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คำ�นำ� ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	 จำ�กัด	 (มห�ชน)	 ได้ร่วม

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของโครงการพระเมตตาสมเดจ็ย่า	

ในการดำาเนินโครงการรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๒	จนถึงปัจจุบัน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่น

ทรุกนัดารดว้ยความเสียสละในการบ่มเพาะพัฒนาเยาวชน

ของประเทศให้มีความรู้	 มีทักษะ	 ทั้งด้านวิชาการ	 วิชาชีพ	

และวิชาชีวิต	 รวมถึงธนาคารยังได้รับความร่วมมือจาก	 

มูลนิธิสย�มกัมม�จล	ม�ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ในก�รจัด

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ให้กับครูเจ้�ฟ้�ฯ	ที่ได้รับร�งวัล

ทุกรุน่	เพือ่ม�พบปะ	แลกเปลีย่นประสบก�รณ	์และเปดิ

โลกทัศน์ร่วมกัน	 ผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ

ของก�รถอดบทเรียน	 หรือก�รเติมเต็มคว�มรู้	 ทักษะ

และประสบก�รณ์ใหม่ๆ	 ร่วมกัน	 เป็นแรงเสริมส่วนหนึ่ง 

ที่จะทำาให้ครูสามารถพัฒนาศักยภาพและกระบวนทัศน์ 

ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ดังเช่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายครูเจ้าฟ้า	รุ่นที่	๑-๖	ซึ่งจัดขึ้น 

ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.๒๕๕๗	ครูเจ้าฟ้าฯ	ได้รับการเติมเต็มความรู้ผ่านการทดลอง

ปฏิบัติการเรื่อง	ก�รคิดเชิงเหตุ-ผล	 (Cause-Effect)	 ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของ 

การศึกษาให้เกิดปัญญา	และเรื่อง	ก�รคิดเชิงระบบ	(Systems	Thinking)	ซึ่งเป็น

พืน้ฐานทีจ่ะนำาไปสูก่ารจัดการเรยีนแบบโครงงานฐานวิจัยทีใ่ชร้ะบบเหตุ-ผล	เพ่ือให้

คุณครูได้นำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 เพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์อันเป็นทักษะพื้นฐานสำาคัญในศตวรรษที่	๒๑	

นอกจากนัน้	ในแตล่ะปีมูลนธิสิยามกมัมาจลยังไดจ้ดัทำาหนงัสือถอดบทเรยีน

ก�รทำ�ง�นครูเจ้�ฟ�้ฯ	ขึน้เพ่ือเผยแพรส่รา้งการเรยีนรู	้และเปน็แบบอยา่งใหก้บัคร	ู

บุคลากรในหน่วยงาน	หรือองค์กรด้านการศึกษา	ด้านการพัฒนาเยาวชน	ตลอดจน

ผู้ปกครอง	และประชาชนทั่วไปอีกด้วย	

หนังสือ	“ครูเจ้�ฟ้�...ครูผู้สร้�ง”	ครูรุ่นที่	๖	เล่มนี้	เป็นการนำาเสนอบันทึก

ชวีติจากครเูจา้ฟา้ฯ	รุน่	๖	ทัง้	๙	ทา่น	ทีไ่ดน้ำาเสนอประสบการณ์ชวิีตและการทำางาน 

ของตนเองในการสอนเด็กให้เป็นคนดี	มีสัมมาชีพ	พึ่งพาตัวเองได้	ธนาคารหวังเป็น

อย่างย่ิงว่า	 เรื่องราวของครูเจ้าฟ้าฯ	 ทุกท่านจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	 ปลุกพลัง

ฮึกเหมิใหก้บัคณุคร	ูและผูเ้กีย่วขอ้ง	ไดน้ำาไปเปน็ขอ้คดิ	และประยุกต์ใช	้ในการทำางาน

สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ	และมีชีวิตที่งดงามสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ต่อไป

ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)
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เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน	 ๖
ใครคนหนึ่งจะทิ้งอะไรไว้เบื้องหลัง	 ๒๐
ฝัน...ที่เป็นจริง	 ๓๘
กลไกประสานงาน	กาวประสานใจ	 ๕๒
“ใจ”	สู้	“ใจ”	 ๖๖
ถางเส้นทางเพื่อคนรุ่นหลัง	 ๘๔
จากผู้รับกลับมาเป็นผู้ให้	 ๑๐๒
คุณธรรมนำาความรู้	 ๑๑๖
พัฒนาตนเพื่อพัฒนา	“คน”	อื่น	 ๑๒๘

ส�รบัญ
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เร�ต่�งเป็น
ส่วนหนึ่ง

ของกันและกัน
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ครูฐิติก�นต์ บุญหนุน
ครูอาสาสมัคร	ศูนย์การเรียนรู้	
ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”
บ้านห้วยปูหลวง	ตำาบลยางเปียง
อำาเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่
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ในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย	 

หลายเหตกุารณเ์กดิขึน้โดยทีเ่ราคาดไมถึ่ง	หลายเหตุการณ์พาเราไปยืนในจุดที่

ไม่เคยคาดคิด	 ชีวิตของครูฐิติก�นต์	 บุญหนุน	ครูอ�ส�สมัคร	 ศูนย์ก�รเรียน

ชุมชนช�วไทยภูเข�	 “แม่ฟ้�หลวง”	 บ้�นห้วยปูหลวง	 (ศศช.ห้วยปูหลวง)	

ตำ�บลย�งเปียง	อำ�เภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	ก็เช่นเดียวกัน	

จากครูศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเมือง	จับพลัดจับผลูกลายเป็นครูดอย

จนไมอ่ยากกลบัเขา้มาในเมอืงอกี	ความเปน็ครูของเธอเริม่ต้นจากความผูกพัน

ในฐานะลูกศิษย์ท่ีมีต่อครูจนสร้างสายใยดึงดูดให้เธอก้าวมาเป็นครูตามฝัน	

บทบาทหน้าที่ของครูฐิติกานต์ในตอนนี้คือการสร้างสายใยความผูกพันใหม่ 

แก่นักเรียนของเธอ	ด้วยความรักเหมือนอย่างที่เธอเคยประสบมาก่อน	

“สมัยเรียนสนิทกับครูมาก เรารู้สึกว่าครูดีกับเรา คอยสอนคอยชี้แนะ 

ในเรื่องดีๆ ก็เลยมีความฝัน อยากเป็นอย่างครู อยากสอนคนอื่นให้มีอนาคต

ที่ดีขึ้น”

เส้นทางที่เลือกเดิน

เริม่ตน้	ครฐูติกิานตย์งัไม่เขา้ใจเหมือนกนัวา่	การศกึษานอกระบบคอือะไร	

แต่ด้วยความฝันอยากเป็นครูมาต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	เธอจึง

สมัครสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	สาขาการศึกษานอกระบบ	

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น

“สมัยเรียนสนิทกับครูมาก	เรารู้สึกว่า
ครูดีกับเรา	คอยสอน	คอยชี้แนะในเรื่องดีๆ

ก็เลยมีความฝันอยากเป็นอย่างครู	
อยากสอนคนอื่นให้มีอนาคตที่ดีขึ้น”
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“พอได้เข้ามาเรียนจริงๆ ก็รู้ว่าเลือกไม่ผิด เพราะเป็นสาขาวิชาท่ีมีประโยชน์” 

ครูฐิติกานต์อธิบายให้ฟังคร่าวๆ	 ว่า	 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ	 

เน้นเรียนเพื่อมาสอนผู้ใหญ่โดยเฉพาะ	 เนื้อหาไม่ได้เน้นการสอนเด็กตาม 

ระบบทั่วไป	ดังนั้นกระบวนวิชาที่สำาคัญมากอย่างหนึ่ง	คือ	วิชาจิตวิทยาผู้ใหญ่

“ผู้ใหญ่จะมีความเป็นตัวของตัวเอง นักเรียนบางคนอายุมากกว่าเรา  

มีประสบการณ์มากกว่าเราอีก ให้เด็กๆ อย่างเราไปสอนเขาอาจจะไม่สนใจ  

ดังนั้นเราต้องเรียนให้รู้เขารู้เราจะได้รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้”

ด้วยหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ฝึกงานก่อนเรียนจบ	ครูฐิติกานต์จึงลงพื้นที่

ทำางานจริงในศูนย์การเรียนชุมชนแม่แจ่ม	 จากประสบการณ์ทำางานทำาให้ 

เธอยิ่งเข้าใจระบบการศึกษานอกโรงเรียนมากขึ้น	 เธอบอกว่า	 การทำางาน 

ภาคสนามจริงแตกต่างจากการเรียนอย่างมากเหมือนหนังสือคนละเล่ม

“ตอนเรียนเราเน้นสอนผู้ใหญ่ พอไปฝึกงานในศูนย์มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่  

ก็ค่อยๆ เรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับเด็ก แต่เพราะมีความรู้ด้านจิตวิทยาผู้ใหญ่ 

มาบ้างแล้ว เราก็เอาพื้นฐานความรู้ที่ใช้ได้มาปรับกับเด็ก” 

จุดเปลี่ยนของชีวิต

ประสบการณ์การฝึกงานสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้เธอ	 เมื่อทางศูนย์ฯ	

กำาลังจะเปิดรับสมัครครูประจำาศูนย์ฯ	 พอดี	 ครูฐิติกานต์จึงสอบผ่านเข้ามาได้ 

ไม่ยาก	เพราะได้ผ่านการทำางานภาคสนามมาแล้ว	

ณ	 ศูนย์การเรียนชุมชนแม่แจ่ม	 นอกจากหน้าท่ีสอนตามปกติแล้ว	 

ครูฐิติกานต์ยังเป็นผู้ประสานงานติดต่อสื่อสารกับครูอาสาบนดอยอีกด้วย

“บนดอยการตดิตอ่สือ่สารลำาบาก เรามหีนา้ทีป่ระสานงานเวลาได้รบัแจง้

ข่าวสารในกรณีฉุกเฉิน หรืออาจมีความต้องการบางอย่างให้เข้าไปช่วย เลยได้

รู้ว่าบนนั้นมีครูน้อยมาก”
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ครั้งหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปเห็นความเป็นอยู่ที่แสนลำาบากของ 

ชาวบ้านและครูอาสาบนดอย	 แทนที่จะเข็ดขยาด	 ครูฐิติกานต์กลับเปลี่ยน 

ความคิดอยากเข้ามาเป็นครูอาสาเพราะอยากช่วย

“พอดีเป็นจังหวะที่ทาง กศน. จังหวัดรับสมัครครูอาสาระดับวุฒิ ม.๖  

ก็สอบเข้าไปดู แล้วก็ได้”

ต้องบอกว่าครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของครูฐิติกานต์	

เหตุผลที่ทำาให้เธอเลือกไปต่อเพราะอยากวัดศักยภาพของตัวเอง

พอประกาศผลออกมาได้ไปอยู่อำาเภออมก๋อย	ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลมาก	

เราก็คิดหนักว่าจะเอาแบบนี้จริงๆ	 หรือ	 ทำางานที่	 ศรช.	 อยู่ประมาณปีกว่า	 

รบัเงินเดอืนวฒุปิรญิญาตรี	อยูใ่นพืน้ทีท่ี่มีทกุอยา่งพร้อม	มคีวามสะดวกสบาย	

แต่ครู	กศน.	รับเงินเดือนแค่วุฒิ	ม.๖	ความเป็นอยู่ก็ลำาบาก

“ไม่ถอย...ต้องลองดูสักตั้ง อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะไปอยู่แบบนั้น

ได้หรือเปล่า ภาษาชนเผ่าเราก็ไม่ได้ บนนั้นไฟฟ้าก็ไม่มี”	เธอให้ข้อสรุปกับ

ตัวเอง
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อาจเป็นเพราะครูฐิติกานต์จินตนาการภาพไว้ถึงความเป็นอยู่ท่ีลำาบาก

อย่างแสนสาหัส	 พอไปถึงสถานที่จริงครั้งแรกกลับตรงข้าม	 ทำาให้เธอมั่นใจว่า

ตัดสินใจถูกแล้วที่มาที่นี่

“พื้นที่อมก๋อยกับแม่แจ่มไม่ได้ต่างกันมาก สภาพแวดล้อม บริบทชุมชน

ก็คล้ายคลึงกัน แต่ที่ขาดแคลนมากก็คงจะเป็นสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ  

พอเข้าไปอยู่ไปเห็นสภาพชีวิตของเขาแล้ว คิดว่าเราโชคดีที่ยังเกิดมาอยู่ใกล้ๆ 

ในเมือง เด็กบนดอย (เผ่ากะเหรี่ยง) กางเกงหรือเสื้อแทบจะไม่มีใส่”

ให้ก่อนแล้วจึงได้รับ

บ้�นแม่ต่ืน	ตำ�บลแม่ต่ืน	อำ�เภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	เป็นหมู่บ้าน

เล็กๆ	มี	๒๐-๓๐	หลังคาเรือน	ตั้งอยู่บนพื้นที่ทุรกันดาร	ทั้งหมู่บ้านมีรถกระบะ

ของ	อบต.อยู่เพยีงคนัเดยีว	จะใชไ้ดก้ใ็นชว่งหนา้แลง้	หนา้ฝนไปไหนไมไ่ด	้เพราะ

ต้องใช้รถโฟร์วีลอย่างเดียว

“จะไปไหนทีก็ต้องบอกกันทั้งหมู่บ้านจะได้ออกไปพร้อมกันทีเดียว” 

ครฐูติกิานต	์เลา่ถึงการทำางาน	ณ	บ้านแมต่ืน่ว่า	เธอรบัหนา้ทีส่อนทัง้เดก็

และผูใ้หญ	่เทคนคิการสอนของครูฐิตกิานต	์ใช้ความเป็นมติร	นอกจากเธอเปน็

ผู้สอนแล้ว	 นักเรียนยังเป็นครูสอนภาษากะเหรี่ยงให้เธอเช่นกัน	 โดยใช้วิธี 

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมท่ีทำาในชีวิตประจำาวัน	 เร่ิมจากเรียนรู้ 

คำาศัพท์ทีละคำาจนนำามาผสมเป็นประโยคได้

“ยกตวัอยา่งเวลากนิข้าวกับนกัเรยีนกจ็ะถามเขาวา่ กนิข้าวภาษากะเหรีย่ง

พูดว่าอะไร แล้วเราก็สอนเขากลับไปว่าภาษาไทยพูดอย่างไร ตัวเราเองต้อง 

ไม่อายที่จะถามเด็ก”

ส่วนผู้ใหญ่มีทั้งกลุ่มที่เข้ามาเรียนเพิ่มเติมเพราะต้องการวุฒิการศึกษา

และกลุ่มที่ไม่รู้หนังสือเลย	เธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการดึงกลุ่มที่

ไม่รู้หนังสือให้เข้ามาเรียนกับเธอให้ได้	 ถึงแม้จะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือใน 
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ชว่งแรก	แตส่ดุทา้ยทัง้เดก็และผูใ้หญใ่นชุมชนกใ็หค้วามสำาคญักบัการศกึษาและ

ยอมเข้ามาเรียนรู้กับเธอ

“แรกๆ ผูเ้ฒา่ผูแ้กใ่นชมุชนทีอ่าย ุ๔๐-๕๐ ป ีจะไมค่อ่ยอยากเรยีน เพราะ

คิดว่าการรู้หนังสือไม่ได้เป็นสิ่งสำาคัญอะไร แถมยังเป็นภาระ แต่เราพยายาม

อธิบายประโยชน์ของการเรียนให้เขาฟังเรื่อยๆ พอเขาเอาความรู้ไปใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้จริง เขาก็เริ่มให้ความสำาคัญ”

เมื่อโรงเรียนและชุมชนเป็นหนึ่งเดียวกัน

หลงัจากทำางานอยู่ในพืน้ทีบ่า้นแมต่ืน่ไดป้กีว่า	ครฐูติกิานต์	ยา้ยมาประจำา

พืน้ท่ีบา้นหว้ยปหูลวง	ตำาบลยางเปยีง	อำาเภออมกอ๋ย	จังหวัดเชยีงใหม	่เมือ่เข้า

มาในพื้นที่ใหม่	ก็ถึงเวลาที่เธอต้องปรับตัวอีกครั้ง

“ห้วยปูหลวงเป็นชุมชนใหญ่กว่าแม่ตื่น คนในชุมชนส่วนใหญ่ปลูกพืช

เศรษฐกิจเลี้ยงตัวเอง ชาวบ้านที่นี่ยุ่งกับการทำาเกษตรไม่ค่อยมีเวลาให้กับ 

การเรยีน แตม่ขีอ้ดตีรงทีชุ่มชนนีใ้กลเ้มือง คนในชมุชนเลยคุน้เคยกับภาษาไทย

อยู่แล้ว ทำาให้สื่อสารเข้าใจกันง่ายขึ้น”

“แรกๆ	ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนไม่ค่อยอยากเรียน
เพราะคิดว่าการรู้หนังสือไม่ได้เป็นสิ่งสำาคัญอะไร
แถมยังเป็นภาระ	แต่เราพยายามอธิบายประโยชน์
ของการเรียนให้เขาฟังเรื่อยๆ	พอเขาเอาความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจำาวันได้จริง	เขาก็เริ่มให้ความสำาคัญ”
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ด้วยโจทย์ที่มีความคล้ายคลึงกันกับพื้นที่บ้านแม่ต่ืนคือ	ทำ�อย่�งไรให้

ชมุชนเข�้ม�มส่ีวนรว่มกบัโรงเรยีนโดยไมม่คีว�มรูส้กึแปลกแยกครฐิูติกานต์

นำาประสบการณท่ี์คลกุคลกีบัชาวบา้นบา้นแม่ต่ืนมาปรบัใช้กบัพืน้ทีห่ว้ยปหูลวง	

สิ่งนี้ไม่ใช่โจทย์ใหม่	แต่ก็ไม่ง่ายนักในบริบทชุมชนที่แตกต่างกัน

การจัดกิจกรรมในวันสำาคัญต่างๆ	 เป็นสื่อกลางช้ันเย่ียมที่ช่วยสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน	โรงเรียน	และชุมชน	เธอใช้วิธีดึงผู้ปกครองของ

นักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนก่อน	 เช่น	 การจัดกิจกรรม

ถวายพระพรในวันพ่อและวันแม่ที่โรงเรียน	เป็นต้น

ครูฐิติกานต์บอกว่า	 กิจกรรมวันสำาคัญลักษณะนี้ดึงผู้ปกครองมาทำา

กิจกรรมกับนักเรียนได้ง่าย	 เมื่อผู้ปกครองเข้ามาสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียน	 

การขยายความสัมพันธ์ออกสู่ชุมชนจะทำาได้ง่ายขึ้น	 ในทางกลับกันเมื่อชุมชน

จัดกิจกรรมของชุมชนขึ้นมา	 ทางโรงเรียนจะพานักเรียนออกไปเรียนรู้และมี 

ส่วนร่วมด้วย	

สำาหรบัการทำางานของครฐูติกิานต	์หลกัการทีเ่ธอยึดมัน่อยูใ่นใจเสมอ	คอื	

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน

“เราไม่ควรอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ แต่ควรจะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน 

เมื่อครู นักเรียน และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เราจะสามารถเข้าไปช่วย

แก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วย”

“เราไม่ควรอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่	แต่ควรจะอยู่
แบบพึ่งพาอาศัยกัน	เมื่อครู	นักเรียน	และชุมชน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	เราจะสามารถเข้าไป

ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนได้ด้วย”
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สอน...แบบไม่สอน

การทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเห็นความสำาคัญของตัวเองเป็นเทคนิค

สำาคัญท่ีชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสนใจเขา้มาเรยีนรู	้โดยเฉพาะนักเรยีนทีเ่ปน็เดก็

วัยรุ่น	ยกตัวอย่างเช่น	ครูฐิติก�นต์ใช้วิธีเอ่ยป�กขอให้เด็กวัยรุ่นในชุมชนที่

ยังไม่สนใจเรื่องก�รเรียนเท่�ไรเข้�ม�ช่วยกิจกรรมในโรงเรียน

“ทุกครัง้ทีม่ผีูใ้หญใ่จดมีาเยีย่มหรอืชว่ยเหลอืโรงเรียน เรากจ็ะขอแรงจาก

กลุ่มเด็กวัยรุ่นให้เข้ามาช่วยเตรียมสถานที่ ยกของ และต้อนรับแขก วิธีนี้ทำาให้

เขารู้สึกว่าเขามีความสำาคัญ เราจะสัมผัสได้ในทันทีว่าเขาดีใจและอยากมาช่วย 

พอมีกลุม่หนึง่เขา้มาชว่ย กลุม่อืน่ๆ กท็ยอยเข้ามาในโรงเรียน พอมากันเยอะๆ 

เราก็ให้เขารวมกลุ่มทำาส่ิงท่ีเขาสนใจในช่วงเวลาว่างเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เขา” 
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นอกจากนี้	 การพูดจาสื่อสารโดยไม่แบ่งสถานะระหว่างครูกับนักเรียน 

กเ็ปน็อกีหนึง่เทคนคิท่ีครฐิูตกิานตน์ำามาใชเ้พ่ือสรา้งความสมัพนัธใ์หใ้กลช้ดิกบั

นักเรียน	

“เราสวมบทเป็นพี่ เป็นเพื่อน สอนให้เขาใช้ชีวิต ไม่ได้เน้นสอนในตำารา

อย่างเดียว เชน่ พดูถงึสิง่ทีเ่ขาทำา พชืผกัทีเ่ขาปลกู แลว้แนะนำาสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน์

เสริมเพิ่มเติมเข้าไป ส่วนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือจะสอนให้เขาเขียนชื่อตัวเองให้ได้

ก่อน พอเขียนชื่อได้เขาจะมีกำาลังใจ แล้วเราก็ค่อยมาสอนพยัญชนะทีหลัง”

บนัทกึก�รเรียนรู	้เปน็อกีหนึง่เครือ่งมอืสำาคญัทีช่ว่ยพฒันากระบวนการ

คดิของนกัเรยีน	โดยทกุครัง้ทีท่ำากจิกรรมหรอืเรยีนเรือ่งใดก็ตาม	นกัเรยีนจะตอ้ง

บันทึกสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ออกมา

ก�รไม่รู้หนังสือ	เขียนไม่ได้	อ่�นไม่ออก	ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่�งใด	

เพร�ะเธอให้นักเรียนจินตน�ก�ร	 ถ่�ยทอดสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ออกม�เป็น

ภ�พว�ด	แล้วนำ�ม�เล่�สู่กันฟังในช้ันเรียน	เสร็จกิจกรรมนักเรียนจะมีผลง�น

ที่ตัวเองสรุปไว้แต่ละครั้งเก็บไว้ในแฟ้มผลง�นของตัวเอง

ด้วยความพยายามปลูกฝังและสร้างนิสัยให้นักเรียนรักการเรียนรู้ก่อน	

แล้วค่อยๆ	 ถ่ายทอดความรู้อย่างมีจังหวะ	 ไม่มากหรือน้อยเกินไป	 ผ่านไป 

รุ่นแล้วรุ่นเล่า	เมื่อชุมชนเห็นผลลัพธ์ถึงการเปลี่ยนแปลงของบุตรหลาน	ทำาให้

ศศช.	บ้านห้วยปูหลวงมีเด็กและเยาวชนสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำานวนมาก	

“เราสวมบทเป็นพี่	เป็นเพื่อน	สอนให้เขาใช้ชีวิต
ไม่ได้เน้นสอนในตำาราอย่างเดียว	เช่น
พูดถึงสิ่งที่เขาทำา	พืชผักที่เขาปลูก

แล้วแนะนำาสิ่งที่เป็นประโยชน์เสริมเพิ่มเติมเข้าไป”



๑๗

ครูรุ่นที่

“วัยรุ่นที่ไม่เคยสนใจเรียนก็เข้ามาเรียนมากขึ้น ก่อนถึงช่วงเวลารับสมัคร

เข้าเรียน มักจะมีเด็กเข้ามาถามว่าจะรับสมัครเมื่อไร เขาอยากเรียนหนังสือ”

กล�่วไดว้�่	ปัจจบุนัศนูยก์�รเรยีนชมุชนช�วไทยภเูข�	“แมฟ่�้หลวง”	

บ้�นห้วยปูหลวง	 ส�ม�รถดึงกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนให้เข้�ม�เรียนได้เกือบ	

ร้อยเปอร์เซ็นต์	

“วยัรุน่มาเรยีนหนงัสอือยูป่ระมาณ ๓๑ คน ดงึมาไดเ้กือบท้ังหมู่บ้านแลว้ 

บางคนที่มาเรียนไม่ได้เพราะต้องออกไปทำางานนอกหมู่บ้าน กลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่รู้

หนังสือตอนนี้มีอยู่ ๑๕ คน เด็กที่เรียนประจำาทุกวันมี ๕๑ คน...ถึงจะมีครูแค่ 

๒ คน เราก็ทำาไหว”

สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

โครงก�รเรียนรู้เรื่องเก่�	 เล่�ข�นตำ�น�นตะบรึคี	 เป็นอีกหนึ่งความ 

ภาคภูมิใจของครูฐิติกานต์	ในพื้นที่บ้านห้วยปูหลวง	เธอเน้นสอนให้เด็กรักและ

หวงแหนเอกลักษณ์	รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตัวเอง	เพราะการเรียนรู้และ

เข้าใจรากเหง้าของตนเองจะทำาให้เด็กไม่ถูกโลกภายนอกครอบงำา	
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ตะบรึคี	 เป็นชื่อชนเผ่าดั้งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้	 ห้วยปูหลวงเป็นชื่อ

ทางการที่เรียกขึ้นมาทีหลัง	

ทำาอย่างไรให้เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเอง และให้ชุมชนเข้ามามี 

ส่วนร่วม?	นี่คือโจทย์ที่เธอให้ไว้กับตัวเองในตอนแรก

เธอตอบคำาถามโจทย์ของเธอ	ดว้ยการใหโ้จทยแ์กน่กัเรยีน	เพือ่ใหน้กัเรยีน

เป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ของเธอได้

ครูฐิติกานต์เพียงให้เด็กตั้งคำาถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับชุมชนของตนเอง	

รวมทั้งให้เด็กเป็นผู้เสาะหาคำาตอบจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้ในชุมชน	 แล้วนำาข้อมูล 

ทีไ่ด้มาถา่ยทอดในชัน้เรยีน	กระบวนการทัง้หมดนีท้ำาใหเ้ธอสามารถสร้างแหลง่

เรียนรู้ในชุมชนขึ้นมาได้		

“เดก็ตอ้งไปหาว่าใครสามารถใหค้วามรูห้รอืตอบขอ้สงสยันัน้ได ้กจิกรรม

นี้จะช่วยลดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ในชุมชน เอาเข้าจริงครูแค่ประสาน

งานอยู่ห่างๆ ไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรเลย เด็กเป็นคนทำาเองทั้งหมด บางครั้ง

เรายา้ยหอ้งเรยีนไปเรียนถงึบ้านของผู้เฒา่ผูแ้กใ่นชมุชน เชน่ เรือ่งของเกา่ดัง้เดมิ

ไปบ้านคุณยายคนนี้ คุณยายก็จะไปค้นของเอามาให้เด็กดู เล่าประวัติให้ฟัง...

แต่ละบ้านก็มีเรื่องราวแตกต่างกันออกไป เด็กจะได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของชุมชน 

ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวที่เขามองข้ามไป” 

“ทำางานตรงนี้เหนื่อย	บอกว่าไม่เหนื่อยก็เกินไป
แต่ในความเหนื่อยมีความภาคภูมิใจอยู่ด้วย

เด็กนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้
และลงมือทำาได้ด้วยตนเอง	เป็นจุดที่เรายืนมองแล้ว

ทำาให้เราหายเหนื่อย...”
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ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 เมื่อครูฐิติกานต์ทลายกรอบ

ความคิดเรื่องการเรียนเฉพาะในห้องเรียนออกไป	 ช่วงเกือบ	 ๒	 ปีที่ผ่านมา	 

ความสัมพันธ์ระหว่างครู	นักเรียน	และคนในชุมชนมีความแน่นแฟ้นและเข้าใจ

กันมากขึ้น

“การเรียนไมจ่ำาเป็นต้องเรยีนที่โรงเรยีน เราอยากเหน็คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมจัดการเรียนให้นักเรียน ตอนแรกๆ ท่ีพานักเรียนออกไป ผู้ปกครอง

จะมายืนดู มาคอยสังเกตการณ์ ทำาให้เขาเห็นประโยชน์ เขาเลยเห็นด้วย

กับความคิดนี้ การเรียนการสอนจึงดำาเนินต่อไปได้”

เมื่อให้สะท้อนความรู้สึกของตัวเองในวันนี้	 ครูฐิติกานต์สื่อสารอย่าง 

ตรงไปตรงมาว่า	

“ทำางานตรงนี้เหนื่อย บอกว่าไม่เหนื่อยก็เกินไป แต่ในความเหนื่อย

มีความภาคภูมิใจอยู่ด้วย เด็กนักเรียนของเราสามารถเรียนรู้และลงมือทำา 

ไดด้้วยตนเอง เป็นจุดท่ีเรายนืมองแล้วทำาใหเ้ราหายเหนือ่ย...คดิวา่ตวัเอง

เดินมาถูกทางแล้ว ตอนนี้ถ้าให้ออกมาเป็นครูในเมืองท่ีมีความสะดวก

สบายคงไม่ถนัดแล้ว ไม่เหมาะกับเรา (หัวเราะ) ที่ตรงนี้ทำาให้เราสามารถ

ทำางานได้อย่างเต็มศักยภาพ”

.............................



๒๐

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

ใครคนหนึ่ง
จะทิ้งอะไร

ไว้เบื้องหลัง
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ครูโสภณ เพชรมี
ครู	กศน.	อำาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส

“ผมพานักศึกษาในชมรมไปออกค่ายอาสาที่จังหวัด
ปัตตานี	แล้วเลยต่อไปจังหวัดยะลา	พวกเรารู้สึก
ประทับใจวิถีชีวิต	บรรยากาศ	และผู้คนที่นั่นมาก

หลังจากนั้นผมก็พยายามไปลงพื้นที่อีก...
ผมพบว่าชาวบ้านสามจังหวัดชายแดนใต้

ที่ถูกมองว่าเป็นคนหัวแข็ง	จริงๆ	ไม่ใช่เลย...
มุสลิมทางใต้มีความเป็นชุมชนที่

เข้มแข็งมาก	แล้วชีวิตเขาไม่ได้ซับซ้อน
อย่างที่คนภายนอกมอง”
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มีเหตุผลใดบ้างท่ีทำาให้คนๆ หนึ่งยังยืนหยัดอยู่ในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ทั้งที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่?

ครโูสภณ	เพชรมี	ครอู�ส�แห่งสำ�นกัง�นสง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบ

และก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย	(กศน.)	ตำ�บลบ�เจ�ะ	อำ�เภอบ�เจ�ะ	จังหวัด

นร�ธวิ�ส	มภีมูลิำาเนาเดมิอยูท่ีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช	แมวั้ยเดก็จะดอ้ยโอกาส	

แต่ก็ไม่ยอมให้ตัวเองขาดโอกาส	 ครูโสภณพากเพียรร่ำาเรียนจนจบโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมศึกษาหรือโรงเรียนวัดในระดับมัธยมศึกษา	 จากนั้นจึงเรียนต่อ

ระดับปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	

เสน่ห์ของสามจังหวัดชายแดนใต้

ชีวิตวัยเรียนในมหาวิทยาลัย	ครูโสภณไม่ได้สนใจเพียงการเรียนในช้ันเรียน

อย่างเดียว	 เขาชอบทำากิจกรรมและมีบุคลิกโดดเด่น	 จนได้รับเลือกเป็นนายก

คณะมนุษยศาสตร์และประธานชมรมปีกวาดสานฝัน

การทำากิจกรรมในมหาวทิยาลยันีเ้อง	เปน็จดุเริม่ตน้ใหค้รโูสภณมภีาพจำา

เก่ียวกับชุมชน	 โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ที่	 ณ	 เวลานั้น

สถานการณ์ความไม่สงบยังไม่ปะทุ	ครูโสภณ	บอกว่า	สามจังหวัดชายแดนใต้

เป็นดินแดนที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหล

“ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผมพานักศึกษาในชมรมไปออกค่ายอาสาที่จังหวัด

ปัตตานี แล้วเลยต่อไปจังหวัดยะลา พวกเรารู้สึกประทับใจวิถีชีวิต บรรยากาศ 

และผู้คนท่ีน่ันมาก หลังจากน้ันผมก็พยายามไปลงพ้ืนท่ีอีก อยากไปลงพ้ืนท่ีท่ีเป็น

ตะเข็บชายแดนจริงๆ เพราะผมเรียนสาขาพัฒนาชุมชน ผมพบว่าชาวบ้าน 

สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ถูกมองว่าเป็นคนหัวแข็ง จริงๆ ไม่ใช่เลย โดยเฉพาะ

มุสลิมทางใต้มีความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก แล้วชีวิตเขาไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่

คนภายนอกมองเข้าไป”
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ช่วงชีวิตและประสบการณ์จากรั้วมหาวิทยาลัยกลายเป็นความทรงจำา 

แสนประทับใจ	แต่เมื่อเรียนจบกลับจับพลัดจับผลูเข้ามาทำางานอยู่ในย่านนิคม

อุตสาหกรรมโรจนะตามคำาชวนของญาติ	จากบัณฑิตพัฒนาสังคม	เกียรตินิยม

อนัดบั	๒	กลายมาเปน็ผูใ้ชแ้รงงานในสายพานการผลติของโรงงานอตุสาหกรรม	

ชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรที่มีชีวิต	 ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ชุมชนเลย

“ตอนนั้นผมกลัวไม่มีงานทำา เพราะเป็นที่รู้กันว่านักศึกษาจบใหม่หางาน

ทำายาก มีงานอะไรให้ทำาผมคว้าไว้ก่อน คิดแค่ว่าผมไม่อยากพึ่งพาเงินจากทาง

บ้านอีกแล้ว ทำางานในโรงงานแบบน้ันอยู่ ๙ เดือน จนได้กลับบ้านช่วงวันแม่” 

เมือ่มโีอกาสได้กลบัมาบ้านเกดิ	หลงัใชช้วิีตหนุม่โรงงานอยูร่ว่มป	ีครโูสภณ

กลับไปเยี่ยมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทำาให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

“อาจารย์เอ่ยปากชวนให้ผมเข้ามาร่วมโครงการบัณฑิตอาสา”

ด้วยคุณสมบัติครบตามความต้องการของโครงการบัณฑิตอาสา	กล่าวคือ	

จบสาขาพัฒนาสังคมและเป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ครูโสภณ 

จึงตัดสินใจไม่ยากที่จะรับงานนี้	 เขาลาออกจากโรงงานโดยปฏิเสธเงินเดือนๆ	

สุดท้าย	

“ความรักบ้านเกิดมันกลับมา	ผมเห็นด้านดีมากมายใน
บ้านเกิดของผม	ทั้งผู้คน	อากาศและบรรยากาศรอบข้าง	
จนต้องถามตัวเองว่าผมไปทนอยู่ในโรงงานแบบนั้น
ได้ยังไงตั้งนาน	ทั้งที่ตอนเรียนก็ท่องจำามาตลอดว่า

คำาตอบของการพัฒนาชุมชนอยู่ที่หมู่บ้าน	อยู่ในชุมชน”
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๒	ปีกับโครงการบัณฑิตอาสา	เปิดโลกให้ครูโสภณ	เข้าไปทำางานในพื้นที่	

๒๓	อำาเภอ	๑๗๕	ตำาบล	๑,๕๕๘	หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชจนเกิดเป็น

เครือข่าย

“ความรักบ้านเกิดมันกลับมา ผมเห็นด้านดีมากมายในบ้านเกิดของผม 

ทั้งผู้คน อากาศ และบรรยากาศรอบข้าง จนต้องถามตัวเองว่าผมไปทนอยู่ใน

โรงงานแบบนั้นได้ยังไงตั้งนาน ทั้งที่ตอนเรียนก็ท่องจำามาตลอดว่าคำาตอบของ

การพัฒนาชุมชนอยู่ที่หมู่บ้านอยู่ในชุมชน”

จากนักพัฒนาชุมชนสู่ครู	กศน.

กระทั่งปลายปี	พ.ศ.๒๕4๘	สำานักงาน	กศน.	ประกาศรับสมัครครูอาสา	

หลังจากศึกษาแล้วพบว่า	ลักษณะการทำางานของครูอาสา	กศน.	คล้ายคลึงกับ

งานท่ีเขาทำาอยู่ในโครงการบัณฑิตอาสา	 แต่จะทำาให้เขาเข้าถึงและสามารถ 

ทุ่มเทพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่	 ครูโสภณจึงสมัครสอบทันที	 โดยไม่ลังเลใจ 

แต่อย่างใด

ครูโสภณเริ่มทำางานเป็นครูอาสา	 กศน.	 อยู่ในพื้นที่อำาเภอจุฬาภรณ์	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ด้วยสัญญาจ้างปีต่อปี	หลังจากนั้นจุดหักเหในชีวิตเขา

เกิดขึ้นอีกครั้ง	

“ถ้าเราไม่ก้าวเข้าสู่บันได้ขั้นที่หนึ่ง เราไม่มีทางรู้ว่าบันไดขั้นสุดท้ายอยู่

ตรงไหนหรือมีอะไรเหมือนกัน ตอนแรกผมไม่รู้ด้วยซ้ำาว่า ครู กศน.ทำาอะไร  

พอเข้ามาทำาเลยได้รู้จริง จากลูกจ้างชั่วคราวที่ทำางานด้วยสัญญาจ้างปีต่อปี  

พอมาทำางานผมรู้ว่าเราสอบเป็นพนักงานราชการได้ ก็คิดว่าสอบดีกว่า ลงไป 

อยู่ชายแดนใต้ก็ไม่มีปัญหาอะไร”

เมื่อต้องม�อยู่ต่�งถิ่น	ทั้งยังเป็นถิ่นที่มีภ�ษ�	ศ�สน�	และคว�มเชื่อ

แตกต�่งจ�กบ�้นเกดิของตนเอง	ครโูสภณไมป่ฏิเสธว�่	เข�ต้องอ�ศยัเวล�	

คว�มอดทน	และคว�มเข้�ใจอย่�งม�ก	เพื่อปรับตัวเองให้เข้�กับชุมชน
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“เข้ามาท่ีนี่ช่วงแรกไม่ได้รู้สึกกังวล

อะไรมาก เพราะเหตุการณ์ยังไม่รุนแรง

ขนาดน้ี อาจเพราะผมมีความประทบัใจเดมิ

ที่ฝังอยู่ในใจ ผมรู้สึกว่าพ้ืนท่ีตรงนี้น่าอยู่ 

ประกอบกับรู้สึกอ่ิมตัวกับการทำางานใน

พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ไม่ได้รู้สึก

ลังเลที่จะย้ายมาที่นี่” 

ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เริ่มทวีความรุนแรง 

หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่มัสยิดตากใบ	ในปี	พ.ศ.๒๕4๘	

“เป็นท่ีรู้กันว่าน่ันคือยุทธการใบไม้ร่วง ไทยพุทธโดนหนัก ตำารวจโดนยิงท้ิง

ทกุวนั รองลงมากค็รู และคร ูกศน. ทีไ่มมี่ชดุคุม้ครอง เพราะเราทำางานกบัชมุชน 

เหตุผลที่ครู กศน.ไม่ค่อยโดน เพราะส่วนใหญ่ครู กศน.เป็นคนในพื้นที่ ตอนนี้

มีแค่ผมกับผู้อำานวยการที่มาจากจังหวัดอื่นและเป็นไทยพุทธ” 

ถึงแม้สถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงไม่มีทีท่�ว่�จะสงบ	 แต่ครูโสภณก็	

ไม่เคยคิดละทิ้งชุมชน	

“ผมอายุยังน้อย ตอนน้ีผมมองเร่ืองเกียรติและศักด์ิศรีมาก่อนค่าตอบแทน 

ไม่รู้ว่าอายุมากกว่านี้แล้วความคิดจะเปลี่ยนหรือเปล่า (หัวเราะ)”

ครูโสภณบอกว่า	 เขาอยู่ชายแดนใต้มาย่างเข้าปีที่	 ๖	 ส่งเพื่อนกลับบ้าน	

๕	คนแล้ว	แต่ส่งแบบคลุมธงชาติกลับบ้าน	ทุกครั้งที่พวกเราลงทำางานด้วยกัน

ในพื้นที่	 เราต้องเข้าไปพบปะชาวบ้าน	 เข้าไปสำารวจความต้องการของชุมชน	 

“ผมอายุยังน้อย	ตอนนี้ผมมองเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรี
มาก่อนค่าตอบแทน	ไม่รู้ว่าอายุมากกว่านี้

แล้วความคิดจะเปลี่ยนหรือเปล่า”



๒๗

ครูรุ่นที่

จัดเวทีประชาคม	 เข้าไปนัดหมายเช็คเวลาที่ชาวบ้านสะดวก	 เพื่อจะลงไปให้

ความรู้	 พวกเราเดินทางเข้าออกพื้นที่ไปมาไม่ใช่แค่ครั้งเดียว	 พอเพื่อนโดนไป 

ทีละคนๆ	มันคาใจอยู่ว่างานเรายังไม่จบ	เราต้องทำาต่อ	ยกตัวอย่างง่ายๆ	ว่า

เดินทางไปทำางานด้วยกัน	๒	คน	คนหนึ่งจากไประหว่างหน้าที่	 เหมือนเขามา

ตายแทนเราเลยด้วยซ้ำาไป	เราต้องสานต่อภารกิจ	มันเป็นสัญญาใจกันว่าต้อง

ทำาให้สำาเร็จนะ	เพราะงานคือหน้าที่	ไฟในตัวเรามันยังแรงอยู่

แก้โง่	จน	เจ็บ	และเฉื่อย

การทำางานของครูอาสา	กศน.	ในพื้นที่อำาเภอบาเจาะ	แตกต่างจากการ

ทำางานในโรงเรยีนรัฐบาลของสำานกังานคณะกรรมการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	ภายใต้

ความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการอย่างสิ้นเชิง	ทั้งในแง่ผู้เรียนและสถานที่

“โรงเรยีน กศน. ไม่เหมือนโรงเรยีน สพฐ. ยิง่ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ยิ่งไม่เหมือนภาคอื่น โรงเรียนทั่วไปนักเรียนเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน

พ่อแม่พามาส่ง ตอนสมัครเรียนพ่อแม่ก็สนับสนุน เตรียมเอกสารพร้อม ทำายังไง

ก็ไดเ้พือ่ใหล้กูไดเ้รยีน ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืกบักจิกรรมของโรงเรียนเต็มที ่

แต่สำาหรับโรงเรียน กศน.ที่นี่ เราต้องเข้าไปหานักเรียน เป้าหมายที่กำาหนดไว้

ตามระเบียบ ครูหนึ่งคนต้องหานักเรียนมาเรียนด้วยให้ได้ ๑๒๐ คน ไม่มี

หอ้งเรยีนเป็นหลกัแหลง่ เราเรยีนกันท่ีศาลาของหมูบ่า้น หรอืใชส้ถานทีร่ว่มกบั

หน่วยงานอื่น”

ครูโสภณขยายความว่า	สถานะของโรงเรียน	กศน.	เหมือนรถขบวนสุดท้าย	

คนมีโอก�สท�งก�รศึกษ�จะไม่ม�เรียน	 กศน.	 คนที่เรียน	 กศน.	 คือคน	

ด้อยโอก�ส	พล�ดโอก�ส	ข�ดโอก�ส	หรือแม้กระทั่งมองไม่เห็นโอก�ส

ดังนั้น	 หน้าท่ีของครู	 กศน.	 ในพื้นที่ชายแดนใต้	 ต้องเคี่ยวเข็ญให้เด็ก 

และเยาวชน	 รวมถึงชาวบ้านขึ้นรถไปกับพวกเขาให้ได้	 พวกเขาจึงต้องเข้าไป 
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จุดกระบวนการเรียนรู้	 เพราะสิ่งน้ีเป็นวิธีเดียวท่ีจะทำาให้ชุมชนเข้มแข็ง	 แม้ว่า

คนในชุมชนจะมีความเชื่ออะไรครอบงำาอยู่ก็ตาม

“พวกเราต้องปลุกให้เขาตื่น” 

ครูโสภณ	 เล่าว่า	 การทำางานในปีแรกเป็นเรื่องยาก	 เนื่องจากเขาไม่ใช่ 

คนในพื้นที่จึงไม่รู้จักและไม่มีความสัมพันธ์กับชุมชน	 หลังจาก	 ๑	 ปีผ่านไป 

เมื่อเขาสามารถสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำาศาสนา	ผู้นำาชุมชน	รวมทั้งเด็กและ

เยาวชนได้	การทำางานจึงง่ายขึ้น

“วิธีการทำางานท่ีสำาคัญและลืมไม่ได้คือ การเข้าหาผู้นำาทางศาสนา

ในชุมชนก่อน หลังจากนั้นจึงเข้าไปทำาความรู้จักกับฝ่ายปกครองและ

ข้าราชการในชุมชน” 

ครูโสภณ	ย้ำ�ว่�	ก�รเข้�ไปให้คว�มรู้เด็กและเย�วชน	รวมทั้งพัฒน�

ชุมชนด้วยก�รแก้ปัญห�	โง่	จน	เจ็บ	และเฉื่อย	เป็นเป้�หม�ยหลักในก�ร

ทำ�ง�นของเข�ในฐ�นะครูอ�ส�	กศน.	ตำ�บลบ�เจ�ะ

วงจรอุบาทว์ที่ทำาให้ชุมชนไม่เข้มแข็ง	ขาดความกระตือรือร้น	แต่ทั้งหมด

มีวิธีแก้ไข	“โง่”	แก้ด้วยการให้การศึกษา,	“จน”	แก้ไขได้ด้วยการส่งเสริมอาชีพ,	

“เจ็บ”	ต้องเพิ่มทักษะชีวิตให้ชาวบ้านรู้จักดูแลตนเอง	และ	“เฉื่อย”	สามารถ
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พัฒนาได้ด้วยการเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้	จัดเวทีให้ชาวบ้านได้แสดงออก	

เพื่อกระตุ้นให้วางแผนจัดการชุมชนของตัวเอง

“เราบอกชาวบ้านเสมอว่า ไม่มีใครแก้ปัญหาของคณุไดเ้ทา่ตวัคณุเอง ไมม่ี

ใครแก้ปญัหาคนนราธวิาสไดด้กีวา่คนนราธวิาสเองหรอก ผมแค่คนพลดัถิน่มา 

ถ้าคนในชุมชนไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วย”

หน้าที่หลักคือ...การสอน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน	 กศน.	 ที่ครูโสภณรับผิดชอบอยู่ 

ไมส่ามารถแยกสอนเปน็ระดบัชัน้ได	้ดว้ยขอ้จำากดัของสถานทีแ่ละสถานการณ์

ในชุมชน	 ดังนั้น	 เทคนิคก�รสอนจึงอยู่ที่ก�รจัดกระบวนก�รให้นักเรียน	

ทกุคนไดเ้รยีนรูใ้นส่ิงท่ีส�ม�รถนำ�ไปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจำ�วนัและเรยีนรู้

จ�กสิ่งที่อยู่รอบตัวเน้นวิเคร�ะห์คว�มต้องก�รของผู้เรียน	 โดยอ้�งอิง

เนื้อห�ต�มหลักสูตร

 “นักเรียนในพ้ืนท่ีน้ีต่างเพศ ต่างวัย ต่างประสบการณ์กันมาก เวลามา

รวมกลุ่มกัน ผมใช้วิธีอ่านสารบัญวิชาท่ีจะสอนให้นักเรียนฟังก่อน แล้วถาม

ความคิดเห็นของท้ังช้ันเรียน เน้ือหาต้องไม่ยากเกินท่ีจะให้นักเรียนกลับไป

อ่านท่ีบ้าน แล้วสรุปความเป็นการบ้านมานำาเสนอหน้าห้อง ส่วนเน้ือหาไหน

ทีน่กัเรียนวา่ยาก ผมจะสอนส่วนน้ันแล้วใหน้กัเรยีนจบักลุม่แลกเปลีย่นกนั

“เทคนิคการสอนอยู่ที่การจัดกระบวนการให้นักเรียนทุกคน
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน

และเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว	เน้นวิเคราะห์ความต้องการ

ของผู้เรียน	โดยอ้างอิงเนื้อหาตามหลักสูตร”
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ในหอ้งเรยีน เน้ือหาสว่นไหนลกึซึง้ ผมจะสอนและให้นกัเรยีนทำาโครงงาน

ด้วย เพื่อให้เขาได้ทำาเองแล้วจะได้เข้าใจมากขึ้น สุดท้ายเนื้อหาส่วนไหน

ยากมากๆ ผมจะประสานกบั ผอ. ใหห้าวทิยากรเข้ามาสอนเสรมิในชุมชน

เลย...ถึงเราไมม่หีอ้งเรยีน แตเ่ราไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็สถานศกึษาตน้แบบ

จากคณะกรรมการศูนย์ภาคใต้ จนถึงขั้นมีอำาเภอข้างเคียงเข้ามาดูงาน”

อยา่งไรก็ตามครโูสภณยอมรบัวา่	การผลกัดนัให้นกัเรียนเขา้มาเรยีนครบ	

๑๒๐	 คน	 ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก	 เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้มีความตั้งใจ

หรือสนใจอยากเรียนด้วยตัวเอง	 ครูจึงต้องใช้ความอดทน	 ทั้งผลัก	 ทั้งดัน	 

ทั้งติดตาม	เพื่อดูแลนักเรียนทั้ง	๑๒๐	คนในความรับผิดชอบของเขาให้ถึงที่สุด

“อย่างที่บอกไปว่า คนที่ตั้งใจหรืออยากเรียน เขาจะไม่เข้ามาเรียน กศน. 

นักเรียนในความดูแลของผม ๑๒๐ คน มาสอบจริงแค่ ๖๐ คน ผมคิดดูแล้ว

ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ เลยลงพ้ืนท่ีตามไปสอบถามถึงบ้าน เพราะผมเป็นคน 

ตามเขามาเรียน ต้องรับผิดชอบการเรียนของเขา หน้าที่ผมคือทำายังไงก็ได้ 

ให้เขาได้เรียน” 

การสรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งใหแ้กช่มุชนตัง้แตเ่ริม่ต้นถงึหนา้ทีห่ลกัของ

ครแูละการตัง้ใจทำางานอยา่งเอาใจใสข่องครโูสภณ	ทำาใหเ้ขาได้รบัความไวว้างใจ

จากชาวบ้านในชุมชน	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ที่เข้ามาเรียนกับเขาในห้องเรียน	

กศน.

“ผู้ใหญ่เหล่านี้แหล่ะที่เป็นแนวร่วมที่เข้มแข็ง หลายคนสนใจเข้ามาเรียน

ด้วยตัวเองและตั้งใจเรียนมาก เพราะปฏิบัติหน้าที่สำาคัญในชุมชนจึงต้องการ

วุฒิการศึกษา เป็นทั้งกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เขาต้องการพัฒนาตัวเอง 

ช่วงท่ีนักเรียนในห้องหายไป ผมก็สอบถามและประสานงานกับกลุ่มผู้ใหญ่ 

กลุ่มนี้ ให้ช่วยสอดส่องดูแล ถ้าเรียนห้องเดียวกันก็บอกให้เขาช่วยชวนเด็ก 

มาเรียนกันให้ครบ”

นอกจากขอความร่วมมือจากนักเรียนในห้องด้วยกันเองแล้ว	ครูโสภณยัง

ไม่ลดละคว�มพย�ย�ม	เข�ยอมเสี่ยงภัยลงพื้นที่ไปต�มนักเรียนแต่ละคน
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ที่เหลือถึงบ้�น	เพร�ะมองว่�	รถขบวนสุดท้�ยที่ว่�นี้	ยิ่งขึ้นช้�ยิ่งไปไม่ถึง

เป้�หม�ย	 โอก�สก็ยิ่งช้�ไปอีก	 ยิ่งช้�เท่�ไรเด็กยิ่งถอยจ�กก�รศึกษ�ไป	

ม�กเท่�นั้น

จากการลงไปสำารวจถึงบ้านทำาให้ครูโสภณทราบว่า	 นักเรียน	 ๖๐	 คนที่

หายไป	 เกือบ	๓๐	 คนย้ายไปอยู่มาเลเซีย	 ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ	 ต้องไป

ทำางานหาเงินเลี้ยงครอบครัว	อีก	๕	คนไปเป็นแนวร่วมผู้ก่อการร้าย	เพราะเขา

ได้รับการปลูกฝังว่า	เจ้าหน้าที่รัฐคือผู้ที่เข้ามารังแกประชาชน

เราทำางานในพ้ืนท่ีตอ้งเตอืนตวัเองตลอดวา่	หนา้ทีข่องเราคือ	จบัป�กก�

ติดปัญญ�ท�งอ�วุธ	สำาหรับ	๕	คนที่แปลกแยกออกไปผมก็ต้องเบรกตัวเอง

ไว้ก่อน	 เพราะมันเกินขอบเขตหน้าที่ไปแล้ว	 มันเป็นเรื่องของความมั่นคงและ

อันตรายเกินไป	แต่คนที่เหลือผมต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุด	ที่จะจูงใจ

ให้เขาเรียนให้ได้

“ตอนเรียนพัฒนาชุมชนผมไม่เคยเจอสถานการณ์จริง เรียนท่องจำา 

อย่างเดยีวเพือ่ให้ไดเ้กรด แต่การอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่หน็ปญัหาทุกวัน ผมสามารถนำา

สิ่งที่เรียนมาปรับใช้ได้ เด็ก ๑๒๐ คน หายไป ๖๐ คน หน้าที่เราต้องแก้เรื่องโง่ 

เพราะผมมีหลักคิด ผมเลยออกไปตามเด็ก ถ่ายเอกสารหนังสือเรียน  

แบบฝึกหัดต่างๆ ฝากพ่อแม่เอาไปให้เด็กได้อ่าน กำาชับว่าต้องเอาให้เด็ก

ให้ได้ เพราะ กศน. เรียนทางไกลได้ ขอแค่มาสอบก็พอ แต่ถ้าเราคิดแค่ว่า

หากเดก็มาเรยีนกจ็ะฉลาดเอง ไมม่ากแ็ลว้ไป แบบนัน้กจ็บ ไมต่อ้งทำาอะไร 

“ผมทำาหน้าที่ตรงนี้ไม่อยากเอาเปรียบใคร
ผมได้รับเงินเดือนของรัฐ	รู้แค่ว่าต้องทำาหน้าที่อย่างเต็มที่

เวลารับเงินเดือน	จะได้ภูมิใจไม่ละอายใจตัวเอง”
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ผมทำาหน้าท่ีตรงน้ีไม่อยากเอาเปรียบใคร ผมได้รับเงินเดือนของรัฐ รู้แค่ว่า

ตอ้งทำาหนา้ทีอ่ยา่งเตม็ท่ีเวลารบัเงินเดือน จะไดภ้มูใิจไมล่ะอายใจตวัเอง”

สร้างเครือข่าย...สร้างชุมชนเข้มแข็ง

การทำางานในพ้ืนท่ีบาเจาะ	 ครูโสภณเน้นก�รสร้�งเครือข่�ยทั้งจาก

ภายในห้องเรียนที่มีผู้เรียนหลากหลายวัย	 หลากหลายอาชีพ	 การจัดกิจกรรม

เข้าค่ายอบรมให้คนในชุมชน	 การส่งเสริมอาชีพ	 รวมทั้งการเข้าหาผู้นำาทาง

ศาสนาและผู้นำาชุมชน	โดยต้องทำาควบคู่กันไปทุกขั้นตอน

ก�รจัดค่�ยส่งเสริมทักษะชีวิต	 เป็นการอบรมปีละครั้ง	 ครั้งละไม่เกิน	

๘๐	คน	แมก้ระบวนการเรยีนรูจ้ะไม่เขม้ขน้	ไม่สามารถทำาใหผู้ร้ว่มคา่ยสนทิสนม

กันได้ทุกคน	แต่การจัดค่ายแต่ละครั้งสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายที่เหนียวแน่น

ได้อย่างน้อย	 ๑๕	 คนขึ้นไป	 หลังจากนั้นจึงดึงเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมทำา 

กิจกรรมอื่นๆ	

เครือข่�ยกลุ่มอ�ชีพในชุมชน	ด้วยเป้าหมายการรวมกลุ่มปีละ	4๐	คน	

แบ่งการทำางานออกเป็น	๒	กลุ่มๆ	ละ	๒๐	คนต่อปี	กิจกรรมของกลุ่มเครือข่าย

อาชีพ	คือ	การเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาผสมผสาน 

ในพ้ืนที	่๑๕	ไร	่ครโูสภณดงึคนจากเครอืข่ายเข้ามารว่มเรียนรู้และลงมอืทำา	เพ่ือ

สรา้งอาชพีใหช้าวบา้นไมจ่น	ซึง่ประกอบไปดว้ยฐานการเรยีนรูเ้รือ่งการปลกูผกั	

การเพาะเห็ด	เลี้ยงปลา	ทำาปุ๋ย	และการทำาน้ำายาเอนกประสงค์	เป็นต้น

การดึงเครือข่ายเขามามีส่วนร่วม 

จนสร้างงานสร้างรายได้จำานวนหนึ่งให้ 

ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรม	 ทำาให้ครูโสภณ 

ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการ

เรยีนรูต้ามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	

จัดกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรธรรมชาติ	
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และจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อคุณธรรมจริยธรรมอันดับหนึ่งในระดับภาคใต้	 

ทั้ง	๓	ประเภท	ส่วนระดับประเทศได้รับรางวัลที่หนึ่ง	และที่สามอีก	๒	รางวัล

ตามลำาดับ	จากการตัดสินภายในเครือข่ายโรงเรียน	กศน.	

รางวัลเหล่านี้	แม้จะเป็นสิ่งนอกกายแต่ก็เป็นเครื่องการันตีความมุมานะ

ของครูโสภณต่อความพยายามทำาประโยชน์ให้ชุมชนด้วยความจริงใจ

ตั้ง	“สติ”	รับมือกับความกลัว	

แมจ้ะทำางานในพืน้ทีม่านาน	แตค่รโูสภณยังรู้สกึว่า	ก�รปรบัตัวเป็นเร่ือง

ที่ยากที่สุด	แม้กระทั่งทุกวันนี้เขายังต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา

“ปัญหาความรุนแรง ณ ปัจจุบัน เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการปลูกฝังความเช่ือ 

๓ ครัง้แลว้ท่ีวนัดคืีนดมีีกระดาษเขยีนเสยีบไวห้นา้รถมอเตอร์ไซคข์องผม เพราะ

อ่านภาษามลายูไม่ออก ครั้งสองครั้งแรกก็ขยำาทิ้ง พอครั้งที่สามมาอีกลายมือ

คล้ายเดิม ข้อความเดิม ผมก็เอะใจแบบนี้ไม่ใช่แล้ว เลยเอาไปให้เพื่อนแปล 

ข้อความเขียนบอกว่า ถ้าไม่อยากตายก็กลับบ้านมึงไปซะ...ผมพอจะเข้าใจว่า 

พอผมเริ่มมีบทบาทในพื้นที่มากขึ้น อะไรๆ ก็เกิดข้ึนกับผมได้เสมอ ย่ิงเป็น 

คนต่างถิ่น สิ่งที่ผมทำาได้คือต้องระวังตัวไว้ก่อน อย่างที่รู้กันว่าอำาเภอบาเจาะ

เป็นพื้นที่สีแดงจัด ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ยินเสียงระเบิดเลย” 

จากสภาพการใช้ชีวิตท่ีคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองหรือไม่

ในแต่ละวัน	ความกลัว	เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้	ครูโสภณบอกว่า	เพราะเขาจบมา

จากโรงเรียนวัดจึงมีหลักคิดติดตัวมาด้วย	 ทำาให้ตัวเขาสามารถเผชิญหน้ากับ

ความกลัวในจิตใจได้

“ถามว่ากลวัไหม กลวั! บางคนเครยีด ถึงขนาดเปน็ประสาทไปเลย ตวัเรา

คิดว่าคงอยู่บนโลกใบนี้ได้ไม่เกิน ๘๐ ปี คุณจะตายตอน ๓๐ คุณจะตาย ๕๐ 

คุณจะตาย ๘๐ ยังไงก็ต้องตาย ตายที่โน่นตายที่นี่ ตายที่ไหนก็เหมือนกัน  

นี่คือสิ่งแรกที่เราต้องปลอบตัวเองให้ได้ก่อน แต่จิตมันจะระวังตัวตลอดเวลา 
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ครั้งหน่ึงเห็นถังแก๊สตกใจกระโดดหนีเลยนะ มานึกได้อีกที นี่มันสนามบินที่

กรุงเทพฯ ไม่ใช่ในพื้นที่” 

ฉะน้ันส่ิงท่ีครูโสภณคิดทุกวันน้ีคือ	ในช่วงเวล�ท่ีเหลืออยู่ของชีวิต	ยังมี

อะไรอีกที่เร�ควรจะทำ�และต้องทำ�	 ถ้าถึงคราวยังไงก็ต้องไป	 ก็เลยคิดว่า 

ช่างเถอะ	 ไหว้พระแล้วขออย่างเดียวว่า	 ถ้าพลาดขึ้นมาขอให้ตายแบบสนิท 

เลยนะ	 อย่าต้องแขนขาขาดพิการให้เป็นภาระกับคนข้างหลัง	 เราตัวคนเดียว 

ไม่เป็นไร	แต่ถ้าพ่อแม่ต้องกลับมาดูแลอีกในสภาพนั้น	เราไม่อยากให้เกิดขึ้น

ครูโสภณ	กล่าวถึงแง่คิดอย่างหนึ่งที่ฟังเข้าใจได้ง่ายว่า “ถ้าเรากลัวอะไร

มากที่สุดในชีวิต แต่เราต้องทนอยู่กับสิ่งนั้น หากเราสามารถคุมสติได้  

เราจะไม่กลัวส่ิงนั้นอีกเลย สมมุติเรากลัวผีมากที่สุด แล้วต้องหลงเข้าไป

ในป่าช้าหาทางออกไม่ได้ ณ จุดนั้น ถ้าเราคุมสติได้ เราจะไม่กลัวมันอีก 

อยู่ที่นี่มันกลัวที่สุดแล้ว มันไม่มีอะไรจะต้องกลัวมากกว่านี้แล้ว” 

เครือข่าย...ช่วยชีวิต

เพราะเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์กับคนทุกระดับ	 จนรู้จักคน 

ในวงกว้าง	มีส่วนทำาให้ครูโสภณรอดตายมาได้หลายครั้ง

“ผมโดนสะกิดบ่อย วันดีคืนดีมีคนมากระซิบบอกว่า พรุ่งนี้อย่ามานะ  

ถ้ามาให้ไปทางอื่นนะ วันรุ่งขึ้นบึ้มจริงๆ”

ครูโสภณอธิบายวิธีคิดของเขาในการทำางานอีกอย่างหนึ่งว่า	คนเร�จะ

ทำ�อะไรได้สำ�เร็จ	 ต้องเริ่มจ�กวิธีคิดก่อน	ถ้�วิธีคิดดี	 วิธีคิดถูกต้อง	 เวล�

ลงมือทำ�จะทำ�ได้อย่�งม่ันใจ	ผลลัพธ์ท่ีได้ก็จะถูกต้องตรงต�มคว�มต้องก�ร 

ในพืน้ทีท่ีไ่มใ่ชบ้่านเกิดของเขา	เริม่แรกเข้าไปไม่รูจั้กใครเลย	ถา้เขาจะทำางานไป

วนัๆ	แค่ให้ไดเ้งินเดอืนกไ็ด	้แตเ่ขาเลอืกทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ย	สร้างความสมัพันธ์

กับคนในชุมชน
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“จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้อง 

เตรียมคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่ใจ จะพัฒนาใดใดต้องพัฒนาตัวเอง

เสียก่อน ถ้าเราได้ใจคนไม่ว่าจะทำางานอะไรที่ไหน เราจะได้ทุกเรื่องเลย  

ใจมันไม่เหมือนอย่างอื่น ใจต้องเอาใจไปซื้อ ได้ใจได้เครือข่าย เครือข่าย

ก็มาช่วยเรา”

ครโูสภณกลา่วตอ่ว่า	การมีผูห้วังดเีขา้มาเตือนและกระซบิบอกหลายคร้ัง	

เปน็ผลลพัธจ์ากความพยายามและความตัง้ใจของเขาทีอ่ยากเขา้มาชว่ยพฒันา

ชุมชนให้ดีขึ้น	โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

“พอมีกระบอกเสียงท่ีดีท้ังจากผู้ใหญ่ จากเด็กท่ีจบออกไปว่าเราทำางานจริง 

คนในพื้นที่ก็เห็น เขาจึงเปิดใจและยอมรับเราในที่สุด”

“เรามาตรงนี ้ไมไ่ดม้สีว่นไดส้ว่นเสียกบัใครท้ังน้ัน มนัเป็นบ้านของเรา 

ประเทศของเรา จะท้ิงไดย้งัไง แรงบันดาลใจของผมจรงิๆ เลย คอื คนพมา่ท่ีมา

อยู่ในพื้นที่นี้ มาเป็นกรรมกรแรงงาน ทาแป้งทานาคาเดินไปไหนๆ เห็นก็รู้เลย

ว่าพม่า อันตรายขนาดนี้เขายังมาอยู่ ตายนะครับไม่ใช่ไม่ตาย” 

ครูโสภณกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า	ผู้เรียน	ชาวบ้าน	ชุมชน	และเพื่อน

ที่ตายไปในหน้าที่	ทั้งหมดนี้ผูกใจเขาให้อยู่ทำาหน้าที่ต่อไป	

“เพื่อนตายแทนผมมา ๒ คนแล้วนะครับ เมื่อไรที่ต้องอยู่ในสถานการณ์

ที่มีคนตายแทนเรา เราถอยหลังไม่ได้หรอก ไปลงพื้นที่ทำางานกัน ๒ คน แล้ว

เพื่อนคนนี้มาตายแทนเรา ไม่ว่าอย่างไรผมก็ต้องสานต่อให้จบ มันฝังอยู่ในใจ 

ถ้าทุกคนเจอปัญหาแล้วหนีออกหมดเลย โยนภาระให้คนอื่น อย่างนั้นคงไม่มี

“คนเราจะทำาอะไรได้สำาเร็จ	ต้องเริ่มจากวิธีคิดก่อน
ถ้าวิธีคิดดี	วิธีคิดถูกต้อง	เวลาลงมือทำาจะทำาได้อย่างมั่นใจ	

ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกต้องตรงตามความต้องการ”
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ประเทศใหเ้ราอยู ่คงไมม่ชีาวบา้นบางระจนั คงไมม่บีรรพบรุษุทีย่นืหยดัปกปอ้ง

แผ่นดินของตัวเองอย่างที่ผ่านมา”

เหนือสิ่งอื่นใดคือ...ความภาคภูมิใจ

นอกเหนือจากหน้าที่ครูที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างมุ่งมั่นมาตลอด	๙	ปี

แล้ว	 อีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความภูมิใจให้ครูโสภณคือ	 การเป็นนายทะเบียนสถาน

ศึกษาทำาหน้าที่ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน	เพราะการทำาหน้าที่ตรงนี้

ทำาให้ครูโสภณได้รู้ว่า	 นักเรียนหลายคนที่เขาเคยเคี่ยวเข็ญ	 ไปตามถึงบ้านให้

กลับมาเรียน	 ตามเอาเอกสารการเรียนไปให้	 ปัจจุบันกำาลังมุ่งมั่นตั้งใจเรียน 

เพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองและครอบครัว

“บางคนสอบตำารวจได้ บางคนเรียนต่อมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

นักเรียนประมาณกว่า ๑๐ คนที่เกเรมาก่อนกำาลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ดี ตรงนี้ 

สุดยอดที่สุดแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับแพ หน้าที่ของแพอย่างผม หากคนเมามา

ขึ้นแพผมก็ต้องส่งข้ามฝั่ง แต่พอผมส่งเขาถึงฝั่งแล้ว ผมเห็นคนเมาที่ไม่ค่อย 

รู้เรื่องไปได้ดีที่สุด ไปถึงเกินเป้าหมาย ตรงนี้ทำาให้ผมดีใจที่สุด”

นอกจากเด็กและเยาวชนแล้ว	 ผู้ใหญ่หลายคนที่เวลาเรียนครูโสภณจะ

ตอ้งยกมอืไหว้	เพราะอายมุากกวา่หลายรอบ	หลงัจากไดว้ฒุกิารศกึษา	ครโูสภณ

บอกว่า	คนกลุ่มนี้พัฒนาตัวเองไปได้ไกลมากในระยะเวลาไม่เกิน	๑	ปี	บางคน

เป็น	 อบต.	 บางคนข้ึนมาเป็นผู้นำาชุมชน	 หลายคนก้าวไปถึงเส้นทางที่ตนเอง

ใฝ่ฝันและประสบความสำาเร็จในชีวิต	เพราะโอกาสที่ได้รับจากโรงเรียน	กศน.

“ผมไม่ได้เป็นนักกีฬา แต่ผมเป็นโค้ช แล้วนักกีฬาที่ผมปั้นมากับมือ

แข่งชนะ หรือนักกีฬาทีว่ิง่หว่ยทีส่ดุไปชนะทีห่นึง่ได ้ในฐานะโคช้ ผมวา่มนั

สุดยอดมาก ถึงจะพูดโอ้อวดกับใครไม่ได้ แต่เราชมตัวเองได้เต็มปากว่า

เรานี่เจ๋งจริงๆ”
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วา่ไปแลว้	ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้สะทอ้นการทำางานท่ีมองถงึ	“คณุค�่”	มากกว่า	

“มูลค่�”	ของครูโสภณอย่างชัดเจน

“สมมุติเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท หลายคนบอกทำาแค่น้ีก็พอ ทำาเต็มท่ีแล้ว 

แต่คุณค่าหายไป อยา่งกรณเีดก็ ๑๒๐ คนของผมหายไป ๖๐ คน มนัเป็นหนา้ที่

ที่ผมต้องรีบแก้ปัญหา แค่มีเด็กที่ตั้งใจเรียน สอบเรียนต่อได้ก็ดีใจแล้ว แต่เด็ก

ท่ีไม่เอาไหน ไม่สนใจ เด็กท่ีผมต้องไปตามแล้วตามอีก สอบเรียนต่อได้แค่ ๕ คน 

แบบนี้ผมว่าผมเก่ง เราสร้างคุณค่าขึ้นมาให้ตัวเองและคนอื่น ผมก็ชมตัวเองได้ 

ชมเด็กได้ ผมเรียนพัฒนาสังคมมา หลุดไปอยู่ในวงจรอุตสาหกรรม จนวันนี้ผม

รู้จักเบ้าหลอมของตัวเองดี ไม่ว่าผมจะทำาอาชีพอะไรต่อไป ถึงแม้จะไม่เป็นครู 

กศน. ผมก็ต้องพัฒนาชุมชนและสังคมที่ผมไปอยู่ ต้องแก้ปัญหา โง่ จน เจ็บ 

เฉ่ือยนีใ่หไ้ด ้สว่นจะทำาสำาเรจ็หรอืไม ่เปา้หมายการพัฒนาชมุชนท้ังหลายอยู่ที่

ชุมชน ต้องไปถามคนในชุมชนว่าเขาต้องการอะไร” 

ครูโสภณย้ำาความต้ังใจของเขาอีกคร้ังว่า	 ส่ิงท่ีเข�ทำ�ม�มันสะท้อนตัวตน

ของเข�ตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีพย�ย�มเรียนจนจบ

มห�วิทย�ลัย	 เพร�ะเข�มองเห็นเด็กด้อยโอก�สคนหนึ่งในตัวเอง	 และ

เพร�ะเข�เคยเป็นแบบนั้นม�ก่อน	 เลยอย�กเข้�ม�ทำ�ง�นตรงนี้	 ในวันที่

เข�มีก�รศึกษ�ที่ดีแล้ว	 จึงอย�กกลับเข้�ม�หยิบยื่นโอก�สเพื่อช่วยคนท่ี

ด้อยโอก�สให้ได้รับโอก�สเหมือนเข�

.............................

“ผมไม่ได้เป็นนักกีฬา	แต่ผมเป็นโค้ช	แล้วนักกีฬาที่ผมปั้น
มากับมือแข่งชนะ	หรือนักกีฬาที่วิ่งห่วยที่สุดชนะที่หนึ่งได้	

ในฐานะโค้ช	ผมว่ามันสุดยอดมาก	ถึงจะพูดโอ้อวด

กับใครไม่ได้	แต่เราชมตัวเองได้เต็มปาก”
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ฝัน...
ที่เป็นจริง
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ครูอาสาสมัคร	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านห้วยไทร	
ตำาบลห้วยปูลิง	อำาเภอเมือง	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครูอดิศักดิ์ อัครเกียรติยศ
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เมื่อมี	 “ฝัน”	 ต้องสามารถทำาฝันนั้นให้สำาเร็จให้จงได้	 เป็นคำากล่าวที่ 

ใช้บรรยายถึง	 ครูอดิศักด์ิ	 อัครเกียรติยศ	 ครูอ�ส�สมัครศูนย์ก�รศึกษ�	

นอกโรงเรยีนบ�้นหว้ยไทร	ตำ�บลห้วยปลูงิ	อำ�เภอเมอืง	จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน	

ได้อย่างเหมาะสม

ครอูดศิกัดิเ์ปน็ชาวเขาเผา่กะเหรีย่งทีม่ชีีวติไมต่า่งจากชาวกะเหรีย่งทัว่ไป	

เขามีพี่น้องทั้งหมด	๖	คน	ครูอดิศักดิ์เป็นลูกชายคนโต	มีน้องชาย	๓	คน	และ

นอ้งสาวอีก	๒	คน	ครอบครวัของครอูดศัิกดิท์ำาไรท่ำานาเป็นอาชพีหลกัมาตัง้แต่

ดัง้เดิม	ด้วยสภาพความเป็นอยู่เขาต้องเป็นแรงงานหลักรับผิดชอบดูแลครอบครัว	

วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่	 เรียนจบเพียงชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	 ๓	 ก็มากเกินพอแล้ว	 เพราะพวกเขาต้องรีบออกมาทำางานหารายได้เลี้ยง

ครอบครัว	 แต่ครูอดิศักดิ์ต่างจากคนอื่น	 เขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกระทั่งกลาย

เปน็เด็กคนแรกในชุมชนทีส่่งตวัเองเรียนจนจบชัน้มัธยมศกึษาปีที	่๖	นั่นเพราะ	

“เข�มีฝัน”

“ผมอยากเป็นครู กศน. อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง”  

ครูอดิศักดิ์	กล่าวอย่างแน่วแน่	

ไล่ตาม	“ฝัน”	
แต.่..ความแนน่อนคือความไม่แนน่อน	ครัน้เมือ่จบชัน้มธัยมศึกษาปทีี	่๖	

วนัท่ีเขาใกลเ้อือ้มถงึฝนัของตวัเอง	ความเป็นจริงกท็ำาใหค้วามฝนันัน้ต้องสะดุด	

เมื่อมีการเปลี่ยนระเบียบการรับครูอาสา	กศน.	ในปีที่เขาเรียนจบพอดี

“ผมอยากเป็นครู กศน.
อยากกลับไปพัฒนา
บ้านเกิดของตัวเอง”
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“ก่อนหน้านี้ตั้งใจไว้ว่าหลังจากจบ ม.๖ จะสมัครเป็นครูอาสา กศน. เลย 

เพราะระเบียบเดิมใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.๖ สมัครได้ แต่ปีนั้นมีการเปลี่ยน

ระเบยีบราชการใหมใ่หค้นทีจ่ะสมัครเขา้เป็นครกูศน. อยา่งต่ำาต้องจบวฒุ ิปวส. 

ตอนนั้นผมไม่มีทุนเรียนต่อแล้ว และผมเองก็เรียนมานานกว่าพี่น้องคนอื่นๆ 

ก็เลยต้องกลับไปทำางานดูแลครอบครัว” 

จากวนัท่ีเสน้ทางความฝนัของเขาตอ้งหยดุชะงกั	ครอูดศิกัดิก์ลบับา้นเกดิ

ไปทำานาทำาไร่ดูแลสมาชิกในครอบครัวอยู่ถึง	 ๕	 ปี	 แต่ด้วยความอยากพัฒนา

บา้นเกิด	อยากพฒันาชมุชนของตนใหด้ขีึน้	ครอูดศิกัดิก์ย็งัไมว่ายสมคัรเข้าเปน็

อาสาพฒันาหมูบ่า้น	(อพม.)	เพือ่จะไดม้โีอกาสทำาประโยชนใ์หช้มุชนของตนเอง

จนกระทัง่...วนัหน่ึงในชว่งวกิฤตหนา้แลง้ท่ีเหลอืเพยีงเขาทำางานหลังสูฟ้า้

หน้าสู้ดินอยู่เพียงลำาพัง	ขณะที่พี่น้องแต่ละคนในครอบครัวต่างแยกย้ายไปทำา

อาชพีอ่ืนและมเีสน้ทางชวีติของตัวเอง	ครอูดศิกัดิบ์อกวา่	หนา้แลง้คร้ังนัน้เป็น

จุดเปลี่ยนชีวิตที่ทำาให้เขาได้ฉุกคิดถึงความฝันของเขาอีกครั้ง	

“ช่วง ๕ ปีที่กลับมาทำางานที่บ้าน น้องผู้หญิง ๒ คนตัดสินใจไม่เรียนต่อ

ออกไปแตง่งานมคีรอบครวั นอ้งชายคนรองเรยีนแค ่ม.๓ ออกมารบัจา้งทำางาน 

อีกคนก็เหมือนกัน ส่วนน้องคนสุดท้องจบชั้น ป.๖ เขาก็ออกไปทำางานแล้ว  

ระหว่างนั้นมีแต่ผมทำานาอยู่คนเดียว แล้วมันเป็นช่วงท่ีแล้งมากด้วย ผมรู้สึก

เหนื่อยมาก เมื่อไปในเมืองได้เจอเพ่ือนๆ รุ่นเดียวกัน เห็นเขาเป็นพยาบาล 

เป็นครูกันแล้ว ผมเลยหันมามองตัวเอง ก็คิดว่าคงยังไม่สายถ้าจะกลับมา 

เรยีนตอ่แลว้ทำาตามฝนั เลยตดัสนิใจเขา้มาสมคัรเรยีน ปวส. สาขาบัญช ีเพราะ

เป็นสาขาเดียวที่เปิดสอนในตอนนั้น จบแล้วจะได้ไปสมัครเป็นครูอาสา กศน.” 

หลักสูตร	ปวส.	ภาคค่ำาใช้ระยะเวลาเรียนท้ังหมด	๒	ปี	ระหว่างน้ีครูอดิศักด์ิ

ต้องย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองและหางานทำาเพื่อเลี้ยงตัวเอง

“วุฒิผม ม.๖ ไปสมัครงานอะไรก็ไม่ได้ ผมมาสมัครงานช่างแบบไม่มีวิชา

ช่างตดิตวัมาเลย พอดเีขารบัมาชว่ยเปน็ลกูมือแลว้กค็อ่ยๆ เรยีนรูง้านไป ทำางาน

ตอนกลางวัน ช่วงค่ำาก็ไปเรียน เหนื่อยแต่ก็มีความสุข เพราะใจเรามุ่งมั่นอยาก
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กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเรา แล้วระหว่างที่เรียนอยู่นี้ เราก็ได้ทักษะงานช่าง

ติดตัวเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่ง ตอนนั้นคิดในใจว่ามีงานทำายังไงก็ไม่อดตายแน่”

เมื่อวันที่	“ฝัน”	เป็นจริง

“พอเรียนจบปวส. ผมสมัครสอบเป็นครูอาสา กศน. เลย ตอนนั้นเปิดรับ 

๕ ตำาแหน่ง ผมสอบได้ลำาดับที่ ๓ ได้เข้ามาเป็นครูอาสา กศน. ตอนอายุ ๒๙ 

ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗”

หลังจากประคับประคองตนเอง	ใฝ่เรียนรู้จนได้เข้ามาเป็นครูอาสา	กศน.	

สมดังตั้งใจ	 พื้นที่แรกที่ครูอดิศักดิ์เข้าไปดูแลก็ยังไม่ใช่พื้นที่บ้านเกิด	 เขาอาสา

เข้าไปสอนโรงเรียนบนดอยหม�กพริก	 อำ�เภอป�ย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ซึ่งห่างจากบ้านเกิดของเขาไปประมาณ	 	๘๕	กิโลเมตร	 ด้วยเห็นว่าเป็นพื้นที่

ห่างไกลที่ไม่มีใครสนใจ

“๕ คนที่สอบเข้ามาได้ ๔ คนที่เหลือไม่มีใครเลือกพื้นที่นี้เลย ผมก็เลย 

ขอไปเอง” 

วันแรกท่ีเดินทางเข้าหมู่บ้านเป็นทางข้ึนดอยอย่างเดียว	ครูอดิศักด์ิบอกว่า

ต้องข่ีมอเตอร์ไซค์ตามรถโฟร์วีลไปใช้เวลา	 4	 ชั่วโมง	 แค่เดินทางไปก็รู้สึกท้อ

แล้วว่าทำาไมไกลขนาดนี้	 แต่วันรุ่งขึ้นพอเข้าไปเย่ียมชาวบ้านในชุมชน	 ถึงแม้ 

จะเป็นชาวเขาคนละชนเผ่ากัน	 แต่คนที่นั่นต้อนรับเขาดีมาก	 ยอมรับและให้

ความเคารพ	ทำาให้เขามีกำาลังใจทำางานต่อ

“ผมทำางานตอนกลางวัน	ช่วงค่ำาก็ไปเรียน
เหนื่อยแต่ก็มีความสุข	เพราะใจเรามุ่งมั่น

อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเรา”
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ก่อนเข้าไปในพืน้ที	่ครอูดศิกัดิท์ราบขอ้มลูเบือ้งตน้มากอ่นแลว้วา่	ปญัหา

ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดในหมู่บ้าน	 ขนาดที่คนในหมู่บ้านฆ่ากันเอง	

ชมุชนแห่งนีเ้ปน็แหล่งผลติทีค่นในชมุชนสว่นใหญไ่ม่ตดิยาเสพตดิ	แตเ่ปน็ผูข้าย	

ดังนั้นหน้าที่ของครูอาสา	กศน.	จึง	“ต้องทำ�ทุกอย่�ง”	เพื่อยกระดับให้ชุมชน

ดีขึ้น

“ผมมหีน้าทีส่อนทัง้อาชพี การพฒันาคณุภาพชวีติและความรูท้ัว่ไป

ตามตำารา แต่ไม่ใช่เข้าไปแล้วสั่งให้เขาทำาโน่นทำานี่ เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่  

ผมใช้วิธีทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง จนชาวบ้านเห็นผลสำาเร็จ”

สิง่แรกทีค่รอูดิศักดิเ์ขา้ไปทำาในศูนยก์ารเรยีน	คือ	ปลกูพชืผักทอ้งถิน่ตาม

ธรรมชาติ	ปลูกพืชผักที่เก็บมารับประทานได้ในแต่ละวันโดยไม่ใช้สารเคมี	เช่น	

กล้วย	มะละกอ	ผักบุ้ง	เป็นต้น

“อะไรท่ีอยากกินผมก็ปลูก แล้วก็ให้นักเรียนมาช่วย เอาผลผลิตมาทำา

อาหารกลางวัน พยายามดึงชุมชนให้มาเห็นสิ่งที่เราทำา ให้เขามาเก็บกินได้  

แล้วก็บอกให้เขาลองเอาไปปลูกเองที่บ้าน”

นอกจากการทำาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว	 ครูอดิศักดิ์ยังเจาะเข้าไปตามกลุ่ม

ของชาวบ้าน	เพื่อศึกษาปัญหาเฉพาะกลุ่ม	เขาได้แนวคิดและทักษะการทำางาน

แบบนี้มาจากการเข้าร่วมอบรมตอนเป็นอาสาพัฒนาชุมชนก่อนไปเรียน	ปวส.

“ผมเคยทำาเวทีประชุมรวมท้ังหมู่บ้าน แล้วก็เห็นว่าในเวทีจะมีคนแค่ไม่ก่ีคน

ที่กล้าพูดกล้าเสนอความคิด ซึ่งไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเราคุย

เฉพาะกลุ่มเขาจะสื่อสารสิ่งที่เขาต้องการได้เต็มที่ เช่น เรื่องของกลุ่มสตรีก็คุย

“ผมสอนทั้งอาชีพ	การพัฒนาคุณภาพชีวิต	และความรู้
ทั่วไปตามตำารา	แต่ไม่ใช่เข้าไปแล้วสั่งให้เขาทำาโน่นทำานี่

เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่	ผมใช้วิธีทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง
จนชาวบ้านเห็นผลสำาเร็จ”
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กับกลุม่สตร ีเรือ่งเดก็ในชมุชนกค็ยุกบัเดก็ เรือ่งพอ่บา้นเรากค็ยุกบักลุม่พอ่บา้น 

หลังจากนั้นหน้าที่ผมก็แค่พูดคุย จัดกระบวนการให้เขาเข้าใจการทำางานกลุ่ม”

ตลอดระยะเวลา	๓	ปีบนดอยหมากพริก	 ครูอดิศักดิ์ทำางานอย่างเต็มที่

เพ่ือทำาให้ชุมชนรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง	ส่ิงหน่ึงท่ีเขาภูมิใจ	คือ	สามารถรวมกลุ่ม

ทอผ้าลีซอชุมชนดอยหมากพริกขึ้นมาได้	

“เดิมทีคนในชุมชนน้ีไม่เห็นประโยชน์เร่ืองกระบวนการกลุ่ม เพราะส่วนใหญ่

มรีายไดเ้พยีงพอออกไปซือ้จากขา้งนอก ถงึแมจ้ะทอผา้ใชเ้องได ้แต่เขากไ็มท่อ 

ช่วงปีใหม่ชาวบ้านจะออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ จากในเมือง ผมใช้วิธีเข้าไปคุย

กับครอบครัวท่ียากจนท่ีสุด สนับสนุนให้เขาลงมือทอผ้าเอง หลังจากเขาทำา

แล้วคนอื่นเห็นว่ามีรายได้ เวลาไปชวนคนอื่นต่อมันก็เห็นความเป็นไปได้ 

สุดท้ายสมาชิกก็เพิ่มขึ้น เกิดการรวมกลุ่มกัน กลุ่มจะเป็นผู้กำาหนดราคา

ขายเอง ผมมหีนา้ทีแ่นะแนวทางใหอ้ยูห่า่งๆ ว่าเมือ่มรีายไดเ้ข้ามานอกจาก

แบ่งรายได้ให้สมาชิกแล้ว ให้จัดสรรแบ่งเงินเข้ากองทุนของกลุ่มด้วย”
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ท้ายท่ีสดุถึงแมค้รอูดศิกัดิจ์ะพบวา่	ความสำาเรจ็ทีเ่ขาภมูใิจจะเกดิขึน้เพยีง

ช่วงระยะเวลาสั้นๆ	แต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อหรือหมดกำาลังใจ	

“กอ่นทีผ่มจะออกมาจากดอยหมากพรกิ กลุ่มทอผา้กำาลงัรุง่มากและสรา้ง

รายไดใ้ห้ชมุชน ชว่ง ๒ ปีหลงัผมไมไ่ดเ้ขา้ไปเยีย่ม แตรู่ว้า่กลุม่ในชมุชนเร่ิมแตก 

เพราะมีปัญหายาเสพติดอย่างรุนแรงในหมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็อพยพ 

ย้ายไปพื้นที่อื่น”

ปลูก	“ฝัน”	ที่บ้านเกิด

ถึงแม้ต้องไปประจำายังพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเกิดของตัวเอง	 ครูอดิศักดิ์ 

ก็ไม่เคยลืมหรือละทิ้งความฝันที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนต้น	 เมื่อมีโอกาส 

ย้ายกลับมายังบ้านเกิด	เขาจึงไม่ทิ้งโอกาสนั้น	

“ก่อนผมจะย้ายกลับบ้าน ผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะทำาอะไรบ้าง แต่พอ 

ได้กลับมาทำางานจริงๆ ทุกอย่างผิดแผนหมดเลย”
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ครูอดิศักด์ิอยากเห็นชุมชนกะเหรี่ยงของเขาพึ่งพาตัวเองได้และสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชน	เช่นเดียวกับที่เขาเคยพัฒนาบนดอยหมากพริก	แต่ต้อง 

ดีกว่านั้น	เขาอยากเห็นความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว

“ทำางานกับคนในพื้นที่มีปัญหาเยอะ ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด บางครั้งท้อใจ

ทีไ่มไ่ดร้บัความรว่มมือจากชาวบา้น ไดย้นิคนต่อวา่เพราะไม่เขา้ใจความตอ้งการ

ของเรา ทั้งๆ ที่เป็นบ้านของเราเองแท้ๆ” 

ปญัห�ท่ีเป็นอุปสรรคม�กท่ีสุดในก�รทำ�ง�นคอื	เรือ่งคน	โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งคนท่ีแสดงตัวว่�รู้ทุกอย่�ง	 พูดอะไรก็ไม่ฟัง	 ครูอดิศักด์ิบอกว่�		

ก�รไม่รู้จักรับฟังเป็นโรคร้�ยที่ปิดกั้นคว�มรู้	เข�ต้องใช้	“คว�มเข้�ใจคน”	

ในก�รห�แนวท�งแกปั้ญห�	แล้วนำ�กระบวนก�รทำ�ง�นแบบประช�ธปิไตย

ม�ใช้ในชุมชน	 เพื่อเปิดโอก�สให้ทุกคนในหมู่บ้�นมีส่วนร่วมแสดงคว�ม

คิดเห็น	ร่วมลงมือทำ�	ให้ชุมชนได้รับประโยชน์	ไม่ใช่จ�กคนๆ	เดียว

“ผมสร้างแนวคิดให้ชาวบ้านร่วมกันแสดงออกอย่างมีหลักการและมี

เหตุผล พยายามให้กลุ่มแสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนการทำางานในนาม 

ของกลุ่ม ไม่ใช่จากคนๆ เดียว”

เม่ือชุมชนเรียนรู้การทำางานเป็นกลุ่ม	ปัญหาอุปสรรคท่ีเข้ามาจากเม่ือก่อน	

ครูอดิศักดิ์ต้องคอยคิดแก้ไขคนเดียวจนท้อก็เปลี่ยนม�ให้ชุมชนช่วยคิด		

โดยยดึหลกัว�่ปัญห�ของชุมชน	ชุมชนต้องมสีว่นรว่มแกไ้ข	พรอ้มใหเ้วล�

“ผมสร้างแนวคิดให้ชาวบ้านร่วมกันแสดงออก
อย่างมีหลักการและมีเหตุผล	พยายามให้กลุ่ม
แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อนการทำางาน
ในนามของกลุ่ม	ไม่ใช่จากคนๆ	เดียว”
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ชุมชนทำ�คว�มเข้�ใจและแก้ปัญห�ทีละขั้นตอน	ทำ�ให้คนในชุมชนค่อยๆ	

ซึมซับคว�มคิดที่มีเหตุผล	แล้วเปลี่ยนแปลงจ�กตัวเองก่อน

“ปัญหามีไว้ให้แก้ เราก็หากระบวนการแก้ไปเรื่อยๆ ปัญหาที่ไม่สามารถ

แก้ไขได้ทันที เราก็ต้องเริ่มทำา แล้วให้เวลาพิสูจน์การทำางานของชุมชน”

ครูอดิศักดิ์ยกตัวอย่างกลุ่มออมทรัพย์ที่เคยจัดตั้งขึ้นมาแล้วล้มเหลว	

เพราะการบริหารจัดการบัญชีไม่โปร่งใสและไม่มีความรู้ที่แท้จริง	 ซึ่งแตกต่าง

จากกลุม่ออมทรพัยปั์จจบัุนท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ีทำางานอย่างชดัเจน	ไมว่่าจะเปน็	

ประธานกลุ่ม	 รองประธานกลุ่ม	 ประชาสัมพันธ์	 เหรัญญิก	 ฝ่ายบัญชี	 และ 

หน่วยงานส่วนกลาง	 โดยกลุ่มจะเป็นผู้คัดเลือกกันเองว่าใครจะทำาหน้าที่ใด 

ตามความเหมาะสม

ปจัจบุนั	กลุม่ออมทรพัยบ้์านห้วยไทร	มีสมาชกิท้ังหมด	๑๘	คน	จาก	๒๙	

ครัวเรือน	 สมาชิกทุกคนผ่านการพัฒนาบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านการออมมา

อยา่งเขม้ขน้ตลอดระยะเวลากว่า	๓	ปี	โดยคนท่ีจะเขา้มาเปน็สมาชิกไดต้อ้งเขา้

อบรมรว่มกับกลุม่อยา่งน้อย	๒	ครัง้	และทำาตามระเบยีบของกลุม่อย่างเคร่งครัด

“เริ่มต้นผมไม่ได้บังคับว่าใครจะออมเท่าไหร่ หรือออมเมื่อไร แต่พอมาดู

สถิติภายในระยะเวลา ๒ ปีมีคนออมน้อยมาก เลยเปลี่ยนนโยบายให้สมาชิก

ออมเงินทุกเดือนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เป็นจำานวนเงิน ๕ บาทขึ้นไป ตั้งแต่ใช้

ระเบียบนี้มาเงินออมก็เพิ่มมากขึ้น”

ครอูดศัิกดิย์้ำาว่า	กลุม่ออมทรพัยถ์อืเป็นความเขม้แขง็ของชมุชน	โครงการ

ออมทรัพย์ทำาให้ชุมชนมีโรงสีข้าวที่เกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม	

เพราะสมาชิกตัดสินใจไม่รับเงินปันผลในปีนั้น	เพื่อซื้อเครื่องสีข้าวมาสร้างงาน

ใหชุ้มชน	ตัง้รา้นคา้ชุมชนของกลุม่ออมทรพัยท่ี์อำานวยความสะดวกใหช้าวบา้น

มากขึ้น	 จากเดิมที่ต้องเดินทางไปซื้อข้าวของจากหมู่บ้านข้างเคียงไกลกว่า	 

๑๐	กิโลเมตร	

ตอนนี้กลุ่มออมทรัพย์มีเงินทุนกว่า	๑	แสนบาท	โดยไม่มีนโยบายเงินกู้	

แต่จะนำาเงินมาสนับสนุนร้�นค้�ชุมชนและแบ่งสรรเงินปันผลร�ยปีเพื่อ
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ตอบแทนสมาชิก	นอกจากน้ียังมีกองทุนสวัสดิก�รกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

เร่ืองอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	กองทุนพัฒน�กลุ่ม	 เพื่อส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพให้แก่สมาชิก	เช่น	การเลี้ยงสัตว์	และสนับสนุนการศึกษาให้แก่

บุตรหลาน

“เราจะจัดประชุมแลกเปลี่ยนกันทุกเดือน สิ่งที่ทุกคนสัมผัสได้ คือ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์ยังแสดงให้เห็นเมื่อกลุ่มไปมีส่วนร่วม

กับกิจกรรมอื่นๆ	 ในชุมชน	 จนคนในชุมชนมีความเชื่อมั่นว่า	 กิจกรรมไหนมี 

กลุ่มออมทรัพย์เข้าไปมีส่วนร่วม	 การทำางานจะดำาเนินไปได้อย่างราบร่ืนและ

ประสบความสำาเรจ็	จดุนีพ้สิจูนใ์หเ้หน็วา่การใหค้วามรูแ้ละปลกูฝงักระบวนการ

คิดท่ีเปน็ระบบและถกูวธิจีะเป็นภมิูคุม้กนัทีด่ต่ีอชมุชนและเปน็ประโยชนติ์ดตัว

แต่ละคนต่อไปในอนาคต	

การให้ความรู้และปลูกฝัง
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ
และถูกวิธี	จะเป็นภูมิคุ้มกัน
ที่ดีต่อชุมชน
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ส่งเสริมอาชีพในชุมชน

นอกจากการรวมกลุ่มแล้ว	สิ่งที่จะทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็งได้ต้องส่งเสริม

ให้ทุกคนในชุมชนมีง�นทำ�	 ครูอดิศักดิ์จึงเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้

ครอบคลุมเป้าหมายของแต่ละกลุ่มในพื้นที่	 โดยติดต่อขอความร่วมมือจาก

โครงก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้โครงก�รหลวงและพัฒน�ศักยภ�พชุมชน	

บนพื้นที่สูง	 เข้ามาให้ความรู้คนในชุมชน	 จนเกิดกลุ่มปลูกกาแฟ	 กลุ่มสตรี	 

กลุ่มปลกูไมผ้ล	และกลุม่ทำานาขัน้บันได	ซึง่สะทอ้นให้เหน็ความหลากหลายของ

อาชีพในชุมชน

“ตอนนี้กลุ่มกาแฟมีสมาชิก ๒๘ คน ส่งขายผลิตผลออกไปให้ศูนย์ชีวิต

บริบูรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ มาแล้ว ๒ ปี ย่างเข้าปีที่ ๓ เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ไม่เคย

ปลูกกาแฟมาก่อน ผมก็ให้ชุมชนทำาสัญญากับศูนย์ฯ เพื่อให้ทางศูนย์ฯ เข้ามา

สง่เสรมิ และชว่ยลงทนุสรา้งเรอืนเพาะชำา เมลด็พนัธุ ์และทำาสญัญารับประกนั

การซื้อ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านได้ในระดับหนึ่ง”

สำาหรับกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ	 ครูอดิศักดิ์ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้พื้นที่	

กศน.ได้ทั้งหมด	 ทั้งเพาะชำา	 ทำาหลุม	 ดูแลกล้า	 จนชาวบ้านเรียนรู้และปฏิบัติ 

ได้เอง	 ช่วงปีสองปีแรกรายได้อาจจะยังไม่มาก	 แต่ปีท่ี	 ๓	 นี้ผลผลิตน่าจะมี

ปริมาณมากและสร้างรายได้ได้มากขึ้น

ด้านกลุ่มสตรี	 ครูอดิศักด์ินำาแนวคิดการส่งเสริมการทอผ้าจากที่เดิมมา 

ใช้ต่อ	 พร้อมส่งเสริมให้นำารายได้ของกลุ่มสตรีส่วนหนึ่งเข้ากองทุนออมทรัพย์

ของกลุ่มสตรีโดยเฉพาะ	นอกจากนี้กลุ่มสตรียังจัดตั้งร้านค้ากลุ่มสตรีขึ้นมาอีก

หนึ่งแห่ง	เพื่ออำานวยความสะดวกให้คนในชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน

ในพื้นท่ีบ้านห้วยไทร	 ปัจจุบันครูอดิศักดิ์	 รับผิดชอบดูแลงานด้านการ

จัดการชุมชนเพียงอย่างเดียว	 	 เนื่องจากจำานวนเด็กในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ

สำาหรับการจัดตั้งโรงเรียน	 เขาจึงต้องขยายขอบเขตงานของตัวเองไปจัดต้ัง

โรงเรยีนยงัพืน้ท่ีท่ีอยูห่า่งออกไปอกี	๒๐	กโิลเมตร	ใชเ้วลาเดินทาง	๑	-	๒	ชัว่โมง	
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เพ่ือตอ่ยอดความเขม้แขง็ของชมุชนไปยังพ้ืนทีข้่างเคยีง	และเพ่ือดแูลการศกึษา

ของเด็กในพื้นที่

“แบ่งเวลาอยู่แต่ละพื้นที่ ๒-๓ วัน พบปะแลกเปลี่ยนกับแต่ละกลุ่มตาม

ภาระหน้าที่ ถามว่าเหนื่อยไหม ผมไม่เหนื่อย เพราะใจรัก อยากทำาให้ดีที่สุด 

รู้สึกมีความสุขกับงานที่ทำา รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำาตามฝันของตัวเอง” 

นอกจากความตัง้ใจของตวัเองแลว้	ครอูดศัิกดิย้์ำาว่า	ถึงแม้ในชว่งแรกชาว

บา้นจะไมใ่หค้วามรว่มมือ	แตค่วามความสำาเร็จวนันีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลย	ถา้ทา้ย

ที่สุดชาวบ้านยังเพิกเฉยต่อความทุ่มเทและความตั้งใจของเขา	 ความสำาเร็จใน

วนันีต้อ้งยกเครดติใหท้กุคนในชมุชน	รวมทัง้เครอืขา่ยตา่งๆ	จากภายนอกทีเ่ขา้

มาช่วยเหลือ	จนทำาให้เขาสามารถสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้แผ่นดินเกิดของเขาได้	

“ผมอยากเหน็ชมุชนแถบนีม้คีวามสามคัค ีเอือ้เฟือ้เผือ่แผก่นั อยู่กนัอย่าง

มีความสุขแล้วสามารถพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด อยากให้ครู กศน. รักงานที่

ตัวเองทำาและทำางานให้เต็มศักยภาพท่ีมีอยู่ หากเราทุกคนทำางานอย่างต้ังใจ 

ผลงานท่ีออกมาจะสำาเรจ็และบรรลเุปา้หมาย สำาคญัทีส่ดุต้องมใีจรัก เพราะถา้

ไม่มี “ใจ” ความสำาเร็จหายไปแล้ว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ทั้งที่ยังไม่เริ่มต้นด้วยซ้ำาไป” 

คว�มฝันของครูอดิศักดิ์ในวันนี้เป็นจริงได้	 เพร�ะตัวเข�เองท่ีมีฝัน		

มีคว�มอดทน	และไม่เคยละทิ้งคว�มฝัน

“ผมรูส้กึภาคภมูใิจทีเ่กดิมาครัง้หนึง่ไดท้ำาสิง่ทีม่คีณุคา่ใหก้บัชมุชนที่

ผมรัก เป็นความฝันที่ผมทำาให้เป็นจริงได้...”

.............................

“...ถามว่าเหนื่อยไหม	ผมไม่เหนื่อย	เพราะใจรัก
อยากทำาให้ดีที่สุด	รู้สึกมีความสุขกับงานที่ทำา
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำาตามฝันของตัวเอง”
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กลไก...
ประส�นง�น

ก�ว...
ประส�นใจ
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ครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ละนา	อำาเภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก

จ่�สิบตำ�รวจไสว รุ้งวิจิตร
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เส้นทางชีวิตของผู้ชายคนหน่ึงท่ีไม่ได้สวยหรู	 เป็นศิษย์เก่าท่ีเรียนจบชั้น

ประถมศึกษาปีที่	๖	จากโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา	๑	ตำาบล

แม่อุสุ	จังหวัดตาก	ด้วยความใฝ่รู้จึงออกไปเรียนต่อนอกหมู่บ้าน	หลังเรียนจบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 ทราบข่าวการเปิดรับสมัครครูตำารวจตระเวนชายแดน 

ในโครงการคุรุทายาทจึงตัดสินใจสมัครเข้าสอบอย่างไม่ลังเล	 แล้วก็ได้รับทุน 

การศึกษาจนเขา้มาเดินในเสน้ทางสายวชิาชพีครูในทีส่ดุ	และผูช้ายคนนีก้ส็อบ

บรรจุเข้าเป็นครูตำารวจตระเวนชายแดนตามที่ใฝ่ฝันไว้ได้

“อยากเป็นครูอยู่แล้ว เห็นตัวอย่างจากครู ตชด. ที่สอนเรามา พอเรามี

คุณวุฒิพร้อม โครงการก็เปิดรับสมัครพอดี ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้กลับมา

พัฒนาบ้านเกิดของตัวเองตามที่ตั้งใจไว้” จ่�สิบตำ�รวจไสว	รุ้งวิจิตร	ครูใหญ่

ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นแม่ละน�	 อำ�เภอท่�สองย�ง	

จังหวัดต�ก	เอ่ยขึ้น

หลังได้รับตำาแหน่งครูตำารวจตระเวนชายแดน	ครูไสวได้รับมอบหมายให้

เข้ามาปฏิบัติหน้าที	่ ณ	 ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ	

อำาเภอท่าสองยาง	เป็นที่แรก	ซึ่งเป็นศูนย์การเรียน	ตชด.	ที่เพิ่งเปิดใหม่ราวปี	

๒๕4๕		และ	๑๐	ปีให้หลัง	เมื่อต้นสังกัดสำารวจพบว่า	มีพื้นที่ขาดแคลนบริเวณ

อื่นในตำาบลที่ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนอย่างเป็นหลักแหล่ง	 ครูไสวจึงรับ

หน้าท่ีเข้ามาปฏิบัติงานท่ี	ศูนย์ก�รเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�นแม่ละน�	

ในปัจจุบัน	ซึ่งศูนย์แห่งนี้อยู่ไกลจากบ้านเกิดของเขาออกไปถึง	๑๓๕	กิโลเมตร

“เราเป็นครูใหม่	เลยใช้วิธีนำาความรู้ที่มีมาพัฒนา
ตัวเองไปพร้อมๆ	กับเด็ก	ที่สำาคัญคือเน้นให้เด็ก

แสดงออกและได้พูด	นั่นเท่ากับว่าเราต้อง
ทำาให้เด็กดูก่อนเป็นตัวอย่าง
และพูดกับเด็กเยอะๆ”
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ถึงแม้จะเพิ่งย้ายเข้ามาทำางานในพื้นที่ใหม่ได้ไม่ถึง	๒	ปี	ครูไสว	บอกว่า	

ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนท่ีบ้านคะเนจือทะถึง	 ๑๐	 ปี	 

เป็นประโยชน์ให้เขานำามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่บ้านแม่ละนาได้เกือบทุกอย่าง	

เมื่อมีโมเดลต้นแบบการทำางานอยู่บ้างแล้ว	 การสานต่องานที่บ้านแม่ละนาจึง

ทำาได้ไม่ยาก

เน้นนักเรียน	“อ่าน	ออก	เขียนได้”

ย้อนกลับไปเมื่อ	๑๒	ปีก่อน	แน่นอนว่า	การเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ใหม่

ทีย่งัไมม่ใีครเขา้ไปมากอ่นยอ่มยากลำาบาก	เพ่ือไปใหถ้งึบา้นคะเนจือทะ	ครูไสว

ต้องเดินเท้าจากบ้านเกิดขึ้นเขาไปเป็นระยะทาง	๓๒	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาทั้งวัน

กว่าจะไปถึงหมู่บ้าน

ความท้าทายดา่นแรกของผูบ้กุเบกิ	คอื	นกัเรยีนระดบัชัน้อนบุาลทัง้หมด	

๑๒๐	 คนกับอาคารเรียนไม้เก่าๆ	 โชคดีที่ยังมีบ้านพักครูหลังเล็กๆ	 ไว้ให้ครู	 

๕	คนพักอาศัยร่วมกัน

“เด็กไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ต้องมาเรียนอนุบาลด้วยกันหมด เพราะยัง

ไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อน เพียงแต่การจัดการเรียนการสอนจะแยกชั้น

ตามอายุของผู้เรียนเป็น ๓ ห้อง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน”

จากสถานการณ์ภาพรวมเบื้องต้น	 ดูเหมือนน่าจะเป็นเร่ืองยากสำาหรับ 

ครูมือใหม่	แต่ครูไสวบอกว่า	ปัจจัยทุกอย่างเกื้อหนุนและส่งเสริมกันได้ดี	ทำาให้

เขาไมรู่ส้กึหนกัใจในการทำางานเลย	เน่ืองจากนกัเรยีนเป็นชัน้อนบุาลเหมอืนกนั

ทัง้หมด	เปา้หมายการสอนจงึเนน้ใหน้กัเรยีนอ�่นออกเขยีนได้กอ่น	โดยแบ่ง

ความเข้มข้นของเนื้อหาบทเรียนตามอายุของนักเรียน	

สำ�หรับนักเรียนชุดเล็ก	 ครูไสวใช้ก�รร้องรำ�ทำ�เพลงเป็นเครื่องมือ

สร้�งคว�มสนใจแก่นักเรียน	 ส่งเสริมทักษะก�รพูดง่�ยๆ	 โดยให้เด็กพูด
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แนะนำ�ตัวเอง	 เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจในก�รสื่อส�รและก�รใช้ภ�ษ�ไทย	

ส่วนนักเรียนรุ่นโตขึ้นม�	 ครูเน้นฝึกทักษะก�รอ่�นและก�รเขียนอย่�ง	

เข้มข้นโดยเริ่มจ�กก�รเรียนรู้พยัญชนะภ�ษ�ไทยก่อน

“เราเป็นครูใหม่ เลยใช้วิธีนำาความรู้ท่ีมีมาพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆ กับเด็ก 

ท่ีสำาคัญคือ เน้นให้เด็กแสดงออกและได้พูด น่ันเท่ากับว่าเราต้องทำาให้เด็กดูก่อน

เป็นตัวอย่างและพูดกับเด็กเยอะๆ”

ใช้กิจกรรมสอดแทรกสู่การเรียนการสอน

ครูไสว	บอกว่า	เขาโชคดีที่มีโอกาสเข้ามาทำางานใน	๒	พื้นที่นี้	แล้วได้มา

เจอเด็กว่านอนสอนง่าย	 ทั้งยังมีความกระตือรือร้นในการทำากิจกรรมร่วมกับ

โรงเรียนอยู่เสมอ	 ครูไสวจึงสามารถประยุกต์กิจกรรมสอดแทรกเข้าไปในการ

เรยีนการสอนไดง้า่ย	ไมว่า่จะเปน็ดา้นงานเกษตรหรือแมแ้ต่ดา้นการแสดงออก	

เช่น	การแสดงบทบาทสมมุติ	เป็นต้น
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“ชว่งแรกๆ ทีเ่ดก็ยงัอ่านไมเ่กง่เขยีนไมค่ล่อง เรากใ็ห้เขาสือ่สารออก

มาทางการพูด พูดอย่างเดียวก็น่าเบื่อ เลยให้นักเรียนรวมกลุ่มกันแสดง

บทบาทสมมุติ ไม่ถึงขั้นต้องเขียนบทยาวจริงจัง ขอแค่ให้เขาสื่อสารสิ่งที่

เขาคิดหรือเข้าใจออกมาได้ น่าแปลกใจเหมือนกันที่นักเรียนอนุบาลชอบ

กิจกรรมนี้มาก”

ส่วนชั่วโมงสำาหรับฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรเป็นช่วงประมาณบ่าย 

สามโมงหลงัเสรจ็สิน้การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน	พชืผกัทีป่ลกูเปน็หลกั	ได้แก	่

มะเขือ	 ผักกาดขาว	 ผักกวางตุ้ง	 และผักท้องถิ่น	 เป็นต้น	 โดยครูจะปล่อยให้

นักเรียนทั้งโรงเรียนเข้ามาเรียนรู้ในแปลงผัก	 รวมท้ังแบ่งหน้าที่นักเรียนให้เข้า

มาช่วยกันรดน้ำาดูแลต้นไม้ในตอนเช้า	

ส่ิงเหล่�นี้คือ	 แนวท�งก�รเรียนก�รสอนที่มุ่งให้นักเรียนมีอิสระใน

ก�รเรียนรู้	กล้�แสดงออก	และได้ฝึกฝนทักษะวิช�ชีพในโรงเรียน	เพื่อให้

เกิดกระบวนก�รเรียนรู้ระหว่�งลงมือทำ�	 แล้วออกไปใช้ชีวิตในสังคม

ภ�ยนอกได้อย่�งไม่ย�กลำ�บ�กนัก	

เมือ่มารบัหนา้ทีเ่ปน็ครใูหญท่ีศ่นูยก์ารเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน

แมล่ะนาซึง่อยู่ใกลศ้นูยอ์พยพ	ครไูสวมองเห็นโอกาสทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนภาษา

อังกฤษให้นักเรียน	 จึงติดต่อประสานงานจ้างครูพม่าที่มีความเชี่ยวชาญภาษา

อังกฤษจากศูนย์อพยพเข้ามาสอนนักเรียน	 ทำาให้นักเรียนมีความต่ืนตัวที่จะ

เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

“แนวทางการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนมีอิสระ
ในการเรียนรู้	กล้าแสดงออก	และได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพ

ในโรงเรียน	เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง
ลงมือทำา	แล้วออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได”้
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“สิง่ไหนทีเ่ราทำาไดด้อียูแ่ลว้จากพืน้ทีเ่ดิม เราก็เอามาปรับให้เข้ากับทีใ่หม ่

สิง่ไหนท่ีเราทำาไดไ้ม่ด ีเรากค็วรใหค้นอืน่เขา้มาชว่ย สว่นเรากท็ำาหนา้ทีเ่ปน็ฝา่ย

จัดการ ประสานงาน และคอยดูแลเนื้อหาการเรียนการสอนไม่ให้ขาดตก

บกพร่อง”

เน้นสอน	“ทักษะชีวิต”

เน้ือหาความรู้จากตำาราเรียนเป็นส่ิงสำาคัญก็จริง	 แต่การสอนให้นักเรียนรู้

ทักษะการใช้ชีวิตก็สำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน	เทคนิคการสอนของครูไสวใช้ก�ร

แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มสีเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องมีโอก�สทำ�ง�นร่วมกัน	

โดยครเูปน็ผูจ้ดัใหน้กัเรยีนคละรุน่	โดยแตล่ะกลุม่จะมรุ่ีนพ่ีชัน้	ป.๖	เป็นแกนนำา

ของทีม	 เพื่อช่วยกระตุ้นให้น้องๆ	 ในทีมเข้ามารับผิดชอบงานยกเว้นนักเรียน

อนุบาลที่จะปล่อยอิสระให้มีส่วนร่วมกับพี่ๆ	ทุกกลุ่มได้

การทำางานเป็นกลุ่ม	สอนนักเรียนให้เรียนรู้ทักษะก�รใช้ชีวิตร่วมกับ	

ผู้อื่น	ก�รรับฟังคว�มคิดเห็น	และก�รช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ซึ่งจะช่วยให้

เด็กเรียนรู้เรื่องการปรับตัวเมื่อออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก

สำ�หรับง�นที่นักเรียนแต่ละกลุ่มสีต้องรับผิดชอบ	ได้แก่	ดูแลแปลง

เกษตร	ดูแลคว�มเรียบร้อยของอ�ค�รเรียน	ดูแลคว�มสะอ�ดโรงอ�ห�ร	

ช่วยครูหรือผู้ปกครองทำ�อ�ห�รเช้�ให้นักเรียน	 ดูแลห้องน้ำ�	 โดยแต่ละสี	

จะสลับผลัดเปลี่ยนหน้�ที่กันเพื่อให้ทำ�ง�นได้ไม่ซ้ำ�กันในแต่ละวัน

นอกจากนี้ครูไสวยังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมานำาเสนอเรื่องราวหรือ

ประสบการณ์จากการทำางานในความรับผิดชอบของตนเองแก่เพื่อนๆ	 หน้า 

เสาธง	 เพื่อเป็นบทเรียนให้แก่กัน	 ด้านครูเวรประจำาวันจะคอยเดินตรวจตราดู

ความเรียบร้อย	 ไม่ใช่เพื่อจับผิด	 แต่เพื่อให้ครูได้เข้าไปแนะนำาหรือสอนทักษะ

ต่างๆ	 แก่นักเรียน	 ระหว่างท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติหน้าท่ีอยู่	 นักเรียนกลุ่มไหน

ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็จะได้รับคำาชมเชยจากครูและคำาขอบคุณจากเพื่อนนักเรียน
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วิธีก�รนี้	 นอกจ�กจะฝึกทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกันของนักเรียนแล้ว	

ยังชว่ยครทูุน่แรงและทำ�ใหค้รรูบัทร�บปญัห�จ�กมมุมองของนกัเรยีน	โดย

ครูจะเรียกประชุมหัวหน้�กลุ่มสี	 เพื่อสอบถ�มปัญห�	 แล้วห�ท�งแก้ไข

อย่�งทันท่วงที	

“ปัญหาก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไร จะมีก็แค่เพื่อนยืนดูเฉยๆ ไม่ช่วยงาน ครูก็

ให้คำาแนะนำานักเรียนไปแก้ไข”

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เกิดขึ้นหลังจากนำาวิธีการแบ่ง 

กลุ่มสีมาใช้	เป็นสิ่งที่ครูไสวพึงพอใจมากว่า	นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น	

รู้จักจัดสรรเวลา	และเกิดความสามัคคีภายในกลุ่ม

เรียนรู้จากประสบการณ์

เมื่อเอ่ยถึงเรื่องที่ทำาให้รู้สึกภาคภูมิใจ	 ครูไสวบอกว่า	 เขาดีใจที่สามารถ

เป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์เจริญรอยตาม	และได้ส่งเสริมให้เด็กๆ	ทั้ง	๒	หมู่บ้าน

มีการศึกษา
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แบบอย่างที่ว่าคือ	นิสัยใฝ่รู้และรักก�รเรียน	 ช่วงแรกที่เข้ามาเป็นครู	

ตชด.บา้นคะเนจอืทะ	ครไูสวเริม่เรยีนตอ่อนปุรญิญาไปพรอ้มๆ	กบัการทำางาน

ในพื้นที่	 ทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายเขาต้องเดินเท้ากลับลงมาพื้นราบ	 เพ่ือมาเข้า 

ชัน้เรยีนในวนัเสารอ์าทติย	์สว่นเชา้วันจนัทรก็์ตอ้งรบีเดนิกลบัขึน้เขาเขา้หมูบ่า้น	

ออกเดนิทางตัง้แต	่๘	โมงเชา้	ถงึหมูบ้่านตอนบา่ยสาม	ระยะทาง	๓๒	กโิลเมตร	

ขึ้นลงเขาเป็นเรื่องปกติสำาหรับครูไสวตลอดระยะเวลา	๒	ปีแรกที่เข้ามาทำางาน

จากประสบการณ์ที่พบเจอมาด้วยตัวเอง	 ทำาให้ครูไสวรู้ว่า	 การออกไป

เผชิญโลกภายนอกต้องอาศัยความอดทนและความมุมานะพยายามมาก 

เพียงใด	 เขานำาสิ่งที่ตนเองพบเจอมาบอกเล่า	 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งท้ังทาง

ร่างกายและจิตใจแก่นักเรียน

“ครกูเ็ปน็ศษิยเ์กา่โรงเรยีน ตชด. เหมอืนกนั ครูไมไ่ดเ้รยีนเกง่อะไร แต่ครู

มีความรับผิดชอบ ทำาการบ้าน ทำางานส่งคุณครู เป็นคนดี เชื่อฟัง และช่วยงาน

คุณครูตลอด”	เป็นคำาพูดที่ครูไสว	บอกลูกศิษย์อยู่เสมอ

การกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนจบชั้น	 ป.๖	 เรียนต่อ	 เป็น

นโยบายทีชั่ดเจนอยา่งหนึง่ของโรงเรยีน	โดยมีโรงเรียนศกึษาสงเคราะห์	จังหวัด

ตาก	เป็นเป้าหมายของการศึกษาในระดับมัธยมของนักเรียน	

“เด็กจบชัน้ ป.๖ จากท่ีน่ีออกไปเรยีนตอ่ เราสอนเขาเร่ืองการปรับตัว เนน้

ย้ำาให้เขาพยายามและเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอด เพราะเมื่อออกไปเรียน

ข้างนอกอาจตามคนอื่นไม่ทันในช่วงแรก แต่ถ้าเราฝึกฝน ขยัน ตั้งใจ เราก็จะ

ตามเขาทัน ไม่มีอะไรต้องกลัว” 

ด้วยวิธีการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือเป็นบทเรียนให้แก่

นักเรียนโดยตรงจากครูไสว	 ทำาให้นักเรียนที่จบออกไปได้รับคำาชื่นชมอย่างไม่

ขาดปากจากโรงเรียนที่นักเรียนเข้าไปศึกษาต่อ	 โดยเฉพาะเรื่องความมุ่งมั่นใน

การเรียน	
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“นกัเรยีนทีจ่บจากโรงเรยีน ตชด. จะมีทักษะการชว่ยเหลอืตวัเอง ท้ังด้าน

การเกษตร การหุงข้าว ทำากับข้าว และความอดทน เม่ือเด็กจบออกไปจะสามารถ

ทำางานชว่ยเหลอืตวัเองได ้เดก็ออกไปสูโ่ลกภายนอกอยา่งมัน่ใจ แลว้มเีราคอย

ให้กำาลังใจอยู่ตลอด”

ใช้	“กิจกรรม”	สานสัมพันธ์ชุมชน

ครูไสวย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในบ้านแม่ละนาได้	๒	ปี	แต่ว่าไปแล้วยังเป็น

ครูหน้าใหม่สำาหรับหมู่บ้านนี้	 การทำางานภาคชุมชนเป็นอีกด้านหนึ่งที่ครูไสว

ละเลยไมไ่ด	้เขาใชวิ้ธจีดักจิกรรมในวนัสำาคญัตา่งๆ	ภายในโรงเรยีนเปน็ตวัเชือ่ม

ความสัมพันธ์กับชุมชน	 เช่น	 กิจกรรมวันลอยกระทง	 กิจกรรมกีฬาสีชุมชน	

เป็นต้น	เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม

“ชาวบ้านบางคนไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกับประเพณีจริงๆ อาจจะเคย

เห็นแค่ในทีวี พอเราจัดข้ึนมาเขาก็ต่ืนเต้น มีความกระตือรือร้นอยากมาร่วมงาน”

การอาศัยอยู่ร่วมกันของหลายชนเผ่า	เป็นปัญหาท่ีละเอียดอ่อนอย่างหน่ึง

ของบา้นแมล่ะนา	ความขดัแยง้ขุน่เคืองใจกันเกิดขึน้ไดบ่้อยคร้ัง	การจัดกจิกรรม

สัมพันธ์ชุมชนของครูไสว	 เป็นการย้ายคนให้มารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	ทำาให้

แต่ละชนเผ่าได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนและคุ้นเคยกัน	 จึงเข้าใจกันมากข้ึน	 

ความขุ่นขอ้งหมองใจทีเ่คยมีกค็อ่ยๆ	จางหาย	ความสมัพันธจ์งึพฒันาไปในทาง

ที่ดีขึ้น

“เรานำากลุ่มชาวบ้านต่างชนเผ่าที่มีปัญหามาทำากิจกรรมร่วมกันแบบ 

ค่อยเป็นค่อยไป เราเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าของทุกกลุ่มว่าชุมชนมีปัญหาอะไร

บ้าง แล้วเป็นตัวกลางให้เขาพูดคุยกัน พอรู้ปัญหาก็เอามาคิดแก้ไขร่วมกัน  

หากเราทำางานด้วยความตั้งใจ ชาวบ้านก็จะเห็น แล้วให้ความร่วมมือกับเรา” 
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ปัญหาชุมชน...ต้องให้ชุมชนจัดการ

ครูไสวบอกว่า	คว�มช่�งสังเกตและช่�งถ�ม	เป็นอีกหน่ึงคุณสมบัติสำาคัญ

ของครู	ตชด.	เพราะจะทำาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ว่า	ชุมชนข�ดอะไร	มีปัญห�อะไร	

แล้วจะนำ�ม�สู่ก�รห�ท�งแก้ไขปัญห�ได้อย่�งไร

ด้วยความไม่ช่างสังเกตและไม่ถาม	 ครั้งหนึ่งทำาให้เขาเหนื่อยฟรี	 ครูไสว

จึงเรียนรู้ประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วด้วยตัวเอง

“ตอนผมย้ายเข้ามาบ้านแม่ละนาใหม่ๆ ผมก็สงสัยอยู่ว่าทำาไมชาวบ้าน

ไม่ปลูกกล้วยไว้กิน แต่ก็ไม่ได้ถามใคร ด้วยความหวังดีเราก็ไปขนกล้วยมาจาก

พื้นราบหลายต้น เอามาปลูกในแปลงของโรงเรียน สรุปงานนั้นล้มไม่เป็นท่า 

เพราะหมูเข้ามากิน เข้ามาทำาลายต้นกล้วยจนหมด ไม่เหลือ (หัวเราะ)”  

จากประสบการณ์ทำางานในหมู่บ้านที่แล้ว	 เราเคยเจอมาก่อนว่าหมูเป็น

ตวัปญัหา	เขา้ไปรบกวนพชืผกัในแปลงเกษตรของชาวบ้านเสยีหายเป็นจำานวน

มาก	พอเข้ามาทำางานบ้านแม่ละนา	 เราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถามใคร	 จนมาเจอกับ

ตัวเองว่าที่นี่มีปัญหาเดียวกัน

หลังจากน้ันครูไสวรู้ทันทีว่า	มีงานใหม่ต้องทำา	น่ันคือ	งานหมูๆ	แบบไม่หมู

“เราไม่มีทางทำาอะไรสำาเร็จได้แค่ตัวคนเดียว
แต่เราช่วยเป็นกลไกให้งานๆ	หนึ่งสำาเร็จได้	
ที่ผ่านมา	ปัญหาของชุมชนนี้ขาดการจัดการ

เราก็มาเป็นผู้จัดการ	เข้ามาประสานงาน	ดึงคนภายนอก
เข้ามาช่วยเหลือ	เพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น”
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ประสบการณ์บอกครูไสวว่า	 เมื่อเป็นเรื่องของชุมชนก็ต้องให้ชุมชน

จัดก�ร	เขาประสานงานกบัผูน้ำาชมุชนเพือ่เรยีกลกูบา้นมาประชุมวางข้อตกลง

ร่วมกัน

“เรายกตัวอย่างให้เขาเห็นในที่ประชุมว่า เราเคยแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  

ถา้ไมอ่ยากใหเ้กดิเหตกุารณย์งิหม ูทกุคนจะตอ้งรว่มมอื ล้อมร้ัวให้หมูอาศยัอยู่

ในพืน้ท่ีบา้นของตนเอง โดยโรงเรยีนทำาใหด้เูป็นตวัอยา่งกอ่น ชว่งแรกชาวบา้น

มีต่อต้านบ้าง แต่ก็ไม่รุนแรง เพราะที่ประชุมส่วนใหญ่สรุปเป็นมติว่าถ้าหมู 

เดินเพ่นพ่านเข้ามาในเขตโรงเรียนให้ครูจัดการได้เลย พอเวลาผ่านไปสักระยะ 

เราก็แก้ปัญหานี้ได้เพราะทุกคนร่วมมือกัน”

นอกจากความช่างสังเกตและช่างถามแล้ว	 หลักการ	 “ประส�นง�น	

ประส�นใจ”	เพื่อพัฒนาพื้นที่ก็เป็นหลักคิดที่ครูไสวยึดมั่นอยู่เสมอ
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“เราไม่มีทางทำาอะไรสำาเรจ็ไดแ้คต่วัคนเดียว แตเ่ราชว่ยเปน็กลไกใหง้านๆ 

หนึ่งสำาเร็จได้ ที่ผ่านมา ปัญหาของชุมชนน้ี ขาดการจัดการ เราก็เข้ามาเป็น 

ผู้จดัการ เขา้มาประสานงาน ดงึคนภายนอกเขา้มาชว่ยเหลอื เพือ่พฒันาชมุชน

ให้ดีขึ้น”

ยกตัวอย่าง	สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนตั้งแต่แรกเข้ามาในหมู่บ้าน	คือ	ชุมชนไม่มี

ไฟฟ้า	 เราก็ประสานงานหน่วยงานข้างนอกที่มีกำาลังให้เข้ามาช่วยดำาเนินการ	

ก็ได้แผงไฟฟ้าโซลาเซลล์มาจำานวนหนึ่ง	 ปัจจุบันชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้	 หรือเร่ือง

การติดต่อสื่อสาร	 เราก็นำาเสาโทรศัพท์เข้ามาติดตั้ง	 ถ้าชาวบ้านอยากติดต่อ

เข้าไปในเมืองก็มาใช้บริการที่โรงเรียนได้

ปัญหาด้านการอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ครูไสววางแผนแก้ไขปัญหา 

ต่อไป	ได้แก่	เรื่องระบบน้ำา	และการรักษาป่าต้นน้ำา	

“ระบบการใช้น้ำาของหมู่บ้านในปัจจุบัน เปิดน้ำาไหลทิ้งตลอดทั้งวัน ไม่มี

การจดัเก็บน้ำาไว้ในถงักอ่น แลว้คอ่ยปลอ่ยน้ำามาใชเ้มือ่จำาเป็น ดงันัน้ในอนาคต

คงจะต้องจัดสรรผู้รับผิดชอบระบบประปาหมู่บ้านให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้” 

ครูไสวบอกว่า	ไม่ว่าจะเป็นครูหรือชาวบ้าน	ถ้าเราประสานงานดี	เอาให้

ลงตัวได้ตามเป้าหมายมากที่สุด	การทำางานก็จะง่ายขึ้น	งานสามารถดำาเนินไป

ได้อย่างราบรื่น	 ถ้าเราประสานใจได้ก็จะมีคนมาช่วยเรามากขึ้น	 การประสาน

อาจเริ่มจากเล็ก	แล้วก็ใหญ่ขึ้น	งานของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ

ถึงแม้พื้นที่บ้านแม่ละนาจะไม่มีปัญหายาเสพติด	 แต่ครูไสวก็ไม่ลืมที่จะ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด	รวมทั้ง

ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล	เพื่ออนาคตของลูกหลาน

“ทำางานทุกวันน้ีมีความสุข ความลำาบากเหน่ือยกายก็ส่วนหน่ึง แต่พอ

เข้าไปในหมู่บ้านเราก็หายเหนื่อย เพราะทุกคนให้ใจและพร้อมจะช่วย

เหลือกัน ไม่มีอะไรให้ลำาบากใจ” 

.............................
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“ใจ” สู้ “ใจ”
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ครูใหญ่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองแขม	ตำาบลเมืองนะ
อำาเภอเชียงดาว	จังหวัดเชียงใหม่

ร้อยตำ�รวจเอกวัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์
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“รบได้อย่างทหาร จับได้อย่างตำารวจ และพัฒนาได้อย่างข้าราชการ

พลเรือน” 

คงไม่มีตำารวจตระเวนชายแดนคนไหนปฏิเสธภารกิจ	๓	อย่างนี้

ร้อยตำ�รวจเอกวัชรินทร์	ยศรุ่งโรจน์	ครูใหญ่โรงเรียนตำ�รวจตระเวน

ช�ยแดนบ้�นหนองแขม	ตำ�บลเมืองนะ	อำ�เภอเชียงด�ว	จังหวัดเชียงใหม่ 

ครูผู้เสียสละ	 ผู้ผ่านประสบการณ์ทำางานในพื้นที่เส่ียงภัยจากปัญหายาเสพติด

และการลักลอบตัดไม้ทำาลายป่ามานานกว่า	 ๑๘	 ปี	 ซึ่งก่อนจะมาเป็น	 “ครู” 

รอ้ยตำารวจเอกวชัรนิทรป์ฏิบัตหินา้ทีใ่นชดุปราบปรามยาเสพตดิ	หนว่ยปอ้งกนั

และปราบปรามยาเสพติด	 ตชด.ที่	 ๓๓	 กองร้อย	 ๓	 ค่ายแม่เตาไห	 จังหวัด

เชียงใหม่	ทำางานตรวจจับและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น

“มันทำาใจไม่ได้...หน้าที่หลักของเราคือจับกุมผู้ค้า เวลาเข้าไปจับพ่อแม่

เขามา แล้วลูกเล็กๆ วิ่งตามมาร้องไห้ มันสะเทือนใจ ผมไม่จับก็ไม่ได้ ก็เลย 

ขอผู้บังคับบัญชาเปลี่ยนหน้าที่จากชุดปราบปรามมาเป็นครูตำารวจตระเวน

ชายแดนดีกว่า”

หลังจากตัดสินใจอย่างเด็ดขาด	ปี	๒๕๓๙	ร้อยตำารวจเอกวัชรินทร์ได้รับ

มอบหมายหน้าที่เข้ามาเป็น	“ครู”	 ในพื้นที่อำาเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่เป็น 

ที่แรก	ณ	เวลานั้น	อำาเภอพร้าวถือเป็นอำาเภอที่ประสบปัญหาเรื่องการลักลอบ

ตัดไม้ทำาลายป่าอย่างหนัก

“รบได้อย่างทหาร	จับได้อย่างตำารวจ	
และพัฒนาได้อย่างข้าราชการพลเรือน” 
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เข้าถึง	“หัวใจ”	ชุมชน

ระยะเวลา	๑๘	ป	ีครึง่ตอ่ครึง่ของประสบการณจ์ากการทำางานใน	๒	พืน้ที	่

ครูวัชรินทร์	 บอกว่า	 เข�ได้เรียนรู้ก�รใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของ	 “คน”	 และ	

ก�รปรับตัวให้เข้�กับ	“คน”	ที่มีคว�มแตกต่�งกัน

บริบททางสังคมของพื้นที่อำาเภอพร้าวแตกต่างจากพื้นที่บ้านหนองแขม

โดยสิ้นเชิง	

“ที่พร้าวมีชาวเขาหลายเผ่า ถ้าเป็นกะเหรี่ยง เขาจะไม่ค่อยต่อต้านการ

ปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่ แถบนัน้ปญัหายาเสพตดิไมร่นุแรง แมจ้ะมกีารบุกรุก

ป่าเยอะ ส่วนชุมชนบ้านหนองแขมทำางานยากกว่ามาก เพราะเขาต่อต้านการ

ทำางานของเจา้หนา้ท่ี ถึงแม้จะไม่แสดงออกอยา่งโจ่งแจง้ แตเ่ขากไ็มม่าสมัพนัธ์

กับโรงเรียนเลย”

ครูวัชรินทร์ใช้แนวทาง	“ก�รเข้�ให้ถึงหัวใจชุมชน”	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

กับคนในพื้นที่	

คนแปลกหน้�คนหน่ึงจะครองใจเจ้�ถ่ินได้	ต้องเข้�ถึงส่ิงยึดเหน่ียวท�ง

จิตใจหรอืจิตวญิญ�ณของชมุชน	สำ�หรับช�วเข�	นัน่คอื	ผูน้ำ�ต�มธรรมช�ติ

“งานครู ตชด. ในพื้นที่ผมเกี่ยวข้องกับชาวเขา เราจึงต้องรู้ว่าวัฒนธรรม

ของชาวบ้านที่เคารพและเชื่อฟังผู้นำาตามธรรมชาติมาก มากกว่าเชื่อฟังกำานัน 

ผู้ใหญ่บ้านอีก ผู้เฒ่าแม่เฒ่าว่ายังไง ชาวบ้านก็ว่าตามกัน ดังน้ันเม่ือมาถึงหมู่บ้าน 

คนที่ผมต้องเข้าหาก่อน คือ ผู้เฒ่าแม่เฒ่าที่เป็นผู้นำาตามธรรมชาติในชุมชน”

ครวูชัรนิทร	์บอกว่า	การทำางานแก้ปัญหาการลกัลอบตดัไมแ้ละการฟืน้ฟู

ป่าต้นน้ำาอำาเภอพร้าว	 ถึงแม้ชาวบ้านจะไม่ต่อต้านการทำางานของโรงเรียน	 

แต่เขาต้องใช้เวลาไม่น้อย	ถึงจะเข้าถึงใจชาวบ้านได้	

“ผมพาตวัเองเขา้ไปรว่มงานของชมุชน ไมใ่ชแ่คใ่นชมุชนรอบขา้งโรงเรยีน 

แต่ร่วมกันทั้งอำาเภอ เพราะเรื่องป่าต้นน้ำาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนแค่ใน 
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พื้นที่เดียว ต้นน้ำาเขตอำาเภอพร้าวมีปลายน้ำาร่วมกันถึง ๓ ตำาบล ผมไปอธิบาย

และขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายทั้งผู้นำาตามธรรมชาติ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. 

และชาวบ้าน เข้ามาปรึกษาหารือ เพื่อหาข้อตกลงกัน ใครที่เกี่ยวข้องต้องเข้า

มามสีว่นรว่ม พยายามดงึคนตน้น้ำาลงมาอาศยัอยูต่รงพืน้ราบใหไ้ด ้โดยเราตอ้ง 

เตรียมพื้นที่ให้เขาอยู่อาศัย”

เพราะเข้าถึงผู้นำาชุมชน	 ดึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม	 ทีมงาน 

ที่เข้มแข็ง	 ผนวกกับความเชื่อและศรัทธาเดิมของชนเผ่าต่างๆ	 ในพื้นที่ที่มี 

ความรักในป่าต้นน้ำาอยู่แล้ว	 ทีมงานของครูวัชรินทร์จึงสามารถปราบปราม 

การบุกรุกพื้นที่ป่าและคืนป่าต้นน้ำาให้ชุมชนได้ภายในระยะเวลา	๕	ปี	 ใช้เวลา

ตัง้แตป่	ี๒๕4๐-๒๕4๕	กย็า้ยชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่บริเวณพืน้ทีต้่นน้ำาลงมาอาศยั

บริเวณพื้นราบได้สำาเร็จ

“ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเขาร่วมใจกัน ผมอธิบายชี้ให้เห็น

ข้อดีข้อเสียชัดๆ เขาก็เข้าใจ เพราะพื้นฐานของคนกะเหรี่ยงรักป่าอยู่แล้วเขามี

วัฒนธรรมประเพณีการบวชป่า มีการกำาหนดขอบเขตป่าต้นน้ำา มีป่าหวงห้าม

เด็ดขาด เราก็เอาเป้าหมายของเราเข้าไปสวมเป็นแนวร่วมกับเขา ให้เวลาเขา

ค่อยๆ เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่จู่โจมแล้วไล่เขาลูกเดียว”
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อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะเห็นด้วย	 แต่ผู้เห็นต่างก็ยังมี	 

การเผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่เห็นด้วยบางส่วน	 แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ	 แต่ก็ปฏิเสธ 

ไม่ได้ว่าทำาให้การทำางานในพื้นที่ล่าช้าลง	คนในชุมชนที่ดื้อก็มี	แต่ในเมื่อชุมชน

ตกลงกันแล้ว	เขาไม่ยอมรับ	ผมก็ใช้นิติศาสตร์เข้าใส่เลย	กลางวันสอนหนังสือ	

กลางคืนออกจับ	 อีกส่วนก็มีปัญหากับชุมชนม้ง	 ซ่ึงจริงๆ	 เป็นชุมชนท่ีอยู่ห่าง 

ออกไปมาก	 ชาวบ้านมาเดินขบวนที่อำาเภอร้องเรียนต่อนายอำาเภอ	 แต่เพราะ

ผมทำาความเขา้ใจกับเจา้หน้าทีแ่ละคนในพ้ืนท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบแลว้	นายอำาเภอ

กับชาวบ้านที่เข้าใจเหตุผล	เขาก็ออกมาช่วยไกล่เกลี่ย

“สิ่งที่ผมภูมิใจ คือ สุดท้ายก่อนผมจะออกมาจากพื้นที่พร้าวผมสามารถ

คืนป้าต้นน้ำาให้ชุมชนได้อย่างที่ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก” 

ครู	ตชด.	ทำาได้ทุกอย่าง

เพราะมีผลงานเข้าตาผู้บังคับบัญชา	จึงได้รับการร้องขอจากผู้บังคับบัญชา

ถึง	 ๓	 ครั้งให้เข้ามาดูแลพื้นที่บ้านหนองแขม	 ตำาบลเมืองนะ	 อำาเภอเชียงดาว	

จังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบในปัจจุบัน	พื้นที่ที่ใครๆ	ต่าง

ก็บอกว่าเป็น	พื้นที่ปร�บเซียน

ผู้บังคับบัญชาถามความสมัครใจถึง	 ๓	 ครั้ง	 ครั้งแรกครูวัชรินทร์ปฏิเสธ

เพราะภรรยาเพิ่งคลอดลูก	ครั้งที่	๒	ปฏิเสธเพราะกำาลังสร้างบ้านใหม่	แต่เมื่อ

ผู้บังคับบัญชาถามเป็นครั้งที่	 ๓	 ประกอบกับครูวัชรินทร์รับทราบปัญหาของ

ชุมชนมาโดยตลอด	พิจารณาแล้วเห็นว่า	ถ้�แก้ปัญห�ได้ก็จะสร้�งประโยชน์

และช่วยพัฒน�ประเทศได้ม�กกว่�ที่เป็นอยู่

“ผมรู้ว่าพื้นที่นี้ปัญหายาเสพติดรุนแรงมาก แต่สุดท้ายผมก็ตอบตกลง  

แต่ขอผู้บังคับบัญชาว่า เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไร

ท่านต้องรับฟังนะ เพราะพื้นที่นี้อยู่ยาก ผมมาอยู่ใหม่ต้องระวังหน้าระวังหลัง 

จะตรงเกินไปก็ไม่ได้ ต้องมีลูกล่อลูกชน ต้องกะล่อน เล่นได้ทุกบทบาท” 
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ครูวัชรินทร์	 บอกว่า	 วันแรกที่เข้ามาถึงพ้ืนที่	 ภาพแรกที่เห็นคือ	 “ป่�”   

รกมากแทบจะมองไมเ่หน็โรงเรยีน	เพราะเตม็ไปดว้ยต้นไมแ้ละหญา้สงูทว่มหวั

“ชาวบ้านจากพร้าวมาส่งผมหลายสิบคนยังถามผมเลยว่าจะไหวมั้ยครู”

ครูวัชรินทร์ไม่ได้ตอบคำาถาม	แต่ในใจมีคำาตอบคือ	“ไหว...ต้องไหว” 

“พอมาทำาหน้าที่ครูตรงนี้ สิ่งไหนที่ผมทำาได้เพื่ออนาคตของเด็ก 

ผมทำาหมด ถ้ามีผู้ร้ายผมก็ต้องเป็นตำารวจ จะกลัวโจรไม่ได้ ถ้าต้องสอน 

ผมก็สวมบทเป็นครู มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก เมื่ออยู่ในชุมชนผม

ช่วยได้ทุกอย่างแม้แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งหมดผมทำาโดยมีเป้าหมายว่า

เด็กต้องมีอนาคต เติบโตขึ้นมาในสภาพชุมชนที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำาได้”

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ภายใต้กองบัญชาการตำารวจตระเวน

ชายแดน	 (ตชด.)	ทั้ง	๑๙๖	แห่งในประเทศไทยทำางานสนองแนวพระราชดำาริ

ทั้งส้ิน	๘	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงก�รเกษตรเพื่ออ�ห�รกล�งวัน,	 โครงก�ร	

ส่งเสริมคุณภ�พก�รศึกษ�,	 โครงก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและ	

ส่ิงแวดล้อม,	 โครงก�รนักเรียนในพระบรมร�ช�นุเคร�ะห์,	 โครงก�ร	

ฝึกอ�ชีพ,	 โครงก�รควบคุมโรคข�ดส�รไอโอดีน,	 โครงก�รสหกรณ์	 และ

โครงก�รส่งเสริมผู้ชำ�น�ญก�รศึกษ�	 โดยแต่ละโรงเรียนสามารถลำาดับ 

ความสำาคัญตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่	

“ตำารวจตระเวนชายแดนต้องมาเป็นครูสอนหนังสือ	
เพราะเขตชายแดนเป็นพื้นที่อันตราย	จะให้ข้าราชการ

พลเรือนมาสอนก็เสี่ยงเกินไป	แต่ถ้าไม่มีใครมาสอนเด็กใน
ถิ่นทุรกันดารแถบชายแดนก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ	
เพราะฉะนั้นตำารวจตระเวนชายแดนต้องเป็นแกนสำาคัญ

ในพื้นที่เหล่านี้”
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ครวูชัรนิทรข์ยายความว่า	๙	ปีท่ีผา่นมา	โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน

บ้านหนองแขม	 สามารถจัดตั้งโรงเรียนและดำาเนินการสอนได้ตามมาตรฐาน 

ที่กำาหนด	 จนปัจจุบันสามารถโอนมอบโรงเรียนให้สำานักงานคณะกรรมการ 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษาธกิาร	เขา้มารับผดิชอบดแูลไปแลว้	

๑	โรงเรียน	ในปี	พ.ศ.๒๕4๑	

หลังจากนั้นจึงขยายมาก่อตั้งโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้าน

หนองแขม	 ๒	 ในปัจจุบัน	 โรงเรียนแห่งนี้ประกอบไปด้วย	 ครู	 ตชด.	 4	 คน	 

ครูพลเรือน	 ๑	 คน	 ครูผู้ดูแลเด็ก	 (ผดด.)	 ๒	 คน	 ครูอาสา	 ๑	 คน	 มีนักเรียน 

ทั้งสิ้น	๑๑๗	คน	

“ตำารวจตระเวนชายแดน ต้องมาเป็นครูสอนหนังสือ เพราะเขต

ชายแดนเปน็พืน้ทีอั่นตราย จะให้ขา้ราชการพลเรอืนมาสอนกเ็สีย่งเกนิไป 

แตถ้่าไมม่ใีครมาสอนเดก็ในถิน่ทุรกนัดารแถบชายแดนกจ็ะไมม่โีอกาสได้

เรียนหนังสือ เพราะฉะนั้นตำารวจตระเวนชายแดนต้องเป็นแกนสำาคัญใน

พื้นที่เหล่านี้”

แมจ้ะไมเ่คยมคีวามฝนัอยากเป็นครแูละไม่เคยเรยีนดา้นการสอนมากอ่น	

เมื่อต้องมารับหน้าที่แรกด้วยการเป็นครูประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๓	 

ครูวัชรินทร์กล่าวอย่างมั่นใจว่า	 สำาหรับการสอนระดับประถมศึกษา	ห�กครู	

มีคว�มตั้งใจและมุ่งมั่นพัฒน�ก�รสอน	 ครูส�ม�รถพัฒน�สื่อก�รเรียน	

ก�รสอนเฉพ�ะตัวขึ้นม�สอนนักเรียนได้ไม่ย�ก	 ขอแค่มีคว�มพย�ย�ม

ศึกษ�ห�คว�มรู้เท่�นั้น

“ปีแรกผมไปสอนท่ีอำาเภอพร้าว ผมก็มึนเหมือนกัน แต่เราศึกษาด้วย 

ตัวเองได้ว่าจะสอนยังไง จะทำายังไง ปกติแล้วโรงเรียน ตชด. จะมีการอบรมครู

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกปี แต่ช่วงแรกท่ีผมเข้ามาเป็นครูนั้น การอบรมครู

ผ่านไปแล้ว เพราะฉะนั้นผมต้องเดินเข้าไปหาความรู้เอง มีอบรมครูที่ไหน 

ผมไปหมด แลว้เอามาประยกุตใ์ช้ พอผมเรยีนรู้ นำามาลองใชจ้นเขา้ท่ีเขา้ทาง

ก็เริ่มสนุก”
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เด็กต้องกินอิ่ม...

เมือ่รบัหนา้ทีเ่ป็นครใูหญโ่รงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนบา้นหนองแขม	

ครวูชัรินทร	์ย้ำาชดัวา่	นโยบายของโรงเรยีนมุง่เนน้ให้ครูทกุคนสอนนกัเรียนผา่น

การปฏิบัติจริง	โดยครูแต่ละคนจะรับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดสรร

งบประมาณตามแตล่ะโครงการอยูแ่ลว้	ครทุูกคนมีอสิระในการคดิแผนการสอน

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการได้

“เร่ืองงบประมาณผมจะบอกครูเสมอว่า เงินท่ีได้มาเป็นภาษีของประชาชน 

หรอืไมก็่เปน็เงนิทำาบญุทีผู่ส้นบัสนนุตัง้ใจใหม้า การคอรัปชัน่เป็นบาป เงินของ

แผ่นดินโกงมาแม้แต่บาทเดียวก็เป็นบาป เมื่อรับเงินมาแล้วการบริหารจัดการ

งบประมาณของท่ีนี่ไม่เคยมีปัญหา แต่ถ้าได้รับงบประมาณล่าช้า มีปัญหา

แน่นอน”	ครูวัชรินทร์พูดติดตลก	แต่สะท้อนสภาพความเป็นจริง

ครูวัชรินทร์	 กล่าวต่อไปว่า	 ครูจะให้ความสำาคัญกับปัญหาปากท้อง 

ด้วยเห็นว่า	 ถ้�เด็กกินไม่อิ่ม	 เด็กก็ไม่ตั้งใจเรียน	 แต่หลายต่อหลายคร้ัง	

โรงเรยีนได้รบังบประมาณอาหารกลางวันลา่ชา้	ครเูองกต็อ้งไปหยิบยมืจากญาติ
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พี่น้อง	หรือเอาเงินงบประมาณส่วนอื่นสำารองจ่ายไปก่อน	เมื่อได้งบประมาณ	

จึงนำาไปคืน	 ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ	 ครูวัชรินทร์จึง 

หาทางสร้างรายได้ให้โรงเรียน	 ด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใน

โรงเรยีน	เพือ่นำาผลติผลมาสนบัสนนุโครงการอาหารกลางวนั	หรอืเกบ็เงนิสะสม

ไว้ในสหกรณ์ของโรงเรียน	เพื่อนำามาใช้ในยามขาดแคลนงบประมาณ

“มบีรษิทัเข้ามาสง่เสรมิใหโ้รงเรยีนเลีย้งไกไ่ข ่เรากด็แูลกจิการตรงนัน้เป็น

อย่างดีและทำามาอย่างต่อเนื่อง หลายโรงเรียนทำาไปแล้วจบ แต่ของเราไม่ใช่ 

ผมให้นักเรียนอาสาเข้ามาดูแล แล้วตอบแทนเขาเป็นไข่ไก่ ให้กลับไปทำากินที่

บ้านวันละฟอง หรือจะเก็บสะสมทีเดียวเป็นรายสัปดาห์รายเดือนก็ได้ กิจการ

ไขไ่ก่ทำาเงินไดถึ้งแสนบาท เคยเลีย้งหมแูลว้นำามาฆา่เปน็อาหารกลางวันใหเ้ดก็ 

แต่รู้สึกว่าทารุณเกินไป ผมเลยให้เลี้ยงแล้วเอาไปขายแทน เงินส่วนนั้นก็นำามา

เข้าสหกรณ ์สว่นการปลกูผกั ครูจะจดัเวลาพานกัเรยีนตัง้แต่ชัน้ ป.๓ เข้ามาดแูล

เพื่อฝึกทักษะอาชีพ แล้วก็นำามาทำาเป็นอาหารกลางวัน” 
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สร้างสัมพันธ์ชุมชน

การทำางานในพื้นที่บ้านหนองแขม	 ครูวัชรินทร์มีสิ่งยึดเหนี่ยวในการ

ทำางาน	 คือ	 สมเด็จย่า	 ด้วยรู้สึกว่า	 ลำาพังตัวคนเดียวทำาอะไรมากไม่ได้แน่ๆ	 

จึงขอบุญบารมีพระองค์ท่านช่วยดลใจให้มีกัลยาณมิตรช่วยเหลือ	 เกื้อกูล	 

ตลอด	 ๑๘	 ปีของครูวัชรินทร์กับการสร้างเด็กให้เป็นคนดี	 จึงได้ยึดเอาแนว 

พระราชดำาริมาเป็นแนวคิดนำาทางในการปฏิบัติด้วยความเข้าใจ

ปัญหาหลัก	๓	อย่างในพื้นที่	บ้านหนองแขม	 ได้แก่	ปัญห�ย�เสพติด	

ก�รบุกรุกถ�งป่�	และปัญห�ก�รค้�มนุษย์	นอกจากครูวัชรินทร์จะต้องสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชนแล้ว	 ยังต้องประสานงานขอความร่วมมือจาก

องค์กรท่ีเกีย่วขอ้งจากภายนอก	เพือ่ใหเ้ขา้มาช่วยดแูลงานดา้นการปราบปราม

และรักษาความสงบในชุมชน		

“ด้านชุมชนผมริเริ่มจัดตั้งกรรมการหมู่บ้านดูแลเร่ืองความปลอดภัยให้

หมูบ่า้น กรรมการการศกึษาทีจ่ะเข้ามาสนับสนนุสง่เสริมกจิกรรมดา้นการศกึษา

ให้นักเรียน ส่วนผมก็ทำาหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงเดินไปพร้อมกันกับเขา แต่ให้ชุมชน

เป็นผู้ขับเคลื่อน ส่วนปัญหายาเสพติดและการตัดไม้ทำาลายป่า จัดเป็นปัญหา

ความมั่นคงของชาติ ผมทำางานร่วมกับอุทยานแห่งชาติ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น 

และทหาร”

แม้ครูวัชรินทร์จะย้ำาว่าหน้าที่หลักของครู	 ตชด.	 คือ	 การสอน	 แต่เมื่อ 

เข้ามาทำางานในพื้นท่ีชายแดนภาระหน้าที่เป็นผู้ปราบปรามก็หลีกเลี่ยงไม่ได้	 

เขาเข้าหาผู้นำาตามธรรมชาติอย่างที่เคยทำา	จนได้รับความไว้วางใจจากพ่อเฒ่า

แม่เฒ่า	 และนั่นก็เป็นใบเบิกทางให้เขาสร้�งคว�มร่วมมือและสร้�งคว�ม

สัมพันธ์กับชุมชนได้

“สภาพของชมุชนท่ีนี ่ชาวบ้านกว่ารอ้ยละ ๕๐ เขามเีงนิอยู่แลว้ ตอนแรก

มีชาวบ้านแค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม 

ของโรงเรียน ท่ีเหลืออีก ๘๐ เปอร์เซ็นต์ไม่ให้ความร่วมมือ ผมต้องใช้เวลาถึง  

๒ ปี ดึงคน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ในชุมชนให้เข้ามาร่วมมือกับโรงเรียนได้”



๗๘
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ครูวัชรินทร์เริ่มจากขอความร่วมมือชาวบ้านให้มาเข้าร่วมประชุม	 โดยมี

พ่อเฒ่าแม่เฒ่าเป็นแม่งาน	 เวลาประชุมเราจะรู้เลยว่าคนไหนเห็นด้วยกับเรา	 

คนไหนเห็นต่าง	กลุ่มที่สนับสนุนจะเสนอความคิดเห็น	แสดงวิสัยทัศน์สะท้อน

ปัญหาชุมชนให้ฟัง	แต่กลุ่มต่อต้านจะแซว	ถามหาแต่เหล้า	ท้าตีท้าต่อย	เราก็

เฉยๆ	ไมโ่ตแ้ยง้...เราหยดุเหลา้มา	4	ปี	ตอ้งกลบัมากนิเหลา้เพราะจะเขา้ชมุชน

นี่แหละ	 เหมือนเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง	 แต่เราต้องทำาเพราะต้องการซื้อใจเขา		

เหล้าเป็นตัวกลางให้ได้ตั้งวงพูดคุยกัน

“เวลาเข้าหาคนในชุมชน เข้าหากลุ่มเดียวไม่ได้ ต้องเข้าหาทุกกลุ่ม ท้ังกลุ่ม

ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อทำาให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นศัตรู ไม่ได้จะมา 

เอาอะไรจากชุมชน แต่เรามาทำาเพื่อชุมชน เพื่อลูกหลานของคนในชุมชน  

โดยเริ่มแรกอาจจะเข้าไปหาแนวร่วมจากกลุ่มที่เห็นด้วยก่อน” 

การตดัสนิใจเลอืกเขา้มาใชช้วีติอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง	ยอ่มหนไีมพ้่นการเผชิญ

หน้ากับเหตุการณ์เส่ียงชีวิตจากความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกับกลุ่มคนที่

พยายามสร้างอิทธิพลในพื้นที่	

“ปีที่แล้วผมโดนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ ประกาศเสียงตามสายเรียก 

ลูกบ้านให้มาลงชื่อไล่ผมออก กรณีที่ผมไปตามจับคนที่บุกรุกพื้นที่ป่าและผู้ค้า

ยาเสพติด แต่ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือด้วย หลังจากนั้นเขาก็มาเล่นงานผม

เรื่องการบริหารเงินโรงเรียน บอกว่าผมทำาบัญชีไม่โปร่งใส จนผมต้องเชิญ 

กองกำากับการกองร้อยตำารวจ ฝ่ายปกครอง และชาวบ้านมาประชุมร่วมกัน  

เพื่อชี้ให้เห็นว่าบัญชีการเงินของโรงเรียนโปร่งใส พิสูจน์ได้”

การศึกษา...ทางแก้ปัญหายาเสพติด

สิ่งท่ีเป็นต้นตอปัญหาทั้งหมดของชุมชนแห่งนี้	 เกิดจากความคิดแบบ

วัตถุนิยม	แม้แต่หมู่บ้าน	๒	หมู่บ้านใกล้ๆ	กัน	ยังแข่งขันกันสะสมวัตถุ	ใครมีบ้าน	

ใครมีรถ	ใครมีวัตถุสิ่งของมากกว่ากัน



๗๙

ครูรุ่นที่

“ชมุชนทีเ่ป็นวตัถนุยิม จะเขา้ไปทำางานดว้ยยาก เพราะเมือ่เงนิเป็นตัวต้ัง 

การจะเข้าไปกวาดล้างหรือให้แง่คิด เขาจะไม่ค่อยเปิดใจ คนไม่ได้มองความสุข

ที่เป็นความสมดุล เขาจะเลือกทำาสิ่งท่ีได้เงินเยอะ ได้เงินน้อยเขาก็ไม่ทำา  

เลยทำาให้ชุมชนนี้มีทั้งผู้ค้ายาเสพติด ผู้ลักลอบตัดไม้ หรือแม้แต่ค่านิยมของ 

ผู้ปกครองที่ให้ลูกผู้หญิงแต่งงานกับชายแปลกหน้าและทำางานค้าบริการ”

ด้านงานป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด	ครูวัชรินทร์	ย้ำาว่าเป็น

เรือ่งละเอียดอ่อนและเก่ียวขอ้งกับบุคคลหลายฝา่ย	บางคร้ังในเครอืขา่ยอาจมี

การหกัหลังกันเอง		สว่นชาวบ้านในพ้ืนท่ีท่ีเป็นผูล้ำาเลยีง	หากหนว่ยงานราชการ

จัดกำาลังเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง	 เขามั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

แน่นอน

“ถ้าเราเอาจรงิ เขากก็ลวั เพราะชาวบา้นกลวัติดคกุ ผมเคยเสนอไปว่าให้

ทางอุทยานส่งเจ้าหน้าที่มาอยู่กับทางโรงเรียนสัก ๓ คน ทหารด้วยอีก ๓ คน 

เพ่ือเดินตรวจตราเช้าเย็น เด๋ียวผมนำาไปเอง เพราะผมรู้ว่าชาวบ้านยังไงก็ไม่กล้า 

แต่ต่อให้มาเป็นร้อยๆ นาย มาวันเดียวพรุ่งนี้กลับแล้ว มันก็ไม่มีผลอะไร”

ในฐานะครู	ตชด.	เราทำาได้แค่รณรงค์	ป้องปราม	คือ	ต้ังด่านตรวจ	จับ	ค้น	

ให้ขบวนการตา่งๆ	ทำางานไดย้ากขึน้	ถา้ไม่มีดา่นเลยมนักง็า่ยเกนิไปสำาหรบัเขา	

หรือหากมีลูกบ้านมาแจ้งขอความช่วยเหลือเราถึงจะออกไปได้	 แต่ถ้าจู่ๆ	 เอา

กำาลังออกไปจับผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ลักลอบตัดไม้	 แบบนั้นทำาไม่ได้	 เพราะ 

เกินอำานาจหน้าที่	 กรณีแบบนั้นเราต้องแจ้งหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด 

“วิธีการปราบปรามยาเสพติดที่ดีที่สุด	คือ	ให้การศึกษา	
การสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีจะช่วยพัฒนาคุณภาพคน	
และคนเหล่านี้จะเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศ”
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หรือแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานให้นำากำาลังเข้ามา	 หรือกรณีเจ้าหน้าที่เพลี่ยงพล้ำา 

ขอความร่วมมือมา	 ตชด.ก็ต้องพร้อมนำากำาลังออกไป	 เราจึงต้องฝึกทบทวน 

การใช้อาวุธอยู่ตลอด

อย่างไรก็ตาม	 ครูวัชรินทร์บอกว่า	 วิธีการปราบปรามยาเสพติดที่ดีที่สุด	

คือ	ก�รให้ก�รศึกษ�	 เพราะเขาได้เรียนรู้ว่า	ก�รสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบ	

ช่ัวดีจะช่วยพัฒน�คุณภ�พคน	 และคนเหล่�นี้จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญต่อก�ร

พัฒน�ประเทศ

“ถ้าเด็กโตขึ้นมาไม่คิดกระทำาความผิด ตำารวจก็ไม่ต้องจับโจร ทั้งที่

จริงๆ งานจับง่ายกว่านะ ผมจับแล้วส่งพนักงานสอบสวนเสร็จแค่น้ัน ไม่ต้อง

ทำาอะไรต่อ แต่ตรงนั้นเป็นแค่การปรามด้วยกฎหมาย หน้าที่ครูตรงนี้เรา

ฝังสำานึกเข้าไปในจิตใจและให้ความรู้เขา เป็นการปราบด้วยหัวใจ ทำาให้

เด็กมีเจตคติที่ดี นั่นแหละคือการปราบปรามที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 

ยาเสพติดหรือป่าไม้ ถ้าเรายังปราบหัวใจเขาไม่ได้ ต่อให้จับร้อยครั้ง  

จับยาเสพติดเป็นพันกิโล ยังไงก็ไม่หมด ไม่มีทางหมด”

แต่ปัญหาคือ	 เด็กชาวเขาขาดแรงจูงใจในการศึกษา	 ซ้ำาร้ายผู้ปกครอง 

ยังไม่สนับสนุน	 เพราะการไร้สัญชาติทำาให้พวกเขาไม่มีท่ียืนในสังคมและ 

มองไม่เห็นโอกาส	

“ถ้าปฏิรูปการศึกษาจริงๆ เป็นไปได้ไหมว่า เด็กชาวเขาถ้าจบวุฒิ ม.๖  

ขึ้นไปจะได้สัญชาติ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นแรงจูงใจให้เขาเรียนหนังสือ เมื่อเขา

เข้าสู่ระบบการศึกษา การศึกษาจะช่วยหล่อหลอมกระบวนการคิดให้เด็กคิดได้ 

เมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่า เด็กก็ไม่ไปขายตัว ไม่ไปค้ายาเสพติด มันคือการสร้าง

โอกาสให้เด็ก ปัจจุบันเด็กนักเรียนทุนชาวเขาเรียนจบมาไม่มีนามสกุล คำาว่า

ไมม่นีามสกุลคอืไมม่สีญัชาต ิถึงเรยีนจบกต็อ้งทำาใจวา่ทำางานเปน็ลกูจา้งประจำา

ไม่ได้ ได้แค่ลูกจ้างชั่วคราว”

หากยงันกึไมอ่อกวา่การศกึษาจะช่วยบรรเทาปญัหาการคา้มนษุย์อยา่งไร	

ครูวัชรินทร์ยกตัวอย่างกรณีศึกษาในพื้นที่บ้านหนองแขมว่า	 หลังจากนักเรียน	
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จบการศึกษาชั้น	 ป.๖	 ออกไปเรียนการศึกษาภาคบังคับ	 นักเรียนส่วนใหญ่จะ

ลาออกกลางคัน	เพราะพ่อแม่บังคับ	

ถามว่า	ไม่เรียนหนังสือ	แล้วไปไหน...	

คำาตอบ	คอื	รา้นคาราโอเกะทีเ่หน็บงัหน้า	เป็นแหลง่คา้บริการชัน้ดทีีเ่ดก็

เหล่าน้ีจะเข้าไปทำางานแลกเงิน	เพ่ือซ้ือบ้าน	ซ้ือรถ	ซ้ือเคร่ืองอำานวยความสะดวก

ให้ตัวเองและครอบครัว	ถ้าอายุยังไม่ถึง	๒๐	ปี	อยู่ในพื้นที่ก่อน	พออายุ	๒๐	ปี

แล้ว	ย้ายไปมาเลเซีย	หาดใหญ่	หรือกรุงเทพฯ	ค่านิยมของเด็กเรายังสอนแล้ว

เปลี่ยนได้	 แต่ค่านิยมผู้ใหญ่ท่ีครอบงำาเด็ก	 ให้เด็กเช่ือฟังตามที่ผู้ใหญ่บอก	 

อันนีเ้ปลีย่นยาก	ถา้พอ่แมบ่อกใหแ้ตง่งานกต็อ้งไปแตง่งาน	บอกใหล้าออกจาก

โรงเรียนไปทำางานก็ต้องไป

เท่�ที่ครูวัชรินทร์ทำ�ได้ตอนนี้	 เข�พย�ย�มผลักดันนักเรียนให้เรียน

สูงที่สุด	พย�ย�มชี้ให้เห็นท�งเลือกและท�งออกของชีวิตที่ดีกว่�

“ครูทำาได้แค่เปรียบเทียบให้เห็นว่า ถ้ามีคนหนึ่งไปขายบริการแล้วเป็น

เอดส์ตาย หรือไปค้ายาแล้วโดนจับประหารชีวิต กับอีกคนไปเรียนหนังสือ 

มีอาชีพหรือกลับมาเป็นครูสอนหนังสือ อย่างไหนดีกว่ากัน...”
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ท่ีเราพยายามกนัมามเีดก็จบปรญิญาตรอีอกไปจรงิๆ	แค	่๑	คน	กำาลงัจะ

จบอีก	๒	คน	แล้วที่เรียนไปได้ถึง	ม.๖	มี	๕	คน	ครูทุกคนที่นี่พยายามทำาหน้าที่

ของตัวเองอย่างเต็มท่ีที่สุด	 แต่ส่วนใหญ่	 ๖๐	 เปอร์เซ็นต์จบ	 ป.๖	 จากตรงนี้ 

ไปแล้วก็ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

เพราะยึดมั่นในความดี

สำาหรับการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำาลายป่า	ครูวัชรินทร์อาศัยชุมชนตั้งกฎ

ของชุมชนขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ยึดถือปฏิบัติ	 ยกตัวอย่างเช่น	 การตัดไม้ 

เพื่อนำามาสร้างท่ีอยู่อาศัย	 สามารถทำาได้หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า	 

โดยคณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้ตรวจสอบว่า	 คนไหนสร้างบ้าน	 สร้างจริง 

หรือไม่	สร้างบริเวณใด	แล้วใช้ไม้ไปเป็นจำานวนเท่าไร	เป็นต้น	

“หากใครละเมิดกฎชุมชนแล้วมีคนเข้ามาร้องเรียน เป็นที่ตกลงกันว่า  

ผมมีสิทธิแจ้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบ นอกจากตัดไม้ไปขายก็มี

ถางป่าปลูกข้าวโพด เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก เพราะปลูกข้าวโพดหาเงินได้ ดังนั้น

ข้าวโพดเข้าที่ไหนเตรียมตัวไว้ให้ดี”

ครูวัชรินทร์	สะท้อนว่า	“พ้ืนท่ีตรงน้ีถ้าเทียบกับวันแรกท่ีผมเข้ามา บอกได้

เลยว่าป่าหายไปเกือบครึ่ง ผมพยายามบอกตลอดว่าที่ผมทำา ผมไม่ได้ว่าอะไร

หรอก เพราะผมไม่ได้เป็นคนที่นี่ อาคารเรียนน้ีตอนออกไปผมก็เอาไปไม่ได้ 

เมื่อเขาเริ่มฟังเรา เราก็พยายามชี้ให้เขาเห็นประโยชน์กับเห็นโทษว่าอะไร 

คุ้มกว่ากัน ถ้าเราสะท้อนสำานึกตรงนี้ได้จะเป็นสิ่งที่ยั่งยืน และชาวบ้านจะบอก

ต่อไปสู่ลูกหลาน”

จ�กคนแปลกหน้�	 กล�ยม�เป็นครูใหญ่ที่ช�วบ้�นให้คว�มเค�รพ

นับถือ	ครูวัชรินทร์	กล่�วอย่�งแน่วแน่ว่�	เข�มีวันนี้ได้เพร�ะเข�ยึดมั่นใน

คว�มดีและมีทีมง�นที่ดี



๘๓
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“ผมทำางานด้านการปราบปรามมาก่อน ผมรู้ตรงไหนควรแข็งควรอ่อน 

ใชท้ัง้หลกันติริฐั นิติธรรม อะไรเกนิกวา่นติธิรรมรบัได ้กใ็ชก้ฎหมาย เพราะ

เราแม่นกฎหมาย พอเอากฎหมายมาคุยกับชาวบ้านเขาก็กลัว ศาสตร์ทุก

ศาสตร์ที่เรียนมา ถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้เราจะสร้างประโยชน์ได้ทั้งหมด” 

หลักท่ีครูวัชรินทร์ยึดถือมาเสมอในการทำางานเพื่อชุมชน	 คือ	 คิดจริง 

ทำาจริง	มีความโปร่งใส	ทำาเป็นตัวอย่าง	และสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม

“ผมไม่เคยห้ามเขา มีแต่ทำาให้ดู แล้วเราก็ทำาเพื่อชุมชนจริงๆ เคยรับปาก

ว่าจะดึงน้ำา ดึงไฟฟ้า ขอถนนให้เข้ามาในชุมชน แล้วเราก็ทำาให้เขาได้ ตอนท่ีรู้ว่า

สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จมา ผมประกาศบอกชาวบ้านเลยว่าไม่ต้องยื่นฎีกา 

เพราะอยากรายงานกราบทูลพระองค์ท่านเอง เม่ือพระองค์ท่านเสด็จ ท่านถาม

จริงๆ ว่าชุมชนนี้ต้องการอะไรมากที่สุด ผมก็กราบทูลไปตามที่ได้ข้อสรุปจาก

ท่ีประชมุชมุชน หลงัจากนัน้กม็ตีวัแทนมหีนว่ยงานเข้ามาดแูลจัดการให ้ระหว่าง

ดำาเนินการมีอุปสรรคอยู่บ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับงานเอกสารราชการ แต่ทั้งน้ำา 

ไฟ ถนน ทุกอย่างสำาเร็จได้ภายใน ๓ เดือน”

ครใูหญ่วชัรนิทรค์นนี	้ใช	้“ใจ”	สู	้“ใจ”	แลว้พสิจูนใ์หเ้หน็วา่คนดทีีม่คีวาม

ตั้งใจ	ซื่อสัตย์	และจริงใจ	สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้จริงๆ

“พอเร�ทำ�ได้	ช่วยให้เข�มีคว�มเป็นอยู่ดีข้ึนได้	ตัวเร�เองก็มีคว�มสุข” 

ครูวัชรินทร์	กล่าวทิ้งท้าย

.............................

“พอเราทำาได้	ช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ดีขึ้นได้
ตัวเราเองก็มีความสุข”
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ถ�งเส้นท�ง…
เพื่อคนรุ่นหลัง



๘๕

ครูรุ่นที่
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“รากฐานความมั่นคงของประเทศไทยใน
เขตชายแดนใต้ต้องเริ่มจากชุมชนก่อน” 

ครูใหญ่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ
ตำาบลแม่หวาด	อำาเภอธารโต	จังหวัดยะลา

ร้อยตำ�รวจเอกอ�ดัม ขุนจันทร์

ระยะเวลากวา่	๒๕	ปี	กับการปฏบัิตหินา้ท่ี	“คร”ู	เรยีกไดว้า่เปน็ครอูาวโุส	

จึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกหลานของลูกศิษย์และชาวบ้าน	บ้านปาโจแมเราะ	ตำาบล 

แมห่วาด	อำาเภอธารโต	จงัหวัดยะลา	จะเรยีก	รอ้ยตำ�รวจเอกอ�ดมั	ขนุจนัทร	์

ว่า	“ปู่ครู” 



๘๗
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ชุมชน...ฐานความมั่นคงของประเทศ

ปจัจุบนัครอูาดมัดำารงตำาแหนง่ครใูหญโ่รงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน

บ้�นป�โจแมเร�ะ	เป็นท่ีเคารพ	สนิท	และคุ้นเคยของชาวบ้านในพ้ืนท่ี	กอ่นหนา้

เขา้มาทำางานดา้นการพฒันากจิการพลเรอืน	รอ้ยตำารวจเอกอาดมัปฏิบัติหน้าท่ี

เป็นกองกำาลังภาคสนาม	เม่ือผู้บังคับบัญชาสอบถามความสมัครใจใหเ้ขา้มาดแูล

งานด้านสร้างความเข้มแข็งและม่ันคงในชุมชน	 ด้วยมีความคิดอยู่แล้วว่า	

ร�กฐ�นคว�มมัน่คงของประเทศไทยในเขตช�ยแดนใต้ต้องเริม่จ�กชมุชน

ก่อน	 เขาจึงตัดสินใจเบนเข็มอาสาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชน 

ในท้องถ่ินทุรกนัดาร	เปลีย่นจากการตดิอาวุธโจมตมีาตดิอาวธุทางปญัญา	ดแูล

งานด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	

“คร้ังแรกทำางานในพ้ืนท่ีสังวาลย์วิท ๔ อำาเภอธารโต จังหวัดยะลา ห่างจาก

พื้นที่ปัจจุบันไป ๔๐ กิโลเมตร ในเวลานั้นถือเป็นโรงเรียนที่กันดารมากท่ีสุด 

ในความอปุถมัภข์องสมเดจ็ยา่ จะลงพืน้ทีท่ตีอ้งใชท้ัง้เรือทัง้รถ น่ังเรือข้ามเข่ือน

บางลางไปก่อน แล้วไปต่อทางรถอีกทีหนึ่ง”

ครูอาดัมปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สังวาลย์วิท	4	ได้เพียง	๑	ปี	ก็ได้รับคำาสั่ง

ให้ย้ายเข้าไปดูแลพื้นที่ที่เสี่ยงภัยกว่า	 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่เมื่อผู้บังคับบัญชาถาม

แล้วเขาก็อาสาโดยไม่บ่ายเบี่ยง	แม้ทราบดีว่าสถานการณ์ในพื้นที่	ณ	ขณะนั้น

เข้าขั้นวิกฤต	โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาผู้ก่อการร้าย

บ้านปาโจแมเราะเป็นพ้ืนท่ีอันตรายมาก	ท้ังยังทุรกันดารขนาดต้องเดินเท้า

ข้ึนภูเขาไป	๗	 กิโลเมตร	 แรงบันดาลใจของครูอาดัมคือ	ก�รมีโอก�สยื่นมือ

เข้�ไปช่วยเหลือผู้ย�กลำ�บ�ก

“เม่ือเห็นคนอ่ืนมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาษาพูด อาชีพ ทะเบียนราษฎร์ 

สุขภาพอนามัย เรามีความรู้สึกว่าต้องเข้าไปช่วย มันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเรา 

มาแล้ว ตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่เป็นตำารวจตระเวนชายแดน” 



๘๘
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โชคดีท่ีครูอาดัมมีวิชาพยาบาลติดตัวมาด้วยต้ังแต่ปฏิบัติหน้าท่ีในสนามรบ	

เขาจึงสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนได้ง่าย	 ด้วยการเข้าไปรักษาพยาบาล	

ดูแลอาการป่วย	หรือให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่คนในชุมชน	

เรียกว่า	พร้อมบริการชุมชนตลอด	๒4	ชั่วโมง

“ย้อนกลับไปเมื่อ ๒๐ ปีก่อนตอนเข้ามาในพื้นที่ใหม่ๆ การเดินทาง 

ไม่สะดวกเลย เวลาชาวบ้านเจบ็ไขไ้ม่สบายถา้ออกไปโรงพยาบาล กวา่จะถงึมอื

หมอคงไม่รอด ชาวบ้านไม่รู้จะทำายังไงก็วิ่งมาหาเราก่อน เพราะเราพร้อมช่วย

เขาอยู่ตลอด ให้ยา ทำาแผล ให้น้ำาเกลือ ผ่าตัดเล็ก ทำาทุกอย่าง เราอยู่ตรงนี้ 

ด้วยจรรยาบรรณของแพทย์ที่เราถือและหน้าที่ของตำารวจที่จะต้องช่วยเหลือ

ประชาชน บางคนมาแผลสดๆ เราก็ต้องเย็บให้ บางคนป่วยอยู่ในกระต๊อบ

ไกลๆ เราก็วิ่งไปจ่ายน้ำาเกลือ”

ตารางการทำางานของครูอาดัมไม่มีวันหยุด	 วันจันทร์-ศุกร์สอนหนังสือ	

วันเสาร์-อาทิตย์เข้าไปพบปะและดูแลอาการป่วยของชาวบ้าน	 ประกอบกับที่ 

ตัง้ใจวา่จะตอ้งเยีย่มบา้นชาวบา้นใหค้รบทุกหลงัคาเรอืน	แมว่้าการทำางานและ 

การดำารงชีวิตจะไม่ได้สุขสบายเลยสักนิด	อาคารไม้หลังเก่าๆ	ท่ีตอนกลางวันเป็น

ห้องเรียน	 ตอนกลางคืนก็กลายเป็นบ้านพักครู	 โต๊ะเรียนหนังสือของนักเรียน

คือที่นอนของครู	มีเพิ่มเติมก็แค่มุ้งและที่นอนเก่าๆ	

“ครัง้แรกพอไปถงึในโรงเรยีนไมม่อีะไรเลย มแีคอ่าคารไมห้ลังเลก็นดิเดยีว 

นักเรียนแค่ ๒๐ คน กับครูอีก ๒ คน”

สอนให้เรียนจากชีวิต

การเรียนการสอนในช่วงเริ่มต้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังมีปัญหาอยู่มาก	

ครูอาดัมใช้วิธีประชุมหารือร่วมกับครูอีก	๒	คนซึ่งอยู่ในพื้นที่มาก่อน	เพื่อสรุป

ปัญหาสำาคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไข	ซึ่งก็คือ	ปัญหาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน	

โดยเฉพาะทักษะการพูด	เน่ืองจากโรงเรียน	ตชด.บ้านปาโจแมเราะ	นักเรียนเป็น
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มุสลิมทั้งหมด	 มีภาษามลายูเป็นภาษาประจำาถ่ิน	 ครูอ�ดัมและเพื่อนครูจึง	

พุ่งเป้�พัฒน�สื่อก�รเรียนก�รสอนส�ระวิช�ภ�ษ�ไทย	 รวมทั้งเน้นให้

นักเรียนพูดภ�ษ�ไทยในโรงเรียน	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก�รใช้ภ�ษ�

ของนักเรียน

“เราจัดการเรียนการสอนแบบเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย ทำาให้เด็กสนุกกับ

การเรียน ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ในสมัยน้ัน ผู้ปกครองที่อยู่ในละแวกน้ันก็สนใจ

มาแอบสังเกตการณ์อยู่บ่อยๆ จากนักเรียนที่มีอยู่แค่ ๒๐ คน เมื่อผู้ปกครอง

เห็นประโยชน์และสนใจก็ให้ลูกมาเรียน นักเรียนก็เพ่ิมเป็น ๓๐ คน ๖๐ คน  

มากขึ้นเรื่อยๆ”

ปัจจุบัน	 โรงเรียน	 ตชด.บ้านปาโจแมเราะ	 เปิดสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีที	่๖	มีนกัเรยีนทัง้หมด	๑๘๐	คน	และครตูำารวจตระเวนชายแดน

อีก	 ๕	 คน	 จำากัดนักเรียนห้องละ	 ๒๐	 คน	 เพราะขนาดห้องเรียนไม่ใหญ่พอ	 

แล้วขยายห้องเรียนออกมาเรียนภายนอก	เช่น	เรียนใต้ต้นไม้บ้าง	เรียนในสวน

บ้าง	 แต่จะมีปัญหาช่วงฤดูฝนที่ครูและนักเรียนต้องยกกระดาน	หอบสัมภาระ

วิ่งหนีฝนเข้าไปหลบในโรงอาหารอยู่บ่อยครั้ง

ถึงแม้โรงเรียนจะไม่ได้มีความพร้อมหรือสมบูรณ์แบบ	แถมยังขาดปัจจัย

และแรงดึงดูดทางการศึกษา	 แต่สิ่งที่น่าภูมิใจ	 คือ	 ครูตำารวจตระเวนชายแดน	 

๒	ใน	๕	คนที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันเป็นนักเรียนที่เรียนกับครูอาดัมในโรงเรียน

แห่งนี้มาก่อน	

“เราจัดการเรียนการสอนแบบเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย	
ทำาให้เด็กสนุกกับการเรียน	ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ในสมัยนั้น	
ผู้ปกครองที่อยู่ในละแวกนั้นก็สนใจมาแอบสังเกตการณ์

อยู่บ่อยๆ”
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“เราเป็นแบบอย่างให้เขามาตั้งแต่เล็ก คลุกคลีและอบรมดูแลเขามา 

อุดมการณ์ความคิดของเราก็ซึมซับไปที่เด็ก บางทีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ช่วงพักสอน

วิชาพละ เด็กก็มาพูดกับเราว่าโตขึ้นอยากเป็นอย่างครูบ้าง ทุกคนท่ีเอ่ยปาก 

พูดกับผม ทำาได้ทุกคนนะ อย่าง ๒ คนที่อยู่ประจำาโรงเรียนตอนนี้ แล้วก็ยังมี

อีกหลายคนกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ”

หลังจากมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยให้นักเรียนจนเข้าที่เข้าทางแล้ว		

การวางแผนการเรียนการสอนในแต่ละเทอม	ครูอาดัมยึดวิธีประชุมวางแผนงาน	

โดยเรียกครูเข้ามาแลกเปลี่ยนและกระตุ้นให้ครูวางเป้าหมายการทำางานเสมอ

“การสอนตอ้งแยกแยะวา่สิง่ใดควรทอ่ง สิง่ใดควรคดิ สิง่ใดควรเสรมิ

ใหเ้ดก็ไดว้เิคราะห์ ครตูอ้งนำาส่ิงท่ีครศูกึษาหรอืประสบการณม์าปรบัใช้ให้

ถูกต้อง แล้ววางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าในแต่ละภาคเรียนสาระวิชานี้จะ 

ทำาอะไร เดือนนี้ สัปดาห์นี้ วันนี้จะทำาอะไรบ้าง ครูต้องบูรณาการแล้วคิด

มาเป็นแผนเองให้ได้”

สำาหรับนักเรียนช้ันอนุบาลท่ีมองดูแล้วอาจเป็นเร่ืองยากสำาหรับครูบางคน

ทีจ่ะสอนและดูแล	แตส่ำาหรบัครอูาดมัการสอนเดก็อนบุาลกลบังา่ยทีส่ดุ	เพราะ

เด็กกำาลังอยู่ในวัยที่มีจินตนาการสูง	 ไม่มีกรอบความรู้หรือประสบการณ์อื่นๆ	

มาจำากัดความคิด	 แม้เด็กยังอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 แต่เด็กสามารถวิเคราะห์

และสื่อสารออกมาผ่านภ�พว�ดและคำ�พูดได้	 ครูแค่ปล่อยอิสระให้เด็กเล่า 

สิ่งที่ตัวเองเข้าใจออกมาเป็นภาพ	 วิธีการนี้จะช่วยพัฒนากระบวนการคิดได้ 

เป็นอย่างดี	

ความพร้อมของนักเรียนต้องมาก่อน

การเรียนการสอนของโรงเรียน	ตชด.	บ้านปาโจแระ	แม้ไม่ปฏิเสธเนื้อหา

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ	 แต่ก็ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มพร้อม

ของนักเรียนม�กกว่�ก�รยัดเยียดคว�มรู้	ขณะที่นักเรียนไม่พร้อมรับ
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ครอูาดมัอธบิายว่า	ในภาพรวมแลว้การเรียนการสอนในชว่งชัน้ที	่๑	ต้ังแต่

อนุบาลถึง	ป.๓	ยังไม่ครอบคลุมท้ัง	๘	สาระวิชา	แต่เน้ือหาจะมีความเข้มข้นข้ึน

ในช่วงช้ันท่ี	๒	ต้ังแต่ช้ัน	ป.4-ป.๖	โดยการสอนของโรงเรียน	ตชด.บ้านปาโจแระ	

เน้นก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนให้ผ่อนคล�ยทั้งในและนอกห้องเรียน	

ผนวกกับเรียน	คิด	และประยุกต์ใช้จ�กสิ่งรอบตัว

ยกตัวอย่างเช่น	 การเรียนในห้องเรียนครูจะให้โจทย์แล้วให้นักเรียน

สนทนากันให้มากท่ีสุด	 หรือครูอาจจะมีสื่อตัวอย่างมาให้นักเรียนดู	 แล้วให้

นักเรียนคิดต่อ

เทคนิคก�รสร้�งบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้ภ�ยในโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่ง

ตัวอย่างที่น่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน	โดยเฉพาะในวัยอนุบาล	

“เราจะเปิดเพลงที่เป็นสาระความรู้ เกี่ยวกับเนื้อหาในห้องเรียนช่วง 

เวลาพัก สื่อการเรียนการสอนพวกนี้ก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป เปิดทุกวันให้

เน้ือหาเหล่าน้ีค่อยๆ ซมึซบั แตท่ี่ขาดไม่ได ้คือ เพลงเกบ็ขยะ เมือ่นกัเรียนไดยิ้น

เพลงนี้ นักเรียนจะหยุดทำากิจกรรมอย่างอื่นทั้งหมด เพื่อมาช่วยกันเก็บขยะใน

โรงเรียนตามโซนที่รับผิดชอบ”

โรงเรียนเปิดเพลงสนุกๆ	พร้อมสาระความรู้ทุกวันตอนเท่ียง	เวทีกล�งแจ้ง

ประจำ�โรงเรียนเลยกลายเป็นพ้ืนท่ีกระโดดโลดเต้นของนักเรียนอนุบาล	 

ช่วยส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง
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ด้านการเรียน	คิด	และประยุกต์จากส่ิงรอบตัว	เน้นการสอนจากธรรมชาติ	

ยกตัวอย่างสาระวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแมลง	 สามารถบูรณาการวิชาศิลปะไป

พร้อมๆ	กันได้

ครูอาดัม	เล่าถึงวิธีแนวท�งก�รสอนแบบบูรณ�ก�รของเขา	ดังนี้

ลำ�ดับแรกครูต้องรู้ก่อนว่าแต่ละฤดูในท้องถิ่นมีแมลงอะไรบ้าง	 สมมุติ 

ฤดูนี้เป็นฤดูของจักจั่น	 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม	 แล้วเร่ิมต้นถามนักเรียน

ก่อนว่า	จักจั่นเป็นอย่างไร?	ใครรู้จักบ้าง?	

ข้ันตอนนีอ้าจจะมทีัง้นกัเรยีนทีรู่จ้กัและไมรู่จ้กั	หลงัจากนัน้ครูจะใหข้้อมลู

เสริมไปว่า	จักจั่นภาษามลายูเรียกว่าอะไร	คราวนี้เด็กจะเริ่มนึกภาพออก...

ครูถามต่อว่า	 ใครที่พอจะรู้จักไหนอธิบายให้ฟังหน่อย?	 เพื่อเปิดโอกาส

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น	 หลังจากนั้นครูแจกกระดาษเอสี่ให้กลุ่มละหนึ่ง

แผ่น	เพื่อให้นักเรียนช่วยกันวาดภาพจักจั่นตามที่เพื่อนอธิบาย

กระบวนการน้ีปล่อยให้เด็กทำาและช่วยกันคิดสักระยะ	ครูก็นำาจักจ่ันตัวจริง

มาให้เด็กส่องดูจากแว่นขยาย	แล้วให้แต่ละกลุ่มไปพูดคุยกันอีก	เพ่ือวาดออกมา

เป็นรูปจักจั่นที่สมบูรณ์กว่าเดิมแล้วมานำาเสนอหน้าชั้นเรียน	

“แค่การเรียนการสอนเรื่องจักจั่น ไม่ได้เรียนแค่วันเดียวจบ เพราะเรา

สามารถสอดแทรกหลากหลายทักษะลงไปในการเรียนได้”

หรือแม้แต่ในแปลงผัก	ครูอาดัมบอกว่า	การปลูกผักให้บทเรียนมากมาย	

ฝึกทั้งทักษะทางกายภาพ	 เช่น	 การสังเกต	 และฝึกจิตใจ	 นั่นคือการให้ความ 

เอาใจใส่	

การปลูกผักเป็นการนำาสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพมาผนวกกับ

วิทยาศาสตร์	 เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลออกมาว่าทำาไม 

ผกัแปลงนีโ้ต	แตอี่กแปลงไมโ่ต	ทัง้ทีแ่ปลงปลกูอยูใ่กลกั้น	การลงมอืทำาเองทำาให้

นักเรียนเรียนรู้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช	 เช่น	 ดินดีไม่เหนียว 

ไม่ปนทราย	 มีแสงแดดเพียงพอ	 หรือแม้การรดน้ำาอย่างทั่วถึงและไม่มากหรือ

น้อยเกินไป
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การฝกึกระบวนการคิดทำาไดแ้ม้กระท่ังก่อนปลกูผกั	ข้ันตอนนี	้ครูสามารถ

จุดประเด็นให้เด็กเริ่มต้นคิดก่อนว่า	 ควรเตรียมดินท่ีมีส่วนผสมอย่างไรเพ่ือให้

ปลูกพืชได้ดี?	

ครูอาดัมจึงใช้วิธีการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้คิดหาสูตรบำารุงดินเพื่อปลูกผัก	

“ถา้นกัเรยีนบอกวา่ตอ้งใสปุ่ย๋ เรากถ็ามตอ่วา่ปุย๋มหีรอืเปลา่ ถา้ไมม่ปีุย๋ใชอ้ะไร

แทนได้บ้าง ถ้าเรามีดินหนึ่งส่วน มีเศษหญ้า มีปุ๋ย ผสมกันได้มั้ย ใช้สัดส่วน

เท่าไร สูตรท่ีผสมแต่ละอย่างก็ให้เด็กบันทึกข้อมูลไว้ แต่ละสูตรใช้ระยะเวลาก่ีวัน

ผักถึงจะโต สุดท้ายให้เด็กทำาสรุป ประเมินหาสูตรที่ดีที่สุด และใช้ได้จริงตาม

ความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ผลลัพธ์อาจจะออกมาในลักษณะที่ว่า สูตรนี้

เหมาะกับผักกาดขาว อีกสูตรอาจจะเหมาะสำาหรับปลูกผักบุ้ง ฯลฯ”

อย่างไรก็ตาม	 เม่ือนักเรียนชั้นหนึ่งประเมินสูตรออกมาได้	 นักเรียนใน 

ชั้นต่อไปไม่มีสิทธิขโมยสูตร	 ครูอาดัมยังคงให้นักเรียนทุกชั้นทดลองคิดสูตร

สำาหรับปลูกผักแต่ละชนิดด้วยตัวเอง	โดยไม่บอกสูตรสำาเร็จรูป

แปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

นอกจากการสอนแล้ว	ครู	ตชด.	ยังต้องมีบทบาทเข้าไปพัฒนาคุณภาพ

ชวีติใหค้นในท้องท่ีท่ีตนปฏบัิตหินา้ท่ีอยู	่ครอูาดมัย้ำาวา่	ทกุกจิกรรมทีโ่รงเรยีน

“ทุกกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าไปสนับสนุนกิจการชุมชน
ครูต้องทำาและทดลองเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อน	เพื่อฝึก
ความเชี่ยวชาญ	ชำานาญ	แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้

ผ่านประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จริงๆ”
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เข�้ไปสนับสนุนกิจก�รชมุชน	ครตูอ้งทำ�และทดลองเรยีนรูด้ว้ยตวัเองกอ่น	

เพือ่ฝกึคว�มเช่ียวช�ญ	ชำ�น�ญ	แล้วถ�่ยทอดองคค์ว�มรูผ่้�นประสบก�รณ์

ที่ได้เรียนรู้จริงๆ 

พืน้ทีแ่ปลงปลกูผกัในโรงเรยีน	ตชด.	บา้นปาโจแมเราะ	นอกจากเปน็แหลง่

เรียนรู้ของนักเรียนแล้ว	 ยังเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน	 ครูอาดัม	

ต้องการสื่อสารให้คนในชุมชนเห็นด้วยตาว่า	 แค่พื้นที่เล็กๆ	 ที่เหลือพอใช้

ประโยชน์ได้ในโรงเรียน	 ยังสามารถสร้างผลผลิตให้นักเรียนและคนในชุมชนท่ี

สนใจเข้ามาช่วยดูแลมีกินอิ่มท้องได้	

“เนื้อที่เพียง ๕ ไร่เศษ แบ่งย่อยออกเป็นอาคารเรียนก็ใกล้จะเต็มแล้ว 

สนามฟุตบอลแทบจะไม่มี แต่เราใช้ข้อจำากัดของพื้นที่มาสร้างแปลงปลูกผัก 

สร้างประโยชน์ให้นักเรียนให้ชาวบ้านได้”

ปจัจบุนั	ศูนยเ์ศรษฐกจิพอเพยีงชมุชนบา้นปาโจแมเราะมคีณะกรรมการ

ที่เป็นศิษย์เก่าและชาวบ้านที่สนใจเป็นผู้ดูแลท้ังหมด	 ๑๕	 คน	 เป็นอีกหนึ่ง 

แผนงานที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้

ชุมชน	 นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิด 

แรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

“เราเน้นปลูกผักตามธรรมชาติมี บุก ไม้ไผ่ มะเขือ และผักกินได้พื้นบ้าน 

มีบ่อปลาเล็กๆ โรงเรือนเพาะเห็ด และโรงเลี้ยงไก่ แล้วก็สอนเร่ืองการขยาย

พันธุ์พืช เช่น ขยายพันธุ์มะเขือด้วยการเปลี่ยนยอดมะเขือพันธุ์พื้นบ้านให้เป็น

มะเขอืยาว เพือ่ใหม้พีชืผกัหลายๆ อยา่งไวท้าน ขอ้ตกลงของเรา คอื ถ้าสมาชกิ

ช่วยกันทำาก็แบ่งผลกันทาน มีสิทธิใช้สอยผลประโยชน์ร่วมกัน”

นอกเหนือจากนั้น	ครูอาดัม	ยังมุ่งส่งเสริมการขยายพันธุ์ต้นกล้า	เพื่อให้

ชุมชนนำาออกขายสู่ตลาด	 เช่น	ต้นกล้ายางพารา	ทุเรียน	ลองกอง	และไม้ผล

อื่นๆ	รวมถึงพันธุ์ไม้มงคลท้องถิ่นที่เป็นไม้ประดับ

“เราเห็นว่าในท้องถิ่นปลูกไม้ผลเยอะ แต่ส่วนใหญ่ไปซื้อพันธุ์มาจาก 

ข้างนอก ก็เปลี่ยนแนวทางมาขยายพันธุ์ปลูกเอง แล้วขายด้วย”
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การเลีย้งผึง้เปน็โครงการใหมท่ีค่รอูาดมัเพิง่รเิริม่ในชว่ง	๕	เดอืนทีผ่า่นมา	

ครั้งนี้ขยายขอบเขตงานออกไปนอกโรงเรียนอย่างเต็มตัว	 โดยกลุ่มเป้าหมาย

หลักเน้นเยาวชนและชาวบ้านในชุมชน	

ครูอาดัม	 อธิบายว่า	 พื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นป่าอุดมสมบูรณ์	 มีผึ้งตาม

ธรรมชาติที่ช่วยผสมเกสร	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการขยายพันธุ์ไม้ผล	 วิธีการ 

ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติลักษณะนี้	 ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเร่งหรือยาฆ่าแมลง	 เพราะ

ตน้จะมคีวามแขง็แรงและมีภมิูตา้นทานโรค	ทัง้ยงัชว่ยหลกีเลีย่งสารเคมตีกคา้ง

ที่ไหลลงลำาธาร	 ชาวบ้านสามารถนำาน้ำากลับมาอุปโภคบริโภคได้อีกผ่านระบบ

ประปาภูเขา	หากสามารถทำาได้นอกจากปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว	ยังเป็นการ

สร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

“ตอนนี้เอากล่องรังผึ้งไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆ ในชุมชน ๒๔ รัง ขอแรง

ใหก้ลุม่วัยรุน่ในชมุชนและคณะกรรมการการศกึษาของหมูบ่า้นชว่ยกนัดแูลและ

เก็บวิเคราะห์ว่าจุดไหนผึ้งเข้ามาอยู่บ้าง เพื่อประเมินว่าจุดไหนควรวางกล่อง 

จดุไหนไม่ควรวางกลอ่งอีก สรปุไดต้อนนีมี้กลอ่งทีผ่ึง้เขา้มาทำารงัแลว้ ๖ กลอ่ง”

ใช้	“ความจริงใจ”	เป็นหลักในการทำางาน

การรับงานสนองโครงการในพระราชดำาริ	บุคคลที่จะเข้ามาทำางานตรงนี้

ต้องมีความพร้อมทุกด้าน	 เพราะเป้าหมายการทำางานต้องเข้ามาพัฒนาผู้อื่น

ในท้องถิ่นห่างไกลและเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศ	ดังนั้นตำารวจตระเวน

ชายแดน	๑	คน	ต้องรู้ทั้งงานช่าง	 งานเกษตร	 งานพยาบาล	 งานบริษัท	และ 

งานวิชาการ	เพราะกำาลังคนในพื้นที่มีน้อย

ครูอาดัม	 เน้นย้ำาว่า	 ความพร้อมของตำารวจตระเวนชายแดนแต่ละนาย 

เป็นสิ่งสำาคัญ	 เพราะมีผลต่อผลลัพธ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่	 ตชด.ต้องเข้าไป

แทรกซึม	 เพ่ือแย่งชิงมวลชนจากกลุ่มต่างๆ	 แต่การที่จะแย่งชิงมวลชนได้	 
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คนที่จะส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งแรก	 ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจะต้องมี 

ความพร้อมทุกด้านจริงๆ

สำาหรับพ้ืนที่บ้านปาโจแมเราะ	 ครูอาดัมอธิบายถึงสภาพทางภูมิศาสตร์

และจุดเสี่ยงภัยเพิ่มเติมว่า	หากตั้งต้นเดินทางจากตวัจังหวัดยะลา	เข้าสู่อำาเภอ

เบตง	 บันนังสตา	 และธารโต	 ขึ้นเนินภูเขาสูง	 การเดินทางตลอดเส้นทางกว่า	 

๗๐	กิโลเมตรก่อนเข้าเขตหมู่ที่	๗	บ้านคอกช้าง	อำาเภอธารโต	เรียกได้ว่าเป็น 

เส้นทางอันตราย	 เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	 แต่จาก

หมูบ่า้นคอกชา้งยาวตอ่มาอกี	๗	กโิลเมตรถงึหมูท่ี่	๘	ทัง้หมดเป็นพ้ืนท่ีในความ

รบัผิดชอบของเขาซึง่เป็นชว่งปลอดภยั	เพราะชมุชนละแวกนีเ้ป็นชมุชนทีส่ร้าง

ความสัมพันธ์กันมานาน

“เรามาตรงนี้ แล้วเรามาสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นได้ แม้สถานการณ์ใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนอื่นจะไม่ปลอดภัย แต่พื้นที่ที่เราอยู่ใน ๒-๓ 

หมู่บ้านนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย มันคือความภาคภูมิใจของเรา ทุกย่างก้าวที่เรา

เดินไป จะมีคนทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใสให้เราตลอด สิ่งนี้ทำาให้เราทำางานอยู่ใน

ชุมชนนี้ได้ตลอดมา”

ผลจากการทำางานอย่างทุ่มเทมาตลอดระยะเวลา	๒๕	ปี	ถึงวันน้ี	หลักก�ร

ทำ�ง�นของเขาไมม่อีะไรซบัซอ้น	เพยีงแค	่“ใหค้ว�มจรงิใจ”	จากประสบการณ์

“การทำางานตรงจุดนี้	เป็นลักษณะของการสร้างคน
และสร้างค่าให้ตัวเอง	เรามีความสำาคัญกับชุมชนและ
ชุมชนก็มีความสำาคัญกับเราเช่นกัน	ถ้าคิดแบบนี้

การสร้างความผูกพันระหว่างกันจะมีความเป็นไปได้	
เกิดความเชื่อถือ	แรงศรัทธาที่ชาวบ้านศรัทธาตัวเรา

จะเป็นการพัฒนาที่ง่ายที่สุด”
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ทำางาน	 ทำาให้เขารู้สึกว่า	 เขาชนะทั้งจิตใจตัวเองและจิตใจมวลชน	 ทำาให้กลุ่ม 

ผู้ก่อการร้ายร่นถอยออกมากระทั่งปัจจุบัน

“การทำางานตรงจุดนี้ เป็นลักษณะของการสร้างคนและสร้างค่าให้

ตวัเอง เรามคีวามสำาคญักบัชุมชนและชมุชนกม็คีวามสำาคญักบัเราเชน่กัน 

ถ้าคดิแบบนีก้ารสรา้งความผกูพนัระหวา่งกนัจะมคีวามเปน็ไปได้ เกดิความ

เชื่อถือ แรงศรัทธาที่ชาวบ้านศรัทธาตัวเรา จะเป็นการพัฒนาที่ง่ายที่สุด”

ครูอาดัมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ต้องเข้าไปซ่อมท่อประปาในป่าห่างไกล

กับชาวบ้านคนหนึ่ง	 ช่วงเริ่มต้นเข้ามาทำางานในพ้ืนที่	 ซึ่งยังไม่รู้จักคุ้นเคยกับ

ชาวบ้านดีนัก

“เข้าไปในพ้ืนที่ที่อันตรายแบบนี้ ใจต้องสู้ แม้จะรู้ว่าคนนี้ไม่น่าไว้ใจ  

แตเ่ราจำาเปน็ตอ้งเดนิทางไปกบัเขา เราตอ้งมีสมัพันธท์ีด่ไีว้กอ่น เอาใจวัดใจกนั 

เมื่อเราจริงใจกับเขา เขาก็จะมีความจริงใจกับเรา สิ่งนี้คือการเอาชนะใจคน  

เราต้องเส่ียงในการต่อสู้ด้วยใจ การทำางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เราต้องลึกซึ้งในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่”

ก�รสร้�งเอกลักษณ์ของตัวเองให้มีความหน้าเชื่อถือ	 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

ครูอาดัมให้ความสำาคัญ	 เขาบอกว่า	 เอกลักษณ์และตัวตนสามารถดึงดูดใจให้

ชาวบ้านเชื่อถือและให้ความเคารพได้	ทุกวันนี้เขาจึงกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่

ชาวบ้านนับถือ	

“มาตอนแรกไม่มีที่นอน พอชาวบ้านเห็นเราเข้ามาทำางานจริง ช่วยเหลือ

ชุมชนจริง เขาก็เข้ามาช่วยสร้างกระต๊อบให้ครูทั้ง ๓ คนได้นอน อย่างที่บอก 

เราตอ้งทำาตวัเองใหมี้คณุคา่และเหน็คณุค่าของคนอืน่ เหน็ความสำาคญัของเขา

เป็นคุณค่าสำาหรับเรา แล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเรา ความสัมพันธ์ช่วยสร้าง

ความเชื่อถือ เมื่อมีความเชื่อถือ ความมั่นใจในตัวเราจะตามมา ซึ่งจะนำาไปสู่

ความศรทัธา เมือ่ศรทัธาเกดิขึน้ การจะขอความร่วมมอืจากชาวบ้านจากชมุชน

ก็ทำาได้ง่ายขึน้ แตม่นัตอ้งใชเ้วลา ทกุวนันีผ้ลบญุหรือผลกรรมด ีไมไ่ดต้อบแทน

ไปในชาติหน้านะ ตอบแทนเราในชาตินี้นี่แหละ อย่างเราทำางานตรงนี้ไปไหน

มาไหนก็มีคนช่วยสอดส่องดูแล มีอะไรก็หยิบยื่นช่วยเหลือกันตลอด”
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ดอกผลของความพยายาม

โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนเปน็อกีหนึง่เปา้หมายของกลุม่ผูไ้มห่วังดี	

เหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่มักเกิดขึ้นและต้องเฝ้าระวัง	 คือ	 การเผาโรงเรียน	 

แต่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ	 มีผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 

และชาวบ้านในชุมชนช่วยป้องกันคุ้มภัยจึงยังไม่เคยมีเหตุร้ายใดๆ	เกิดขึ้น

ครูอาดัมบอกว่า	 งานหรือกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนดำาเนินมาได้	 

ท้ังท่ีมีครูแค่	 ๕	 คน	 เพราะผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 และชุมชนให้ความช่วยเหลือ 

มาโดยตลอด	 ยกตัวอย่างเช่น	 โครงการในพระราชดำาริตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	งานสว่นนีศ้ษิยเ์กา่อาสาเขา้มาเปน็คณะกรรมการชว่ยจัดการ	

งานแปลงเกษตรและการเลี้ยงไก่	 กลุ่มวัยรุ่นมาช่วยดูแลน้องๆ	 นักเรียนใน

โรงเรยีน	เหลา่นีเ้ป็นการขยายผล	เพือ่ดึงชมุชนเข้ามามส่ีวนรว่ม	แลว้กจ็ะพฒันา

เป็นกองทุนให้ชาวบ้านดำาเนินการเป็นของกลุ่มได้ในอนาคต	

อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ปัจจุบันยังต้องอาศัยการทำางานร่วมกัน

ระหวา่งโรงเรยีนและชมุชน	เพือ่ความสมัพนัธท์ีเ่หนยีวแนน่และปอ้งกนัปญัหา

การแทรกซึมจากผู้ไม่หวังดี	

ปี	๒๕๓๙	อาคารเรียนชั่วคราว	ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของ

ครูและชาวบ้านในชุมชน	 เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจ

ระหว่างครูและชาวบ้านในพื้นที่	 สะท้อนค่านิยมใหม่ของคนในชุมชนที่หันมา

สนใจด้านการศึกษาของบุตรหลานมากขึ้น

“เคยทำาเรือ่งเสนอทางหนว่ยงาน ขอเปิดโรงเรยีนระดบัมธัยมในพืน้ท่ีด้วย 

เพราะเราคิดว่าการสรา้งคนตอ้งสรา้งตัง้แตอ่นุบาลไปจนกระทัง่เขา้สูว่ยัรุน่

ที่นี่เราสอนถึง ป.๖ เด็กจบไปกำาลังอยู่ในช่วงที่ต้องการการเรียนรู้ใหม่ ถ้าหลง

เข้าไปในกลุ่มคนที่ไม่หวังดีจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย ดังนั้นเราเลยมี

ความคิดที่จะก้าวต่อไป แต่เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนมีไม่เพียงพอ ตอนนี้ก็ยังทำา

ไม่ได้” 
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ปัจจุบันเด็กในชุมชนปรับทัศนคติเป็นเชิงบวกมากข้ึน	 เห็นคุณค่าของ

สังคมและมีจิตสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น	 แต่จุดด้อยกลับเป็นระบบ 

การจดัการทำางานในภาพรวมของโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนทีไ่มส่ามารถ

ขยายพื้นที่ออกไปในวงกว้างได้

“เหมือนเราโยนหินลงน้ำา น้ำาก็กระเพ่ือมไปได้แค่หย่อมหนึ่ง แต่เราขาด

กำาลังที่จะเสริมให้แรงกระเพื่อมกระจายออกไปยังหมู่บ้านอื่นๆ เราชนะหรือ

เข้าครอบครองได้แค่ ๓ หมู่บ้าน แต่กำาลังพลเราน้อยและปัจจัยด้านสถานที่  

เลยไม่สามารถขยายออกไปอีกได้ ถ้าครูตำารวจตระเวนชายแดนมีจำานวนมาก

เพียงพอกับเด็กและมีกำาลังเหลือ รวมทั้งมีพื้นท่ีเพียงพอ เราสามารถขยาย 

ความดี ขยายแรงศรัทธาออกสู่หมู่บ้านอื่นๆ ได้เป็นวงกว้างแน่นอน”

อย่างไรก็ตามครูอาดัมยืนยันว่า	 ตลอดระยะเวลากว่า	 ๒	 ทศวรรษกับ 

การทำางานในบ้านปาโจแมเราะ	 ยังไม่เคยมีนักเรียนท่ีจบออกไปแล้วประพฤติตัว

ไม่ดี	หรือเข้าร่วมกลุ่มกับผู้ไม่หวังดีเลย

“กล้ารับประกันเลย เพราะไม่เคยได้ยินข่าว หมู่บ้านชนบทเป็นชุมชนที่

รู้จักกันหมด ถ้าใครไปทำาอะไรไม่ดี จะรู้กันไปทั่ว ส่วนมากเด็กจะกลับมาอยู่ใน

ทอ้งถ่ิน บางคนมีครอบครวัแลว้มาทำามาหากินอยู่หมูบ่า้นใกล้ๆ  กนั ตอนเย็นๆ 

ก็ยังแวะเข้ามาคุยกันที่บ้าน มาช่วยเป็นหูเป็นตาให้”

“ผู้ปกครองเด็กจากหมู่บ้านพื้นราบยังขี่รถพาลูกขึ้นเขามา	
๗	กิโลให้มาเรียนกับเราที่นี่	ทั้งที่โรงเรียนด้านล่างก็มี	
ปากต่อปากจากคนในชุมชนที่เราทำาไว้ดีแล้วนี่แหละ
จะไปขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ	ข้างเคียงได้ง่ายขึ้น

ทำาให้เราคืบหน้าเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
เฉพาะพื้นที่ต่างๆ	ได้มากขึ้นด้วย”
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ภาพในอดีตที่ผ่านมา	ชาวบ้านอาจมองโรงเรียน	ตชด.	เป็นโรงเรียนที่มี

ระเบียบเข้มงวด	เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจทหารติดอาวุธน่ากลัว	แต่เวลาพิสูจน์ให้

ชุมชนเห็นแล้วว่า	ภาพที่คิดนั้นไม่ใช่เลย	สิ่งที่สะท้อนกลับมา	คือ	ผลผลิตที่เขา

ไดส้ัง่สมและสัง่สอนออกไปสูโ่ลกภายนอกจนเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมและชุมชน

มุสลิม	เป็นผลให้ยอดจำานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจนอาคารเรียนไม่เพียงพอรองรับ

“ผู้ปกครองเด็กจากหมู่บ้านพื้นราบยังขี่รถพาลูกขึ้นเขามา ๗ กิโลให้มา

เรียนกับเราที่นี่ ทั้งที่โรงเรียนด้านล่างก็มี ปากต่อปากจากคนในชุมชนที่เราทำา

ไว้ดีแล้วนี่แหละ จะไปขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ ข้างเคียงได้ง่ายขึ้น ทำาให้เรา 

คบืหนา้เขา้สูก่ระบวนการแก้ไขปัญหาท้องถ่ินเฉพาะพ้ืนทีต่่างๆ ไดม้ากข้ึนดว้ย”

“คุณค่า”	ของคน

แบบอยา่งท่ีดขีองคร	ูเปน็ต้นแบบใหน้กัเรยีนเจรญิรอยตามและมอีนาคต

ที่ดี	คำากล่าวนี้ใช้ได้อย่างดีกับครูอาดัม

คร้ังหน่ึงขณะท่ีครูอาดัมน่ังกินก๋วยเต๋ียวอยู่บริเวณศาลาข้างทางในหมู่บ้าน

รถทวัรคั์นหนึง่วิง่เข้ามาจอด	สกัพกัเดก็ผูห้ญงิคนหนึง่เดนิลงจากรถทวัร์แลว้ปร่ี

เข้ามาพร้อมยกมือไหว้	 เธอนั่งลงแล้วบอกว่า	 “ตอนนี้หนูกำาลังเรียนแพทย์อยู่ 

เรียนจบแล้วจะกลับมาทำางานที่บ้านนะคะครู”

ปัจจุบันมีศิษย์เก่าจากการอบรมสั่งสอนของเขาไม่ต่ำากว่า	๕	คน	มุ่งมั่น

ศึกษาทางการแพทย์	เพื่อกลับมาทำาประโยชน์ให้แผ่นดินเกิดของตนเอง

หรือแม้แต่ภาพความประทับจากการจัดค่ายพักแรมระหว่าง	๒	โรงเรียน	

ท่ีโรงเรียนหนึ่งมีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์	 กับอีกโรงเรียน

หนึ่งที่เป็นพุทธร้อยเปอร์เซ็นต์	

“โรงเรียนสังวาลย์วิท ๔ ที่เราเคยเข้าไปดูแล อยู่ห่างออกไปจากบ้าน 

ปาโจแมเราะ ๔๐ กิโลเมตร ทุกปีจะจัดค่ายพานักเรียนมาทำากิจกรรมร่วมกัน 

เราแบ่งกลุ่มว่าใครจะพักเต็นท์ไหน พอจับคู่ได้ เขาจับมือ กอดคอไปด้วยกันได้
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อย่างสันติ เสมือนมีพ่อแม่เดียวกันได้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นเพราะเราปลูกฝังหลักคิด

และความเชื่อที่ดีงามติดตัวเด็ก เพื่อให้เขาเป็นคนดีและทำาประโยชน์ให้ผู้อื่น”

สิ่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและความสำาเร็จอีกอย่างหนึ่งของครูที่ชื่ออาดัม

ท้ังท่ีไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี	 แต่ครูอาดัมก็ไม่เคยคิดละท้ิงบ้านปาโจแมเราะแห่งน้ี	

เขาบอกลกูศษิยข์องเขาเสมอวา่	“เสน้ทางทีเ่ธอจะเดนิต่อไปข้างหนา้ ขอใหเ้ธอ

เดินตรงไปตลอด อย่าไปแวะพักตรงพุ่มไม้ ให้ถึงจุดหมายแล้วค่อยว่ากัน  

ทางเดินชีวิตครูวันหน่ึงก็จะจบ แต่ส่ิงท่ีทำาไว้จะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาดูแลต่อ”

การปลูกฝังและการแนะนำาท่ีถูกต้อง	 โดยไม่จำากัดกรอบหรือขอบเขต 

ความคิด	พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เองอย่างอิสระ	เป็นสิ่งที่ทำาให้

นักเรียนโรงเรียน	ตชด.บ้านปาโจแมเราะมีความสุขและสนุกกับการเรียน	ทั้งยัง

เติบโตขึ้นมาเป็นกำาลังที่เข้มแข็งของชาติ

ณ	 วันนี้	 ความจริงใจของครูอาดัมต่อการสร้างสันติสุขในพ้ืนที่ภายใต้ 

ความดูแลของเขา	 ได้ผลิดอกอย่างสวยงาม	 เมื่อถามถึงสิ่งท่ีปรารถนาสูงสุด	 

ครูอาดัม	ขุนจันทร์	บอกว่า	

“อยากให้ศิษย์เก่ากลับมารวมตัวกัน เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ใครอยู่ใน 

ฟอร์มไหน ทำาอาชีพอะไรก็มาฟอร์มนั้น อยากให้พระองค์ท่านได้เห็นว่า  

ตลอดระยะเวลาที่เราสนองงานพระองค์ ผลผลิตได้กลับคืนสู่สังคมสวยงาม

ขนาดไหน”

.............................
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จ�กผู้รับ
กลับม�เป็น

ผู้ให้
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ครูรุ่นที่
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โรงเรียนบ้านนาประดู่
ตำาบลนาประดู่	อำาเภอโคกโพธิ์	
จังหวัดปัตตานี

ครูก�ญจน� จองเดิม
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เส้นทางชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านมาเธอเป็นผู้รับมาโดยตลอด	 

แต่เพราะได้รับการปลูกฝังในส่ิงท่ีดี	 โดยเฉพาะจากครูผู้อบรมส่ังสอน	 ส่ิงท่ีเธอ 

ได้รับในวันน้ันจึงกลายเป็นแรงผลักดันให้วันน้ีเธอกลับมาเป็นผู้ให้	 เพ่ือถ่ายทอด

สิ่งดีๆ	ที่เธอเคยรับ	หรือแม้แต่สิ่งที่ดีกว่าให้ลูกศิษย์ของเธอต่อไป

ครูก�ญจน�	จองเดิม	เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวธรรมดาๆ	ในจังหวัด

ปัตตานี	 พูดให้ชัดลงไปอีกสภาพครอบครัวของเธอออกจะปากกัดตีนถีบเสีย

ด้วยซ้ำา	แต่เพราะเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัย	ไม่เกเร	และตั้งใจเรียน	กาญจนาจึง

เป็นที่รักของครู	เธอรู้สึกว่าในชีวิตวัยเรียนเจอแต่ครูที่ดี	มีเมตตา	และเอาใจใส่

ลูกศิษย์มาโดยตลอด	ความรักและความห่วงใยจากครูทำาให้เธอรู้สึกประทับใจ

จนตั้งปณิธานกับตัวเองว่า	

“ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องเป็นครูให้ได้”

 “เรามาจากครอบครัวลำาบาก สมัยเรียนพ่อให้เอาผลไม้ที่บ้านไปขายใน

โรงเรียน จนตอนเรียนมัธยมพ่อพูดตรงๆ เลยว่าไม่ปัญญาส่งให้เรียนแล้ว เราเลย

ต้องย้ายไปอยู่กับป้าที่สุไหงโกลก พอไปอยู่บ้านคนอื่นเราจะนิ่งดูดายก็ไม่ได้ 

ตอนนั้นทำางานหนักมากจนผลการเรียนแย่ลง เลยขอพ่อย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน 

หางานทำาเพือ่มีรายไดเ้สรมิ แลว้ตัง้ใจไว้วา่จะสอบทนุโครงการเพชรในตมใหไ้ด ้

เพราะถ้าเราได้ทุนการศึกษาจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวไปได้มาก”

“ถ้าไม่มีครูดีๆ	ที่สอนเรามาตลอด
ไม่มีโครงการเพชรในตม
คงไม่มีเราในวันนี”้ 
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เริ่มต้นเดินตามฝัน

เพราะความอยากเรียน	ครูกาญจนาจึงต้ังหน้าต้ังตาเรียนจนติดอันดับเป็น

นักเรียนเรียนดีคนหนึ่ง	ผลการเรียนเฉลี่ยของเธออยู่ในระดับ	๓	ขึ้นไป	ทำาให้มี

สทิธ์ิสมคัรสอบเข้ารบัทนุการศกึษาโครงการเพชรในตม	เพ่ือเข้าศกึษาต่อระดบั

อุดมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	เอกประถมศึกษา	มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

ตามที่ตั้งใจไว้

“โครงการเพชรในตมเปิดโอกาสให้นกัเรยีนจากหมู่บา้นในโครงการอาสา

พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) หรือหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่สีแดงท่ัวประเทศ 

สมัครสอบคัดเลือกเพ่ือรับทุนการศึกษาแล้วกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง 

ทั่วประเทศรับทั้งหมด ๓๐ คน เราก็สอบเข้ามาได้เป็น ๑ ใน ๘ คนของภาคใต้” 

ด้วยความมานะและพากเพียร	 รวมท้ังความรักต่ออาชีพครูที่แน่วแน่ 

มาตั้งแต่สมัยเรียน	ถึงแม้จะเป็นเพียงนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	เรียกว่าเป็น

ครูเต็มตัวก็ยังไม่ใช่	 ครูกาญจนาก็ไม่เคยทิ้งความฝัน	 แถมยังปั้นแต่งความฝัน

ของเธอให้เป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

“พอเข้ามาเรียนที่ มศว. ก็เริ่มสอนพิเศษวิชาภาษาไทย โชคดีที่ 

ผู้ปกครองไว้ใจเรา จนมีนักเรียนมาเรียนเรื่อยๆ ทำาให้มีรายได้เพียงพอที่

จะดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องรบกวนทางบ้านอีก” 

เมื่อฝันเป็นจริง

เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี	จากคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ในปี	 พ.ศ.๒๕๓๖	 ครูกาญจนาบรรจุเข้าเป็นครูในทันทีท่ี	

โรงเรียนบ้�นคลองหิน	 ตำ�บลป�กล่อ	 อำ�เภอโคกโพธิ์	 จังหวัดปัตต�นี  

เป็นพื้นที่แรกที่เธอได้เริ่มต้นเส้นทางสายอาชีพครูอย่างแท้จริง
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คลองหิน	เป็นชุมชนปิด	คนในชุมชนปิดกั้นตัวเองจ�กคนและสิ่งเร้�

ภ�ยนอก	ส่ิงแรกท่ีครูก�ญจน�ทำ�เม่ือเข้�ไปในพ้ืนท่ีไม่ใช่ก�รตะบ้ีตะบันสอน	

แต่เธอเริ่มจ�กก�รเข้�ไปศึกษ�วิถีชีวิต	และสร้�งสัมพันธ์กับคนในชุมชน

“เราเป็นคนพุทธและไม่ใช่คนในพื้นที่ ชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม 

เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปทำาความรู้จักกับชุมชนก่อน ต้องสร้างความไว้ใจกัน 

เริ่มจากไปเยี่ยมบ้านชาวบ้าน ไปแนะนำาตัวเองให้เขารู้จัก สมัยนั้นไปไหน 

มาไหนยังไม่ต้องกลัวอันตราย แต่สมัยนี้ทำาอย่างนั้นไม่ได้แล้ว” 

ถึงแมพ้ืน้เพจะไมใ่ชค่นคลองหนิ	แตค่รกูาญจนาก็เข้าใจปัญหาการศกึษา

ในสามจงัหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นอยา่งดี	เพราะเธอผา่นประสบการณเ์หลา่นัน้

มาด้วยตัวเอง

“เราเจอมากับตัวเองว่าพ้ืนท่ีท่ีเราอยู่มีสภาพปัญหาอย่างไร สังคมที่นี่ 

ด้านหน่ึงยังกีดกันเร่ืองการศึกษา พูดได้เลยว่าเด็กเรียนจบมัธยมก็ถือว่าดีมากแล้ว 

เด็กส่วนใหญ่เรียนจบแล้วก็ออกไปแต่งงานกับคู่ครองท่ีพ่อแม่หาให้ ส่วนโรงเรียน

จะสอนแคส่ิง่ทีต่อ้งการใหเ้ดก็รู ้แตไ่มใ่หเ้ดก็อา่นออกเขยีนได ้เพราะไมต่อ้งการ

ให้เด็กไปหาความรู้นอกเหนือจากสิ่งที่สอน”



๑๐๘

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

เป็นความจริงที่ต้องยอมรับ	 ไม่ใช่แค่เรื่องความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา	

แต่อุปสรรคสำาคัญของการศึกษาในพ้ืนที่สีแดงเหล่าน้ีคือ	 “คว�มเชื่อ”	 ที่ 

ไมส่ามารถลบลา้งหรอืเปลีย่นแปลงไดภ้ายในวันสองวนั	ครกู�ญจน�พย�ย�ม

คล�ยปมแก้ไขปญัห�ในจดุนี	้ดว้ยก�รสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนต่อในระดบั

ที่สูงขึ้น	 แต่ก็ต้องระวังตัว	 ไม่ทำ�อะไรออกนอกหน้�	 จนทำ�ให้คนในพื้นที่

รู้สึกผิดแปลก

“เราพานักเรียนไปเรียนต่อหลายรุ่นเลย บางคนเราให้ทุนการศึกษาเอง 

แต่ปัญหามีทั้งที่ตัวเด็กและพ่อแม่ เด็กลาออกกลางคันจำานวนมากทุกรุ่น  

ครูชี้แจงว่าสาเหตุเป็นเพราะนักเรียนของเราอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่กล้าพูด

และไมย่อมพดูภาษาไทย พอ่แมบ่างคนพอลกูเรยีนตอ่ไปไดส้กัพกัก็บอกใหห้ยุด

ให้กลับบ้าน ไปทำาสวนทำาไร่ หรือไม่ก็แต่งงาน เขาไม่อยากให้ลูกเรียน”

แก้เหตุ...แห่งปัญหา

เม่ือรู้ว่�ส�เหตุท่ีแท้จริงอย่�งหน่ึงท่ีเป็นอุปสรรคให้นักเรียนไม่ส�ม�รถ

เรยีนตอ่ได	้เกดิจ�กก�รไม่รูภ้�ษ�ไทย	เพร�ะในชีวติประจำ�วนัเด็กใชภ้�ษ�

มล�ยูเป็นหลัก	ครูก�ญจน�จึงห�ท�งแก้ปัญห�ด้วยก�รขอผู้บังคับบัญช�

ให้ย้�ยตัวเธอไปสอนวิช�ภ�ษ�ไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษ�ปีท่ี	 ๓		

เป็นต้นไป

“เข้ามาบรรจุที่โรงเรียนบ้านคลองหินปีแรกได้มาสอนภาษาไทยชั้น ป.๖ 

จำาได้ว่าช่วงนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนอยู่ในลำาดับ

เกอืบสดุท้ายของอำาเภอ เพราะกอ่นหนา้นีไ้ม่มีครสูอนภาษาไทยให้นกัเรยีนเลย 

พอเรามาสอน ป.๖ มันก็ช้าเกินไปสำาหรับจะสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

เพราะเป็นช่วงปลายแล้ว นักเรียนจะต้องย้ายไปเรียนที่อื่นต่อ”

และแล้วคว�มพย�ย�มของครูก�ญจน�ก็เกิดผล	เธอใช้เวล�ร่วม	๔	ปี

บ่มเพ�ะคว�มรู้วิช�ภ�ษ�ไทยให้นักเรียนโรงเรียนบ้�นคลองหิน	จนผลสัมฤทธ์ิ



๑๐๙

ครูรุ่นที่

ท�งก�รเรียนวิช�ภ�ษ�ไทยของนักเรียนชั้น	ป.๖	รุ่นที่เธอประคับประคอง

ม�ตั้งแต่ชั้น	ป.๓	ขึ้นม�เป็นลำ�ดับที่	 ๑	ของอำ�เภอ	คว�มเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นครั้งนั้นเป็นสิ่งที่น่�ประหล�ดใจและเป็นที่กังข�	 จนต้องมีก�รจัด	

ก�รสอบขึ้นใหม่อีกครั้ง	 โดยเปลี่ยนตัวกรรมก�รคุมสอบนักเรียนท้ังหมด	

แต่คว�มจริงก็เป็นคว�มจริงอยู่วันยังค่ำ�	 เมื่อนักเรียนของครูก�ญจน�ทำ�

แบบทดสอบมีผลคะแนนออกม�น่�ประทับใจเช่นเดิม	 พิสูจน์ให้เห็นว่�	

พวกเข�เข้�ใจภ�ษ�ไทยจริงๆ	 ไม่ใช่ก�รจัดฉ�กสร้�งภ�พของใครคนใด	

คนหนึ่ง

พัฒนาสื่อการสอนเฉพาะถิ่น

สำาหรับวิธีการและเทคนิคการสอน	 ครูกาญจนาทุ่มเทพัฒนาการเรียน 

การสอนและสร้างสื่อการสอนขึ้นมา	 ด้วยการนำาความรู้และความรักใน 

วิชาภาษาไทยท่ีเธอพกดีกรีปริญญาโทภาษาไทยศึกษา	 จากมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒพ่วงท้ายมาด้วย	 เธอนำาทักษะและเทคนิคการสอนที่เรียนมา

ประยุกต์เป็นชิ้นงานเพื่อเป็นสื่อก�รสอนเฉพ�ะถิ่นให้แก่นักเรียน	

“วิธีการ คือ ให้นักเรียนหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อน ครูเป็นเพียงคน 

ตั้งโจทย์”

ครูกาญจนา	 เล่าย้อนความว่า	 ที่บ้านคลองหิน	 เธอเคยให้นักเรียน 

หาข้อมูลเก่ียวกับการละเล่นดั้งเดิมในชุมชน	 หลังจากน้ันเธอรับช่วงต่อเป็น 

ผู้รวบรวมข้อมูลทั้งหมด	เพื่อร้อยเรียงเป็นเรื่องราวของชุมชนลงในหนังสือ

“วิธีการคือ	ให้นักเรียนหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อน
ครูเป็นเพียงคนตั้งโจทย”์



๑๑๐

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

“พอเราได้ข้อมูลจากนักเรียน เราก็นำามาประมวลผล ถ่ายทอด 

เรื่องราวทั้งหมดออกมาเป็นเรื่องเดียว ใส่ตัวละคร ใส่เหตุการณ์เข้าไปให้

สนกุมากขึน้ แทนทีจ่ะใช้หนงัสอืของกระทรวงศกึษาธกิารท่ีไกลตัว เน้ือหา

ไมเ่ขา้กับทอ้งถิน่และดนูา่เบือ่ เรากท็ำาออกมาเปน็หนงัสอืเรยีนทอ้งถิน่ของ

เราเอง เม่ือเร่ืองราวสนุกและเป็นเร่ืองใกล้ตัว เด็กก็ให้ความสนใจอยากอ่าน”

นอกจากความรูพ้ื้นฐานโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยแลว้	ครูกาญจนายังเนน้

กวดขันระเบียบวินัยให้นักเรียนซึ่งเธอถือว่าเป็นเรื่องสำาคัญมาก	

“ยอมรับว่าตัวเองเป็นครูที่ดุ ทุกครั้งที่เข้าสอนเราดูความเรียบร้อยของ

ห้องก่อน ถ้าห้องไม่เรียบร้อยเราจะไม่สอน แรกๆ ยังต้องเตือนนักเรียนอยู่

ตลอด แตพ่อเรากวดขันทำาเปน็ประจำานกัเรยีนกท็ำาเปน็นสิยั ตอนนีไ้มต้่องเตือน

หรือดุอีกเลย ห้องสะอาดเรียบร้อย เราเข้าไปปุ๊บพร้อมสอนได้เลย”  

โครงการออมทรพัยว์นัละบาท	เปน็อกีโครงการทีค่รูกาญจนาริเร่ิมนำามา

ใช้กับนักเรียนประจำาชั้นของเธอ

“ให้นักเรียนนำาเงินมาฝากวันละบาท ใครไม่มีก็ไม่เป็นไร ฝึกให้ออมแต่ก็

ใหท้ำาตามความสมคัรใจ อยา่งนอ้ยนกัเรยีนกไ็ดรู้จ้กัว่าการออมคอือะไร เพราะ

เขาได้เห็นผลลัพธ์เมื่อเราคืนเงินให้ตอนจบเทอม” 



๑๑๑

ครูรุ่นที่

ใช้ประสบการณ์เดิมนำาทาง

เมือ่สถานการณใ์นพืน้ทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึน	บีบคัน้ให้เธอต้องขอย้าย

โรงเรียน	 ครูกาญจนา	 บอกว่า	 เธอรู้สึกเสียใจที่ทำาให้นักเรียนรู้สึกเหมือนโดน

ทอดทิง้	ตลอดระยะเวลา	๑๑	ปใีนพืน้ทีโ่รงเรยีนบ้านคลองหนิเป็นชว่งเวลาหนึง่

ในชีวิตที่เธอหวงแหน	 ด้วยเหตุนี้เธอจึงทำาหน้าที่ครูอย่างถึงที่สุด	 ด้วยการ

สนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหินจำานวนหนึ่งได้เรียนต่อ	 

แม้เธอจะไม่ได้สอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ตาม	

อย่างไรก็ตาม	พื้นที่ใหม่	สิ่งแวดล้อมใหม่	นักเรียนใหม่	แต่ประสบการณ์

ที่ผ่านมายังใช้ได้เสมอ	ณ	 โรงเรียนบ้�นน�ประดู่	 ตำ�บลน�ประดู่	 อำ�เภอ

โคกโพธิ์	 จังหวัดปัตต�นี	 ครูกาญจนาเริ่มต้นทำางานอย่างมุ่งมั่นและมั่นคง	

เพราะมีประสบการณ์คอยนำาทาง	

ครูกาญจนานำาประสบการณ์ทำางานในพ้ืนที่บ้านคลองหินมาปรับใช้กับ

พื้นที่บ้านนาประดู่	ถึงแม้บริบทชุมชนจะต่างกันโดยสิ้นเชิง

โรงเรียนบ้านนาประดู่ต้ังอยู่ใกล้ชุมชนเมืองมากกว่าโรงเรียนบ้านคลองหิน	

สภาพชุมชนพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า	 นอกจากนี้ความแตกต่าง

ของนักเรียน	 คือ	นักเรียนโรงเรียนบ้�นน�ประดู่มีทักษะด้�นก�รอ่�นและ

ก�รเขียนอยู่บ้�งแล้ว	แต่ยังข�ดทักษะด้�นก�รอ่�นจับใจคว�มสำ�คัญ

“เราเริ่มจากเข้าไปทำาความรู้จักกับคนในชุมชนเหมือนอย่างที่เคยทำา  

แล้วก็เป็นความบังเอิญอีกท่ีโรงเรียนบ้านนาประดู่ไม่มีครูสอนภาษาไทย เราก็ได้

เข้ามาสอนวิชาที่เรารักอีกครั้ง”

หนังสือสื่อการสอนจากโรงเรียนบ้านคลองหิน	เป็นตัวอย่างสื่อการสอน

ทีท่ำาใหนั้กเรียนบ้านนาประดูเ่กิดจนิตนาการ	และเขา้ใจภาพรวมของกจิกรรมนี้

มากข้ึน	คราวนีค้รกูาญจนาตัง้โจทยใ์หน้กัเรยีนคน้ควา้หาขอ้มลูเกีย่วกบัจังหวดั

ปัตตานีทั้งหมด	๕	ด้าน	จัดทำาขึ้นเป็นหนังสือสื่อการสอน	๕	เล่ม	ตามคำาขวัญ

ที่ตั้งขึ้นว่า“รุ่งเรืองประเพณี สุขีพิธีกรรม น้อมนำาความเชื่อ สนุกเหลือ 



๑๑๒

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

การละเล่น ดีเด่นเร่ืองตำานาน” โดยทำาควบคู่ท้ังศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม	

เพ่ือส่งเสริมการเขียนไปพร้อมกับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำาคัญ	

นอกจากนี้ครูกาญจนายังพัฒนาทักษะการเขียนร้อยกรองให้นักเรียนผ่าน

หนังสือที่เป็นสื่อการสอนด้วยเช่นเดียวกัน	

“สิง่สำาคญัคอืใหเ้ดก็เร่ิมตน้เรยีนรูจ้ากสิง่ใกลต้วั เขยีนผิดเขียนถกูไมเ่ปน็ไร 

เราจะได้รู้จุดอ่อนของเด็ก แล้วนำามาปรับปรุงแก้ไขทีหลัง”

คว�มทุ่มเทใส่ใจในก�รดูแลลูกศิษย์ทำ�ให้ครูต้องทำ�หน้�ที่ม�กกว่�

ก�รสอน

“ถึงเราจะสอนเด็กทั้งห้อง แต่ครูต้องศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เพราะเด็ก

แต่ละคนมาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน วิธีการของเราคือเด็กคนไหน

มีปัญหาเป็นพิเศษ เราจะไปเยี่ยมบ้าน เชื่อไหมว่าบางครอบครัวมีลูก ๑๓ คน 

เรียงมาเลยต้ังแต่ ป.๖ ป.๕ ลงไปจนถึงอนุบาล วันน้ีคนน้ีมาโรงเรียนอีกคนไม่มา 

วนัน้ีอกีคนมาอกีคนไมม่า ปญัหาพวกนีพ้อเรารูเ้ราจะตอ้งเอามาคยุในโรงเรียน

ให้ครูคนอื่นเข้าใจด้วย”

อย่างไรก็ตาม	 การทำางานทุกงานในทุกท่ีย่อมมีอุปสรรค	 ทั้งจากสภาพ

แวดล้อมหรือเพื่อนร่วมงาน	เช่นเดียวกับการทำางานที่โรงเรียนบ้านนาประดู่	

“ถึงแม้ชุมชนจะเปิดกว้างมากข้ึน แต่ก็ยังไม่ยอมรับให้เด็กมีการศึกษา

สงูๆ ส่วนการทำางานในโรงเรยีนเราจะไปบงัคบัใครใหท้ำาตามอยา่งเราหมด

“เราซื้อใจคนในพื้นที่ได้	เพราะอุดมการณ์	ความจริงใจ
และความมุ่งมั่น...อะไรที่ทำาได้เราทำาหมด	เพราะเราทุ่มเท	

เราเลยได้รับกลับมา	มากบ้างน้อยบ้าง	ช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไร”



๑๑๓

ครูรุ่นที่

ก็ไมไ่ด ้เพราะฉะนัน้อะไรทีเ่ราทำาไดแ้ล้วเปน็ประโยชนต่์อสว่นรวมเรากท็ำา 

คนอื่นไม่ทำาก็ไม่เป็นไร เราต้องมีเป้าหมายและมุ่งมั่นในแนวทางของเรา 

การทำางานทีผ่า่นมาเราซือ้ใจคนในพืน้ทีไ่ด้ เพราะอดุมการณ์ ความจรงิใจ

และความมุ่งมั่นของเราจริงๆ อะไรที่ทำาได้เราทำาหมด สอนท้ังในตำารา 

สอนทักษะการใช้ชีวิต เพราะเราทุ่มเทเราเลยได้รับกลับมา มากบ้าง 

น้อยบ้าง ช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไร”

สร้างความภาคภูมิใจให้เด็ก

ในทัศนะของครูกาญจนาผู้คลุกคลีอยู่กับเด็กในพื้นท่ีห่างไกลและ 

ยากลำาบากมาตัง้แตต่น้	เธอเหน็วา่ก�รส่งนกัเรยีนเข�้แขง่ขันหรอืเข�้ประกวด

ในโครงก�รต�่งๆ	เปน็สิง่สำ�คญัทีจ่ะชว่ยกระตุ้นคว�มสนใจด้�นก�รศกึษ�

ให้แก่นักเรียนเหล่�นี้

“จุดน้ีเราต้องทำาความเข้าใจตามสภาพพ้ืนท่ี เด็กในพ้ืนท่ีห่างไกลเขาไม่ค่อย

กระตือรือร้นเรื่องการเรียน และก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากภายนอก ดังนั้น

แรงกระตุน้เป็นสิง่สำาคัญและตอ้งทำาอยู่ตลอด การผลกัดนัเขาใหเ้ข้าแข่งขันไมใ่ช่

เพื่อล่าหรือชิงรางวัลให้เด็กกับครูอย่างเดียว”



๑๑4

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

เวลาสอนในห้องเรียนครูกาญจนาทุ่มเทสอนให้นักเรียนทุกคน	 แล้วหา

เวลานอกสอนเพิม่เตมิใหแ้กนั่กเรยีนทีม่คีวามตัง้ใจหรอืเหน็แวว	เพือ่พานกัเรียน

เข้าแข่งขัน	พอเดก็ได้รางวัลตวัเขาเองกด็ใีจ	ความภาคภมูใิจเลยเปน็แรงผลกัดนั

ให้เขามุ่งมั่นตั้งใจเรียนต่อไป	พอเพื่อนเห็นก็เอาเป็นตัวอย่าง	ผู้ปกครองรู้ก็เริ่ม

ให้ความสนใจลูกหลานมากขึ้น

นอกจ�กก�รทำ�ให้นักเรียนเห็นคุณค่�และภ�คภูมิใจในตัวเองแล้ว	

สิ่งหนึ่งที่ครูก�ญจน�ภ�คภูมิใจและประทับใจในตัวเองม�กที่สุด	 คือ		

ก�รที่เธอส�ม�รถทำ�ให้หนังสือเข้�ม�เป็นเครื่องมือหลักช่วยส่งเสริมและ

พฒัน�ทกัษะก�รเขยีนและก�รอ�่นภ�ษ�ไทยของนกัเรยีนได้	เช่น	หนังสอื

ส่งเสริมก�รอ่�นเพื่อพัฒน�ก�รอ่�นจับใจคว�ม	 หนังสือพัฒน�ก�รเขียน

ร้อยกรอง	เป็นต้น	

ตั้งชมรมพัฒนาวิชาชีพครู

ส่ือการเรียนของเธอกลายเป็นต้นแบบ	 “ห้องเรียนครูมืออ�ชีพ”	 ท่ี 

เปิดโอกาสให้ครู	๑๕	คนจากพื้นที่อื่นเข้ามาเรียนรู้	จนกลายเป็นโมเดลต้นแบบ

ขยายเครือข่ายออกไปอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดปัตตานี	 แล้วกลายเป็นชมรม

พัฒน�วิช�ชีพครูท่ีรวมครูใน	 4	 จังหวัดพ้ืนท่ีสีแดง	 ได้แก่	 ยะลา	 ปัตตานี	

นราธิวาส	และสงขลา	ให้มาพัฒนางานร่วมกันได้ในที่สุด

“สิ่งหนึ่งที่ครูกาญจนาภาคภูมิใจและประทับใจในตัวเอง
มากที่สุด	คือ	สามารถทำาให้หนังสือเข้ามาเป็น

เครื่องมือหลักช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
และการอ่านภาษาไทยของนักเรียนได”้



๑๑๕

ครูรุ่นที่

จากจุดเริ่มต้นในปี	พ.ศ.๒๕4๖	ชมรมพัฒนาวิชาชีพครู	อำาเภอโคกโพธิ์	

จังหวัดปัตตานี	ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย	ปัจจุบันได้รับทุนสนับสนุน

ส่วนหนึ่งจากคุรุสภา	 เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในเครือข่าย	 4	 จังหวัด

ภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ	มีสมาชิกกลุ่มรวมแล้วกว่า	๓๕๐	คน

“เครือข่ายของเราจะช่วยกันตลอด ทั้งจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรม

เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอน เชิญครูในเครือข่ายที่ประสบความสำาเร็จ 

มาเป็นวิทยากรแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ซ่ึงกันและกัน หรือถ้าช่วงไหน

โอกาสดีก็อาจจะมีวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้ความรู้”

ครกูาญจนาบอกวา่	กลุม่ของเราไมไ่ดต้ั้งข้ึนมาเพ่ือพัฒนาวิทยฐานะของ

ครอูยา่งเดยีว	แตเ่ราตอ้งการพฒันาครใูห้มเีคร่ืองมอืไปจัดการเรียนการสอนให้

นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ	 ตรงตามความต้องการของนักเรียนในแต่ละพ้ืนที่

ด้วย

ตลอดเวลาที่ผ่านมา	 ครูกาญจนาทำาหน้าที่ครูของเธอด้วย	 “คว�มรัก” 

และ	“คว�มรัก”	นี้เองที่ทำาให้เธอฝ่าฟันอุปสรรคด้านความเชื่อและความต่าง

ทางศาสนาจนสามารถพัฒนานักเรียนของเธอขึ้นมาได้	 แม้จะไม่ต่อเนื่องหรือ

ราบรื่นนักก็ตามที

ผลสำาเร็จอาจมองเห็นแสงไฟบางดวงท่ีเคยจุดสว่างดับลงบ้าง	แต่ก็มีดวงไฟ

อีกหลายดวงท่ียังส่องสว่างและยังคงมีอีกหลายดวงท่ีรอให้เธอจุดประกายต่อไป	

แน่นอนว่าเธอไม่เคยย่อท้อ	และยังมีความหวัง	ความฝัน	ครูกาญจนาบอกว่า	

เธออยากเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กเป็นของตัวเอง

“ทำาไม่ได้หรอกที่นี่ จะทำาให้ดียังไงก็ไม่ได้”	ครูกาญจนายังจำาคำาที่คนอื่น

เคยพูดกับเธอตั้งแต่เริ่มบรรจุที่โรงเรียนบ้านคลองหินได้อย่างแม่นยำา

“แต่เร�ทำ�ได้	อะไรท่ีเร�อย�กทำ�	เร�ต้องทำ�ให้ได้”	ครูกาญจนากล่าวย้ำา

อย่างแน่วแน่

.............................



๑๑๖

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

คุณธรรม
นำ�คว�มรู้



๑๑๗

ครูรุ่นที่



๑๑๘

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

ครูวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ	
โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง
ตำาบลแม่วะหลวง
อำาเภอท่าสองยาง	จังหวัดตาก

ครูอดุลย์ เทศส�ย



๑๑๙

ครูรุ่นที่

หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	จังหวัดปทุมธานี	ในวัย	๒๓	ปี	ครูอดุลย์	เทศส�ย	สมัครเข้าทำางาน

เป็นครูอาสาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	 จังหวัดมหาสารคามบ้านเกิดของ

ตนเองทันที	ทำางานอยู่ที่นั่น	๕	ปี	ก่อนสอบบรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียน

บ้�นแม่วะหลวง	ตำ�บลแม่วะหลวง	อำ�เภอท่�สองย�ง	จังหวัดต�ก	สถานที่

ท่ีเขาใชช้วีติตลอดทศวรรษทีผ่า่นมา	มุง่มัน่อบรมสัง่สอนนกัเรยีนของเขาใหเ้ปน็	

“คนดี” 

สำาหรับครูอดุลย์แล้วอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติมีศักด์ิศรี	 โดยเขายึดม่ัน

เสมอมาว่า	การให้ความรู้เป็นกุศลทานที่ยิ่งใหญ่

ไกลแค่ไหนก็ต้องไป
บ�้นแมว่ะหลวง	เปน็ชมุชนกะเหรีย่งทีอ่ยูไ่กลจากตวัเมอืงตากกวา่	๓๐๐	

กิโลเมตร	 ปัจจุบันถนนหนทางเข้าถึงหมู่บ้านยังลำาบาก	 จึงไม่ต้องพูดถึงเม่ือสิบปี 

ที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกที่ครูอดุลย์เดินทางมาที่นี่	

ครูอดุลย์เล่าถึงสภาพเส้นทางในตอนนั้นว่า	 ตลอดสองข้างทางมีทั้ง 

หลุม	บ่อ	และหุบเหว	การเดินทางต้องใช้เวลากว่า	๖	ชั่วโมง	แต่ด้วยคว�มรัก

ในอ�ชีพครู	ถึงไกลแค่ไหนก็ต้องไป

“อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี	
เขายึดมั่นเสมอมาว่า	การให้ความรู้เป็น

กุศลทานที่ยิ่งใหญ”่ 



๑๒๐

ครูเจ้าฟ้า...ครูผู้สร้าง

“ผมประทับใจในตัวเด็กตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในพื้นที่ วันแรกที่เข้าไปใน

โรงเรียน ท้ังท่ีผมเป็นครูใหม่ ก็ยังมีเด็กนักเรียนวิ่งกรูกันมาช่วยยกข้าวของ  

ตอนเข้าไปยังไม่มีบ้านพักให้อยู่เลย ทั้งเด็กทั้งชาวบ้านก็มาช่วยขุดดิน มาช่วย

สร้างกระต๊อบเล็กๆ ให้ผมอยู่” 

เมือ่ตอ้งไปใช้ชวิีตอยูใ่นพืน้ทีทุ่รกนัดาร	ไม่มีไฟฟา้ใช	้ไรส้ญัญาณโทรศพัท	์

ครูอดุลย์กลับอยู่ได้โดยไร้ปัญหา	เน่ืองจากเขาเติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกรรม	

สภาพแวดล้อมในวัยเด็กปลูกฝังให้เขาเป็นคนรักธรรมชาติ	 ชื่นชอบความสงบ	

และที่สำาคัญ	ความมีน้ำาใจและโอบอ้อมอารีของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ทำาให้เขา

ประทับใจมาจนถึงวันนี้

“ชมุชนนีเ้ปน็พ้ืนท่ีท่ีไม่มีปัญหายาเสพตดิหรอืสิง่ท่ีไมด่เีลย จะตดิกแ็คอ่ยู่

ห่างไกลเลยทำาให้คนในชุมชนขาดโอกาส”

ช่วยเหลือและแบ่งปัน

ครูอดุลย์ใช้พื้นที่	๕	ไร่	ใกล้บริเวณโรงเรียนทำาเกษตรแบบผสมผสานตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	ด้วยการเลี้ยงสัตว์ทั้งเป็ด	ไก่	วัว	และปลา	รวมทั้ง

ปลูกไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัวขึ้นมา	 เป็นแหล่งอาหารรอบบ้านให้ตัวเอง

เลือกทานได้	 แล้วเผื่อแผ่ไปให้นักเรียนและคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแล

และนำาไปเป็นอาหาร	 ก่อนจะขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไปในโรงเรียน	 เพื่อให้

นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มตัว	 นอกจากน้ียังใช้พ้ืนที่เกษตรดังกล่าวสร้าง

ฐานการเรยีนรูด้้านเกษตรพอเพยีงใหแ้กน่กัเรยีน	เพือ่ใหน้กัเรียนไดเ้หน็ตัวอย่าง

จากพื้นที่จริงอีกด้วย	

“หลายครั้งเวลาโรงเรียนจัดค่าย ผมจะใช้พื้นที่รอบๆ บ้านผมเป็นฐาน 

การเรียนรู้ให้นักเรียนได้เข้ามาดู มาลองทำา ให้เขาได้เห็นว่าสภาพตามธรรมชาติ

จริงๆ สร้างสมดุลให้ชีวิตได้อย่างไร” 



๑๒๑

ครูรุ่นที่

ครูอดุลย์บอกว่า	 เพราะพ่อเป็นเกษตรกร	 โตขึ้นมาเห็นวิถีชีวิตของพ่อ	 

จึงมีความรักและความผูกพันกับธรรมชาติตามไปด้วย	 พอได้มาทำางานที่

โรงเรียนเลยคิดว่าเราน่าจะบุกเบิกทำาโครงการอาหารกลางวัน	นำาพืชผักที่ปลูก

ไว้มาทำาอาหาร	พย�ย�มปรับทัศนคติคนในชุมชนจ�กปลูกพืชเศรษฐกิจ	

ในสวนเพื่อข�ยอย่�งเดียว	 ม�ปลูกผักหลังบ้�นไว้กินเองจะได้ไม่ต้องไป

เสยีเงนิซือ้	ตน้ไมใ้หญต่�่งๆ	ท่ีเพ�ะไวก้ใ็ห้นกัเรยีนม�ชว่ยกนัขนนำ�ไปปลกู

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน	 เป็นก�รสอนนักเรียนไปในตัวว่�	 เร�มีพอก็	

ช่วยเหลือแบ่งปัน

พัฒนาผู้เรียนพร้อมพัฒนาชุมชน

ความภาคภูมิใจสองประการที่ครูอดุลย์รู้สึกตลอดระยะเวลากว่า	๑๐	ปีที่

ไดท้ำางานในพ้ืนท่ีบ้านแม่วะหลวง	ไดแ้ก่	การพฒันาคณุภาพผู้เรยีน	และพฒันา

ชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

ดา้นการพฒันาผู้เรยีน	ครอูดลุยร์บัผดิชอบสอนสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่๑	ถงึปทีี	่๓	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทยของ
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นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปทีี	่๓	โรงเรยีนบา้นแมว่ะหลวงสงูกว่าเกณฑ์คะแนน

เฉลี่ยโอเน็ตระดับประเทศถึง	4	ปีซ้อน	(พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)	และเป็นโรงเรียน

เดียวในพื้นที่อำาเภอท่าสองยางที่ทำาได้เช่นนี้

แต่กว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยจะออกมาน่าพอใจเช่นนี้	

ครูอดุลย์ต้องทุ่มเทอย่างหนักเพื่อปลูกฝัง	 “คว�มรัก”	 ภาษาไทยให้นักเรียน	 

ครูเล่าว่า	ก่อนเข้�เนื้อห�วิช�ภ�ษ�ไทยทุกค�บจะให้นักเรียนท่องอ�ขย�น

เพื่อกระตุ้นให้ระบบประส�ทตื่นตัว	และทำ�ให้มีสม�ธิจดจ่อกับก�รเรียน 

ในตอนเท่ียงของทุกวันจะเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกด้วยการนำาเสนอ

ภาษาไทยวันละคำาหรือสำานวนไทยน่ารู้	วิธีการนี้แม้ไม่ใช่เรื่องใหม่	แต่เป็นการ

สง่เสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง	เพราะกอ่นจะออกมานำาเสนอ	นกัเรียนได้

ฝกึทักษะการเตรยีมตวั	การคน้ควา้	และพฒันาความมัน่ใจของตนเอง	เมือ่ผ�่น

กระบวนก�รคน้ห�	ศกึษ�ดว้ยตนเอง	แล้วออกม�นำ�เสนอ	นกัเรยีนจะจดจำ�

และเข้�ใจเนื้อห�เหล่�นั้นได้ดียิ่งขึ้น

ด้านปัญหาการออกเสียง	 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขาจึงมัก 

ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัด	 ปัญหานี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะครูอดุลย์นำา

เอาก�รร้องเพลงมาใช้พัฒนาการออกเสียงของนักเรียน	 ทำาให้นักเรียนรู้สึก

สนุกกับการเรียนและไม่กดดัน

“ทำาอยา่งไรกไ็ดใ้ห้นักเรยีนมโีอกาสใชภ้าษาไทยใหม้ากทีส่ดุ วธีิการ

หน่ึงก็คือเปดิพืน้ทีใ่ห้เขาไดแ้สดงออก นกัเรยีนคนไหนขีอ้าย เรากใ็ชว้ธิใีห้

ออกไปสองคน ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ใช้การให้คะแนนมาเป็นตัวกระตุ้น”

นอกเหนือจากที่กล่าวมา	กิจกรรมบันทึกก�รอ่�นจากการค้นคว้าด้วย

ตัวเองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ	เพราะผนวกการฝึกทักษะด้านการอ่าน

จบัใจความสำาคญั	ควบคูไ่ปกบัการสอนให้นกัเรยีนเหน็ประโยชนแ์ละคณุคา่ของ

กระดาษแต่ละแผ่น

“ผมให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลเรื่องที่เขาสนใจ แล้วสรุปใจความสำาคัญ 

รวมทั้งข้อคิดที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำาวันลงในกระดาษหน้าเดียว เพื่อให้

เขาเห็นว่ากระดาษอีกด้านที่เหลือยังนำามาใช้ประโยชน์ได้”
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ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ดึงดูดผู้เรียน

นอกจากกระดาษหน้าเดียวที่ครูอดุลย์สอดแทรกเรื่องความรักธรรมชาติ

และการเห็นคุณค่าของกระดาษแล้ว	 เพื่อส่งเสริมการอ่านจับใจความสำาคัญ	 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ทำาหน้าที่นั้นได้อย่างยอดเยี่ยม

ครูอดุลย์เล่าว่า	 ปี	 พ.ศ.๒๕4๕	 หลังได้รับงบประมาณจัดสรรให้มี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน	 เขาริเริ่มแนวคิดจัดทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	 

เพ่ือเป็นส่ือให้นักเรียนเรียนรู้เก่ียวกับการอ่านจับใจความสำาคัญ	ท้ังจากบทความ	

บทร้อยกรอง	และบทเพลง	ซึ่งมีทั้งหมด	๖	เรื่อง

“ผมเห็นว่าพอเด็กๆ ได้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะรู้สึกตื่นตัว ตื่นเต้น 

เราก็เอาความดึงดูดใจของเครื่องคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์  

ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน แทนที่จะเรียนในหนังสืออย่างเดียว”

ท้ังท่ีไม่ได้มีคว�มชำ�น�ญพิเศษด้�นคอมพิวเตอร์	เรียกว่�ไม่รู้เร่ืองเลย

ยังได้	ก่อนจะพัฒน�ผู้อื่น	ครูอดุลย์พัฒน�ตัวเองด้วยก�รอ่�นหนังสือ	เข้�

รับก�รอบรมทำ�สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 อย�กรู้อะไรเพิ่มเติมก็ศึกษ�ห�ข้อมูล

ท�งอนิเทอรเ์นต็และถ�มผูรู้	้แลว้นำ�ม�ประยุกต์ใชต้�มคว�มต้องก�รของ

นักเรียนและบริบทของชุมชน

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด	 สามารถสรุปออกมาเป็น	ส�มกลยุทธ์หลัก

ทีน่ำ�ม�ใชพ้ฒัน�กระบวนก�รคดิใหนั้กเรยีน 1.ก�รคดิคน้ส�ระทีเ่หม�ะสม

“ก่อนจะพัฒนาผู้อื่น	ครูอดุลย์พัฒนาตัวเองด้วยการ
อ่านหนังสือ...	อยากรู้อะไรก็ศึกษาหาข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตและถามผู้รู้	แล้วนำามาประยุกต์ใช้

ตามความต้องการของนักเรียนและบริบทของชุมชน”
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กับตัวนักเรียนและบริบทชุมชน	2.ก�รบูรณ�ก�รส�ระวิช�ต่�งๆ	เข้�ด้วยกัน	

แล้วเสริมทักษะให้นักเรียนส�ม�รถตีคว�มและสรุปคว�มได้	 และ	 3.ก�ร

สะท้อนคิดและก�รประเมินผล	

“สามขัน้ตอนนีต้อ้งทำาทุกวัน ท้ิงไม่ได้ สอนให้เดก็อา่นสรุปใจความสำาคญั

ลงในกระดาษ ออกมาพดูถา่ยทอดใหเ้พือ่นๆ ฟงั แลว้แลกเปลีย่นกนัในชัน้เรยีน

ว่านักเรียนแต่ละคนได้อะไรบ้าง นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร ให้เด็ก 

รวมกลุม่กนัคดิ ซึง่เดก็จะชอบมาก กระบวนการทัง้หมดจะสรา้งการเปลีย่นแปลง

ให้เด็กอย่างเห็นได้ชัด”

แม่วะหลวงโมเดล...เพื่อเด็กพลาดโอกาส
ด้อยโอกาส	และขาดโอกาส

บ้านแม่วะหลวงเป็นพื้นที่รอยต่อติดกับหลายจังหวัดจึงมีนักเรียน 

จากหลากหลายพื้นที่เข้ามาเรียน	 ไม่ว่าจะเป็น	 แม่ฮ่องสอน	 ตาก	 เป็นต้น	 

ทางโรงเรียนจึงต้องมีหอพักสำาหรับให้นักเรียนนอกพื้นที่ได้อยู่อาศัย	 ครูจึง 

เพิ่มเติมกิจกรรมการสอนแบบไร้รูปแบบให้แก่นักเรียน	 โดยสอดแทรกไว้ใน

กิจกรรมชีวิตตั้งแต่เวลา	๑๘.๐๐-๒๐.๐๐	น.	ของทุกวัน
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“จุดประสงค์คือ อยากให้นักเรียนมีกิจกรรมทำายามว่าง แต่ถ้าบอกให้ 

ต่างคนต่างทำา เด็กก็ไม่รู้ว่าจะทำาอะไร บางคร้ังผมขอความร่วมมือแม่บ้านใน

ชุมชนให้มาสอนนักเรียนทำาอาหารหรือทำาขนม เราเชื่อว่าการเรียนไม่จำาเป็น

ต้องเรียนแค่ในห้องเรียน จนเกิดผลดีอีกอย่างหนึ่งคือ กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้

ลงมือทำาจะช่วยกระตุ้นนักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนไม่ทันคนอื่น ให้มีพัฒนาการ

การเรียนรู้ที่ดีขึ้นด้วย เด็กนักเรียนทุกคนมีข้อเด่นข้อด้อยต่างกัน บางคน

เรียนได้ บางคนเรียนไม่ได้ เพราะฉะนั้นครูต้องรู้จักพลิกแพลง และมุ่งมั่น

ตั้งใจอย่างมาก”

เม่ือเอ่ยถึงการสอนแบบ	แม่วะหลวงโมเดล	 เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีครูอดุลย์

สร้างสรรค์ขึ้นมา	 เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาคค่ำา	 กำาลังอยู่ในระหว่าง

พฒันาหลกัสตูร	เพือ่ขออนมัุตเิปิดการสอนใหแ้กน่กัเรยีนในชมุชนทีเ่รียนไมจ่บ	

ลาออกกลางคัน	หรือย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาใหม่	 เพื่อให้พวกเขามีโอกาส

พัฒนาตัวเองอีกครั้ง

“เด็กชุมชนนี้รักการเรียนมาก แต่พลาดโอกาส ด้อยโอกาส และ 

ขาดโอกาส ถ้าโรงเรียนทำาตรงนี้ได้ ก็เหมือนโรงเรียนให้โอกาสและช่วยเหลือ

เด็กอีกทางหนึ่ง อย่างน้อยนักเรียนก็ได้เรียนต่อ ได้วุฒิการศึกษา เวลาไป 

สมัครงานจะได้มีงานทำาดีกว่าที่เป็นอยู่ เด็กบางคนสนใจเรียนถึงขนาดเข้ามา 

สอบถาม มาติดต่อที่โรงเรียนเอง หรือถ้ามีโอกาสโรงเรียนก็จะเข้าไปแนะนำาใน

ชุมชน” 

ความรู้คู่คุณธรรม

“น้ำ�ใจเพียบพร้อม	อ่อนน้อมคุณธรรม”	 เป็นสองสิ่งสำาคัญที่โรงเรียน

ให้ความสำาคัญไม่แพ้ความรู้ในตำาราเรียน	 เพราะครูอดุลย์เช่ือม่ันว่า	 การปลูกฝัง

คุณธรรมพื้นฐานให้แก่นักเรียนจะส่งต่อความก้าวหน้าในชีวิตของนักเรียน 

ในอนาคต	
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“โรงเรยีนจะเนน้ใหเ้ดก็มีความออ่นนอ้มถอ่มตน ยกมอืไหว ้รู้จักขอบคณุ 

สอนให้เขารู้จักคุณธรรมเบื้องต้น เมื่อเขามีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่เห็นแก่ตัว เวลา

ออกไปใช้ชีวิตภายนอกจะได้ไม่มีปัญหา” 

ความรู้และคุณธรรมที่ปลูกฝังในตัวนักเรียนงอกงามเห็นผลลัพธ์อย่าง

ชัดเจน	จนชุมชนให้การยอมรับ	และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียน

“หลายพืน้ทีอ่าจจะมปีญัหาผูป้กครองไมส่นบัสนนุให้ลกูหลานเรยีน

หนงัสือ แตท่ีนี่ไ่มใ่ช ่ทกุวนันีผู้ป้กครองในชมุชนแถบนีเ้ห็นความสำาคัญของ

การศึกษา เพราะเขาเห็นตัวอย่างจากนักเรียนหลายคนที่ออกไปเรียนต่อ

แล้วมีงานทำาที่ดี ทำาให้ชีวิตของพ่อแม่ดีข้ึน เพราะเด็กมีความกตัญญู 

ส่งเงินมาให้พ่อแม่ หรือกลับมาสร้างบ้านให้พ่อแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ซื้อรถให้พ่อแม่ใช้เดินทางไปสวนไปไร่ เรามีรุ่นพี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ 

รุ่นน้อง เข้ามาแนะแนวให้น้องๆ  รุ่นน้องก็พร้อมจะเดินตาม” 

กล่าวได้ว่า	 ความกตัญญูและคุณธรรมท่ีเกิดขึ้นในตัวเด็ก	 มาจากการ 

ปลูกฝังและอบรมให้เด็กเป็น	 “คนดี”	 ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่ครูอดุลย์ยึดถือ 

มาโดยตลอด
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“อย่างแรกที่สอนคือ ต้องสอนให้เด็กเป็นคนดี แล้วทุกอย่างก็เดินไป

ในแนวทางที่ดีได้ เด็กจะรู้จักแสวงหาความรู้ ขวนขวายพัฒนาตัวเองให้

เก่ง เมือ่มคีวามรูแ้ลว้คดิดใีฝด่ ีเดก็กจ็ะทำาประโยชนใ์ห้สังคมและประเทศ

ชาต ิถา้เกง่แลว้ไมด่ ีไมม่ปีระโยชน ์เพราะอาจจะไปเอารดัเอาเปรยีบสงัคม 

ตลอดเวลาผมสอนให้เขารู้จักคำาว่าจิตสาธารณะและเสียสละ แล้วจะย้ำาเสมอ

ใหม้คีวามกตญัญกูตเวทตีอ่พอ่แม.่..หลบัตาลงนกึดูว่าพ่อแมท่ำานาทำาไร่ลำาบาก

แค่ไหน ต้องตากแดดตากฝนกว่าจะได้เงินมาส่งเสียดูแลเขา”

ตลอดระยะเวลา	 ๑๕	 ปีที่ครูอดุลย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักและความ

เมตตา	 เขาบอกว่า	 กำาลังใจจากครอบครัวเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้เขา

มุ่งมั่นตั้งใจทำางานตลอดมา

“ผมโทรคุยกับพ่อตลอด ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ออก

ไปหาสัญญาณ พ่อจะพูดเสมอให้เป็นคนดี ไปอยู่ที่ไหนต้องทำาตัวให้เป็น

ประโยชน์ อย่ากินแรงคนอ่ืน ตั้งใจทำางานเพราะงานหนักไม่เคยฆ่าคน  

ผมเองทำางานในพ้ืนท่ีมานานจนมีครอบครัว มีลูก ๒ คน เวลากลับบ้านไปแค่เห็น

ลูกย้ิมให้เรา เราก็หายเหน่ือย เราทำางานใช้ความรักเป็นท่ีต้ัง ความรักในท่ีน้ี 

คือการให ้เราเปน็ครูให้ทัง้ความรู ้ความรกั และความเมตตาแกล่กูศษิย์ เพ่ือให้

เขาออกไปใช้ชีวิตภายนอก และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้ รวมถึงรักใน 

งานที่ทำา เพราะรักจะทำาให้ทำางานออกมาได้ดี คำาว่า “ครู” ที่เขาเรียกเป็นแค่

ผลพลอยได้ แต่ผลประโยชน์ต้องตกที่เด็กและชุมชน”

ครูอดุลย์	กล่าวว่า	ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตเขาในวันนี้	คือ	การได้รับ

รางวัลในโครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

“ทุกครั้งเวลารู้สึกเหน่ือยหรือท้อ ผมมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เปน็ทีพ่งึทางใจ มองขึน้ไปเหน็พระบรมฉายาลกัษณข์องทา่นกห็ายเหนือ่ย อยา่ง

น้อยๆ ก็ได้ตอบแทนพระองค์ท่านด้วยการสอนเด็กในถิ่นทุรกันดาร”

.............................
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พัฒน�ตน
เพื่อพัฒน�
“คน” อื่น



๑๒๙

ครูรุ่นที่
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ครูชำานาญการ	โรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษาแม่ฮ่องสอน	เขต	๑	
ห้องเรียนบ้านปางคามน้อย	
ตำาบลปางมะผ้า	อำาเภอปางมะผ้า	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ครูเอกชัย ศรีด�
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ในเสน้ทางชวีติของ	ครเูอกชัย	ศรดี�	สอนอยูใ่นทอ้งทีท่รุกนัดารมาตลอด	

ระยะเวลาร่วมสองทศวรรษ	เริ่มต้นจากครูอาสา	โรงเรียนการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	ตำาบลปางมะผ้า	กระทั่งสอบบรรจุเข้าเป็น

ข้าราชการครูได้ในปี	 พ.ศ.๒๕4๙	 ได้เป็นครูชำานาญการ	 โรงเรียนเขตพื้นท่ี	

ก�รศึกษ�แม่ฮอ่งสอน	เขต	๑	ห้องเรยีนบ้�นป�งค�มนอ้ย	ตำ�บลป�งมะผ�้ 

ในพื้นที่เดียวกับโรงเรียน	กศน.	ที่เคยสอนมาก่อน	

ครูเอกชัยยืดอกรับอย่างเต็มปาก	 ถึงสาเหตุที่เขาตัดสินใจสอบบรรจุเข้า

เป็นข้าราชการประจำาว่า

“ผมต้องการสร้างความน่าเชื่อและสร้างความมั่นคงในวิชาชีพให้ตัวเอง”

เพราะจากประสบการณ์ทำางานเป็นครู	กศน.	ครูเอกชัยพบว่า	ตำาแหน่ง

ครูอาสาเป็นอุปสรรคต่อการทำางานในพ้ืนที่	 เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือพอ

ในสายตาชุมชน	 บทเรียนที่เห็นได้ชัดคือการเข้าไปติดต่อประสานงานกับ 

หนว่ยงานราชการ	ทีไ่มค่อ่ยไดร้บัการตอบสนอง	ทัง้ท่ีตอ้งการประสานงานเพือ่

ทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่

“ครูอาสา กศน. ในความรู้สึกของชาวบ้านและชุมชน เป็นแค่อาสาสมัคร 

จะพูดอะไร เสนออะไรเขาไม่เชื่อมั่น คนภายนอกอาจมองว่าเรามาทำางานเพื่อ

ชุมชนตรงนี้ มันดีอยู่แล้ว เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะรู้เอง แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่

อยา่งนัน้เลย ทำางานในพืน้ทีน่ีต้ำาแหนง่หนา้ทีเ่ป็นเร่ืองสำาคญั เพราะเป็นคา่นยิม

ของชุมชน”

“ทำางานในพื้นที่นี้	ตำาแหน่งหน้าที่
เป็นเรื่องสำาคัญ	เพราะเป็นค่านิยม

ของชุมชน” 



๑๓๒
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แตน่บัวา่โชคดทีีเ่มือ่ครเูอกชัยไดร้บับรรจเุปน็ขา้ราชการครูไดก้ลบัเข้ามา

ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดิม	เพียงแต่คนละสังกัด	จึงมีความคุ้นเคยกับปัญหาของ

ชุมชนอยู่แล้ว	พย�ย�มปิดจุดบอดก�รทำ�ง�นที่เจอระหว่�งเป็นครู	 กศน.	

ทั้งหมด	 ครูเอกชัยบอกว่�	 ก�รเข้�ม�รับง�นในหน่วยง�นใหม่	 เข�ต้อง

ปรับปรงุและเปลีย่นแปลงหล�ยอย�่ง	โดยเฉพ�ะสภ�พโรงเรยีนทีเ่ก�่และ

ทรุดโทรมจนแทบจะมองไม่ออกว่�เป็นโรงเรียน

“ช่วงแรกผมยังขออาศัยที่นอนของครู กศน. นอนไปก่อน เพราะตรงนี้

ไม่มีท่ีให้นอน อาคารเรียนเป็นไม้ฝ้าหลังเก่าๆ เล็กๆ ผุพังไม่มีระเบียบเลย  

โต๊ะเรียนหนังสือก็ไม่มี  ผมไปติดต่อขอชุดโต๊ะเก้าอี้จากโรงเรียน กศน. พอเอา

มาใช้จริง ขาเก้าอ้ีมันตกร่องไม้ฝ้าอีก กลายเป็นว่ามีเก้าอี้นักเรียนก็นั่งไม่ได้  

จนต้องเก็บเก้าอ้ีออกไป บางส่วนก็เอาไปคืน กศน. แล้วให้นักเรียนนั่งเรียน 

กับพื้นแทน”  

อย่างไรก็ตามครูเอกชัย	 บอกว่า	 ภายใต้ร่มของหน่วยงานรัฐ	 เขาติดต่อ

ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง	 และหน่วยงานต่างๆ	 ได้ง่ายขึ้น	

ทำาให้ความอึดอัดจากการทำางานที่เคยมีค่อยๆ	หายไป

“พอผมได้ตำาแหน่งมา การทำางานมันง่ายขึ้น ในสายตาของชาวบ้านแล้ว

โรงเรียน สพฐ. มีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐานกว่า ทั้งที่ครูคนเดียวกันนะ ก็คือ

ผมน่ีแหละ ท่ีก่อนหน้าน้ีเป็นครู กศน. พอมาอยู่ตรงน้ีเวลาผมพูดอะไรเขาจะฟัง 

เวลาเรียกประชุมผู้ปกครอง ผมก็บอกผ่านนักเรียนไปให้บังคับผู้ปกครองมา 

ให้ได้ ผู้ปกครองก็มากันได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนผมเป็นครู กศน. เขาแทบจะ 

ไม่มาเลย” 

ครูเอกชัย	 เล่าประสบการณ์การทำางานในพื้นที่ว่า	 ยกตัวอย่างแค่เร่ือง

ห้องน้ำาก็เกือบสร้างปัญหาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 เนื่องจากเดิมทีชาวบ้าน

ในแถบนี้ส่วนใหญ่ไม่มีห้องน้ำาประจำาบ้าน	 เมื่อโรงเรียนสร้างห้องน้ำาข้ึนมา	 

ชาวบา้นจงึเขา้มาใช้ห้องน้ำาในโรงเรยีนแตไ่ม่รกัษาความสะอาด	จนโรงเรียนต้อง

ออกกฎระเบียบกำาหนดเวลาเปิดปิดห้องน้ำา	 โดยให้เหตุผลเรื่องความสะอาด
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และภาระที่จะตกถึงเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน

“เร่ิมจากบอกชาวบ้านว่าวันเสาร์อาทิตย์เราจะปิดห้องน้ำา เพราะไม่ช่วยกัน

รักษาความสะอาด แล้วเช้าวันจันทร์เด็กๆ ต้องมาช่วยทำาความสะอาดห้องน้ำา 

ทำาให้เสียเวลาและเสียการเรียน พอปิดไปได้สักพัก เราก็ค่อยๆ เพ่ิมเงื่อนไข

เข้าไปกำาหนดให้ปิดห้องน้ำาหลังเลิกเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วย”

บางสิ่งบางอย่างถ้าใจดีเกินไปก็ไม่ได้	 เพราะฉะนั้นการต้ังกฎเกณฑ์จึง 

เป็นเรื่องสำาคัญต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน	

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ครเูอกชยัเป็นอีกคนหนึง่ท่ีพิสูจนใ์หเ้หน็วา่	สอนสิง่ทีร่กั	ยังไงก็รุง่	เพราะ

เม่ือเอ่ยถึงโรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	

กระทรวงศกึษาธิการ	นา่จะเห็นภาพการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เนน้วชิาการ	เพ่ือให้

นักเรียนนำาความรู้จากตำาราไปสอบประเมินผลหรือสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อใน

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน	แต่แนวทางการสอนของครูเอกชัยแตกต่างออกไป	นอกจากการ
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จัดกระบวนการสอนตามมาตรฐานและรูปแบบของ	 สพฐ.	 แล้ว	 ครูเอกชัยซ่ึง 

รับหน้าท่ีสอนท้ัง	๘	 กลุ่มสาระวิชา	 แต่วิชาท่ีเขาถนัดและมีความสุขในการสอน

มากทีส่ดุ	ไดแ้ก	่วชิาการงานพ้ืนฐานอาชพี	โดยนำาหลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกระบวนวิชา

“สมัยเรียน ปวส. ผมจบเกษตร จึงมีความรู้ติดตัวมา เท่าที่สัมผัสชุมชนนี้

มานาน ผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงใกล้ตัวเขาที่สุดแล้ว ทำาอย่างไรให้เขามีอยู่มีกิน

อิ่มท้อง พ่อแม่อิ่มท้อง ลูกอิ่มท้อง ก็ไม่มีอะไรต้องห่วง แล้วเขาจะได้มีเวลามา

ศึกษาหาความรู้” 

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่	 ๔-๖	 เป็นกลุ่มหลักที่เข้�ม�มีส่วนร่วม

เรียนรู้เรื่องก�รปลูกผักตั้งแต่ก�รขึ้นแปลง	ก�รวัดคำ�นวณขน�ดกว้�งย�ว

ของแปลงปลูก	ก�รใช้อุปกรณ์	ก�รพรวนดินใส่ปุ๋ย	ก�รดูแลให้ผักเติบโต	

วิธีสังเกตผัก	ไปจนถึงก�รข�ย	และก�รประกอบอ�ห�ร	โดยครูเอกชัยให้

นักเรียนได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

“ช่วงแรกยังไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน ผมก็เอางบอาหารกลางวัน

มาซ้ือผักท่ีปลูกเองน่ีแหละ เร่ิมจากปลูกผักง่ายๆ ก่อน จำาพวกผักพ้ืนบ้าน ผักบุ้ง 

ผกักาด ผักช ีใหน้กัเรยีนปลกูแลว้ชัง่ขายเองจะไดเ้หน็วา่ผกัทีป่ลกูอยูข่ายไดจ้รงิ 

ผมกท็ำาบญัชใีหเ้หน็เป็นรปูธรรม ผกัท่ีเหลอืจากทำาอาหารกลางวันกแ็บง่ใหเ้ด็ก

กลับบ้าน” 

ส่วนรูปแบบก�รสอนนั้น	ครูเอกชัยยืนยันว่�	ไม่มีก�รเรียนรู้ใดดีเท่�

ให้นักเรียนได้เรียนรู้จ�กก�รลงมือทำ�ด้วยตนเอง

“ไม่มีการเรียนรู้ใดดีเท่าให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือทำาด้วยตนเอง”
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“ถงึผมสอนเขายงัไง ถ้าเขายงัไม่ไดล้องทำาจนไดรู้้เอง เขากเ็ลอืกทำาวิธขีอง

เขานั่นแหละ ต่อให้ผมสอนหลักการให้ เขาก็ไม่ทำา ยกตัวอย่าง เวลารดน้ำาผัก 

ขนาดผมไปสอนว่าบัวรดน้ำาใช้อย่างไร เด็กยังรีบเทๆ น้ำาลงไป แล้วไปตักมาใหม่ 

การรดน้ำาผักไม่ได้รดกันง่ายๆ รดแบบนั้นแรงน้ำาก็กระแทกรากเสียหายหมด  

พอเขาทำาเอง เห็นเองแบบนั้น เขาก็ได้เรียนรู้ว่าต้องค่อยๆ รด ถามว่าเคย 

สอนไหม สอนแลว้แตต่อนแรกเขาไม่ทำาตาม หรอืบางคนมาถามวา่ทำาไมยงัตอ้ง

ใช้บัวรดน้ำา ทำาไมไม่เอาสปริงเกอร์มาติด ผมถามหน่อยถ้าใช้สปริงเกอร์เด็กจะ

ได้เรียนรู้อะไร แต่ถ้าเด็กได้ทำาตั้งแต่ต้น เรียนรู้ไปเรื่อยๆ เมื่อได้ผลผลิตออกมา 

เด็กก็ดีใจ เพราะเป็นผลงานของตัวเอง” 

นอกจากเป้าหมายในการพัฒนาการเรยีนรูแ้ละการคดิของนกัเรยีนใหไ้ด้

ลงมอืทำาจรงิ	ไม่ไดอ้้างอิงแค่ในตำาราแลว้	อีกหน่ึงเปา้หมายทีค่รูเอกชัยมุง่หมาย

อยากทำาให้สำาเรจ็คือ	เปลีย่นความคิดแบบเก่าของคนในชมุชนใหเ้ข้าใจแกน่แท้

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เขาจึงกระจายองค์ความรู้ออกไปสู่ชุมชน	 ด้วยการ 

ทำ�จ�กในโรงเรียนให้ช�วบ้�นเห็นกับต�	 แล้วให้นักเรียนเป็นผู้ส่งส�ร

ชักชวนผู้ปกครองปลูกผักริมรั้วบ้�นของตัวเอง

ครเูอกชยัย้ำาวา่	สำาหรบัคนในชมุชนนี	้การทำาใหเ้หน็เปน็ตัวอยา่งเปน็การ

สร้างแรงจูงใจที่ดีที่สุด	
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 “แค่บอกด้วยวาจา แนะนำาว่าทำาแบบนั้นสิ ทำาแบบนี้ดีนะ ชาวบ้านจะ

ไมเ่ชือ่หรอก ตอ้งทำาให้เหน็ดว้ย ยกตวัอยา่งตอนผมเปน็ครู กศน. ผมให้ภรรยา

ซ่ึงจบคหกรรมมาสอนชาวบ้านทำากล้วยฉาบ แต่ไม่มีใครสนใจเข้าร่วม ภรรยาผม

ก็ทำาอยู่คนเดียว ผมจึงออกไอเดียบอกภรรยาว่าไหนๆ ก็ทำาแล้ว ทำาขายไปเลย

ทั้งกล้วยฉาบ ขนมไข่นกกระจอก และมะขามเชื่อม พอทำาแล้วขายได้ ชาวบ้าน

ก็สนใจทำาตาม ตอนบอกชาวบ้านทีแรกเขาไม่กล้าเสี่ยง เพราะทำาไปก็ไม่รู้จะ 

ขายได้หรือเปล่า” 

คราวนีเ้รือ่งปลกูผกักใ็หเ้ด็กชว่ย	การเริม่ตน้จากเดก็ทำาจะยัง่ยนืถาวรกวา่	

เรานำาพันธุ์ผักหวานกับมะระหวาน	 (ซาโยเต้)	 มาจากอุบลราชธานีบ้านเกิด	 

บอกให้เด็กเอาไปปลูกที่บ้าน	ตัดกิ่งชำาไปให้คนละ	๓	กิ่ง	แล้วบอกเด็กว่าครูจะ

ติดตามไปดูผลงานที่บ้าน	 ทำาแบบน้ีพ่อแม่เขาได้เห็นด้วย	 เด็กบางคนทำาได้ดี	

บางคนปลูกไม่ขึ้น	เราก็ต้องสอน	ตอนนี้แปลงผักตามบ้านพวกนี้ก็ยังอยู่

เศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาการใช้ชีวิต

แต่กว่าจะผลักดันให้ชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือปลูกผักสวนครัว 

ท่ีบ้าน	ครูเอกชัยต้องประชุมเพ่ือช้ีแจงและอธิบายวิธีการทำางานอย่างยากลำาบาก	

เพราะพื้นที่บ้านปางคามน้อย	 ชาวบ้านถางป่าปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็น

อาชีพหลัก	วิถีชีวิตเดิมเลี้ยงสัตว์แบบเปิด	คือ	ปล่อยสัตว์เลี้ยง	เช่น	หมูหรือไก่	

เดินไปเดินมาทั่วหมู่บ้าน	

“ชาวบ้านจะฝังใจกับภาพเดิมๆ ว่า ถ้าปลูกผักแล้ว สัตว์เลี้ยงพวกหมูไก่

จะเข้ามาทำาลายแปลงผัก ปลูกแล้วไม่ทันได้กินเอง คนอื่นมาเก็บไปกินหมด  

ผักเศรษฐกิจที่ปลูกได้ก็ขายเป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อของมาทำากินดีกว่า น่ีคือ

สภาพชุมชนที่เป็นอยู่ ผมเลยต้องเข้าไปให้หลักคิด” 

ครูเอกชนเล่าต่อว่า	 ในท่ีประชุมเราบอกว่าถ้าเร่ืองแค่น้ียังทำาไม่ได้ก็ไม่ต้อง

เป็นครูแล้ว	 แพ้ไก่แพ้หมู	 (หัวเราะ)	 เลยแนะนำาให้ชาวบ้านจัดระเบียบพ้ืนที่	 
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ถ้าทำารั้วรอบขอบชิดก็ป้องกันสัตว์พวกนี้ได้ไม่ยาก	 แล้วสร้างกฎชุมชนข้ึนมา	 

ขอความรว่มมือว่าหมูอยา่เลีย้งแบบปลอ่ย	ถา้เปน็ไกไ่ขก่ต้็องเลีย้งในเลา้	ทแีรก

เขาก็งง	 เพราะเขาไม่รู้	 ส่วนรั้วแปลงผักก็ทำาให้สูงข้ึนหน่อยให้ไก่บินเข้าไม่ได้	 

มันอยู่ที่ว่าชุมชนจะร่วมมือกันหรือเปล่าแค่นั้นเอง

ครูเอกชัยอธิบายเพ่ิมเติมถึงวัฒนธรรมของชาวบ้านในชุมชนว่า	 ชุมชน 

ที่นี่อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย	มีอะไรแบ่งปันกัน	กรณีที่เพื่อนบ้านมาเก็บผัก

สวนครัวที่เราปลูกไว้ไปทำากิน	ไม่เรียกว่าขโมย

“ใครมาผักเก็บไปเขาไม่ว่า เรื่องของเรื่องคือ ปลูกไปไม่ได้กินเองก็เลยไม่

อยากปลูก ผมก็บอกให้ปลูกเยอะๆ มันก็ต้องมีที่เราได้กินบ้างแหละ”

นอกจากพชืผกัทอ้งถ่ินทีป่ลกูข้ึนงา่ยตามธรรมชาตแิลว้	ปจัจบุนัครเูอกชยั

ยังส่งเสริมให้นักเรียนเพาะเห็ด	 เลี้ยงปลา	 และทดลองนำาพันธุ์ผักจากท้องถิ่น

อื่นมาปลูกด้วย

“ผมขยายให้ปลูกพันธุ์ผักอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น พริก ชะอม ตอนนี้เริ่มเอา 

หน่อไม้ฝรั่งมาลองปลูกดู ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ครั้งแรกที่ลงหน่อไม้ฝรั่งก็

โดนแมลงกินหมด คราวนี้เอาขี้ไก่มาผสม เริ่มแตกยอดออกมาแล้ว ถ้าหากเรา

ปลูกหน่อไม้ฝรั่งสำาเร็จ ตรงนี้จะเป็นรายได้ให้ชุมชนได้เลย” 
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เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่หลักปฏิบัติ	 แต่เป็นปรัชญ�ก�รใช้ชีวิต		

ครูเอกชัยรู้ซึ้งถึงคุณค่�นี้	เข�บอกว่�	ทั้งหมดเป็นทักษะอ�ชีพ	ทักษะชีวิต

ที่จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชนเองในวันข้�งหน้�

“นักเรียนบางคนจบไปก็เอาวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง เช่น  

การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น ผมได้ยินแบบนั้นก็ดีใจ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่การ

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ แต่เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเรียนรู้ชีวิต เราต้องรู้ว่าจะต้อง

รู้อะไร เพื่อนำาไปทำาอะไร แล้วเอามาใช้ได้อย่างไร ต้องเรียนรู้ขนาดไหนถึงจะ

ได้ความรู้ระดับน้ี ประเมินให้รู้จักตัวเอง จริงๆ แล้วหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วยสร้างเสริมระบบคิดได้ดีมาก”

ที่นี่...ห้องเรียนบ้านปางคำาน้อย

ห้องเรียนโรงเรียนเขตพ้ืนที่ป�งมะผ้�	 เป็นตัวอย่างการจัดการบริหาร

โรงเรียนแบบใหม่	กล่าวคือ	ผู้บริหารไม่จำาเป็นต้องอยู่ประจำาในพื้นที่	แต่มอบ

หมายใหค้รใูนพืน้ทีเ่ปน็ผูว้างแผนจดัการดแูลโรงเรยีนใหเ้ปน็ไปตามแตล่ะบรบิท

ของชุมชน	 การบริหารจัดการโรงเรียนแบบที่กล่าวมามีเพียงหนึ่งเดียวใน

ประเทศไทยที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต	๑	เท่านั้น

เดมิทีผูอ้ำานวยการโรงเรยีนหนึง่คนดแูลโรงเรยีนท้ังหมด	๒๓	โรงเรยีน	ทัง้

เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต	๑	แต่ปัจจุบัน	เพิ่มจำานวนผู้อำานวยการขึ้น

มาเป็น	4	คน	ดูแลเฉพาะเจาะจงตามห้องเรียนแต่ละอำาเภอ	จึงเป็นที่มาของ	

โรงเรียนเขตพื้นที่ก�รศึกษ�แม่ฮ่องสอนเขต	๑	ห้องเรียนบ้�งป�งค�มน้อย	

อำ�เภอป�งมะผ้�	ปัจจุบันผู้อำานวยการโรงเรียน	๑	คน	เป็นผู้ดูแลงานบริหาร

โรงเรียนทั้งหมด	4	แห่งในเขตอำาเภอปางมะผ้า	และในขณะนี้กำาลังประชาคม

จัดตั้งโรงเรียนแห่งที่	๕	ห้องเรียนบ้านปางคามน้อยเป็นหนึ่งในนั้น

“ครทูีน่ีม่หีนา้ท่ีสอนอยา่งเดยีว ไม่ตอ้งไปยุง่กบังานงบประมาณ หรืองาน

ธรุการในภาพรวม แต่ยงัตอ้งทำาเอกสารงานธรุการในชัน้เรยีน เพือ่เปน็หลกัฐาน
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การทำางาน หากต้องการเบิกจ่ายอะไรก็ทำาเรื่องส่งไปส่วนกลาง”

ครูเอกชัย	อธิบายต่อว่า	ผู้อำานวยการจะเป็นผู้ดูแลงบประมาณในภาพรวม

ของห้องเรียนท้ังอำาเภอปางมะผ้า	 แต่จะไม่อยู่ประจำาในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง	 

หากโรงเรยีนในแตล่ะพืน้ทีม่ปัีญหาตรงสว่นไหน	นอกเหนอืจากการจัดการเรยีน

การสอน	สามารถติดต่อเพื่อประสานงานกับ	ผอ.ได้โดยตรง	

“ผอ.ประจำาอยู่ที่จังหวัด เข้ามาตรวจงานเดือนละครั้ง หรือแล้วแต่วาระ 

ครูช่วยกันบริหารจัดการงานทุกอย่าง แบ่งบทบาทหน้าที่ตามที่ตกลงกัน เวลา

จะออกแบบการสอนให้นกัเรยีนก็เป็นอำานาจการตัดสนิใจของครู ซึง่ทีห่อ้งเรียน

บ้านปางคามน้อยครูจะช่วยกันคิด เราสมมุติให้โรงเรียนเป็นบ้านของเรา 

เราอยากให้บ้านของเราเป็นแบบไหนก็ออกแบบการเรียนการสอนให้เป็น 

แบบนั้น”  

ส่วนการเรียนการสอนแม้จะมี	 ๘	 สาระก็จริง	 แต่ต้องเน้นสอนให้เด็ก 

อ่านออกเขียนได้ก่อน	 ถ้าเด็กไม่รู้ภาษาไทยจะสอนวิชาอื่นแล้วให้ผลการเรียน

ออกมาดียาก	 ย่ิงนโยบายของ	สพฐ.	ไม่ให้เด็กเรียนซ้ำาช้ัน	ครูต้องผลักเด็กข้ึนไป

อย่างเดียว	 หลายโรงเรียนเจอปัญหาปล่อยเด็กเลื่อนชั้นไปแล้วเด็กเรียนไม่ได้	

ครทูีร่บัชว่งตอ่ก็จะวา่คนท่ีสอนมาก่อน	ครท่ีูสอนมากอ่นไมผ่ลกัข้ึนไปกไ็ม่ไดอ้กี	
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เพราะมันเป็นระเบียบ	 ทางออกคือ	 ครูโรงเรียนเดียวกันต้องช่วยกันทั้งหมด	 

จะให้ใครคนใดคนหนึ่งรับหน้าที่ไปไม่ได้	หากโทษกันไปมา	ผลสุดท้ายตกที่เด็ก	 

เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ด้วยจุดอ่อนเรื่องก�รใช้ภ�ษ�ไทยของนักเรียน	 ก�รเรียนก�รสอน	

ของครูเอกชัยในช่วงแรกใช้ระบบพี่สอนน้อง	 คือ	 ให้รุ่นพี่ที่มีทักษะที่ดีใน

แต่ละด้�น	เข้�ม�ถ่�ยทอดคว�มรู้ให้รุ่นน้อง	

“จากเดิมเราเปน็ครู กศน. การสอนสว่นใหญ่ให้เดก็ลงมอืทำา ไมม่รีปูแบบ

ชดัเจน แตเ่มือ่เข้ามาเปน็คร ูสพฐ. หลกัสตูรการเรยีนการสอนและการประเมนิ

มีแบบแผนชัดเจน ช่วงแรกผมเข้ามาเด็กชั้นเล็กพูดฟังภาษาไทยแทบจะไม่ได้

เลย เพราะฉะนั้นถ้าให้เราสอนอย่างเดียวคิดว่าเด็กคงไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเป็นเด็ก

ด้วยกันเอง พูดจาภาษาเดียวกัน เขาจะเรียนรู้เรื่องกว่า ผมก็ให้รุ่นพี่เข้ามาสอน 

ใช้ภาษาถิ่นอธิบายไปก่อน เอาให้น้องเข้าใจก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยๆ พัฒนา

ทักษะภาษาไทยให้นักเรียน” 

นอกจากงานด้านเศรษฐกจิพอเพยีงทีเ่ชือ่มความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน

กบัชมุชนแลว้	กจิกรรมหอ้งเรยีนชมุชน	ยงัสรา้งพืน้ทีใ่หนั้กเรียนไดเ้ปิดโลกทศัน	์

ออกไปหาความรู้นอกห้องเรียนจากผู้รู้ในชุมชนอีกด้วย	 ครูเอกชัย	 บอกว่า	 

เรื่องเกี่ยวกับชุมชน	คนในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดได้ดีที่สุด	

“หมู่บ้านนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่รับตีมีด และมีประเพณีเต้นกินวอ ผมก็จะ

ให้ข้อมูลเบื้องต้นในห้องเรียนก่อน เช่น เรื่องการตีมีดต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง 

อุปกรณ์แต่ละช้ินเรียกว่าอะไร ประเพณีเต้นกินวอ เป็นอย่างไร มีที่มาที่ไป

อยา่งไร เปน็ตน้  พอนกัเรยีนไปเห็นของจรงิ ไดส้อบถามจากผูรู้จ้รงิ จะไดเ้ข้าใจ

ง่ายขึ้น หลังจากสอบถามผู้รู้ได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนต้องเขียนสรุปลงใบงาน

มาส่งครู”

หากประเมินแล้วครูเอกชัยบอกว่า	นักเรียนยังมีข้อบกพร่องด้านการพูด	

เนื่องจากไม่สามารถเรียบเรียงคำาพูดเพ่ือสื่อสารในที่ชุมชนได้	 ขั้นตอนต่อไป	 

ครูเอกชัยจึงวางแผนให้นักเรียนสรุปใจความสำาคัญสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จาก
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ครูรุ่นที่

ชุมชนมานำาเสนอหน้าห้องเรียน	 เพื่อฝึกทักษะการพูด	 การเรียบเรียงภาษา 

ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนได้อีกทางหนึ่ง

ปจัจบุนัชมุชนเริม่ใหค้วามสำาคญักบัการศกึษามากขึน้	เนือ่งจากมตัีวอยา่ง

รุ่นพ่ีเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา	 รวมทั้งนักเรียนท่ีต้ังใจเรียนหลายรายเมื่อ 

จบแล้วออกไปเรียนต่อต่างได้รับคำาชมจากโรงเรียนภายนอก

“เด็กที่ออกไปไม่มีปัญหาเรื่องต่อยอดการเรียน เพราะเด็กจบจากที่นี่ 

พูดภาษาไทยได้ เขียนได้ และมีระเบียบวินัย ส่งงานตามเวลา เวลาเด็กได้รับ 

คำาชมจากที่อื่น เด็กจะมาเล่าให้ผู้ปกครองฟัง ผู้ปกครองก็ชอบ แล้วเริ่มสนใจ

ให้ความสำาคัญกับการศึกษา หลังจากน้ันก็พูดคุยกันปากต่อปาก เพราะมีตัวอย่าง

ให้เขาได้ยินได้เห็นอยู่ใกล้ๆ ตัว”

ปัจจุบันเด็กๆ	ในชุมชนมาเข้าเรียนทุกคน	หรือถ้าจบจากห้องเรียนบ้าน

ปางคามน้อยไปแล้ว	นักเรียนจะเรียนต่อโดยอาจเรียนนอกระบบหรือในระบบ

ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน

“ผมจะบอกเสมอเวลาประชมุผูป้กครองวา่อยากใหโ้รงเรยีนทำายงัไง

กับลูก ผู้ปกครองต้องมาบอกครูโดยตรงอย่าไปพูดกันเองข้างนอก เพราะ

ครูไม่มีทางรู้ ทุกอย่างที่ผมทำา ผมหวังให้ผลเกิดที่เด็ก เด็กไปเรียนต่อแล้ว

มีคนสะท้อนมาหาเรา เวลาได้ยินคำาพูดว่าเด็กเราเรียนได้ดี เวลามีคนมา

ถามว่าทำาไมเด็กจากที่นี่ออกไปเรียนได้ดีขนาดนี้ ฟังแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้ว” 

ครูเอกชัยกล่าวทิ้งท้าย

.............................

“เวลาได้ยินคำาพูดว่าเด็กเราเรียนได้ดี	เวลามีคนมาถามว่า
ทำาไมเด็กจากที่นี่ออกไปเรียนได้ดีขนาดนี้

ฟังแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้ว”



ถอดบทเรียนการทำงาน
ครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร

รางวัลครูเจาฟากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
 มีวัตถุประสงคเพื่อเชิดชูเกียรติใหกับครูผูปฏิบัติหนาที่ในถิ่นทุรกันดาร

ดวยความเสียสละในการบมเพาะพัฒนาเยาวชนของประเทศ
ใหมีความรู มีทักษะ ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต
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