนูไม่ ได้ เก่ งมำก เด็กก็ไม่ ได้ เก่ งมำก แต่
เรำขอว่ ำให้ เด็กมีควำมสุขในกำรเรี ยน อยำกให้ เขำมำโรงเรี ยนทุกวัน เราก็เลยเริ่มหากิจกรรมต่างๆ ด้ วยความที่
เทคโนโลยีเข้ าถึง เราก็เล่น FB , Line เราก็จะเห็นการสอน เห็นตัวอย่างการสอนเยอะมาก เห็นอันไหนใช้ กบั เด็กได้ ก็เอา
มาใช้ ตัวอย่างเช่น ใบงาน หรื อ กิจกรรม
คือเราเห็นว่าเด็กชอบทากิจกรรมที่เขาได้ ลงมือทา เป็ นตัวการ์ ตนู เขียนลงไป ได้ อา่ น บางทีชิ ้นงานบางอย่าง
เคลื่อนไหวได้ เหมือนป๊ อปอัพ เขาสนใจมากกว่าที่ครูเขียนบนกระดานแล้ วเขาเขียนตาม เขาชอบการสอนแบบนี ้ แล้ วก็
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คอยถามตลอดว่าครูขา วันนี ้หนูจะได้ ทาตัวอะไรคะ เขาอยากทา อยากเรี ยนรู้ แบบนันทุ
้ กวัน ที่มีคาศัพท์หรื อว่าโจทย์เลข
อยูใ่ นตุ๊กตา
เมื่อครูน ้านิ่งเห็นเด็กๆ มีความกระตือรื อล้ นที่จะเรี ยนรู้ ทาให้ เธอเกิดกาลังใจที่จะสอน “เรำเห็นเด็กเขำอยำก
ทำ เรำก็ดีใจ มีควำมสุขมำก กำลังใจเริ่มมำ”
แต่ครูน ้านิ่งก็คดิ ว่ายังไม่พอที่ตวั เองได้ ศกึ ษาและนามาทดลองทาด้ วยตัวเอง จึงพยายามหาวิธีการใหม่ๆ แต่
ด้ วยเป็ นครูที่ยงั มีประสบการณ์น้อย และไม่ร้ ูจะหันหน้ าไปปรึกษาใครดี เพราะว่าครูแต่ละคนก็เจอปั ญหาเหมือนกัน ทา
ให้ ครูน ้านิ่งประสบปั ญหาการจัดการในชันเรี
้ ยนไม่คอ่ ยลงตัว ทาให้ เกิดความท้ อ แล้ วยังมีปัญหาระดับชาติคือเรื่ องการ
อ่านเขียนที่ยงั หาวิธีแก้ ไม่ได้

“... เมื่อก่ อนกำรฝึ กนักเรี ยน ใน 1 ชั่วโมง เหมือนฝึ กอ่ ำน ฝึ กเขียน เรำฝึ กน้ อยไป เหมือนเรำ
เพียงแต่ ว่ำสอนให้ มันจบในเวลำเท่ ำนีๆ้ ต้ องทันนะ เดี๋ยวจะจบแล้ ว จะหมดชั่วโมงแล้ ว อันที่จริง
สำมำรถยืดหยุ่นได้ แล้ วใน 1 ชั่วโมงเรำต้ องทำให้ เด็กได้ ฝึกอ่ ำน ฝึ กเขียนได้ มำกที่สุด...”
แต่ถือว่าเป็ นความโชคดีที่โรงเรี ยนได้ เข้ าร่วมโครงการผู้นาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน (SCB Connext
ED) และได้ เข้ าร่วมโมดูลอ่านออกเขียนได้ (Module พัฒนาศักยภาพครู ยกระดับคุณภาพวิชาการ : อ่านออกเขียนได้
โดยอาจารย์ไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ) นี่คือจุดที่ทาให้ ครูน ้านิ่งมีพลังกลับเข้ าไปอีก เพราะการ
มาเติมเต็มครัง้ นี ้ ครูน ้านิ่ง บอกว่าวิทยากรเก่ง และเข้ าใจว่า ครูเจอปั ญหาอะไรบ้ าง “ซึง่ ที่วิทยากรพูดมามันใช่เลย นี่มนั
เด็กห้ องเรา นี่มนั โรงเรี ยนเรานี่นะ มันใช่เลยปั ญหาที่เจอ แล้ วพอเราได้ ไปอบรม เราก็เหมือนกับได้ ไปฟื น้ ฟูความรู้ ได้
เทคนิคการสอนภาษาไทย ว่าเริ่มอย่างไรๆ ด้ วยความที่ไม่ได้ เป็ นครูที่จบเอกภาษาไทย พอได้ เทคนิคตรงนี ้เข้ ามา ก็
เหมือนเป็ นแรงผลักดันที่ให้ เรานามาใช้
เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเราเรี ยนอะไรมาตอนเด็ก เราก็เอาที่เราเคยเรี ยนมาสอนเด็ก แต่ในความเป็ นจริงที่ครู
เรำเคยสอนมำ ซึ่งพอมำปั จจุบันมันกลับใช้ ไม่ ได้ หรื อไม่ ใช่ แล้ วเพรำะเด็กเปลี่ยนไปทุกวัน ทุกอย่ ำงเปลี่ยนไป
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หมด แต่ บำงอย่ ำงสิ่งที่เขำสอนมำแต่ โบรำณ ยังเอำมำใช้ ได้ อยู่ ไม่ ใช่ ว่ำเรำจะเอำแต่ ส่ งิ ใหม่ ๆ อย่ ำงเดียว ทำ
ให้ เรำก็เริ่มรู้ สึกมั่นใจในกำรสอนมำกขึน้
การสอนแบบเดิมที่ไม่ใช่แล้ ว เช่น การฝึ กนักเรี ยน เมื่อก่ อนกำรฝึ กนักเรี ยน ใน 1 ชั่วโมง เหมือนฝึ กอ่ ำน
ฝึ กเขียน เรำฝึ กน้ อยไป เหมือนเราเพียงแต่วา่ สอนให้ มนั จบในเวลาเท่านี ้ๆ ต้ องทันนะ เดี๋ยวจะจบแล้ ว จะหมดชัว่ โมง
แล้ ว อันที่จริงสามารถยืดหยุ่นได้ แล้ วใน 1 ชัว่ โมงเราต้ องทาให้ เด็กได้ ฝึกอ่าน ฝึ กเขียนได้ มากที่สดุ เราทราบแล้ วก็เอามา
ปรับ แรกๆ เราก็คอ่ นข้ างจะนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนเยอะไป แบบว่าเราเล่นอะไรมากเกินไป พอเข้ าเนื ้อหาวิชาเราอาจจะฝึ กเขา
น้ อยไป พอเราฝึ กนักเรี ยนเขามากขึ ้น นักเรี ยนเขาก็อา่ นออกเขียนได้
ครูน ้านิ่งเริ่มยิ ้มออกเมื่อเริ่มเห็นเด็กอ่านออกเขียนได้ แม้ กระทัง่ เด็ก LD ก็มีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้น ตัวอย่างคือน้ อง
ผักบุ้งที่เป็ นพลังใจให้ ครูไปต่อ
“ตอนนี ้รู้สกึ ภูมิใจกับการสอนในปี นี ้มาก เพราะว่าครัง้ แรกที่น้องผักบุ้ง ขึ ้นมาจาก ป.1 เราก็ลองให้ เด็กอ่านดู เรา
ก็พบว่าอ่านช้ า อ่านไม่คอ่ ยออก สะกดไม่คอ่ ยได้ ซึง่ เขา บางคนอาจจะคิดว่าเขาบกพร่อง เป็ นเด็ก LD (เด็กบกพร่อง
ทางการเรี ยนรู้) หรื อเปล่า แต่ในความรู้สกึ เรา เรารู้สกึ ว่าใช่หรื อไม่ใช่นะต้ องลองดู กลายเป็ นว่าตอนนี ้อ่านออก เขียนได้
และเรี ยนดีขึ ้น เราสังเกตตังแต่
้ เขาขึ ้นมา ป.2 คือ เราก็เห็นพัฒนาการที่น้องเขาเปลี่ยนไปชัดเจน ตอนแรกเราก็กลัวมาก
ว่าเขาจะเป็ น LD หรื อเปล่า แต่พอเราฝึ กเขามากๆ เขาไม่ใช่ เขาเรี ยนรู้ได้ เพียงแต่ว่าเขาขาดการฝึ ก เราก็พยายามฝึ ก
และฝึ กพร้ อมกันในห้ อง อ่านหนังสือทุกวัน”

“...เมื่อก่ อนสื่อจะมีแค่ ไม่ ก่ อี ย่ ำง มีแค่ บัตรภำพ บัตรคำ แต่ ท่ โี รงเรี ยนก็มีจอทีวี มีคอมพิวเตอร์
มีอินเทอร์ เน็ต แต่ ไม่ ค่อยได้ ใช้ ตรงนีเ้ ท่ ำไหร่ เพรำะใช้ ไม่ เก่ งและผลิตสื่อก็ยังทำไม่ เป็ น แต่ พอ
เข้ ำร่ วมโครงกำรก็จะมีกำรสอนให้ ทำสื่อง่ ำยๆ ผ่ ำนโปรแกรมง่ ำยๆ อย่ ำง powerpoint ก็
สำมำรถมำทำสื่อกำรสอนได้ ง่ำยมำก ซึ่งไม่ เคยรู้ มำก่ อน...”
จากที่ไปอบรมมา ครูน ้านิ่งบอกว่าข้ อแรกที่นามาใช้ คือการฝึ ก ฝึ กในภาษาไทย นอกจากนันก็
้ มีเรื่ องของการใช้
สื่อการสอนที่เปลี่ยน คือการสอน เมื่อก่ อนสื่อจะมีแค่ ไม่ ก่ ีอย่ ำง มีแค่ บัตรภำพ บัตรคำ แต่ ท่ โี รงเรี ยนก็มีจอทีวี มี
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คอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์ เน็ต แต่ ไม่ ค่อยได้ ใช้ ตรงนีเ้ ท่ ำไหร่ เพรำะใช้ ไม่ เก่ งและผลิตสื่อก็ยังทำไม่ เป็ น แต่ พอ
เข้ ำร่ วมโครงกำรก็จะมีกำรสอนให้ ทำสื่อง่ ำยๆ ผ่ ำนโปรแกรมง่ ำยๆ อย่ ำง powerpoint ก็สำมำรถมำทำสื่อกำร
สอนได้ ง่ำยมำก ซึ่งไม่ เคยรู้ มำก่ อน
เมื่อเด็กเปลี่ยน วิธีคิดของครู ก็เปลี่ยนไป ครูน ้านิ่งบอกว่าเริ่มเปลี่ยนควำมคิดตัวเองใหม่ คิดว่ ำเด็กทุกคน
เขำสำมำรถทำได้ เมื่อก่ อนอำจจะคิดว่ ำจะให้ ทำอันนีอ้ ำจจะยำกไป เด็กทำไม่ ได้ เรำก็เลยไปปรับให้ มันง่ ำยๆ
แต่ พอเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ เรำก็มองว่ ำต้ องให้ เด็กลองดู ลองให้ เขำทำ ปรำกฎว่ ำเขำก็ทำได้ เหมือนว่าเด็ก
เขามีอะไรซ่อนไว้ ข้างหลังอีกเยอะ ขึ ้นอยู่กบั ว่าครูจะไปดึงออกมาได้ หรื อเปล่า

“...พอเรำเปลี่ยนวิธีคิด นักเรี ยนเขำก็เรี ยนอย่ ำงมีควำมสุข สังเกตได้ เขำไม่ ขำดเรี ยน เขำอยำก
มำโรงเรี ยน เคยมีผ้ ูปกครองมำส่ งบอกว่ ำป่ วยมำกเลย แต่ ไม่ อยำกขำดเรี ยน...”
พอเรำเปลี่ยนวิธีคิด นักเรียนเขำก็เรียนอย่ ำงมีควำมสุข สังเกตได้ เขำไม่ ขำดเรียน เขำอยำกมำ
โรงเรียน เคยมีผ้ ปู กครองมาส่งบอกว่าป่ วยมากเลย แต่ไม่อยากขาดเรี ยน ยายบอกว่าให้ พกั แต่เขาบอกว่าเขาเป็ นห่วง
เขาอยากมาโรงเรี ยน เราก็คิดว่ามันเกิดจากการที่เขาสนุกกับการเรี ยนรู้และเขาไม่เบื่อ
สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ ามาหลังเข้ าอบรมคือแรงบันดาลใจและวิธีการสอน เป็ นการสอนที่ถกู ต้ อง เพราะว่าเรายังสอนไม่
เก่ง และเรายังจับต้ นชนปลายไม่ถกู พอเราได้ วิธีมาปุ๊ บ เราเอามาใช้ กบั สิ่งที่เราเป็ นอยู่ ก็เลยทาให้ เรามัน่ ใจ เดิมเรำยัง
สอนให้ เด็กมีควำมสุขกับกำรเรียน ก็คือในเรื่องของกำรที่ให้ เขำร้ องเล่ น คือเพลง เหมือนกับว่าเป็ นการรี แลกซ์ไป
ก่อน เราใช้ ตลอด รี แลกซ์เด็กก่อนแล้ วก็การควบคุมชันเรี
้ ยน เรามีกฎกติกาสร้ างให้ เด็กตลอด ทุกอย่างคือเราทามา
ตลอดอยูแ่ ล้ ว แต่มนั ยังไม่เห็นผลชัด คือเด็กยังไม่ ไปถึงเป้ำหมำยของเรำคือเด็กอ่ ำนออกเขียนได้ ให้ คล่ อง เรียน
เข้ ำใจ เป็ นคนกล้ ำแสดงออก กล้ ำตอบ กล้ าอะไรอย่างนี ้
วิธีการที่เราเอามาใช้ แล้ วแก้ ปัญหาตรงนี ้ได้ คือ เริ่มผ่ อนคลำยคือควำมดุของเรำลง ไม่ ทำให้ เครี ยด ให้ ร้ ู สกึ
ว่ ำเขำเข้ ำใกล้ เรำได้ มำกขึน้ ให้ เด็กได้ พูดคุย เรำจะไม่ ตำหนิเขำ ไม่ ชีว้ ่ ำอันนีผ้ ิด อันนีไ้ ม่ ถูก ให้ เด็กลองพูดมา
เขาจะได้ กล้ าตอบ เพราะว่าตอนแรกๆ เด็กก็ไม่กล้ าตอบ เขากลัว กลัวตอบไปแล้ วผิด เพื่อนหัวเราะเยาะ เหมือนเรามา
ให้ กาลังใจ เหมือนเรามาสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนใหม่
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“...เริ่มผ่ อนคลำยคือควำมดุของเรำลง ไม่ ทำให้ เครี ยด ให้ ร้ ู สึกว่ ำเขำเข้ ำใกล้ เรำได้ มำกขึน้
ให้ เด็กได้ พูดคุย เรำจะไม่ ตำหนิเขำ ไม่ ชีว้ ่ ำอันนีผ้ ิด อันนีไ้ ม่ ถูก...”
แบบเดิมถึงเราจะรี แลกซ์ให้ เขาเล่น แต่พอเข้ าเนื ้อหาเราก็จะวิชาการจ๋ามากๆ วิชาการคือสอนเหมือนเดิม ยัง
เรี ยนจากตาราเรี ยนอยู่ ยังใช้ รูปแบบเดิมอยู่ เท่ากับว่าเราเอารูปแบบใหม่ เทคนิคใหม่ๆ ที่ได้ เรี ยนรู้เข้ าไปปรับช่วงการ
สอนวิชาการของเรา กับโมดูลภาษาไทยที่อาจารย์วิทยากรเข้ าไปให้ ความรู้ เข้ าไปโคชให้ เรำเองก็พร้ อมรับแนวทำง
ใหม่ ๆ อยู่แล้ ว เป็ นคนที่พร้ อมมำกถ้ ำเกิดต้ องเรี ยนรู้ อะไร เป็ นคนที่อยำกลองทำ แต่ในใจ ตอนแรกคิดว่าการ
อบรมครัง้ นี ้จะเป็ นเหมือนอบรมอะไรที่ผา่ นมาไหม ที่มกั จะไม่ชดั เจนนาไปปฏิบตั ยิ าก จะพูดแต่ใหญ่ๆ กว้ างๆ ไม่ได้ พดู
เฉพาะแบบนี ้
พอเปลี่ยนวิธีสอนมา 1 ปี เมื่อนำมำเปรียบเทียบกับปี กำรศึกษำก่ อน ก็พบว่ ำเด็กมีกำรเปลี่ยนแปลงมำก
เด็กๆ เขำสื่อสำรดีขนึ่ ้ กว่ ำรุ่ นก่ อนเยอะเลย พูดไปแล้ วมีการโต้ ตอบ เหมือนคาตอบของเขาถูกใจครูมากขึ ้น ผลการ
เรี ยนเขาดีขึ ้น การประเมินอ่านออกเขียนได้ ที่ทาง สพฐ. (สานักงานคณะการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน) ประเมิน 2 – 3 ครัง้
ต่อปี ผลคะแนนออกมาเด็ก 17 คน ไม่มีปรับปรุง ซึง่ จะไม่นบั จานวนเด็ก LD ที่มี 3 คน
สาหรับเด็ก LD 3 คน เขาพัฒนาได้ ตอนที่เขาขึ ้นมาทีแรก เขาก็ยงั อ่านไม่คล่องแม่ ก กา คาง่ายๆ ที่ไม่มี
ตัวสะกด แต่ตอนนี ้เขาอ่านได้ คือเราจะมีแบบฝึ ก 1 เล่มที่มีแต่คาแม่ ก กา เขาก็จะมาอ่านให้ เราฟั ง บางทีคาไหนอ่าน
ไม่ได้ เขาก็นกึ แล้ วเขาก็อ่านได้ ขอให้ เราฝึ กเขาทุกวัน เขาก็สามารถนึกออก ถ้ าเป็ นเมื่อก่อนสระอาง่ายๆ เรารอเขาจน
ท้ อ ทุกวันนี ้คือง่าย เขาอ่านได้ ในระดับของเขาที่เขาพัฒนาได้ ด้วยตัวเอง แม่ ก กา ก็สบายใจได้ เหมือนไม่กี่สระหรอกค่ะ
แต่สอนสระที่เขาเจอมากที่สดุ ก่อน เอาเป็ นสระเดี่ยวก่อน ถ้ ามากกว่านันเขาก็
้
จะไม่รับ เขาจะไม่อยากเรี ย น ก็คอ่ ยๆ
พัฒนาไป
และรู้สกึ ภาคภูมิใจกับการสอนของตัวเอง โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่เราทุม่ เทสุดๆ เลย เพราะว่าถ้ าเด็กอ่าน
หนังสือออก วิชาอื่นเขาก็ทาได้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อก่อนจะมีปัญหาเรื่ องโจทย์ปัญหาที่มีทงการอ่
ั้
าน และ
การวิเคราะห์ คือเด็กอ่านหนังสือไม่คล่องไม่ออก จะอ่านโจทย์อย่างไร เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องไม้ เบื่อไม้ เมามากเรื่ องโจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ มันมีตวั หนังสือด้ วย ไม่ใช่มีแต่ตวั เลข ถ้ าเป็ นตัวเลขอย่างเดียว เด็กอาจทาได้ หมด แต่พอมีตวั หนังสือ เขา
อาจจะอ่านไม่คล่อง การวิเคราะห์ไม่ถึง แต่พอการศึกษาเทอมนี ้เด็กอ่านออกเขียนได้ ทงห้
ั ้ อง พอมาเจอโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เด็กสามารถตอบได้
ด้ านพฤติกรรม เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือเด็กมีความกล้ าแสดงออก กล้ าตอบ กล้ าคิด เวลามีกิจกรรมที่
โรงเรี ยนก็อาสาอยากแสดง รู้ สึกดีใจ ภูมิใจ มีควำมสุขมำกขึน้
สาหรับตัวอย่างเด็กที่มีเปลี่ยนแปลงด้ านพฤติกรรมชัดเจน ต้ องขอยกตัวอย่างน้ องผักบุ้ง เมื่อก่อนเขาจะไม่คอ่ ย
พูด จะก้ มหน้ าก้ มตาตลอด คือเขาเป็ นเด็กที่มีผิวสีเข้ มกว่าเพื่อน เพื่อนในห้ องก็มาล้ อเขา เขาก็ไม่พดู แล้ วอ่านหนังสือไม่
เก่ง เพื่อนก็จะล้ อเขา เขาก็จะขาดความมัน่ ใจ แต่พอเราเริ่มกอดเขา เริ่มให้ กาลังใจ พูดคุยกับเพื่อน ทาความเข้ าใจ คือ
ตอนนี ้ผักบุ้งกลายเป็ นเด็กมัน่ ใจ จากเมื่อก่อนพูดน้ อย ตอนนี ้เริ่มพูด เรื่ องมีเสียง เพื่อนในห้ องยอมรับเขามากขึ ้น ไม่มี
การล้ อเลียนปมด้ อยแล้ ว

“...เรำจะไม่ รักเด็กคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ ชมแต่ เด็กคนนี ้
รั กแต่ เด็กคนนี ้ ไม่ มีค่ะ เด็กทุกคนเป็ นเด็กพิเศษเท่ ำกันหมด...”

กับน้ องผักบุ้ง เราให้ กาลังใจเขา กอดเขา ให้ ความอบอุน่ กับเขา คือเรำจะไม่ รักเด็กคนใดคนหนึ่งเป็ นพิเศษ
ชมแต่ เด็กคนนี ้ รักแต่ เด็กคนนี ้ ไม่ มีค่ะ เด็กทุกคนเป็ นเด็กพิเศษเท่ ำกันหมด เพราะว่าเด็กบางคนที่เขาเรี ยนเก่ง
เขาก็มีความมัน่ ใจในตัวเองสูงจนกลายเป็ นว่า ด้ วยความที่ครูชมเขามากๆ เขาอาจจะไปว่าเพื่อน ไปทาอะไรเพื่อน โดยที่
เขาไม่ร้ ูตวั เพราะเขายังเด็กอยู่ แต่พอเขาเริ่มเห็นว่างานนี ้ ชิ ้นนี ้ เพื่อนที่เรี ยนด้ อยกว่าทาได้ ดีมากเลย เราก็จะหยิบขึ ้นมา
พูดมาชมให้ เพื่อนเก่งเห็น อยากให้ เด็กเห็นว่าคนเรามีความเก่งไม่เหมือนกัน เก่งคนละอย่าง
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พอเรำเปลี่ยนตัวเอง เด็กมีควำมสุข เด็กรั กครู สัมผัสได้ ว่ำเด็กรั กเรำ เด็กอยำกมำโรงเรี ยน พอมำ
โรงเรี ยนก็อยำกช่ วยครู ถือของ เหมือนเขำเฝ้ำรอ เฝ้ำรอว่ ำกิจกรรมแต่ ละวัน ครู จะให้ ทำอะไร
สำหรับแรงบันดำลใจที่ทำให้ อยำกเปลี่ยนตัวเอง คือเด็กๆ ค่ ะ ด้ วยความที่อาชีพครู ที่เขาบอกว่าได้ บญ
ุ
ได้ สอนคน แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เหมือนทาบาป ถ้ าเราทาไม่เต็มที่กบั เขา คือเด็กไม่ได้ เรี ยน ไม่ได้ ความรู้กลับไป เขามาแล้ วก็
เล่นแล้ วก็กลับไป มันก็เหมือนเราไปทาบาปกับเด็ก โดยที่เอาวันๆ หนึ่งของเขา แทนที่เขาจะได้ เรี ยนรู้ กลับหายไป

“...ใช้ กระบวนกำรสอนแบบ Active Learning ให้ เด็กได้ ฝึกปฏิบัติ ทำไปด้ วย
โดยมีเครื่ องมือที่ใช้ สร้ ำงกำรเรี ยนรู้ ให้ เด็กคือกิจกรรม ใบงำน
เด็กต้ องเรี ยนต้ องทำไปด้ วย ให้ เขำทำชิน้ งำนหรื อผลงำนเป็ นของตัวเอง...”
ตอนนีค้ รู นำ้ นิ่งได้ ใช้ กระบวนกำรสอนแบบ Active Learning ให้ เด็กได้ ฝึกปฏิบัติ ทำไปด้ วย โดยมี
เครื่ องมือที่ใช้ สร้ ำงกำรเรี ยนรู้ ให้ เด็กคือกิจกรรม ใบงำน ที่เด็กต้ องเรี ยนต้ องทำไปด้ วย ให้ เขำทำชิน้ งำนหรื อ
ผลงำนเป็ นของตัวเอง ครูน ้านิ่งเล่ากระบวนการสอนในห้ องเรี ยนแบบคร่าวๆ ให้ ฟังว่า เริ่มแรกการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนก็
จะเป็ นการร้ องเพลง พาเต้ น ให้ เด็กสนุก เสร็จแล้ วเราก็พาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน ซึง่ อาจจะเป็ นการใช้ คาถาม ปริศนาคาทาย หรื อ
เกม กระตุ้นเด็ก 5-10 นาที เข้ าสูบ่ ทเรี ยนอาจจะใช้ สื่อทางทีวี อาจเป็ น powerpoint หรื อคลิปสันๆ
้ แล้ วก็มีการอธิบาย
เพิ่มเติม เมื่อเด็กเข้ าใจปุ๊ บเราก็จะให้ เด็กร่วมกันทาชิ ้นงานขึ ้นมาจากเรื่ องที่เราเรี ยนไปเมื่อกี ้ เป็ นการทบทวนความรู้ของ
เขา เป็ นรายบุคคล พอมีชิ ้นงานมาปุ๊ บ เราก็ให้ เด็กมาฝึ กกับเรา มาอ่านให้ เราฟั ง มาพูดให้ เราฟั งว่าวันนี ้หนูเรี ยนเรี่ อง
อะไรแล้ วค่อยสรุปกันอีกที
เนื่องจำกตัวเองสอนทุกวิชำ กำรสอนแต่ ละวัน ตอนเชื่อมแต่ ละวิชำ บำงทีเรำก็ใช้ กำรบูรณำกำรไป
เลย เช่นชัว่ โมงเช้ า 3 ชัว่ โมง เราจะไม่ได้ เรี ยนว่าวิชาแรกภาษาไทย สองคณิตศาสตร์ สามวิทยาศาสตร์ เราเอามาบูรณา
การกัน สิ่งไหนที่พอเข้ าได้ เราก็บรู ณาการเข้ าหากันได้ โดยที่เด็กไม่ร้ ูเลยด้ วยซ ้าว่าเรี ยนวิชาอะไรอยู่ แต่ความจริ งเรี ยน
ไปถึงวิทย์ ไปถึงคณิตแล้ วค่ะ เหมือนไม่มีการเปลี่ยนคาบเลยด้ วยซ ้าเป็ นการต่อเนื่องกันไป
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ตัวอย่างเช่น ตอนนี ้ ป.2 เรี ยนเรื่ องเงิน เราก็เชื่อมไปถึงเรื่ องสังคมที่เกี่ยวกับสกุลเงินของประเทศต่างๆ อาจจะ
เริ่มจากประเทศในอาเซียนของเรา และไปถึงประเทศอื่นๆ ตามทื่สนใจว่าประเทศไหน อย่างไร เด็กก็จะสนใจ หน้ าตา 5
บาทของแต่ละประเทศและของประเทศเรา ก็จะไปถึงเรื่ องสังคม ส่วนเรื่ องคณิตศาสตร์ ก็เป็ นเรื่ องเงินอยู่แล้ ว แล้ วก็เรี ยน
เรื่ องคาคล้ องจอง เราก็อาจจะเอาคาต่างๆ เหมือนสกุลเงินนี ้คล้ ายๆ กัน เอาคานี ้มาต่อคาคล้ องจองกัน แล้ วแต่ว่าหน่วย
ไหนจะสามารถเชื่อมได้ เราก็จะจัดการเรี ยนการสอนตามความเหมาะสม ใช้ เครื่ องมือหลากหลาย สลับสับเปลี่ยน
สอดคล้ อง บางทีก็เอา BBL มาใช้ ด้วยก็มี ทา brain gym อะไรแบบนี ้ จะเอามาใช้ เมื่อไหร่อย่างไรก็ดจู ากแผนการสอน
คือเรามีแผนการสอนที่ทาเสร็จไว้ แล้ ว เราก็มานัง่ ดูวา่ อันนี ้เราจะเอาอะไรมาใส่ เอากิจกรรมอะไรมาทาดี ที่น่าสนใจ แล้ ว
เป็ นคนที่ชอบนั่งดู Facebook , Youtube อยู่แล้ ว ก็จะเห็นว่ ำอะไรน่ ำสนใจ ดูแล้ วเรำทำได้ เรำรู้ ว่ำหน่ วย ป.2
เรื่องเรี ยนอะไรบ้ ำง เวลำไปเจออะไรในนี ้ เรำก็หยิบเอำเรื่องนีไ้ ปสอน มันน่ ำสนใจ อะไรแบบนี ้

“...เป็ นคนที่ชอบนั่งดู Facebook , Youtube อยู่แล้ ว
ก็จะเห็นว่ ำอะไรน่ ำสนใจ ดูแล้ วเรำทำได้ เรำรู้ ว่ำหน่ วย ป.2
เรื่ องเรี ยนอะไรบ้ ำง เวลำไปเจออะไรในนี ้ เรำก็หยิบเอำเรื่ องนีไ้ ปสอน...”
เรามีการวางแผนการสอนไว้ แล้ วแต่แผนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ อยูแ่ ล้ ว กิจกรรมที่ทนั สมัย สนุกเข้ าไปได้ แต่
สุดท้ ายต้ องได้ ตวั ชี ้วัดเป็ นหลัก กำรสอนแบบนีท้ ำให้ สนุกค่ ะ เพรำะเป็ นคนที่ชอบทำสื่อด้ วยมัง้ คะ คือสนุก สื่อที่
เรำได้ ลงมือทำ แล้ วคนทำเองภูมิใจ แล้ วเด็กร้ อง อู้ ว้ ำว เห็นสื่อเรำ แล้ วเรำก็ภูมิใจ เป็ นแรงให้ เรำอยำกทำ
ครู คนอื่นก็จะบอกว่ ำหนูขยันทำสื่อมำก เรำก็บอกว่ ำไม่ ได้ ต้องอะไรมำก นั่งดูทีวีอยู่บ้ำนก็ทำไป
ครูน ้านิ่งได้ สร้ างเพจใน Facebook ชื่อบันทึกห้ องปอสอง ห้ องครู นำ้ นิ่ง เป็ นพื ้นที่ที่ครูน ้านิ่ง บันทึกเรื่ องราว
และกิจกรรมการเรี ยนการสอนรวมทังแชร์
้ สื่อที่ครู น ้านิ่งสร้ าง หรื อครูทา่ นอื่นๆสร้ าง เช่นของครู ลิลลี่ ที่เผยแพร่ให้ ครูคน
อื่นด้ วย เพราะเรารู้วา่ แต่ละคนมีภาระหน้ าที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจอยากทาสื่อมากแต่งานเขายุง่ มาก เราอยากแชร์
ไปให้ เห็น เขาเห็นแล้ วรู้สึกว่ามันง่ายก็ปริน้ ท์ออกมาๆ ทุกวันนี ้เทคโนโลยีมนั เร็ว อยากให้ เด็กๆ คนอื่นๆ ได้ ใช้ เอาไปใช้
ด้ วย และให้ ครูโรงเรี ยนอื่น หรื อครูสายชันเดี
้ ยวกันก็เอาไปใช้ ได้ สื่อที่เน้ นทาคือวิชาภาษาไทยค่ะ วิชาคณิตศาสตร์ มีบ้าง
เล็กน้ อย สร้ างสื่อเองมีไม่เยอะ ไม่ถึง 10 ชิ ้น ที่ได้ เอาไปแชร์ ไว้
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สำหรับครู ยุค 4.0 หรื อครู ศตวรรษที่ 21 ในความคิดของครูน ้านิ่งต้ องมีคณ
ุ ลักษณะใดบ้ าง อันดับแรกเรื่อง
อุดมกำรณ์ และจิตวิญญำณของควำมเป็ นครู ต้องมำก่ อนเลย แล้ วก็เปิ ดใจ เหมือนครูบางท่าน เป็ นครูมานานแล้ ว
ก็จะรู้สกึ เหนื่อย ท้ อ ก็คือต้ องไม่ทิ ้งอุดมการณ์ที่เคยมีตงแต่
ั ้ แรกๆ แล้ วก็เปิ ดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามา ซึง่ มันง่ายมาก
ที่จะเรี ยนรู้ เอามาปรับใช้ กบั การเรี ยนการสอน แล้ วก็หำควำมสุขในกำรเป็ นครู ให้ เจอ ซึ่งส่ วนใหญ่ ควำมสุขของครู
คือกำรสอนนักเรียน ทุ่มเท ตัง้ ใจ สอนให้ บรรลุเป้ำหมำยในสิ่งที่เรำตัง้ ไว้ หนึง่ วันของเขาที่มานัง่ เรี ยน เขาจะต้ อง
ได้ รับความรู้กลับไป นิดหนึง่ ก็ยงั ดี ดีกว่ามาโรงเรี ยนแล้ วกลับไปไม่ได้ อะไรเลย อันนี ้คือเป้าหมายในแต่ละวันค่ะ ถ้ าเรา
สอนเรื่ องนี ้ วันนี ้เด็กต้ องได้ เรื่ องนี ้ วันต่อไปเราก็จะเพิ่มไปเรื่ อยๆ แล้ วทังเทอมก็
้
จะบรรลุตามตัวชี ้วัดและอะไรที่กระทรวง
กาหนดไว้
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อยากฝากบอกเพื่อนครูคะ่ อย่าละทิ ้งอุดมการณ์คะ่ ให้ โฟกัสที่นกั เรี ยน ทุกองค์กรมีปัญหาอยู่แล้ ว มีปัญหา มาก
น้ อยแตกต่างกัน แต่ ส่ ิงที่เรำจะทิง้ ไม่ ได้ คือกำรสอนผู้เรี ยนคือนักเรี ยนนี่แหละ อย่ ำทิง้ อุดมกำรณ์ ตัวเองที่มำ
เป็ นครู ต้ องส่ งเสริมให้ เด็กเติบโตไป อยู่ในสังคมได้ อย่ ำงมีควำมสุข ให้ เขำเอำตัวรอดได้ อย่ ำตกไปเป็ นเหยื่อ
ของสิ่งไม่ ดี
------------------------------------------------*โครงการเพชรในตมซึ่งเป็ นโครงการสาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมปลายที ส่ นใจจะเป็ นครู

ซึ่งเป็ นความร่ วมมื อ

ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ และ กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
และกระทรวงศึกษาธิ การ โดยหลักสูตรที ่นกั เรี ยนจะเข้าศึกษา คื อ การศึกษาบัณฑิ ต (กศ.บ. 5 ปี ) วิ ชาเอกการ
ประถมศึกษา ซึ่งได้รับการรับรองจากคุรุสภาแล้ว และเป็ นโครงการที ใ่ ห้ทนุ นักเรี ยนเรี ยนครู เมื ่อจบแล้วบรรจุเป็ นครู
โดยตรงนัน้
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