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ครูคนหน่ึงเป็นครูมาตลอดชีวิตและคิดว่าส่ิงท่ีตนได้ทุ่มเท มุ่งม่ันให้กับลูกศิษย์คือส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือ

ส่ิงท่ีถูกต้องท่ีสุด แต่เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจ ปีสุดท้ายอายุราชการไปดูงานท่ีรร.ล าปลายมาศฯ 

น า้ตาไหลพรากสิ่งท่ีท ากลับสร้างบาปให้เดก็ ท าให้วันนี ้ “ครูแดง” ขอเป็นครูอาสาชว่ยเทรนครูในโรงเรียนวดั

อมรวดี (อมรวิทยาคาร) สร้างการเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีสอนแนวใหม่ให้แก่ครูทุกคน 

“สิ่งท่ีเราท ามาเหมือนกับเราสร้างบาปให้เดก็เยอะมาก” เป็นค าพดูท่ีกินใจมากท่ีออกมาจากปากครู

เกษียณอายรุาชการ “ครูแดง – รุ่งนภา นาคะเต” ท่ีเกษียณอายรุาชการไปเม่ือปี 2559 ครูแดงเลา่ให้ฟังวา่ไมเ่คย

คดิว่าจะเปล่ียนแปลงวิธีคดิ หรือ วิธีสอนของตนเองเพราะคดิว่าการสอนแบบเดมิของตนก็ท าให้ลกูศษิย์เป็นเดก็เก่ง

อยูแ่ล้ว พอเกษียณอายรุาชการทางโรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) จ.สมุทรสงคราม ได้เชิญให้เป็นครูผู้

ทรงคณุคา่แหง่แผน่ดนิ ครูแดงจงึได้สอนตอ่  

พอดีท่ีทางโรงเรียนวดัอมรวดี ฯ ได้เข้าร่วมโครงการผู้น าเพ่ือการพฒันาการศกึษาท่ียัง่ยืน (SCB Connext 

ED) ในModule Whole School ด้วยนวตักรรมของ รร. ล าปลายมาศพฒันา ภายใต้การดแูลของธนาคารไทย

พาณิชย์ จ ากดั(มหาชน) “ครูแดง” ได้ถกูเลือกให้ไปร่วมกิจกรรม Open Eye ท่ี รร.ล าปลายมาศฯ เม่ือไปอยู ่5 วนั ได้

เห็นกระบวนการสอนของรร.แหง่นี ้ ครูแดงสะท้อนจากใจวา่ “พอไปเหน็วิธีการของรร.ล าปลายมาศฯ ท่ีสอนลูก

ศิษย์แล้ว ส่ิงแรกท่ีครูเหน็คือร้องไห้เลย ส่ิงท่ีเราท ามาเหมือนกับเราสร้างบาปให้กับเดก็เยอะมาก” 

“พอกลับมาครูเปล่ียนวิธีสอนใหม่หมดเลย ซึ่งวิธีการสอนแบบรร.ล าปลายมาศฯ เราก็เคยคิดมา

แล้วแต่ไม่มีโอกาสใช้ เน่ืองจากสมัยก่อนผู้บริหารไม่ได้อ านวยให้แบบนีด้้วย ส่ิงท่ีเราเคยได้เรียนรู้มาและ

สะสมมาพอไปเรียนที่ล าปลายมาศฯ ก็ท าให้เราเปล่ียนตัวเองและน ากลับมาใช้เม่ือ พ.ศ. 2560”  

 

“...พ.ศ. 2550 ได้มาท างานวิชาการ 3 ปี  กเ็ร่ิมเปล่ียนแปลงวิธีสอน  
เพราะคิดว่าถ้าสอนเดก็แบบเดมิจะไม่เกดิการเปล่ียนแปลงกับเดก็แน่ๆ  

อาศัยที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่าน ชอบฟัง กเ็ร่ิมเปล่ียนแปลงวิธีการสอน...” 
 

ครูแดงเลา่ย้อนวยัให้ฟังวา่ตนเร่ิมอาชีพครูเม่ือ พ.ศ. 2521 มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดมิคือสอนตาม

เนือ้หาวิชา และวิธีการสอนก็ใช้วิธีด ุหรือ เอ็ด เดก็นกัเรียน “บางสาระวิชาท่ีอยากให้ได้ผลดีๆ ก็ติวบ้าง ท าแบบนีม้า

จนถึง พ.ศ. 2550 ได้มาท างานวิชาการ 3 ปี  ก็เร่ิมเปล่ียนแปลงวิธีสอน เพราะคิดว่าถ้าสอนเดก็แบบเดิม
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จะไม่เกิดการเปล่ียนแปลงกับเดก็แน่ๆ อาศัยท่ีตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่าน ชอบฟัง ก็เร่ิมเปล่ียนแปลง

วิธีการสอน” 

ครูแดงเลา่วา่การเร่ิมเปล่ียนครัง้แรกคือน าเคร่ืองมือการสอน mind map มาใช้ในการกระตุ้นเดก็ให้เกิดการ

เรียนรู้ ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีตนเองถนดั โดยเฉพาะในวิชาภาษาไทย ในบทท่ียากๆ คือการเขียนจดหมาย เรียงความ ถ้า

ใช้ mind map จะท าให้เดก็เขียนดีขึน้ เรียนดีขึน้ “แต่วิธีการสอนของครูก็ยังเป็นแบบเดมิๆ อยู่ คือดุ

เหมือนเดมิ เดก็กลัวเพราะเราดุ ท าให้ผลการเรียนโอเน็ตไม่เคยต ่ากว่าเกณฑ์เพราะเดก็พยายามท าให้

เพราะกลัวเรา แต่ระยะหลังๆ ก็มีจิตวิทยาการสอนมากขึน้ เช่น ให้ท าซ า้ๆ บ่อยๆ ก็ได้ผล  การสอน

แบบเดมิผลสัมฤทธ์ิของเด็กก็ดี แต่เราก็เหน็ว่าเดก็เขาไม่มีความสุข และท าให้ผลการเรียนไม่คงทน พอ

เราไม่กวดขันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดมิ เหมือนเด็กคิดไม่เป็น” ครูแดงกลา่ว 

 

“...ต้องคิดว่าน่ีคือลูกของเรา น่ีคือเดก็ของเรา ห้องเรียนของเรา  
อย่างคะแนนโอเน็ตเรากไ็ม่ได้เน้นมาก เพราะได้ตกลงกับผู้อ านวยการแล้วว่า 

สิ่งที่ส าคัญกว่าถ้าเดก็เรามีความสุข และเร่ิมคดิเป็น...” 
 

ถึงมีฐานทนุเดมิแตเ่ม่ือได้ไปเห็นนวตักรรมจากรร.ล าปลายมาศ  ครูแดงก็รู้ว่าท่ีผา่นมาสอนผิดพลาดมาโดย

ตลอด ไมร่อช้าน านวตักรรมกลบัมาลองท าท่ีโรงเรียนทนัที ซึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ  ซึง่ครูแดงต้องเปล่ียนแปลงทัง้วิธีคิด 

บคุลิก อารมณ์ วิธีสอน ครูแดงเลา่ถึงการเปล่ียนแปลงท่ียากล าบากนีว้า่... 

“...ต้องเปล่ียนการท าเสียงดังเป็นเสียงเบา เสียงทุ้ม เพ่ือให้เดก็มีสมาธิ และครูเป็นคนเสียงดงั เป็นคนด ุ

อยูบ้่านฝึกยิม้ในกระจก ฝึกพดูเสียงเบา ให้สามีเป็นคนดวู่าถ้าพดูเสียงแบบนีไ้ด้หรือยงั  

ต้องเปล่ียนวิธีคิด ต้องคิดว่าน่ีคือลูกของเรา น่ีคือเดก็ของเรา ห้องเรียนของเรา อย่างคะแนน

โอเน็ตเราก็ไม่ได้เน้นมาก เพราะได้ตกลงกับผู้อ านวยการแล้วว่าส่ิงท่ีส าคัญกว่าถ้าเดก็เรามีความสุข และ

เร่ิมคิดเป็น   

ต้องปรับการสอนใหม่ เม่ือก่อนใช้หนงัสือเป็นตวัตัง้ หันมาใช้เทคนิคส่ือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ครูท า

ส่ือไม่ค่อยเป็น จะอาศัยครูรุ่นใหม่ท่ีเก่งเทคโนฯ ก็วานให้เขาสอนให้หน่อย ทัง้เร่ืองการใช้ wifi ดู youtube 

จะท าอย่างไร ถ้าจะเก็บภาพจะท าอยา่งไร น้องๆ ก็ชว่ยกนัสอน จะไมอ่ายเร่ืองตรงนีท่ี้เราไมรู้่ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   
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จากท่ีท าไมเ่ป็นก็ให้สอนให้หมด จริงๆ น้องๆ ก็กลวัๆ กล้าๆ เพราะเราเป็นเป็นครูผู้ใหญ่แล้ว แตก็่ท า

บรรยากาศให้เหมือนกบัเป็นเพ่ือน ก็บอกน้องวา่เราก็เหมือนเพ่ือนๆ นัน่แหละอายเุท่าๆ กนั ลองสอนให้หนอ่ยซิ...” 

 
 

“...หันมาใช้เทคนิคส่ือ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ครูท าส่ือไม่ค่อยเป็น จะอาศัยครูรุ่นใหม่ที่
เก่งเทคโนฯ กว็านให้เขาสอนให้หน่อย ทัง้เร่ืองการใช้ wifi ดู youtube จะท าอย่างไร? ไม่อาย
เร่ืองตรงนีท้ี่เราไม่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...” 
 
 

ปรับไปสอนไป เม่ือน าไปใช้สอนเด็กแรกๆ เด็กๆ จะงงมาก และก็ซุบซิบว่าครูเปล่ียนไป แม้กระทัง่การนัง่

เรียนครูก็ให้นัง่เป็นแนวราบทัง้หมด สร้างความสงสยัให้กบันกัเรียนตวัน้อย ครูแดงเลา่แบบข าๆ วา่ “ตอนแรกท่ีเร่ิม

ไปสอนแบบนี ้เขาก็กล้าๆ กลวัๆ ท่ีจะคยุกบัเรา แตเ่ราก็ท าเฉยๆ กระบวนการเราใช้จิตศกึษา กบั บอดีส้แกน และใช้

วิธีการ No sap เราจะไมก่ดดนัเขา แตเ่ราจะรอคอย ใจเย็น กระบวนการของเราคือใจเย็น เราจะรอคอยค าตอบจาก

นกัเรียน เราจะไมท่ าเอง สร้างก าลงัใจให้เดก็” 

แรกๆ ครูแดงยอมรับวา่เปล่ียนตวัเองยากมีเผลอดเุดก็แตรู้่ตวัทนักลา่วขอโทษทนัที “ตอนน าไปใช้แรกๆ ยาก

มาก ต้องปรับอารมณ์ตวัเองตลอด เราตดิท่ีวา่พอเดก็คยุกนั เลน่กนั เราจะเอ็ด ตรงนีย้ากมาก แรกๆ บางทีเผลอ แต่

ก็ขอโทษเด็กเป็น ถ้าเกิดเราท าอะไรท่ีขดัข้อง หรือเครียด ก็ขอโทษกนัตรงๆ ไมอ้่อมค้อมกบัเด็ก” 

นอกจากพยายามปรับอารมณ์แล้ววิธีการสอนของครูแดงก็เปล่ียนไปมาก ครูแดงมีแนวคดิให้เด็กเรียนรู้และ

แก้ปัญหาเองโดยครูท าหน้าท่ีกระตุ้น “ครูก็จะเปล่ียนมาสอนโดยให้เดก็เป็นคนคิดเอง แก้ปัญหาเอง อยากท า

อะไรให้เขาท าเอง ให้เขาคิดเอง โดยท่ีเรามีวิธีการกระตุ้นโดยให้เข้าอยู่ในสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตัวชีวั้ด ท่ีมีอยู่แล้วไม่สะเปะสะปะ เราก็มีวิธีการ เทคนิค กระบวนการสอน เพียงแต่เราก็กระตุ้น

ให้เขาคิด ส่วนมากครูใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้น” 
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“ครูกจ็ะเปล่ียนมาสอนโดยให้เดก็เป็นคนคิดเอง แก้ปัญหาเอง อยากท าอะไรให้เขาท าเอง  
ให้เขาคิดเอง โดยที่เรามีวิธีการกระตุ้นโดยให้เข้าอยู่ในสาระการเรียนรู้  

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด ที่มีอยู่แล้วไม่สะเปะสะปะ เรากมี็วิธีการ เทคนิค  
กระบวนการสอน เพียงแต่เรากก็ระตุ้นให้เขาคิด ส่วนมากครูใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้น” 

 

ซึง่ครูแดงเปล่ียนแปลงตนเองอยา่งมาก เม่ือก่อนคิดว่าตวัเองเป็นใหญ่เป็นโคช  “ในเร่ืองการเรียนรู้เราคดิวา่

เราจะท าอย่างนีแ้ล้วเดก็จะได้เหมือนท่ีเราอยากได้ ความคดิในเร่ืองการเรียนรู้ท่ีเราจะให้เดก็เปล่ียนไป เราต้องใช้

กระบวนการแบบ Active Learning  เช่น PBL หรือ 5W1H หลายๆ อย่างจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการ

เรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง ให้เขามีส่วนร่วม เพียงแต่ว่าเราคอยเป็นโคชเท่านัน้ ให้เดก็ท าเองแล้วเราต้องรอคอย

เป็น ต้องใจเย็น ใจมาก่อนเลย ใจรักเด็กซะอยา่งมนัท าได้ ถ้าใจไมรั่กท าไมไ่ด้” 

ครูแดงเลา่ถึงตวัอยา่งการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  ให้ฟังวา่อยา่งเห็นภาพวา่... “สมมติ

สอนเร่ืองการเขียนจดหมาย เป็นเร่ืองยากส าหรับเด็ก ก่อนอ่ืน ครูก็ให้นกัเรียนลองดซูิ เวลาเขียนจดหมายถึงเพื่อนจะ

เกร่ินอย่างไรก่อน คือเราใช้ round table เราจะพูดคุยกันก่อน พอพดูคยุกนัแล้วเราก็มีใบงานกระตุ้นให้เขาคิด

วา่ขัน้แรกต้องท าอยา่งไรก่อน เราดภูมูิของเดก็ก่อน เดก็บอกวา่วิธีการเขียนจดหมายมนัมีวิธีการไหม แตค่รูไมรู้่ 

นกัเรียนลองชว่ยหา วา่วิธีการเขียนจดหมายเขาท ากนัอยา่งไร ก็แบง่กลุม่กนัให้เขาชว่ยกนัคดิภายในกลุม่ เราก็มี

ข้อมลูให้คือ 1.โรงเรียนเราจะมี wifi ให้เขาค้นหา ให้เวลาเขาท าพอสมควร แล้วเราก็มาดวู่าแตล่ะกลุม่เป็นอยา่งไร 

เขาก็โชว์ผลงานตวัเอง แล้วแตเ่ขาจะออกแบบ เสร็จแล้วลองมาดวู่าขัน้แรกของการเขียนจดหมายคืออะไร ก็เอาจาก

ท่ีเขาสรุป มาระดมความคดิจากท่ีเด็กหาข้อมลูมา ให้เขาคดิเองวา่การเขียนจดหมายมนัเป็นอยา่งไร ท่ีเธอท ามา เธอ

ท าอย่างไรก่อน เธอท าแบบไหน ลองดซูิ ความรู้ท่ีเธอหามาได้ จากอินเทอร์เน็ตก็ได้ท่ีเธอหาได้ แล้วก็มีแท็บเล็ตให้

เขาด ู สดุท้ายก็ให้เขามาสรุป ให้เดก็มาเขียนเอง ว่าอะไรอยา่งไร ตรงไหนเหมือน ตรงไหนตา่งกนั สดุท้ายเราคอ่ย

บอกท่ีหลงัวา่อยา่งนีก็้ถกู แล้วถ้าดีกวา่นีห้ละ่จะเป็นอย่างไร ทัง้หมดนีใ้ห้เขาเขียนเป็น mind map  ถ้าถกูเราก็โอเค 

แตถ้่าขาด ก็จะบอกว่าถ้าดีกวา่นีห้ละ่จะท าอยา่งไร เดก็ก็จะชว่ยกนั จนสดุท้ายเราก็จะบอกว่าใชท่ี่เธอเขียนมา แต่

ครูก็จะเตมิส่วนท่ีขาดหายไป แล้วก็สรุป แล้วก็ให้เขาออกชิน้งานเอง ตอนแรก ถ้าออกชิน้งานคนเดียวอาจจะท า

ไมไ่ด้ก็ให้ท าเป็นกลุม่ก่อน ลองขียนจดหมายถึงเพ่ือนดซูิ ลองในกลุม่ชว่ยกนั เป็นชิน้งานแรก แล้วก็มาดวูา่ของใคร

ถกูสดุ แล้วชัว่โมงตอ่ไปถึงคอ่ยให้ท าเป็นรายบคุคล ถ้าเขาท าถกูเราก็ชมเชย น่ีคือกระบวนการ Active Learning” 

ครูแดงกลา่ว   
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“...เราต้องใช้กระบวนการแบบ Active Learning  เช่น PBL  
หรือ 5W1H หลายๆ อย่างจะกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง  

เขามีส่วนร่วม เพียงแต่ว่าเราคอยเป็นโคชเท่านัน้...” 
 

ครูแดงเลา่ตอ่วา่พอน ามาทดลองท าในโรงเรียน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนแรก ก็เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้ท าให้ดีใจมาก “สิ่งท่ีเกิดขึน้แบบนีไ้ม่เคยเกิดกับเรามาก่อน เราเป็นครูมา เราดุ แต่เดก็ก็เขียนไม่ได้

เหมือนเดมิ แต่พอลองใช้กระบวนการของรร.ล าปลายมาศฯ ปรากฎว่าเดก็เขาท าได้ และมีความคงทนแล้ว 

ท าได้สวยด้วย และเขามีความคดิท่ีดีๆ โอเคเดก็ครูไมเ่ก่ง แตป่รับมามีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  เขาคดิได้ดีขึน้กวา่

แตก่่อนมาก ท าให้เห็นการเปล่ียนแปลงของเด็กไปในทางท่ีดีขึน้ แตท่ี่ภมูิใจอีกคือเดก็ท่ีอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ 

จ านวน 17 คน ตอนนีเ้ขียนได้แล้ว  “ไมต้่องเป็นห่วงเขาวา่เขาจะเรียนตอ่ชัน้มธัยมไมไ่ด้อีกแล้ว เขาเรียนได้สบายๆ 

แล้ว” 

ตอนนีเ้ดก็นกัเรียน ป.6 อา่นออกเขียนได้ ครูแดงคิดวา่เป็นเพราะกระบวนการจิตศกึษาท่ีมาชว่ยท าให้เด็กมี

สต ิมีปัญญา และสามารถคิดได้ ครูแดงย า้ตอ่วา่นอกจากกระบวนการท่ีมาชว่ยแล้ว ครูยงัมีความไว้วางใจให้กบัเขา

ด้วย “ครัง้แรกก็เอาส่ิงท่ีเด็กชอบมากคือการ์ตูนช่องกับเขียนแบบอิสระไม่ได้ก าหนดอะไรให้เขา  ลูกศิษย์

คนนีช่ื้อคูนรัตน์  แรกๆ เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเขียนอะไรได้เลย วันนีเ้ขาเขียนได้ ก็ถามว่าท าไมถงึเขียน

ได้ เขาก็บอกว่าผมกล้าท่ีจะเขียน ผมไม่กลัวครูแล้วครับ เม่ือก่อนกลัวครูว่าเขียนไม่สวย เขียนไม่ถูก เราก็

ยิม้อย่างเดียว เขาดีใจมากเลยกับชิน้งานแรก”  

 

“ครัง้แรกกเ็อาสิ่งที่เดก็ชอบมากคือการ์ตูนช่องกับเขียนแบบอิสระไม่ได้ก าหนดอะไรให้เขา  
ลูกศิษย์คนนีช่ื้อคูนรัตน์  แรกๆ เขากบ็อกว่าเขาไม่เคยเขียนอะไรได้เลย วันนีเ้ขาเขียนได้     

กถ็ามว่าท าไมถงึเขียนได้ เขากบ็อกว่าผมกล้าที่จะเขียน ผมไม่กลัวครูแล้วครับ  
เม่ือก่อนกลัวครูว่าเขียนไม่สวย เขียนไม่ถูก เขาดีใจมากเลยกับชิน้งานแรก” 

 

ลกูศษิย์อีกคนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นได้ชดั โดยเฉพาะด้านพฤตกิรรมเกเรท่ีใครๆ ก็เอือมระอา คือ 

เดก็ชายโสทร (มอส)  ครูแดงเลา่วา่มอสเป็นเด็กไมต่ัง้ใจเรียน และเป็นเด็กโตท่ีสดุในห้องเรียน เพราะเรียนซ า้ชัน้ เป็น
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เดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก เคยกินยานอนหลบั 20 เม็ดในโรงเรียน  “แรกๆ เราใช้วิธีรุนแรงกับเขา เขาก็

ไม่หาย คือดุเขา ตอนนีเ้ขาเปล่ียนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เราภูมิใจท่ีสุดท่ีเขาเปล่ียนแปลง ตอนนี ้

เขาไม่เกเรแล้ว มาโรงเรียนทกุวนั การเรียนดีขึน้เยอะเลย  ทัง้คณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษก็ใช้ได้นะ ครูท่ีสอนบอก

วา่เขาดีขึน้ มีบางครัง้ท่ีเขาหลดุแตเ่ขาเร่ิมเก็บอาการได้แล้ว รู้วา่เวลานีต้้องท าอะไร เวลานัน้ควรท าอะไร  รู้จกัเป็นพ่ี

ในห้องเรียน รู้จกัท่ีจะเรียนรู้และรู้จกัท างานร่วมกบัเพ่ือน นิสยัเขาก็เปล่ียนไป  เร่ิมให้ความเคารพครูมากขึน้ ชว่ย

เพ่ือนมากขึน้  ค าหยาบคายไมค่อ่ยมีแล้ว  และมีจิตใจท่ีจะมาชว่ย เป็นจิตอาสาแตเ่ช้า ดแูลน้องให้น้องปรนนิบตัิ

สถานท่ี เพ่ือนๆ ก็ปฏิบตัิกบัเขาดีขึน้ จากท่ีเคยกลวัมอสมากก็เร่ิมเลน่กนัด้วยดี ไมมี่เร่ืองแล้ว สว่นแมเ่ขาท่ีไมเ่คย

สนใจเขา มาสนใจเขา" 

 

“...ตอนนีเ้ราเกษียณแล้วแต่ยังมีก าลังปัญญาอยู่ ก าลังกาย เราก าลังท าให้อนาคตของชาตมีิ
คุณภาพ เดก็ดีก่อนเลย ดีแล้วเก่ง บอกผอ.ว่าจะท าจนกว่าน้องๆ ครู ทกุคน (21 คน) ใน

โรงเรียนจะเก่ง ถงึจะปล่อยมือได้ น่ันคือสโลแกนของครู...” 
 

น่ีคือความภาคภมูิใจในชีวิตของครูคนหนึง่ ท่ีวนันีไ้ด้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาต ิถึงแม้จะเกษียณอายไุปแล้ว 

แตด้่วยความรู้ความสามารถท่ีเปล่ียนแปลงตนเองได้ ได้น ามาเป็นวิชาความรู้ท่ีจะถ่ายทอดให้แก่ครูรุ่นน้องท่ี

โรงเรียนตอ่ไป โดยความหวงัในชีวิตสดุท้ายของครูแดงคือ อยากเป็นสว่นหนึง่ท่ีได้เปล่ียนแปลงครูและเดก็ใน

โรงเรียนนี ้“เป็นครูมา 29 ปี บอกตัวเองว่าท่ีผ่านมาเราก็รู้สึกเสียใจว่าเราหวังดีกับเดก็แต่เราใช้วิธีกับเขาไม่

ถูกวิธีเพราะเราไม่รู้ เราไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ เวลาท่ีเหลือเราก็จะตอบแทนแผ่นดนิตรงนัน้ให้จะท าจนกว่า

ไม่มีแรง เพราะเดก็คือชีวิตท่ีส าคัญ เดก็เล็ก คือเราต้องดูแลแล้วก็ต้องให้ความรัก ความรักแบบนอบน้อม 

แล้วเขาคือก าลังของชาตเิรา ตอนนีเ้ราเกษียณแล้วแต่ยังมีก าลังปัญญาอยู่ ก าลังกาย เราก าลังท าให้

อนาคตของชาตมีิคุณภาพ เดก็ดีก่อนเลย ดีแล้วเก่ง บอกผอ.ว่าจะท าจนกว่าน้องๆ ครู ทุกคน (21 คน) ใน

โรงเรียนจะเก่ง ถึงจะปล่อยมือได้ น่ันคือสโลแกนของครู”ครูแดงตัง้ปณิธานไว้อย่างแมน่มัน่  

 

 


