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เชื่อมั่นว่า
เด็กทุกคน
เปลี่ยนแปลงได้ 

เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษา จะท�าให้เด็กๆ เติบโตได้
อย่างมีคุณภาพ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศต ่อไป วิศรุต นุชพงษ ์  หรือ ครู ต๋ี  จึง
ตัดสินใจหันหลังให้กับวิชาส่ือสารมวลชนที่ร�่าเรียน
มาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
เข้าสู ่อาชีพ “ครู” สมดังที่ ต้ังใจ ในฐานะครูสอน
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนแก่นทอง
อุปถัมภ์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

	 ด้วยสภาพพืน้ที	่และความหลากหลายของนกัเรียน

ทีส่่วนใหญ่มาจากครอบครวัหาเช้ากนิค�า่	เตม็ไปด้วยปัญหา

ยาเสพตดิ	และการใช้ความรนุแรงจงึส่งผลต่อพฤตกิรรมของ

เด็ก	ๆ	อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

		 “ผมตกใจมากกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรม
ของเด็กๆ ที่ค่อนข้างมีความรุนแรงท้ังการพูดและ
วิธีคิด บางห้องท่ีผมสอนนักเรียนเกือบท้ังหมดอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมเรียน ห้องเรียนไม่มีกฏกติกา	 บวกกับ
วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก	 ยิ่งเพิ่มความ

เบื่อหน่ายให้แก่นักเรียน”

	 และนั่นท�าให้ครูตี๋	 ต้องเจอการ	 “รับน้อง”	 จาก

นักเรียน	ตั้งแต่ชั่วโมงแรก	

 คาบแรก ผมไปถึงห้องเรียนก่อน 
ก็งงมากว่าเรามาผิดชั่วโมงหรือเปล่า 
เพราะในห้องไม่มีเด็กมาเลย ผ่านไป
ห้านาที มีเด็กเดินเข้ามาสองสามคน 
กว่าจะเต็มห้อง เกือบ 30 นาที เลยถาม
เด็กว่าเกิดอะไรข้ึน ไม่รู ้หรือว่า วันน้ี
เรียนวิทยาศาสตร์ เด็กบอกรู้ แต่ปกติ
ก็เป็นแบบนี้แหละครู”

ครูวิศรุต นุชพงษ

(ครูตี๋)

โรงเรียนแกนทองอุปถัมภ
เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร
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	 จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น	 ท�าให้ครูตี๋รับรู้ได้ในทันที

ว่า	 ความคุ้นชินในระบบเดิมๆ	 ที่ขาดการเข้มงวดเอาใส่ใจ	

ท�าให้เด็กๆ	 ละเลยและไม่เห็นคุณค่าของการใช้เวลาใน

ห้องเรียน	 เวลาท่ีเหลือน้อยลงในแต่ละคาบจากการที่เด็ก

เข้าห้องเรียนสาย	 ท�าให้การสอนท่ีตั้งใจเตรียมมา	 ไม่ได ้

ถูกน�ามาใช้ได้อย่างเต็มที่	 จึงตัดสินใจว่า	 สิ่งที่ควรท�าเป็น

อันดับแรกคือ	 การให้เด็กรู ้จักคุณค่าของ “เวลา”  
ด้วยการ “ตรงต่อเวลา”
 

 ผมจะมาน่ังรอนักเรียนหน้าห้อง 
เรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 5 นาทีเสมอ 
เพื่อให ้นักเรียนเห็นว ่าผมให้ความ
ส�าคัญกับเวลามากแค่ไหน ในช่วงแรก
พวกเขายังคงไม่ใส่ใจและไม่ให้ความ
ส�าคัญกับการมาน่ังรอของผมมาก
นัก แต่ผมก็ยังท�าอย่างน้ันอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ 

	 จนกระทั่งผมน�าเรื่องของเวลาเข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในการสอน	 ผมก�าหนดการส่งงานและวางเงื่อนไข

เรือ่งเวลาในทกุๆ	อย่างไว้อย่างเคร่งครดั	ในช่วงการปรบัตวั

ของ	2	เดือนแรก	นักเรียนหลายคนบ่น	ต่อว่า	แสดงอาการ

ไม่พอใจอย่างชัดเจน	หรือแม้กระทั่ง	เดินเข้ามาโวยวายกับ

ผม	ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่ตรงต่อเวลาของตนเองทั้งสิ้น

	 แม้จะได้รับแรงเสียดทาน	 และการต่อต้านของ

นักเรียนแค่ไหน	แต่ครูตี๋ยังคงเคร่งครัดในเรื่องของ	 “เวลา”	

ต่อไป	ด้วยความหวงัวา่	เดก็ๆ	จะเขา้ใจและให้ความส�าคญั

กับการตรงต่อเวลามากขึ้น	พร้อมกับน�ากลยุทธ์ใหม่ๆ	เข้า

มาใช้เพิ่มเติม	



 เด็กทุกคนจะต้องสอบพูดปาก
เปล่าคนละ 5 นาที แล้วก็มีระยะเวลา 
ให้ช่วงเวลาหน่ึง และเด็กก็ต้องท�าให้
ได้ แต่ปรากฏว่าเด็กไม่ยอมมาสอบ
พูด เด็กก็คิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลย เดี๋ยว 
ค่อยมาสอบก็ได้ เราเลยยืนยันว่า ครู
จริงจังนะ 5 นาที ต้องมาสอบภายใน
สิ้นเดือนน้ี ถ้ามาช้า 2 วันก็คูณสอง  
มาช้า 3 วันก็คูณสาม คูณห้า คูณหก 
คูณเจ็ด ไปจนถึงคูณเก้า แปลว่าถ้ามา
วันที่ 9 คุณจะต้องสอบพูด 45 นาที”  

	 แม้จะก�าหนดเงื่อนไขชัดเจน	แต่เด็กส่วนใหญ่	ก็ยัง

คงท้าทายกติกา	 “วันนั้นจริงๆ มีเด็กเกือบ 100 คน ที่
ต้องสอบ 45 นาที เด็กเค้าก็คิดกันเองว่าครูต๋ีไม่มา 
นั่งฟังหรอก พอถึงเวลานั้นเดี๋ยวครูตี๋ก็หยวนๆ  
เพราะฉะนั้นหน้าท่ีของเราก็คือท�าอย่างไร ให้พวกเขา
เข้าใจถงึความส�าคญัของเวลา  เพราะฉะน้ันเราจะไม่มี
วันท�าลายกฎด้วยการหยวนๆ ไม่อย่างน้ันสิ่งที่เรา 
ท�ามามันจะไม่มีค่า ส่ิงท่ีผมท�าก็คือ ฉันจะฟังเธอ 45 
นาที สรุปคือแถวยาวมากไปจนสุดตึก แล้วเด็กก็คิด
ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของฉันสักที การท�าแบบน้ีมีผลใน
ระยะยาวมาก เพราะหลังจากน้ันเด็กเห็นคุณค่าของ
เวลามากขึ้น คุณจะมาเล่นๆ กับเวลาไม่ได้”
	 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนท่ีสุด	 ท่ีเด็กนักเรียนได้

เห็นผลกระทบที่ตามมาจากการไม่ให้ความส�าคัญกับเวลา	

ท�าให้หลายคนเริ่มปรับพฤติกรรมการเรียนของตัวเอง	ครูตี๋

หยบิเรยีงความของเดก็ทีไ่ด้เขยีนเล่าถงึการสอบในครัง้นัน้มี

ข้อความว่า		

 “...เหตุการณ์ครั้งนั้นท�าให้หนูรู ้สึกปลาบ 
ปล้ืมและรู ้สึกดีกับครูตี๋มาก ตอนนั้นฉันต้องอยู่
โรงเรียนทุกวันหลังเลิกเรียนตอนเย็น เพ่ือหาเนื้อหา
มาสอบท่องกับครูต๋ี ฉันเห็นน้อง ม.2 มาสอบท่อง 
กับครูตี๋เกือบสิบรอบแล้วก็ร้องไห้ ฉันสงสารน้องเขา
มาก แต่ก็สงสารตัวเองเหมือนกัน ฉันก็มีความคิด 
ว่าฉันจะไม่ท่องเพราะฉันกลัว จนครูเขาเพิ่มเวลา 
วันละ 5 นาที ฉันรอเวลาเพราะไม่กล้า ความกลัว 
ของฉันยืดเวลายาวไปยัน 45 นาที ฉันบ่นกับตัวเอง
ว่าฉันเหนื่อยฉันท้อ แต่ก็เป็นเพราะความกลัวและ
ความขี้เกียจของฉันเองที่ท�าให้เป็นเช่นนี้ จนกระทั่ง 
ผลการสอบออกมาว่าฉันติด ร. ในวิชานี้ ฉันเข้าไป 
ขอค�าปรึกษากับครูตี๋ด้วยความกลัว พอเข้าไปถึง 
ก็ต่ืนเต้นมาก ไม่กล้าจะคุยกับครูตี๋เลย ครูต๋ีบอกให้
ฉันต้องมาสอบพูดและฉันก็รอเวลา พอใกล้ถึงวัน 
หมดสอบแก้ ร 0 มส ฉันได้ ไปสอบท่องกับครูต๋ี  
ฉันต่ืนเต้นมากแทบจะไม่กล้าพูด พูดไม่ออกเลย  
จนครูต๋ีบอกว่าเริ่ม ฉันก็เล่าเรื่องปลูกข้าวโพดไป
ประมาณ 4-5 นาที นอกนั้นครูต๋ีก็ถามไปเรื่อย  
ค�าถามของครูต๋ี ค�าพูดของครูต๋ีท�าให้ฉันคิดได้และ
ปรับตัวเองให้ดีข้ึน ท�าให้ฉันรู้สึกว่าครูคอยรับฟัง
และเข้าใจเหตุผลต่างๆ และพร้อมจะเข้าใจความรู้สึก  
ความคิดของฉัน ท�าให้ฉันรู้สึกว่าครูคือที่ปรึกษาและ
ให้ค�าปรึกษาที่ดี”

	 ครูตี๋ยังคงเก็บเรียงความนี้ไว้เป็นอย่างดี	 เพราะ

นักเรียนหญิงเจ้าของเรียงความ	 อดีตเป็นเด็กพูดน้อย	 ไม่

กล้าแสดงออก	 และติดมือถือขนาดหนัก	 ถึงขั้นไม่สนใจ

การเรียน	 ส่งงานไม่ตรงเวลา	 และสอบตกในที่สุด	 แต่ด้วย

ความเข้มงวดเอาใจใส่	 ขณะเดียวกันครูตี๋	 ก็ใช้เวลาพูดคุย

อย่างเป็นกันเอง	 ในช่วงระหว่างการสอบพูด	 ท�าให้เด็กผู้

หญิงคนนี้	 ก้าวผ่านความกลัวบางอย่าง	และสามารถปรับ

เปลี่ยนตัวเอง	จนตอนนี้	สามารถสอบเข้า	ม.4	ในโรงเรียน

พระราชด�าริ	โดยสอบเข้าได้เป็นอันดับ	5	ของโรงเรียน		



	 แม้ว่าช่วงแรกเด็กๆ	 ดูจะประสบปัญหากับการ 

ปรับตัวให้ตรงต่อเวลาตามท่ีก�าหนด	 แต่การย�้า	 พร�่าสอน	

และการกระท�าให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างสม�่าเสมอ	 ท�าให้

เด็กๆ	เริ่มปรับตัวได้ในที่สุด	และในภาคเรียนที่สอง	ปัญหา

เรื่องการเข้าห้องเรียนสาย	และการส่งงานไม่ตรงเวลา	ก็ไม่

ปรากฏอีกเลย	 ที่ส�าคัญบรรยากาศการเรียนการสอนก็ยัง

สนุกสนานมากขึ้นอีกด้วย	

  ทุกครัง้ท่ีมีกิจกรรมหรอืการเรยีน 
ภายในห้องเขาเหล่าน้ีถามข้ึนมาเอง
ทันทีว่า “ครูให้เวลาก่ีนาที” ซ่ึงท�าให้
พวกเขาสามารถบริหารเวลาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือพอท่ีจะ
ปรับปรุงงาน หรือแก้ ไขงานของตัวเอง
ให้ดท่ีีสดุ และใช้ทุกช่วงเวลาอย่างคุม้ค่า
และเกิดประโยชน์สงูสดุท้ังกับตนเองและ
สังคม ซ่ึงน่ันคือสิ่งท่ีผมต้องการจาก
นักเรียนของผม” 



ครูต๋ีเล่าให้ฟังว่า “มีเด็ก ม.๔  ต้องไปท�างานร้าน
สะดวกซื้อ เขากลับมาบอกว่า ถ้าเขาสาย ๕ นาที 
จะถูกหักเงิน ๒๐๐ บาท เขาบอกว่าเข้าใจแล้วว่า 
สิ่งที่ครูต๋ีบอก ในเรื่องการไม่ตรงต่อเวลาส่งผล
เสียต่อตัวเองอย่างไร อันนี้ คือความส�าเร็จของ
เราที่จะท�าให้เขาเห็นความส�าคัญของเวลา”  

สร้างแรงºันดาลใ¨ ¨ุด»ระกาย½น 

 ไม่เพียงเท่านั้น ครูตี๋ ยังใช้เวลาต้นชั่วโมงของทุกๆ

คาบ พูดคุยถึงเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชนต่อตัวเด็กๆ ทั้ง

ในเรื่อง การเรียนต่อ อาชีพ กระแสสังคม รวมไปถึงวิธีคิด 

ความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท�าให้ทั้งครูและ

นักเรียนได้เรียนรู้ ท�าความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น เด็กๆ 

กล้าที่จะเปิดใจเล่าให้ฟงถึงปญหามากขึ้น ในขณะเดียวกัน 

ครูก็ได้ท�าหน้าท่ีที่มิใช่เพียงแค่การสอนหนังสือ แต่ยังผู้ชี้

ทางสว่าง  ให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชนต่อการด�าเนินชวีติ 

กระตุ้นให้เด็กมีแรงบันดาลใจ และกล้าที่จะฝน 

  “มีเด็กคนหน่ึงของผมท่ีสอนเขามาสักพัก และ
เราเห็นว่าเด็กคนน้ีไม่ธรรมดา เด็กเก่งมาก แต่เขาเป็น
คนท่ีไม่ม่ันใจในตัวเอง เราก็เลยคุยกับเขา พอวันนึง
เขาก็เอากระดาษใบน้ีมาส่ง ว่าเขาอยากเป็นอะไร แล้ว
เขาก็มีเสต็ปมาให้ดู เพื่อที่จะไปให้ถึงความฝัน แสดงว่า
เขากล้าท่ีจะฝันแล้ว เขากล้าท่ีจะฝันแปลว่าเขาเคารพ
ตวัเอง   มันไม่ส�าคญัว่าความฝันน้ันมันจะส�าเรจ็หรอืไม่
ส�าเร็จ แต่เราอยากให้เขามีความเชื่อท่ีแรงกล้า เพราะ
มันจะช่วยผลักให้เขาพัฒนาตัวเอง เราไม่สนใจว่าท้าย
ที่สุดเขาจะได้เป็นหมอ อย่างที่เขาตั้งใจไว้ ไหม จะได้เป็น
วิศวกรไหม แต่ทักษะในการพัฒนาตัวเองจากวันน้ีไป
จนถึงวันน้ัน จะท�าให้เขาแข็งแกร่ง ไม่ว่าอนาคตเขาจะ
เป็นอะไรก็ตาม”  

  “... เราอาจจะมองว่าปัญหาการศกึษามันกว้าง
ใหญ่ไพศาลมาก เราต่างคนต่างโทษกัน ว่าคนโน้น
คนนี้เป็นคนสร้างปัญหา  ฉันก็เลยบ่นโทษคนอื่นเขาไป
เรื่อย การบ่น การโทษคนอื่น มันไม่มีประโยชน์หรอก 
คุณต้องท�า เริ่มท่ีตัวเราน่ีแหละ วิธีการแก้ปัญหาท่ี
ยากที่สุด คือการที่เราไม่ลงมือท�า 
 โครงการน้ีเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลงมือท�าใน
สิ่งท่ีคิดว่าจะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ดีข้ึน และ
วนันึงเม่ือคุณได้เป็นส่วนนึงในการแก้ปัญหาการศกึษา 
ได้ผลไม่ได้ผลไม่ส�าคัญ ส�าคัญท่ีว่าคุณได้เข้ามาอยู่ใน
ฟันเฟองประสทิธิภาพน้ีแล้ว  ใช้ 2 ปีของเราให้คุม้ค่า  เหน็
ผลลัพธ์มากที่สุด ภายใต้ความสามารถของเราครับ” 
 “แรกๆ ก็ง่าย คือ ครูเป็นผู้ให้ แต่แค่ให้ ไม่พอ 
ครูต้องเป็นผู้รับด้วย คือรับ เรื่องราวของเขาเข้ามา 
เพ่ือมาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาตัวเอง กลายเป็นว่า
ครูอยู่ในทุกบทบาท ถ้าถามวันน้ีว่านิยามของครู คือ
ทุกสิ่งครับ คืออะไรก็ตามที่ท�าให้คนคนนึงเปลี่ยนแปลง
ไปได้ สามารถท�าให้เด็กเติบโตเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
ขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันนั้นเรียกว่าครูที่แท้จริง” 
ครูตี๋กล่าวปิดท้าย  

  ๒ ปีทีค่รตูี ๋วิศรตุ ได้ท�าหน้าที ่“คร”ู อย่างเตม็ก�าลงั

ในทกุบทบาท  ความเปลีย่นแปลงในทางทีดี่ขึน้ทัง้พฤตกิรรม

ผลการเรียน และการมีเปาหมายในชีวิตของลูกศิษย เป็น

เคร่ืองยืนยันได้เป็นอย่างดีในสิ่งที่ครูตี๋เชื่อมั่นตั้งแต่ต้นว่า 

การศึกษาและความเป็นครูท่ีแท้ จะช่วยพัฒนาเด็กๆ 
ท่ีเป็นรากฐานส�าคัญของสังคมให้เติบโตงดงาม เป็น
ขับเคลื่อนประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  

เวลา



ด.ญ.ชุตินันท แย้มนัดดา  นักเรียนชั้น ม.3/1
  

“เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจงานเท่าไหร่ค่ะ	พอครูเข้ำมำ ก็ต้องสนใจงำนมำกขึ้นค่ะ เพรำะว่ำ
ถ้ำไม่ส่งก็ต้องติด ร. แล้วก็รีบท�ำส่งให้ตรงเวลำมำกที่สุด อย่างให้ส่งเก้าโมง	เจ็ดนาทีก็
ต้องเจ็ดนาที	ถ้าแปดนาทีก็ต้องติด	ร.	แล้วก็ต้องแก้เขียนว่าท�าไมถึงไม่มาส่งงานตามเวลา	30	ใบ

ต้องเขียนให้เสร็จหนูจะพยายามตั้งใจเรียน	และพยายามส่งงานให้ตรงเวลา	แล้วก็ฝากบอกครูตี๋

ว่า	หนูจะตั้งใจเรียนให้มากกว่าเดิม	แล้วก็ให้ลดน�้าหนักด้วยก็ได้ค่ะ		

 

นายกสิณ โชติคุณภัทร  นักเรียนชั้น ม.3/1

“ชอบตรงทีเ่ขาสอนให้นกัเรยีนตรงเวลาครับ	เพราะช่วยนกัเรียนฝึกฝนการตรงต่อเวลาสม�า่เสมอ	

มีระเบียบในตัวเอง	 เมื่อก่อนก็ดื้อๆ ซนๆ เหมือนเด็กท่ัวไป เดี๋ยวน้ีก็รู้สึกว่ำเรำต้อง
ปรับปรุงตำมเน้ือหำท่ีเรำเรียนให้เคร่งครัดขึ้นครูเปรียบเหมือนพี่ เพื่อน และพ่อ
ในร่ำงเดียวกันครับ	 คือคอยปรึกษาได้ตลอด	 ผมใฝ่ฝันอยากเป็นวิศวกร	 ตอนแรกผมก็ไม่

ชอบวิทยาศาสตร์	 แล้วพี่ผมเป็นแพทย์	 เป็นพยาบาล	 ผมก็ไม่อยากอ่อนด้อยกว่าพี่	 ครูตี๋สอน

วิทยาศาสตร์แล้วผมก็รู้สึกสนุกกับมันไปด้วย	ก็เลยอยากใฝ่ฝันเป็นนักวิศวกร		ผมรู้สึกโชคดีมาก

ที่ได้เจอครูตี๋ในโรงเรียนแก่นทองอุปถัมป์	รักครูตี๋ครับ”

เสียง
  จากศิษย์



ด.ญ.รัชนีกร สมด ี นักเรียนชั้น ม.3/1
 

“เมือ่ก่อนไม่เข้าใจเรือ่งวทิยาศาสตร์เลย		ไม่เอาวชิาวทิยาศาสตร์เลย		เวลาเรียนกจ็ะง่วงไม่สนใจเลย

ค่ะ	ทีนี้พอครูตี๋เข้ามาสอน	เขาจะมีกฎ	และวิธีการสอนของเขาสนุกมากค่ะ	ตอนแรกก็คิดว่ำ
ครูจะเข้ำมำเป็นเจ้ำชีวิตอะไรของเรำ จะมำยุ่งกับเรำท�ำไม แต่พอครูต๋ีเข้ำมำเรื่อยๆ 
ก็เริ่มเข้ำใจอะไรหลำยอย่ำงขึ้นค่ะ	 ก็อยากบอกครูตี๋ว่า	 มีโอกาสอยากให้เขาสอนที่นี่ต่อค่ะ	
ดีใจที่ครูเขามาสอน	ครูเขาน่ารัก	 คุยได้ทุกอย่าง	 แม้กระทั่งเรื่องชีวิต	 เรื่องบ้าน	 เรื่องที่โรงเรียน	

เขาสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่อง	อยากให้น้องๆ	ได้รู้ว่า	การเรียนกับครูเป็นอะไรที่สนุกมาก”

ด.ญ.ภาวิณี ราวียา  นักเรียนชั้น ม.3/1
  

“ตอนแรกหนูยังไม่มีความฝันเลย	 ตั้งแต่ที่ครูตี๋เข้ามา	 ครูตี๋ก็ให้ข้อคิดหลายๆ	 อย่าง	 ท�าให้หนูมี

จุดมุ่งหมาย	รู้สึกว่ามีบางอย่างที่เราต้องแตะให้ถึง	สักวันนึงหนูก็ต้องโตขึ้นไป	และมีอาชีพเป็น

ของตัวเอง	หนูก็ต้องหำควำมฝันให้เจอว่ำหนูควรจะท�ำอะไร แล้วตอนนี้หนูก็เจอแล้ว
หนูอยำกเป็นหมอ ครูเป็นคนท่ีมำจุดบำงอย่ำงในตัวหนู ท�ำให้รู ้ว่ำหนูควรจะมี
จดุมุง่หมำยต่อไป	ควรท่ีจะมคีวามฝันเพือ่ตวัเอง	เพือ่พ่อ	แม่	ควรทีจ่ะรกัตวัเอง	ใส่ใจในหน้าที่	

ในบทบาทของตวัเอง		ท�าทุกอย่างให้ดทีีส่ดุค่ะ		ขอบคุณครตูีท๋ีช่่วยเข้ามาพฒันา		เข้ามาเปลีย่นแปลง

ชีวิตของเด็กคนนึง	ที่เมื่อก่อนไม่เคยมีความฝันอะไรเลย	ต้องขอขอบคุณจริงๆ	ค่ะ”	

เสียง
  จากศิษย์




