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 ตัง้ปณิธาน จะท าให้เด็กมคีวามสขุทกุวนัระหวา่งอยูท่ี่โรงเรียน 
 ผลติสือ่การสอนด้วยตวัเองเพื่อแก้ปัญหาเด็กอา่นไมอ่อก เขยีนไมไ่ด้ 
 ผอ่นคลายความด ุไมท่ าให้เครียด ท าให้รู้สกึวา่เด็กเข้าใกล้ได้มากขึน้ ได้กล้าตอบ กล้าพดู 
 เป็นคนพร้อมที่จะเรียนรู้ เป็นคนที่อยากลองท า 

 

 

 แสงสวา่งแหง่ความหวงัฉายแสงมาท่ีโรงเรียนบ้านโชกเหนือ จ.สริุนทร์ เพราะมีครูรุ่นใหมต่วัเล็กๆ ท่ีมีความ

มุง่มัน่ และมีปณิธานแรงกล้าท่ีจะท าให้เดก็มีความสขุทกุวนัท่ีอยูท่ี่โรงเรียน กลายเป็นแรงฮดึท่ีพฒันาเปล่ียนแปลง

ตนเอง สง่ผลให้นกัเรียนมีการเรียนดีขึน้ทนัตาเห็น น่ีคือครูรุ่นใหม ่ครูน ำ้น่ิง - ณัฎฐำ ถมปัทม์ อาย ุ28 ปี  มาท าความรู้

ครูคนนีก้นั... 

 ครูน า้นิ่ง ไมเ่คยคิดฝันวา่อยากเป็นครู เพราะพอ่คอยบอกเสมอวา่อยา่เป็นครูเหมือนพอ่เพราะเหน่ือยและ

ล าบาก แตอ่าจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตหรืออะไรก็ตามที พอเรียนจบมธัยมศกึษาตอนปลาย เจ้าตวักลบัไปสอบชิงทนุเรียน

ตอ่ท่ี *"โครงการเพชรในตม"  รุ่นท่ี 23 เม่ือเรียนจบเอกการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ แล้วเจ้าตวัก็ต้องกลบัมาใช้ทนุท่ีบ้านเกิด ท่ีโรงเรียนบ้านโชกเหนือ อ.ล าดวน จ.สริุนทร์ เป็นโรงเรียนท่ีเคยเรียนสมยั

ประถมฯ ครูน า้นิ่งสอบบรรจเุป็นครูครัง้แรกในปี 2556 สอนประจ าชัน้ ป.2  และเป็นครูมาแล้ว 4 ปี  เม่ือได้บรรจคุรูจริงๆ 

ครอบครัวกลบัดีใจ จากนัน้เจ้าตวัได้เรียนจบปริญญาโท เอกการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ม.รามค าแหง  

 แตอ่าชีพครูก็ไมไ่ด้ง่ายเหมือนท่ีครูน า้นิ่งฝัน ด้วยความท่ีฝึกสอนท่ีโรงเรียนในกรุงเทพฯ ด้วยบริบทท่ีแตกตา่งกนั

โดยสิน้เชิงระหวา่งกรุงเทพกบัสริุนทร์ ในกรุงเทพ นกัเรียน ผู้ปกครอง  สิ่งแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนการสอนท าให้ครูน า้

นิ่งมีความสขุมาก จนฝันไปไกล 

“ตอนนัน้ไฟแรงเลย แตพ่อกลบัมาสอนจริงๆ ท่ีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกลายเป็นวา่มีความแตกตา่งกนัมาก เรา

ปรับตวัอยูน่าน เหมือนเราเคว้งอยู่นานเหมือนกนั จบัจดุไมถ่กูเลย ตา่งกนัคือเด็กท่ีน่ีเขาไมไ่ด้พร้อมมาก อาจจะด้วย

ฐานะ และความสมัพนัธ์ท่ีเขาไมไ่ด้อยูก่บัผู้ปกครองท่ีเป็นพอ่แมโ่ดยตรง การสนบัสนนุของผู้ปกครองก็มีน้อย สว่นใหญ่
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จะอยูก่บัผู้ปกครองท่ีอายมุากแล้ว ตา หรือ ยาย การสอนการบ้านจะยากหนอ่ย การร่วมมือจะยากหนอ่ย ความไม่พร้อม

ของเดก็คือไหวพริบของเขาไมไ่ด้ไวเหมือนตอนเราฝึกสอน ปุ๊ บป๊ับๆ  

แตน่ี่เรำต้องหำวิธีกำรให้เดก็คิด แล้วเอำค ำตอบออกมำได้ ด้วยควำมเป็นคนใจร้อน ไม่ยอมรอฟัง

ค ำตอบเดก็ ก็จะเป็นคนให้ควำมรู้เดก็ไปเลย 3 เดือนแรกท่ีกลับมำเหน่ือยมำก ไมมี่ความสขุอยา่งท่ีเราคดิเลย 

พอเร่ิมเหน่ือย เราก็โอเคมาคอ่ยๆ คิดวา่ให้คอ่ยๆ เป็น คอ่ยๆ ไป แตก็่ยงัหาวิธีท่ีเหมาะกบัเด็กยงัไมไ่ด้ ยงัไมเ่ป็นแผน เป็น

อะไรเลย....”  

ถึงจะบอกให้ตวัเองใจเย็นๆ แตเ่ม่ือเหน่ือยและเครียดมาก ครูน า้นิ่งก็เร่ิมมีแว๊บๆ เร่ืองลาออก แตก่ลบัมีแรงฮดึ

เพราะแววตาเดก็ๆ ท่ีส่ือมาถึงใจ “เหมือนเดก็มีพลงับางอยา่งสง่ถึงเราซึง่ไมส่ามารถอธิบายได้ เหมือนเขาอยากเรียน

อยากรู้ ก็โอเค เราก็คิดวา่ถ้าอยา่งนัน้เราจะเรียนในแบบของเรา เราก็ไปตอ่  

 

 

“...เรำขอว่ำให้เดก็มีควำมสุขในกำรเรียนอยำกให้เขำมำโรงเรียนทกุวัน  

เรำกเ็ลยเร่ิมหำกจิกรรมต่ำงๆ ด้วยควำมที่เทคโนโลยีเข้ำถงึ เรำกเ็ล่น fb , line กจ็ะเหน็
กำรสอน เหน็ตัวอย่ำงกำรสอนเยอะมำก อันไหนใช้กับเดก็ได้กเ็อำมำใช้...” 

 
 

เรำก็ตัง้ไว้ว่ำ ท ำอย่ำงไรก็ได้ให้วันหน่ึง เดก็มีเร่ืองไปเล่ำให้ผู้ปกครองฟังว่ำวันนีเ้ขำเรียนเร่ืองอะไร 

เขำมีควำมสุข คืออยำกให้เขำมีควำมสุขกลับไป เหมือนประมำณว่ำ หนูไม่ได้เก่งมำก เดก็ก็ไม่ได้เก่งมำก แต่

เรำขอว่ำให้เดก็มีควำมสุขในกำรเรียน อยำกให้เขำมำโรงเรียนทุกวัน เราก็เลยเร่ิมหากิจกรรมตา่งๆ ด้วยความท่ี

เทคโนโลยีเข้าถึง เราก็เลน่ FB , Line เราก็จะเห็นการสอน เห็นตวัอยา่งการสอนเยอะมาก เห็นอนัไหนใช้กบัเดก็ได้ก็เอา

มาใช้ ตวัอยา่งเชน่ ใบงาน หรือ กิจกรรม   

คือเราเห็นวา่เดก็ชอบท ากิจกรรมท่ีเขาได้ลงมือท า เป็นตวัการ์ตนูเขียนลงไป ได้อา่น บางทีชิน้งานบางอยา่ง

เคล่ือนไหวได้ เหมือนป๊อปอพั เขาสนใจมากกว่าท่ีครูเขียนบนกระดานแล้วเขาเขียนตาม เขาชอบการสอนแบบนี ้ แล้วก็
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คอยถามตลอดวา่ครูขา วนันีห้นจูะได้ท าตวัอะไรคะ เขาอยากท า อยากเรียนรู้แบบนัน้ทกุวนั ท่ีมีค าศพัท์หรือว่าโจทย์เลข

อยูใ่นตุ๊กตา  

เม่ือครูน า้นิ่งเห็นเด็กๆ มีความกระตือรือล้นท่ีจะเรียนรู้ ท าให้เธอเกิดก าลงัใจท่ีจะสอน  “เรำเหน็เดก็เขำอยำก

ท ำ เรำก็ดีใจ มีควำมสุขมำก ก ำลังใจเร่ิมมำ” 

แตค่รูน า้นิ่งก็คดิวา่ยงัไมพ่อท่ีตวัเองได้ศกึษาและน ามาทดลองท าด้วยตวัเอง จงึพยายามหาวิธีการใหม่ๆ  แต่

ด้วยเป็นครูท่ียงัมีประสบการณ์น้อย  และไมรู้่จะหนัหน้าไปปรึกษาใครดี เพราะวา่ครูแตล่ะคนก็เจอปัญหาเหมือนกนั ท า

ให้ครูน า้นิ่งประสบปัญหาการจดัการในชัน้เรียนไม่คอ่ยลงตวั ท าให้เกิดความท้อ แล้วยงัมีปัญหาระดบัชาติคือเร่ืองการ

อา่นเขียนท่ียงัหาวิธีแก้ไมไ่ด้ 

 

“... เม่ือก่อนกำรฝึกนักเรียน ใน 1 ช่ัวโมง เหมือนฝึกอ่ำน ฝึกเขียน เรำฝึกน้อยไป เหมือนเรำ
เพียงแต่ว่ำสอนให้มันจบในเวลำเท่ำนี ้ๆ  ต้องทนันะ เดี๋ยวจะจบแล้ว จะหมดช่ัวโมงแล้ว อันที่จริง

สำมำรถยืดหยุ่นได้ แล้วใน 1 ช่ัวโมงเรำต้องท ำให้เดก็ได้ฝึกอ่ำน ฝึกเขียนได้มำกที่สุด...” 
 

แตถื่อวา่เป็นความโชคดีท่ีโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการผู้น าเพ่ือการพฒันาการศกึษาท่ียัง่ยืน (SCB Connext 

ED) และได้เข้าร่วมโมดลูอา่นออกเขียนได้ (Module พฒันาศกัยภาพครู ยกระดบัคณุภาพวิชาการ : อ่านออกเขียนได้ 

โดยอาจารย์ไซหนบั เอสเอ นกัวิชาการศกึษาช านาญการพิเศษ) น่ีคือจดุท่ีท าให้ครูน า้นิ่งมีพลงักลบัเข้าไปอีก เพราะการ

มาเตมิเตม็ครัง้นี ้ครูน า้นิ่ง บอกวา่วิทยากรเก่ง และเข้าใจวา่ ครูเจอปัญหาอะไรบ้าง “ซึง่ท่ีวิทยากรพดูมามนัใชเ่ลย น่ีมนั

เดก็ห้องเรา น่ีมนัโรงเรียนเราน่ีนะ มนัใชเ่ลยปัญหาท่ีเจอ แล้วพอเราได้ไปอบรม เราก็เหมือนกบัได้ไปฟืน้ฟคูวามรู้ ได้

เทคนิคการสอนภาษาไทย วา่เร่ิมอย่างไรๆ ด้วยความท่ีไมไ่ด้เป็นครูท่ีจบเอกภาษาไทย พอได้เทคนิคตรงนีเ้ข้ามา ก็

เหมือนเป็นแรงผลกัดนัท่ีให้เราน ามาใช้  

เม่ือก่อนเราอาจจะคดิวา่เราเรียนอะไรมาตอนเดก็ เราก็เอาท่ีเราเคยเรียนมาสอนเด็ก แตใ่นความเป็นจริงท่ีครู

เรำเคยสอนมำ ซึ่งพอมำปัจจุบันมันกลับใช้ไม่ได้หรือไม่ใช่แล้วเพรำะเดก็เปล่ียนไปทุกวัน ทุกอย่ำงเปล่ียนไป
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หมด แต่บำงอย่ำงสิ่งท่ีเขำสอนมำแต่โบรำณ ยังเอำมำใช้ได้อยู่ ไม่ใช่ว่ำเรำจะเอำแต่สิ่งใหม่ๆ อย่ำงเดียว ท ำ

ให้เรำก็เร่ิมรู้สึกม่ันใจในกำรสอนมำกขึน้ 

การสอนแบบเดมิท่ีไมใ่ชแ่ล้ว เชน่ การฝึกนกัเรียน เม่ือก่อนกำรฝึกนักเรียน ใน 1 ช่ัวโมง เหมือนฝึกอ่ำน 

ฝึกเขียน เรำฝึกน้อยไป เหมือนเราเพียงแตว่า่สอนให้มนัจบในเวลาเท่านี ้ๆ  ต้องทนันะ เดี๋ยวจะจบแล้ว จะหมดชัว่โมง

แล้ว อนัท่ีจริงสามารถยืดหยุ่นได้ แล้วใน 1 ชัว่โมงเราต้องท าให้เด็กได้ฝึกอา่น ฝึกเขียนได้มากท่ีสดุ เราทราบแล้วก็เอามา

ปรับ แรกๆ เราก็คอ่นข้างจะน าเข้าสูบ่ทเรียนเยอะไป แบบวา่เราเลน่อะไรมากเกินไป พอเข้าเนือ้หาวิชาเราอาจจะฝึกเขา

น้อยไป พอเราฝึกนกัเรียนเขามากขึน้ นกัเรียนเขาก็อา่นออกเขียนได้  

ครูน า้นิ่งเร่ิมยิม้ออกเม่ือเร่ิมเห็นเดก็อา่นออกเขียนได้ แม้กระทัง่เดก็ LD ก็มีพฒันาการท่ีดีขึน้ ตวัอยา่งคือน้อง

ผกับุ้งท่ีเป็นพลงัใจให้ครูไปตอ่  

“ตอนนีรู้้สกึภมูิใจกบัการสอนในปีนีม้าก เพราะวา่ครัง้แรกท่ีน้องผกับุ้ง ขึน้มาจาก ป.1 เราก็ลองให้เดก็อ่านด ูเรา

ก็พบวา่อา่นช้า อา่นไมค่อ่ยออก สะกดไม่คอ่ยได้ ซึง่เขา บางคนอาจจะคิดวา่เขาบกพร่อง เป็นเดก็ LD (เดก็บกพร่อง

ทางการเรียนรู้) หรือเปล่า แตใ่นความรู้สกึเรา เรารู้สกึวา่ใชห่รือไมใ่ชน่ะต้องลองด ูกลายเป็นว่าตอนนีอ้า่นออก เขียนได้ 

และเรียนดีขึน้ เราสงัเกตตัง้แตเ่ขาขึน้มา ป.2 คือ เราก็เห็นพฒันาการท่ีน้องเขาเปล่ียนไปชดัเจน ตอนแรกเราก็กลวัมาก

วา่เขาจะเป็น LD หรือเปลา่ แตพ่อเราฝึกเขามากๆ เขาไมใ่ช ่ เขาเรียนรู้ได้ เพียงแตว่่าเขาขาดการฝึก เราก็พยายามฝึก 

และฝึกพร้อมกนัในห้อง อา่นหนงัสือทกุวนั” 

 

“...เม่ือก่อนส่ือจะมีแค่ไม่กี่อย่ำง มีแค่บัตรภำพ บัตรค ำ แต่ที่โรงเรียนกมี็จอทวีี มีคอมพวิเตอร์ 
มีอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนีเ้ท่ำไหร่ เพรำะใช้ไม่เก่งและผลิตส่ือกยั็งท ำไม่เป็น แต่พอ
เข้ำร่วมโครงกำรกจ็ะมีกำรสอนให้ท ำสื่อง่ำยๆ ผ่ำนโปรแกรมง่ำยๆ อย่ำง powerpoint ก็

สำมำรถมำท ำส่ือกำรสอนได้ง่ำยมำก ซึ่งไม่เคยรู้มำก่อน...” 

  

จากท่ีไปอบรมมา ครูน า้นิ่งบอกวา่ข้อแรกท่ีน ามาใช้คือการฝึก ฝึกในภาษาไทย นอกจากนัน้ก็มีเร่ืองของการใช้

ส่ือการสอนท่ีเปล่ียน คือการสอน เม่ือก่อนส่ือจะมีแค่ไม่ก่ีอย่ำง มีแค่บัตรภำพ บัตรค ำ แต่ที่โรงเรียนก็มีจอทีวี มี



6 
 

คอมพวิเตอร์ มีอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนีเ้ท่ำไหร่ เพรำะใช้ไม่เก่งและผลิตส่ือก็ยังท ำไม่เป็น แต่พอ

เข้ำร่วมโครงกำรก็จะมีกำรสอนให้ท ำส่ือง่ำยๆ ผ่ำนโปรแกรมง่ำยๆ อย่ำง powerpoint ก็สำมำรถมำท ำส่ือกำร

สอนได้ง่ำยมำก ซึ่งไม่เคยรู้มำก่อน  

เม่ือเดก็เปล่ียน วิธีคิดของครูก็เปล่ียนไป ครูน า้นิ่งบอกว่าเร่ิมเปล่ียนควำมคิดตัวเองใหม่ คิดว่ำเดก็ทุกคน

เขำสำมำรถท ำได้ เม่ือก่อนอำจจะคิดว่ำจะให้ท ำอันนีอ้ำจจะยำกไป เดก็ท ำไม่ได้ เรำก็เลยไปปรับให้มันง่ำยๆ 

แต่พอเร่ิมเปล่ียนวิธีคิดใหม่ เรำก็มองว่ำต้องให้เดก็ลองดู ลองให้เขำท ำ ปรำกฎว่ำเขำก็ท ำได้ เหมือนวา่เดก็

เขามีอะไรซอ่นไว้ข้างหลงัอีกเยอะ ขึน้อยู่กบัว่าครูจะไปดงึออกมาได้หรือเปลา่  

 

“...พอเรำเปล่ียนวิธีคิด นักเรียนเขำกเ็รียนอย่ำงมีควำมสุข สังเกตได้ เขำไม่ขำดเรียน เขำอยำก
มำโรงเรียน เคยมีผู้ปกครองมำส่งบอกว่ำป่วยมำกเลย แต่ไม่อยำกขำดเรียน...” 

 

พอเรำเปล่ียนวิธีคิด นักเรียนเขำก็เรียนอย่ำงมีควำมสุข สังเกตได้ เขำไม่ขำดเรียน เขำอยำกมำ

โรงเรียน เคยมีผู้ปกครองมาสง่บอกวา่ป่วยมากเลย แตไ่มอ่ยากขาดเรียน ยายบอกวา่ให้พกั แตเ่ขาบอกวา่เขาเป็นหว่ง 

เขาอยากมาโรงเรียน เราก็คิดวา่มนัเกิดจากการท่ีเขาสนกุกบัการเรียนรู้และเขาไมเ่บื่อ  

สิ่งท่ีเพิ่มเตมิเข้ามาหลงัเข้าอบรมคือแรงบนัดาลใจและวิธีการสอน เป็นการสอนท่ีถกูต้อง เพราะวา่เรายงัสอนไม่

เก่ง และเรายงัจบัต้นชนปลายไมถ่กู พอเราได้วิธีมาปุ๊ บ เราเอามาใช้กบัสิ่งท่ีเราเป็นอยู ่ ก็เลยท าให้เรามัน่ใจ เดมิเรำยัง

สอนให้เดก็มีควำมสุขกับกำรเรียน ก็คือในเร่ืองของกำรท่ีให้เขำร้องเล่น คือเพลง เหมือนกบัวา่เป็นการรีแลกซ์ไป

ก่อน เราใช้ตลอด รีแลกซ์เดก็ก่อนแล้วก็การควบคมุชัน้เรียน เรามีกฎกตกิาสร้างให้เดก็ตลอด ทกุอยา่งคือเราท ามา

ตลอดอยูแ่ล้ว แตม่นัยงัไมเ่ห็นผลชดั คือเดก็ยังไม่ไปถงึเป้ำหมำยของเรำคือเดก็อ่ำนออกเขียนได้ให้คล่อง เรียน

เข้ำใจ เป็นคนกล้ำแสดงออก กล้ำตอบ กล้าอะไรอย่างนี ้ 

วิธีการท่ีเราเอามาใช้แล้วแก้ปัญหาตรงนีไ้ด้คือ เร่ิมผ่อนคลำยคือควำมดุของเรำลง ไม่ท ำให้เครียด ให้รู้สึก

ว่ำเขำเข้ำใกล้เรำได้มำกขึน้ ให้เดก็ได้พูดคุย เรำจะไม่ต ำหนิเขำ ไม่ชีว่้ำอันนีผิ้ด อันนีไ้ม่ถูก ให้เด็กลองพดูมา 

เขาจะได้กล้าตอบ เพราะวา่ตอนแรกๆ เดก็ก็ไมก่ล้าตอบ เขากลวั กลวัตอบไปแล้วผิด เพ่ือนหวัเราะเยาะ เหมือนเรามา

ให้ก าลงัใจ เหมือนเรามาสร้างบรรยากาศในห้องเรียนใหม่  
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“...เร่ิมผ่อนคลำยคือควำมดุของเรำลง ไม่ท ำให้เครียด ให้รู้สึกว่ำเขำเข้ำใกล้เรำได้มำกขึน้ 

ให้เดก็ได้พูดคุย เรำจะไม่ต ำหนิเขำ ไม่ชีว่้ำอันนีผ้ิด อันนีไ้ม่ถูก...” 
 

แบบเดมิถึงเราจะรีแลกซ์ให้เขาเลน่ แตพ่อเข้าเนือ้หาเราก็จะวิชาการจ๋ามากๆ วิชาการคือสอนเหมือนเดมิ ยงั

เรียนจากต าราเรียนอยู ่ ยงัใช้รูปแบบเดมิอยู ่ เทา่กบัว่าเราเอารูปแบบใหม ่ เทคนิคใหม่ๆ  ท่ีได้เรียนรู้เข้าไปปรับช่วงการ

สอนวิชาการของเรา กบัโมดลูภาษาไทยท่ีอาจารย์วิทยากรเข้าไปให้ความรู้ เข้าไปโคชให้ เรำเองก็พร้อมรับแนวทำง

ใหม่ๆ อยู่แล้ว เป็นคนท่ีพร้อมมำกถ้ำเกิดต้องเรียนรู้อะไร เป็นคนท่ีอยำกลองท ำ แตใ่นใจ ตอนแรกคิดวา่การ

อบรมครัง้นีจ้ะเป็นเหมือนอบรมอะไรท่ีผา่นมาไหม ท่ีมกัจะไมช่ดัเจนน าไปปฏิบตัยิาก จะพดูแตใ่หญ่ๆ กว้างๆ ไมไ่ด้พดู

เฉพาะแบบนี ้ 

พอเปล่ียนวิธีสอนมา 1 ปี เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำก่อน ก็พบว่ำเดก็มีกำรเปล่ียนแปลงมำก

เดก็ๆ เขำส่ือสำรดีขึ ้น่กว่ำรุ่นก่อนเยอะเลย  พดูไปแล้วมีการโต้ตอบ เหมือนค าตอบของเขาถกูใจครูมากขึน้ ผลการ

เรียนเขาดีขึน้ การประเมินอ่านออกเขียนได้ท่ีทาง สพฐ. (ส านกังานคณะการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) ประเมิน 2 – 3 ครัง้

ตอ่ปี ผลคะแนนออกมาเดก็ 17 คน ไมมี่ปรับปรุง ซึง่จะไมน่บัจ านวนเดก็ LD ท่ีมี 3  คน  

ส าหรับเดก็ LD 3 คน เขาพฒันาได้ ตอนท่ีเขาขึน้มาทีแรก เขาก็ยงัอา่นไมค่ล่องแม ่ ก กา ค าง่ายๆ ท่ีไมมี่

ตวัสะกด แตต่อนนีเ้ขาอา่นได้ คือเราจะมีแบบฝึก 1 เลม่ท่ีมีแตค่ าแม ่ ก กา เขาก็จะมาอา่นให้เราฟัง บางทีค าไหนอา่น

ไมไ่ด้ เขาก็นกึ แล้วเขาก็อ่านได้ ขอให้เราฝึกเขาทกุวนั เขาก็สามารถนกึออก ถ้าเป็นเม่ือก่อนสระอาง่ายๆ เรารอเขาจน

ท้อ ทกุวนันีคื้อง่าย เขาอา่นได้ในระดบัของเขาท่ีเขาพฒันาได้ด้วยตวัเอง แม ่ก กา ก็สบายใจได้ เหมือนไมก่ี่สระหรอกคะ่ 

แตส่อนสระท่ีเขาเจอมากท่ีสดุก่อน เอาเป็นสระเด่ียวก่อน ถ้ามากกว่านัน้เขาก็จะไมรั่บ เขาจะไมอ่ยากเรียน ก็คอ่ยๆ 

พฒันาไป  

และรู้สกึภาคภมูิใจกบัการสอนของตวัเอง โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยท่ีเราทุม่เทสดุๆ เลย เพราะวา่ถ้าเด็กอ่าน

หนงัสือออก วิชาอ่ืนเขาก็ท าได้ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เม่ือก่อนจะมีปัญหาเร่ืองโจทย์ปัญหาท่ีมีทัง้การอา่น และ

การวิเคราะห์ คือเดก็อ่านหนงัสือไมค่ลอ่งไมอ่อก จะอา่นโจทย์อย่างไร เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองไม้เบื่อไม้เมามากเร่ืองโจทย์ปัญหา
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คณิตศาสตร์ มนัมีตวัหนงัสือด้วย ไมใ่ชมี่แตต่วัเลข ถ้าเป็นตวัเลขอยา่งเดียว เดก็อาจท าได้หมด แตพ่อมีตวัหนงัสือ เขา

อาจจะอา่นไมค่ลอ่ง การวิเคราะห์ไมถ่ึง แตพ่อการศกึษาเทอมนีเ้ดก็อา่นออกเขียนได้ทัง้ห้อง พอมาเจอโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ เดก็สามารถตอบได้   

ด้านพฤตกิรรม เห็นการเปล่ียนแปลงชดัเจนคือเดก็มีความกล้าแสดงออก กล้าตอบ กล้าคิด เวลามีกิจกรรมท่ี

โรงเรียนก็อาสาอยากแสดง   รู้สึกดีใจ ภูมิใจ มีควำมสุขมำกขึน้   

ส าหรับตวัอยา่งเด็กท่ีมีเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมชดัเจน ต้องขอยกตวัอยา่งน้องผกับุ้ง เม่ือก่อนเขาจะไมค่อ่ย

พดู จะก้มหน้าก้มตาตลอด คือเขาเป็นเดก็ท่ีมีผิวสีเข้มกว่าเพ่ือน เพ่ือนในห้องก็มาล้อเขา เขาก็ไมพ่ดู แล้วอา่นหนงัสือไม่

เก่ง เพ่ือนก็จะล้อเขา เขาก็จะขาดความมัน่ใจ แตพ่อเราเร่ิมกอดเขา เร่ิมให้ก าลงัใจ พดูคยุกบัเพ่ือน ท าความเข้าใจ คือ

ตอนนีผ้กับุ้งกลายเป็นเดก็มัน่ใจ จากเม่ือก่อนพดูน้อย ตอนนีเ้ร่ิมพดู เร่ืองมีเสียง เพ่ือนในห้องยอมรับเขามากขึน้ ไมมี่

การล้อเลียนปมด้อยแล้ว   

 

“...เรำจะไม่รักเดก็คนใดคนหน่ึงเป็นพเิศษ ชมแต่เดก็คนนี ้ 

รักแต่เดก็คนนี ้ไม่มีค่ะ เดก็ทกุคนเป็นเดก็พเิศษเท่ำกันหมด...” 

 

 

กบัน้องผกับุ้ง เราให้ก าลงัใจเขา กอดเขา ให้ความอบอุน่กบัเขา คือเรำจะไม่รักเดก็คนใดคนหน่ึงเป็นพเิศษ 

ชมแต่เดก็คนนี ้ รักแต่เดก็คนนี ้ ไม่มีค่ะ เดก็ทุกคนเป็นเดก็พเิศษเท่ำกันหมด เพราะวา่เดก็บางคนท่ีเขาเรียนเก่ง 

เขาก็มีความมัน่ใจในตวัเองสงูจนกลายเป็นวา่ ด้วยความท่ีครูชมเขามากๆ เขาอาจจะไปวา่เพ่ือน ไปท าอะไรเพ่ือน โดยท่ี

เขาไมรู้่ตวั เพราะเขายงัเดก็อยู ่แตพ่อเขาเร่ิมเห็นว่างานนี ้ชิน้นี ้ เพ่ือนท่ีเรียนด้อยกวา่ท าได้ดีมากเลย เราก็จะหยิบขึน้มา

พดูมาชมให้เพ่ือนเก่งเห็น อยากให้เด็กเห็นว่าคนเรามีความเก่งไมเ่หมือนกนั เก่งคนละอยา่ง 
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พอเรำเปล่ียนตัวเอง เดก็มีควำมสุข เดก็รักครู สัมผัสได้ว่ำเดก็รักเรำ เดก็อยำกมำโรงเรียน พอมำ

โรงเรียนก็อยำกช่วยครูถือของ เหมือนเขำเฝ้ำรอ เฝ้ำรอว่ำกิจกรรมแต่ละวัน ครูจะให้ท ำอะไร  

ส ำหรับแรงบันดำลใจที่ท ำให้อยำกเปล่ียนตัวเอง คือเดก็ๆ ค่ะ ด้วยความท่ีอาชีพครู ท่ีเขาบอกวา่ได้บญุ 

ได้สอนคน แตใ่นอีกแง่หนึง่ก็เหมือนท าบาป ถ้าเราท าไมเ่ตม็ท่ีกบัเขา คือเดก็ไมไ่ด้เรียน ไมไ่ด้ความรู้กลบัไป เขามาแล้วก็

เลน่แล้วก็กลบัไป มนัก็เหมือนเราไปท าบาปกบัเดก็ โดยท่ีเอาวนัๆ หนึ่งของเขา แทนท่ีเขาจะได้เรียนรู้กลบัหายไป 

 

“...ใช้กระบวนกำรสอนแบบ  Active Learning ให้เดก็ได้ฝึกปฏบิัติ ท ำไปด้วย  
โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้สร้ำงกำรเรียนรู้ให้เดก็คือกิจกรรม ใบงำน  

เดก็ต้องเรียนต้องท ำไปด้วย ให้เขำท ำชิน้งำนหรือผลงำนเป็นของตัวเอง...” 
 

 ตอนนีค้รูน ำ้น่ิงได้ใช้กระบวนกำรสอนแบบ  Active Learning ให้เดก็ได้ฝึกปฏิบัต ิ ท ำไปด้วย โดยมี

เคร่ืองมือท่ีใช้สร้ำงกำรเรียนรู้ให้เดก็คือกิจกรรม ใบงำน ท่ีเดก็ต้องเรียนต้องท ำไปด้วย ให้เขำท ำชิน้งำนหรือ

ผลงำนเป็นของตัวเอง ครูน า้นิ่งเลา่กระบวนการสอนในห้องเรียนแบบคร่าวๆ ให้ฟังวา่ เร่ิมแรกการน าเข้าสูบ่ทเรียนก็

จะเป็นการร้องเพลง พาเต้น ให้เดก็สนกุ เสร็จแล้วเราก็พาเข้าสูบ่ทเรียน ซึง่อาจจะเป็นการใช้ค าถาม ปริศนาค าทาย หรือ

เกม กระตุ้นเดก็ 5-10 นาที เข้าสูบ่ทเรียนอาจจะใช้ส่ือทางทีวี อาจเป็น powerpoint หรือคลิปสัน้ๆ แล้วก็มีการอธิบาย

เพิ่มเตมิ เม่ือเด็กเข้าใจปุ๊ บเราก็จะให้เด็กร่วมกันท าชิน้งานขึน้มาจากเร่ืองท่ีเราเรียนไปเม่ือกี ้ เป็นการทบทวนความรู้ของ

เขา เป็นรายบคุคล พอมีชิน้งานมาปุ๊ บ เราก็ให้เดก็มาฝึกกบัเรา มาอ่านให้เราฟัง มาพดูให้เราฟังวา่วนันีห้นเูรียนเร่ีอง

อะไรแล้วคอ่ยสรุปกนัอีกที 

เน่ืองจำกตัวเองสอนทุกวิชำ กำรสอนแต่ละวัน ตอนเช่ือมแต่ละวิชำ บำงทีเรำก็ใช้กำรบูรณำกำรไป

เลย เชน่ชัว่โมงเช้า 3 ชัว่โมง เราจะไมไ่ด้เรียนวา่วิชาแรกภาษาไทย สองคณิตศาสตร์ สามวิทยาศาสตร์ เราเอามาบรูณา

การกนั สิ่งไหนท่ีพอเข้าได้ เราก็บรูณาการเข้าหากนัได้ โดยท่ีเดก็ไมรู้่เลยด้วยซ า้วา่เรียนวิชาอะไรอยู ่ แตค่วามจริงเรียน

ไปถึงวิทย์ ไปถึงคณิตแล้วคะ่ เหมือนไมมี่การเปล่ียนคาบเลยด้วยซ า้เป็นการตอ่เน่ืองกนัไป  
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ตวัอยา่งเชน่ ตอนนี ้ ป.2 เรียนเร่ืองเงิน เราก็เช่ือมไปถึงเร่ืองสงัคมท่ีเก่ียวกบัสกลุเงินของประเทศตา่งๆ อาจจะ

เร่ิมจากประเทศในอาเซียนของเรา และไปถึงประเทศอ่ืนๆ ตามท่ืสนใจวา่ประเทศไหน อยา่งไร เด็กก็จะสนใจ หน้าตา 5 

บาทของแตล่ะประเทศและของประเทศเรา ก็จะไปถึงเร่ืองสงัคม สว่นเร่ืองคณิตศาสตร์ ก็เป็นเร่ืองเงินอยู่แล้ว แล้วก็เรียน

เร่ืองค าคล้องจอง เราก็อาจจะเอาค าตา่งๆ เหมือนสกลุเงินนีค้ล้ายๆ กนั เอาค านีม้าตอ่ค าคล้องจองกนั แล้วแตว่่าหนว่ย

ไหนจะสามารถเช่ือมได้ เราก็จะจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ใช้เคร่ืองมือหลากหลาย สลบัสบัเปล่ียน

สอดคล้อง บางทีก็เอา BBL มาใช้ด้วยก็มี ท า brain gym อะไรแบบนี ้จะเอามาใช้เม่ือไหร่อย่างไรก็ดจูากแผนการสอน 

คือเรามีแผนการสอนท่ีท าเสร็จไว้แล้ว เราก็มานัง่ดวูา่อนันีเ้ราจะเอาอะไรมาใส ่เอากิจกรรมอะไรมาท าดี ท่ีน่าสนใจ แล้ว

เป็นคนท่ีชอบน่ังดู Facebook , Youtube อยู่แล้ว ก็จะเหน็ว่ำอะไรน่ำสนใจ ดูแล้วเรำท ำได้ เรำรู้ว่ำหน่วย ป.2  

เร่ืองเรียนอะไรบ้ำง เวลำไปเจออะไรในนี ้เรำก็หยบิเอำเร่ืองนีไ้ปสอน มันน่ำสนใจ อะไรแบบนี ้

 

“...เป็นคนที่ชอบน่ังดู Facebook , Youtube อยู่แล้ว  
กจ็ะเหน็ว่ำอะไรน่ำสนใจ ดูแล้วเรำท ำได้ เรำรู้ว่ำหน่วย ป.2   

เร่ืองเรียนอะไรบ้ำง เวลำไปเจออะไรในนี ้เรำกห็ยบิเอำเร่ืองนีไ้ปสอน...” 
 

เรามีการวางแผนการสอนไว้แล้วแตแ่ผนก็สามารถปรับเปล่ียนได้อยูแ่ล้ว กิจกรรมท่ีทนัสมยั สนกุเข้าไปได้ แต่

สดุท้ายต้องได้ตวัชีว้ดัเป็นหลกั กำรสอนแบบนีท้ ำให้สนุกค่ะ เพรำะเป็นคนที่ชอบท ำส่ือด้วยมัง้คะ คือสนุก ส่ือที่

เรำได้ลงมือท ำ แล้วคนท ำเองภูมิใจ แล้วเดก็ร้อง อู้ ว้ำว เหน็ส่ือเรำ แล้วเรำก็ภูมิใจ เป็นแรงให้เรำอยำกท ำ  

ครูคนอ่ืนก็จะบอกว่ำหนูขยันท ำส่ือมำก เรำก็บอกว่ำไม่ได้ต้องอะไรมำก น่ังดูทีวีอยู่บ้ำนก็ท ำไป  

ครูน า้นิ่งได้สร้างเพจใน Facebook ช่ือบันทกึห้องปอสอง ห้องครูน ำ้น่ิง เป็นพืน้ท่ีท่ีครูน า้นิ่ง บนัทกึเร่ืองราว

และกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทัง้แชร์ส่ือท่ีครูน า้นิ่งสร้าง หรือครูทา่นอ่ืนๆสร้าง เชน่ของครูลิลล่ี ท่ีเผยแพร่ให้ครูคน

อ่ืนด้วย เพราะเรารู้วา่แตล่ะคนมีภาระหน้าท่ีไมเ่หมือนกนั บางคนอาจอยากท าส่ือมากแตง่านเขายุง่มาก เราอยากแชร์

ไปให้เห็น เขาเห็นแล้วรู้สึกว่ามนัง่ายก็ปริน้ท์ออกมาๆ ทกุวนันีเ้ทคโนโลยีมนัเร็ว อยากให้เดก็ๆ คนอ่ืนๆ ได้ใช้ เอาไปใช้

ด้วย และให้ครูโรงเรียนอ่ืน หรือครูสายชัน้เดียวกนัก็เอาไปใช้ได้ ส่ือท่ีเน้นท าคือวิชาภาษาไทยคะ่ วิชาคณิตศาสตร์มีบ้าง

เล็กน้อย สร้างส่ือเองมีไมเ่ยอะ ไมถ่ึง 10 ชิน้ ท่ีได้เอาไปแชร์ไว้ 
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ส ำหรับครูยุค 4.0 หรือครูศตวรรษท่ี 21 ในความคดิของครูน า้นิ่งต้องมีคณุลกัษณะใดบ้าง อนัดบัแรกเร่ือง

อุดมกำรณ์และจิตวิญญำณของควำมเป็นครูต้องมำก่อนเลย แล้วก็เปิดใจ เหมือนครูบางทา่น เป็นครูมานานแล้ว 

ก็จะรู้สกึเหน่ือย ท้อ ก็คือต้องไมท่ิง้อดุมการณ์ท่ีเคยมีตัง้แตแ่รกๆ แล้วก็เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  เข้ามา ซึง่มนัง่ายมาก

ท่ีจะเรียนรู้ เอามาปรับใช้กบัการเรียนการสอน แล้วก็หำควำมสุขในกำรเป็นครูให้เจอ ซึ่งส่วนใหญ่ควำมสุขของครู

คือกำรสอนนักเรียน ทุ่มเท ตัง้ใจ สอนให้บรรลุเป้ำหมำยในสิ่งที่เรำตัง้ไว้ หนึง่วนัของเขาท่ีมานัง่เรียน เขาจะต้อง

ได้รับความรู้กลบัไป นิดหนึง่ก็ยงัดี ดีกว่ามาโรงเรียนแล้วกลบัไปไมไ่ด้อะไรเลย อนันีคื้อเป้าหมายในแตล่ะวนัคะ่ ถ้าเรา

สอนเร่ืองนี ้ วนันีเ้ดก็ต้องได้เร่ืองนี ้ วนัตอ่ไปเราก็จะเพิ่มไปเร่ือยๆ แล้วทัง้เทอมก็จะบรรลุตามตวัชีว้ดัและอะไรท่ีกระทรวง

ก าหนดไว้ 
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อยากฝากบอกเพ่ือนครูคะ่ อยา่ละทิง้อดุมการณ์คะ่ ให้โฟกสัท่ีนกัเรียน ทกุองค์กรมีปัญหาอยู่แล้ว มีปัญหา มาก

น้อยแตกตา่งกนั แต่ส่ิงท่ีเรำจะทิง้ไม่ได้คือกำรสอนผู้เรียนคือนักเรียนน่ีแหละ อย่ำทิง้อุดมกำรณ์ตัวเองท่ีมำ

เป็นครู ต้องส่งเสริมให้เด็กเตบิโตไป อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ให้เขำเอำตัวรอดได้ อย่ำตกไปเป็นเหย่ือ

ของสิ่งไม่ดี 

------------------------------------------------- 

*โครงการเพชรในตมซ่ึงเป็นโครงการส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมปลายทีส่นใจจะเป็นครู ซ่ึงเป็นความร่วมมือ

ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 

และกระทรวงศึกษาธิการ โดยหลกัสูตรที่นกัเรียนจะเข้าศึกษา คือ การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ. 5 ปี) วิชาเอกการ

ประถมศึกษา ซ่ึงได้รับการรับรองจากครุุสภาแลว้ และเป็นโครงการทีใ่หท้นุนกัเรียนเรียนครูเมื่อจบแลว้บรรจุเป็นครู

โดยตรงนัน้ 


