สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี
เจ้าฟ้านักการศึกษา
ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชาวไทย

กล้ ว ยไม้
กล้วยไม้มีดอกช้า 		

ฉันใด

การศึกษาเป็นไป		

เช่นนั้น

แต่ออกดอกคราวไร		

งามเด่น

งานสั่งสอนปลูกปั้น		

เสร็จแล้วแสนงาม

ศาสตรจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ครูและนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย
บุคคลส�ำคัญของไทยที่ทั่วโลกยกย่อง

สารบั ญ
สาส์นจากประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๖

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๘

เจ้าฟ้านักการศึกษา ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชาวไทย

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๑๓

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

๑๗

รางวัล คุณากร ปี ๒๕๖๒

๒๓

รางวัล ครูยิ่งคุณ ปี ๒๕๖๒

๓๓

รางวัล ครูขวัญศิษย์ ปี ๒๕๖๒

๗๙

“เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ”

โครงสร้างคณะกรรมการ
และรายนามคณะกรรมการมูลนิธิ

๓๕๕

สาส์นจากประธานมูลนิธิ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งขึ้น
เพือ่ เป็นองค์กรหลักในการวางแผนการด�ำเนินงานคัดเลือก “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
โดยพิจารณาครูผู้มีคุณสมบัติส�ำคัญ คือ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ และ
มี คุ ณู ป การต่ อ วงการศึ ก ษา ซึ่ ง จะมี ค รู จ ากประเทศอาเซี ย นและติ ม อร์ - เลสเต เข้ า รั บ
พระราชทานรางวัลจ�ำนวน ๑๑ รางวัล ในทุก ๒ ปี
ส�ำหรับประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รับพระราชานุญาต
ให้มีการจัดมอบรางวัลแก่ครูไทยที่ได้รับการเสนอชื่อจากทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการ
พิจารณาคัดสรรครูที่มีความโดดเด่นในล�ำดับรองลงมาอีก ๓ รางวัลได้แก่ รางวัลคุณากร
รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์
หนังสือ “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ยกย่องเชิดชูครู
ผู ้ ไ ด้ รั บ พระราชทานรางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี (ประเทศไทย) รางวั ล คุ ณ ากร
รางวั ล ครู ยิ่ ง คุ ณ และครู ข วั ญ ศิ ษ ย์ โดยการคั ด สรรของคณะกรรมการคั ด เลื อ ก
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ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ประเทศไทย) ทั้ง ๗๗ จังหวัดและองค์กรที่มีรางวัล
ในระดับชาติ รวมจ�ำนวน ๑๕๖ ท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัลและรางวัลต่างๆ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ครูทั้ง ๑๕๖ ท่านเหล่านี้ได้สร้างสมคุณความดีมาโดยตลอดชีวิตความเป็นครู
เป็นครูเพือ่ ลูกศิษย์โดยแท้ และเชือ่ ว่าครูทกุ ท่านยังคงจะยืนหยัดสร้างลูกศิษย์ พัฒนาลูกศิษย์
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ให้ครูดีมีโอกาสขยายผลความส�ำเร็จและความถนัดของตนเองได้ต่อไป
มู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี ข อขอบคุ ณ กองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ที่สนับสนุนการจัดท�ำและจัดพิมพ์หนังสือ “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี” และยังสนับสนุนให้ครูทไี่ ด้รบั รางวัลในรุน่ ที่ ๓ นีม้ โี อกาสขยายผลจากความส�ำเร็จ
ของตนเองไปสูเ่ พือ่ นครูและลูกศิษย์อกี ด้วย และหนังสือเล่มนีอ้ าจจะเป็นกุญแจส�ำคัญทีจ่ ะน�ำ
ท�ำให้เกิดการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนเป็น
การสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

			
			

กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เจ้าฟ้านักการศึกษา
ทูลกระหม่อมอาจารย์ของปวงชาวไทย
ด้วยทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะทรงก้าวเข้าสู่
อาชีพ “ครู” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีพระราชด�ำรัส
ตอบคณาจารย์ ผู ้ ส อบสั ม ภาษณ์ ณ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ถึงเหตุผลที่พระองค์ ทรงเลือก
ศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ว่า “เพราะว่าต้องการจะเป็นครู”
หลังส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและก�ำลังเขียน
วิทยานิพนธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเริ่มบทบาทความเป็น “ครู” เป็นครั้งแรก โดย
ทรงบรรยายพิเศษในวิชาอารยธรรมโครงการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แต่ก็หยุดไปเพราะต้องเร่งท�ำวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จ
เมื่อทรงส�ำเร็จการศึกษาแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๒๓ โดยทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยสังคมวิทยา นอกจากนี้ ในเวลาต่อมายังทรงเป็น
อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ อีกด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณลักษณะของความเป็นครู ประกอบด้วยคุณลักษณะส�ำคัญ ๔ ประการ
ได้แก่ ความรอบรู้ การสอนดี มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานของคณะกรรมการส่งเสริมวิชชีพครูที่ผู้ประกอบวิชาชีพครูยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
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พระองค์ทรงพยายามเน้นให้ลูกศิษย์ใช้สติปัญญาใคร่ครวญในการมองปัญหาให้มาก ทรงใช้
เทคนิควิธีและสื่อการสอนที่ผสมผสาน พยายามใช้ทุกวิธีการเท่าที่จะท�ำได้ในการสอน เช่น
การเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น การไปศึกษาต่อในสถาบันที่
มีข้อมูล
นอกเหนือจากการสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสภาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ แล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังทรงอุทศิ พระองค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาศในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ ทรงเน้นให้เห็นความ
ส�ำคัญของคุณภาพและโอกาสในการศึกษา โดยพระองค์ทรงมีพระราชด�ำรัสในเรือ่ งการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไว้ดังนี้
“...เรื่องการศึกษา ต้องเน้นคุณภาพและโอกาสในการศึกษา ไม่ใช่จะสอนอย่างไร
ก็ได้โดยไม่มหี ลักเกณฑ์ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้คนมีความรูแ้ ละมีคณ
ุ สมบัติ
ต่างๆช่วยให้คนนั้นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมส่วนรวม
เด็กที่ด้อยโอกาสแม้จะมีสาเหตุพื้นฐานของความด้อยโอกาสแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าทุกคนมี
สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน หากได้รับโอกาสทางการศึกษาจะช่วยได้มาก...”
ในระยะแรกของการด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มต้นจากเด็กนักเรียนในพื้นที่
ทุรกันดารที่มีปัญหาขาดสารอาหาร เนื่องจากทรงได้
ทอดพระเนตรสภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องราษฎรและ
สังเกตเห็นว่าเด็กๆ เจ็บป่วย ขาดสารอาหารไม่มโี อกาส
ได้เรียนหนังสือ
จากนั้นในระยะต่อมาของโครงการตามพระ
ราชด�ำริฯ ได้เน้นด้านการพัฒนาการศึกษามากขึน้ ด้วย
มีพระราชด�ำริว่า
“...การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและ
พัฒนาความรู้ ความคิด ตลอดจนความประพฤติและ
คุณงามความดีของบุคคล ให้บคุ คลด�ำรงตนอยูใ่ นสังคม
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และในโลกได้อย่างมั่นคงและมีความสงบร่มเย็นได้ แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วเพียง
ก็ตาม...”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานพระราชด�ำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินงาน โดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ความช�ำนาญ จัดท�ำโครงการต่างๆ
ที่น�ำแนวพระราชด�ำริไปสู่การปฏิบัติจริง มีหลักการส�ำคัญ ๒ แนวทาง คือ แนวทางการ
ช่วยเหลือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีโครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึน้ จ�ำนวนมากทัง้ ในประเทศไทย
และความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาส�ำหรับชาวไทยภูเขา
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะทาง
วิชาการและการอาชีพ โครงการการศึกษาเพือ่ การพัฒนา เช่น อุทยานธรรมชาติวทิ ยาอ�ำเภอ
สวนผึง้ จังหวัดราชบุรี ศูนย์ภชู ฟี้ า้ พัฒนา อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน การพัฒนาพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
นายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร เช่น ร้านภูฟ้า โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เครือข่ายกาญจนาภิเษก เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโรงเรียนในชนบท โครงการพัฒนาการศึกษาในชุมชนเมือง เช่น
โรงเรียนจิตรลดา สายอาชีพ โครงการการศึกษาเพื่อคนพิการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
และห้องสมุด เช่น ศูนย์มานุษยวิทยาลัยสิรินธร(องค์การมหาชน) ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งหสภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย ราชอาณาจักรกัมพูชา รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษา
กับสหประชาชาติ

10 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

นับได้ว่าตั้งแต่วันที่ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่า “ต้องการเป็นครู” จนถึงปัจจุบันนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทุม่ เท
เวลาให้แก่การทรงงานอย่างจริงจัง เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนรุ่นต่อไปและฝึกฝนให้รู้จัก
คิด รูจ้ กั ตัวเอง ทัง้ ยังทรงริเริม่ โครงการด้านการศึกษามากมาย ซึง่ เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
คนไทยจ�ำนวนมากทัง้ ทางตรงและทางอ้อม นับได้วา่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่ได้ทรงเป็นเพียงครูของนักเรียน นักศึกษา
ในรั้วสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น หากแต่ยังทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของปวงชน
ชาวไทยทุกคนเช่นกัน
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“...เมื่อหน้าที่ของสถาบันที่สร้าง
และอบรมครูจะต้องค�ำนึงว่า
ครูจะต้องมีความรู้เนื้อหาที่แม่นย�ำ ถูกต้อง ทันสมัย
และมีวิธีสอนที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม
รวมทั้งต้องมีคุณธรรมที่ครูพึงมีต่อนักเรียน
เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร
ความเอาใจใส่ในการสอน ความอดทน เป็นต้น
ให้สมกับที่ถือกันว่า ครูบาอาจารย์เป็นที่ ๒
รองจากบิดามารดา...”
ปาฐกถาใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่องแนวโน้มการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า
ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในทศวรรษหน้า
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๒ ในรัตนประทีบ ๒๕๔๓ หน้า ๙๖

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD

เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลนานาชาติ
ที่มีเกียรติสูงยิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ อันเป็นปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕๐ พรรษา หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ
ได้พร้อมใจกันจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑ เนื่องใน
โอกาสวันครูโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรง
บ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดยได้พระราชทานพระราชด�ำริ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทย รวมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ด้วยพระราชด�ำริวา่ การศึกษาเป็นสือ่
ให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ งี ามและยัง่ ยืนระหว่างชนทุกชาติ ทุกภาษา ก่อให้เกิดความสมานฉันท์
และสันติสุข ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในฐานะครู ผู้บริหารการศึกษา
และนักพัฒนาการศึกษา
ต่อมา ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เนื่อง
ในโอกาส วันครูโลก เมือ่ วันที่ ๕-๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรจัดให้มีการมอบรางวัล Princess Maha Chakri
Award เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่องครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ปู การต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมคุณค่า
ของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพชั้นสูง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานให้ใช้ชอื่ รางวัลว่า “Princess Maha Chakri Award” เป็นรางวัลนานาชาติ และ
ทรงพิจารณาเห็นตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ กล่าวคือ ให้จัดตั้งกองทุนของรางวัล
โดยให้คุรุสภาเป็นหน่วยงานของกองทุนและมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ
องค์การยูเนสโก องค์การคุรุสภา สมาคมทางการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ดูแล
รวมทั้งด�ำเนินการสรรหาผู้เหมาะสม เพื่อรับพระราชทานรางวัลในวันครูโลก ซึ่งการจะเริ่ม
ตั้งแต่วันครูโลก ปี ๒๐๐๗ เป็นต้นไป หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม
กองทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีมีทุนประเดิม จ�ำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วยเงินที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อนุมัติเงินจาก
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งบประมาณรายจ่ายประจ�ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการ
เป็นเจ้าภาพฝ่ายวิชาการในการจัดงานวันครูโลก ครั้งที่ ๒ สมทบอีกจ�ำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเงินจ�ำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าวได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อด�ำเนินงานเกี่ยวกับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยให้ส�ำนักงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่คุรุสภา และให้มูลนิธิฯ ด�ำเนิน
งาน นอกจากนี้ให้โอนทุนประเดิมจากกองทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นทุนประเดิม
ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นครูที่มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์ และมีคุณสมบัติเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น
ครูมืออาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และการเป็นผู้มี
คุณปู การต่อการศึกษา ดังพระราชวินจิ ฉัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ความว่า “ให้รางวัลนี้
แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ทุ่มเท
ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนา
คนในประเทศ ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน”
การพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะมีขนึ้ ทุก ๒ ปี ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รบั พระราชทานเงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญดอลลาร์
สหรัฐ พร้อมเหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และโล่เกียรติคุณ ทั้งนี้ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน
พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ประจ�ำพระองค์ จัดท�ำเป็นเหรียญและเข็มเชิดชู
เกียรติดังกล่าวด้วย
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๘ โดยจัดร่วมกับการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ เนื่องในโอกาสวันครูโลก และ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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ส�ำหรับประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจแก่ครูดีเด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่างๆ คณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเห็นสมควรให้มีรางวัลส�ำหรับครูไทยรองจากรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอีก ๓ รางวัล ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีรางวัลรวมทั้งสิ้น ๔ รางวัล คือ
๑. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ�ำนวน ๑ รางวัล ซึ่งเป็น ๑ ใน ๑๑ รางวัลของ
ครูในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้รับพระราชทานเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเหรียญทอง เข็มเชิดชูเกียรติทองค�ำพระราชทาน และโล่
เกียรติคุณ
๒. รางวัลที่มูลนิธิจัดมอบ โดยพระราชานุญาต อีก ๓ รางวัล ได้แก่
		 ๒.๑ รางวัลคุณากร* คือ “ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็น
ครูอุทิศตนพัฒนาชีวิตศิษย์ เจริญสู่ความส�ำเร็จตลอดมา” มีจ�ำนวน ๒ รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มี
คะแนนล�ำดับที่ ๒ และล�ำดับที่ ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยจะได้รบั เหรียญ
เงิน เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาและเกียรติบัตร
๒.๒ รางวัลครูยิ่งคุณ* คือ “ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญา
และกรุณาสร้างแรงบันดาลใจ เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน” มีจ�ำนวน ๑๗
รางวัล ซึง่ เป็นครูทมี่ คี ะแนนล�ำดับที่ ๔ ถึงล�ำดับที่ ๒๐ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ
โดยจะได้รับเหรียญทองแดง เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และเกียรติบัตร
		 ๒.๓ รางวัลครูขวัญศิษย์* คือ “ผู้มีผลงานที่แสดงความรู้ คุณธรรม ความ
สามารถประจักษ์ชัดสอนศิษย์ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา น�ำทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม” มีจ�ำนวน
ประมาณ ๑๓๖ รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดและองค์กรระดับชาติ และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ โดยจะได้รบั เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ
เกียรติบัตร
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจงึ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมใิ จของผูท้ เี่ ป็น “ครู” ที่
ได้อุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา อย่าง
แท้จริง
* ตั้งชื่อและให้ความหมายโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต และที่ปรึกษามูลนิธิฯ
(อ้างอิง: รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ. (๒๕๕๙) “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘. กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.)
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รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
(ประเทศไทย)

“ครูผู้มีคุณสมบัติดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
เป็นผู้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อศิษย์และมีคุณสมบัติเฉพาะ
ที่แสดงถึงความเป็นครูมืออาชีพ
เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของเด็ก
และคุณูปการต่อการศึกษายิ่ง”

ครูสุเทพ เท่งประกิจ
โรงเรียนบ้านคลองน�้ำใส
จังหวัดยะลา

คิดบวก มีศรัทธา ก�ำแพงหนาก็ผ่านได้

ครูสุเทพ เท่งประกิจ ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
จากโรงเรียนบ้านคลองน�ำ้ ใส อ�ำเภอกาบัง จังหวัดยะลา โรงเรียนประถมศึกษาซึง่ มีพนื้ ที่
ติดตะเข็บชายแดนไทย- มาเลเซีย มีสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่ น่าเรียน เปิดท�ำการ
สอนตัง้ แต่ระดับชัน้ ก่อนประถมศึกษาถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนกั เรียนประมาณ
๔๘๐ คน นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม ครูท�ำหน้าที่สอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓
จนถึงปัจจุบัน นอกจากงานที่ได้รับมอบหมายให้สอนแล้ว ครูท�ำงานทุกอย่างที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และงานที่ไม่ได้รับมอบหมาย หากแต่เป็นงานที่มี
ความส�ำคัญและส่งผลต่อการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ครูท�ำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ ทั้งเวลา พลังกาย และ ก�ำลังทรัพย์ ด้วย
ความอดทน แกร่ง และกล้า เพราะครูมีส�ำนึกเสมอว่าแผ่นดินนี้เป็นบ้าน ครอบครัวได้
อาศัยแผ่นดินนี้ ท�ำมาหากิน เลี้ยงดูจนเติบโต มีงาน มีอาชีพที่มั่นคง ครูเป็นชาวจังหวัด
ยะลาโดยก�ำเนิด มาจากครอบครัวเกษตรกรที่อบอุ่น คุณพ่อ คุณแม่ แม้ท่านจะเป็น
เกษตรกร ท่านก็ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาของลูกๆ ท่านอบรมสั่งสอนลูกให้เป็น
คนดี มีเมตตา มีความกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด “เด็กชายสุเทพ” จึงขยัน
มั่นเพียร ตั้งใจเล่าเรียน และอยากเป็นครูเพราะมีความประทับใจคุณครูผู้สอนในวัย
ประถม คุณครูท่านสอนให้อ่านออก เขียนได้ บางครั้งจับมือให้เขียนอย่างใจเย็นและ
มีเมตตา ทัง้ ๆ ทีค่ ณ
ุ ครูทกุ ท่านต้องเดินทางในเส้นทางทีเ่ สีย่ งต่ออันตรายยิง่ ครูทา่ นก็ยงั
เมตตามาสอน อาชีพครูจึงเป็นอาชีพที่น่าศรัทธา “เด็กชายสุเทพ” เป็นเด็กที่มีอุปนิสัย
ชอบขันอาสา ชอบช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือครูและบางครั้งจะช่วยครูสอนน้องๆ
และเช่นเดียวกัน เมื่อเขาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เป็นนักกิจกรรมที่มีจิตอาสา
จนกระทั่งได้รับเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น
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ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกอนุบาลศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และเป็นครู ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอนที่โรงเรียน บ้านลูโป๊ะบันยง จังหวัดยะลา
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หน่วยงานต้นสังกัดได้ขอให้ครูไปช่วยสอน ที่โรงเรียนบ้าน
คลองน�้ ำ ใส ซึ่ ง ในเวลานั้ น เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ ตั้ ง ใหม่ มี นั ก เรี ย นประมาณ
๑๖๐ คน ขาดแคลนครู ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็น และขาดการดูแล เอาใจใส่
คงเพราะระยะทางที่ไกลมาก เดินทางไป-มาก็ล�ำบาก เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปา การติดต่อกับโลกภายนอก
ก็เป็นไปอย่างยากล�ำบาก และเป็นพื้นที่มีการระมัดระวังด้านความมั่นคงในระดับสูง
ครูเข้าใจในสภาพพื้นที่ตลอดจนพื้นฐานของชุมชนเป็นอย่างดี แต่เพราะความตระหนัก
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูที่มิใช่มุ่งสอนหนังสือ
สอนนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ครูต้องท�ำหน้าที่เข้าถึงชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาและ
พัฒนาทัง้ โรงเรียนและชุมชนในเวลาเดียวกัน ครูตระหนักดีวา่ ทีน่ ชี่ าวบ้านทัง้ หมดนับถือ
ศาสนาอิสลาม พูดภาษาไทยไม่ได้ ประกอบกับยังยึดติดกับความคิดดัง้ เดิมทีไ่ ม่สนับสนุน
ให้ลูกหลานเรียนหนังสือโดยบอกต่อๆกันว่า “พูดภาษาไทย เรียน หนังสือไทย นั้นเป็น
บาป” ไม่ยอมรับครูที่เป็นคนต่างศาสนา อีกทั้ง ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงเรียนหนังสือ
เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้วเด็กๆจึงไม่ได้เรียนต่อ ถ้าจะเรียนก็เรียนศาสนาเท่านั้น
ดังนัน้ ผูป้ กครองมากกว่าครึง่ จึงไม่ได้รบั การศึกษา ในเวลานัน้ นับว่าเจตคติหรือความคิด
ของชุมชนที่ไม่สนับสนุนการศึกษาเป็นเสมือนก�ำแพงที่ขวางกั้นและเป็นก�ำแพงที่หนา
ไม่น้อย
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การเปลี่ยนอะไรก็ไม่ยากเท่ากับการเปลี่ยน ความคิด เปลี่ยนเจตคติ แต่
“ครูสุเทพ” มั่นใจว่าจะสามารถเดินผ่านก�ำแพงนั้นไปได้ เพราะครูมีต้นทุนสูง ต้นทุน
ที่กล่าวถึงคือ ครูมีความสามารถพูดภาษามาลายูได้เป็นอย่างดี ครูมีบุคลิกที่สุภาพ
อ่อนน้อมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถพูดคุยโน้มน้าวให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้น�ำ
ชุมชนให้มีความเข้าใจ มองเห็นประโยชน์ของการเรียนหนังสือ ว่าเป็นการน�ำความรู้มา
พัฒนาคุณภาพชีวิต มิใช่เป็นบาป ในขณะเดียวกัน ครูต้องคิด หาแนวทางจัดการเรียน
การสอน ให้มีผลการเรียนที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการยอมรับจากพ่อแม่
ผู้ปกครอง
นอกจากนี้ครูยังได้ใช้ความมีจิตสาธารณะประกอบกับการเป็นนักกิจกรรม
มือหนึง่ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม�ำ่ เสมอขันอาสาช่วยงานชุมชน ถ้ามีนกั เรียน
เจ็บป่วยครูจะน�ำส่งโรงพยาบาลทันที เฝ้าดูแล ติดตามถามถึง บางครั้งก็สละเงินในการ
ดูแล การท�ำงานในวันปกติครูจะสอน ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ วันเสาร์และอาทิตย์
ครูจะเยี่ยมบ้านนักเรียน เวลาผ่านไปไม่นานครูก็สามารถระดมสรรพก�ำลังจากชุมชน
มาช่วยในการปรับปรุงโรงเรียนให้นา่ อยู่ ดูสบายตาใครผ่านไปมา ก็ชนื่ ชม นักเรียนอยาก
มาเรียน การเรียนการสอนเปลี่ยนไป มีความหลากหลายของกิจกรรมและสื่อการเรียน
การสอนมากขึ้น ที่ส�ำคัญครูได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ มาเป็ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นการสอน
อย่างเต็มรูปแบบ จนสามารถท�ำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงส�ำหรับชุมชนและโรงเรียนอื่น พร้อมกันนี้ครูได้ให้ความส�ำคัญต่อการฝึก
ระเบียบวินัย การดูแลสุขภาพอนามัย การรักษาความสะอาดและประหยัดอดออม
ครูภูมิใจมากที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ภายในเวลา
๔ ปี นักเรียนเริม่ มีผลงานออกสูช่ มุ ชนทัง้ ผลผลิตการเกษตรทีส่ ามารถแปรรูปเป็นอาหาร
กลางวัน ส่วนที่เหลือก็จ�ำหน่าย นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน มีผลงานที่เป็นกิจกรรม
ผลงานเป็นชิน้ งาน หรือเป็นความสามารถของนักเรียน ทีไ่ ด้รบั รางวัลมากมายจากหลาย
หลากเวทีและหลายระดับ นักเรียนได้รบั ทุนสนับสนุนให้เรียนต่อมากขึน้ ครูได้รบั รางวัล
“ยอดครูผมู้ อี ดุ มการณ์” ประจ�ำจังหวัดยะลาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลงานดังกล่าว เพิม่ พลัง
ศรัทธาจากชุมชนให้มากขึ้น
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ระยะเวลา ๒๖ ปีผ่านมา ชุมชนเข้าใจ สบายใจ เชื่อมั่นว่า การมาเรียน
สามารถเรียนวิชาสามัญ เรียนศาสนา และเรียนพืน้ ฐานทักษะอาชีพ เพือ่ เป็นพืน้ ฐาน
การท�ำงาน ไปสูก่ ารท�ำงานเป็น การมีงานท�ำ ตลอดจนการเรียนต่อให้สงู ขึน้ ได้ ชุมชน
เห็นความส�ำคัญการศึกษามากขึน้ แม้แต่แม่ครัวของโรงเรียนก็เห็นความส�ำคัญสามารถ
เรียนจนจบปริญญาตรี ได้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน นอกจากนี้ครูยังท�ำให้ชาวพุทธ
และชาวมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข กล่าวได้ว่า ก�ำแพงที่ว่าหนาเท่าใด
ครูสเุ ทพ เท่งประกิจ ก็สามารถเดินผ่านไปได้ ด้วยพลังคนคิดบวก มองปัญหาคือโอกาส
ประกอบกับความรักและศรัทธาในความเป็นครู
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รางวัล

คุณากร
ปี ๒๕๖๒

“ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม
คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็นครู
อุทิศตนพัฒนาชีวิตศิษย์
เจริญสู่ความส�ำเร็จตลอดมา”

ครูดาบต�ำรวจคณิต ช่างเงิน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี
จังหวัดตาก

ไม่รู้สึกว่า ยากล�ำบาก เพราะตั้งใจมา

ครูดาบต�ำรวจคณิต ช่างเงิน หรือครูใหญ่แดง ของชาวบ้านกับพื้นที่ที่ต้องดูแล
ย้อนเวลาไป เมื่อ ๒๕ ปีที่ผ่านมา แนวเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและป่าทึบ ตามรอย
ตะเข็บชายแดน ระหว่างอ�ำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก กับประเทศเพื่อนบ้านที่เต็มไปด้วย
มหันตภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากสัตว์ร้าย ภัยจากไข้ป่า และภัยจากโจรผู้ร้าย หรือ
ภัยจากลูกหลงที่เกิดจากการสู้รบของกองก�ำลังไม่ทราบฝ่าย เพราะถูกก�ำหนดให้เป็น
พื้นที่สีแดง แต่ที่นั่นยังมีอีกหลายชีวิตที่รอความช่วยเหลือ แม้ทุกชีวิต จะสามารถด�ำรง
ชีพอยู่ได้ เพียงแค่มีที่พักอาศัยมีอาหารพอประทังชีวิต แต่ก็มีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น
เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ขาดคนดูแล ขาดยารักษาโรค และเด็กน้อยตาด�ำๆ หลายชีวิต
ที่ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ไม่มีหน่วยงานใดจะเข้าไปถึงนอกจาก ต�ำรวจตระเวน
ชายแดนซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญในการปกป้องและดูแลประชาชนตามแนวชายแดนที่นั่นมี
โรงเรียน ปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จนั ทะ ซึง่ อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอ
อุ้งผาง ประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมแสนจะทุรกันดาร ในเวลานั้น
“ครูดาบต�ำรวจคณิต ช่างเงิน” ได้รับมอบหมายให้เป็นครู ตชด.ไปท�ำหน้าที่สอน
ณ โรงเรียนแห่งนั้น เขารับหน้าที่ด้วยความดีใจ เพราะเขามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นครูมา
ตั้งแต่เป็นเด็ก เขารักอาชีพครู คงเป็นเพราะมีประสบการณ์ดีๆจากครอบครัวที่มีคุณปู่
คุณอาที่เป็นครู นับว่าเป็นการท�ำหน้าที่ครูครั้งแรก หลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขา
พลศึกษา จากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
“ครูดาบต�ำรวจคณิต” ทราบดีว่าต้องเผชิญกับความยากล�ำบากอย่างแน่นอน
แต่นั่นไม่ใช่เงื่อนไขส�ำหรับ ต�ำรวจตระเวนชายแดน เขาเดินทางด้วยเท้าตามเส้นทาง
ในป่าที่เต็มไปด้วย หิน ดิน โคลน และบางแห่งก็เจิ่งนองไปด้วยน�้ำ โดยใช้เวลา ๓-๔ วัน
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ต้องแวะพักค้าง ตามบ้านเรือนชาวบ้าน ตามกระต๊อบชายป่า หรือริมห้วย สิ่งที่เขาขาด
ไม่ได้คือ ปืนและหนังสือเรียน เขาต้องเตรียมหนังสือทั้งภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ซึง่ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญ และเมือ่ ถึงทีน่ นั่ ก็ดรู าวกับว่าทุกคน รอคอยเขา เพราะเขาต้องท�ำ
หน้าทีท่ กุ อย่าง เป็นผูน้ ำ� การพูดคุย ด้วยหลักมวลชนสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่าง
ชาวบ้านและหน่วยงานของรัฐ เป็นช่างช่วยซ่อมแซมอาคารเรียนที่ช�ำรุดทรุดโทรม
เป็นนักการภารโรง เป็นหมอเมื่อมีคนเจ็บป่วย และเป็นครูสอนเด็ก สอนทุกวิชาการ
และวิชาชีพเบื้องต้น เขาปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจและก�ำลังทรัพย์
ท�ำหน้าที่อยู่ท่ีนี่โดยไม่เคยเขียนค�ำร้องขอย้ายไปไหน ที่นี่เปรียบเสมือนบ้าน เป็นชีวิต
และจิตใจ เมือ่ เวลาผ่านไปเขามีกำ� ลังใจในการท�ำงานมากขึน้ เพราะเด็กนักเรียนสามารถ
พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ การสื่อสารกับชาวบ้านเป็นไปอย่างราบรื่นจะบอกหรือ
แนะน�ำอะไรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ชาวบ้านก็มีความเข้าใจมากขึ้น พร้อมให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อผลงานเป็นที่ปรากฏชัด เวลาต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นครูใหญ่ ๒ โรงเรียนคือ ๑) โรงเรียนปฏิบัติการจิตวิทยาต�ำรวจ ตระเวนชายแดน
บ้านหม่องกัวะ ต�ำบลแม่จัน อ�ำเภออุ้งผาง และ ๒) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่กลองคี ต�ำบลโมโกร อ�ำเภออุ้งผาง

รางวัลครูคุณากร | 25

จากวันนั้นถึงวันนี้เขามีความภาคภูมิใจที่มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เห็นผลงาน เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจ พร้อมให้ก�ำลังใจ ท�ำให้เขาได้รับ
รางวัลเกียรติยศต่างๆ หลายรางวัล โรงเรียนและนักเรียนได้รับการสนับสนุน ชาวบ้าน
มีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ส�ำหรับสิง่ ทีภ่ มู ใิ จทีส่ ดุ คงจะได้แก่ การได้ชว่ ยท�ำให้โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนบนพื้นที่ที่ห่างไกล มีอาคารเรียน มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมและเพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาให้เด็กบนดอยได้มีโอกาสทางการเรียน มีการศึกษาเท่าเทียมกับ
เด็กบนพื้นราบหรือเด็กในเมือง
เวลานีเ้ ย็นมากแล้ว ครูดาบต�ำรวจคณิต ช่างเงิน ยังไม่เข้าทีพ่ กั เขาคลีกระดาษ
แผ่นเล็กๆ ทีอ่ ยูใ่ นมือ กระดาษทีผ่ เู้ ขียน เขียนด้วยลายมือทีเ่ ป็นระเบียบ ท�ำให้เขานึกถึง
เด็กผู้หญิงหน้าตามอมแมมคนหนึ่ง
“…ครูใหญ่คะ หนูอยากให้ครูได้อ่านบันทึกนี้ ครูจะใช้ประโยชน์จากมัน
หรือไม่ก็ตามหนูอยากให้ครูอ่าน เพราะหนูเขียนมาจากใจ ครูเป็นครูในดวงใจของหนู
ครูเป็นผูใ้ ห้โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้ ครูมคี วามเมตตากับลูกศิษย์ทกุ คน ครูเป็น

26 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

ผู้ให้โอกาสเสมอไม่ว่าลูกศิษย์จะเป็นอย่างไร ตั้งแต่เล็กจนโตหนูมีครูใหญ่คนนี้เป็น
แรงบันดาลใจให้หนูในการเรียนต่อ ครูท�ำให้หนูมีวันนี้ วันที่เรียนจบและมีงานท�ำ
หนูอยากจะบอกว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา หนูเห็นครูยากล�ำบาก ล�ำบากทั้งการเดินทาง
มาที่บ้านหน่องกว๊ะที่ไกลกว่า ๑๒๐ กิโล ครูใหญ่ต้องเดินเท้า ยอมห่างจากครอบครัว
ยอมแลกกับความสบายเพื่อเด็กๆ บนดอยที่ด้อยโอกาส อย่างพวกหนู หลายครั้งที่ครู
ต้องเสียเงินซื้อสมุด หนังสือ ซื้ออาหารมาให้พวกหนู ครูรักพวกหนูเท่ากันทุกคน เวลา
ท�ำโทษก็ท�ำโทษเท่ากันเจอปัญหาอะไร ครูก็ไม่เคยทอดทิ้งพวกเรา และจากที่โรงเรียน
ของเราหลังเล็กๆ เก่าๆ ไม่มีอะไร ครูก็พัฒนาจนมีห้องเรียนมากขึ้น มีนักเรียนมากขึ้น
ครูเข้ากับชาวบ้านได้ ชาวบ้านรักครูมาก ครูอยู่ในใจของชาวบ้านและลูกศิษย์ทุกคน
ครูเป็นต้นแบบให้หนู หนูจะมีความอดทน และเสียสละ ท�ำงานเพื่อเด็กๆ เพราะหนู
ก�ำลังจะไปเป็นครูสอนโรงเรียน ตชด.เหมือนครูค่ะ เคารพรักครูในดวงใจ ผู้จุดประกาย
และให้โอกาส ค่ะ…”
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ครูปุณยาพร ผิวข�ำ
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

มอบโอกาสให้ลูกศิษย์ทุกคน

ครูปณ
ุ ยาพร ผิวข�ำ ครูผเู้ ชีย่ วชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ครูให้ความส�ำคัญ
ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เท่าๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต ครูเป็นนักเรียนทุน
ในโครงการส่งเสริมการผลิตครูทมี่ คี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เคมี (เกียรตินิยมอันดับ ๑) และ
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เส้นทางกว่าจะเป็นครู
ส�ำหรับ “ครูปุณยาพร” กล่าวได้ว่า เป็นตัวอย่างของค�ำกล่าวทีว่ า่ “ในความไม่มีโอกาส
ย่อมมีโอกาสเสมอ” ขึ้นอยู่ที่เราจะสามารถคว้าโอกาสนั้นได้หรือไม่ และค�ำว่าครูมีค่า
ยิง่ นัก ไม่วา่ วันเวลาจะผ่านมา แล้วผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม ครูยงั เป็นผูใ้ ห้โอกาสเสมอ
เพราะ ครูมองรู้ ดูออก แล้วบอกได้
ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็ก “เด็กหญิงปุณยาพร” อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะ
ล�ำบากมากในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลจากความเจริญ แต่ครอบครัวก็อบอุ่น คุณพ่อ
คุณแม่ปรารถนาจะให้ลูกๆ ทั้ง ๓ คนได้เรียนหนังสือ “เด็กหญิงปุณยาพร” เป็นลูกสาว
คนเล็ก อยากเรียนหนังสือมาก ตั้งใจเรียนและเรียนดี จึงช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัว ด้วยการรับจ้างท�ำงานหนักอยูก่ ลางแดดทีแ่ ผดเผาในลานมัน ในทุกๆ วันหยุด
วันทีเ่ ด็กวัยเดียวกันต่างก็วงิ่ เล่นพักผ่อนสบายๆ แต่กน็ บั ว่าเธอยังโชคดีที่ มีโรงเรียนพลัง
ราษฏร์พิทยาสรรค์ ซี่งอยู่ใกล้บ้าน จึงสามารถไปเรียนได้อย่างสม�่ำเสมอ และโรงเรียน
แห่ ง นี้ คื อ ที่ ที่ ใ ห้ โ อกาสเธอ ทั้ ง นี้ เ พราะ “คณะคุ ณ ครู ” มองออกและบอกได้ ว ่ า
“เด็กหญิงปุณยาพร” จะไปไกล จึงพยายามดูแล หาทุนให้และในที่สุดเธอก็ได้ไปต่อ
เธอได้รับทุน สควค. ซึ่งเป็นทุนส�ำหรับคนที่เรียนเก่งเท่านั้น เธอตั้งใจเรียนให้สมกับ
ความยากล�ำบากที่กว่าจะฝ่าฟันมาได้ เมื่อจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี พร้อมกับ
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รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่เป็นก�ำลังใจ จึงเริ่มชีวิตการเป็นครู ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
สอนที่โรงเรียนธรรมกรวิทยานุกูล โรงเรียนมัธยมประจ�ำต�ำบลพุ่มนาแก อ�ำเภอนาแก
จังหวัดนครพนม จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงย้ายกลับภูมิล�ำเนา ที่จังหวัดมุกดาหาร
สอนที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต�ำบลหนองสูงใต้ อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จนถึงปัจจุบนั ก่อนเริม่ ชีวติ การเป็นครู ครูปณ
ุ ยาพร ตัง้ ปณิธานไว้วา่ “…จะเป็นผูท้ มี่ อบ
โอกาสให้ ลู ก ศิ ษ ย์ ข องครู จ ะไม่ ใ ห้ ใ ครแม้ แ ต่ ค นเดี ย วขาดโอกาส…” ครู จึ ง ทุ ่ ม เท
ให้การดูแลนักเรียน ทุกๆ ด้านทั้งการพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่
ครูมีความถนัด พร้อมๆ กับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ ยอมรับจากเพื่อน
ครูและหน่วยงานทางการศึกษา ท�ำให้ครูได้รับรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ห ลายรางวั ล เช่ น รั บ พระราชทานโล่ ร างวั ล
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ประจ�ำ ๒๕๕๙ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา ๑๗ ปีทมี่ า ผลของการทุม่ เท ท�ำให้นกั เรียนจากโรงเรียนมัธยม
ศึกษาเล็กๆ ในชนบท ซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในเมือง
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แต่กม็ พี ฒ
ั นาการทีไ่ ม่ตา่ งกัน ไม่วา่ จะเป็นผลสัมฤทธิท์ างการเรียนมีคะแนน O-NET เป็น
๑ ใน๑๐ ของจังหวัด ผลงานการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่อย่างหลากหลายสอดคล้องกับแนวทางการเรียนในปัจจุบัน
ท�ำให้นกั เรียนมีผลงานประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รบั รางวัลมากมาย นักเรียนหลาย
คนได้รับทุนเฉลิมราชกุมารีซึ่งเป็นทุนให้ได้เรียนต่อ จากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จนถึงระดับอุดมศึกษา อีกหลายคนได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อด้วยโควตาของ
มหาวิทยาลัย และจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาจากหน่วยงานของเอกชน ได้เรียน
ต่อทั้งปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จบการศึกษามีงาน มีอาชีพที่มั่นคง
นอกจากนีค้ รูได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะชีวติ เพราะทักษะชีวติ
เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งครูได้จัดการเรียนการ
สอนด้วยการบูรณาการอย่างลงตัว กับกิจกรรมในโครงงาน และการเรียนการสอนปกติ
ประกอบกับครูน�ำกรณีตัวอย่างต่างๆ ในสังคมมาเป็นกรณีศึกษา พร้อมกับค�ำถาม
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ทีส่ ง่ เสริมการคิด วิเคราะห์ อีกทัง้ ครูให้ความใกล้ชดิ เป็นทีป่ รึกษา ให้การดูแล ติดตาม
ถามถึงอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือครูเป็นตัวอย่างของความยุติธรรม
ใช้เหตุผลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ มีความอดทน ขยัน ใช้จ่ายอย่างประหยัด และมี
จิตสาธารณะ และจากการที่ครูให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยการลงมือท�ำกิจกรรม สะท้อนถึง
การมีทกั ษะชีวติ ผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาระดับ
สูง ท�ำให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อต่อเติมการพัฒนานักเรียน เช่น สนับสนุน
กิจกรรมในโครงการ “หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อพัฒนาการปลูกอ้อย” โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึง่ นอกจากจะ
สนับสนุนด้านงบประมาณแล้ว ยังท�ำให้นักเรียนได้รับโควตาเรียนต่อในมหาวิทยาอีก
ด้วย
การติดตาม ดูแลด้วยความรักและเมตตาอย่างต่อเนื่องจริงจังรุ่นแล้วรุ่นเล่า
สิ่งที่ครูได้เรียนรู้ คือนักเรียนแต่ละรุ่นที่ผ่านไปได้ให้บทเรียนที่ครูต้องน�ำไปพัฒนา
ต่อ เพื่อให้รุ่นต่อไปได้รับการพัฒนาอย่างเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ด้วย
กระบวนการวิจัย ครูจึงมีผลงานการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน และ
ปรากฏผลงานเกี่ยวกับ วิธีสอนวิทยาศาสตร์ สื่อประเภทชุดการสอน หรือการพัฒนา
สาระวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในขณะเดียวกันสิง่ ทีค่ รูขาดไม่ได้คอื การเปิดโอกาสให้
เพื่อนครูได้เข้าร่วมท�ำงานการพัฒนา การท�ำวิจัย ท�ำให้เกิดการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพ
ร่วมกัน นับว่าครูเป็นผู้หนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้ความรู้กับเพื่อนครูทั้งในและ
นอกโรงเรียนในบทบาทของวิทยากรซึ่ง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำคัญ นับว่าครูมี
คุณูปการต่อการศึกษาไม่น้อย
ชีวิตที่ขาดแคลน ไม่ได้ท�ำให้รู้สึกต�่ำต้อย ท้อถอย หากแต่จะเป็นพลังในการ
ท�ำงาน ความขาดแคลนหรือด้อยโอกาสนั้น ย่อมมีโอกาสดีๆ ซ่อนอยู่เสมอ สอดคล้อง
กับทีห่ ลายคนบอกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ดังนัน้ จึงส�ำคัญทีต่ วั เรา และถึงเวลาทีค่ รู
จะให้โอกาสแก่ลูกศิษย์ทุกคน จะไม่ยอมให้ใครต้องขาดโอกาส
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รางวัล

ครูยิ่งคุณ
ปี ๒๕๖๒

“ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์
เจริญชีวิตด้วยปัญญา
และกรุณาสร้างแรงบันดาลใจ
เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน”

ครูจันทร์แรม ดวงเพชร
โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย
จังหวัดเชียงใหม่

ประทีปแห่งขุนเขาและป่าทึบ

มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ฉลาด และสามารถที่สุด แต่หลายคนไม่อาจไปถึงสิ่งที่
สามารถนั้นได้เพราะต้องยอมแพ้กับปัญหาอุปสรรค ท้อต่อเงื่อนไขที่มากจนต้องยอม
ต่อรอง แต่ส�ำหรับครูจันทร์แรม ดวงเพชร กลับไม่ใช่ ครูไม่ยอมต่อรองกับเงื่อนไขใดๆ
เดินหน้าต่อ ท�ำให้สงิ่ ทีค่ รูสามารถนัน้ ๆ เป็นเสมือนหนึง่ แสงประทีปกลางความมืดทะมึน
ของขุนเขาและป่าทึบ
ถ้าย้อนเวลากลับไป เมื่อ ๒๐ ปีที่ผ่านมา เมื่อ “จันทร์แรม ดวงเพชร” ส�ำเร็จ
การศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ เธอก็เฝ้ารอโอกาสที่จะเป็นครูตามที่
ตั้ ง ใจ ครั้ น เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการสอบคั ด เลื อ ก ก็ เ ลื อ กมาเป็ น ครู ที่ โรงเรี ย นบ้ า น
แม่หลองน้อย โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน
และป่าทึบในเขตอ�ำเภออมก๋อย ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ ราว ๕๐ กิโลเมตร เส้นทาง
คมนาคมที่หฤโหด โดยเฉพาะหน้าฝนจะโหดมากกว่าปกติอีกหลายเท่าตัว ที่นั่นไม่มี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ครูให้ชีวิตอยู่ที่กับ
เพื่อนครูสตรีอีกหนึ่งคน ความเหงา ความคิดถึงครอบครัว โดยเฉพาะลูกน้อย ๒ คน
มากจนสุดบรรยายได้ บางครั้งก็เจ็บตัว เพราะอุบัติเหตุจากการเดินทาง แต่ก็ต้องทน
ทนรอวั น ที่ จะขอย้ายลงพื้นราบ การรอที่ นั่ง นั บวั นนั บคื น เป็ นการรอคอยที่ เ พิ่ ม
ความเจ็บปวด แต่ถ้าการรอที่ท�ำให้ทุกนาทีมีค่า ก็ท�ำให้ลืมว่าต้องรอ ครูจึงเริ่มที่การ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อนักเรียนและคนบนดอยซึ่ง ๙๐% เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยครูมี
๒ เป้าหมายหลักคือ ๑) นักเรียนทุกคนต้องเรียนจบตามหลักสูตรและมีพื้นฐานการ
ท�ำงาน เพื่อไปเรียนต่อ ท�ำงานเป็น มีงาน มีอาชีพ ๒) คนบนดอยโดยเฉพาะคนว่างงาน
ท�ำงานเป็น มีงาน มีรายได้จนุ เจือครอบครัว ทัง้ นีโ้ ดยการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้อง
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กับวิถีชีวิตชาวดอยในชุมชน การเรียนการสอนจัดในลักษณะการบูรณาการ เรียนด้วย
การลงมือท�ำ ครูน�ำสาระในท้องถิ่นมาเป็นหลักในการเรียนรู้ น�ำชาวดอย ซึ่งถือว่าเป็น
ภูมิปัญญาที่ส�ำคัญ มาร่วมจัดการเรียนการสอน เช่น เรียนการทอผ้าหรือที่เรียกว่า
“ทอผ้าภูมิปัญญากะเหรี่ยง” อย่างครบวงจร นับว่าเป็นผลงานในสาระ “วิทยาศาสตร์
เชิงภูมปิ ญ
ั ญา” รวมถึงการสร้างเครือ่ งทอผ้า ทีพ่ ฒ
ั นาจากเก้าอีไ้ ม้ไผ่ ซึง่ เป็นผลงานของ
นักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัล เป็นต้น ในขณะเดียวกันครูก็พฒ
ั นาตนเอง ให้มีความสามารถใน
การดูแลนักเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ตลอดจน
การแสวงหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมาเสริมความรู้ แก่นักเรียน
และชุมชน นักเรียนมีพฒ
ั นาการขึน้ เป็นล�ำดับ นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษหลายคน
มีผลงานที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ครู ยังน�ำการประกวด การแข่งขัน หรือ คัดเลือกผลงาน
มาเป็นยุทธศาสตร์ทชี่ ว่ ยในการขับเคลือ่ นไปสู่ ๒ เป้าหมายหลักดังกล่าว ซึง่ นับว่าประสบ
ผลส�ำเร็จในระดับหนึ่ง ผลงานนักเรียนเป็นที่น่าพอใจและได้รับรางวัล ส่วนครูได้รับ
รางวัลต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จาก
โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้กองทุนการกุศลสมเด็จย่า นับว่าเป็นรางวัลที่ได้
เป็นก�ำลังใจแก่นักเรียน และชาวดอย เป็นอย่างยิ่ง บางครั้งรางวัลที่ได้รับก็เป็นทุน
ส�ำหรับพัฒนากิจกรรมต่อเนื่อง เวลาผ่านไป นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ได้รับ
การดูแล พัฒนาจากนักเรียนทีข่ าดโอกาส ท�ำให้กม็ โี อกาสมากขึน้ ผลผลิตทางการเกษตร
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งานฝีมือ ได้เสริมและสร้างรายให้ชุมชนและนักเรียน สอดคล้องสภาพพื้นที่ใกล้เคียงที่
ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เวลา ๑๘ ถึง ๒๐ ปีผ่านไปเร็วกว่าที่คิด และ เวลาแห่ง
การรอคอยที่จะเขียนขอย้ายก็มาถึง
“… ครูไม่ต้องห่วงนะคะ หนูจะดูแลพวกน้องๆ เอง…” บัว เด็กสาวร่างพิการ
พูดเบาๆ พร้อมเงยหน้าขึน้ มองครู ด้วยสายตาทีแ่ สดงถึงความเด็ดเดีย่ ว บัว เป็นเด็กสาว
ที่ตัวเล็กมาก เธอมีปัญหาในการทรงตัว ครูให้การดูแลบัวมาตลอด ๖ ปี ท�ำให้บัวมี
พัฒนาการดีขนึ้ ตามล�ำดับจนสามารถเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เธอสามารถไปเรียน
ต่อหรือหางานท�ำได้ แต่เธอไม่ไป เธอขออยูช่ ว่ ยครูดแู ลน้องๆ ทีน่ ี่ เธอมีความตัง้ ใจท�ำงาน
อดทน พยายามท�ำทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถของเธอ เธอช่วยครูได้มากจริงๆ
ครูเก็บปากกาพับกระดาษใส่ลิ้นชัก ยิ้มให้บัว และบอกบัวว่า “… ครูไม่ไปไหนครูจะอยู่
กับบัว อยู่กับทุกคนที่นี่…” อยู่ที่นี่เพราะขุนเขาและป่าทึบก็ยังต้องการดวงประทีป
ดวงนี้ ดวงประทีปที่จะสร้างดวงประทีป เพิ่มอีกหลายๆ ดวง
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ครูชัยยศ สุขต้อ
โรงเรียนบ้ายยางเปา
จังหวัดเชียงใหม่

รักเป็นต้นทุน ที่เหลือ คือ พยายาม

ครูชัยยศ สุขต้อ ครูเลือดนักสู้ ของชาวดอย “ …๒๒ ปีที่ผมอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ท่ามกลางความขาดแคลนบนดอยสูง ของอ�ำเภออมก๋อยและอยู่กับนักเรียนที่เป็นเด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ขอย้ายไปที่ไหน…” เป็นประโยคที่บอกถึงความมุ่งมั่น
ท�ำงาน การสอน การสร้างและพัฒนาชาวดอย ด้วยความอดทน มีความพยายามเป็น
พลังที่ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ครูมีความรักเป็นต้นทุนชีวิต ความรักในงานศิลปะที่มีมา
ตั้งแต่เด็ก ความรักจากครอบครัว แม้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่มาจากความไม่พร้อมทาง
เศรษฐกิจ ความรักในการเรียนท�ำให้หลายครั้งที่ต้องปาดน�้ำตา เมื่อมองชุดนักเรียน
ซึ่งกว่าจะได้สวมใส่ก็เป็นเวลานาน และความรัก ความเข้าใจ ความเมตตาจากครู
อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน ท�ำให้ “ชัยยศ” มั่นฝึกฝน เรียนรู้จนสามารถคว้าปริญญา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษาได้สมใจ ด้วยความสามารถทางศิลปะอย่าง
รอบด้าน และหัวใจที่มีปัญหาอุปสรรคเป็นบทเรียน ประกอบกับความซาบซึ้งจาก
ครูต้นแบบที่ดีและ “…ครูนั้นต้อง ให้ความรู้แก่เด็กๆ ด้วยความเมตตา ด้วยความหวังดี
คือด้วยความเมตตาต่อผู้ที่เป็นลูกศิษย์ และด้วยความหวังดีต่อส่วนรวม เพราะถ้า
ส่วนรวมประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ดี ส่วนรวมก็ไปรอด…” พระราชด�ำรัสของ
พ่อหลวงที่กล่าวต่อนักศึกษาครู ก้องอยู่ในโสตประสาทตลอดเวลา นับว่าเป็นพลังใจที่
ยิ่งใหญ่ ครูจึงตั้งปณิธานว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ ลดความเหลื่อมล�้ำ
ของชีวิตและการศึกษา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นครูครั้งแรก สอนที่โรงเรียน
ไทยวิจิตรศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ครูสอนที่โรงเรียนบ้านยางเปา
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูช่วยให้
ลูกศิษย์หลายคนมีความสามารถทางศิลปะ น�ำสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และด้วย
สาเหตุที่สถานการณ์ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่ครูต้องเผชิญ ท�ำให้ครูต้องสอนทุกวิชา
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ทุกเรื่องราว ทุกเวลา และทุกสถานที่ ลูก
ศิษย์น�ำความรู้ ความสามารถ พัฒนาการ
เรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายอาชีพ
แม้ ว ่ า การท� ำ งานท่ า มกลางความยาก
ล� ำ บาก ทั้ ง การคมนาคม ที่ พั ก อาศั ย
ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้กับโรคภัย
ไข้เจ็บ และความขาดแคลนด้านงบประมาณ
ก็ไม่ท�ำให้ครูท้อถอย ในทางตรงกันข้ามครู
กลับพยายามเรียนรู้ ที่จะต่อสู้กับความยาก
ล�ำบากนัน้ ครูฝกึ ฝนการใช้ภาษาจนท�ำให้มคี วามช�ำนาญทัง้ ภาษาของชนเผ่าและภาษา
อังกฤษ ครูพาลูกศิษย์หารายได้เพิ่ม ด้วยการผลิตงานศิลปะออกจ�ำหน่าย หรือแม้แต่
การท�ำโรตีขาย เมือ่ เวลาผ่านไป ครูดใี จทีค่ วามเปลีย่ นแปลงมิได้เกิดขึน้ เฉพาะกับลูกศิษย์
เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับชุมชนอีกด้วย ท�ำให้ครูได้รับความรัก ความช่วยเหลือ และการ
ดูแลจากชาวบ้านในชุมชน ส่งผลให้ครูผลิตงานดีๆ อีกมาก ท�ำให้ได้รับการชื่นชมจาก
ผูพ้ บเห็น จากหน่วยงานต่างๆ จากนักท่องเทีย่ วและจากการส่งผลงานเข้าประกวด ท�ำให้
ได้รบั รางวัลมากมาย ทัง้ ทีเ่ ป็นผลงานจากครูและผลงานจากลูกศิษย์ วันนีล้ กู ศิษย์มชี วี ติ
ที่เปลี่ยนไป ครูยังเป็นครูอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข เสียงสะท้อนเหล่านี้ คงจะบอกได้ดีว่า
ชีวิตครูมีความผูกพัน กับที่นี่เพียงใด
“…ครูชัยยศคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ อุทิศตน เพื่อเด็กและชุมชนบนดอย ครูท�ำงาน
ไม่เคยมีวันหยุด ช่วยพวกเราได้ฝึกประสบการณ์ เพิ่มทักษะ ครูท�ำให้เรารู้คุณค่าของ
เวลาว่าง ครูทา่ นท�ำงานด้วยอดทน เสียสละ โดยไม่รบั ค่าตอบแทนใดๆ ความเหนือ่ ยล้า
หรืออาการเจ็บป่วยก็มิได้ท�ำให้ท่านท้อถอย …”
“… ครูชัยยศเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม มารยาทอันดีงาม และความ
เพียรพยายาม ซึ่งกระผมได้น�ำมาประพฤติ ปฏิบัติตน ฝ่าฟันความยากมากๆ จากการ
เป็นนักเรียนสายศิลป์ในชัน้ ม.ปลาย เลือกเรียนปริญญาตรีวชิ าวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
ด้วยจิตส�ำนึกที่รักหวงใยถิ่นบ้านเกิดที่ก�ำลังจะสิ้นไปเพราะนับวันสิ่งแวดล้อม ก็จะถูก
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ท�ำลาย และความตระหนักนี้ก็มาจากการเพาะบ่มของครู ปัจจุบันผมท�ำงานเป็น
เจ้าหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อม…”
“ …ผมเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมาก ชอบโค้ช เจอเกน คอปร์ แห่งทีมหงส์แดง
ลิเวอร์พูล ที่เขาทุ่มเทสร้างนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากมาย เขาเหมือนครูชัยยศของผม
มี่สร้างศิษย์ให้ได้เรียนต่อ มีงาน มีอาชีพไม่รู้จะกี่คนที่เป็นทั้งหมอดูแลคนไข้ เป็นทหาร
ดูแลประเทศ เป็นครูทจี่ ะสร้างศิษย์ตอ่ เป็นเจ้าหน้าทีด่ แู ลรักษาสิง่ แวดล้อม เป็นเจ้าของ
ธุรกิจส่วนตัว และเป็นคนดีของบ้านเมืองตลอดไป…”
ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนที่พลั่งพลูออกจากลูกศิษย์เพื่อต้องการ
จะถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อครูชัยยศ สุขต้อ หรือครูยศ ของพวกเขา ถ้าจะ
ถามว่าครูรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบเช่นนั้นก็ตอบได้ว่า ดีใจที่ทุกคนมองเห็นและรู้สึกได้
แต่ที่ยินดีไปกว่านั้นคือ ทุกคนมีชีวิตที่ดี เป็นคนดีของครอบครัวของชุมชนของสังคม
โดยรวม ครูพอใจที่ครูเลือกสู้ก็เพราะมีใจรักเป็นต้นทุน ที่เหลือคือความพยายามและ
จะเดินหน้าต่อไป
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ครูปิติกร ข�ำอ่อน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม

คนเทคนิค คิดจากดงดอย สู่หอยหลอด

“ …เมื่อผมกลับมาจากค่ายระยะหนึ่ง ผมจึงทราบว่าโรงเรียนที่ผมและเพื่อน
เพิง่ ไปสร้างอาคารเรียนให้นนั้ สมเด็จพระเทพฯท่านเสด็จไปจริงๆ ผมได้เข้าใจความรูส้ กึ
ที่ปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็ครั้งนี้เอง ผมตั้งใจที่จะท�ำความดี เพื่อตอบแทน
บุญคุณแผ่นดินทันที่ที่มีโอกาส …ผมระดมทุนได้มากกว่าเดิม ชวนเพื่อนออกค่าย
อาสาสมัครอีกครั้ง ครั้งนี้ผมได้สัมผัสกับเด็กนักเรียนที่ยากจน เขาขาดแคลนทุกอย่าง
ผมได้เข้าใจในความรู้สึกของ ค�ำว่าให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พวกเราร่วมกันสร้าง
อาคารเรียน ๘ ห้องเรียน สนามเด็กเล่น ห้องสมุดและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก…ผม
ปลื้มใจมาก แม้เราเป็นเพียงนักศึกษาเราก็สามารถช่วยแผ่นดินได้…ผมจึงตัดสินใจเป็น
ครู…” ครูปติ กิ ร ข�ำอ่อน ในวัยเรียนเป็นเด็กคนเรียนดี ถูกอบรมมาดี ครูมาจากครอบครัว
ทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่เป็นคุณครู “ปิตกิ ร ข�ำอ่อน” จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง
ซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ สาขาอิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม ซึ่งมีโอกาสที่จะเลือกเดินทาง
เข้าสู่อาชีพวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมแต่ครูไม่เลือก ครูเลือกที่จะเป็นครู จึงศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโท ได้รับ
ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยเลือกงานวิจัยการสร้างและพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อน�ำมาใช้พัฒนาการสอนโดยตรง ครูสอนที่วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปี ครูตระหนักดีว่าหน้าที่ครูคือการช่วยเหลือ ดูแล
อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี ถ้าเขาดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น ถ้าเขามีพฤติกรรม
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ไม่พึงประสงค์ ก็ต้องช่วยให้เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กเรียนดีส่วนมาก
มีทางเลือกอื่น จะไม่เลือกที่เรียนอาชีวะ อาจจะเป็นการดูแคลนหรือไม่ก็ตาม ทั้งๆ ที่
การเรียนสายอาชีวะท�ำให้มีงาน มีอาชีพติดตัวทันที ครูจึงเน้นที่การเปลี่ยนแปลงให้
ลูกศิษย์ทุกคน เชื่อมั่นและในเห็นคุณค่าของตนเอง ว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว
ต่อสังคมและประเทศชาติ ส�ำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนที่นี่ ส่วนมากจะเป็นลูกชาวบ้าน
ชาวสวน ความสนใจ ความเข้าใจต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะหุน่ ยนต์
อาจจะมีน้อย แต่ก็ไม่พ้นความพยายามของครูและเพื่อนๆ ครูทุ่มเทความรู้ ความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มพลัง เปิดห้องปฏิบัติการเรียนรู้กันอย่าง
จริงจัง พร้อมกับการดูแล อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ การฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมด�ำเนินไปพร้อมกับวางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูติดตามลูกศิษย์อย่าง
ทั่วถึง สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายการสนับสนุนจากภายนอก เพื่อการดูแล
สนับสนุน และเสริมพลังให้ลูกศิษย์ด้วยการส่งผลงานเข้าประกวด ในเวทีต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ สร้างความนั่นใจให้กับลูกศิษย์ สร้างผลงานที่เป็นต้นแบบเพื่อ
การพัฒนาเชือ่ มโยงสูค่ วามก้าวหน้าในวงกว้าง สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน ผลงานดังกล่าว
ได้แก่ ผลงานจากทีมหุน่ ยนต์หอยหลอด ชุดสาธิตหุน่ ยนต์อตั โนมัติ ชุดสาธิตพัฒนาระบบ
เซอร์โวมอเตอร์เพื่อใช้กับหุ่นยนต์แขนอุตสาหกรรม ชุดสาธิตการควบคุมระบบไฟฟ้า
ภายในตัวบ้านด้วย Smart Phone เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนในกลุ่มนี้ประสบ
ผลส�ำเร็จทั้งด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ
“ครามคีรนิ ทร์” บอกว่า “…สิ่งทีไ่ ด้จากเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ หรือจัดท�ำสิ่ง
ประดิษฐ์ เข้าประกวด นั่นก็คือ เราได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านประสบการณ์
ผมได้รวบรวมท�ำ portfolio ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผมสอบชิงทุนเป็นนักเรียน
แลกเปลี่ยนที่เมือง Bochum ประเทศเยอรมันได้…”
ส่วน “จิระย์” Project Engineer บริษัทแห่งหนึ่งเล่าว่า “…การเข้าร่วม
กิจกรรมกับทีมหุ่นยนต์ หอยหลอดนั้น ท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในชีวิตอย่างมาก
เริ่มจากมีความรู้ มีประสบการณ์ที่ติดตัวไป เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ก็ง่ายขึ้น
สมัครเข้าท�ำงานก็ง่ายขึ้น รวมถึงระหว่างการท�ำงานยังได้น�ำ ความรู้ความสามารถ
จากการประดิษฐ์หุ่นยนต์มาใช้อยู่เสมอๆ…” และ
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“วราวุธ” ผู้แทนขายบริษัทแห่งหนึ่ง กล่าวอีกว่า “…เด็กวิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงครามเป็นเด็ก ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไม่ได้สร้างปัญหาและภาระให้แก่สงั คมประการใด…”
กว่าที่จะได้มาซึ่งผลงาน และการสะท้อนเหล่านี้ ครูต้องมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพือ่ ยกระดับความรู้ ความสามารถของลูกศิษย์ เพือ่ ให้เขามีความเข้มแข็งทัง้ ในด้านฝีมอื
และจิตใจ พร้อมที่จะพัฒนา ส่งต่อการมีงาน มีอาชีพและเป็นคนดีในสังคม ครั้งใดที่ครู
รู้สึกท้อ ครูก็จะย้อนกลับไป คิดถึงโรงเรียนที่อยู่ กลางป่าเขา ไกลแสนไกลโพ้น ว่าเด็กๆ
ที่นั่น จะมีความทุกข์ยากแค่ไหน ดังนั้น ทีมหุ่นยนต์หอยหลอดจึงต้องพัฒนา สร้าง
คนดีๆ มีฝีมือ เพื่อตอบแทนแผ่นดินต่อไป

42 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที)

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ ๑
โรงเรียนศรนภาเขตวิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)
จังหวัดนครสวรรค์

พ่อพระของผู้พึ่งใบบุญ

พระครูเทพปัญญาภรณ์ ปัจจุบนั ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
รองเจ้าคณะภาค ๔ หลวงพ่อเป็นครูผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตา ท่านเกิดในครอบครัว
ทีอ่ ยูใ่ นพระพุทธศาสนาและเป็นครอบครัวทีอ่ บอุน่ ในวัยเด็กท่านมีความเลือ่ มใส ศรัทธา
ในหลวงพ่อบัวคลี่ อินทโชโต ท่านชอบสวดมนต์และปฏิบตั กิ รรมฐานทุกเย็น อยากบวช
และเมื่อโยมพ่ออนุญาตให้บวช ก็ได้บวช เป็นสามเณรระหว่างนั้นก็เพลิดเพลินกับการ
ปฏิบัติธรรมตามพระไปสถานที่ต่างๆจนกระทั่งโยมพ่อเตือนว่า “…เณรอายุยังน้อย
ต้องเรียนก่อนนะ เรียนไปเมือ่ มีความรู้ ตัวเองก็จะได้ดเี อง คนอืน่ ก็จะชืน่ ชมภายหลัง…”
ท่านจึงหันมาศึกษาเล่าเรียน เรียกว่าเรียนทุกอย่างที่ขวางหน้า ทั้งนักธรรมบาลีและ
ภาษาอังกฤษ ต่อมาเมื่อโยมแม่เสีย ก็ยิ่งตั้งใจเรียนเพื่อบูชาพระคุณแม่ พยายามสอบ
จนได้เปรียญ ๖ ประโยค ได้รับพระราชทานพัดยศ ก็พยายามต่อไปเพื่อให้ได้ประโยค
๙ ยอมรับว่ายังมีกิเลส เพราะถ้าได้ประโยค ๙ แล้วจะได้รับเงินนิติยภัติ เพื่อจะน�ำไป
เลี้ยงดูโยมพ่อ และท่านก็ท�ำส�ำเร็จสอบได้ประโยค ๙ เริ่มคิดว่าจะต้องท�ำอะไรเพื่อ
ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าชาตินี้ ไม่ขอสึก ขอตายใน
ผ้าเหลือง
หลวงพ่อท่านเป็นทั้งนักพัฒนา นักบริหาร และเป็นครู ท่านอุทิศแรงกาย
แรงใจ ทุ่มเทต่อการสอนทั้งวิชาความรู้และอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกศิษย์รุ่นแล้ว
รุ่นเล่าเป็นเวลากว่ายี่สิบปี ท่านจัดการเรียนการสอน ทั้งทางการศึกษาของสงฆ์
ซึ่งประกอบด้วย การสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี ส่วนการศึกษา
ทางโลก ท่านได้ตงั้ “โรงเรียนศรีนภาเขตวิทยา” ซึง่ เป็นการจัดการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญเปิดสอนพระภิกษุสามเณร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมการเรียนวิชาชีพ โดย
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ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้เรียนร่วมกับนักเรียนที่เรียนสายอาชีพต่างๆ เช่นช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า จึงท�ำให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ทั้งระบบการศึกษาหลักและการศึกษาทางเลือก นับว่าท่านเป็นผู้มองการณ์
ไกล ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านกล่าวเสมอว่า
“คนเราเรียนหลายอย่างได้ แต่เรียนเท่าที่เรียนไหวและต้องเรียนให้ได้ความรู้ เพราะ
ความรู้เป็นกุญแจส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” การจัดการศึกษาดังกล่าวเป็นที่
กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ท�ำให้มีสามเณรจากทั่วประเทศมากกว่า ๕๐ จังหวัด เดินทาง
มาเรียน บางรูปอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ท่านก็เอาใจใส่ บางครั้งจับมือสอนเขียนด้วย
ตนเอง ท่านจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ท่านเป็น
ต้นแบบของความรับผิดชอบ ความยุตธิ รรม ให้ความเมตตากับลูกศิษย์ทกุ คน หลวงพ่อ
ท่านบอกว่า ทุกคนคือลูก เป็นลูกจริงไม่ได้กเ็ ป็นลูกในทางธรรมของท่าน ท่านมีลกู ศิษย์
มากมาย ไม่ต�่ำกว่า ๔,๐๐๐ ทั้งเป็นสมณะเพศและลาสิขาออกไปประกอบสัมมาอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก หลวงพ่อท่านเป็นผู้สร้าง
คนคุณภาพแก่สังคม ท่านเป็นพ่อพระของผู้มาพึ่งใบบุญโดยแท้
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ครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ตรัง
จังหวัดตรัง

ฟันเฟืองที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ครูพชั รา พงศ์มานะวุฒิ ครูผมู้ คี วามรู้ ความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูเป็นผู้รอบรู้ซึ่ง มีผลงานเป็นที่ยอมรับมากมาย เช่น ผลงานการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
พืชเศรษฐกิจในท้องถิน่ การเขียนบทความ เผยแพร่งานวิจยั เผยแพร่เทคนิคการเป็นครู
ที่ปรึกษาการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลต่อผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ครูจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (เคมี ชีวะ) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร ครูเป็นเด็กที่เรียนเก่ง ชีวิตในวัยเด็กเติบโตมาจากครอบครัวใหญ่
ที่มีคุณพ่อเป็นครูใหญ่ มีพี่น้อง ๙ คน คุณพ่อจะดูแลลูกๆ เหมือนเด็กนักเรียนของท่าน
ท่านสอนให้ลกู ๆ ท�ำงานช่วยเหลือตัวเอง ส�ำหรับครูแล้วได้เรียนรูง้ านบ้านงานเรือนจาก
คุณพ่อ คุณพ่อสอนให้รู้จักแบ่งปัน ท่านพูดเสมอว่า แม้ว่าเราจะไม่มีมากนัก แต่เมื่อมี
คนที่ล�ำบากมากกว่าเรา เราต้องรู้จักแบ่งปันให้เขา สิ่งเหล่านี้ติดตัวครูมาตลอด แม้แต่
การเป็นครูทุกวันนี้ก็ซึมซับจากคุณพ่อ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
เข้าสู่การเป็นครู ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่โรงเรียนกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ย้ายมาสอนที่โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จฬุ าภรณ์ ตรัง ซึง่ เป็นโรงเรียนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ ส�ำหรับนักเรียนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยจัดการเรียนการสอนชัน้ มัธยมศึกษา ส่งเสริม
การคิด กล้าลงมือท�ำ ทัง้ นีโ้ รงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนลักษณะ Project Based
ในห้องทดลองที่มีสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีครูที่มี
ความรู้ความสามารถ คอยสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การเป็นครูใน
โรงเรียนลักษณะพิเศษนี้จะได้รับการคัดเลือกด้านความรู้ความสามารถ มาระดับหนึ่ง
และส�ำหรับครูพัชรา พงศ์มานะวุฒิ ครูมีมากกว่า ความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ
ซึ่งสะท้อนจากศิษย์ได้อย่างน่าฟัง
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“ …ครูใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การให้คำ� ปรึกษาโครงงานและกิจกรรมของนักเรียน
เกือบทุกวัน คอยส่งเสริมให้ก�ำลังใจ พร้อมๆ กับการอบรมสั่งสอนให้มีนิสัยที่ดี หลาย
ครั้งที่ผมท�ำงานผิดพลาดมาก จนเกิดความท้อถอยแต่ครูไม่ทอดทิ้ง ครูอยู่ใกล้ๆ ผมให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำเป็นก�ำลังใจให้ผม ท�ำให้ผมมีความมั่นใจ ในการท�ำงานจนส�ำเร็จ
ส่งผลต่อการท�ำงานของผมในขณะนี้ ที่สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในการท�ำงานได้
เป็นอย่างดี… ”
“ …ครูส่งเสริมและจุดประกายความคิดให้เป็นนักคิด นักวิทยาศาสตร์ มี
ผลงานที่เป็นรูปธรรมจริงจัง เช่น ผมกับโครงงานต้นไม้สร้างไฟฟ้าที่ส่งให้ผมไปไกล
ถึงสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุน กพ.เรียนจบมาท�ำงาน ช่วยพัฒนาประเทศ… ”
“… ผมเป็นนักเรียนที่เรียนไม่เก่งไม่ชอบโครงงาน ชอบฟุตบอลมากกว่า
ครูกลับให้ความสนใจ คอยติดตามถามหาผม จนผมตัดสินใจท�ำโครงงานส่งเข้าแข่งขัน
ในเวทีระดับชาติ ปัจจุบันถึงแม้ว่าผมจะจบวิศวะแต่เพราะครูพัชรา ท�ำให้ผมอยากเป็น
ครูจึงเปลี่ยนใจเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์…”
นอกจากนี้ ครูยังเป็นแกนหลัก ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งไม่ใช่ ใช้เวลาเพียง ๑ - ๒ ปี แต่เป็นเวลาตลอด ๒๒ ปี ที่ท�ำการสอนที่นี่ ทุกวันของ
ครูขอมอบให้เป็นโอกาสส�ำหรับนักเรียน เพือ่ สร้างคนคุณภาพ คนเก่ง คนดี ในสังคม ถ้า
จะเปรียบครูกค็ อื ฟันเฟืองซีเ่ ล็กๆ ซีห่ นึง่ ในสังคมไทย แต่กเ็ ป็นฟันเฟืองทีไ่ ม่เคยหยุดหมุน
ยังท�ำงานด้วยความอุตสาหะพร้อมขับเคลื่อนฟันเฟืองซี่อื่นๆ ให้ร่วมกันพัฒนานักเรียน
พัฒนาสังคมต่อไป
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ครูไพโรจน์ ชนะภัย
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์
จังหวัดก�ำแพงเพชร

ชนะภัย โอกาส ไม่ไกลเกินเอื้อม

ครูไพโรจน์ ชนะภัย ปัจจุบัน ครูท่านด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ตลอดระยะเวลา ๓๓ ปีที่ผ่านมา การท�ำหน้าที่เป็นครูผู้สอนและผู้บริหารทุกๆ ก้าวเดิน
บอกถึงความพยายาม ที่จะท�ำทุกอย่าง เพื่อพิสูจน์ว่า การศึกษาส�ำคัญที่สุด การหยิบ
ยื่นโอกาสให้ทุกคนได้รับการศึกษา เป็นค�ำตอบของทุกค�ำถาม “ครูไพโรจน์” ตระหนัก
ดีว่า ครูผู้สอนและผู้บริหาร เป็นกลไกที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนโอกาสนั้นหรือท�ำให้
โอกาสทางการศึกษาเป็นรูปธรรม ครูจึงอุทิศตนเพื่อเป็นคนหนึ่งที่จะท�ำให้เห็นเป็น
รูปธรรม ส�ำหรับลูกๆ หรือเด็กนักเรียน เขาก็คอื อนาคตของชาติบา้ นเมือง “ครูไพโรจน์”
เป็นชาวจังหวัดจันทบุรีโดยก�ำเนิด ใช้ชีวิตในวัยเด็กในหมู่บ้านเล็กๆ ชายทะเล ซึ่งมี
โรงเรียนประถมศึกษาเพียงแห่งเดียว และเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔
เท่านั้น ถ้าต้องการจะเรียนต่อ ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือจักรยานไปกลับด้วยระยะทาง
๑๖ กิโลเมตร แต่ก็นับว่าโชคดีที่ “เด็กชายไพโรจน์” ได้เรียนต่อ เขาจ�ำได้ดีว่าเขาเป็น
เพียง ๑ ใน ๔ คนเท่านั้นที่ได้เรียนต่อ จากจ�ำนวนเพื่อนๆ ถึง ๔๐ คน และนับว่าเป็น
ความโชคดีอกี เพราะเขาได้พบคุณครูใจดี มีเมตตา ทุม่ เทเวลาสอนลูกศิษย์ ท�ำให้ทกุ คน
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เขาจึงรู้สึกประทับใจ และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครูที่ดี
เช่นคุณครูของเขา “เด็กชายไพโรจน์” เป็นเด็กดี ขยันมีมานะ ตั้งใจเรียน จบการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตร และอีกหลายปีต่อมาได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน
การบริหารการศึกษา ระหว่างเป็นนักศึกษา เขาหารายได้ระหว่างเรียน ด้วยการรับดูแล
เรือนเพาะช�ำ ปลูกพืช ผักสวนครัว และเพาะเห็ดฟาง นับว่าเป็นการสัง่ สมประสบการณ์
เพิ่มทักษะซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเป็นครู
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เริ่มต้นชีวิตการเป็นครูในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สอนที่โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา
จังหวัดพิจิตร “ครูไพโรจน์” พบโจทย์ที่ยากมาก เพราะในช่วงเวลานั้น บ้านคลองลึก
พัฒนาเป็นถิ่นทุรกันดารไม่มีถนน ไฟฟ้า และประปา จัดอยู่ในพื้นที่สีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีไข้มาลาเรียระบาดค่อนข้างหนัก โรงเรียนมีนักเรียน ๓๐๐ คน มีอาคารเรียนเพียง
หลังเดียว ไม่มีห้องสุขา นักเรียนเกือบทั้งหมด เป็นเด็กที่อพยพตามผู้ปกครองมาจาก
ภาคอีสาน มีฐานะยากจน ขาดแคลนทัง้ อาหาร เสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย และอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น จริงอยู่ การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นหน้าที่ของครู
โดยตรง แต่ต้องมาพร้อมๆ กับท้องอิ่มและปลอดโรค เขาจึงจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการ การอ่านออก เขียนได้เป็นเป้าหมายหลัก น�ำสาระอืน่ เชือ่ มโยงกับชีวติ ประจ�ำ
วัน ทัง้ เรือ่ งอาหาร การรักษาความสะอาด โรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดขึน้ น�ำสูส่ าระการเรียนการ
สอน ฝึกปฏิบตั จิ ริง ติดตามต่อเนือ่ งถึงปฏิบตั ใิ นบ้านและชุมชน ด้วยกิจกรรมทีส่ นุกสนาน
และมีความหมายต่อการด�ำรงชีวิต เขารณรงค์ให้น้อมน�ำแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ ๙ มาใช้ ปรับปรุงโรงเรียน
ตลอดจนสภาพแวดล้อม ท�ำการเกษตร ปลูกผัก เลีย้ งปลา เลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ พันธุพ์ นื้ เมือง
และเพาะเห็ด โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเป็นเจ้าของกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริง
น�ำผลผลิตสูโ่ ครงการอาหารกลางวันและทีเ่ หลือจ�ำหน่ายเป็นรายได้ระหว่างเรียน เวลา
ผ่านไป ๑๐ ปี ผลงานปรากฏชัดที่ความสดใสกับนักเรียน โรงเรียนและชุมชน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เขาและภรรยาซึ่งเป็นครูเช่นกัน ขออาสาเข้าไปสอนที่
โรงเรียนวันเฉลิม (ห้องเรียนสาขาบ้านปางมะละกอ) ห้องเรียนในโครงการบ้านเล็กใน
ป่าใหญ่ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับว่า
เป็นโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ทุรกันดารและห่างไกลมาก ถ้าไม่มหี อ้ งเรียนนี้ เด็กๆ ทีน่ จี่ ำ� นวน
ถึง ๙๒ คนจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ดังนั้นเมื่อตั้งใจแน่วแล้ว ทั้งสองจึงท�ำหน้าที่
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เป็นครูทสี่ อนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๔ สอนอย่างมีหลักการทีถ่ กู
ต้อง ด้วยการแบ่งกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน เน้นการ อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น นอกนั้น
ใช้แนวทางเดียวกับโรงเรียนทีผ่ า่ นมา ไม่ใช่โชคช่วย แต่ดว้ ยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจจริง อดทน
ทุกอย่าง แม้จะต้องเดินทางด้วยความยากล�ำบาก ประกอบกับทั้งสองมีบุคลิกที่สุภาพ
อ่อนน้อม ท�ำให้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน เด็กๆก็ตั้งใจเรียน มีผลท�ำให้นักเรียน
อ่านออก เขียนได้ คิดค�ำนวณเป็นอย่างเหมาะสมกับระดับชั้นทุกคน และครูเสริมพลัง
ด้วยการน�ำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ บางรายการได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด ในเวลาต่อมาท�ำให้มี “เด็กในดง” ฉายาที่เคยถูกเรียกขาน สามารถเรียนจนจบ
ระดับปริญญาตรีหลายคน
แม้ปญ
ั หาความยากจนเป็นจะปัญหาระดับชาติ แต่ครูกไ็ ม่ทอ้ ทีจ่ ะช่วยดูแล ร่วม
บรรเทาปัญหา ครูมสี มั พันธภาพทีด่ กี บั ชาวบ้าน ครูทำ� หน้าทีเ่ ป็นทัง้ หมอโดยท�ำการแทน
เจ้าหน้าที่อนามัยในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านได้ เป็นนายธนาคารเมื่อ
ผูป้ กครองหรือชาวบ้านมีความจ�ำเป็นมาขอยืมเงิน เป็นนักพัฒนา ทัง้ ถนน แหล่งน�ำ้ และ
สะพานไม้ นอกจากนีย้ งั ได้สละทีด่ นิ จ�ำนวน ๕ ไร่ จัดท�ำเป็นแหล่งน�ำ้ ให้ชาวบ้านใช้สอย
ทุกอย่างดูเหมือนจะราบรืน่ แต่แล้วมีขอ้ มูลทีท่ ำ� ให้ครูตอ้ งสะเทือนใจ ข้อมูลนัน้ ก็คอื เมือ่
เด็กๆเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะหายไปจากหมู่บ้าน เมื่อ
ครูติดตามไปพบว่า เด็กมีแนวโน้มที่จะไปท�ำงาน อันไม่เหมาะสมโดย อาจจะเป็นความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ปกครอง ที่จะเข้าไปสู่ วังวนของการตกเขียว ครูจึงรณรงค์สร้าง
ความเข้าใจ กับผูน้ ำ� ชุมชน พ่อแม่ผปู้ กครองและเสีย่ งทีจ่ ะเข้าถึงต้นตอ แต่กเ็ ป็นไปอย่าง
ละมุนละม่อม สามารถขจัดออกไปจากหมู่บ้านได้ และด้วยกองทุนชนะภัย ของ
ครอบครัวชนะภัย ที่ได้ช่วยเหลือลูกศิษย์ทั้งด้านความเป็นอยู่ อุปการะนักเรียนที่เรียน
ดีแต่ครอบครัวยากจนส่งให้เรียนจนจบปริญญาตรี อีกทั้งยังรับอุปการะนักเรียนที่เรียน
ต่อโดยให้ไปพัก ที่บ้านพ่อแม่ของครูในจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ใกล้สถานศึกษาอีกด้วย
กองทุนชนะภัย อาจจะไม่ใหญ่โตแต่ขอเพียง ชนะภัย โอกาสก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
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ดาบต�ำรวจหญิงมาลินณา สังข์แก้ว
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้ำหิน
จังหวัดราชบุรี

ดอกไม้แกร่งแห่งบ้านถ�้ำหิน

ดาบต�ำรวจหญิงมาลินณา สังข์แก้ว หรือครูมาลินณาของเด็กๆ และชาวบ้าน
ในหมู่บ้านถ�้ำหิน และหมู่บ้านใกล้เคียง ครูเป็นสตรีที่มีบุคลิกดี กริยามารยาทอ่อนน้อม
พูดจาไพเราะ วันนีค้ รูยงั คงท�ำหน้าทีส่ อนในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ�ำ้ หิน
สอนระดับประถมศึกษาและสอนทุกวิชา ซึ่งเป็นการสอนตามแนวทางการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรี ย นต� ำ รวจตระเวนชายแดนที่ เ น้ น การบู ร ณาการกั บ โครงการ
พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และงานโครงการพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทัง้ ๘ โครงการ ซึง่ ครูได้รบั มอบหมายให้ดแู ลโครงการ
ฝึกอาชีพ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ครูดูแลและจัดการเรียนการสอนให้
เด็กลงมือท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ การปลูกพืช
ผักสวนครัว รวมถึงการจัดเตรียมอาหารกลางวัน ในแต่ละกิจกรรมบรรยากาศการเรียน
การสอน เป็นไปอย่างขะมักเขม้น แต่จะรูส้ กึ ผ่อนคลาย เพราะมีเสียงนักเรียนพูดคุยและ
ซักถามอย่างเป็นกันเอง ด้วยภาษาไทยและภาษาชุมชน ด้วยน�้ำเสียงที่สดใส
ย้อนเวลากลับไป ๒๐ ปี เมือ่ ครูเรียนจบการศึกษาตามโครงการผลิตครุทายาท
โดยกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ครูมาลินณา เลือกเข้ามาสอนในโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้ำหิน ซึ่งห่างจากบ้านพักที่ครูอยู่อาศัย ประมาณ ๒๐
กิโลเมตร แต่ ๒๐ กิโลเมตร ที่พื้นที่โดยรวมถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและป่าทึบ
ในเวลานั้น กล่าวได้ว่า ล�ำบากยิ่งนัก โรงเรียนไม่มีบ้านพักส�ำหรับครู ท�ำให้ครูต้อง
เดินทาง ไป-กลับทุกวัน ด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพที่พาครูไปตามถนนเป็นลูกรัง แล้ว
ข้ามล�ำห้วย อย่างทุลักทุเล ถ้าเป็นหน้าฝนจะเพิ่มความล�ำบากอีกหลายเท่า พื้นที่เขต
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บริการของโรงเรียนขนาดไปกับเชิงเขาและล�ำห้วย ติดกับศูนย์พกั พิงชัว่ คราวบ้านถ�ำ้ หิน
ซึ่งเป็นค่ายผู้อพยพลี้ภัยจากการสู้รบ และมีผู้อพยพนับหมื่นคน ถูกจัดให้เป็นพื้นที่
สีแดงเหตุเพราะมีไข้มาลาเลียชุกชุม แม้จะห่างจากอ�ำเภอสวนผึ้งเพียง ๑๒ กิโลเมตร
ก็ไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง จึงไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ ท�ำให้การสือ่ สารกับผูป้ กครองและชุมชนมีความยากล�ำบาก ซึง่ ทางเดียวทีค่ รู
จะสื่อสารได้ คือการเดินหรือขับรถเข้าไปหาชุมชน แต่ความยากล�ำบากกลับกลายเป็น
ผลดีสำ� หรับครู ทีท่ ำ� ให้รจู้ กั บ้านนักเรียนได้เยีย่ มบ้านพูดคุย ท�ำความเข้าใจกับผูป้ กครอง
นักเรียนทุกคน ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนได้เห็นความส�ำคัญของการศึกษามากขึ้น
จากที่ก่อนหน้านี้ ทั้งชุมชนและผู้ปกครอง ไม่สนับสนุนให้เด็กมาโรงเรียนเพราะบ้านอยู่
ไกล การคมนาคมไม่สะดวก ประกอบกับความต้องการใช้แรงงานเด็กเพื่อการท�ำมา
หากินมากกว่า ส�ำหรับครูนอกจากจะได้รู้จักพื้นที่ทุกพิกัด และได้ท�ำความเข้าใจกับ
ผูป้ กครองตลอดจนชุมชนแล้ว ยังมีโอกาสได้ฝกึ การใช้ภาษาของชุมชน โดยเฉพาะภาษา
กะเหรีย่ ง ซึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการจัดการเรียน การสอน และการดูแลนักเรียน นอกจาก
ภาษาที่เป็นอุปสรรคแล้ว ยังมีปัญหาด้านความไม่เข้าใจกันระหว่างคนในชุมชนอันมา
จากความแตกต่างทางวัฒนาธรรม ความเชือ่ ของแต่ละชนเผ่าทีส่ ง่ ผลต่อนักเรียน แต่ครู
ก็ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้ ครูเป็นผู้หญิงที่มีความอดทนสูง แม้จะถูกฝึกความอดทนใน
หลักสูตรต�ำรวจตระเวนชายแดนมาแล้วก็ตาม ความเป็นผู้หญิงเมื่อพบสภาพปัญหา
อุปสรรคดังกล่าวก็ยอ่ มจะท้อถอยได้ แต่ดว้ ยความอดทนประกอบกับมีความรับผิดชอบ
มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความเสียสละ ครูจึงมองข้ามปัญหาอุปสรรค ตั้งใจ
ท�ำงาน ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถท�ำงานที่ส่งผลต่อนักเรียน ต่อชุมชนให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีผ่ หู้ ญิงอย่างครูจะท�ำได้และครูกท็ ำ� ได้ ครูสามารถช่วยให้นกั เรียนได้เห็น
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คุณค่าการท�ำงาน มีพื้นฐานการท�ำมาหากินด้วยตัวเอง มีสัมมาชีพ สามารถ พูด อ่าน
และเขียนภาษาไทยได้ มีเจตคติที่ดีต่อแผ่นดินไทย อีกทั้งครูยังแสวงหาเครือข่าย เพื่อ
ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนมีการศึกษาสูงขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่
มัน่ คง มีงาน มีอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัวได้ นักเรียนจึงมีความรักและความผูกพัน
กับครู ดังตัวอย่างเสียงสะท้อนจากศิษย์เก่าคนหนึง่ ซึง่ บัดนีก้ ลับมาเป็นครูสอนโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน “…ดิฉันเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ได้เห็นการท�ำงานอย่างหนักของครูมาลินณา ทัง้ การสอนอ่าน เขียน สอนท�ำการเกษตร
ติดตามดูแลให้นำ� ไปใช้ทบี่ า้ น อีกทัง้ ครูยงั สอน และแนะน�ำชาวบ้านหลายอย่างโดยเฉพาะ
การทอผ้า ครูท�ำงานตลอดเวลา แต่ถึงกระนั้น ครูยังยิ้มแย้ม พูดจาไพเราะ สละทั้งเวลา
และความสบายส่วนตัว เพื่อสอนและดูแลเด็กๆ ดิฉันเป็นเด็กยากจน ดิฉันจะไม่มีวัน
ลืมเลย ที่ครูช่วยติดต่อหาทุนให้ดิฉันได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี และเพื่อทดแทน
บุญคุณครู ดิฉันตั้งใจจะเป็นครูที่ดีเหมือนครูค่ะ …”
นอกจากนีค้ รูยงั เป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างแก่ชมุ ชน ท�ำให้
โรงเรียน และชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น คณะผู้บริหารและครูจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จากราชอาณาจักร
ภูฏาน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่จากโครงการอาหารโลก
(WEP) ประเทศ USA เป็นต้น
หนทางข้างหน้ายังยาวไกลส�ำหรับครูมาลินณา สังข์แก้ว วัย ๔๐ ปีในวันนี้
การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานาตลอด ๒๐ ปี แม้บางครั้งจะยากล�ำบากสักเพียงใดก็
ไม่เคยท้อ ไม่คิดจะถอย หรือแม้แต่ปาดน�้ำตาสักครั้ง แต่กลับมองว่านั้นคือบทเรียนที่
ยิ่งใหญ่ ที่จะเป็นพลังให้ท�ำงานเพื่อเด็กๆ และชุมชนแห่งบ้านถ�้ำหินต่อไป “ไม้ดอกนี้
แกร่งและกล้านัก”
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ครูราชทาน นิ่มนวล
โรงเรียนบางชัน (ปลิ้มวิทยานุสรณ์)
กรุงเทพมหานคร

เพียงพาท�ำ ก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้

ครูราชทาน นิ่มนวล ครูจบปริญญาตรีสาขาดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีความตั้งใจที่จะเป็นครูสอนดนตรีโดยตรง และครูก็มี
ความสามารถในการสอนดนตรีทกุ ชนิดโดยเฉพาะการสอน วงโยธวาทิต ซึง่ สร้างชือ่ เสียง
ให้โรงเรียนหลายโรงเรียน ครูมลี กั ษณะโดดเด่น เรือ่ งความเอาจริง เอาจังต่อการท�ำงาน
มีความรับผิดชอบสูง ตัง้ ใจศึกษาหาความรูเ้ พือ่ ท�ำงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มความ
สามารถ ความจริงจังในการท�ำงานและรักเรียนรู้ของครู คงเป็นเพราะครูมีตัวอย่างดีๆ
จากครอบครัว ครูมาครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นครู “เด็กชายราชทาน” เห็นท่านทั้ง
สองเตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียนมาตั้งแต่จ�ำความได้ ท�ำให้เขาเข้าใจชีวิตครู
เขามักจะมีค�ำถามแปลกๆตามประสาเด็กและคนที่ตอบถามได้คือคุณพ่อ เมื่อเข้าเรียน
ถึงระดับชัน้ มัธยมศึกษา ความศรัทธาในอาชีพครูมมี ากขึน้ เพราะได้พบคุณครูสอนดนตรี
ที่รักและห่วงใย ดูแลลูกศิษย์อย่างอดทนและเสียสละ
หลังจากส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบบรรจุ
เข้าสังกัด กรุงเทพมหานคร เป็นครูราชทาน นิม่ นวล สอนทีโ่ รงเรียนบางชัน (ปลิม้ วิทยานุสรณ์) จนถึงปัจจุบัน ระยะแรกครูท�ำหน้าที่สอนดนตรี สอนวงโยธวาทิต สามารถ
ส่งเข้าแข่งขันได้รับรางวัลในระดับต่างๆ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจนเป็นที่รู้จัก อย่าง
กว้างขวาง และแล้ววันเวลาแห่งความซบเซาก็มาถึง ขาดงบประมาณในการซ่อมเครือ่ ง
ดนตรีประกอบกับมีปัญหาอุปสรรคอื่น ที่ส�ำคัญโรงเรียนขาดครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูจึงได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จากสภาพการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนที่ครูจะรับผิดชอบ พบว่านักเรียนไม่สนใจวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นเพื่อให้การสอนมีคุณภาพ ครูจึงศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งเข้าอบรมและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิตอล ท�ำให้ครูรักและ
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หลงใหลในความมหัศจรรย์ของ ท้องฟ้า ตลอดจน ความเป็นเหตุเป็นผลของวิทยาศาสตร์
และเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมกับพัฒนาแหล่งเรียนรู้ไปในเวลา
เดียวกัน ครูจงึ เป็นก�ำลังหลักช่วยท�ำให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ หรือท้องฟ้า
จ�ำลองในโรงเรียน ผลที่ตามมาดีเกินคาด นักเรียนสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมถึง
นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่ชอบเรียน มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหญิงชาย เมื่อครูเพิ่มความใกล้ชิด
รับฟังปัญหา จัดสอนพิเศษ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยและครูได้มอบหมายงานให้นกั เรียน
รับผิดชอบในต�ำแหน่ง LAB BOY
LAB BOY จึงเป็นนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการของนักเรียนกลุม่ เสีย่ ง
มากทีส่ ดุ พฤติกรรมปรับเปลีย่ นไปอย่างเห็นได้ชดั คือ มีความรับผิดชอบ มีความพยายาม
ที่จะเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อน�ำมาแลกเปลี่ยนกัน ชอบการท�ำงานเป็นกลุ่ม แสดง
ความเอื้ออาทรต่อกัน มีจิตสาธารณะและขันอาสาท�ำงานมากขึ้น นักเรียนสนใจการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทดลองในห้องปฏิบัติการ สนใจเรียนรู้ในท้องฟ้าจ�ำลอง
มากขึ้น ท�ำให้มีผลงานจากปฏิบัติการทางวิทยาศสาสตร์มากมายเช่น ผลิตสบู่ล้างมือ
จากน�ำ้ มันพืชทีใ่ ช้แล้ว การติดตามคุณภาพอาหารและน�ำ้ ภายในโรงเรียนโดยปฏิบตั กิ าร
ในห้องปฏิบัติการดูแลงานโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตั้ง
โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมถ่ายทอดสดพิธีส�ำคัญๆ ให้ส�ำนักงานเขต และท�ำงานเกี่ยวกับ
สื่อภายในโรงเรียน รวมถึงปฏิบัติงานแสงสีและเทคนิคพิเศษ ส�ำหรับการแสดงในงาน
ของโรงเรียนและต่างโรงเรียนที่ร้องขอ ในที่สุดนักเรียนที่เคยเป็นกลุ่มเสี่ยงก็กลายเป็น
กลุม่ หลักในการสร้างงาน แสดงความเอือ้ อาทรและมีจติ สาธารณ เช่นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เกิดน�้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ โรงเรียนได้ประดิษฐ์ชุดผลิตน�้ำประปาสนามแจกจ่าย
ผ่านสถานีประชาชน รวมถึงการเป็นก�ำลังหลักในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการกุศล
เช่น ตัง้ เต้นรับย้อมผ้าในกิจกรรมท�ำดีเพือ่ พ่อ คราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙
เป็นต้น ที่กล่าวทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นผลงานของ LAB BOY ทั้งสิ้น แต่ละปีการศึกษา
จะมีจำ� นวน LAB BOY เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน จ�ำนวนนักเรียนกลุม่ เสีย่ งด้านพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ก็ลดลง ครู
จึงมั่นใจว่าเพียงพาท�ำก็
เปลี่ยนพฤติกรรมได้
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ครูรุ่งสว่าง บุญหนา
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

ครูต้นคิด ผลิตนักประดิษฐ์ สร้างงาน สร้างอาชีพ

ครูรุ่งสว่าง บุญหนา หรือ ครู ว่าที่ร้อยเอก ดร.รุ่งสว่าง บุญหนา ครูนักวิจัย
เครือ่ งมือกล เป็นอีกผูห้ นึง่ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนในแนวทางบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุนการน�ำองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และสร้างนวัตกรรมใหม่ ท�ำให้มสี งิ่ ประดิษฐ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ งาน ต่ออาชีพ
มากมาย ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และปริญญาเอก สาขาการบริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชีวิตการเรียนนับว่าครูเป็นคนที่เรียนเก่ง
และตั้งใจเรียนมาตลอด ทั้งนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากครอบครัว จากคุณพ่อคุณแม่ซึ่ง
ถึงแม้ท่านจะเป็นชาวนา แต่ท่านก็ปรารถนาที่จะให้ลูกของท่านมีการศึกษาสูงๆ เพื่อ
น�ำความรู้มาพัฒนาตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและดูแลคนอื่นได้ ซึ่งท่านก็
ไม่ผิดหวัง เมื่อส�ำเร็จการศึกษา ครูเริ่มเป็นครูครั้งแรก สอนที่วิทยาลัยอาชีวะศรีสะเกษ
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบนั ครูยดึ ถือหลักคิดในการท�ำงาน และการสอนทีก่ ล่าว
ว่า “…ความรู้ ความสามารถของเรา ถ้าอยูก่ บั ตัวเราก็จะท�ำให้เราเจริญรุง่ เรืองได้เฉพาะ
ตัวเรา ครอบครัวเรา และคนใกล้ชิดเราเท่านั้น ซึ่งประโยชน์ก็มีคนจ�ำนวนน้อยที่ได้รับ
ถ้าท�ำเพื่อตนเองคงไม่ต้องเรียนมามากมาย…” จากหลักคิดนี้เองท�ำให้ ครู ดร.รุ่งสว่าง
บุญหนา วัย ๔๔ ปี ตัดสินใจมาเป็นครูเพื่อที่จะทอดความรู้ความสามารถ ด้านช่างกล
พัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพสอดคล้องกับหลักคิดอย่าง
แท้จริง ครูตระหนักดีว่านักเรียนทุกคนที่เดินเข้ามาในสถาบันแห่งนี้ มีจุดประสงค์เดียว
คือ แสวงหาความรู้สามารถในการท�ำงาน ท�ำงานเป็น สร้างงานได้และมีอาชีพ แต่ละ
คนมีตน้ ทุนหรือพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การพาลูกศิษย์ทกุ คนไปสูจ่ ดุ เป้าหมาย ไม่ใช่
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ง่ายนัก ครูคิดเสมอว่าก�ำลังสอนคน อยู่กับคนไม่ใช่เครื่องจักร จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้
และเข้าใจต้นทุนของแต่ละคน ครูจงึ ต้องรูจ้ กั นักเรียนทุกคน จากการทีใ่ ห้ความเป็นกันเอง
พูดคุยได้ทุกเรื่อง แนะน�ำสั่งสอน อบรมตักเตือนอย่างมีเมตตาและห่วงใย ครูน�ำความ
เข้าใจนั้นมาคิดวิเคราะห์ ออกแบบการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ ตรงตามความ
ต้องการของนักเรียน หรือที่เรียก “เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ” กระบวนการเรียนการสอน
เน้น การศึกษาหลักการทฤษฏี ที่ครูกลั่นเป็น หลักคิด (concept) ง่ายๆ แต่เข้าใจด้วย
การลงมือท�ำ ศึกษาจากตัวอย่าง อย่างหลากหลาย ปล่อยเวลาให้ตกผลึก ออกแบบ
ชิ้นงานด้วยตนเอง ร่วมกันประเมินปรับปรุง ครูจะคอยให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิดทุก
ชิ้นงาน ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะนี้ทุกคนจะเรียกว่า ท�ำโครงงานหรือโครงการ
ในขณะเดียวกันครูจะสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผลงานเป็นที่รู้จักด้วยการส่งผลงาน
เข้าประกวดแข่งขัน อันเป็นช่องทางที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนางาน ไปสู่อาชีพ จะพบว่า
มีผลงานเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับผ่านสื่อหลายรายการ เป็น
เครื่องมือต้นแบบ และเป็นเครื่องมือที่มอบให้หน่วยงานการกุศล เช่น เครื่องสีข้าวต้น
ก�ำลังจากปั้นจักรยาน เครื่องด�ำนา ทรี อิน วัน ตัดหญ้า และพรวนดิน เครื่องบดก�ำจัด
หอยเชอรี่ในนาข้าว เครื่องแยกหอมแดง เครื่องสีและบดโพด เครื่องเสียบลูกชิ้น และ
รถเกี่ยวข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
เวลาที่ผ่านมา ๒๒ ปี สิ่งที่ปรากฏไม่ใช่เฉพาะผลงานที่ได้รับรางวัล หรือครู
ได้รับการชื่นชมมีรางวัลตอบแทนเท่านั้น สิ่งส�ำคัญที่เกิดขึ้น ครูได้สร้างคน ให้คิดเป็น
ท�ำเป็น มีชีวิตที่มีคุณภาพ ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตอันเป็นความสามารถในแก้ปัญหา
ทัง้ ปัจจุบันและอนาคต จึงมีอดีตลูกศิษย์มากมายที่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำรงชีวติ
ทั้งเจ้าของธุรกิจ เจ้าของโรงงาน ครู อาจารย์ พนักงานช่างฝีมือที่เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งต่างก็กล่าวถึงครูว่า “ชีวิตดีมีวันนี้เพราะ ครูท่านใจดีมี
เมตตา พาให้คิด ชวนให้ท�ำ เราท�ำได้ งานดีมีคนชอบ”
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ครูวินัย ปัจฉิม
ครูภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี

ต�ำนานผ้าทอ สร้างคน สร้างงาน

ครูวินัย ปัจฉิม ครูภูมิปัญญาแห่งเมืองลพบุรี ท่านเหมาะสมยิ่งนักกับค�ำกล่าว
ที่ว่า สร้างสรรค์งาน สร้างศิษย์ สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน ครูมาจากครอบครัวชาวนา
ในจังหวัดสิงห์บุรี แต่ด้วยความประสงค์ของพ่อแม่ ที่อยากเห็นลูกชายคนนี้ เป็นครู
จึงสนับสนุนให้ลูกชายได้เรียนหนังสือ ด้วยฐานะทางครอบครัวไม่ดีพอจึงท�ำให้ครู
ต้องใช้ความสามารถด้านศิลปะ ที่มาจากความรักผสมผสานกับความตั้งใจใฝ่ฝึกฝน
หารายได้ระหว่างเรียนจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรี ด้านศิลปะ จากนั้นครูก็มีโอกาส
เป็นครูสอนวิชาศิลปะ ในระบบโรงเรียนหลายแห่ง และมีวิธีการจัดการเรียนการสอน
ศิลปะทีน่ า่ สนใจเพราะเป็นการสอนเชิงบูรณาการหลายสาระ เช่นประวัตศิ าสตร์ ภาษา
ไทย คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ เพราะครูเน้น การเรียนรู้ศิลปะอย่าง
เข้าใจ รากเง้าความเป็นมา อันจะส่งผลต่อความตระหนักเกิดความซาบซึง้ รูร้ กั ษาศิลปะ
อันเป็นมรดกของท้องถิน่ มรดกของชาติ วิธกี ารเรียนเน้นการเรียนด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่การคิด ออกแบบ ลงมือท�ำ และวางแผนสู่การมีรายได้ จึงมีค�ำกล่าวเชิงติดตลก
แต่สะท้อนความหมายเชิงลึกในหมู่ลูกศิษย์ว่า “เมื่อเสียงกี่ดัง สตางค์ก็มา” การ
ผสมผสานหรือการบูรณาการ ของครูพัฒนาไปตามยุคสมัยถึงปัจจุบัน เป็นต้นว่า ครูได้
โปรแกรม GSP ในการออกแบบชิ้นงาน ท�ำให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจอย่างยิ่ง
ความต่อเนื่องของความคิดในการออกแบบพัฒนาชิ้นงาน ท�ำให้ครูมีผลงานมากมาย
รวมถึงผลงาน ผ้ามัดหมี่ลายพระปรางค์สามยอดและวังนารายณ์ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ได้รบั คัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ดเี ด่น รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของจังหวัดลพบุรี
การเป็นครูสอนศิลปะในโรงเรียนครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สอนที่โรงเรียน
บ้านกลางวิทยา ต�ำบลกุดไห อ�ำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในเวลานั้นชาวบ้านที่นั่น
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มีความเป็นอยูต่ ามอัตภาพได้การรับศึกษา
น้อยอาชีพหลักคือการท�ำไร่ทำ� นา เมือ่ ว่าง
เว้นจากการท�ำนาผู้หญิงก็จะทอผ้าและก็
ทอเพียงเพื่อน�ำมาใช้ในครอบครัวเท่านั้น
และการที่ครูได้คลุกคลีกับชาวบ้าน ท�ำให้
ครูมโี อกาส ร่วมสร้างงานศิลปะ ในงานบุญ
ประเพณีต่างๆ เป็นการสอดแทรกศิลปะ
กับวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมของชุมชน
ประสบการณ์ ค รั้ ง นั้ น น� ำ มาซึ่ ง แนวคิ ด
ใ น
การพาท�ำ สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน
เป็นการเรียนรู้นอกระบบ และเป็นการ สอนที่ให้เปล่า ท�ำให้ ได้รับความสนใจจาก
ชาวบ้าน ต่างก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์จ�ำนวนไม่น้อย งานศิลปะอันงดงามจากฝีมือ
ชาวบ้านทีเ่ ป็นลูกศิษย์ถกู เผยแพร่ผา่ นงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นกระดาษติดโรงศพ งานบุญ
บั้งไฟ ปราสาทผึ้ง แห่เทียนพรรษา รวมถึงผลงานผ้าทอ อันเป็นความงดงามที่มีคุณค่า
ทางจิตใจ ทุกคนภูมิใจในฝีมือของชาวบ้านในชุมชน และที่ส�ำคัญเป็นผลงานที่มีค่าเป็น
รายได้ช่วยในการครองชีพ รายได้ที่ช่วยส่งลูกหลานให้ได้รับการศึกษาท�ำให้ ครูได้เห็น
คุณค่าของศิลปะที่พลิกชีวิตของคนรักศิลปะ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ประสบการณ์ในครั้งนั้น ครูน�ำมาพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะโดยเฉพาะการทอผ้า
เพือ่ สัมมาอาชีพอย่างเป็นระบบ นับว่ามีคณ
ุ ปู การ อย่างยิง่ ต่อการศึกษาทัง้ ในระบบและ
นอกระบบ การท�ำงานของครูท�ำให้เห็นคุณค่าของสถาบันครอบครัว ที่ยึดโยงศิลปะ
การทอผ้า สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ส่งผลต่อ
ชุมชนที่เข้มแข็ง คนในสังคมไม่เป็นภาระต่อประเทศชาติในขณะเดียวกัน ยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป อีกด้วย
ดังกรณีที่สะท้อนจาก ครอบครัวของ “อังสุมาลิน” ลูกศิษย์ ซึ่งเมื่อเรียนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แล้วไม่ได้เรียนต่อเพราะที่บ้านมีฐานะค่อนข้างยากจน เมื่อจาก
บ้านไปมีครอบครัว มีลูก และไม่มีอาชีพ ท�ำให้ เธอต้องกลับมาหาพ่อแม่ กลับมาอยู่
บ้านที่โคกเจริญ ซึ่งในเวลานั้นครูได้ชวนชาวบ้านในชุมชนตั้งเป็นกลุ่มทอผ้า เธอจึง
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เข้าร่วมกับกลุ่มได้เรียนรู้จากครูจากกลุ่ม ได้ท�ำงาน มีผลงานออกสู่ตลาดมีรายได้
พร้อมกับการเลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด ได้ดูแลพ่อแม่ และอีกสิ่งที่เธอภูมิใจอย่างยิ่งคือ
เธอได้ทอผ้าลายที่ “ครูวินัย” ออกแบบซึ่งผ้าผืนนั้น ททท. (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) ได้เลือกไปตัดเย็บส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่ ๑ ได้ลงในนิตยสารโว้ค
(VOGUE) สร้างความภาคภูมิใจแก่ทุกคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
การเรียนการสอนในระบบ ครูน�ำการทอผ้าพื้นเมืองมาพัฒนาเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่น ให้นักเรียนได้เรียนรู้เชิงบูรณาการ ร่วมกับสาระอื่นๆ ดังที่กล่าวถึงข้างต้น และ
ยังได้เชิญชาวบ้านที่มีความสามารถ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ครูเป็นคนที่ให้โอกาสทุกคน
ที่ต้องการจะพัฒนางานของตนเอง ครูได้หาเครือข่าย การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เป็นการหาเครือข่ายจากศิลปะที่สะท้อนจากผลงานของครู
และของลูกศิษย์ จึงท�ำให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่นการที่ครูได้รับรางวัล
“ทุนครูสอนดี” จากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ครูน�ำเงินรางวัลที่ได้รับ มาสนับสนุนการจัดท�ำโครงการภูมิปัญญากับการพัฒนาอาชีพ
เรื่อง นวัตกรรมต�ำนานผ้า “ภูมิปัญญาโคกเจริญ”
ปัจจุบันแม้ครูจะอยู่ในวัยเกษียน แต่ก็เป็นเพียงการเกษียณจากระบบราชการ
เท่านั้น เพราะครูยังคงเป็นครูผู้สอน โดยครูได้ปรับปรุงบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็น
ตลาดขายผ้าทอมือ ซึ่งการเรียนการสอนนั้นครูมิได้หวังเพียงแต่จะให้ลูกศิษย์มีอาชีพ
เท่านั้น สิ่งที่ครูปรารถนากว่านั้นคือทุกคนเห็นคุณค่าของการท�ำงาน รักการท�ำงาน
ด้วยตัวเอง ภูมิใจในผลงานของตนเอง
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ครูวิธิวัติ รักษาภักดี
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
จังหวัดสุรินทร์

ธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ สร้างอนาคต

ครูวธิ วิ ตั ิ รักษาภักดี ผูซ้ งึ่ ถูกหล่อหลอมด้วยธรรมะ ความมีเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์
มีความขยันมั่นเพียร รักการอ่าน การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มองความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ อดีตลูกศิษย์ของครู
ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนจีน วิศวกร นักธรณีวิทยา ปิโตเลียม
นิติกร คุณครู อาจารย์ นักธุรกิจเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
หน่วยงานรัฐ และเอกชน นักเรียนนายร้อยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย หลายต่อหลาย
คน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จากที่ก่อนหน้านี้เคยคิดว่าการเป็นนักกีฬา ทุ่มเทการฝึก
ซ้อมกีฬาแล้วท�ำให้เสียการเรียน นักกีฬามักจะเรียนไม่ดนี นั้ บัดนีไ้ ด้เปลีย่ นความคิดนัน้
โดยสิ้นเชิง เมื่อพวกเขาได้เข้ามาสู่ชุมนุมวิทยาศาสตร์กับกีฬาบาสเกตบอล ภายใต้
การดูแลของ ครูวิธิวัติ รักษาภักดี หรือครูแทนของเขา พวกเขาและเพื่อนๆ รวมถึง
รุน่ พีๆ่ น้องๆ อีกหลายคนมีประสบการณ์ในการเปลีย่ นตัวเองจากบางคนทีต่ กอยูใ่ นกลุม่
เสี่ยงทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความประพฤติ
เศรษฐกิจ และการเรียน กลายเป็นคนที่พัฒนาตนเองให้รอดพ้น หลุดจากกลุ่มเสี่ยงได้
อย่างน่าประหลาดใจ บางคนกลายเป็นนักกีฬาสร้างชื่อเสียง ให้โรงเรียน ให้อ�ำเภอ
ให้จังหวัด ทั้งๆ ที่พวกเขาที่เอ่ยถึงทั้งหมด เป็นเพียงเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา ในอ�ำเภอ
แห่งหนึ่งเท่านั้น แน่นอนคนที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจที่สุดก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครูแทน ในวัย ๔๙ ปีในวันนี้ เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ มาจากครอบครัวชาวนา
ที่มีฐานะไม่สู้จะดีนัก ท�ำให้เมื่อเรียนจบชั้น ป.๖ ไม่ได้เรียนต่อจึงต้องไปบวชเป็นเวลา
๓ ปีแต่ดว้ ยเป็นคนทีร่ กั การเรียน ระหว่างบวช ได้เรียนในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม และ
ไม่เพียงแต่รักการเรียนเท่านั้น “สามเณรแทน” ในเวลานั้นยังรักกีฬาบาสเกตบอลเป็น
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ชีวิตจิตใจ อยากเป็นนักกีฬาซึ่งไม่เหมาะกับสถานภาพในเวลานั้น สามเณรจึงลาสิกขา
และเรียนต่อจนจบ ได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษา
บอกเส้นทางของชีวิตว่าต้องเป็นครู และภาพการสอนที่ประทับใจต่อครูวิทยาศาสตร์
ในอดีต ที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าจะ
นัง่ อ่านเขียนในห้องเรียนก็เป็นแรงบันดาลใจให้ครูได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ที่ยึดโยงจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวนักเรียน โดยเฉพาะปัญหาจาก
สิง่ แวดล้อม นักเรียนจะต้องเป็นผูเ้ รียนรูว้ ธิ แี ก้ปญ
ั หาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ด้วยทักษะและความสามารถส่วนตัว ความสามารถเหล่านี้ได้ถูกบูรณาการอย่าง
สอดคล้องกับแนวทางของ STEM ศึกษา กลายเป็นกิจกรรมในชุมนุมวิทยาศาสตร์กับ
กีฬาบาสเกตบอล อันเป็นชุมนุมยอดนิยมของนักเรียนโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ใช่ นั ก กี ฬ าของโรงเรี ย น คื อ การท� ำ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของเรียนรู้ผ่านโครงงานเป็นการกระตุ้นให้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ข้อมูลมีความน่าเชื่อผลงานผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
จึงไม่แปลกทีล่ กู ศิษย์ จะกลายเป็นนักอ่าน นักคิดวิเคราะห์ มีเหตุมผี ล ตัดสินใจแก้ปัญหา
ในชีวิต หรือแม้แต่การท�ำข้อสอบ ตอบค�ำถามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
นักเรียนมีผลงานได้รับการยอมรับ ได้รางวัลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ตลอดจนได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรทัศน์มากมาย เช่น สะเต็ม
สิง่ แวดล้อมการสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร “กระถางต้นไม้จากฟางข้าว
และมูลช้าง” นวัตกรรมเครื่องมืออัด กระถางมูลช้างลดภาวะโลกร้อน นวัตกรรมด้าน
แหล่งเรียนรูเ้ รือ่ งความหลากหลายของแพลงตอนพืช และสัตว์ในแม่นำ�้ มูล เป็นต้น จาก
ผลงานดีๆ เหล่านี้ท�ำให้นักเรียนมีโอกาสได้เดินทางไปน�ำเสนอผลงานยังต่างประเทศ
เช่น ประเทศอินเดีย ส่วนตัวครูในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับเชิญจาก The GLOBE
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Implementation office ประเทศสหรัฐอเมริกาให้นำ� เสนอกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) แบบสะเต็มศึกษาในงาน The 20 GLOBE Annual
Meeting 2016; 16-21 July 2016 In Estes Park Denver Colorado USA
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งความประพฤติส่วนตัว ความมีวินัยในตนเอง ความมี
มายารท มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม มีความกตัญญู มีวาจาที่เสริมแรง ให้ความรัก ความ
เมตตา กับนักเรียนทุกคน ครูทุ่มเทให้กับการดูแล เอาใส่นักเรียนในทุกเรื่องเสมือน
พ่อดูแลลูก คอยติดตามถามถึงถามหา ร่วมแก้ปัญหาให้กับนักเรียน อย่างจริงจัง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลน ครูได้สละทรัพย์สินส่วนตัว สร้างบ้านพักให้
นักเรียนอยู่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งกลายเป็นบ้านพัก เพื่อเก็บตัวนักกีฬาในที่สุด
รวมถึงได้สมทบเงินเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับนักเรียนในการเดินทางไปเสนอผลงานยัง
ต่างประเทศหลายครั้ง การจัดกิจกรรมการเรียนดังที่กล่าวมิใช่จัดให้เฉพาะนักเรียน
ในโรงเรียนเท่านั้น ครูยังสอนพระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิศึกษา
ซึ่งเป็นกลุ่มที่การศึกษาปกติไปไม่ถึง นับว่าครูมีคุณูปการต่อการศึกษาอย่างยิ่ง ครูแทน
จึงเป็นที่รักและอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคน
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ครูศุภกร ปานแจ่ม
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�ำสอน

ครูศุภกร ปานแจ่ม ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ครูได้พัฒนาตนเองจากอดีต
เด็กนักเรียนช่างก่อสร้าง ก้าวสู่ความเป็นครูเพราะแม่ แม่บังคับให้สมัครสอบเพื่อเป็น
ครูอาชีวะ ครั้นเมื่อได้ด�ำรงต�ำแหน่งครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคนิคยะลาก็ได้พบกับ
อดีตอาจารย์ผเู้ คยสอน “ครูศภุ กร” หลายท่าน และทุกท่านรูจ้ กั “ครูศภุ กร” เป็นอย่าง
ดี ซึง่ ทุกท่านก็ให้ความเมตตาโดยบอกว่า “พวกเราจะช่วยท�ำให้ ศุภกรเป็นครูทดี่ ใี ห้ได้”
ด้วยความเมตตาดังกล่าวท�ำให้ตลอดยะยะเวลา ๑๘ ปีของการเป็นครูผู้สอนและอีก
๑๙ ปีส�ำหรับการเป็นผู้บริหาร “ครูศุภกร” ตั้งใจท�ำหน้าที่ครู และเป็นครูผู้สอนที่ดี
เป็นผู้บริหารที่ดี จึงเป็นที่รักของลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงาน อาจเพราะด้วยบุคลิกภาพ
ที่เรียบง่าย ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง แม้จะมีสถานภาพที่เปลี่ยนไปก็ตาม ประกอบกับความ
มีมารยาท รู้กาละ เทศะ มีวินัยในตนเองและเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้งครูมีความ
เมตตา คอยติดตาม ดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ เสมือนหนึ่งพี่เลี้ยงหรือพ่อแม่บุญธรรมให้
ก�ำลังใจลูกศิษย์มากกว่าการติเตียน อาจกล่าวได้ว่า ครูได้ใจลูกศิษย์ มีเหตุการณ์
ครั้งหนึ่งในขณะที่สอนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง บังเอิญเครื่องมือเจาะไม้ของลูกศิษย์
คนหนึ่งมีปัญหา ครูได้เข้ามาช่วยดูแลแก้ไข ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ครูได้รับอุบัติเหตุ
ต้องเสียนิ้วมือไปถึงสามนิ้ว ในเวลานั้นทุกคนตกใจและเสียใจมากโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่
เป็นต้นเหตุ แต่ครูไม่ได้กล่าวต�ำหนิใดๆ ทัง้ สิน้ ครูกลับน�ำเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มาเป็นกรณี
ตัวอย่างการสอนให้ระวังความปลอดภัย (Safety First)
การสอนของครู ครู มั ก จะพาลู ก ศิ ษ ย์ เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง ใน
สถานการณ์จริง โดยทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ต้องช่วยเหลือสังคม ครูจะน�ำลูกศิษย์ขัน
อาสาท�ำงานนัน้ ๆ เช่นคราว เหตุวาตภัยจากพายุเกย์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ทีจ่ งั หวัดชุมพร
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมาก พายุเกย์ได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต และ
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ทรัพย์สินของชาวบ้าน อย่างมหาศาล “ครูศุภกร” ได้ขออนุญาตวิทยาลัยน�ำนักศึกษา
แผนกช่างก่อสร้าง เดินทางไปช่วยชาวบ้านทีน่ นั่ อยูท่ นี่ นั่ เป็นแรมเดือน โดยท�ำทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือซ่อมแซม สร้างบ้านที่อยู่อาศัย ที่พักรอการช่วยเหลือเรือน
พยาบาล ถนนหนทาง ช่วยเหลือดูแลคนเจ็บ ช่วยส่งเสบียงอาหาร ครูจะท�ำงานเคียงคู่
กับลูกศิษย์ตลอดเวลา ท�ำให้ในเวลาต่อมา ลูกศิษย์คนหนึ่งได้สะท้อน น�ำประสบการณ์
ครั้งนั้นมาเป็นบทเรียนที่มีความหมายต่อชีวิตว่า “…การเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือโดยมิได้
หวังสิ่งตอบแทนนั้น มีค่าต่อผู้รับและผู้ให้อย่างไร บทเรียนนี้ท�ำให้ผม และเพื่อนหลาย
คนพูดถึงและน�ำไปพัฒนาตนเอง ส�ำหรับผมแล้วถือว่าประสบการณ์ ครั้งนั้น ท�ำให้ผม
ประสบความส�ำเร็จต่อการท�ำงานในฐานะผูบ้ ริหารองค์กร…” การอุทศิ ตัวเพือ่ สังคมของ
“ครูศุภกร” เป็นสิ่งที่ลูกศิษย์พบ เจอ เป็นประจ�ำ เหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ
เมื่อรัฐบาลมีโครงการใต้ร่มเย็น เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการคือการ สร้างถนน ๖ สาย แต่ละสายล้วนแล้วแต่พาด
ผ่านพืน้ ทีท่ เี่ คยมีความไม่สงบทัง้ สิน้ “ครูศภุ กร” ได้ขออนุญาตวิทยาลัย น�ำนักศึกษาเข้า
ร่วมในการสร้างถนนในครัง้ นัน้ ด้วย และในระหว่างการร่วมสร้างถนนได้มคี วามสัมพันธ์
ทีดรี ะหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั และชาวบ้าน โดยครูและลูกศิษย์ได้มสี ว่ นร่วมสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ นี นั้ เป็นความสัมพันธ์ทเี่ กิดจากความเข้าใจ ความเอือ้ อาทรทีม่ ตี อ่ กันติดต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน เช่นเดียวกับความผูกพันระหว่างลูกศิษย์ทุกรุ่นกับ “ครูศุภกร” ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า
“...วันนี้ เติบโตมามีอาชีพเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว มีหน้าที่การงานที่เป็นที่
ยอมรับในสังคม ทั้งๆ ที่ทุกคนมาจากเด็กอาชีวะ เรามีวันนี้ได้เพราะมี ครูศุภกร เป็น
แบบอย่าง ครูสอนเราด้วยตัวอย่างดีๆ จากครูและพาเราท�ำแต่สิ่งดีๆ ตลอดมา...”
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ครูสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์
โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ขอเพียงกล้า ครูพร้อมพาสู่สากล

ครูสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์ ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาฝรั่งเศส
ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนพัทลุง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันสร้าง
ความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์มีความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสได้
จ�ำนวนไม่น้อย และทุกครั้งที่มีการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส เมื่อการแข่งขัน
จบลง จะมีการพูดคุยระหว่างกรรมการเสมอว่า “ลูกศิษย์ครูสลิลทิพย์ มีทักษะการใช้
ภาษาฝรั่งเศสดีมาก” ถึงแม้ว่าครูจะได้ยินค�ำชมในลักษณะนี้บ่อยๆ แต่ครูก็แอบภูมิใจ
ทุกครั้ง เพราะเมื่อนึกย้อนกลับไปนักเรียนที่เข้าแข่งขัน มักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบเรียน
และไม่คิดจะเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ครั้นเมื่อได้ร่วมกิจกรรมการเรียนภาษา
ฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารที่สนุกสนาน พร้อมๆ กับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อีกทั้งความ
สวยงามของประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาที่ครูได้น�ำเสนอ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสประกอบ
สื่อได้อย่างน่าสนใจ และทุกคนเห็นด้วยกับค�ำกล่าวที่ว่า ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มี
ความไพเราะมากที่สุดภาษาหนึ่ง ที่ส�ำคัญไปกว่านั้นเหล่าลูกศิษย์ รู้สึกทึ่ง และศรัทธา
ในความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสของครู ความศรัทธานี้
ส่งผลไปถึงผู้ปกครองที่เป็นแรงสนับสนุนให้นักเรียน เรียนภาษาฝรั่งเศสมากขึ้น จะ
อย่างไรก็ตามการแข่งขันไม่ใช่จุดประสงค์หลักในการสอนภาษาฝรั่งเศส แต่การเพิ่ม
จ� ำ นวนนั ก เรี ย นหรื อ เพิ่ ม จ� ำ นวนคนที่ มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาฝรั่ ง เศสเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น
จุดประสงค์สำ� คัญ และตรงตามความตัง้ ใจของครูทจ่ี ะสร้างคนให้มคี วามสามารถในการ
ใช้ภาษาให้มากกว่าภาษาแม่ โดยเฉพาะภาษาที่เป็นสากลทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
ฝรั่งเศส
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ครูจัดการเรียนการสอนอย่างสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอีกทั้งสื่อ
ที่น่าสนใจ ครูไม่เลือกนักเรียน ครูอยากให้ทุกคนได้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเรียนเก่ง
หรืออ่อน ครูจะให้การดูแลอย่างใกล้ชดิ เพิม่ คาบเวลาเรียนทีเ่ รียกว่าคาบที่ ๑๐ ส�ำหรับ
ให้ทุกคนได้เรียนอย่างสบายใจ จึงไม่แปลกที่โรงเรียนจะมีชื่อเสียงในการเรียนการสอน
ภาษาฝรัง่ เศส ลูกศิษย์ของครูได้พฒ
ั นาต่อยอดการใช้ภาษาด้วยการเรียนต่อในระดับสูง
ทั้งในและต่างประเทศ ได้ท�ำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส ครูได้
สร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองว่า เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูคนไทยที่ไม่ได้
เรียนจบจากเมืองนอกและเรียนในเมืองไทย ก็มีความสามารถ มีทักษะการใช้ภาษาให้
เป็นทีย่ อมรับ สามารถมีงาน มีอาชีพทีต่ อ้ งอาศัยความสามารถทางภาษาได้ เช่นท�ำงาน
ในฐานะเจ้าหน้าทีใ่ นสถานทูต ท�ำงานสายการบิน การโรงแรม เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานสากล
ครูผู้สอนหรือท�ำธุรกิจที่มีภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
ต้องยอมรับความเป็นครูที่ดีของ “ครูสลิลทิพย์” ในเรื่องการสอนดี เป็นที่รัก
ของลูกศิษย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความรักและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เป็นที่รักของเพื่อน
ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่ได้ร่วมงาน ครูมีความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเทเพื่อการสอนให้การ
ดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่นกั เรียนในทุกด้านโดยเฉพาะการใช้ชวี ติ ใน
สังคม ความโดดเด่นของ “ครูสลิลทิพย์” ด้านความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษา
ฝรัง่ เศส เป็นทีย่ อมรับในวงการศึกษาของประเทศว่า อยูใ่ นระดับต้นๆ ของประเทศ ทัง้ นี้
เพราะการถูกหล่อหลอมจากครอบครัวที่ดี อบอุ่น มีระเบียบ คุณพ่อเป็นครูสอนภาษา
อังกฤษ และท่านเป็นต้นแบบของการรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า คุณพ่อฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันจนกระทั่งท�ำให้ “เด็กหญิงสลิลทิพย์” ได้เรียนรู้และสามารถ
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สือ่ สารภาษาอังกฤษกับคุณพ่อได้ สามารถฟังเพลงสากลและพอจะเข้าใจความหมายได้
ทั้งๆ ที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ อ่านหนังสือไม่ออก ครั้นเมื่อเติบโตขึ้น ครูกลายเป็นคนมี
นิสยั รักการอ่าน ทีบ่ า้ นมีหนังสือมากมาย ส่งผลให้ครูมคี วามรูด้ า้ นวรรณคดี วรรณกรรม
ทั้ ง ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษและภาษาฝรั่ ง เศส มี ค วามรู ้ ด ้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย
ประวัติศาสตร์ประเทศต่างๆ ครูมักจะพูดเสมอว่าภาษาเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ท�ำให้
ท่องไปได้ทวั่ โลกด้วยการอ่าน เมือ่ ต้องเรียนต่อในระดับสูง ครูกเ็ ลือกเรียนตามความถนัด
ครูจบการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนภาษาฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฝรั่งเศสศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร และผ่านการฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตรสอนภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาต่างประเทศ (FLE) จากศูนย์การศึกษาภาษาฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส
(หลักสูตร ๗ เดือน) ครูรัก ภาษาฝรั่งเศส และรักในอาชีพครู
ครูคอื ผูห้ ญิงธรรมดาคนหนึง่ ทีส่ ร้างความเปลีย่ นแปลงได้อย่างมหัศจรรย์ทสี่ ดุ
ต่อชีวิตของผู้อื่น ไม่ว่านักเรียนจะมาจากสิ่งแวดล้อมแบบใด มีความพร้อมหรือไม่ แค่
ไหน ครูก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงและมอบสิ่งที่ดีที่สุด เท่าที่บุคคล บุคคลหนึ่ง
จะมอบให้แก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ ขอเพียงกล้า ตั้งใจ ครูพร้อมพาสู่สากล
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ครูเสกสรร กาวินชัย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
จังหวัดล�ำปาง

เสน่ห์งานไม้แห่งท้องถิ่นไทยลานนา

“ …ครูครับใครๆ ก็บอกว่าคนเรียนไม่เก่ง เกเร มีปญ
ั หา ต้องมาเรียนช่างใช่ไหม
ครับ เพราะพวกผมก็อยู่ในกลุ่มนี้…” ครูเสกสรร กาวิชัย หัวเราะแล้วตอบอย่างอารมณ์
ดีว่า “นั่นไม่ใช่ปัญหาของครู ครูถูกลิขิตให้มาดูแลพวกเธอ ครูถนัด ไม่แน่นะ ถ้าสอน
เด็ ก เก่ ง ไม่ รู ้ ส อนได้ ไ หม” ค� ำ พู ด ประโยคนี้ บ อกถึ ง ปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ จากหั ว ใจ
“ครูเสก” ของลูกศิษย์ ลูกศิษย์จะเป็นใครก็ตาม เขาจะได้รับการดูแล เอาใจใส่ อย่าง
จริงจัง ครูจะห่วงหา อาทร ดูแลด้วยความอดทน เสียสละทั้งเวลา ความสะดวกสบาย
ส่วนตัว และทรัพย์สิน เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ตามความถนัด มีพื้นฐานในการท�ำงาน
พร้อมที่จะพัฒนาสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นคนดีในสังคมและลูกศิษย์ทุกคนก็
ไม่เคยท�ำให้ครูผิดหวัง ทุกคนจะมีความผูกพันกับครูเสมอ ครูก็เป็นครูตลอดเวลาแม้
ลูกศิษย์จะมีงานท�ำที่มั่นคงแล้ว เมื่อเกิดปัญหาจะคิดถึงครู เช่นกรณีที่ลูกศิษย์ ซึ่งเป็น
ครูในโรงเรียนแห่งหนึง่ ได้รบั มอบหมายให้คมุ การก่อสร้าง เขาบอกว่า “...ผมมีปญ
ั หาใน
การก่อสร้างอาคารหอพักครูในโรงเรียนมาก ผมดีใจที่สุดที่ครูมาช่วยแก้ปัญหา…” ชีวิต
ของ “ครูเสก” ได้ถูกหล่อหลอมให้เก่งและแกร่งมาตลอด ในวัยเด็กชีวิตที่ต้องก�ำพร้า
พ่อ แม่เลี้ยงดูมาตามล�ำพัง ด้วยความยาก ล�ำบาก ต้องดิ้นรนต่อสู้ สิ่งดีๆ ที่ได้มาไม่ใช่
โชคช่วย แต่ด้วยสมองที่จัดว่าเป็นคนเรียนเก่ง รักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้า ท�ำให้
สามารถฟันฝ่าอุปสรรค ส�ำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกอุตสหกรรมศิลป
ระยะแรก “ครูเสก” มุ่งหวังเพียงจะเป็นช่างคุมการก่องานสร้างเท่านั้น และเมื่อก้าวสู่
อาชีพครู ตลอดเวลา ๒๗ ปี ก็ได้ก่อสร้างจริงๆ ทั้งได้ซ่อม ได้สร้างคน สร้างเด็กรุ่นแล้ว
รุ่นเล่าที่เป็นลูกศิษย์ให้มีอนาคตที่ดี จึงเหมาะสมยิ่งกับ รางวัลครูยอดอุดมการณ์ของ
จังหวัดล�ำปาง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การจัดการเรียนการสอนของ “ครูเสก” มิใช่จะหวังแต่ผลงานที่เป็นรูปธรรม
เท่านั้น แต่หวังผลต่อจิตส�ำนึกโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แม้ชิ้นงานจะเป็นการใช้ไม้เป็นหลัก แต่ก็เป็นการใช้ไม้อย่าง
คุ้มค่า หวงแหน และทะนุถนอม อย่างสร้างสรรค์ เมื่อผลงานปรากฏทุกคนที่ได้พบเห็น
จะรู้ได้ทันทีว่า ดูดี มีเสน่ห์ ชวนค้นหา ท�ำให้ผลงานจากครูและศิษย์ โด่งดังทั้งในและ
ต่างประเทศ ท�ำให้ครูได้รับอีกหลายรางวัลที่ภาคภูมิใจ เช่นโล่พระราชทาน เกียรติบัตร
เข็มเชิดชูเกียรติ “เชิดชูครูช่าง” จากศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ นอกจากนี้
ยังได้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชนั้ อัศวิน ( De Chevalier) จากราชอาณาจักรเบลเยีย่ ม
ในฐานะนักประดิษฐ์ผู้สร้างผลงานอันมีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ
สิ่งที่ครูและลูกศิษย์ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดคือได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี
ด้วยทักษะประดิษฐ์งานไม้โดยได้ร่วมเป็นคณะสร้างพระบรมโกศจันทน์ และพระ
หีบจันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จึงไม่ผิดที่จะกล่าวถึงครูในนาม “เสน่ห์
งานไม้แห่งถิ่นล้านนา”
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ครูอดิศักดิ์ บุญมา
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
จังหวัดกาญจนบุรี

คนรักกีฬา พาเรียนรู้ สู่อนาคตดี

ครูอดิศกั ดิ์ บุญมา เจ้าของลีลาคีตะมวยไทยทีง่ ดงาม ครูมคี วามรู้ ความสามารถ
ด้านพลศึกษา อย่างรอบด้าน ครูรักการออกก�ำลังกาย รักการ เล่ น กี ฬ า ครู เ ดิ น ตาม
ความรักสูก่ ารเป็นครูสอนพลศึกษา ท�ำให้กฬี าเป็นวีรบุรษุ ในทุกเรือ่ ง กีฬาท�ำให้อา่ นออก
เขียนได้ กีฬาท�ำให้กา้ วขึน้ จากหลุมด�ำ กีฬาท�ำให้ยนื บนแป้นรับเหรียญรางวัล กีฬาท�ำให้
เป็นคนดีมีน�้ำใจ เป็นนักกีฬามีที่ยืนในสังคมอย่างสง่างาม
จากความรักและความชื่นชอบการออกก�ำลังกาย ท�ำให้ครูเลือกวิชาพลศึกษา
เป็นวิชาเอกในการศึกษาต่อทุกระดับ ทั้งอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท
เมื่อย้อนเวลาไปในวัยเด็กครูเป็นชาวอ่างทองโดยก�ำเนิด คุณย่าท่านได้มอบที่ดินให้
ทางราชการสร้างโรงเรียน ชื่อโรงเรียนราชสถิตวิทยา จึงท�ำให้บ้านอยู่ติดกับโรงเรียนที่
ไม่มีรั้วกั้น “เด็กชายอดิศักดิ์” ได้ยินเสียงเพลงชาติทุกเช้า ได้ยินเสียงครูสอนนักเรียน
ตั้งแต่เกิดและเขาก็เริ่มเรียนที่นี่ จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ความสนใจและมีความรัก
ในการออกก�ำลังกาย แม้จะไม่ได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็ตาม ยิง่ รักการออกก�ำลังและ
กีฬามากขึน้ เพราะระหว่างเรียนประทับใจคุณครูวนิ ยั จันทร์หอม คุณครูผสู้ อนพลศึกษา
ท่านเก่งกีฬาทุกประเภท โดยเฉพาะมวยไทย ท่านก็เป็นแรงบันดาลใจให้ปรารถนาทีจ่ ะ
เป็นครู และหลังจากส�ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจึงมีโอกาสเป็นครูครั้งแรกใน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนทีโ่ รงเรียนบ้านหนองปล้อง อ�ำเภอด่านมะขามเตีย้ จังหวัดกาญจนบุรี
จนถึงปัจจุบนั ในเวลานัน้ อ�ำเภอด่านมะขามเตีย้ เป็นกิง่ อ�ำเภอทีม่ สี ภาพพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
ผู้ปกครองส่วนมากมีฐานะยากจน เด็กที่นี่ต้องการครู ครูจึงอยู่ที่นี่เป็นเวลา ๓๑ ปีเต็ม
โดยไม่เคยย้ายไปไหน
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การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาไม่มคี รูสอนครบทุกวิชา จึงท�ำให้
ครูต้องสอนทุกวิชา เน้นการอ่านออกเขียนได้
เป็นส�ำคัญ และบูรณาการการสอนพลศึกษา
ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ จนเกิดเป็น
คี ต ะมวยไทย ซึ่ ง เป็ น การแสดงท่ า แม่ ไ ม้
มวยไทยในลักษณะร่ายร�ำตามเสียงเพลงและ
เสียงดนตรีในท่วงท�ำนองเพลงไทยเดิม เช่น ค้างคาวกินกล้วย พม่ากลองยาวท�ำให้เป็น
ที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางว่า โรงเรียนเป็นต้นแบบของการบูรณาการ การสอน
วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ได้อย่างยอดเยี่ยมและต่อมาในภายหลัง
ครูได้รบั เชิญให้เป็นวิทยากร แนะน�ำการสอนในโรงเรียนต่างๆ ทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละต่างจังหวัด
โดยที่ครูไม่รับค่าตอบแทน ส่วนนักเรียนก็ได้รับเชิญไปแสดงในงานส�ำคัญๆ เสมอ เช่น
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น�้ำแคว งานศิลปะหัตกรรมระดับภาค ตลอดจนเป็นตัวแทน
ระดับภาคไปแสดงในงานระดับประเทศ อีกทั้งร่วมแสดงกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ
นอกจากนีค้ รูยงั เป็นนักคิด นักวิเคราะห์และวิจยั โดยเฉพาะการวิจยั ในชัน้ เรียน
ที่ครูจะคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน และลงในบันทึกหลังสอน แล้ว
น�ำมาวิเคราะห์ เชือ่ มโยงหลักการ ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ กลายเป็นผลงาน เป็น
สื่อและนวัตกรรม เช่น วีดิทัศน์การไหว้ครูมวยไทย วีดิทัศน์ชุดถอดรหัสหัวใจ คีตะ
มวยไทยสู่ความเป็นเลิศ หนังสืออ่านนอกเวลาวิชาพลศึกษา ชุดหนองปล้องมวยไทย
ออกแบบการจัดการเรียนรู้แม่ไม้มวยไทยเรียกว่า ADISAK MODEL ซึ่งเป็นรูปแบบ
การสอน ๖ ขัน้ ตอนทีส่ ามารถใช้สอนได้ทกุ สาระการเรียนรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจทัง้ ทฤษฎี
และปฏิบัติ นวัตกรรมชุด “ยี่สิบด่านอ่านเก่ง” เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจากขั้นที่ ๑ จนถึง
ขั้น ๒๐ ผู้เรียนจะสามารถอ่าน เขียนคล่อง สามารถแต่งค�ำประพันธ์ได้ส�ำหรับ
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลแต่ละคน ครูได้พบ
ความแตกต่าง พบจุดเด่น ของแต่ละคน ครูจึงจัดกิจกรรมที่ หลากหลายให้ฝึกตาม
ความถนัด และครูเฝ้าสังเกตที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดเป็นรายบุคคล ส่งเสริม ตาม
ความถนัด เพื่อมีงาน มีอาชีพ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ศิลปะ
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มายากล ฟุตบอล ตระกร้อ และการร้องเพลง
เป็นต้น หลายคนสามารถน�ำความรู้ความ
สามารถ ฝึกฝนจนสามารถแสดงโชว์ ท�ำมี
รายได้ระหว่างเรียนและเป็นอาชีพได้
ความรู้ความสามารถที่ฝึกกับครู ท�ำให้
ลูกศิษย์พลิกชีวิต จากชีวิตที่ตกในหลุมด�ำ
ขึ้นสู่แป้นรับเหรียญรางวัล เช่นกรณี “กวี”
ซึ่งบัดนี้เป็นแชมป์โลก IBF ของสหพันธ์มวย
นานาชาติ ๒ สมัย ปัจจุบัน ประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิต เปิดโรงเรียนสอนมวย และ
กรณี “ภาค” ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสาขา
พลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู ่ บ ้ า น
จอมบึงเขามีรายได้ดี จากการเป็นนักมวย
อาชี พ เป็ น แชมป์ โ ลกให้ ค นไทยได้ ชื่ น ชม รวมถึ ง เป็ น ครู ส อนมวยไทยทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เขาบอกว่าเขามาจากเด็กจนๆ คนหนึ่งแต่ครูได้ดูแลและอบรมสั่งสอน
ปูพื้นฐานทักษะมวยไทยที่ถูกต้อง รวมถึงครูได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างเจตคติ
ที่ดีต่อมวยไทย ซึ่งมีคุณค่าต่ออาชีพต่อชีวิตของเขา
วันนี้ “ครูอดิศักดิ์” ได้รับเกียรติทางสังคม ได้รับค�ำชื่นชมจากทุกภาคส่วน ทั้ง
นักเรียน เพื่อนครู ผู้บังคับบัญชา และสังคมรอบข้างตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้รับรางวัล
จากทางราชการมากมายหลายระดับ เป็นผู้แทนในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ปัจจุบนั ครูยงั มุง่ มัน่ ท�ำหน้าทีข่ องครู
เพื่อศิษย์และสังคมต่อไปเช่นวันทุกวันที่ผ่านมา ด้วยคุณธรรม ความเสียสละ ทั้งพลัง
กาย ใจ และทรัพย์ส่วนตัวตามบทบาทความเป็น “ครู” ที่มีภาระงาน ๓ ส่วน คือ ครูใน
ชั้นเรียน ครูนอกชั้นเรียน และครูนอกโรงเรียน
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ครูอาภัสรา ตังคกุลวิวิช
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร
จังหวัดนครนายก

ผู้มอบพลังรักจากแม่สู่ลูกๆ ทุกคน

ความรักเป็นสิง่ ทีส่ วยงาม และมีผนู้ ยิ ามความรักไว้มากมายขึน้ อยูว่ า่ ใครจะเป็น
ผู้นิยาม แต่ค�ำนิยามที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
คือความรักจากแม่ เป็นความรักที่ทรงพลังยิ่ง หลายคนโชคดีที่ได้รับพลังนี้มาตั้งแต่เกิด
แต่อีกหลายคนก็ขาดและโหยหา ครูอาภัสรา ตังคกุลวิวิช เป็นชาวฝั่งธนบุรี เป็นลูกสาว
คนเล็กและคนเดียวในจ�ำนวนพีน่ อ้ ง ๔ คน ครูมาจากครอบครัวข้าราชการ ในวัยเด็กได้
รับความรัก ความอบอุน่ จากครอบครัวและการดูแลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลจาก
พีช่ ายทัง้ ๓ คน ท�ำให้ครูมบี คุ ลิกทีเ่ ข้มแข็ง มัน่ ใจในตัวเอง และรักเรียน รักการอ่านเขียน
ชอบวิชาภาษาไทย ช่วงทีเ่ รียนชัน้ มัธยมศึกษาครูมคี วามประทับใจคุณครูสอนภาษาไทย
ท่านให้ทั้งความรู้ และทัศนคติที่ดี สอนให้มองโลกในแง่ดี ท�ำให้ครูมีความศรัทธาใน
อาชีพครูอยากเป็นครู
เมื่อเรียนจบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โอกาสการเป็นครูก็มาถึง ครูสอบบรรจุและได้เป็น
ครูครั้งแรก สอนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฏร์ธานี เวลานั้นครู
ทราบดีว่า ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน แรกๆ มีความวิตก
กังวลมาก เพราะไม่ได้รำ�่ เรียนเพือ่ เตรียมพร้อมจะเป็นครูสอนนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
มาก่อน แต่ด้วยบุคลิกภาพค่อนข้างห้าวหาญ เป็นคนคิดบวก และมีความพยายามสูง
ท�ำให้กล้าที่จะเผชิญ แม้กระนั้นบางครั้งก็รู้สึกท้อไม่คิดจะไปต่อ แต่เมื่อได้พบ ได้พูดคุย
ได้ดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องจากการมองเห็นท�ำให้ครูต้องเปลี่ยนใจ “…ครูครับ
ครูคะ เรียกพวกเราว่าเด็กตาบอดเถอะ…” พูดออกมาช้าๆ ชัดๆ แต่ทรงพลัง ท�ำให้ครู
ต้องอยู่ต่อ ครูท�ำหน้าที่สอน และดูแลนักเรียนพักนอนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นเวลา ๕ ปี
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ทีน่ คี่ รูได้เรียนรูไ้ ปพร้อมกับนักเรียน นักเรียนเรียนภาษาไทยแต่ครูตอ้ งเรียน อักษรเบรลล์
เรียนวิธกี ารสือ่ สารกับนักเรียน ครูให้ความส�ำคัญต่อการจัดท�ำแผนการสอน อีกทัง้ ทุม่ เท
ให้กับการท�ำสื่อ ทุกวันหลังจากนักเรียนเข้านอนแล้ว ครูต้องท�ำงานต่อ ต้องเตรียม
การสอน และท�ำสื่อโดยเฉพาะท�ำหนังสือฝึกอ่าน ซึ่งเป็นผลงานที่ครูภาคภูมิใจ เพราะ
ช่วยให้นักเรียนมีหนังสือฝึกอ่านมากขึ้น และเป็นหนังสือที่นักเรียนชอบ ครูสอนทั้ง
วิชาการ และทักษะการใช้ชวี ติ อย่างรอบด้านไม่วา่ จะด้านความเป็นอยูข่ องแต่ละวัน ด้าน
สุขภาพ ความสะอาด ตลอดจนการดูแลตนเอง โดยการพาปฏิบตั จิ ริง ในชีวติ ประจ�ำวัน
อีกทั้งชวนให้เรียนรู้วิธีการด�ำรงชีวิต ด้วยการฝึกงานหัตกรรม งานศิลปะ การปลูกพืช
ผักสวนครัว ซึง่ นักเรียนก็มฝี มี อื สามารถน�ำผลผลิต ผลงานออกจ�ำหน่าย มีรายได้ระหว่าง
เรียนในเวลาเดียวกันต้องสอดแทรก สอน ฝึกความมีวินัย กริยามารยา คุณธรรม
จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมกับคนปกติได้อย่างเป็นสุขและครูไม่สอนเฉพาะ
นักเรียนเท่านั้นแต่ยังสอนผู้ปกครองอีกด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษนครสวรรค์
หรือโรงเรียนนครสวรรค์ปญ
ั ญากูล ซึง่ เป็นโรงเรียนประจ�ำ ทีน่ คี่ รูได้พบความหลากหลาย
ของความพิการ ทั้งพิการทางการได้ยิน และสติปัญญา นับว่าเป็นความท้าทายความ
สามารถอย่างมาก แต่ครูกส็ ามารถท�ำได้ดเี พราะครูยดึ หลักทีว่ า่ “เด็กพิการ พัฒนาได้”
โดยมีเป้าหมายเน้นการให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้
ท�ำงานมีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดูพ่อแม่ได้ การปฏิบัติงานผ่านมา ๑๔ ปี
นับว่าประสบผลส�ำเร็จในระดับที่น่าพอใจ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย
หลายคนมีงาน มีอาชีพ ดูแลครอบครัวได้
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แต่การท�ำงานของครูไม่อาจหยุดเพียงการสอนเท่านัน้ ครูให้ความส�ำคัญต่อการ
บริหารจัดการ ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ครูสามารถสอบเพื่อเป็นผู้บริหารได้และด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจ�ำจังหวัดนครนายก
ถึงปัจจุบนั การปฏิบตั งิ านในบทบาทของผูบ้ ริหารมีความส�ำคัญต่อการขับเคลือ่ นองค์กร
ไปสู่เป้าหมายมาก ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการสอน และการดูแล
เด็กพิการ ท�ำให้เวลา ๑๓ ปี ครูสามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายกล่าวคือ
สามารถลดจ�ำนวนผูพ้ กิ ารในจังหวัดลง ผูพ้ กิ ารสามารถช่วยเหลือตนเองและมีวถิ ชี วี ติ ที่
มีคุณภาพตามสถานภาพ ทั้งนี้ด้วยแนวทางการบริหารจัดการเชิงรุก และด้วยพลังใจ
เป็นส�ำคัญ การสอนและดูแลนักเรียนปกติก็คิดว่ายากอยู่แล้ว แต่การสอนและดูแล
นักเรียนพิการยากกว่าหลายเท่า แต่ครูกเ็ ต็มใจทีท่ ำ� ต่อไป แม้จะเหนือ่ ยยากปานใดก็ตาม
ท�ำอย่างมีความสุข สุขที่ได้มอบความรัก และได้รับความรัก ความไว้วางใจจากนักเรียน
นับว่าเป็นพลังที่ท�ำให้ครูได้ศึกษา หาความรู้ หาแนวทางพัฒนานักเรียน ตลอดจนหา
เครือข่ายความร่วมมือให้การดูแล เพื่อให้งานให้อาชีพแก่นักเรียน นักเรียนทุกคนจะ
เรียกครูว่า แม่ ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแม่คนที่ ๒ แต่ส�ำหรับบางคนจะเป็นแม่คนที่
เท่าไรไม่ทราบได้ แต่เป็นแม่คนเดียวของเขาในวันนี้และตลอดไป
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ครูอ�ำนาจ สมทรง
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

สร้างคน สร้างงาน สร้างสังคม สร้างสันติสุข

ครูอำ� นาจ สมทรง อีกหนึง่ สุภาพบุรษุ จากชายแดนใต้ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังความส�ำเร็จ
ของผู้มีชื่อเสียงในสาขาช่างกลโรงงานหลายต่อหลายคน ครูมีลักษณะความเป็นผู้น�ำที่
สุภาพ ค่อนข้างมีระเบียบ เข้มงวดและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ครูส�ำเร็จการศึกษาปริญญา
ตรี วุฒิ ปทส.สาขาเครื่องกล จากวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน และส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์และเครือ่ งกล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เริม่ เข้าสูอ่ าชีพครูในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอนทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคยะลา จังหวัด
ยะลา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สอนที่วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จังหวัดปัตตานี ถึง
ปัจจุบัน ครูมีหลักคิดในการท�ำงานและการสอนว่า “…ความรัก ความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของในสิ่งที่เรียนรู้ ท�ำให้ตั้งใจที่จะเรียนรู้จริงจัง แม้จะมีกฎกติกาเพียงใด การเรียนรู้
ก็มีความสุข น�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การมีงาน มีอาชีพ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองได้ ท�ำให้
เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้กับการทีต้องพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ
ตลอดเวลา…” นับว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการเรียนในสายอาชีพ สายช่างโดย
เฉพาะช่างกลโรงงาน ที่ต้องเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง อย่างละเอียดเป็นระบบมี
ระเบียบ ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูบอกกับลูกศิษย์เสมอๆ ดังนั้นตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา ลูกศิษย์ทุกคนต่างก็ตระหนักต่อแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะลูกศิษย์ที่
เป็นผู้หญิง เช่น ผศ.ดร.ซีตีไซยีดะห์ สายวารี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นักวิจัยด้านช่างกลโรงงาน ที่ได้รับการ
ยอมรับจากทีมนักวิจัยต่างประเทศได้สะท้อนการเรียนของตนเองด้วยค�ำถามว่า ท�ำไม
จึงรักวิชาช่างกลโรงงานทั้งๆที่เป็นผู้หญิง ค�ำตอบที่เธอและทุกคนตอบเหมือนกันคือ
เพราะ “ครูอำ� นาจ” ทีน่ ำ� และพาให้เรียนรูถ้ งึ คุณค่าของเครือ่ งกล เหล่านัน้ เรียนรูอ้ ย่าง
เข้าใจด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ลองผิดลองถูก เพราะถ้าไม่ละเอียด และ
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ไม่แม่นย�ำ ย่อมหมายถึงอันตราย หมายถึงความไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
ครูอ�ำนาจจะร่วมปฏิบัติการในการเรียนรู้ คอยดูแลให้ค�ำปรึกษา สร้างความมั่นใจ ที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป และครูไม่สอนเพียงแต่ความรู้เท่านั้น ครูยังเน้นการเรียนรู้ การ
ท�ำงานเป็นทีม การดูแลเอื้ออาทรต่อเพื่อน ทุกคนจ�ำได้เสมอ ครูบอกว่า “ …แผนก
ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ ๒ ของเราทุกคน
เราต้องรักและเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันและช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้าน เห็นตรง
ไหนสกปรกไม่เป็นระเบียบต้องช่วยกันท�ำอย่าเกี่ยงกัน…” สิ่งนี้เองท�ำให้ทุกคนรักกัน
รักความสะอาด มีระเบียบอันเป็นคุณลักษณะหนึง่ ทีส่ ำ� คัญของวิชาช่าง ทุกคนได้ซมึ ซับ
และเรียนรูท้ กุ อย่างจากสิง่ ทีค่ รูพาท�ำ มีครูเป็นตันแบบของความเป็นระเบียบ แม้แต่การ
วางตัว รวมถึงการแต่งกายที่เหมาะสมกับอาชีพและกาลเทศะ การเป็นครูช่าง ครูสาย
อาชีพ ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่ต้องค�ำนึงถึง ความมั่นคง ครูจึงตระหนัก และยึดมั่น
ในอุดมการณ์ว่า “… การศึกษาเพื่อการมีอาชีพ ช่วยสร้างคน สร้างสังคมและสร้าง
สันติสุข ได้อย่างยั่งยืน…” ดังนั้นในขณะที่น�ำพานักเรียนเรียนรู้ ครูได้พัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย พร้อมกับหาช่องทางให้ลูกศิษย์ ได้รับการ
สนับสนุน เพือ่ การพัฒนาต่อยอดสูก่ ารมีอาชีพ มีสงั คมทีด่ ี ด้วย โครงการสร้างประกอบ
และบ�ำรุงรักษาอากาศยานขนาดเล็ก ซึง่ เป็นโครงการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เยาวชนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ในสายอาชีพ ได้เรียนรู้และมีโอกาสสร้าง ประกอบและติดตั้งอากาศยาน
ขนาดเล็ก แบบสองที่นั่งใบพัดหน้า CH 750 ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดการเรียนการ
สอนแบบทวิภาคี ร่วมกับบริษัทซันชายน์ เอวิเอชั่น จ�ำกัด ครูอ�ำนาจได้เดินทางไป
แนะแนวการศึกษา สายอาชีพแก่เด็กนักเรียนท�ำให้เด็กๆ สนใจ มีความฝันที่จะสร้าง
เครื่องบิน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สากล การเรียนแบบ
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ทวิภาคี สายช่าง สายอาชีพ สร้างเยาวชนรักการเรียน เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง
รักการท�ำงาน มีงานท�ำและมีอาชีพ
เมือ่ เวลาผ่านไป ๘ เดือน ถึงเวลาที่ “พญาครุฑปกป้องราษฎร์” เครือ่ งบินเล็ก
ขนาด ๒ ที่นั่งได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ท่ามกลางความตื่นเต้นของทุกคนที่เฝ้าดูอย่างใจ
จดจ่อ เป็นการประกาศความ มุ่งมั่น ความทุ่มเทของครูที่ช่วยให้ลูกศิษย์ได้แสดงความ
สามารถ อย่างครบวงจร ทั้งการออกแบบ การประกอบ การติดตั้ง ตลอดจนการซ่อม
บ�ำรุง ผลงานทีป่ รากฏน�ำมาซึง่ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนส่งผล ต่อการพัฒนา
ต่อยอดให้กับลูกศิษย์อีกหลายชีวิต นี่คือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ “ครูอ�ำนาจ
สมทรง” ครูผู้มีพลังทั้ง กาย ใจ และสมองที่จะท�ำตามอุดมการณ์ต่อไป
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รางวัล

ครูขวัญศิษย์
ปี ๒๕๖๒

“ผู้มีผลงานที่แสดงความรู้
คุณธรรม ความสามารถ
ประจักษ์ชัดสอนศิษย์ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา
น�ำทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม”

ครูธีระพันธ์ งามถิ่น

ครูจิตอาสา ศูนย์การเรียนรู้ เรียนและท�ำโขน
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นักปั้นดินโคลนให้เป็นโขน เพื่อโลดแล่นข้าม …

“ครูดี เพราะมีตน้ แบบดี” ครู ธีระพันธ์ งามถิน่ อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ และ
สุขศึกษาโรงเรียนวัดกก เขตบางขุนเทียน ครูอีกท่านหนึ่งที่อธิบายค�ำว่า “ครูดี เพราะมี
ต้นแบบดี” ได้เป็นอย่างดี ครูมากจากครอบครัวที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย คุณพ่อ
คุณแม่สนับสนุนให้รักเรียนเห็นความส�ำคัญของการเรียน และด้วยความรู้สึกอยากเป็น
ครูที่มีมาตั้งแต่เป็นเด็ก ช่วงที่เรียนชั้นมัธยมมักจะสอนเพื่อนและเด็กๆ ใกล้ๆ บ้าน
ท�ำการบ้าน ท�ำให้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ ประกอบกับการเรียนในระดับต้นๆ มีความ
ประทับใจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ท่านมีความรู้ มีทักษะทางภาษาที่น่าเลื่อมใส มี
วิธีการสอนที่ดีและปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ครูจึงมีความตั้งใจแน่วแน่
ที่จะเป็นครูที่ดี ครั้นเมื่อเรียนในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นครูที่ดี ครูจึงก้าวสู่การเป็นครูที่โรงเรียนวัดกก เขต
บางขุนเทียน สอนวิชาภาษาอังกฤษ และสุขศึกษา ครูสอนอย่างมัน่ ใจ ตัง้ ใจจัดการเรียน
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การสอนในวิชาที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี การสอนวิชาสุขศึกษา ท�ำให้ครูต้องดูแล
นักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดดูแลทั้งตัว ระยะแรกๆ ก็ดูแลให้ความรู้ ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยทัว่ ไป แต่สงิ่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้คอื สภาพสิง่ แวดล้อมและสังคมรอบๆ ตัว ท�ำให้
โรงเรียนอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ถี่ กู ทางการจัดให้เป็นพืน้ ทีส่ แี ดง มีความเสีย่ งสูงต่อการระบาดของ
ยาเสพติด ซึง่ ครูไม่อาจจะมองข้ามไปได้ ท�ำให้ครูตอ้ งใช้ตน้ ทุน จากการทีว่ ดั เป็นโบราณ
สถานอันเก่าแก่และสวยงาม น่าสนใจ เพราะสิ่งแวดล้อมบอกความเป็นมาในต�ำนาน
พันท้ายนรสิงห์ ผนวกกับครูที่มีความรักและความสามารถในศิลปะโขน จึงฝึกสอนการ
แสดงโขน ฝึกท�ำหัวโขน ให้กับเด็กๆ และชาวชุมชน
เวลาผ่านไป มีจำ� นวนลูกศิษย์ทมี่ คี วามสามารถมากขึน้ สามารถแสดงโชว์ สร้าง
รายได้ได้อย่างน่าพอใจ การแสดงโขนก็ได้รบั ความนิยมกลายเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน
วัดกก ตราบถึงปัจจุบัน เด็กนักเรียนและเยาวชนใกล้เคียงต่างก็ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลจากสิง่ เสพติด มีรายได้จากการแสดงและท�ำหัวโขนจ�ำหน่ายเป็นของ
ที่ระลึก หลายคนได้เรียนต่อในวิทยาลัยนาฏศิลป์หรือสถานศึกษาอื่น มีงาน มีอาชีพที่
มั่นคง ชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ นับว่า
ครูได้มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการเนรมิตพื้นที่สีแดงวันนั้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยในวันนี้ จึงอาจกล่าวได้อย่างภูมิใจว่าครูคือ นักปั้นดินโคลนให้เป็นโขน
เพือ่ โลดแล่นข้ามคลองทีเ่ น่าเสีย แล้วยืนหยัด สลัดกลิน่ สาบ ด้วยขาของตนเองอย่าง
มั่นคง
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ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ
ฝ่ายการศึกษาส�ำนักงานเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

สิ่งรอบตัว เป็นสื่อดีๆ ที่สร้างสรรค์

ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ ครูผู้ช�ำนาญการผลิตสื่อและนวัตกรรม การสอนวิชา
ภาษาไทย ครู เ ป็ น ผู ้ ห นึ่ ง ที่ ท� ำ รายการโทรทั ศ น์ ค รู “ภาษาไทยยุ ค ไอที ” ร่ ว มกั บ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ครูชุด “ห้องเรียนมี
ชีวิต บุฟเฟ่ค�ำ และบันไดผันเสียง” และอื่นๆ อีกมากมาย ครูสามารถเชื่อมโยง
สถานการณ์ และสิ่งที่มองเห็นมาสู่การผลิตเป็นนวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนได้
อย่างลงตัว ครูสำ� เร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง การสอนภาษาไทย
จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ จากวิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน ซึง่ สอดคล้องกับคุณลักษณะเด่นของครูทเี่ ป็นนักอ่าน สนใจงาน
ศึกษา ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลส�ำคัญทั้งไทยและต่างประเทศ
ครูเป็นชาวนครศรีธรรมราช โดยก�ำเนิด อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น คุณพ่อคุณ
แม่เป็นครู คุณพ่อเป็นที่รักและศรัทธาของชาวบ้านเป็นความรักของชาวบ้านที่มีต่อผู้ที่
เป็นครู ท�ำให้ “เด็กชายสุขพงศ์” ซึมซับความรู้สึกดีๆ และเป็นแรงบันดาลใจให้คิดจะ
เป็นครู ช่วงที่เป็นนักเรียนมัธยมโรงเรียนวัดราชาธิวาส “สุขพงศ์” ได้รับประสบการณ์
ดีๆ ทีห่ าไม่ได้สำ� หรับเด็กยุคใหม่ เพราะเขามีโอกาสได้ใช้เวลาว่าง ศึกษาหาความรูต้ า่ งๆ
ในหอสมุดแห่งชาติทา่ วาสุกรี อยูเ่ สมอ อีกทัง้ เขาได้ทำ� กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพือ่ นๆ พีๆ่
ในวัด ซึ่งเปรียบเหมือนครอบครัวใหญ่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กิจกรรมหนึ่งที่ท�ำบ่อยคือ
การเป็นพิธีกร และเป็นผู้น�ำในการท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศลถึงญาติๆ ผู้ล่วงลับของ
ญาติโยม ซึ่งครั้งหนึ่งเขามีความประทับใจอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้พบและสนทนากับ
มล.ปิ่น มาลากุล ท่านได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาท�ำให้เขาเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ครูเหมือนคุณพ่อคุณแม่ และในทีส่ ดุ โอกาสการเป็นครูครัง้ แรกก็มาถึงใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๐
ครูสุขพงศ์ ทัศนกูลกิจ เป็นครูสอนที่โรงเรียนเทพวิทยา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ครั้งนั้น ครูเตรียมการสอนอย่างดี และสอน
อย่างมีความสุข มีความรูส้ กึ ทีด่ ี ตัง้ แต่วนั แรก และครูมแี นวคิดว่า ภาษาไทย เรียนได้ทกุ
ที่ ทุกเวลา ทุกวิชาคือภาษาไทย และถ้านักเรียนรักสิ่งใดจะเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดี ดังนั้น จึง
ต้องท�ำให้นักเรียนรักที่จะเรียนวิชาภาษาไทย และครูตระหนักว่า สิ่งที่จะดึงดูดความ
สนใจคือสื่อการเรียนการสอน ซึ่งควรเป็นสื่อที่เด็กมีส่วนร่วม เด็กได้ลงมือปฏิบัติกับ
สื่อ การดึงความสนใจของเด็กควรเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกเข้าสู่รั้วโรงเรียน ท�ำให้ทุกที่คือการ
เรียนภาษาไทย จึงเกิดสือ่ และนวัตกรรมมากมาย การเรียนวิชาภาษาไทยก็เป็นไปอย่าง
สนุกสนาน ทุกกิจกรรมครูจะมีเครือ่ งมือทีเ่ อกลักษณ์ คือเสียงกลอง ครูจะใช้ตเี ป็นจังหวะ
ต่างๆ เป็นสัญญาณในการเตรียมการฝึก ให้ปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างง่ายๆ สร้างเสริม
การเคารพกฎเกณฑ์ ตลอดจน มารยาทสังคม ในการท�ำสื่อ ครูจะน�ำสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่
รอบตัวมาประดิษฐ์สอื่ ง่ายๆแต่สร้างสรรค์และน่าสนใจ ครูจงึ กลายเป็นต้นแบบในการน�ำ
วัสดุรอบตัวมาท�ำสื่อการเรียนการ ปัจจุบัน แม้ครูจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ครูยัง
เป็นวิทยากรสาธิตการจัดกิจกรรมการสอนตามแนว Active Learning และการจัดท�ำ
สื่อการสอนง่ายๆ โดยวัสดุเหลือใช้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ให้กับ
ส�ำนักงานเขตบางพลัด เป็นครูช่วยสอนภาษาไทยที่โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี อีกทั้ง
ยังเผยแพร่เทคนิคการสอน การผลิตสือ่ การสอนภาษาไทยผ่านระบบ Facebook อย่าง
ต่อเนื่อง ในฐานะเป็นครูสอน
ภาษาไทย อยากบอกว่า มีสื่อการสอนดีๆที่อยู่รอบตัว ช่วยพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ
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ครูแก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร

ให้ความรักก่อน รับความรู้ สู่อนาคตดี

ครู แ ก้วกานต์ ภูมิศรีแก้ว หรือครู ดร.แก้ วกานต์ ภู มิศรี แ ก้ ว ผู ้ น�ำ หลั ก
มนุษยนิยม น�ำหน้าการสอน โดยค�ำนึงว่าธรรมชาติของทุกคนอยากเรียนรู้ ทุกคน
ต้องการความรัก ต้องการความปลอดภัย และต้องการความภูมิใจ ครูส�ำเร็จการศึกษา
ระดับ การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา และดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชีวะ
ศึกษา แรงบันดาลใจที่ท�ำให้เลือกเส้นทางการเป็นครู มาจากช่วงที่ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา “แก้วกานต์” มีความประทับใจคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ทีแ่ สนใจดีมเี มตตา
ให้กำ� ลังใจนักเรียน สอนเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย สนุกสนาน ท�ำให้รกั วิชาภาษาอังกฤษ
ปรารถนาจะเป็นครูเหมือนท่าน และในที่สุดก็ได้เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สอน
ที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับมอบหมายให้สอน
วิชาภาษาไทยและรับผิดชอบงานแนะแนว ลูกศิษย์ของครูเป็นนักเรียนระดับอาชีวะ
ซึ่งเป็นวัยรุ่นตอนปลายและมีจ�ำนวนไม่น้อย ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เขาเสี่ยงทุกประเภท
โดยเฉพาะด้านความประพฤติ การดูแลช่วยเหลือ เพื่อดึงออกจากกลุ่มเสี่ยงสู่การเรียน
เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งใช้ทงั้ หลักจิตวิทยา ความเมตตาและความรัก การให้ความรักโดยการพูด
ใช้คำ� พูดทีส่ ภุ าพกับนักเรียน ท�ำให้นกั เรียนรูส้ กึ สบายใจ ผ่อนคลาย ลดกังวล คลายเครียด
การให้ความเป็นกันเอง ให้การช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำ ท�ำให้นักเรียนรู้สึกเป็นมิตร
รักและศรัทธา เกิดความอยากรู้ อยากเรียนกับครู ครูจะมอบโอกาสให้กับนักเรียนที่
แทบจะไม่มโี อกาส ครูตงั้ ปณิธานว่าต้องสอนทุกคนไม่ถกู ไล่ออก ไม่รไี ทน์ ให้ลงทะเบียน
ย้อนหลังได้ คนที่ไม่มีทุนต้องหาทุนให้ ขจัดปัญหาให้เด็กทุกอย่าง แล้วเขาจะเรียนจบ
ครูช่วยประคับประคองจนลูกศิษย์จบการศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า
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การดูแลช่วยเหลือบนพืน้ ฐานของข้อมูลนักเรียนแต่ละคนเป็นส�ำคัญ น�ำข้อมูล
สูก่ ารวิเคราะห์จดุ เด่น และจุดด้อย ใช้หลักการช่วยเหลือ ขจัดจุดด้อย และส่งเสริมพัฒนา
จุดเด่น เช่น กรณี “เชษฐ์” ลูกศิษย์แผนกช่างยนต์ที่ขาดความอบอุ่น ไม่มีพ่อแม่ อาศัย
อยู่กับลุงและป้า สักทั้งตัว มาวิทยาลัยก็นั่งหลับทั้งวัน บางวันก็มีสภาพเมา แต่มีความ
สามารถพิเศษในการปรับแต่งรถ ครูชว่ ยพูดให้กำ� ลังใจให้เขาสบายใจ และขอให้ครูแผนก
ช่างยนต์ช่วยให้เข้าทีมแข่งรถ โครงการ Shell Eco Marathon ท�ำให้เขามีเพื่อน
มีพี่ที่ปรึกษา ให้ก�ำลังใจน้อง จนกระทั่งเรียนจบระดับ ปวช. และเรียนต่อชั้น ปวส. จน
ส�ำเร็จการศึกษา ปัจจุบนั ท�ำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายซ่อมบ�ำรุงบริษทั หนึง่ ทีก่ ารท่าอากาศยาน
เช่นเดียวกันกับ กรณี “หนก” นักเรียน ปวช. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจเขาถูกส่งต่อให้
ครู เขาอาศัยอยู่กับพ่อ ส่วนแม่หนีไปตั้งแต่เขาอยู่วัยประถมศึกษา พ่อมีอาชีพขับรถ
ส่งของต่างจังหวัด เขาอยูใ่ นห้องเช่าคนเดียว บางวันก็ไม่มอี ะไรตกถึงท้อง รายได้คอื การ
รับจ้างเป็นเด็กแว้นเล่นพนันแข่งรถเวลาค�่ำคืน ครูพูดคุยได้ให้ก�ำลังใจ หาทุนการศึกษา
ให้ แลกกับการปรับพฤติกรรมการมาเรียนทันเวลา ส่งงาน กลับเข้าเรียนปกติ และพัฒนา
จุดเด่นด้านทักษะการแข่งรถ โดยได้ปรึกษาครูแผนกช่างยนต์ให้ช่วยเหลือ ให้เข้าทีม
แข่งรถในทีส่ ดุ เขาได้เปลีย่ นแปลงตัวเอง มาเป็นช่างเครือ่ งยนต์และพัฒนามาอยูท่ มี สร้าง
รถประหยัดเชื้อเพลิง ขับรถประหยัดเชื้อเพลิงเข้าแข่งขันระดับประเทศ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศอุดมศึกษา และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น
ครูมคี วามเชือ่ ว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ เปลีย่ นจากคนทีเ่ คยผิดพลาด
เป็นคนดีได้ และเชื่อว่าเมื่อให้โอกาสที่ดี ก็จะท�ำให้ลูกศิษย์ไปถึงจุดหมายได้ ครูขอให้
ความรัก ก่อนให้ความรู้ เชื่อว่าจะไปสู่อนาคตที่ดี
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ครูพงษ์ศักดิ์ แก้วใจดี
โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร

โค้ชในดวงใจลูกศิษย์

ครูพงษ์ศกั ดิ์ แก้วใจดี ครูผมู้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญการสอนการออกก�ำลังกาย
และกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอล ซึง่ ครูทำ� หน้าทีส่ อนอย่างทุม่ เท เสียสละและอดทน
ด้วยความรักและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคน นอกจากการรับผิดชอบสอนพลศึกษาแล้ว
ครูยังท�ำหน้าที่เป็นโค้ช จากระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงระดับชาติ
ครูมหี ลักคิดส�ำคัญ และแนวทางการท�ำงานทีส่ อดคล้องกับหลักคิด กล่าวคือ การท�ำงาน
การเป็นโค้ชหรือผู้ฝึกสอน ไม่เพียงแต่ สอน พัฒนา ฝึกอบรมและเฟ้นหาศักยภาพ
ของนักกีฬาเท่านัน้ แต่ครูยงั ช่วยสร้างและพัฒนา ดูแลช่วยเหลือทัง้ กลุม่ และรายบุคคล
ครูเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้บรรลุเป้าหมายชีวิตในด้านต่างๆ ครูจะช่วยคิด ช่วย
ปลดเงื่อนไขบางอย่างในตัวลูกศิษย์ แล้วพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น ถ้าเขามีความสุข
จากการออกก�ำลัง จากการเล่นกีฬา เขาก็จะเล่นกีฬาได้ดี ครูจึงอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์
ทุกคน และครูตระหนักในความพร้อมของตัวเองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความรู้
ให้พร้อมต่อการลงมือปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือลูกศิษย์ได้ทันที นอกจากนี้ครูยังช่วย
พัฒนาลูกศิษย์ให้มีพัฒนาการทางทักษะการด�ำรงชีวิต มีจิตสาธารณะ
ครูเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยก�ำเนิด รักการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องการความฉลาดมีไหวพริบมาตลอด จึงมุ่งศึกษาด้านการกีฬาโดยมี
เป้าหมายที่การเป็นครูผู้สอนกีฬา ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูจึง
เข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สอนที่โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน ครูได้รับมอบหมายให้สอนพลศึกษา ดูแลฝึกซ้อม
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นักกีฬา และในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ครูได้สร้างทีมนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของโรงเรียน
ซึ่งมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่กล่าวถึงในวงการกีฬาว่า
เป็ น ที ม บาสเกตบอลนั ก เรี ย นอั น ดั บ หนึ่ ง ของประเทศ ส่ ง ให้ ลู ก ศิ ษ ย์ เ ป็ น นั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลทีมชาติมากมาย และทุกคนได้ศกึ ษาต่อระดับสูง มีงาน มีอาชีพมัน่ คง เช่น
“น้องแว่น” ปัจจุบนั ท�ำงานเป็นฝ่ายบริหารศิลปิน บริษทั เวิรค์ พอยท์และ“ รติกาญจน์”
ปัจจุบนั เป็นครูผสู้ อน เช่นเดียวกับ “กลอยใจ” ทีมชาติรนุ่ ใหม่ได้รบั ทุนกีฬาก�ำลังศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท เป็นต้น นักกีฬาทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อการ
มีงาน มีอาชีพมั่นคงเป็นเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ ส่งต่อคนคุณภาพของชาติต่อไป
สิ่งที่ท�ำให้ครูชุ่มชื่นใจยิ่งนัก คือครูอยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกคน
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ครูพิศณุ ศรีพล

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

Strategies for Motivation..
Internationalized Students

ครูพิศณุ ศรีพล ปัจจุบันครูด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งครูท่านด�ำรงต�ำแหน่งนี้มาเป็นเวลา ๙ ปี กล่าวได้
ว่าครูเป็นนักบริหารมือหนึ่งที่แน่วแน่ต่ออุดมการณ์การท�ำงาน และ มีความพร้อมที่จะ
สร้าง พัฒนา และขับเคลื่อนทุกระบบของงาน ด้วยความมุ่งมั่น อดทน เสียสละ และ
เด็ดเดี่ยว อย่างนักบริหารมืออาชีพ เพื่อให้ผลปรากฏชัดต่อนักเรียน เยาวชนคุณภาพ
บนพื้นที่ ที่ก้าวสู่ความเป็นสากล ความเป็นมืออาชีพถูกสั่งสม มาจากการเป็นครูและ
ผู้บริหารงานวิชาการหลายๆ โรงเรียน และโดยเฉพาะในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนวัดนายโรง ซึง่ เมือ่ ย้อนเวลาไปกว่า ๒๐ ปี ในสภาวะทีเ่ กือบทุกโรงเรียนพบปัญหา
จ�ำนวนนักเรียนลดลงอย่างน่าใจหาย อันสืบเนือ่ งหลายๆ ตัวแปร ท�ำให้เกิดวิกฤตศรัทธา
“ครูพิศณุ” ในเวลานั้น จึงเป็นหนึ่งในคณะท�ำงานที่หาวิธีการหรือหายุทธศาสตร์
ในการเรียกศรัทธากลับคืนมา ด้วยความร่วมมือจากพ่อแม่ผปู้ กครองตลอดจนเครือข่าย
รอบๆโรงเรียน และผู้บังคับบัญชา ทุกระดับท�ำให้ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจด้วย
“English Program” ประสบความส�ำเร็จแม้จะใช้เวลานานมากกว่า ๕ ปี ท�ำให้โรงเรียน
วัดนายโรงเป็นอีกหนึง่ โรงเรียน ทีเ่ ป็นต้นแบบของโรงเรียนทีเ่ ปิดสอน English Program
และเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นแนวหน้าในปัจจุบัน “ครูพิศณุ”
เก็บความยินดีไว้ในหัวใจแม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาต้องท�ำให้เสียโอกาสดีๆ หลายอย่าง
แต่ไม่ก็เสียอุดมการณ์ ครูจากโรงเรียนเดิมมาสง่างามเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
“ครู พิ ศ ณุ ” เป็ น ชาวกรุ ง เทพมหานครโดยก� ำ เนิ ด คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ป็ น
ข้าราชบริพารในพระองค์ ที่วังสวนจิตรลดา ในวัยเด็ก ครูเป็นเด็กมีความประพฤติดี
เรียนดีและตั้งใจที่จะเป็น ครู จึงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา จบการศึกษา
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ระดับอนุปริญญา และศึกษาต่อเนื่องส�ำเร็จ การศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ต่อมาศึกษาต่อ ได้รับปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็เข้าสู่เส้นทางการเป็นครู
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สอนที่โรงเรียนวัดอินทาราม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ย้ายไป
ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ย้ายมาด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี จนถึงปัจจุบัน “ครูพิศณุ”
ในบทบาทผู้บริหารได้น�ำแนวคิด แนวทางของ ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ หรือเรียกว่า
Strategies for motivating students to become internationalized students
ด้วย “English Program” มาใช้ในการบริหารจัดการทางวิชาการ จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา ในวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ และ Mini English Program (MEP) ส�ำหรับนักเรียนที่ยังไม่พร้อม
เวลาผ่านไป สภาพโรงเรียนเปลี่ยนไป สภาพนักเรียนเปลี่ยนไป นักเรียนมีความสดใส
มาโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีความสุข
“ครูพิศณุ” ดูแล สนับสนุนนักเรียน ด้วยความเมตตา ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีโอกาส
ได้เรียนต่อ ให้ได้รับทุนเรียนต่อหลังจบชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย ผลที่ปรากฏต่อ
นักเรียนมีมากมาย ท�ำให้ได้รับความสนใจจากสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน์ (ช่อง ๗) ที่ชื่นชม
ว่ามีโรงเรียนดีๆ ทีไ่ ม่ตา่ งอะไรกับโรงเรียน International ให้เด็กไทยธรรมดาๆ ได้เรียน
ผลเชิงบริหาร จากก้าวแรกที่ “ครูพิศณุ” เข้ามามีนักเรียนจ�ำนวน ๔๐๐ คน ปัจจุบันมี
นักเรียน ๓,๒๐๐ คน จากการบริหารจัดการที่ผ่านมาครู “ครูพิศณุ” มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลหลายรางวัล เช่นได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๑ รางวัล ทับทิมสยาม สาขา
นักบริหารสถานศึกษา จากมูลนิธิลักษณ์ศิลา ประจ�ำปี
๒๕๕๘ รับประทานรางวัลจากองคมนตรี เป็นต้น
การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะส�ำเร็จหรือไม่ ขึน้
อยูก่ บั ความซือ่ สัตย์ตอ่ อุดมการณ์ซงึ่ วัดทีค่ วามอดทนและ
ความเสียสละที่มาจากหัวใจที่เข้มแข็ง วันนี้ครู ยังยืน
เคียงข้างเพื่อนร่วมงานทุกคนเพื่อให้มีพลังท�ำงาน เพื่อ
สร้างเยาวชนคุณภาพต่อไป
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ครูเรณู อุกฤษโชค
โรงเรียนราชวินิต
กรุงเทพมหานคร

งานประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ มีงาน มีอาชีพ

ครูเรณู อุกฤษโชค ครูผู้มีบุคลิก สุภาพเรียบร้อย มีระเบียบวินัย เป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน ครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานประดิษฐ์ และได้รับมอบหมายให้สอน
วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ งานประดิษฐ์ ครูตั้งใจสอน และสอนอย่างทุ่มเท แม้เป็น
วันหยุด ขอให้นักเรียนต้องการจะเรียน ครูจะจัดให้ ทั้งนี้เพราะครูตระหนักดีว่า
การประดิษฐ์เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ต้องใช้ฝีมือ เป็นงานที่เกิดจากความชอบซึ่งจะ
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ “ ครูเรณู” ที่มีความชอบงานประดิษฐ์
เป็นพืน้ ฐานใฝ่เรียนรูแ้ ละมัน่ ฝึกฝนด้วยตนเอง ดังนัน้ เมือ่ นักเรียนต้องการจะเรียน ครูจงึ
สอนโดยไม่มเี งือ่ นไข ท�ำให้ครูมที งั้ ลูกศิษย์ทเี่ ป็นนักเรียนปกติ นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ นักศึกษาที่ขอเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่การสร้างงาน มีรายได้ ครูจบการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกจิตวิทยา จากวิทยาลัยครูธนบุรี แต่ครูมีความชอบและ
ถนัดงานประดิษฐ์จึงศึกษาด้วยตนเองจนเกิดความช�ำนาญ ครูเริ่มการเป็นครูครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สอนที่โรงเรียนวัดดงยาง จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ย้าย
มาสอนที่โรงเรียนวัดหนัง กรุงเทพมหานคร จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษียณอายุราชการ
แต่ด้วยความรู้ ความสามารถ และผลงานเป็นที่ยอมรับ ท�ำให้ ปัจจุบันได้รับเชิญให้เป็น
ครูผู้สอนประจ�ำที่โรงเรียนราชวินิตประถม อีกทั้งเป็นวิทยากรให้เขตจอมทองและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูสอนงานประดิษฐ์ที่เน้นสนับสนุนคิดสร้างสรรค์
อย่างเป็นระบบ วางแผนการสอนและสอนครบวงจรตั้งแต่การศึกษาจากตัวอย่าง
ทดลองท�ำ ออกแบบเป็นของตนเอง ลงมือปฏิบัติ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงและฝึกให้
ช�ำนาญ นักเรียนแต่ละรุน่ มีผลงานส่งเข้าประกวดแข่งขัน ท�ำให้ได้รบั รางวัล ทัง้ ในระดับ
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จังหวัดและระดับประเทศ และจากการติดตามต่อเนือ่ งพบว่า นักเรียนได้พฒ
ั นาต่อยอด
มีงาน มีรายได้ และนอกจากนีค้ รูยงั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะน�ำงานประดิษฐ์ชว่ ยในการกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นพัฒนาการสมอง โดยครูได้น�ำไปฝึกนักเรียนที่ปัญหาด้าน
การรับรู้ ปัญหาการปรับตัว ตลอดจนเด็กนักเรียนนอกระบบทีด่ อ้ ยโอกาส ลักษณะงาน
ประดิษฐ์เหล่านี้ได้แก่ การท�ำดอกไม้ไทยจากกระดาษย่น การปั้นขนมไทยจิ๋ว ผลไม้จิ๋ว
ประดิษฐ์เศษวัสดุ การร้อยเครื่องแขวน ตัดพวงมโหตร ประดิษฐ์ดอกไม้บายศรี
ปากชาม เป็นต้น ซึง่ ครูได้เขียนเป็นต�ำรา การท�ำงานประดิษฐ์เผยแพร่แก่ผสู้ นใจ สามารถ
เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง น�ำไปสอน หรือพัฒนาตนเอง น�ำไปสูก่ ารสร้างงาน สร้างรายได้และ
เป็นอาชีพได้ กล่าวได้ว่าครูเป็นผู้ที่พัฒนางานจากความชอบ สร้างความช�ำนาญ น�ำสู่
การสอนศิษย์ให้คิดสร้างสรรค์ มีงานอดิเรกและหรือส่งต่อการพัฒนาตนเอง มีงาน
มีรายได้ต่อไป
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ครูส�ำราญ ญาณสว่าง
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
กรุงเทพมหานคร

จุดประกายสร้างจิตส�ำนึกรักษ์ธรรมชาติ

ครูสำ� ราญ ญาณสว่าง ครูผมู้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ครูเป็นผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ นีเ้ พราะครู เกิดและ
เติบโตในชนบท จึงซึมซับคุณประโยชน์ของธรรมชาติตอ่ ชีวติ มนุษย์ ประกอบกับคุณพ่อ
เป็นคุณครู ซึ่งท่านเป็นที่รักนับถือของคนในชุมชน ท่านเป็นผู้น�ำในการสร้างจิตส�ำนึก
รักต่อธรรมชาติ ครูจงึ ตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นครูและเจริญรอยตามท่าน ครูสำ� เร็จการศึกษาระดับ
อนุ ป ริ ญ ญา วิ ช าเอกสั ง คมศึ ก ษา จากวิ ท ยาลั ย ครู ม หาสารคาม และปริ ญ ญาตรี
การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มรับราชการ
ครู ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สอนทีโ่ รงเรียนทุง่ ฝนวิทยาคาร อ�ำเภอทุง่ ฝน จังหวัดอุดรธานี และ
ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ครูเปลี่ยนหน้าที่จากผู้สายผู้สอน มาเป็นผู้บริหารงานวิชาการ
ในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล อ�ำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ครูย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวรเทพี
พลารักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลาที่ท�ำหน้าที่เป็นครูผู้สอนและดูแลงานวิชาการ ครูให้ความส�ำคัญ
ต่อการสร้างจิตส�ำนึก ในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ทีม่ าจากความรักและหวงแหนธรรมชาติ
ในทุ ก มิ ติ ประกอบกั บ ครู มี ค วามซาบซึ้ ง ในหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้ติดตามทุกโครงการของพระองค์ท่าน
และน้อมน�ำมาเป็นหลัก ในการสอนและการด�ำเนินงาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงบูรณาการ และครูเชื่อในหลักการของการสร้างจิตส�ำนึกที่เกิดจากการผสมผสาน
การเรียนรู้กับการใช้ชีวิตประจ�ำวันที่ต้องมั่นเรียนรู้และสั่งสม จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่นโครงการ เข้าค่ายปลูกจิตส�ำนึกการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูแ้ ละข้อมูลในเขตอุทยาน
แห่งชาติหลายแห่ง การเรียนรูจ้ ากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน หรืออ่าวคุง้ กระเบน
เรียนรู้จากโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์คูคลองบึงระนาม แหล่งน�้ำชุมชน เป็นการ
เรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน และชุมชน รวมถึงผู้ปกครอง แล้วเกิดกิจกรรมต่อเนื่องใน
รูปแบบของโครงงาน ส่งผลให้มผี ลงานทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม พัฒนาต่อ เช่น กลุม่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ น�ำเสนอโครงการน�้ำใสทั่วไทยดุจน�้ำพระทัย สมเด็จพระราชินี
ได้รับทุนสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกจากธนาคารกสิกรไทย ๒๐,๐๐๐ บาท และยังมี
อีกหลายๆ โครงการที่นักเรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการโดย
การลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คิด น�ำเสนอโครงการลงมือปฏิบัติ ในลักษณะ
ท�ำไปแก้ปัญหาไป สรุปเป็นข้อความรู้ของตนได้ ท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกผูกพัน
เห็นประโยชน์ตอ่ สิง่ ทีด่ ำ� เนินการซึง่ อาจจะต้องใช้เวลา ครูจดั กิจการสอนเช่นนีม้ าตลอด
เมื่อเป็นผู้บริหารงานวิชาการก็ได้น�ำหลักการดังกล่าว มาสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ท�ำให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๔๕ ครูได้พระราชทานเข็มทองค�ำเครื่องหมายโครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิ ม พระเกี ย รติ รั ช กาลที่ ๙ จากสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอเจ้ า ฟ้ า หญิ ง จุ ฬ าภรณ์
(พระอิสริยยศในขณะนั้น) ท�ำให้ครูมีความซาบซึ้งให้พระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
และจะยึดมั่นในอุดมการณ์สร้างจิตส�ำนึกในการด�ำเนินงานต่อไป
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ครูอารีย์ ลี้อุดม
โรงเรียนวัดบวรมงคล
กรุงเทพมหานคร

สองแขน ช่วยดูแล แก้ไข ให้ไปต่อ

ครูอารีย์ ลี้อุดม ครูเป็นสุภาพสตรีวัยใกล้เกษียณ ท่าทางสุขุม พูดจา สุภาพ
อ่อนน้อม แต่ลีลาตรงไปตรงมา ครูเชี่ยวชาญการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
และที่เชี่ยวชาญกว่านั้นคือ การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
แม้บางครั้งจะต้องเสี่ยงก็ไม่หวั่น ครูจะดูแลช่วยเหลือทันทีที่ช่วยได้ ครูให้เหตุผลอย่าง
น่าฟังว่า ทุกคนเกิดมาอยากเป็นคนดีทั้งนั้น เป็นเด็กก็อยากมีคนดูแล เมื่อไม่มีพ่อแม่
หรือผู้ปกครองดูแล ถึงมีก็ดูแลไม่ได้ เมื่อมาโรงเรียนครูก็ต้องเป็นผู้ดูแล ครูจึงดูแล
ติดตามถามถึงอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเมตตา เป็นเช่นนี้มาตลอด ครูมี
หลักการช่วยเหลือและดูแลว่า แขนขวาโอบกอดเด็ก แขนซ้ายยื่นมือจับเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือ ส่วนการเรียนการสอนครูมไิ ด้คาดหวังจะให้ลกู ศิษย์แข่งขันใคร หรือสอบเรียน
ต่ออะไร ขอเพียงให้มาเรียน ให้ครูได้ดูแล ได้ฝึก ได้พัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต ซึ่งครูจะ
เน้นการรูจ้ กั ป้องกันตัวเอง พยายามเรียนให้จบมีวฒ
ุ ติ ดิ ตัว ไม่เกีย่ งงาน กรุงเทพมหานคร
ยังมีงานที่รอคนไทยอยู่อีกมาก ซึ่งครูก็แน่วแน่กับหลักคิด จึงท�ำให้ครูเป็นที่รักของ
นักเรียนทุกคน
ย้อนไปในวัยเด็ก ครูเป็นเด็กเรียนดี ช่วงอยู่ในวัยเรียนประทับใจครูสอน
คณิตศาสตร์ ตัง้ ใจจะเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูจบการศึกษาระดับอนุปริญญา เอก
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ต่อมา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จบการศึกษาบัณฑิต วิชาเอก
คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และหลังจากจบการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ครูสอบบรรจุเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ สอนที่โรงเรียน
กบินทร์วทิ ยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รบั มอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา
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๑๑ ปีที่สอนโรงเรียนนี้ครูได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ จากเพื่อนร่วมงาน จากนักเรียนที่
สดใสบริสุทธิ์ ตั้งใจเรียน ครูตั้งใจสอน สอนอย่างทุ่มเท และเสียสละ ด้วยการสอน
ซ่อมเสริมได้ทุกเวลา ครูพยายามพานักเรียนไปแข่งขันโดยครูเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
หลายต่อหลายครัง้ ได้รางวัลบ้าง ไม่ได้บา้ ง และครัง้ หนึง่ นักเรียนไม่ได้รบั รางวัลอะไรเลย
นักเรียนร้องไห้ มาขอโทษครู ครูบอกว่าครูไม่เสียใจเลย เพราะครูหวังเพือ่ เป็นแรงกระตุน้
และให้ประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งก็คุ้มค่ายิ่งนักเพราะหลังจากนั้น นักเรียนก็ตั้งใจเรียน
เพิ่มขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น หลายปีต่อมานักเรียนกลุ่มนี้ทั้งกลุ่ม กลายเป็น วิศวกรบริษัท
น�้ำมันรายใหญ่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ นายทหาร นักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น
นี่คือผลที่ครูไม่คิดมาก่อน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ครู ย ้ า ยมาสอนที่ โรงเรี ย นวั ด บวรมงคล เขตบางพลั ด
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน ครูรับผิดชอบสอนคณิตศาสตร์ เป็นเวลา ๒๗ ปี
การสอนทีน่ เี่ ป็นการสอนทีน่ บั วันจะต้องใส่ใจกับนักเรียนมากขึน้ สภาพพืน้ ฐานนักเรียน
ต่างจากโรงเรียนแรก มีนักเรียนที่ต้องดูแล ต้องติดตามมาเรียน โรงเรียนจึงต้องมีระบบ
และแนวทางการดูแล ช่วยเหลือ อย่างเข้มแข็ง ต้องการครูที่ดูแลด้วยความเมตตา
ครูและเพื่อนครูออกเยี่ยมบ้านทุกคน น�ำข้อมูลมาพูดคุย ดูแลโดยตรงไม่ผ่านระบบที่
ซับซ้อน ประสานเครือข่ายทั้งหน่วยงานราชการ สภาสังคมสงเคราะห์ สมาคม มูลนิธิ
และครูทุกคน เพื่อช่วยเหลือทันที เพราะปัญหาที่มีเป็นปัญหารีบด่วนทั้งสิ้น ช่วยเรื่อง
ปากท้องแจกปัจจัยพื้นฐานและค่าครองชีพ ช่วยปกป้องคุ้มครอง ช่วยส่งต่อหมอรักษา
บ�ำบัดทันที ซึ่งครูยังมีเพื่อนครูอีกหลายคนที่เข้าใจและร่วมมือกัน เพราะเราทุกคนต้อง
เยี่ยมถึงบ้าน ถึงตัวจริง ช่วยจริง และแจกจริง
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ครูอมรรัตน์ กรีธาธร
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
กรุงเทพมหานคร

เรียนบัญชี ที่ปรึกษาดี พาชีวีเปลี่ยนได้

ครูอมรรัตน์ กรีธาธร “ครูนกั บัญชี” ครูผู้ มีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะสาขา
บัญชี และมีความเป็นครูอย่างเต็มหัวใจ เพราะครูมิได้สอนเพียงเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ มีทักษะในสายอาชีพเท่านั้น แต่ครูยังให้ความสนใจ ใส่ใจ ต่อลูกศิษย์ ห่วงใย
เอื้ออาทร ดูแล ให้ค�ำที่ปรึกษา เป็นที่พึ่งพาส�ำหรับลูกศิษย์อย่างจริงจัง จนเป็นที่กล่าว
ถึงในหมู่ลูกศิษย์รุ่นต่อรุ่น ทั้งนี้ครูตระหนักในหน้าที่ของครูเป็นอย่างดีว่า สอนคนให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะ มิใช่สอนวิชาความรู้เท่านั้น
ความตั้งใจแน่วแน่ ว่าจะเป็นครูแม้จะเลือกเริ่มต้นการเรียนในสายอาชีพก็ตาม ครู
เป็นชาวเพชรบุรีโดยก�ำเนิด เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรสวนมะนาว แต่คุณพ่อ
คุณแม่ชอบอาชีพครูอยากให้ลูกสาวของท่านเป็นครู “เด็กหญิงอมรรัตน์” จึงเลือก
เส้นทางที่ท่านทั้งสองปรารถนา หลังจากจบการศึกษา ปวส. วิชาเอกการบัญชี
จากวิทยาลัยพานิชยการบางนา ก็ศกึ ษาต่อ จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ
บัญชี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในเวลาต่อมา จบการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
ธุรกิจการศึกษา (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และเข้าสู่
เส้นทางการเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ย้ายมาสอนที่วิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน จนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา ๓๐ กว่าปีที่ครู สอนวิชาการบัญชี ระดับ ปวช.และปวส. เนื้อหา
สาระเป็นตามยุคสมัย ของธุรกิจทีไ่ ม่หยุดนิง่ ครูตอ้ งพานักเรียนก้าวไปให้เท่าทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง หน้าทีห่ ลักของครู คือช่วยให้ทกุ คนได้เรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ เรียนจบอย่าง
มีคุณภาพ มีงาน มีอาชีพ ค�ำว่าคุณภาพ หมายถึงคนคุณภาพ ครูจึงให้ความสนใจต่อ
ลูกศิษย์ เป็นอย่างยิ่ง ลูกศิษย์ทุกคนเป็นวัยรุ่น ปัญหาคลาสสิกของนักเรียนอาชีวศึกษา
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ไม่วา่ จะยุคใดก็ตามคือไม่ตงั้ ใจเรียน โดดเรียน ด้วยสาเหตุของปัญหานานาประการ เช่น
ปัญหาครอบครัวแตกแยก การคบเพือ่ นเกเร ฐานะทางบ้านไม่คอ่ ยดีตอ้ งการเงินในการ
เลี้ยงชีวิต บางคนต้องท�ำงานไปด้วย เรียนไปด้วย “ครูอมรรัตน์” จึงให้ความส�ำคัญต่อ
วิธกี ารสอน กิจกรรมการสอน และการให้คำ� ปรึกษา ให้ความเป็นกันเอง ให้ความเข้าใจ
เพือ่ ให้การดูแลอย่างเต็มความสามารถทัง้ ในระบบและนอกระบบ ส�ำหรับกิจกรรมการ
สอน ครูเลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมกับลูกศิษย์ ครูต้องปรับกิจกรรมให้ลูกศิษย์สนใจ
ไม่เบื่อหน่ายการเรียน ให้ลูกศิษย์มีความรู้โดยฝึกปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพเพื่อให้มีทักษะวิชาชีพ ในขณะเดียวกัน ก็เน้นการพัฒนาทักษะ
ชีวิต ให้มีภูมิคุ้มกัน ที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูส่งเสริมให้มี
โอกาสไปแข่งขันเพือ่ วัดระดับความสามารถกับสถาบันอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการหาประสบการณ์
และมีมติ รไมตรีกบั เพือ่ นสถานศึกษาอืน่ ซึง่ จะเป็นสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันในโอกาส
ต่อไป เมือ่ ลูกศิษย์เรียนจบครูได้แสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้ลกู ศิษย์ฝกึ งาน มีโอกาสเข้าสูอ่ าชีพ อีกทัง้ จัดหาทุนเรียนฟรี ส�ำหรับผูท้ มี่ ฐี านะยากจน
ลูกศิษย์ที่จบมีงานท�ำ ต่างก็ได้รับค�ำชื่นชมและยอมรับในคุณภาพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ลูกศิษย์ไปท�ำงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถานศึกษาตลอดมา
วันนี้ครูยังท�ำหน้าที่นี้ต่อไปและภูมิใจที่ เรียนบัญชี เป็นที่ปรึกษาดี ก็พาชีวี
เปลี่ยนได้
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ครูแก้วตา ประภาส
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
จังหวัดกระบี่

พัฒนาการคิด รากฐานชีวิตดี มีอนาคต

ครูแก้วตา ประภาส เจ้าของ ๔ ต.แก้วตาโมเดล รูปแบบการท�ำงานที่มาจาก
ความมุ่งมั่น ตั้งใจท�ำงานในหน้าที่รับผิดชอบ และพาสู่ผลที่เกิดกับนักเรียนอย่างน่า
ภาคภูมิใจ ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และมีความถนัดสอนเด็กเริ่มเรียนทุกวิชาโดย
เฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย และเมื่อย้อนเวลาไปในวัยเด็กครู
มาจากครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นคุณครู ซึ่งต่อมาท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน ท่านเป็น
ต้นแบบที่ดีที่สุดส�ำหรับลูกๆ ทุกคน ท่านรักการอ่าน มีความรอบรู้ทุกเรื่อง มีระเบียบ
มีมารยาท พูดจาไพเราะ เป็นที่เคารพศรัทธากับทุกคนที่ได้พบ และร่วมงานกับท่าน
นับว่าครูได้ถอดแบบบุคลิกภาพ มาจากคุณพ่อโดยแท้
เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูสอบบรรจุและเป็น “ครูแก้วตา”
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สอนทีโ่ รงเรียนบ้านแต้ (อสพป. ๓๘) จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ครูขอย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดกระบี่ สอนที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่
จนถึงปัจจุบัน ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
อีกทั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการห้องเรียน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่ง
การสอนและงานทีไ่ ด้รบั มอหมาย บอกชัดถึงการจัดการเรียนการสอนทีต่ อ้ งวางพืน้ ฐาน
การคิด วิเคราะห์ ครูให้ความส�ำคัญต่อการรูจ้ กั นักเรียนรายบุคคลอย่างจริงจัง ทัง้ บริบท
รอบๆ ตัวนักเรียน และแววหรือความถนัดของแต่ละคน เพื่อน�ำไปสู่การจัดกลุ่มในการ
จัดการเรียนรู้ และเสริมต่อให้มีความถนัดยิ่งขึ้น ครูสรรหาตัวช่วยอย่างหลากหลาย
ทั้ ง หาและจัดท�ำ จึงมีสื่อหลากหลายชนิด ทั้ ง ระบบปกติ ดิ จิต อลหรื อ on line
ตลอดจนแนวเทคนิคการสอนโดยเน้นกระบวนการ ค้นหาค�ำตอบ คิด วิเคราะห์ ให้เป็น
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นิสัยหรือในวิถีชีวิตประจ�ำวัน ลูกศิษย์ในวัยนี้จะช่างซัก ช่างถาม เมื่อลูกศิษย์ มีค�ำถาม
“ครูแก้วตา” จะไม่ตอบทันที แต่ต้องให้หาค�ำตอบเอง หรือตอบอย่างมีเหตุประกอบ
จึงเป็นที่มาของการเรียนรู้โดยโครงงาน และแนวคิดแนวทางในการท�ำงานโดยใช้
การคิดเชิงระบบและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า “แก้วตาโมเดล” ซึ่งเพื่อน
ร่วมงานต่างก็ทราบถึงแนวคิด น�ำไปใช้ในการปรับปรุงการท�ำงาน ๔ ต. ประกอบด้วย
เตรียม (วางแผน) ตะลุย (ปฏิบตั )ิ ตรอง (การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน) และตรวจ (ประเมินผล) ผลการด�ำเนินงาน ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ตามล�ำดับ ครูและนักเรียนได้รบั รางวัลจากการประกวดหรือ
แข่งขันรายการต่างๆ มากมายทุกระดับ ครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ หนึ่งครูแสนดี
สุดยอดครูผู้น�ำวิชาการ คุรุสดุดี และ ครูผู้สอนดีเด่นเป็นต้น
ครูแก้วตา ประภาส ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ตั้งใจจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อวางรากฐานที่ดี อีกทั้งให้ค�ำแนะน�ำ ดูแลลูกศิษย์ อย่างต่อเนื่อง “เป็นครู
ของศิษย์ตลอดกาล” ส่งผลให้ลูกศิษย์พัฒนาต่อ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงที่ขึ้น
และหรือ ประกอบอาชีพที่ดี มั่นคง เป็นข้าราชการ แพทย์ วิศวกร เภสัชกร ฯลฯ วันนี้
ครูขอได้ให้แนวทางพัฒนาการคิด วิเคราะห์ เพราะเชื่อว่า เป็นรากฐานชีวิตดี น�ำไปสู่
อนาคตที่ดี
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ครูจุรีพร สุทธิไส
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
จังหวัดกาญจนบุรี

ครูจะอยู่ เพื่อดูแล ส่งต่อ สู่อนาคต

ครูจรุ พี ร สุทธิไส ครูผเู้ ชีย่ วชาญการสอนเด็กเริม่ เรียน และมีความถนัดสอนวิชา
ภาษาไทย ซึง่ ให้ความส�ำคัญต่อการอ่านออกเขียนได้ ครูจงึ ทุม่ เท การสอนนอกเวลาเรียน
ปกติ ทั้งเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด สอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับระดับชัน้ เป็นเครือ่ งมือในการเรียนวิชาอืน่ ครูเปรียบ
เสมือนหมอที่รักษาคนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูใจเย็นให้ความเป็นกันเอง สอนอย่าง
มีเมตตา และจัดท�ำ จัดหาสื่อช่วยสอน ที่เน้นความสนุกสนาน ประเภทเกม บัตรค�ำ
แบบฝึกหัดที่สีสันสวยงาม และหรือหนังสือนิทานสนุกๆ ซึ่งท�ำให้นักเรียนสนใจ ส่งผล
ให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติและเวลาปกติได้ ครูปฏิบัติเช่นนี้เสมอๆ ท�ำให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมดีขึ้น นอกจากจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแล้ว
ครูยังรับผิดชอบงานแนะแนว ซึ่งเน้นการดูแลนักเรียนทุกเรื่อง ครูและเพื่อนปฏิบัติการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ท�ำให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ช่วยเหลือได้ตรงกับปัญหาความต้องการ เช่น ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ความ
ขาดแคลนและการเจ็บป่วย ซึ่งครูให้ความส�ำคัญกับเรื่องเหล่านี้ บางครั้งต้องใช้
งบประมาณส่วนตัว ครูเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอ่อนโยน มีความเมตตา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ท�ำให้เป็นก�ำลังหลักในการช่วยขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วยประสาน
ผู้ปกครองและเชื่อมเครือข่ายการช่วยเหลือ
ความมีเมตตาและการดูแลช่วยเหลือของครูสืบทอดมาจากครอบครัว ซึ่ง
คุณพ่อท่านเป็นผูใ้ หญ่บา้ นต้องดูแล และให้ความช่วยเหลือลูกบ้านจึงท�ำให้ทา่ นเป็นทีร่ กั
ของชาวบ้าน และในวัยเด็กบ้านครูจะอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน พ่อแม่ของคุณครู
บรรจุใหม่มกั จะพาลูกมาฝากกับผูใ้ หญ่บา้ น ท�ำให้มคี ณ
ุ ครูมาเยีย่ มบ้านบ่อยๆ “เด็กหญิง
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จุรีพร” จึงสนิทกับคุณครู มีความนิยมชมชอบ คิดว่าโตขึ้นอยากจะเป็นครู “จุรีพร”
ส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สอนที่โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
จังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
อ�ำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จนถึงปัจจุบัน
อ�ำเภอเลาขวัญ เป็นอ�ำเภอทีแ่ ห้งแล้งทุรกันดารทีส่ ดุ ในจังหวัดกาญจนบุรโี ดย
เฉพาะในฤดูร้อน ส่วนฤดูฝนจะมีน�้ำหลาก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย
เด็กๆนักเรียนกลางดงอ้อยแห่งนี้ ต้องการครูที่เข้าใจ มาดูแลช่วยเหลือ และอยู่กับ
พวกเขานานๆ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ครูสอนที่โรงเรียนนี้มาเป็นเวลา ๑๖ ปี
และตั้งใจว่าจะสอนอยู่ที่นี่ตลอดไป “ครูจุรีพร” เป็นต้นแบบที่ดี ท�ำให้นักเรียนแต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย มีระเบียบ มีกริยามารยาททีด่ ี ผลจากนักเรียนเป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ ชุมชน
และผู้พบเห็นเมื่อนักเรียนเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลอยู่เสมอๆ เช่น
ครูผู้สอนสาระภาษาไทยดีเด่น ครูแนะแนวดีเด่น และครูดีในดวงใจ เป็นต้น ความ
มุ่งมั่นและตั้งใจของครูเป็นมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ค�ำนึงถึงความยากล�ำบาก ส่งผลให้
ลูกศิษย์จากโรงเรียนทุรกันดาร ห่างไกลแห่งนี้ พัฒนาความรู้ ความสามารถเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ประสบความส�ำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงานเป็นจ�ำนวนมาก และ
วันนี้ เวลานี้ “ครูจุรีพร”จะยังคงอยู่ที่นี่ เพื่อดูแลเด็กๆ นักเรียน กลางดงอ้อย
แห่งนี้ต่อไป

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 101

ครูจงกลนี บูระวัฒน์
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)
จังหวัดกาฬสินธุ์

ความตั้งใจดีมีเป้าหมายชัด

ครูจงกลนี บูระวัฒน์ ครูผู้มีความสุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ อารมณ์ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น เชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะ
การสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กวัยประถมศึกษา ครูช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้นักเรียน
สามารถใช้ภาษาไทยส�ำเนียงภาคกลางได้ และมีความสามารถในการจัดท�ำสื่ออุปกรณ์
ตรงกับปัญหาในการเรียนภาษาไทย ครูชอบวิชาภาษาไทย และปรารถนาจะเป็นครู
ซึ่งน่าจะเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อท่าน ซึ่งท่านบอกไว้ว่า “…การเป็นครู
ใครๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นครูท่ีดีนั้น จะมีสักกี่คนที่เป็นได้…” จากค�ำพูดของคุณพ่อ
ส่งผลให้ลูกๆ ห้าในเจ็ดคนเจริญรอยเป็นครูตามท่าน หนึ่งในนั้น คือ “ครูจงกลนี
บูระวัฒน์” ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงเข้าสู่
เส้นทางการเป็นครูครัง้ แรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนทีโ่ รงเรียนบ้านดอนม่วง จังหวัดยโสธร
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดกาฬสินธุ์ สอนที่โรงเรียนนิคม
กุฉินารายณ์หมู่ ๖ และสอนที่โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) จังหวัดกาฬสินธุ์
จนถึงปัจจุบัน
ครูให้ความส�ำคัญต่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านออกเขียน
ได้ และการอ่านออกเขียนได้สมกับระดับชั้น ครูจึงออกแบบสื่อได้อย่างครอบคลุมกับ
ปัญหา เพือ่ ช่วยในการพัฒนาและแก้ปญ
ั หา เช่น แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียน
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ อันได้แก่ ค�ำควบกล�้ำ การสะกดค�ำยาก ตัวสะกดการันต์
ในรูปแบบหนังสืออิเลคโทรนิกส์ (e –book) หรือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
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ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ และมีคา่ เฉลีย่ ของผลการทดสอบระดับ
ชาติ (O-NET) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าระดับประเทศทุกปี และในแต่ละปี
ลูกศิษย์เกือบทุกคนจะสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนมีชื่อเสียง
ได้ เมื่อจบการศึกษาระดับสูงขึ้น มีอาชีพ มีหน้าที่การงานในหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนเป็นจ�ำนวนมาก ครูได้รับการยอมรับและการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นต้นแบบของครู ส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น
รางวัล ครูไทยของแผ่นดิน รางวัลคุรุสดุดี ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยมฯ เป็นต้น ครูกล่าวว่าทั้งหมดนี้ มาจากความตั้งใจดีมีเป้าหมายชัด
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ครูวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว
โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์

สั่งสมจิตวิทยาศาสตร์ คนคุณภาพ

ครูวิไลลักษณ์ ศรีแก้ว ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนวิทยาศาสตร์ ครูมีความเชื่อว่า
การศึกษาจะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจน และนับว่าเป็นภารกิจส�ำคัญของผู้เป็น
ครู เพราะครูคือผู้ที่จะช่วยให้เยาวชนมีการศึกษา ไม่ใช่ให้มีความรู้ที่ต้องจดจ�ำ แต่ให้มี
เครื่องมือแสวงหาความรู้ หาข้อมูล ให้กระบวนการคิดจัดการกับข้อมูล เพื่อการ
ตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล อันเป็นส่วนส�ำคัญของผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องใช้เวลา
ในการสัง่ สม วิชาวิทยาศาสตร์เป็นแกนหลักส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้การใช้ชวี ติ อย่างมีจติ วิทยา
ศาสตร์ มีเหตุ มีผล มีความเพียรพยาม ใช้วจิ ารณญาณในการตัดสินใจ “ครูวไิ ลลักษณ์”
จึงทุ่มเท ความรู้ ความสามารถ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้มี
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ น�ำมาสู่การสร้างคุณภาพชีวิตเป็นพลเมืองคุณภาพ
แนวความคิดนี้เกิดจากชีวิตในวัยเด็กที่อยู่ในชนบท เห็นความทุกข์ยากของชาวบ้าน
เป็นความทุกข์ยากทีซ่ ำ�้ ซากวนเวียน เพราะเกิดจากการขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั การศึกษา
“เด็กหญิงวิไลลักษณ์” จึงคิดว่าแม้เราเป็นเพียงคนหนึ่งคนเราก็ช่วยได้ ถ้าเราเป็นครู
จากจิตส�ำนึกที่ติดตัวมาตลอด จึงท�ำให้เลือกเส้นทางการเป็นครู ครูจบการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สอนที่โรงเรียนนาค�ำวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ สอนที่โรงเรียนชุมชน
หนองยาววิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงปัจจุบนั โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียนประถมศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
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ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ครูได้ท�ำตามเจตนารมณ์ของตนเองด้วยการจัดการ
เรียนการสอน จัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่อิงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ อย่างทุ่มเท อดทน
และเสียสละ รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ ช่วยเหลือนักเรียนทัง้ เป็นกลุม่ และรายบุคคล และ
ครูได้ออกแบบการเรียนการสอน ทีเ่ รียกว่า LUCKY MODEL ซึง่ มีนกั เรียนเป็นศูนย์กลาง
แวดล้อมด้วยสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้มีการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม ร่วมกัน
คิดด้วยวิธที างวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เด็กมีประสบการณ์ชวี ติ ทีม่ เี หตุ มีผล ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ นื่ ครูสนับสนุนให้เข้าแข่งขัน ประกวด ผลงานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
ท�ำให้หลายต่อหลายครัง้ ทีไ่ ด้รบั รางวัล ทัง้ ระดับท้องถิน่ และระดับประเทศ เช่น โล่รางวัล
ชนะเลิศในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย นอกจากนี้
ยังติดตาม สนับสนุนลูกศิษย์ให้ประสบความส�ำเร็จ ครูจึงเป็นที่รักและเคารพจากศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่า ครูมีผลงานด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนจ�ำนวนมาก
เช่น ชุดกิจกรรมการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ บทเรียนส�ำเร็จรูป ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
และหนังสืออ่านเพิ่มเติม เป็นต้น
ส�ำหรับวันนี้และวันต่อๆ ไป ครูยังมีพลังที่จะสั่งสม เพื่อสร้างเยาวชนให้มี
จิตวิทยาศาสตร์ เป็นคนคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
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ครูพิสมัย บุญรอด
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์

จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ครูพิสมัย บุญรอด ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย ครูสอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รองรับนักเรียนในหมู่บ้านในชนบท เด็กๆ จะมี
โอกาสเลือกสถานที่เรียนน้อยมาก ครูจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�ำงาน จัดการเรียน
การสอนอย่างทุ่มเท เต็มความรู้ความสามารถ มอบความรักความเข้าใจและให้
ความสนใจอย่างยิ่งส�ำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน ครูหาแนวทางในการดูแล
แก้ปัญหา ช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยได้ท�ำการวิเคราะห์
เด็กรายบุคคลด้วยการสังเกต การใช้แบบประเมินประกอบกับผลการเรียนในปีทผี่ า่ นมา
แล้วน�ำข้อมูลมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มนักเรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ เทคนิคกระบวนการ active learning จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารปฏิบตั ิ
ที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้สร้างชิ้นงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น
เขียนค�ำขวัญ เขียนบรรยายภาพ เขียนเรียงความ เขียนรายงานโครงงาน การท�ำหนังสือ
เล่มเล็ก การเขียนเรือ่ งสัน้ ออกแบบจัดท�ำรูปเล่มด้วยตนเอง นักเรียนทุกคนได้แสดงออก
ทั้งเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน มีบทบาทตามความสามารถของตนเอง นักเรียนเก่ง
และปานกลางเป็นคนที่มีน�้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า นักเรียนที่เรียนอ่อน
มีความมั่นใจ ดีใจที่มีส่วนช่วยงานกลุ่มส�ำเร็จ ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม
“ครูพสิ มัย” เป็นชาวกาฬสินธุโ์ ดยก�ำเนิดในวัยประถม ครูมคี วามประทับในครู
ผู้สอนที่ท่านมีความเมตตาจัดชุดนักเรียนให้ และครูดูแลเด็กๆ ทุกคน ด้วยความเมตตา
มาตลอด จึงมีความตั้งใจว่าโตขึ้นจะเป็นครู ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก
ภาษาไทย จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและ
การสอน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเมือ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจงึ สอบ
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บรรจุเป็นครูผู้สอนครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สอนที่โรงเรียนบ้านดงมูลวิทยา ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จนถึงปัจจุบนั ตลอดระยะเวลา
๒๕ ปี ครูทำ� งานอย่างทุม่ เทและเสียสละ ครูได้สร้างสรรค์นวัตกรรมหลากหลายชิน้ งาน
เป็นต้นว่าบทเรียนส�ำเร็จรูป การแต่งกลอนสุภาพ กาพย์ยานี เอกสารประกอบการสอน
เขียนเรียงความ แบบฝึกการเขียนสะกดค�ำ หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง ต�ำนาน
เมืองฆ้องชัย หนังสือส่งเสริมการอ่านเรือ่ งประเพณีบญ
ุ คูณลาน หนังสือส่งเสริมการอ่าน
เรื่องฮีต ๑๒ หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เอกสารทุกชิ้น เมื่อใช้ได้ผล ได้น�ำเผยแพร่ให้ครู
ผู้สอนในหมวดวิชา และโรงเรียนในกลุ่มได้ใช้ประโยชน์ นับว่ามีคุณูปการต่อการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง “ครูพิสมัย” ได้รับการยอมรับจากลูกศิษย์ทุกคนที่ให้เคารพนับถือเป็นแม่
คนที่สอง ทุกคนบอกว่าได้ก�ำลังใจจากแม่คนนี้มาตลอด และครูยังคงติดต่อกับกลุ่ม
ลูกศิษย์ในสื่อออนไลน์จนถึงปัจจุบัน
วันนีค้ รูยงั คงท�ำหน้าทีส่ อนและยืนหยัดต่อแนวคิด แนวทางการสอนทีเ่ ราจะไป
ด้วยกัน จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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ครูลมัย มีขันหมาก
โรงเรียนอนุบาลก�ำแพงเพชร
จังหวัดก�ำแพงเพชร

ผู้น�ำ ภูมิปัญญา พัฒนาทักษะภาษา ทักษะชีวิต

ครูลมัย มีขันหมาก ครูผู้มีความรู้ในการสอนวิชาภาษาไทย และสามารถน�ำ
ศิลปะเพลงพื้นบ้านเข้าสู่ การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลก�ำแพงเพชร ซึ่งการน�ำ
ศิลปะเพลงพื้นบ้านบูรณาการกับการเรียนการสอนปกติไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่อง
แปลกส�ำหรับโรงเรียนอื่นๆ แต่ส�ำหรับโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ชั้นน�ำของแต่ละจังหวัด ต้องถือว่าเป็นความสามารถ เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองจะสนใจ
และให้ความส�ำคัญต่องานวิชาการมากกว่ากิจกรรมลักษณะร้องร�ำ สนุกสนาน ซึ่ง
ตลอดระยะเวลา ๒๖ปี ที่ครูท�ำหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย ครูได้พยายามปรับเปลี่ยน
วิธีสอนให้มีความหลากหลาย โดยมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย
พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น ครูจึงน�ำเพลง
และการแสดงล�ำตัด ตลอดจน เพลงพื้นบ้าน มาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
วิ ช าภาษาไทย ซึ่ ง ก็ ส ามารถท� ำ ให้ นั ก เรี ย น เรี ย นภาษาไทยได้ อ ย่ า งสนุ ก สนาน
กล้าแสดงออก มีปฏิภาณ ไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษา อีกทั้ง
สามารถท�ำงานหรือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ร่วมกันแก้ปัญหา เอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งมี
ผลงานเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของครู ดังกรณีผลที่เกิดกับศิษย์เก่าผู้ได้
รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นว่า “…ครูท�ำให้ผมมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนจนผมได้รับเลือกให้ท�ำหน้าที่ต่างๆ ในสังคมอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเป็นพิธีกร ท�ำให้ผมได้รับค�ำชมจากแขกผู้ใหญ่ คนส�ำคัญของจังหวัดว่า
ผมสามารถเล่าประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพลงพืน้ บ้าน ด้วยภาษาทีไ่ พเราะ
มีจังหวะเป็นการเล่าที่น่าฟัง โดยเฉพาะเพลงล�ำตัด ผมสามารถแต่งเนื้อร้องให้เข้ากับ
สถานการณ์นั้นๆ ได้ ทุกครั้งที่มีเสียงปรบมือท�ำให้ผมนึกถึงครูทันที…” นับว่าผลที่เกิด
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กับนักเรียนท�ำให้เจตคติของผูป้ กครองเปลีย่ น
ไป ผูป้ กครองให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
มากขึ้น นอกจากน�ำล�ำตัดสู่การเรียนการสอน
แล้ ว ครู ยั ง ตั้ ง คณะล� ำ ตั ด โรงเรี ย นอนุ บ าล
ก� ำ แพงเพชร เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ ฝ ึ ก
ได้แสดงความสามารถในการร้องร�ำ แสดง
ปฏิภาณไหวพริบในการพูดการและการใช้
ภาษาอย่างเต็มที่ คณะล�ำตัดได้สร้างชื่อเสียง
ให้ โรงเรี ย นและได้ รั บ เชิ ญ ให้ แ สดงในงาน
ส�ำคัญๆ ของจังหวัดหลายต่อหลายครั้ง
ครู ล มั ย มี ขั น หมาก รั ก การร้ อ งและแสดงศิ ล ปะท้ อ งถิ่ น มาตั้ ง แต่ ยั ง เป็ น
เด็ก หลงใหลในล�ำตัด ครั้งหนึ่งเคยไปขอสมัครเป็นลูกศิษย์ ครูหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติ
ที่มีชื่อเสียงก็ได้รับค�ำแนะน�ำดีๆ จากท่าน และท่านได้ฝากให้ครูช่วยสืบสานศิลป
วัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ มีแต่อาชีพครูเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถถ่ายทอดสูเ่ ยาวชนคนรุน่ หลังได้
และการที่ครูมาจากครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นครู ท�ำให้ครูได้เรียนรู้ภาษาไทย
ทั้งอ่านและเขียน ตั้งแต่ก่อนจะเข้าเรียนในระบบโรงเรียน ครูจบการศึกษาครุศาสตร์
บัณฑิต วิชาเอกประถมศึกษา จากวิทยาลัยครูก�ำแพงเพชร แต่เพราะความชอบและ
ถนัดวิชาภาษาไทย จึงฝีกฝนเพิ่มเติมท�ำให้สามารถประพันธ์เนื้อร้อง เพลงพื้นบ้านได้
อย่างน่าฟัง ความมีชื่อเสียงของครูท�ำให้ได้รับเชิญเป็นผู้ฝีกสอนคณะล�ำตัดอีกมาก
ทั้งในและนอกจังหวัด นับว่าครูเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา การอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างแท้จริง
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ครูสมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
โรงเรียนบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น

ผู้มีพลัง สร้างผู้มีพลัง เป็นคนดี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงวันนี้เป็นเวลา ๓๑ ปี ที่ครูสมเกียรติ อิศรางกูร
ณ อยุธยา เป็นครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยความ
ชอบด้านการเล่นกีฬาและมีความตั้งใจที่จะสอนให้คนอื่นๆ ได้เล่นกีฬาเป็นและถูกต้อง
จึงเลือกศึกษาพลศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นครูสอนพลศึกษาและเมื่อก้าวเข้าสู่
การเป็นครูจริงๆ ก็ได้พบว่าสิ่งที่ต้องท�ำนั้นมีมากกว่าการสอนให้เล่นกีฬา เพราะต้อง
ใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคน ท�ำหน้าที่เป็นทั้งครู ทั้งเพื่อน ทั้งพ่อ เป็นที่พึ่งให้นักเรียน ทั้งที่
เดินเข้ามาหา มาขอความช่วยเหลือและครูที่ต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ครูได้ใช้กีฬาเป็นหลักในการจัดการกับปัญหาของนักเรียนอย่างถูกต้องตามหลักการ
อย่างมีเมตตา ครูความช�ำนาญในกีฬาประเภทการใช้พลัง อันได้แก่ ยกน�ำ้ หนัก มวยปล�ำ้
ชักกะเยอ กระบีก่ ระบองและกรีฑา ซึง่ กีฬาเหล่านีต้ อ้ งมีการฝึกซ้อม พักผ่อน กินอาหาร
อย่างเหมาะสม ครูได้ทุ่มเท เสียสละทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม
เมื่อมีจะการแข่งขัน และระหว่างการเก็บตัวนักกีฬา ครูจะท�ำหน้าที่เป็นโค้ช เป็นครู
เป็นพ่อทีอ่ บรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีวนิ ยั มีมารยาทให้เกียรติผอู้ นื่ ไม่ทำ� ตัวให้เป็นภาระ
ต่อสังคม ท�ำให้ได้รับค�ำชมจากผู้ที่พบเห็นว่า ลูกศิษย์ที่เป็นนักกีฬา ทุกคนเป็นสุภาพ
บุรษุ สุภาพสตรี นอกจากนีค้ รูยงั มีทกั ษะในการบริหารจัดการ ทัง้ นี้ ด้วยความเป็นสุภาพ
บุรษุ นักกีฬาของครู ประกอบกับการฝึกและดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดี ท�ำให้ได้รบั ชัยชนะ
จากการแข่งขันอยู่เนื่องๆ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ให้อ�ำเภอและจังหวัด ท�ำให้มีสังคม
ที่ดี มีเครือข่ายให้การสนับสนุน ส�ำหรับกีฬาที่มีชื่อเสียง สร้างนักกีฬาให้มีชื่อเสียงคือ
กีฬายกน�้ำหนัก ลูกศิษย์ของครูได้ใช้ความสามารถทางกีฬา เป็นต้นทุนในการเรียนต่อ
ระดับสูง สามารถท�ำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน มีงาน มีอาชีพทีม่ นั่ คง ปัจจุบนั
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ครูยังคงท�ำหน้าที่สอน ดูแลนักเรียน เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาทุกชนิดที่กล่าวข้างต้น
ซึ่งมีทั้งลูกศิษย์ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ถ้าจะคิดเป็นจ�ำนวนลูกศิษย์นับตั้ง
ครูเริ่มสอน อาจมีจำ� นวนถึง ๔๓,๒๐๐ คน ซึ่งจะมีมากกว่านี้ เพราะครูยังมีพลังและ
ความสามารถในการดูแลเยาวชนให้มีพลังกาย พลังใจ พร้อมก้าวเดินบนเส้นทางที่
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป
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ครูปรานี เหล่าจ�ำปา
โรงเรียนหนองเรือวิทยา
จังหวัดขอนแก่น

ดอกไม้และใบตอง พาน้องสู่อนาคตไกล

ครูปรานี เหล่าจ�ำปา ครูผู้เชี่ยวชาญงานคหกรรมโดยเฉพาะงานอาหารและ
ดอกไม้ใบตอง ครูมผี ลงาน การออกแบบ ประดิษฐ์ตกแต่งเกีย่ วกับดอกไม้ ใบตองทีส่ ร้าง
ชื่อเสียงไว้มากมาย ทั้งเป็นผลงานจากครูและผลงานจากลูกศิษย์ ซึ่งครูไม่เพียงแต่จะ
มุ่งสอนงานฝีมือเท่านั้น แต่ครูยังให้ความห่วงใย เอื้ออาทร ดูแลช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษา
กับลูกศิษย์ทกุ คน อีกทัง้ ครูเน้นการพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวติ ควบคูไ่ ปกับการเรียนงาน
ฝีมือ นักเรียนที่ผ่านไปแต่ละรุ่น จะรักและผูกพันกับครูมาก “เรียกครูว่าแม่” ทุกคนจะ
คิดถึง “ค่ายดอกไม้สวยด้วยมือเรา”
ความรักและผูกพันกับงานคหกรรม สืบทอดมาจากครอบครัวของครู ครูเป็น
ชาวขอนแก่นโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น คุณพ่อเป็นคุณครูผู้ใจดี
มีเมตตา ท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ลูกสาวคิดจะเป็นครู และลูกๆ ก็เป็นครูเกือบ
ทัง้ บ้าน คุณแม่เป็นแม่บา้ น ครูเป็นลูกสาวคนรองสุดท้าย มีหน้าทีห่ ลักคือการเป็นลูกมือ
คุณแม่ในการดูแลคนทั้งบ้าน โดยเฉพาะเรื่องอาหาร คุณแม่เป็นคนอ่อนโยน ท่านเป็น
คนที่รักงานดอกไม้และใบตองไม่น้อย ครูจบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อาหารและโภชนาการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และคหกรรมศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก้าวสูก่ ารเป็นครูครัง้ แรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สอนที่
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียน
หนองเรือวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปีที่ครูท�ำหน้าที่สอนคหกรรม ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียน เป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา และจากการสังเกตพบว่าระยะ ๑๐ ปีแรกที่ครูสอน นักเรียนหญิง
จะสนใจงานคหกรรม ประเภทอาหารเครื่องดื่มรวมถึงการจัดตกแต่งมาก แต่เมื่อเวลา
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ผ่านไปความสนใจ อาหารเครือ่ งดืม่ ลดน้อยลง เปลีย่ นความสนใจมาทีง่ านดอกไม้ใบตอง
งานออกแบบตกแต่งซึง่ เป็นงานทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก ทัง้ งานประเพณีทอ้ งถิน่ งานฉลอง
จบการศึกษา ตลอดจนงานอีเว้นท์ (Event) ต่างๆ และนักเรียนที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ
จะเป็นนักเรียนชายที่มีบุคลิกลักษณะที่อ่อนโยนมากกว่านักเรียนหญิง เมื่อความสนใจ
เปลี่ยนไป ครูจึงต้องพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ศึกษาผ่านระบบ
ดิจิตอล ครูจัดการเรียนการสอนอย่างครบวงจร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่ความ
รู้เรื่องดอกไม้ใบตองเป็นความรู้ที่ลึกในแง่ของความหมาย ความส�ำคัญ ลักษณะทาง
กายภาพ น�ำมาสู่การใช้ประโยชน์ ออกแบบ ทดลองท�ำ ฝึกปฏิบัติ รวมถึงการบริหาร
จัดการไปสูก่ ารมีงาน มีรายได้ ส่งเสริมน�ำผลงาน สูก่ ารประกวด แข่งขัน ซึง่ เป็นกิจกรรม
มีความส�ำคัญต่องานที่ใช้ฝีมือ ก่อนการแข่งขันครูได้จัดให้มีการสร้างความผูกพันเพื่อ
การดูแลซึง่ กันและกัน ด้วยกิจกรรม “ค่ายดอกไม้สวยด้วยมือเรา” ครูเปิดค่ายนีส้ ำ� หรับ
นักเรียนผู้สนใจ ครูจะให้การดูแลทั้งอาหาร ที่อยู่และรับรองความปลอดภัย ซึ่งได้รับ
ความนิยมจากนักเรียนจ�ำนวนมาก อีกทั้ง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเป็น
อย่างดี และทีน่ า่ ชืน่ ใจตรงตามเจตนารมณ์คอื วิทยากรในค่าย ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เก่า
ที่มีฝีมือ ทุกคนช่วยสอนน้องด้วยกระบวนการสอนที่ครบวงจร กล่าวได้ว่าเป็นผลงานที่
ครูภาคภูมิใจมาก ศิษย์เก่าเหล่านี้ ที่มีงานดอกไม้ใบตอง เป็นอาชีพหลัก และนับวันจะ
มีฝีมือชั้นครูทั้งสิ้นที่ต้องขอเอ่ยถึงคือ “เกิดอนันต์และอนุชิต” เป็นฟรีแลนซ์ (Free
lancer) งานดอกไม้ใบตองที่กรุงเทพมหานคร ส่วน “วัฒนา” เป็นเจ้าของร้านดอกไม้
ล้านบายศรีที่หนองเรือ เป็นต้น
ครูจะคงฝึกรุ่นน้องๆ ต่อไปครูมั่นใจว่างานสร้างสรรค์จากดอกไม้ใบตองจะยัง
มีความหมายเพราะสร้างคนให้คิดและสร้างสรรค์สู่อนาคตได้
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ครูนฤมล สาหล้า
โรงเรียนบ้านโนนทอง
จังหวัดขอนแก่น

สองมือนี้ พร้อมดูแล เพื่อก้าวต่อไป

ครูนฤมล สาหล้า ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนนักเรียนวัยประถมและนักเรียนมี
ความต้องการพิเศษ ครูเป็นผู้บุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยนและมีความอดทน
เป็นเลิศ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน สนใจนักเรียนทุกคน หมั่นคอยติดตามถามถึง จึงเป็นที่รักและได้รับความ
ไว้วางใจ จากผู้ปกครอง ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
หลั ก สู ต รและการสอน จากมหาวิ ท ยาลั ย อี ส าน หลั ง จากส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี ครูสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและได้เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘
สอนที่โรงเรียนบ้านค้อน้อย จังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ย้ายมาสอนที่
โรงเรียนบ้านโนนทอง จนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านโนนทอง เป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วม ในแต่ละปีนักเรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะมีนักเรียนเรียนร่วมมากกว่า
๓๐ คน และครูได้รบั มอบหมายให้ดแู ลรับผิดชอบการจัดการเรียนร่วม ซึง่ ครูกร็ บั หน้าทีน่ ี้
ด้วยความเต็มใจ และครูผ่านการอบรมครูการศึกษาพิเศษ ๒๐๐ ชั่วโมง เป็นครูประจ�ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ รับผิดชอบสอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ การสอนเด็กพิเศษ
ต้องใช้ความอดทน ใจเย็น และมีความพยายามสอนด้วยใจรักและมีเมตตา ครูได้ประสาน
ท�ำความเข้าใจทั้งผู้ปกครองและเพื่อนครูในโรงเรียนจัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำกิจกรรม
ตลอดแนว
ผลแห่งความอดทน ทุ่มเท มานะ พยายามของครู ท�ำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน เด็กพิเศษ
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สามารถเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับชาติ ในงานศิลป
หัตถกรรม ต่อเนื่องตลอดมานับ ๑๐ ปี เช่น รางวัลเหรียญทอง แข่งขันร�ำไทย ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา เหรียญทองการแข่งขันการจัดท�ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ฯลฯ ห้องเรียนของ
“ครู น ฤมล”เป็ น ห้ อ งเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เด็ ก ที่ มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม มีผู้มาศึกษาดูงานจ�ำนวนมาก
ครูนฤมล สาหล้า ได้รับรางวัลทั้งจากหน่วยงานทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ครูภูมิใจคือการได้ช่วยให้
เด็กพิเศษมีพัฒนาการอยู่ร่วมในสังคมปกติได้ เป็นเด็กที่ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นคนดี
มีคุณธรรม เป็นสมาชิกที่ดีในสังคม
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ครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี

จากก้อนหิน ปัดดินทราย สู่ อัญมณีที่มีค่า

ครูสพุ ฒ
ั นา ร่วมโพธิร์ ี ครูผเู้ ปรียบเสมือนช่างเจียระไน ฝีมอื เยีย่ มทีเ่ ก็บก้อนหิน
ปัดดินทราย แล้วเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่า ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชา
ภาษาไทย และการแนะแนว ครูส�ำเร็จการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทการ
แนะแนว จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันแม้ครูจะเกษียณจาก
ราชการแล้ว แต่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้เห็นคุณค่าความเป็นช่างเจียระไน ฝีมือดี
ของครู จึงได้เชิญให้ท�ำหน้าที่เป็นครูพิเศษหรือช่างเจียระไนพิเศษ อีกต่อไป ความ
เป็นครูของ “ครูสุพัฒนา” ฉายแววมาตั้งแต่วัยเด็ก จากครอบครัวที่คุณแม่เป็นคุณครู
และการละเล่นตามประสาเด็กที่ชอบเป็นครู ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จึงเริ่มการเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สอนที่โรงเรียนบ้านตาเรือง จังหวัดจันทบุรี
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอนทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยท�ำหน้าทีส่ อนวิชาภาษาไทย
และรับผิดชอบงานแนะแนว
ตลอดระยะเวลา ๔๑ ปี ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนทุกคนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเริ่มเรียนในระดับ
ประถม ที่ครูเน้นการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่องและ ๔ ทักษะ ทั้ง ฟัง
พูด อ่าน เขียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น หรือเรียนในระดับวิทยาลัย ซึ่ง
ครูเน้นทักษะการใช้ภาษาทัง้ ๔ ทักษะและทักษะที่ ๕ คือการคิดวิเคราะห์อนั เป็นทักษะ
ทีบ่ อกถึงคุณภาพการใช้ภาษาในชีวติ ประจ�ำวัน และเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง จากบุคลิกภาพของครูที่พูดจาฉาดฉาน ชัดถ้อยชัดค�ำ มีเหตุมีผล
น�ำไปสูค่ วามโดดเด่นทางการใช้ภาษาไทย ต่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทัง้ การพูด การอ่าน
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ท�ำนองเสนาะ การแต่งกลอน การเขียนเรียงความ จึงเป็นจุดเด่นในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
วิชาหลักการพูด ซึง่ ครูรบั ผิดชอบสอน ครูได้ใช้วธิ กี ารสอนทีห่ ลากหลาย ด้วยสถานการณ์
จริงให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข อีกทั้งครูได้สั่งสมนิสัยรักการอ่าน โดยให้อ่าน
หนังสือนอกเวลาแล้วน�ำสาระเข้าสูก่ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างครูกบั นักเรียน ระหว่าง
เพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง ครูสอนแบบอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสสนทนาแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหา
ทั้งนี้ด้วยสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ท�ำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างสนุกสนาน มีความ
มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาที่เหมาะสม เสริมบุคลิกภาพที่ดี รวมถึง
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง ตามอักขรวิธี นอกจากให้ความรู้ในชั่วโมงที่สอนแล้ว ครูยัง
เฝ้าสังเกตติดตามเพือ่ มองหานักเรียนทีม่ พี รสวรรค์แล้วน�ำมาเสริมทักษะด้านภาษาไทย
ให้มคี วามรัก มีความถนัด ด้วยการบ่มเพาะ ขัดเกลา ฝึกฝน ปรับปรุง เพิม่ เติมให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เข้าร่วมการประกวด หรือ แข่งขันแสดงความสามารถเกี่ยวกับ
การใช้ภาษา หรือกิจกรรมอื่นที่ใช้ภาษาเช่นการกล่าวสุนทรพจน์ หรือการเขียน
เรียงความจนประสบผลส�ำเร็จ ชนะเลิศทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
อีกทั้งยังใช้ความทางภาษาภาษา เพื่อการประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวิตให้มี
คุณภาพ นับว่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าน�ำชื่อเสียงสู่สถาบัน ท�ำให้
เพื่อนๆ ครูในวิทยาลัยตั้งฉายาให้ “ครูสุพัฒนา” ว่า “ช่างเจียระไนฝีมือดี”
วันนี้ครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี ยังท�ำหน้าที่อย่างกระฉับกระเฉง เพื่อปฏิบัติการ
หยิบก้อนหินปัดดินทราย เจียระไนเป็นอัญมณีที่มีค่าต่อไป
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ครูส�ำเร็จ วรรณพิรุณ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๑
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สร้างลูกศิษย์จิตวิทยาศาสตร์

ครูส�ำเร็จ วรรณพิรุณ ครูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา แม้ว่าปัจจุบันครูจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
แต่ผลงานของครูยังเป็นที่จดจ�ำของลูกศิษย์ เพื่อนครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
วงการศึกษา ครูยังคงได้รับเชิญให้เป็นคณะท�ำงานหรือเป็นวิทยากร ตลอดจนเป็น
ผู้บรรยาย น�ำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัด อ�ำเภอและเขตพื้นที่
การศึกษา “ครูสำ� เร็จ” จบการศึกษาระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป จาก
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ปริญญาตรีวชิ าเอกชีววิทยา วิชาโทเคมี จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้นเมื่อ
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา ได้เข้ารับราชการครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ สอนที่
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฐ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ย้ายมาสอน
ที่โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ครูชอบวิชาวิทยาศาสตร์มาตัง้ แต่วยั เด็กและเป็นเด็กทีเ่ รียนหนังสือเก่ง มีความ
ประทับใจครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ท�ำให้ปรารถนาที่จะเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์“ครู
ส�ำเร็จ” ตระหนักในความส�ำคัญของการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีเหตุมีผล มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอันเป็นลักษณะส�ำคัญด้านจิตวิทยาศาสตร์ จึงท�ำให้ครู
ศึกษาหาความรู้ด้านการสอนวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ครูจัดการเรียนรู้โดย
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตจริง สร้างทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ทั้งวิธีคิดและวิธีการปฏิบัติ และนอกการนี้ครูยังท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท่าเกวียน ซึง่ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ประจ�ำอ�ำเภอพนมสารคาม นักเรียนร่วม ๒,๐๐๐ คน ส่วนมากจากครอบครัวที่
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ตั้งความหวังในตัวลูกหลานไว้สูง ครูได้ริเริ่มจัดท�ำห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต ส�ำหรับนักเรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี เพือ่ ให้สอบเข้าเรียน
ต่อในห้องเรียนอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งพบ
ว่าในแต่ละปี ลูกศิษย์สามารถสอบเข้าเรียนต่อในห้องเรียนอัจฉริยะของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงภายในจังหวัดและต่างจังหวัดได้จ�ำนวนมาก และสามารถเข้าแข่งขันความ
สามารถทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเหรียญทองทุกปี ส่งผลให้ลูกศิษย์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักใช้เทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ บันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ มีความ
สามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ และสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี เป็นที่
ยอมรับของสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของ
ลูกศิษย์ให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โรงเรียนกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ทั้ ง ในเขตพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น และต่ า งเขตพื้ น ที่ เมื่ อ ติ ด ตามต่ อ เนื่ อ งพบว่ า ศิ ษ ย์ เ ก่ า
สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประทศได้ เป็นจ�ำนวนมาก
ผลแห่งการทุม่ เทเพือ่ การสอน การค้นคว้า พัฒนาการสอนอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้
ครูได้รับรางวัลดีเด่นด้านการสอนหลายรางวัล ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับ
ชาติ มีผลงานทางวิชาการ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นครูวทิ ยะฐานะ
เชี่ยวชาญ นับว่ามีคุณูปการต่อวงการ การสอนวิทยาศาสตร์ อย่างน่าชื่นชม
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ครูสุดา ธนพิบูลกุล
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี

ดูแลแก้ไข ช่วยเหลือ พัฒนา สู่อนาคต

ครูสุดา ธนพิบูลกุล ครูผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา และเป็นการจัดการเรียนการสอนทีผ่ สมผสานกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนความเป็นครูผู้มีความรักและ
เอื้ออาทรโดยแท้ ครูเป็นสุภาพสตรีที่มีความสง่างาม สุภาพ และเชื่อมั่นในตนเอง
ครูเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีโดยก�ำเนิดมาจากครอบครัวเชื้อสายจีนที่มีอาชีพค้าขาย
ผลไม้ ทุกคนในครอบครัวขยันขันแข็ง คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ลูกๆ มีการศึกษา
ทุกคน โดยเฉพาะ ลูกสาว “เด็กหญิงสุดา” ที่คุณแม่อยากให้เป็นครูเพราะท่าน มีความ
ประทับใจในความน่ารักของลูกค้าที่เป็นคุณครูชื่อสุดา นับได้ว่าถูกลิขิตให้เป็นครูตั้งแต่
เกิด “เด็กหญิงสุดา”เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนเก่ง ชอบวิชาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เธอได้เดินตามทางสายอาชีพครู จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต่อมาส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากวิทยาลัยครูจันทบุรี และครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากจบการศึกษาระดับอนุปริญญา
จึงสอบบรรจุเป็นครูครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สอนที่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๔๑ ปีทคี่ รูสอนทีน่ ี่ ท�ำให้ครูเข้าใจสภาพแวดล้อม สภาพชุมชน
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว จากสั ง คมกึ่ ง ชนบทชายทะเล เข้ า สู ่ สั ง คมเมื อ ง
อุตสาหกรรม การเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนอย่างเท่าทัน สิ่งที่ครูค�ำนึงด้วย
ความห่วงใย คือสภาพพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนที่เปลี่ยนไป นักเรียนมีทักษะชีวิต
ที่อ่อนแอ ครูจึงให้ความสนใจและจริงจังกับการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เยี่ยมบ้าน
คัดกรอง จัดกลุม่ และด�ำเนินการช่วยเหลือสอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ที่ครูได้รับมอบหมาย ผสมผสานกับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยครูจัด
การเรียนการสอนในเชิงรุกด้วยวิธีที่หลากหลาย เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมใจ พาศึกษานอกสถานที่ ดูของจริงเกี่ยวกับสุขภาพ และความเป็นอยู่
ให้ได้รับฟังจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ โครงงาน และแสดงละครทางวิยาศาสตร์ ตลอดจนศึกษาดูงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งท�ำให้นักเรียนตื่นตัว สนใจเรียน สนุกกับการ
เรียน เกิดความรักที่จะเรียนรู้ ในขณะเดียวกันก็ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนไม่ทัน
ด้วยการสอนซ่อมเสริมทั้งหลังเลิกเรียนและวันหยุด นักเรียนที่มีแววความสามารถ ครู
ส่งเสริมโดยติวเข้มเพื่อสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ทุกระดับ
ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ๔ ปีติดต่อกันและสูงกว่าระดับ
ประเทศ เป็นล�ำดับ ๑ ของโรงเรียนขนาดใหญ่ จากการทดสอบของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ครูสุดาได้รับรางวัลเป็นครูผู้สอนดีเด่น ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ครูต้นแบบ ครูแกนน�ำปฏิรูปการเรียนรู้ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งระดับเขต
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
สิ่งที่ “ครูสุดา” ชุ่มชื่นใจยิ่งนัก จะเป็นผลงานหรือไม่ก็ตาม เมื่อทราบว่า
“นิอร” เด็กผู้หญิงที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว คนที่ครูได้ดูแล ช่วยเหลือ
ได้รบั ทุนคุรทุ ายาทเรียนจบปริญญาตรี จากนัน้ ได้รบั ทุนรัฐบาลญีป่ นุ่ ไปฝึกอบรมวิชาชีพ
ครู บัดนีไ้ ด้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสมาคมไทยญีป่ นุ่ ศรีราชา ชลบุรี เช่นเดียว
กับข่าวของ “ณัฐมน” ซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่เกิดและสายตาสั้น
เธอไม่มาเรียน ครูต้องไปตามให้กลับมาเรียนและให้ก�ำลังใจ คอยดูแล ประคับประคอง
สอนให้อดทนพยายามตั้งใจเรียน เรียนจบระดับปริญญาตรี ปัจจุบัน เธอท�ำงานเป็น
พนักงาน จัดสินค้าที่บริษัทเทสโกโลตัส และอีกหลายคนที่ท�ำให้ครูรู้สึกว่า “ …ค�ำว่า
สอนของครูคือ ทุ่มเทกับการ ดูแล ปกป้อง ช่วยเหลือ แก้ไข และพัฒนาให้ลูกศิษย์
ทุกคนไปสู่อนาคต เป็นคนดี มีงาน มีอาชีพที่มั่นคง นั่นเอง…”
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ครูพัชรี น้อยธิ

โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี

ให้ก�ำลังใจ สร้างความเชื่อมั่นที่จะก้าวต่อไป

ครูพัชรี น้อยธิ ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ผู้มีก�ำลังใจมอบให้
ลูกศิษย์อย่างล้นเปี่ยม “ก�ำลังใจ”อาจจะมองไม่เห็นไม่เป็นรูปธรรม หรือดูเล็กน้อย
แต่มันกลับยิ่งใหญ่นัก เมื่อมารับทราบตัวอย่าง เสียงสะท้อนจากลูกศิษย์ของครูซึ่ง
เป็น เจ้าของร้านท�ำผม Zunday hair and Volum “…ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด�ำเนินชีวิตให้กับผม ครูสอนให้ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนในทุกเรื่อง เพราะผมมีต้นทุนของ
ชีวติ ต�ำ่ กว่าเพือ่ นๆ ในรุน่ เดียวกัน แต่ครูได้ให้กำ� ลังใจผมเสมอมา ทุกค�ำสอนของครูเป็น
ก�ำลังใจที่มีค่ายิ่ง ผมน�ำทุกค�ำสอนของครูมาใช้ในการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้วันนี้ วันที่
ผมประสบความส�ำเร็จทีน่ า่ พอใจ ผมเป็นเจ้าของร้านท�ำผมทีม่ ชี อื่ เสียง มีสาขาอีกหลาย
สาขาท�ำให้ผมสามารถยกฐานะของตนเอง สามารถดูแลครอบครัวให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี
ขึ้น….” ครูเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ ในทุกๆ ด้าน รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่มีความ
เลื่อมใสศรัทธา เพราะครูเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ยินดีถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบัง คอยดูแล
ช่วยเหลือ ให้สมาชิกมีความมั่นใจในการท�ำงาน เป็นผู้ให้ก�ำลังใจผู้อื่น
ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอนวิชา
ภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มเป็นครูในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงปัจจุบันสอนที่โรงเรียนเมือง
พัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี ครูไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายต่อ
การสอน แต่ในทางตรงกันข้าม กลับรู้สึกมีความสุขที่ได้ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จนเขา
เหล่านั้น ประสบความส�ำเร็จก้าวเดินบนเส้นทางที่เหมาะสม แม้พลาดพลั้งกลับมาหา
ครูก็มอบความรัก ให้ก�ำลังใจก้าวต่อไป คงเป็นเพราะครูรักอาชีพครูมาตั้งแต่เป็นเด็ก
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ประกอบกับได้รับการดูแลจากคุณครูในระดับต่างๆ ด้วยความเมตตาเรื่อยมาท�ำให้ครู
ตัง้ ใจจะเป็นครูทดี่ ใี ห้จงได้ ครูชอบวิชาภาษาไทยจึงสอนวิชาภาษาไทยได้อย่างสนุกสนาน
เป็นทีป่ ระทับใจแก่ลกู ศิษย์ รุน่ แล้วรุน่ เล่า ครูนำ� เทคนิคการสอนใหม่ๆ หลายรูปแบบมา
ใช้ เช่น ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดแบบ Backward Design
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ PLC รวมถึงกิจกรรมพัฒนาทางภาษา เช่น การจัดค่ายพันธ์
กวี ที่ได้สร้างนักเขียน นักรังสรรค์ภาษาสมัครเล่น ที่มีผลงานในวารสาร ประกาย
ราชพฤกษ์ ซึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมี นวัตกรรม คลินิก
โครงงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมส�ำคัญในการสร้างนักวิจัยที่ไม่ท�ำให้ครูผิดหวังเพราะจาก
กิจกรรมนี้ ท�ำให้ลูกศิษย์หลายคนที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มีพื้นฐานงานวิจัย
สามารถท�ำวิจยั ได้ ส�ำหรับครูกม็ ผี ลงานการวิจยั ทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ครูมกั จะได้รบั เชิญให้เสนอ
ผลงาน หรือเป็นวิทยากรอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมมีรางวัลเป็นก�ำลังใจอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น โล่ประกาศเกียรติคุณ ครูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นระดับสากล ประจ�ำปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู
แก่สถาบันอื่นๆ อีกด้วย
วันนี้ครูคงท�ำหน้าที่สอน และตั้งใจสร้างสรรค์งานต่อไปเพราะลูกศิษย์ทุกคน
ก็คือก�ำลังใจของครู เช่นกัน
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ครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
จังหวัดชลบุรี

ครูในดวงใจตลอดกาล

ครูมาลี เนินสมบูรณ์ชัย ครูมีความเชี่ยวชาญการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ครูเน้นการเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างความเข้าใจด้วยกิจกรรมและ
สื่อที่หลากหลาย ที่ใกล้ตัว ด้วยสื่อปกติ หรือสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเรียนด้วย
กิจกรรมทีส่ นุกสนานทัง้ เพลง เกม เมือ่ เข้าใจจึงเข้าสูส่ ญ
ั ลักษณ์ทเี่ ป็นตัวเลข หรือประโยค
สัญลักษณ์ จึงท�ำให้นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์และเรียนได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับดีทุกปี ครูจึงได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน ซึ่งเป็น
โรงเรียนสังกัดเอกชน ให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ติดต่อกันเป็นเวลา ๒๙ ปี นอกจากนี้
ครูยงั เป็นผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ สังคมด้วยการสมัครเป็นครูในโครงการพระราชด�ำริของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สอนหนังสือชาวบ้านในพื้นที่ที่อ่านหนังสือไม่ออกเป็นเวลาถึง ๓ ปี
ติดต่อกัน
เมื่ อ ย้ อ นกลั บ ไปในวั ย เด็ ก ครู เ ป็ น ชาวชลบุ รี โ ดยก� ำ เนิ ด เกิ ด และเติ บ โต
ในครอบครั ว เกษตรกรมี เชื้ อ สายชาวจี น บนผื น แผ่ น ใหญ่ ที่ มี ฐ านะ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่
เป็นตัวอย่างของคนขยัน ประหยัดและมีความเมตตา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี คุณแม่
ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น มั ค ทายกของวั ด ในชุ ม ชน ท่ า นทั้ ง สองได้ รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ จาก
ชาวชุมชนมาก ท่านมีความปรารถนาให้ลูกสาวเป็นครู และ “เด็กหญิงมาลี” ก็มีความ
ประทั บ ในคุ ณ ครู ข องเธอในอดี ต จึ ง ตั ด สิ น ใจจะเป็ น ครู “มาลี ” จบการศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
จากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา เริ่มเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สอนที่โรงเรียน
ปรีชานุศาสร์ จังหวัดชลบุรี จนถึงปัจจุบนั ครูมคี วามมัน่ ใจในการสอนและสามารถสอน
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครูได้รบั รางวัลครูชำ� นาญการสอน
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วิชาคณิตศาสตร์จากสมาคมโรงเรียนเอกชลชลบุรี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รางวัล
ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากส�ำนักงานคุรุสภา นอกจากนี้ครูยังให้
ความส�ำคัญในการดูแลช่วยเหลือ และการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนทุกคน ครูให้การ
อบรมสั่งสอน ให้การดูแล ติดตามถามถึง เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยเฉพาะเมื่อนักเรียน
เจ็บป่วย นักเรียนทุกรุ่นมีความประทับใจในความเมตตา และการเป็นต้นแบบของครู
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ความสะอาด ความมีระเบียบ มีคุณธรรม สมกับเป็น
ครูในดวงใจของเด็กๆ ตลอดกาล

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 125

ครูนิตยา อรรถโกมล
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
จังหวัดชัยนาท

พัฒนาภาษาอังกฤษ พัฒนาอาชีพ

ครูนิตยา อรรถโกมล ครูผู้มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และเชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับวิชาชีพซึง่ ครูสามารถช่วยให้นกั เรียน สายอาชีพใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สาร
ในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูยังสนใจศึกษาแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และครูเป็นแกนหลัก
ในการขับเคลื่อน ปศพพ. เข้าสู่สถานศึกษา ครูส�ำเร็จ การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษา
อังกฤษ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ครูเป็นผู้มีความสนใจและชอบเรียนภาษา
อังกฤษตัง้ แต่วยั เด็ก เลือกเรียนด้านศิลป์ภาษาในระดับมัธยมศึกษา อีกทัง้ ระหว่างเรียน
ระดับปริญญาตรีก็ท�ำหน้าที่ เป็น Tutor ภาษาอังกฤษให้กับรุ่นน้องระดับมัธยม และ
กลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนไม่ทัน ได้รับความชื่นชมว่าสอนดี เข้าใจง่าย ท�ำให้เกิดความมั่นใจ
ในความสามารถที่จะสอน ดังนั้นหลังจบปริญญาตรี จึงเข้าสู่เส้นทางการเป็นครูและ
เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สอนวิชาภาษา
อังกฤษธุรกิจซึ่งผู้เรียนเป็นสายวิชาชีพ มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดีนัก ครูจึงต้องท�ำ
ความเข้าใจนักเรียน สร้างความคุ้นเคยไปเยี่ยมบ้าน พบว่าลูกศิษย์บางคนมีความ
เป็นอยู่ที่ล�ำบาก ครูต้องให้ความช่วยเหลือจนเรียนจบ ครูให้การดูแล มีความผูกพันกัน
ถึงปัจจุบนั ส�ำหรับการสอนครูจะได้รบั ค�ำชมจากนักเรียนเสมอว่า สอนเข้าใจง่าย ท�ำให้
นักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ ครูติดตาม เอาใส่ใจ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ช่วยการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ร่วมก่อตั้ง
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ ภายในวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชั ย นาท ฝึ ก ทั ก ษะการพู ด
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ฝึกนักเรียนเข้าแข่งขัน ประกวดความสามารถทางภาษา ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพในอนาคต
จากการที่ ครูเป็นผูใ้ ฝ่เรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙
อย่างถ่องแท้ น�ำค�ำสอนจากปรัชญามาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผู้บังคับบัญชาตลอดจนเพื่อนร่วมงานให้เป็นผู้บรรยายปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงใน
โอกาสต่างๆ และรับผิดชอบโครงการขับเคลือ่ นสูส่ ถานศึกษา ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
เนินงานเข้มข้น ในเวลาเดียวกันครูเป็นผูท้ พ่ี ฒ
ั นาตนเองอยูเ่ สมอทัง้ ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีนและ เทคโนโลยี ซึ่งจะน�ำมาสู่การเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมในวงกว้าง ยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะทางภาษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาอาชีพและมีอนาคตที่ดี
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ครูจินตนา เทอดศักดิ์เดชา
โรงเรียนชุมชนหนองจอก (คอนสวรรค์วิทยากร)
จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนาได้ เรียนง่ายๆ สบายใจ

ครูจินตนา เทอดศักดิ์เดชา ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทยส�ำหรับเด็ก
เริ่มเรียน ครูมีความถนัดในการจัดท�ำสื่อและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มี
ความสนุกสนาน นักเรียนได้แสดงออกมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ครูมีผลงานเผยแพร่
ผ่านช่อง ยูทปู ให้ได้ตดิ ตามอย่างต่อเนือ่ ง การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับบุคลิก
ของครูที่สุภาพ อ่อนโยน สดใสและมีเมตตาอย่างยิ่งต่อเด็กๆ ครูชอบวิชาภาษาไทย
ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่ในวัยเด็ก มีความประทับใจครูสอนภาษาไทยและตั้งใจว่า
โตขึน้ จะเป็นครูสอนภาษาไทย ครูเป็นชาวชัยภูมิ โดยก�ำเนิดเติบโตจากครอบครัวชาวนา
ที่ขยันขันแข็งและมีระเบียบ พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกทุกคนรู้จักหน้าที่ ลูกๆ จะถูก
ฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง และสนับสนุนให้ลูกทุกคนได้รับการศึกษา ครูจึงได้รับการศึกษา
มาอย่างต่อเนื่อง จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากวิทยาลัยครู
นครราชสีมา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี “ครูจินตนา” เป็นครูครั้งแรก
ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ สอนที่โรงเรียนบ้านดงชีสะเดาหวาน อ�ำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วทิ กร) อ�ำเภอ
คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี ที่ท�ำหน้าที่สอน “ครูจินตนา” ทราบดีว่าลูกศิษย์
ตัวน้อยมีปญ
ั หา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง มีความสามารถ
ทางภาษาไทยไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ทั้งนี้จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ครูตระหนักดีว่า
เป็นหน้าที่ของครู ที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวครูจึงใช้หลักคิด เรื่องการท�ำงานของสมองที่
กล่าวว่า “สมองจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อเป็นการเรียนที่ปราศจาก
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ความเครียด การเรียนที่สนุกสนาน หรือเล่นปนเรียน” ครูน�ำหลักคิดนี้ มาออกแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่นชาวอีสานซึ่งเด็กๆ จะชอบ
ร้องเพลง ชอบเต้นตามเพลงลูกทุ่ง ครูจึงน�ำเพลงมาเป็นนวัตกรรมการสอน ด้วยการ
น�ำค�ำที่เด็กมีปัญหาในการอ่าน และการเขียนมาแต่งเป็นเพลงด้วยท�ำนองเพลงลูกทุ่งที่
ได้รับความนิยม หรือท�ำนองสนุกๆง่ายๆเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านและการ
ออกเสียง การเขียนค�ำควบกล�ำ้ อีกทัง้ จะช่วยสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ี เพราะบางเพลงจะสอด
แทรกเนื้อหาที่สร้างความรัก ความภูมิใจท้องถิ่นและส�ำหรับเด็กที่เรียนอ่อน ครูจะใช้
เวลาว่างในวันหยุดช่วยสอนซ่อมเสริม เด็กที่ไม่มีทุนการศึกษาครูก็จัดหาทุนการศึกษา
ให้ ครูทุ่มเทเพื่อการดูแลเด็กทั้งในเวลาราชการและวันหยุด และทุกครั้งที่มีการแข่งขัน
ครูจะพาเด็กเข้าแข่งขัน ทุกระดับ ท�ำให้เด็กตื่นตัว ใฝ่พัฒนาตนเองเสมอ ครูปฏิบัติ
เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาลูกศิษย์ได้ทุกรุ่น
ครู รูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้เพลงเป็นสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน ภูมใิ จทีไ่ ด้รบั
การกล่าวขวัญถึงว่าเป็นครูสอนภาษาไทยที่ไม่น่าเบื่อ ครูยังท�ำหน้าที่น้ีต่อไป อยากให้
นักเรียนทุกคนรูส้ กึ ว่า ทุกคนสามารถพัฒนาภาษาไทยได้ ด้วยการเรียนแบบง่ายๆ และ
สบายใจ
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ครูพรชัย มีทอง
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ

กระบวนการคิด วิทย์ พัฒนาได้ในอนุบาล

ครูพรชัย มีทอง ครูผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
กับนักเรียนวัยประถมศึกษา ซึ่งครูเน้นการฝึกการสังเกต การรู้จักปัญหา แก้ปัญหา
การหาข้อมูลด้วยตนเอง โดยลงมือปฏิบตั จิ ริงด้วยกิจกรรมสนุกๆ เหมาะสมกับวัย ท�ำให้
นักเรียนรักและอยากเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งในวัยเด็กครูก็ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ รักและ
ศรั ท ธาครู ผู ้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง แต่ เรี ย นอยู ่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา จนถึ ง ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อมีโอกาสเรียนต่อจึงเรียนต่อวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์
ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากสถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม เมือ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงสอบบรรจุเป็นครูครัง้ แรกในปี พ.ศ.
๒๕๔๒ สอนที่โรงเรียนบ้านท่าโปร่ง จังหวัดชัยภูมิ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้ายมาสอน
ที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิจนถึงปัจจุบัน
“ครูพรชัย” ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะหาความรู้ 7 Es (InquiryCircle:7E)
เป็นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียนและเน้นการ ลงมือปฏิบตั จิ ริง โดยผ่านกิจกรรมสนุกๆ
เช่น กิจกรรมเมืองจ�ำลองในฝัน (สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม) กิจกรรมเก็บดาวมาฝากเธอ
(โลกดวงดาวและอวกาศ) กิจกรรมแล่นให้ไกลไปให้ถงึ (แรงและพลังงาน) กิจกรรมเลีย้ ง
สัตว์ให้ขนฟูดูให้ดี (ชีวิตสัตว์) และกิจกรรมตามล่ามหาสมบัติเป็นต้น ศิษย์เก่าหลายคน
ได้สะท้อนอดีตที่เรียนกับครูว่า “…ครูท�ำให้เด็กซนๆ อย่างผมกับเพื่อนนั่ง รอชั่วโมงที่
จะได้เรียนกับครู เพราะผมได้ท�ำแต่เรื่องสนุกๆ ได้ทดลองนั่นนี่…” และ “...ประทับใจ
มากทีไ่ ด้ทำ� โครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ตวั แรกด้วยมือของตนเอง…” และ
อดีตลูกศิษย์โรงเรียนแรกกล่าวว่า “…ครูได้อุทิศเวลาสอนพวกหนูไม่เฉพาะแต่เวลา
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ราชการเท่านั้น ครูสอนในวันหยุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ครูให้พวกเราค้นคว้า น�ำข้อมูล
มาคิดต่อ เชือ่ มโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลท�ำให้มคี วามรูก้ ว้างขวาง สอบเข้าเรียนต่อได้ ได้
วิ ธี คิ ด พั ฒ นาตั ว เอง จนสามารถเรี ย นจบวิ ศ วะท� ำ ให้ ใ นวั น นี้ มี ง านที่ ช อบต้ อ งขอ
ขอบพระคุณครูอย่างมาก…”
ผลงานที่ส�ำคัญในวงวิชาการ การสอนวิทยาศาสตร์ที่ครูพรชัยได้ศึกษาค้นคว้า
และน�ำมาใช้ เป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์แล้วส่งต่อเพื่อนครูมีหลายชิ้นงานได้แก่ เอกสาร
การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โครงงานและผลงานประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ และสร้างนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ดว้ ยกระบวนการวิจยั ๕ ขัน้ ตอน นวัตกรรมบทเรียนเชิงอุปกรณ์ เรือ่ งระบบ
ย่อยอาหาร การจัดท�ำโครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัด
พลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีเขียว
ระดับประเทศ ครูได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประเภทครูผู้สอน
ยอดเยีย่ มระดับประถมศึกษา สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดา้ นบริหารจัดการยอดเยีย่ ม
ระดับชาติ ๕ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ ซึ่งนับว่าผลงานมีคุณูปการ
ต่อการศึกษาไม่น้อย วันนี้ครูยังท�ำหน้าที่สอนอย่างตั้งใจและขอให้ความมั่นใจว่าจะ
สร้างนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆ ต่อไป
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ครูอรพินท์ มุจลินทร์
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
จังหวัดชุมพร

ผู้เป็นทุกอย่างส�ำหรับนักเรียน

ครูอรพินท์ มุจลินทร์ ครูมคี วามเชีย่ วชาญการสอนวิชาภาษาไทย และกล่าวกัน
ว่าครูผู้เป็นทุกอย่าง ส�ำหรับนักเรียน ทั้งนี้เพราะ ครูตระหนักดีว่า เมื่อนักเรียนก้าว
เข้ามาในโรงเรียน ครูก็พร้อมจะเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมอเพื่อดูแลสุขภาพ เป็น
พยาบาลเมื่อป่วยกะทันหัน เป็นตู้เอทีเอ็ม เมื่อนักเรียนมีปัญหาการเงิน เป็นต�ำรวจ
เมื่อเกิดปัญหาทะเลาะวิวาท รวมถึงเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด และครูให้
ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแล ช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน ครูได้ท�ำการศึกษาอย่างจริงจังและมีหลักการ สามารถแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข สนับสนุนจนกระทั่งนักเรียนประสบความส�ำเร็จ
ในชีวติ ส�ำหรับวิชาภาษาไทยครูมคี วามสนใจและให้ความส�ำคัญต่อวรรณกรรมพืน้ บ้าน
ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และเป็นแหล่งข้อมูลของท้องถิ่น ครูได้
ผลิตหนังสือเสริมการอ่านเรือ่ ง “แลชุมพร” เป็นบทร้อยกรองทีแ่ สดงให้เห็นความส�ำคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจนถึงระดับชาติ และผลิตหนังสืออ่านเพิม่ เติม “เพลงพืน้ บ้านจังหวัด
ชุมพร” เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครูเป็นชาวสงขลาโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวคหบดีที่มีเชื้อสาย
ชาวจีนจากผืนแผ่นดินใหญ่ คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนให้ลกู ๆได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
แต่ “เด็กหญิงอรพินท์” ในวัยประถมมีปัญหาการเรียนภาษาไทย ถึงต้องเรียนพิเศษ
จนกระทั่งอ่านออกเขียนได้ และตั้งใจว่าโตขึ้นจะเป็นครูสอนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียน
หลุดพ้นจากการอ่านเขียนไม่ได้ นับว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เลือกเดินทางสายอาชีพครู
ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สงขลา และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมือ่ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีพร้อมเกียรตินิยมอันดับ ๒ เป็นรางวัล ก็เริ่มการเป็นครู
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สอนที่โรงเรียนกะเปอร์วิทยา จังหวัดระนอง ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๓๐ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร จนถึงปัจจุบัน
ครูอรพินธุ์ มุจลินทร์ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจให้ศิษย์หลายคน
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต บางคนจบการศึกษาในระดับสูงจนถึงระดับปริญญาเอก
ประกอบอาชีพและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างน่าภาคภูมใิ จ และวันนี้ ครูยงั พร้อมทีจ่ ะ
เป็นทุกอย่างส�ำหรับนักเรียนต่อไป
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ครูกาญจณีย์ ธีระเดช

โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
จังหวัดเชียงราย

จุดประกายรักการอ่าน หนทางสู่ความส�ำเร็จ

ครูกาญจณีย์ ธีระเดช ครูผู้มีความรัก ความห่วงใยและเอื้ออาทรมอบให้
สังคมรอบๆ ข้างเสมอโดยเฉพาะลูกศิษย์ตัวน้อยๆ จนเป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง
ว่าลูกศิษย์ทุกคนจะได้รับความรัก ความเมตตาจากครูอย่างเท่าเทียมกันและครูเป็น
คนที่รักการอ่านมาก จึงปรากฏงานที่เป็นจุดเด่นคือการสร้างนิสัยรักการอ่านถือว่า
งานส�ำคัญทีจ่ ดุ ประกายความรูใ้ ห้เกิดขึน้ ในสังคม ผ่านงานห้องสมุด ครู เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพื่อท�ำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดให้มีคุณภาพ ครูทุ่มเท ทั้งแรงกาย
จิตใจและทรัพย์สนิ ส่วนตัว เพือ่ สมทบการจัดสร้างห้องสมุด ซึง่ ใช้เงินรางวัลทีไ่ ด้จากการ
ประกวดห้องสมุดดีเด่นระดับชาติ จ�ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างเป็นห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเมืองเชียงราย จัดท�ำโครงการส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย เช่น การแข่งขัน
ตอบปัญหา แข่งขันเล่านิทาน กิจกรรมถนนคนอ่าน สร้างชุดนวัตกรรมถ�้ำหลวงสู่
การอ่าน ผลงานห้องสมุดส่งผลให้ได้รางวัล OBEC AWARDS สาขาผู้บ�ำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์
ครูเป็นชาวจังหวัดเชียงรายโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตจากครอบครัวชาวไร่ชา
ทีอ่ บอุน่ ซึง่ คุณพ่อคุณแม่สง่ เสริมให้ลกู ๆได้รบั การศึกษาและปรารถนาจะให้ลกู สาวเป็น
ครู “เด็กหญิงกาญจณีย์” มีนิสัยรักการอ่าน ชอบอ่านหนังสือทุกประเภท ช่วงที่อยู่ใน
วัยเรียนมีความประทับใจคุณครูผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ตั้งใจจะเป็นครูที่ดี
และจะสอนให้นกั เรียนประทับใจ “กาญจณีย”์ จบการศึกษา ระดับอนุปริญญา วิชาเอก
คณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูเชียงราย ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกภาษา
ไทย จากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น “ครูกาญจณีย์” ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียน
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มารีวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นโรงเรียน
สั ง กั ด เอกชน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สอนที่
โรงเรียนบ้านหนองสะแก จังหวัดเพชรบูรณ์
ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ย้ายกลับภูมิล�ำเนา
จังหวัดเชียงราย สอนอีกหลายโรงเรียน และ
ในปี พ.ศ ๒๕๕๒ สอนทีโ่ รงเรียนอนุบาลเมือง
เชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
จนถึงปัจจุบัน
การจั ด การเรี ย นการสอน ตลอด
๓๑ ปีที่ผ่านมา แม้จะมีความถนัดตามสาขา
วิ ช าที่ เรี ย นมา แต่ เ มื่ อ เป็ น ครู ใ นโรงเรี ย น
ประถมศึกษาซึ่งโรงเรียนขาดครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ท�ำให้ครูตอ้ งรับผิดชอบสอนวิชา
คณิตศาสตร์ อีกทัง้ รับผิดชอบงานอืน่ ๆ เช่นงานบรรณารักษ์และงานแนะแนวการศึกษา
ส�ำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูเน้นการพัฒนากระบวนการคิด
จึงสร้างสือ่ ช่วยสอนไว้เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สือ่ แผ่นคิดเลขเร็ว
เทคนิคการสอนทศนิยม เกมคณิตศาสตร์ ฯลฯ นักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถเด่น
ครูจะพานักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลหลายรางวัล ผลการสอบ O-NET
วิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนได้คะแนนเต็ม ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ ทีส่ ง่ ผลให้โรงเรียน
ได้รบั รางวัลเป็นโรงเรียนพระราชทาน ครูผสู้ อนคณิตศาสตร์ได้รบั รางวัลดีครูผสู้ อนเด่น
และจากการติดตามนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์พบว่า สามารถสอบเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จบการศึกษาประกอบอาชีพ ด้านการแพทย์ วิศวกร ผูน้ ำ�
องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
วันนี้ครูกาญจณีย์ ธีระเดช ยังอยู่ที่นี่ที่ที่พ่อแม่ผู้ปกครองยังไว้วางใจ ให้ดูแล
ลูกหลานตัวน้อยๆ ครูจะขอดูแลอย่าง ทะนุถนอมพร้อม จุดประกายรักการอ่านหนทาง
สู่ความส�ำเร็จต่อไป
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ครูประดิษฐ์ ธรรมราช
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
จังหวัดเชียงราย

เสียงเพลง สร้างพลังให้ลูกศิษย์ไปต่อ

ครูประดิษฐ์ ธรรมราช ครูผู้มีความรู้ ความสามารถในการแต่งเพลง ทั้งเนื้อ
และท�ำนอง ตลอดจน การใช้บทเพลงในการสอน นับว่าเป็นวิธีการอันแยบยลในการ
จัดการเรียนการสอน ช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียน ซึ่งปรากฏชัด
ต่อการอ่านคล่อง เขียนคล่อง เพราะนักเรียนเกือบทัง้ หมดเป็นกลุม่ ชาติพนั ธ์ เสียงเพลง
กับลีลาการเล่นกีต้าร์ประกอบการสอนท�ำให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน ซึ่งครูได้เผย
แพร่บทเพลง พร้อมเทคนิคการสอน ผ่านช่องยูทูป จนเป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวาง
และบทเพลงต่อไปนี้ได้สร้างความประทับใจที่ร้องกันได้ทั้งโรงเรียน “…ลูกจะจ�ำไว้จะ
ไม่ให้พอ่ ต้องผิดหวัง ค�ำสอนพ่อสัง่ จะจดจ�ำท�ำตามสัญญา รักสามัคคีเป็นคนดีสร้างสรรค์
ศรัทธา น้อมน�ำปรัชญาพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวี…” (ส่วนหนึ่งของเพลงท�ำดีถวายพ่อ)
ครูชอบวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะการเขียนค�ำประพันธ์ ซึ่งครูชอบมาตั้งแต่อยู่
ในวัยเด็กชัน้ ประถม“ เด็กชายประดิษฐ์”มีลกั ษณะพิเศษกว่าเด็กคนอืน่ ๆ ในวัยเดียวกัน
เขาชอบอ่านเขียน ชอบวิชาภาษาไทย และชอบเรียนหนังสือ เขาอยากเป็นครูเพราะ
ประทับใจในครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ซึ่งถึงแม้ท่าน
จะเป็นชาวนาก็สอู้ ตุ สาห์สง่ ให้ลกู ได้เรียนจบ ระดับอุดมศึกษา “ประดิษฐ์” จบการศึกษา
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครัน้ เมือ่
จบการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้เป็น “ครูประดิษฐ์ ธรรมราช” ครัง้ แรกสอนทีโ่ รงเรียน
บ้านกระบี่ ต�ำบลหนองหญ้าลาด อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๔๐ ครูยา้ ยกลับภูมลิ ำ� เนา จังหวัดเชียงราย สอนทีโ่ รงเรียนบ้านท่าข้าม ต�ำบลท่าข้าม
อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน เวลานั้นสภาพพื้นที่เป็นที่ที่ห่างไกล
ความเจริญ ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ชาวบ้านมีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
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และมีฐานะยากจน เด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส และมีปัญหาด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ตกต�่ำ ครูจึงออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อ สภาพการเรียนรู้ของ
นักเรียน โดยใช้เพลงประกอบการสอน ทั้งนี้ได้ น�ำเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ค่อนข้าง
ยาก มาแต่งเป็นเพลงใส่ท�ำนองและจังหวะ ให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ง่ายต่อการจดจ�ำ
ใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรม ทั้งขั้นน�ำ ขั้นสอน ขั้นสรุป และร้องทบทวน
บทเรียนทุกเช้าก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน บางบทเพลงได้สอดแทรกเนื้อหา
สาระคุณธรรม จริยธรรม อย่างเหมาะสม เช่น เพลงสังคมสดใสถ้าร่วมใจกันสุจริต
“… สุจริต สุจริต เป็นแนวคิดที่ดีงาม ถ้าทุกคนนั้นท�ำตาม โลกงดงามสังคมน่า
อยู่ เรามาเรียนรู้ มี ๕ ประการ (ซ�้ำ)…” การที่ครูใช้แนวดังกล่าวกับนักเรียนแล้วได้
ผล จากเด็กทีข่ าดทุกทักษะของภาษาไทย พัฒนาเป็นเด็กทีม่ คี วามสามารถใช้ภาษาไทย
ได้ดี ส่งเข้าแข่งขัน ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ และระดับชาติ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ทั้งระดับชั้น ป.๑-๓ และระดับชั้น ป.๔ - ๖
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนโดยรวมสูงขึ้น โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยทุกทักษะและส่งผลในด้านการ
เรียนต่อในระดับสูงขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาต่อถึงการมีงาน มีอาชีพ และมีการ
ด�ำเนินชีวิตที่ดี
ครูประดิษฐ์ ธรรมราช เป็นครูทไี่ ด้รบั การยอมรับให้ เป็นแบบอย่างของลูกศิษย์
ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนหน่วยงานอื่น ครูได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงานระดับ
จังหวัดและระดับชาติ อย่างต่อเนือ่ งและเวลานี้ ครูยงั สามารถสร้างสรรค์เพลงได้อกี มาก
เพราะครูยังเป็นครูผู้สอน ด้วยความเชื่อว่า เสียงเพลง สร้างพลังให้ลูกศิษย์ ได้ไปต่อ
ได้จริงๆ
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ครูพราวพิมล ศรีไชยวงค์
โรงเรียนบ้านแม่มอญวิทยา
จังหวัดเชียงราย

ทุ่มทั้งใจ ให้อนาคต ล�ำบากเพียงใด ก็ไปถึง

ครูพราวพิมล ศรีไชยวงค์ ครูผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนส�ำหรับเด็กวัยประถมศึกษาโดยเฉพาะแนวทางการสอนแบบ BBL (Brain Base
Learning) ครูมงุ่ มัน่ ต่อหน้าทีแ่ ละบทบาทความเป็นครูบนดอยสูง ทีห่ า่ งไกลความเจริญ
การคมนาคมยากล�ำบาก และท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างทางความเชื่อ
และการสือ่ สาร แต่ครูกใ็ ช้ความรูค้ วามสามารถในการจัดการกับเงือ่ นไขต่างๆ ด้วยความ
อดทน มีจิตเมตตาและด้วยพระบารมีปกเกล้า ครูขอน้อมรับแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๙ ให้สร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง ไม่ฟงุ้ เฟ้อ รูจ้ กั
เสียสละและบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นที่ตั้ง
ครูเป็นชาวจังหวัดล�ำพูนโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวชาวนา มี
พ่อแม่ที่ขยันขันแข็งและอดทน ท�ำให้มีฐานะเป็นปึกแผ่นเป็นที่เคารพนับถือของคน
ในหมู่บ้าน “พราว” เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน และอยากเป็นครูเพื่อให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ
จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาประถมศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน เป็น “ครู พราวพิมล” ครัง้ แรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สอนทีโ่ รงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๙๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ย้ายมาสอนที่โรงเรียน
เวียงหมอก จังหวัดเชียงราย จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครูขอย้ายสับเปลี่ยนกับเพื่อน
เพื่อมาดูแลบุพการี สอนที่โรงเรียนแม่มอญวิทยา ๔ จังหวัดเชียงราย จนถึงปัจจุบัน
นักเรียนเป็นชนเผ่าอาข่าและลีซู มีความเป็นอยู่ที่ยากจน พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ พูดภาษาไทยไม่ได้ ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง สภาพเด็กมีปัญหาการอ่าน
ออกเสียงภาษาไทย เด็กๆ ขาดโอกาสทางการศึกษา ครูพบว่า สภาพพืน้ ฐานของนักเรียน
แต่ละโรงเรียนไม่ต่างกัน แต่ด้วยความจ�ำเป็นของครอบครัว ครูจึงต้องย้ายโรงเรียน
ถึงกระนั้นครูก็มีความรู้สึกผูกพันกับเด็กๆ ที่ต้องการใครสักคนร่วมดูแล
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ตลอดเวลา ๑๙ ปี ครูรบั ผิดชอบสอนวิชาพืน้ ฐาน กลุม่ สาระภาษาไทยและสาระ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การฝึก ๔ ทักษะทางภาษา พัฒนากระบวนการคิด ฝึกการแก้ปญ
ั หาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ออกแบบหน่วยการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียน
ตามแนวทาง BBL (Brain Base Learning) และนอกจากท�ำหน้าที่สอนแล้ว ครูยังท�ำ
หน้าที่ครูสหกรณ์โรงเรียน ครูรณรงค์หาทุน ท�ำร้านค้าสหกรณ์ส่งเสริมให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองท�ำขนมขายในร้านค้าสหกรณ์ ท�ำให้นักเรียนได้ทั้งความรู้ในการท�ำขนม
พร้อมสืบทอดวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น มีรายได้ระหว่างเรียน และมีพัฒนาการการใช้
ภาษาไทย ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ดีเด่น ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา น�ำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน สร้างความภาคภูมิใจกับทุกคน อีกทั้ง
โรงเรียนยังเป็นตลาดของชุมชนทุกวันศุกร์ ติดต่อกัน จนทุกวันนี้
บนเส้นทางแห่งการเป็นครูที่ท�ำด้วยใจรัก “ครูพราวพิมล” เอาใจใส่ในหน้าที่
อบรม ฝึกฝน เสริมความรู้ และสร้างนิสัยที่ดีงามให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มสามารถ ส่งผล
ให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง สามารถศึกษาต่อ ประกอบสัมมาอาชีพ และประสบ
ความส�ำเร็จในชีวิต รุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่างคน ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรมนับว่าเป็น
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ครู ได้รับรางวัลมีเกียรติมากมาย เช่น บุคลากรต้นแบบปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้รางวัลเกียรติยศ ครูดีในดวงใจ และรางวัลส�ำคัญที่ “ครูพราวพิมล”
ภาคภูมิใจคือ ลูกศิษย์เป็นคนไทย หัวใจเดียวกัน รักชาติไทย รักภาษาไทย รักพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ครูขอทุ่มทั้งใจ ให้อนาคต
ล�ำบากเพียงใด ก็ไปถึง
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ครูรุ่งกานต์ วังบุญ
โรงเรียนปริ้นส์รอแยลวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้รักการสอนที่ผูกพัน

“…เมื่อล้มต้องรีบลุก ครูพร้อมยืนมือฉุดให้ลุกยืน มือนี้อบอุ่นนัก เป็นทั้งที่พัก
และเพิ่มพลัง สู่เป้าหมาย…” ครูรุ่งกานต์ วังบุญ ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี ทั้งระดับประถมและมัธยม ครูส�ำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครู
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถมากโดยเฉพาะด้าน Computer และความสามารถทีไ่ ด้การ
ชืน่ ชม คือความสามารถในใช้กลยุทธ์ เพือ่ ดึงศักยภาพนักเรียนเข้าสูก่ ารแข่งขันในระดับ
ประเทศและนานาชาติได้เป็นที่ประจักษ์ และตลอดระยะเวลา ๑๗ ปี ที่ครูท�ำหน้าที่
สอนเป็นระยะเวลาที่เห็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ครูได้มอบ ความรัก ความเอื้ออาทร
คอยติดตามถามถึงความเปลี่ยนแปลง คอยปลอบยามท้อแท้ คอยดูแล ช่วยเหลือ
ลูกศิษย์ตลอดมา ครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูเป็นทั้งแม่ ครูเป็นต้นแบบของผู้ที่มีความ
รอบรู้ ขยัน อดทน มีความเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง ลูกศิษย์ตา่ งก็ซมึ ซับตัวอย่าง
ทีด่ จี ากครู ลูกศิษย์คนหนึง่ ซึง่ ปัจจุบนั เป็นแพทย์ เล่าว่า ครัง้ หนึง่ ครูปว่ ยมารับการรักษา
เมื่อเขาได้ตรวจรักษา จัดยาให้ เขาขอให้ครูพักแต่ครูขอกลับไปท�ำงาน ซึ่งถ้าเป็นคนไข้
อื่นๆคงจะขอใบรับรองแพทย์เพื่อน�ำไปเป็นหลักฐานขอลาพัก ท�ำให้เขารู้สึกภูมิใจ
อย่างยิง่ ทีต่ น้ แบบของเขาไม่เปลีย่ นแปลง เช่นเดียวกับลูกศิษย์อกี คนหนึง่ ได้ปรับเปลีย่ น
ตนเองจากเด็กติดเกมอย่างงอมแงม เมื่อเข้าสู่ โปรแกรม Gifted Computer ที่ครู
ครูออกบบท�ำให้เขาและเพื่อนๆ เปลี่ยนไป น�ำไปสู่การเรียนต่อในระดับสูง กลายเป็น
นักออกแบบโปรแกรม Computer เป็นที่ยอมรับ และชื่นชมของหน่วยงาน เขาคิดถึง
ครูมาก
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ครูมีความสุขเมื่อได้เป็นครู แม้ชีวิตการเริ่มต้นในการท�ำงานของครู ไม่ได้เริ่ม
จากการเป็นครู เพราะเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ก็เริ่มด้วยการเป็นพนักงาน
บริษัท Computer ซึ่งบางครั้งก็ท�ำหน้าที่สอน หรือแนะน�ำการใช้ Computer
ในโรงเรียน ครูแอบภูมิใจนิดๆ และมีความสุขทุกครั้งที่ได้สอน แต่เป็นการสอนที่ไม่
ผูกพัน ความสุขนั้นก็จางหายไป ครูโหยหาการสอนที่ผูกพัน ผูกพันด้วยความรัก
ความปรารถนาดี อย่างจริงใจ ครูอยากเห็นเด็กๆ เจริญเติบโตด้วยมือของครู ครูไม่เคย
ลืมความรู้สึกดีๆ ที่เด็กตัวเล็กๆ บางคนขอกอดครูทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ครูยอมรับ
เงินเดือนเพียง หนึ่งในสามที่ครูรับจากบริษัท เพียงมารับเงินเดือนของครูอาจจะน้อย
แต่ ก็ มี ค วามสุ ข เมื่ อ ย้ อ นไปในวั น แรกที่ เข้ า สอบสั ม ภาษณ์ เ พี่ อ เป็ น ครู ตอนหนึ่ ง
“ครูรุ่งกานต์ วังบุญ” ถามผู้สัมภาษณ์ว่าต้องท�ำงานกี่วัน วันละกี่ชั่วโมง ทั้งนี้เพราะ
ครูชินกับการท�ำงานบริษัท ผู้สัมภาษณ์ท่านยิ้มและตอบว่า เป็นครูต้องท�ำงานทุกวัน
ท�ำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ครูประทับใจในค�ำตอบมากบัดนี้ครูมีความสุข และซาบซึ้ง
ต่อค�ำตอบนั้น เพราะครูสามารถท�ำได้ เป็นการสอนที่ผูกพันสามารถเป็นครูได้ทุกวัน
และเป็นครูตลอด ๒๔ ชั่วโมง
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ครูรังสี พุฒจร

บ้านสวนเรือนฝัน อ�ำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

พ่อเสือสอนลูก สู่การเปลี่ยนแปลง

“ …ครูครับ ครูเคยบอกพวกเราว่า ถ้าไม่มีล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ก็ไม่มีลูกเสือ
และผมก็ขอบอก ต่อว่า ถ้าไม่มี ครู ที่เป็นพ่อเสือของเราในวันนั้น ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้
วันที่พวกผมมีงาน มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ พร้อมจะส่งต่อ
ชีวติ ดีๆ สูล่ กู หลานให้มที ยี่ นื ในสังคม…” เสียงสะท้อนเหล่านีม้ าจาก บรรดาลูกศิษย์ของ
ครูรังสี พุฒจร อดีตครูผู้สอน โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา
สุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และผู้บริหาร
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และ
ต�ำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คือผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างเชียงใหม่
ย้อนกลับไปในอดีต สิ่งที่เป็นแรงบันดาลให้ “รังสี” เลือกอาชีพครู คงต้องยก
ให้กับพี่สาว ซึ่งเป็นครู ท�ำให้เห็นชีวิตที่เรียบง่าย แต่งกายสุภาพ วาจาไพเราะ สอนเด็ก
ด้วยความเมตตา เด็กๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองก็ให้ความนับถือ ครั้นเมื่อ “รังสี” จบ
การศึกษาจากวิทยาลัยครูและผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
สอนที่โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชูทิศ) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถม
ศึกษา จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เริ่มสอนในระดับวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมเวลา การท�ำหน้าที่ครู ๕๒ ปี ส�ำหรับการท�ำหน้าที่ครู สอน ดูแล อบรมนักเรียนที่
ส่งผลต่อความเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั คือช่วงเวลาทีเ่ ป็นครูผสู้ อน และผูบ้ ริหารใน
วิทยาลัยพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ตลอดจนวิทยาลัยการอาชีพ ทั้งนี้เพราะเหล่า
ลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นวัยที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและเป็นที่ทราบกันดีว่า
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นักเรียนที่เลือกเรียนทางอาชีพ ส่วน
มากจะมี พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวไม่สู้จะดี และดูเหมือนว่าจะ
มีพละก�ำลังมากกว่านักเรียนเลือกเรียน
ทางสามัญทั่วไป จึงมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ท�ำให้ครูผดู้ แู ล ต้องมีเทคนิค
การดูแลมากมายและบนพื้นฐานที่ว่า
“ทุ ก คนคื อ ลู ก ต้ อ งดู แ ล” นั บ ว่ า เป็ น
ความโชคดีที่ “ครูรงั สี พุฒจร” เข้าใจใน
หลักการและหัวใจของวิชาลูกเสือ ครูจงึ
น�ำมาใช้ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม ทั้งในลักษณะการเข้าค่ายอย่างเต็มรูปแบบ
และสอดแทรกการอบรมสัง่ สอน ครูให้ความส�ำคัญต่อการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างจริงจัง
ทุ่มเท ทั้งความรู้ ความสามารถเสียสละทั้งทรัพย์สินส่วนตัว และเวลาที่เป็นความสุข
สบายส่วนตัว เพียงเพื่อให้หัวใจของวิชาลูกเสือ ที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีพร้อมจะท�ำ
ประโยชน์เพื่อคนอื่น เข้าไปอยู่ในตัวของลูกศิษย์ และน�ำพาลูกศิษย์ไปสู่อนาคตที่ดี
ครูได้ช่วยดูแล ปกป้อง ประคับประครอง ส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่ง และจะยังคงติดตาม
ถามถึงตลอดไป แม้วันนี้ครูจะอยู่ในต�ำแหน่งข้าราชการบ�ำนาญ ครูก็ยังท�ำหน้าที่
เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาลูกเสือ เปิดบ้านสวนเรือนฝันเป็นที่พบปะทุกคนที่มี
หัวใจเป็นลูกเสือ
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ครูกิ่งกาญจน์ กันนาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้มีความรักเป็นหลักในการสอน

ครูกิ่งกาญจน์ กันนาง ครูกล่าวว่า “ความรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง และจะท�ำให้
สามารถสร้างทุกสิ่งได้ ตามที่เราต้องการ” นับว่าเป็นหลักคิดที่ครูใช้เป็นแนวทาง
การสอน ตลอด ๓๖ ปี ครูส�ำเร็จการศึกษาระดับ การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิชา
วิทยาศาสตร์ (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก และครุศาสตร์มหา
บัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (วิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ครูรัก และมีความปรารถนายิ่งที่จะเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ แต่การเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ครูสอนที่โรงเรียนบ้านวังขาว จังหวัด
สุโขทัย ได้รับมอบหมายให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งครูไม่มีพื้นฐานการสอนเด็ก
เริ่มเรียนมาก่อน จึงท�ำให้ต้องเตรียมการสอน มากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์หลายเท่า
เวลานั้นครูมองการสอน เป็นการดูแลเด็กที่ไร้เดียงสา ไม่ใช่สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ครูเป็น
ทัง้ แม่ เป็นพีเ่ ลีย้ ง เป็นพยาบาล เป็นแม่ครัวและเป็นครู ก่อนจะสอนครูจะโอบกอด หรือ
บางครัง้ ต้องปลอบโยน การเรียนการสอนเน้นการเตรียมความพร้อม และการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็น กลยุทธ์ส�ำคัญคือเพลง เกม หนังสือที่มีภาพ สีสันสวยงาม ท�ำให้
ครูลืมวิชาเคมี เวลาผ่านไปแต่ละปีแม้จะเหนื่อย ต้องอดทนเพียงใด ครูก็เต็มใจ และ
มีความสุขที่ได้ดูแลลูกศิษย์ เริ่มอ่านเขียน ครูท�ำให้เพื่อนครูและผู้บริหารต้องชื่นชม
เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องที่ครูสอนจะอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ครูมีความรัก ความผูกพันกับลูกศิษย์ตัวน้อยๆ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๕ ปี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยความจ�ำเป็นของครอบครัว ครูย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัด
เชียงใหม่ สอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้เป็น
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โรงเรียนขยายโอกาส ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนอยู่ในวัยรุ่น การเรียนการสอน จึงเน้นการลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติการทดลอง และ
การพาไปศึกษาในสภาพจริง กิจกรรมส�ำคัญคือการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักเรียน
มีผลงานดีๆ จากโครงงานนับว่าเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้นักเรียนชอบวิชาวิทยาศาสตร์
ตั้งใจเรียนมากขึ้น ท�ำให้ในแต่ละรุ่น มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ครูได้รับ
ค�ำชื่นชม ในการสอน โดยมีรางวัลให้เป็นก�ำลังใจ เช่น รางวัลครูสอนดี พุทธศักราช
๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนที่ท�ำให้ครูได้รับการชื่นชมนั้น
ครูตอ้ งให้ความส�ำคัญแก่นกั เรียนทุกคน ครูรจู้ กั นักเรียนทุกคน มีการเยีย่ มบ้าน ติดตาม
ดูแล บางกรณีต้องให้ความช่วยเหลือ อย่างเอาใจใส่ให้ความเห็นอกเห็นใจ ให้ความ
เป็นกันเอง และครูท�ำอย่างจริงใจต่อเนื่อง ทั้งนี้ด้วยความรัก ความเมตตา นักเรียน
ให้ความไว้วางใจ ขอค�ำปรึกษาอยู่เสมอๆ แม้จะเรียนจบไปแล้วครูก็ยังเป็นที่ปรึกษา
ด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ลูกศิษย์ทุกคนจะกล่าวสอดคล้องกันว่า ครูเป็น
แรงบันดาลใจทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้พวกเขา ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง แต่สำ� หรับครูแล้ว
ครูมีความรักเป็นพื้นฐานที่ท�ำและมอบแต่สิ่งดีๆ ให้ลูกศิษย์เสมอ

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 145

ครูบุญแก้ว เกิดความสุข
โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
จังหวัดตรัง

มือที่คอยดูแล ช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครอง

ครูบุญแก้ว เกิดความสุข เมื่อย้อนเวลาไปในอดีต การถูกเลี้ยงดูอย่างอบอุ่น
ได้รับความรัก จากครอบครัว มีครูดีๆ เป็นตัวอย่าง ท�ำให้ “เด็กหญิงบุญแก้ว” เป็น
คนอ่อนโยน มีเมตตา รักความยุติธรรม ชอบช่วยเหลือ ดูแลผู้อื่นและศรัทธาในอาชีพ
ครู ครั้นเมื่อจบการศึกษา จากวิทยาลัยครูภูเก็ต ได้ท�ำหน้าที่เป็นครูผู้สอนและเป็น
“ครูแก้ว” ของเด็กๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาไทย
และดูแลงานแนะแนว ซึ่งเป็นงานหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นงานที่
ครูชอบ เพราะท�ำให้ครูได้รู้จักนักเรียนทุกคน ทั้งเป็นการรู้จักจากข้อมูลที่ครูจัดท�ำเป็น
ระบบหรือการเยี่ยมบ้าน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจส�ำคัญเพราะจะท�ำให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนในกลุ่มปกติทุกคนจะมีโอกาสได้พบครูท่ีบ้าน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แต่ส�ำหรับนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง อาจจะต้องได้พบมากกว่า
หนึ่งครั้งแล้วแต่กรณี ครูจะให้ความรัก ความเข้าใจ ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบและขอค�ำปรึกษาได้ตลอดเวลา ครูเป็นคนมีลักษณะพิเศษ
คือ ช่างสังเกต เมือ่ พบนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมไม่ปกติครูจะเข้าไปใกล้ชดิ พยายามให้การ
ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ปัจจุบัน สภาพสังคมทั่วไป มีครอบครัวที่
แตกแยกมากขึน้ ท�ำให้มจี ำ� นวนนักเรียนในกลุม่ เสีย่ งมากขึน้ เป็นความเสีย่ งทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านความประพฤติเกเร เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ
มีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร รวมถึงมีปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงท�ำให้ครูท�ำงาน
หนักมากขึ้น แต่ครูก็ไม่ท้อ ครูท�ำงานอย่างทุมเทและเสียสละ ท�ำให้สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนให้รอดพ้นจากสภาพเสีย่ ง ผ่านวิกฤตของชีวติ ไปได้ในหลายกรณี เช่น กรณีเป็น
ลูกก�ำพร้าขาดคนดูแล ครูแก้วก็รับเป็นลูกบุญธรรม ให้การอุปการะให้ได้รับการศึกษา

146 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

บางกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากมีพฤติกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร ครูก็ช่วยดูแลรักษา
จนกระทั่งหาย ชีวิตก็สามารถไปต่อได้ บางกรณีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูก็จะ
ช่วยหาทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมที่ท�ำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนจะ
รักและให้ความไว้วางใจ ครูแก้วมาก เรียกครูว่า แม่ ความไว้วางใจและสิ่งที่ได้รับ ท�ำให้
นักเรียนพูดต่อๆ กันว่า “ทุกปัญหา ทุกค�ำถามครูแก้วมีค�ำตอบเสมอ” และหลายคน
บอกว่า “ถ้าไม่มีครูแก้วในวันนั้น จะไม่มีพวกเขาในวันนี้ วันที่มีที่ยืนอย่างมั่นคงใน
สังคม...” ผลงานทีป่ รากฏท�ำให้ครูมเี ครือข่ายในการร่วมดูแล ช่วยเหลือนักเรียนมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่หน่วยงานพัฒนาสังคม เจ้าที่หน้า
หน่วยงานที่รับการส่งต่อ รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด สิ่งหนึ่งที่เพื่อนครู ผู้ปกครอง
ตลอดจนผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานยอมรับและลงความเห็นว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูแก้ว เป็นตัวอย่างของการดูแลช่วยเหลือทีค่ ำ� นึงถึงสิทธิเด็กเป็นส�ำคัญ ซึง่ ครูแก้ว
จะยังเป็นมือที่เข้มแข็งคอยดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครอง นักเรียนทั้งวันนี้
และตลอดไป
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ครูสุรพงษ์ กูลนรา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
จังหวัดตราด

เพราะมีโค้ชในวันนั้น จึงมีวันนี้

“ชีวิตที่ต้องแกร่ง และก้าวเดินให้มั่นคง เพราะมีคนที่ต้องดูแล” คงเป็น
ค�ำกล่าวที่ มิได้ผดิ ไป จากชีวติ ของครู สุรพงษ์ กูลนรา หรือครู ดร.สุรพงษ์ กูลนรา สุภาพ
บุรุษจากชายฝั่งทะเลตะวันออกสุด ของประเทศ ครูเป็นชาวจังหวัดตราดโดยก�ำเนิด
และมาจากครอบครั ว ใหญ่ มี พี่ น ้ อ ง ๙ คน แม้ ฐ านะทางครอบครั ว ไม่ สู ้ จ ะดี นั ก
แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่กส็ นับสนุนให้ลกู ๆ ได้เรียนหนังสือ ซึง่ นับว่าโชคดีที่ “เด็กชาย สุรพงษ์”
ในเวลานั้ น เป็ น คนที่ เรี ย นหนั ง สื อ เก่ ง ระดั บ ประถมได้ เข้ า เรี ย นในโรงเรี ย น
ศึกษาสงเคราะห์จนั ทบุรซี งึ่ เป็นโรงเรียนประจ�ำทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยใดๆ และทีน่ นี่ บั ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาฟุตบอล เขาได้พบคุณครูที่ดูแลเขาเป็นอย่างดี ท�ำให้
เขาเก่งทั้งวิชาการและฟุตบอล ต่อมาเขากลับมาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน
ตราษตระการคุณ ซึ่งเวลานั้นต้องช่วยครอบครัวท�ำมาหากินแม้จะได้ทุนการศึกษา
แต่กถ็ อื ว่าเป็นช่วงทีล่ ำ� บากทีส่ ดุ ในชีวติ แต่สงิ่ ยังคงมีอยูอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอคือ ผลการเรียนดี
มีความอดทน มีวินัยในการฝีกซ้อม และเป็นนักฟุตบอลที่แข็งแกร่ง ในที่สุดเขาก็ได้รับ
ทุนการศึกษา เข้าศึกษาที่วิทยาลัยครูจันทบุรี เป็นนักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน
และได้ความชืน่ ชมจากอาจารย์ผสู้ อนว่าเรียนดี และมีความประพฤติดี เมือ่ จบการศึกษา
วุฒิ ป.กศ ต้น ก็มีโอกาสได้เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ สอนที่โรงเรียนชุมชน
วัดบ่อไร่ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสอนวิชาคณิตศาสตร์และพลศึกษา รวมถึง
ฝึกซ้อมนักฟุตบอลของโรงเรียน “ครู สุรพงษ์ กูลนรา” ทุ่มเททั้งการสอนและฝึกซ้อม
นักกีฬา จนสามารถส่งนักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๒ ปี เข้าแข่งขันและเข้าชิงแชมป์ในวันเด็ก
แห่งชาติที่สนามศุภชลาศัย จากบ่อไร่ไปไกลถึงสนามศุภชลาศัย สร้างความฮือฮา
ในวงการฟุตบอลมาก และความฮือฮามีมากยิ่งขึ้น เพราะนักฟุตบอลไม่สวมรองเท้า
นับเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่น่าจดจ�ำ และระหว่างท�ำหน้าที่สอน ครูได้พัฒนาตนเอง
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จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อด้วย
ระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาและระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬาในเวลาต่อมา
ชีวิตการเป็นครูต้องย้ายโรงเรียนเพราะความจ�ำเป็นที่ต้องดูแลครอบครัว ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๐ ครูย้ายไปสอนที่โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา ฝึกซ้อมนักฟุตบอล เข้าแข่งหลาย
ต่อหลายรายการ สร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียน ครูได้ความชืน่ ชม ในความเอาใจใส่ ความ
ทุ่มเท เสียสละทั้งด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการฝึกซ้อม ดูแล
นักฟุตบอล แต่สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้นครูได้ท�ำหน้าที่ด้วยจิตวิญาณของความเป็นครู ใช้
ความเป็นนักกีฬา ความเป็นโค้ช เป็นที่ปรึกษาดูแล ช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนที่ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครูน�ำกีฬาฟุตบอลมาเป็นหลักส�ำคัญในการดูแลนักเรียน
สนามกีฬากลายเป็นที่พักที่มีความอบอุ่น เพราะมีครูดูแล ช่วยเหลืออย่างมีเมตตา
พร้อมกันนั้น ห้องพักนักกีฬา ก็กลายเป็นห้องเรียนที่สอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตลอดระยะเวลาร่วม ๔๐ ปี ครู ดร.สุรพงษ์ กูลนรา ทั้งเก่งและแกร่งในการ
ท�ำหน้าทีค่ รูผสู้ อนตลอดจนเป็นโค้ชนักฟุตบอลอย่างต่อเนือ่ ง แม้วา่ ในช่วงท้ายของชีวติ
ราชการ ครูเปลี่ยนเป็นสายการบริหาร ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเขาสมิง
แล้วก็ตาม ครูก็ยังคงท�ำหน้าดูแล นักเรียน นักกีฬา เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าครูได้สร้าง
เยาวชนให้เป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ หลายคนที่มี
ชื่อเสียงในสังคม เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ นักฟุตบอลทีมสโมสร เป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอล
เป็นครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นนักธุรกิจตลอดจนเป็นนักการเมือง
ท้องถิ่น ซึ่งทุกคนกล่าวตรงกันว่า ถ้าไม่มี โค้ช ในวันนั้นก็ไม่มีพวกเขาในวันนี้
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ครูอนวัช นกดารา
โรงเรียนวัดล�ำเหย
จังหวัดนครปฐม

ภูมิปัญญา รักษ์วัฒนธรรม สร้าง สานงาน สู่อาชีพ

ครูอนวัช นกดารา หรือครู ดร.อนวัช นกดารา ผู้เป็นภูมิปัญญา (Knowledge
or Wisdom) ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ผสมผสาน ศิลปวัฒนธรรมพืน้ บ้านของชาวชุมชน
ครูได้รวมไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เกิดจากสร้างสม ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง และพัฒนาติดต่อกันมานานกว่า ๓๗ ปี ครูเป็นชาวจังหวัด
นครปฐมโดยก�ำเนิด ในวัยเด็กจะมีความคุ้นชินกับโรงเรียน เพราะ “เด็กชายอุบล”
(อนวัช) จะวิ่งเล่นตามประสาเด็ก บางครั้งจะช่วยแม่ขายขนมในโรงเรียน หรือไม่ก็ช่วย
พ่อเปิดประตูหน้าต่างโรงเรียน และที่ขาดไม่ได้คือทุกครั้ง เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมการ
แสดง “เด็กชายอุบล” จะต้องนัง่ จ้องดูหน้าเวทีดว้ ยความสนใจ ครัน้ เมือ่ ได้เป็นนักเรียน
ก็จะสนใจฝึกฝนการแสดงเป็นพิเศษ และมักจะถูกเลือกให้แสดงนาฏศิลป์หรือการแสดง
อืน่ ๆ ออกโชว์อยูบ่ อ่ ยครัง้ จากความชอบได้รบั การพัฒนาเป็นความสามารถและมีความ
ตั้งใจจะเป็นครู จึงเข้าศึกษาที่วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เรียนในระดับ ป.กศ.ต้น แผนการ
เรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ต่อด้วยระดับ ป.กศ.สูง จากวิทยาลัยครูนครปฐม นับว่าเป็นการ
สร้างสมประสบการณ์ ด้านศิลปะการแสดงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อจบการศึกษา ได้เข้า
สู่การเป็นครูผู้สอนนาฏศิลป์ อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ ๒๕๒๔ สอนที่โรงเรียนวัดล�ำเหย
อ�ำเภอตอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากวันนั้น
เป็นต้นมา “ครู ดร.อนวัช นกดารา” ก็สอนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ที่โรงเรียน
แห่งนี้ จวบจนปัจจุบัน ด้วยลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่เป็นคนใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง
เพื่อการต่อยอดความรู้ และประสบการณ์อยู่เสมอ ท�ำให้ครูศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรีด้านนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรม ที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และถึงแม้ว่าครูจะได้
รับการศึกษาขัน้ สูงสุดในระบบการศึกษาแล้วก็ตาม แต่ครูกย็ งั คงเป็นครูสอนในโรงเรียน
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ประถมศึกษา ทั้งนี้ ด้วยความรัก ความผูกพัน ความทะนุถนอม ความหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความตั้งใจที่จะผสมผสานศิลปวัฒนธรรมชุมชน ให้เป็น
อีกหนึ่งของมรดกไทย ประกอบกับจิตวิญาณของความเป็นครู โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอด
ความรู้ ความสามารถสูผ่ เู้ รียน ทัง้ เยาวชนและชาวชุมชน ซึง่ ส่วนมากจะเป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
ที่จะได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
ครูจึงตั้งใจท�ำงานด้วยความ อดทน ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อจัดการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบมีเนื้อหาสาระ ครอบคลุม ทั้งดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง
ประยุ ก ต์ เครื่ อ งแต่ ง กาย การแต่ ง หน้ า ตลอดจน การบริ ห ารจั ด การการแสดง
กระบวนการเรียนการสอน มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคฝึกปฏิบัติ รวมถึงการออกแสดงโชว์
บางครั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนกับวิทยากรที่มีชื่อเสียง ผลงานเป็นที่ประจักษ์
สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก พร้อมเผยแพร่ทั้งใน และต่างประเทศ
ซึ่งน�ำเสนอผ่านกิจกรรมส�ำคัญๆระดับชาติหลายกิจกรรมเช่น น�ำเสนอในงานมหกรรม
ภาพยนต์เอเซีย-แปซิกฟิก ประเทศเวียดนาม งานมหกรรมพืน้ บ้านโลก ประเทศเกาหลีใต้
เป็นต้น อีกทั้งท�ำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัด
นอกจากนี้ครูยังมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานการวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมไปยังต่าง
ประเทศและเป้าหมายส�ำคัญคือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ พัฒนาต่อความรู้
สู่การมีงาน มีรายได้ระหว่างเรียน และ หรือพัฒนาสู่อาชีพมั่นคง เช่น เป็นครูผู้สอน
ในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ รับการแสดงเป็นอาชีพ ท�ำธุรกิจรับจัดงานการแสดงเปิด
ร้านตัดเย็บชุดการแสดงและการแต่งหน้าอย่างครบวงจร เป็นต้น
“ครู ดร.อนวัช นกดารา” น�ำความรู้ ความสามารถที่สร้างสมมาตลอดได้
ถ่ายทอดสู่เยาวชนและผู้สนใจจ�ำนวนไม่น้อย ซึ่งเขาเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนชีวิต ทั้งงานและอาชีพ เชื่อมโยงสู่การด�ำเนินชีวิตที่มั่นคง ย่อมท�ำให้เกิดความ
เข้าใจ ความรัก ความส�ำนึกที่ดีงามต่อศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของไทย
ซึ่งจะสานต่อคนรุ่นหลังอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
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ครูทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
จังหวัดนครพนม

ไชยบุรี - แม่น�้ำสามสี- ๓ ดี ที่ท�ำได้

ครูทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของนวัตกรรมไชยบุรีแม่น�้ำสามสี-๓ ดี ที่ท�ำได้ เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ “ส�ำนึกดี มีวนิ ยั ใจอาสา” นวัตกรรมการสร้างวินยั ในตนเอง ครูตระหนัก
ดีวา่ ถ้าทุกคนมีวนิ ยั จะสามารถแก้ปญ
ั หาได้ทกุ เรือ่ ง ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ทัง้ ระบบในองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ ครูผู้สั่งสมประสบการณ์ การดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน มาตั้งแต่การเป็นครูผู้สอน ประกอบกับครูมีบุคลิกภาพที่โดดเด่น
ในความเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็ง อบอุน่ มีเมตตา แต่เฉียบขาดในบางสถานการณ์ ซึง่ สอดคล้อง
กับชีวติ ในวัยเด็ก เพราะครูมาจากครอบครัวใหญ่ ครูตอ้ งช่วย คุณพ่อคุณแม่ ดูแลน้องๆ
ท�ำให้ฉายแววเป็นครูและเป็นนักปกครองในเวลาเดียวกัน ครูจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาการพัฒนาสังคม และปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา เป็นครูผสู้ อนครัง้
แรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สอนที่โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ต�ำบลไชยบุรี อ�ำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ท�ำหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา และเป็นครูที่ปรึกษา การเป็นครู
ที่ปรึกษาเป็นนับว่างานส�ำคัญ ที่ต้องรู้จักนักเรียน ระยะเวลากว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา
สภาพปัญหาของนักเรียนหรือเรื่องที่นักเรียนจะขอค�ำปรึกษาส่วนมากจะเป็นเรื่อง
การเรียน ซึ่งอาจไม่ต้องมีนวัตกรรมอะไรมากที่จะให้การช่วยเหลือ เวลาผ่านไปสภาพ
สังคมเปลี่ยนไปการดูแลนักเรียนจ�ำเป็นต้องเป็นระบบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูเปลี่ยนสายงานเข้าสู่การด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครูให้
ความส�ำคัญต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เน้นการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบนั
พร้อมใช้ มีนโยบายให้ครูทปี่ รึกษาเยีย่ มบ้านนักเรียนทุกคน การคัดกรองจัดกลุม่ นักเรียน
มีความชัดเจน ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มพิเศษ (รวมนักเรียนต้องการพิเศษ)
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ในบทบาทผู้บริหารให้ความสนใจในการลดจ�ำนวนกลุ่มเสี่ยงน้อยลง จึงมีนวัตกรรมใน
การสร้าง กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เครือข่ายผู้ปกครองช่วยดูแล เพิ่มเครือข่ายสนับสนุน
จากภายนอกโดยเฉพาะโรงพยาบาล ต�ำรวจ พัฒนาสังคม ส�ำหรับ ไชยบุรี-แม่น�้ำสาม
สี-๓ ดีที่ท�ำได้เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ
มีระเบียบวินัย
การท�ำงานของครูเป็นที่ยอมรับ ท�ำให้ได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงานเช่น
รางวัลพระราชทานสตรีไทยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โล่บุคคลดีเด่นจากสภาผู้ปกครองและ
ครูแห่งประเทศไทย รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�ำ) เป็นต้น ไชยบุรีแม่น�้ำสามสี-๓ ดีที่ท�ำได้ อาจจะต้องพัฒนาให้เหมาะสมแต่ต้องด�ำเนินการต่อไป
เพราะเด็กๆ ทุกคนคือลูกของเรา
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ครูอัจฉรา คะษาวงค์
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
จังหวัดนครพนม

ปลูกคิด มีจิตอาสา ในวัยอนุบาล

ครูอัจฉรา คะษาวงค์ ครูอนุบาลผู้มีบุคลิกลักษณะ อ่อนโยน พูดจาไพเราะ
ปราดเปรียว มีไหวพริบ และมีความแกร่งซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งเหมาะสมกับการเป็น
คุณแม่เลีย้ งเดีย่ วทีเ่ ข้มแข็ง สามารถเลีย้ งดูลกู ๆ ให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างน่าชืน่ ใจ อาชีพ
ครูเป็นอาชีพที่ “อัจฉรา” ใฝ่ฝันมาตลอด เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่เล่นเหมือนกับ
เด็กผู้หญิงคนอื่น เพราะเธอจะเล่นเป็น ครู ประกอบกับ“อัจฉรา” มีคุณตาซึ่งท่าน
เป็นครู เป็นต้นแบบ ครั้นเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยม “อัจฉรา” จึงสมัครสอบเรียน
ต่อ ด้วยทุนครูกันดาร ใช้เวลาเรียน ๒ ปี และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ “อัจฉรา” ได้เป็น
ครูอัจฉรา ตามที่ตั้งใจ สอนที่โรงเรียนบ้านโชคอ�ำนวย จังหวัดนครพนม ช่วงเวลาที่สอน
ครูพบมรสมชีวิตที่ต้องสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับ แต่ถึงกระนั้น ครูก็ตั้งใจท�ำงาน
ยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับความพยายามพัฒนาตนเองเรื่อยมาจนจบการศึกษารับปริญญา
ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาการสอนประถมศึกษา ป.บัณฑิต ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษาและบริหารการศึกษา เพราะความจ�ำเป็นของครอบครัว
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนอนุบาลนครพนมจนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา ๓๖ ปีที่ท�ำหน้าที่สอน ครูต้องสอนทุกวิชา มากบ้างน้อยบ้างแล้ว
แต่ความจ�ำเป็นของแต่ละโรงเรียน ซึง่ ครูไม่เคยต่อรองส�ำหรับวิชาทีข่ อรับผิดชอบตลอด
คือ วิชาลูกเสือ ซึ่งครูตระหนักในความส�ำคัญของการสอนวิชาลูกเสือเป็นอย่างดี
ทั้งนี้เพราะกระบวนการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือ เป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้นักเรียนเป็น
ผู้มีจิตสาธารณะอันเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญของพลเมืองคุณภาพ การสร้างหรือปลูกฝัง
ความเป็นพลเมืองคุณภาพ มีความจ�ำเป็นต้องอาศัยเวลาและความต่อเนื่อง จึงควร
ปลูกฝังตัง้ แต่วยั อนุบาล และหรือวัยประถม ดังนัน้ ครูจงึ ขอรับผิดชอบสอน การจัดการ
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เรียนการสอน เน้นการสังเกต จดจ�ำ เชื่อฟัง พึ่งตนเอง มีระเบียบวินัย เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น บ�ำเพ็ญประโยชน์ รักษาจารีตประเพณี โดยจัดกิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับวัย และด้วยลักษณะเด่นของครู ที่อ่อนโยน รักนักเรียนเสมือนหนึ่งลูก
ครูจึงเป็นครูที่นักเรียนรัก อยากเข้าใกล้และเป็นครูที่ผู้ปกครองไว้ใจ ครูเป็นคนที่ศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ จึงมีผลงานด้านการเรียนสอนในลักษณะของงานวิจัย นับว่าเป็น
การเพิ่มความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานหรือโรงเรียนอื่นๆ ครูจึงได้รับเชิญให้
เป็นวิทยากรอยู่เนืองๆ รวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในงานส�ำคัญต่างๆ ซึ่ง
ครูกย็ นิ ดีทจี่ ะรับใช้สงั คม พร้อมทีจ่ ะเป็นจิตอาสาในทุกเรือ่ งทีค่ รูสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพราะ
ครูเป็นครูของเด็กอนุบาล และเด็กประถม ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการแบบอย่างที่ดี
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ครูก�ำปั่น นิธิวรไพบูลย์
ครูศิลปินพื้นบ้านเพลงโคราช
จังหวัดนครราชสีมา

ใช่ร่ายมนต์ ให้หลงรัก แต่รักจริง ต้องฝึกฝน

“…ใช่ร่ายเวทมนต์ ให้คนหลงรัก ถ้ารักจริงต้องฝึกฝน เพราะหลายคนลืมตา
และอ้าปากได้ จากเพลงโคราช ..บ้านเอ็ง..” นี่คือสิ่งที่ครูก�ำปั่น นิธิวรไพบูลย์ จะบอก
ให้บอกต่อๆ ครูเป็นเจ้าของคณะเพลงโคราช ก�ำปั่นบ้านแท่น ครูเพลงโคราชที่โด่งดัง
จากจังหวัดนครราชสีมา ดินแดนแห่งธรรมชาติ และอารยะธรรม เมื่อย้อนเวลาไปใน
อดีต ราว ๕๐ ปี “เด็กผู้ชายก�ำปั่น” มีความรักในลีลา ท�ำนอง และบทเพลงพื้นบ้าน
อันเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปในเวลานั้น เขาได้มั่นฝึกฝนกับครูเพลงในท้องถิ่น
อย่างมุง่ มัน่ และอดทน ทัง้ นี้ ด้วยฐานะทีย่ ากล�ำบากประกอบกับต้องเดินทางไกลท�ำให้
สิ่งที่ได้เรียนรู้มีคุณค่ายิ่งนัก เพราะสิ่งที่ครูได้เรียน ได้รับในเวลานั้น มิใช่แต่เฉพาะ
ความสามารถเชิงบทเพลงโคราชเท่านั้น แต่ครูได้ซึมซับเอาความเป็นครู ความเป็น
ครูด้วยจิตวิญญาณ ครูที่ตั้งใจทุ่มเทการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์โดยมิหวัง
สิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากลูกศิษย์จะได้รับความรู้ที่ครูถ่ายทอดให้แล้ว ยังน�ำไปสู่การ
เปลีย่ นแปลงในชีวติ ของลูกศิษย์อย่างแท้จริง ซึง่ เวลานีถ้ งึ แม้วา่ ครูจะมีวยั เลยวัยเกษียน
แต่ครูกย็ งั เป็น ครูสอนเพลงโคราช สร้างชีวติ ใิ หม่ให้ลกู ศิษย์ได้อกี มากมาย มีทงั้ ลูกศิษย์
ในระบบการเรียนปกติ หรือ การเรียนนอกระบบ รวมถึงลูกศิษย์ที่ขอมาเรียนรู้เพื่อ
น�ำไปพัฒนาอาชีพศิลปิน เช่น สุนารี ราชสีมา รวมถึงเอกชัย ศรีวิชัย ซึ่งเขายอมรับว่า
เพลงโคราชที่เรียนรู้จากครูก�ำปั่น กลายเป็น เพลงหมากัด อัน โด่งดังของเขา และลูก
ศิษย์อกี หลายคนได้นำ� ความรู้ ทักษะในเพลงโคราช ไป ประกอบอาชีพเลีย้ งดูครอบครัว
ได้อย่างจริงจัง ลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าว่า “…จากเวลาเพียง ๑ ชั่วโมงระหว่างที่เขารอรถ
เพือ่ ไปขายแรงงานในกรุงเทพฯ ท�ำให้ชวี ติ เขาเปลีย่ นไป เพราะเวลานัน้ เขายืนฟัง ดูการ
แสดงเพลงโคราชของครูก�ำปั่นท�ำให้เขาเกิดความรักและเปลี่ยนใจไม่เดินทาง แต่กลับ
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มาขอเป็นลูกศิษย์ทนั ที ท�ำให้วนั นีเ้ ขามีอาชีพเล่นเพลงโคราช ส่งผลต่อรายได้ทสี่ ามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง…”
ครูบอกว่าเพลงโคราชเหมือนมีมนต์ขลัง เพราะแม้เวลาจะผ่านไป มีเพลง
หลายรูปแบบเข้ามา ในสังคม แต่ทว่าบทเพลง ท่วงท่า ท�ำนองเพลงโคราชก็ยังคง
ได้รับความนิยม ครูยังเป็นครูเพลงโคราชในเวลานี้ และตลอดไป ซึ่งครูไม่เคยลืม
แรงบันดาลใจที่มาจากเหตุการณ์ส�ำคัญที่ครั้งหนึ่งครูได้มีโอกาสไปสอนเพลงโคราชให้
กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำจังหวัดนครราชสีมา ผู้ต้องขังเหล่านี้จะต้องไปแสดงเพลง
โคราชต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (พระอิสิริยะยศในเวลานั้น) และ
เมื่อการแสดงจบลง พระองค์ทรงปรบพระหัตถ์แล้วทรงตรัสกับครูว่า “ไพเราะดีนะ
ครูสอนเขาใช่ไหม หากเขาพ้นโทษออกไปแล้วอยากให้ครูช่วยสอนเขาต่อ เขาจะได้มี
อาชีพ” ครูรับใส่เกล้า พร้อมน�้ำตาแห่งความปลื้มปิติ ท�ำให้วันนี้ ครูจึงเป็นครูเพลง
สอนคนฟังเพลง เล่นเพลงโคราชภายใต้ทฤษฏี รู้ชัด รู้เจน รู่เล่นเพลงโคราช
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ครูจุติพร จันทร์เผือก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะช�ำ)
จังหวัดนครราชสีมา

ดั่งฟ้าลิขิต สร้างยุวชน คนศิลป์ สู่ อินเตอร์

มีค�ำกล่าวถึงที่มาของความสามารถในเชิงศิลป์ ว่าเป็นพรสวรรค์หรือเป็น
พรแสวง แต่ส�ำหรับครูจุติพร จันทร์เผือก แล้ว ความสามารถที่ครูมีเป็นดังฟ้าลิขิต
เพราะครูเกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาไม่มีความพร้อม
ทางฐานะ “เด็กหญิงจุตพิ ร” เป็นพีส่ าวคนโตในจ�ำนวนพีน่ อ้ ง ๔ คน โอกาสทีจ่ ะได้เรียน
หนังสือแทบไม่มี แต่เธอยังโชคดี ที่มีคุณตาคุณยายสนับสนุน เธอเป็นเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนประถมในชนบท หรือคนทัว่ ๆ ไปเรียกว่า “เด็กบ้านนอก” แต่เป็นเด็กบ้านนอก
ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เธอไม่รู้ตัวว่า มีความชอบภาษาอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่
เธอรู้จัก Rederdigest magazine ชอบการ์ตูนฝรั่ง ชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะที่เป็น
ภาษาอังกฤษ จะห่อขนมทิง้ เป็นขยะเธอจะเก็บมาอ่าน นับว่าเธอเรียนรูแ้ ละพัฒนาความ
สามารถด้านภาษาด้วยตัวเอง และเป็นความสามารถที่ท�ำให้เธอได้ไปต่อ จบการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
ก้าวเข้าสูอ่ าชีพครูในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สอนทีโ่ รงเรียนเทศบาล ๑ (บัวใหญ่) จังหวัด
นครราชสีมา ระยะแรกครูคาดว่า คงจะได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
แต่โรงเรียนต้องการครูสอนศิลปะ “ครูจุติพร จันทร์เผือก” จึงกลายเป็นครูสอนศิลปะ
นับตั้งแต่นั้นมา ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๕ ปี ท�ำให้ความสามารถด้านศิลปะที่แฝงอยู่
ในตัวได้ปรากฏชัด ครูทมุ่ เทเวลา และความสามารถเพือ่ การสอน การถ่ายทอดสูล่ กู ศิษย์
ตัวน้อยๆ อย่างจริงจัง ท�ำให้ลูกศิษย์มีผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์มากมาย เด็กรักครู
อยากมาโรงเรียน ห้องเรียนสดใสด้วยผลงานนักเรียน เมื่อส่งผลงานเข้าประกวด เริ่มได้
รับรางวัล สร้างความประทับใจให้ผู้ชมงานศิลปะ โดยเฉพาะผู้ปกครอง ท�ำให้ครูต้อง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาศิลปกรรมศาสตร์ เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนศิลปะมากขึน้ ครูสร้างบรรยากาศ กระตุน้ ความคิด
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สร้างสรรค์ พร้อมตัวอย่างทีห่ ลากหลาย ประกอบกับการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรม
น�ำเสนอผลงานออกสู่ชุมชนมากขึ้น ครูได้มีโอกาสน�ำลูกศิษย์ตัวน้อยๆ เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระเทพฯ (พระอิสริยยศ ในเวลานั้น) เพื่อน�ำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์ พระองค์
ทรงมีพระเมตตาตรัสชม ยังความปราบปลืม้ กับทุกคนเป็นอย่างยิง่ และอาจจะเป็นความ
บั ง เอิ ญ หรื อ ไม่ ก็ ต าม ระหว่ า งน� ำ เสนอผลงานที่ มี ช าวต่ า งชาติ เข้ า ร่ ว มชมผลงาน
เด็กนักเรียน ครูจึงท�ำหน้าที่เป็นล่ามจ�ำเป็น สร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติ และ
ผูค้ นในงาน นับว่าเป็นสถานการณ์ ทีท่ ำ� ให้ในเวลาต่อๆ มาครูมกั จะได้รบั เชิญให้เป็นล่าม
และเป็นวิทยากรสอนศิลปะแก่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกรณีที่มีการออกหน่วยเพื่อ
ท�ำงานการกุศลของทหารชาวต่างชาติ ส่งผลให้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ครู
รับรางวัลทูตสันติภาพ (กิตติมศักดิ์) จากสมาพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก นับว่าเป็น
แรงกระตุ้น ท�ำให้ครูพัฒนาการสอนศิลปะโดยบูรณาการกับภาษาอังกฤษ และท�ำให้
ว่าทีย่ วุ ศิลปิน สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ในระดับทีห่ นึง่ และทีน่ า่ พอใจมาก คือเด็กๆ
มีความกล้าพูดภาษาอังกฤษ ครูส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดในเวทีต่างประเทศ
หลายครั้ง ท�ำให้ผลงานได้รับรางวัลและนักเรียนก็ต้องเดินทางไปรับรางวัล เช่น ในงาน
International year of the Reef Art and Design Competition, Hong Kong
ซึ่งจัดขึ้นสองครั้ง นักเรียนได้รับรางวัลทั้ง ๒ ครั้ง
รางวัลทีไ่ ด้รบั เป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญต่อเด็กๆ เพราะจะส่งผลให้เขาพัฒนาต่อยอด
ความสามารถของตนเอง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตและส�ำหรับ ครูจุติพร
จันทร์เผือก ภูมิใจที่ได้น�ำความสามารถที่ซ่อนในตัว พัฒนาต่อ ท�ำให้สามารถสร้าง
พัฒนา ว่าที่ยุวศิลปิน เหล่านั้น ครูให้สัญญาว่าจะท�ำต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
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ครูบุญสนอง สมวงศ์
โรงเรียนปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

ใฝ่หาความรู้ อุทิศตนเพื่อศิษย์

ครูบุญสนอง สมวงศ์ หรือครู ดร.บุญสนอง สมวงศ์ ผู้ใฝ่หาความรู้เพื่อศิษย์
ที่กล่าวเช่นนั้น เพราะครูศึกษาหาความรู้จบปริญญาตรี ๑๑ สาขาวิชา ปริญญาโท ๒
สาขาวิชาและปริญญาเอก ๑ สาขาวิชา ซึ่งทุกสาขาวิชาน�ำสู่การพัฒนาการเรียน
การสอนเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ ลู ก ศิ ษ ย์ ในวั ย เด็ ก ของครู ส นองได้ รั บ การสั่ ง สอนใน
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ท�ำให้ครูมจี ติ ใจอ่อนโยน ซาบซึง้ ในพุทธประวัติ ดังนัน้ จึงเป็น
แรงบันดาลใจในการรับราชการครูหลังจากจบการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ครูสนอง
สมัครเป็นครูสอนระดับอาชีวศึกษาในโรงเรียนเอกชน ต่อมา สอบบรรจุรับราชการครู
ครั้งแรกปี พ.ศ.๒๕๒๙ สอนที่โรงเรียนปากช่อง โดยได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จนถึงปัจจุบัน ครูมี
วิธีการควบคุมระเบียบวินัยนักเรียนได้อย่างยอดเยี่ยม ท�ำให้นักเรียนแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบและมีวนิ ยั ในตนเอง ทัง้ นีเ้ พราะครูปฏิบตั ติ นเป็นตัวอย่างดีทงั้ การแต่งกาย
การตรงต่อเวลา การประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่าง ครูมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อวงการ
ศึกษาอีกมากมาย ได้รับการชื่นชม เช่น รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ขั้นที่ ๑
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ รางวัลการสอนลูกเสือ
ประเภทผู้สอน จากส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ – ๒๕๖๐ และรางวัล
คุรุสภาสดุดี เป็นต้น
นอกจากนี้การที่ครูน�ำความรู้มาถ่ายทอดสู่นักเรียน ผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดย
เน้นเรื่องระเบียบวินัย การมีจิตอาสา และอุทิศตนเพื่อสังคม ส่งผลต่อการปฏิบัติจริง
เช่น กรณีที่นักเรียนน�ำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่น ให้รอดชีวิตจากการถูกงูกัด
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จนเป็นที่กล่าวชื่นชมอย่างกว้างขวาง ท�ำให้นักเรียนผู้นั้นได้รับพระราชทานเหรียญ
ลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ นอกจากนี้ ครูยังสามารถการจัดการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ท�ำให้ผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์
มี ค ะแนนดี ส่ ง ผลให้ O-NET ในกลุ ่ ม วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกันมา ๕ ปีซ้อน นับว่าเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่า
ครู ดร.บุญสนอง สมวงศ์ เป็นครูผู้ใฝ่หาความรู้และน�ำมาถ่ายทอดเพื่อศิษย์อันเป็นที่รัก
ได้ประสบผลส�ำเร็จ อย่างน่าชื่นชม
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ครูวัชระ ศิลป์ประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโพนจาน
จังหวัดนครราชสีมา

ครูผู้เป็นยิ่งกว่า ครูสอนศิลปะ

“ …ถ้าถามว่าครูวัชระคือใคร ขอตอบว่า ครูวัชระคือรถรับส่ง ครูวัชระคือโค้ช
การแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ครูวชั ระคือช่างถ่ายรูป (ถ่ายรูปติดบัตรนักเรียน) ครูวชั ระ
คือพ่อแม่พาไปหาที่เรียน พาไปสอบ พาไปหาที่พัก พาไปหางานท�ำ ครูวัชระเป็นที่
ปรึกษา ยามมีปัญหาและครูวัชระเป็นอีกมากมาย…” นี่เป็นเพียงค�ำกล่าวส่วนหนึ่ง
ของลูกศิษย์ครูวัชระ ศิลป์ประเสริฐ ครูผู้ช�ำนาญการในงานศิลปะ ครูชอบงานศิลปะ
มาตั้งแต่ในวัยเด็ก และครูก็มีความคุ้นชินกับอาชีพครู เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครู
ท่านทั้งสองมีความโอบอ้อมอารี มีเมตตาเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้าน ไปไหนมาไหน
ก็จะมีแต่คนรักและให้เกียรติ นับว่าเป็นความน่าศรัทธายิ่งนัก และท่านก็สนับสนุนให้
ลูกๆ เป็นครู ดังนัน้ ในครอบครัวก็มแี ต่ครู จึงท�ำให้ “วัชระ” เลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัย
ครูนครราชสีมา ครั้นเมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิ ป.กศ.สูง การสอนศิลปะ ในปี พ.ศ.
๒๕๒๓ สอบบรรจุเป็น “ครูวชั ระ ศิลป์ประเสริฐ” สอนครัง้ แรกทีโ่ รงเรียนบ้านจาน ต�ำบล
ก�ำปัง อ�ำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ครูสอนที่นี่
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๖ ปีไม่เคยย้ายไปไหน และถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น
พืน้ ทีท่ ตี่ งั้ ของโรงเรียนมีสภาพเป็นถิน่ ทุรกันดารไม่มไี ฟฟ้า ไม่มปี ระปา เส้นทางคมนาคม
ขรุขระ ถนนเป็นดินเหนียวหน้าฝนจะไม่สามารถใช้รถใช้ถนนได้ แม้แต่รถจักรยาน
อีกทั้ง ไม่มีรถโดยสารแล่นผ่าน ซึ่งครูก็ทราบและเข้าใจในสภาพพื้นที่มาก่อน ดังนั้น
ครูจึงใช้วิชาความรู้ด้านศิลปะปรับปรุงโรงเรียน ตลอดจนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบๆ
โรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ โดยมีนักเรียนเป็นผู้ช่วยและได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
เพื่อนครู ภารโรงและชุมชน ครูสอนวิชาศิลปะและวิชาอื่นๆ ที่ไม่มีครูสอน การเรียน
การสอน เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นหลัก ครูใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ อี่ ย่างพอเพียง
ครอบครัวเป็นสุขไม่มหี นีส้ นิ ครูเป็นตัวอย่างทีด่ ที งั้ การครองตน ครองคน และครองงาน
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ต่อมาครูต้องการให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้านมีการศึกษาสูงขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง
ในการท�ำงาน มีอาชีพ มีรายได้ ครูจึงติดต่อประสานงานเปิดเป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส่วนตัวครูกพ็ ฒ
ั นา
ตนเองโดยการศึกษาต่อ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูและเพื่อนครูร่วมมือกัน
จัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านของครู ซึ่งจัดสอนซ่อมเสริม
แบบให้เปล่า ในช่วงเย็นและวันหยุด จะมีค�ำเชิญชวนจากครูที่ทุกคนได้ยินเป็นประจ�ำ
ว่า “วันนี้ใครว่างไปเรียนที่บ้านครูนะ” ครูจัดท�ำโครงการส่งเสริมทักษะทางศิลปะสู่
ความเป็นเลิศด้วยชุมนุม นับว่าการสร้างเยาวชน คนศิลปะที่มีฝีมือจ�ำนวนไม่น้อย
มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ท�ำให้ ณ เวลานี้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายได้จัดท�ำหอศิลป์
ในหมู่บ้าน (อยู่ระหว่างด�ำเนินการ) ใหัเป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านศิลปะของครู
และลูกศิษย์ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีที่ครูได้ดูแล และพัฒนาลูกศิษย์
รุน่ แล้วรุน่ เล่า ครูไม่เพียงแต่สง่ ขึน้ ฝัง่ แต่ครูตามไปส่งถึงทีส่ ดุ ครูเป็นทุกอย่างให้ลกู ศิษย์
ครูเป็นยิ่งกว่าครูสอนศิลปะ
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ครูส่งศรี เหรียญมนี
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ สืบสาน ศิลปะไทย

ครูสง่ ศรี เหรียญมนี ผูบ้ ม่ เพาะเมล็ดพันธ์แห่งวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะ
ความงดงาม แห่งดอกไม้และใบตอง อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทย
กล่าวได้อย่างภาคภูมิว่าครูเกิดและเติบโตในสวนดอกไม้ ปลูกและดูแลดอกไม้อย่าง
ครบวงจร ดอกไม้และใบตองคืองานในครอบครัว ครูเรียนรู้งานดอกไม้ใบตองเบื้องต้น
จากคุณแม่ และการที่ลูกๆทุกคนเป็นลูกมือของคุณแม่ ท�ำให้ครอบครัวรักงานดอกไม้
รักงานคหกรรม ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคหกรรม จากวิทยาลัยครู
สวนดุสิต รับราชการเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา โดยได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาการจัดดอกไม้ งานใบตอง งาน
แกะสลัก งานมาลัย งานบายศรี และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานดอกไมใบตอง จนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา ๓๕ ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครูมีคุณูปการต่อการศึกษา แขนงคหกรรมศาสตร์
เป็นอย่างยิ่ง ครูสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกับศึกษาหาความรู้ จัดท�ำเอกสารต�ำรา
ตัวอย่างงานและแนวทางการสอน เผยแพร่อย่างกว้างขวาง นับว่าเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ ควบคู่กับการสอนลูกศิษย์ ทั้งด้านงานฝีมือและทักษะชีวิตอย่างตั้งใจ
ด้วยความทุ่มเทและเสียสละทั้งนี้บนพื้นฐานของความรักและเมตตา ครูเป็นผู้ที่มี
บุคลิกภาพที่อ่อนโยน แจ่มใสมักจะสร้างรอยยิ้ม ให้เพื่อนๆ และลูกศิษย์อยู่เสมอ ท�ำให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีความสุข ร่วมกันสร้างสรรค์งาน และรักที่จะเรียน
วิชานี้ เป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อันมีค่าและงดงามนี้
ส่งผลให้ลูกศิษย์ สร้างสรรค์ผลงาน และประสบผลส�ำเร็จจากการแข่งขันได้รับรางวัล
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ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้ ณ ประเทศ
แคนนาดา รางวัล รองชนะเลิศ การแกะสลักผัก ผลไม้ ในหัวข้อโขนพระราชทานระดับ
ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ที่น�ำความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคง
ท�ำให้ครูส่งศรี เหรียญมนี มั่นใจว่าลูกศิษย์ ทุกคนเป็นเมล็ดพันธ์ที่ดี มีคุณภาพพร้อมจะ
แพร่กระจายความงดงามของดอกไม้ใบตอง ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
...หอมรวยรินกลิ่นบุปผาผกาพรรณ กลีบตองสรรรองมาลีสีงดงาม...
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ครูสุรพงษ์ มีศรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

เคียงข้างผู้สร้างฝัน มีเป้าหมายสู่อนาคต

ครูสรุ พงษ์ มีศรี “…ชีวติ แกร่ง กล้า อยูท่ คี่ ดิ มัน่ ค้นหา พัฒนาตนเอง มีจติ อาสา
ไม่เกี่ยงงาน เพื่อองค์กร จะเคียงข้าง ผู้สร้างฝันที่มีเป้าหมายสู่อนาคต…” ถึงวันนี้
๒๘ ปีแล้วกับการเป็นครูสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ครูเป็น
ชาวจังหวัดราชบุรีโดยก�ำเนิด ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กไม่ได้สวยงามสนุกสนานตามวัยอย่างที่
คิด หากแต่ความยากล�ำบากได้สอนให้เข้มแข็งทรหด อดทน โชคดีทเี่ ป็นคนรักดี รักเรียน
ย่อมมีคนเห็นใจ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยที่หลายคนใฝ่ฝัน และเมื่อ
ย้อนเวลากลับไป บอกอย่างไม่ต้องเขินอายว่า “ปากกัด…สุดๆ” แต่ก็ได้ก�ำลังใจจาก
ผูใ้ หญ่ใจดี ภายในรัว้ มหาวิทยาลัยได้สร้างเด็กหนุม่ คนนี้ ให้เรียนรูก้ ารเป็นผูน้ ำ� กลุม่ อย่าง
สร้างสรรค์และปลูกฝั่งจิตส�ำนึกรักการเป็นครู เพื่อถ่ายทอดบอกสิ่งดีๆ ต่อเยาวชน
ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทภาษาไทย
ต่อมาระหว่างการท�ำงานครูได้ศึกษาต่อ และส�ำเร็จการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและการบริหาร เป็นครู
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่สถาบันแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน
ครูรับผิดสอนวิชาองค์การเกษตรกรในอนาคต ครูมีความถนัดส่วนตัวในด้าน
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งเป็นคนชอบค้นหา ใฝ่เรียนรู้ ประกอบกับมีอุปนิสัย
ไม่เกี่ยงงาน จึงสามารถสอนได้ทุกวิชาที่ได้รับการร้องขอ เช่น การพัฒนาการเป็นผู้น�ำ
เกษตรกร ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ชีวติ และสังคม วิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ ๒ นอกจากนี้ยังรับหน้าที่อบรมรมนักศึกษา เป็นพิธีกรในงานส�ำคัญๆ
และเป็นแกนหลักในการพัฒนาหลักสูตรทัง้ ในระดับสถาบัน และระดับชาติ รวมถึงเป็น

166 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

วิทยากรเผยแพร่ความรู้และการสร้างจิตส�ำนึก ในการเป็นผู้น�ำทางการเกษตรอันเป็น
เสมือนหนึง่ กระดูกสันหลังของประเทศ วิชาองค์การเกษตรกรในอนาคต เป็นวิชาส�ำหรับ
นักศึกษาระดับ ปวช.เกษตรกรรม ซึ่งนักศึกษาส่วนมากจะมีความขาดแคลนเกือบ
ทุกด้าน จุดเริ่มต้นที่ครูมอบให้คือความเข้าใจ ความเห็นใจ ความเมตตา ความรักและ
เสริมพลังความแกร่ง กล้า ด้วยความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เรียนรู้ด้วย
ความอดทนและเชื่อมั่นในตนเอง ครูจึงมีกิจกรรม ทั้งในสถานการณ์จริงหรือจ�ำลอง
และสื่อการสอนอย่างหลากหลาย สร้างคนที่มีทั้งความรู้ รู้จริง ปฏิบัติได้ ปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะและมีความกล้า สามารถเป็นผู้น�ำได้ เสียงสะท้อนส่วนหนึ่ง
ของลูกศิษย์ “ ไพศาล” ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาพัฒนาจาก เด็กที่ขาดแคลน เก็บตัวไม่กล้า
แสดงออก ครูได้ให้การดูแลช่วยเหลือทุกด้าน เมื่อจบการศึกษา ปัจจุบันท�ำงานเป็น
พนักงานคนส�ำคัญของบริษัทในเครือ SCG บอกว่า “…เพราะครูสุรพงษ์ ท�ำให้ผมมีวัน
นี้ และไม่กลัวไมโครโฟน สามารถ เดินขึน้ เวทีอย่างมัน่ ใจ…” และ “เป้” ลูกศิษย์คนหนึง่
เขาจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนทีช่ อื่ สียง และมาจากครอบครัวทีเ่ คยมีฐานะ แต่
ประสบมรสุมท�ำให้ครอบครัวต้องล�ำบาก เขาเข้ามาเรียนในสถาบันนีอ้ ย่างตัง้ ใจ ระหว่าง
เป็นนักศึกษาได้รบั ความไว้วางใจจากนักศึกษาทัว่ ประเทศให้เป็นนายก อกท. (องค์การ
เกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย) หลังจากจบการศึกษาครูติดตามดูแล ช่วยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่ ปัจจุบนั เป็นพนักงานบริษทั แห่งหนึง่ และท�ำการเกษตรแบบพอเพียง ประสบ
ผลส�ำเร็จในระดับทีน่ า่ พอใจ รวมถึงการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรูใ้ ห้รนุ่ น้องๆ ได้อย่าง
น่าประทับใจ… ครูภูมิใจในลูกศิษย์ ทุกคน ครูจะขออยู่เคียงข้าง ผู้สร้างฝันที่มีเป้า
หมายสู่อนาคต ต่อไป
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ครูมนตรี คงแก้ว
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สร้าง พัฒนา สืบสานมรดกวัฒนธรรม

ครูมนตรี คงแก้ว ผู้รักหนังตะลุงเป็นชีวิตจิตใจ ครูมีลักษณะเด่นด้านการร้อง
และการแสดง โดยเฉพาะหนังตะลุง ซึ่งเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยความสามารถทางภาษา
หรือความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนไม่น้อย จึงไม่แปลกที่ครูจะชอบเรียนวิชาภาษาไทย
ครูเป็นชาวนครศรีธรรมราชโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่
รวมถึงคุณยายเป็นชาวนา คุณยายเป็นชาวนาที่ทันสมัยมีหัวการค้าและมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ท�ำให้ครอบครัวของครู ค่อนข้างมีฐานะและหลานๆ ของคุณยายได้รับการ
ศึกษา ซึ่งเวลาต่อมาได้รับราชการทุกคน ในวัยเด็กครูเป็นเด็กรักเรียนพอๆ กับรัก
กิจกรรมประเภทร้องและแสดงหนังตะลุง จนได้รับต�ำแหน่งนายหนังตะลุงประจ�ำ
โรงเรียน จึงท�ำให้ครูมีความถนัดในบทกลอน และชอบเรียนวิชาภาษาไทยยิ่งขึ้น
ครูจบศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช จากนั้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ก็เข้ารับราชการครู สอนที่โรงเรียนมะค่า
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ปัจจุบันสอนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี ครูท�ำหน้าที่สอนวิชาภาษาไทยเป็นหลัก เป็นการสอน
ด้วยความรัก ความถนัดและจากพื้นฐานที่ชอบการแสดงหนังตะลุง กิจกรรมการเรียน
การสอน จึงเชื่อมโยงสาระส�ำคัญของภาษา ครบ ๔ ทักษะ แต่ออกมาในลีลาหนังตะลุง
และหรือการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท�ำให้การเรียนภาษาไทยเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน นักเรียนได้ฝึกครบทุกทักษะ รวมถึงได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ เพื่อรักษ์ และ
ดูแลวัฒนธรรม ครูจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการสืบค้นข้อมูลด้วย
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ตนเอง การได้เรียนจากปราชญ์ทอ้ งถิน่ นักเรียนได้คดิ และออกแบบการแสดง ตลอดจน
วิเคราะห์หาแนวทางที่จะสืบสานต่อ รวมถึงได้เรียนรู้การบริหารจัดการ การแสดง
หรือน�ำเสนอผลงาน อย่างไรก็ตามทุกกิจกรรม ครูจะเน้นความรัก ความสามัคคี มี
จิตอาสา ซึง่ ลูกศิษย์แต่ละรุน่ ได้แสดงสะท้อนความสามารถให้เป็นทีป่ ระจักษ์ และน�ำไป
ความสามารถนั้นๆ พัฒนาตนเอง น�ำไปเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ ไม่ว่าการเป็นพิธีกร
ผู้ประกอบศาสนพิธี นักข่าว นักพูด ผู้น�ำชุมชน นักออกแบบกิจกรรมการแสดง
ตลอดจน ครู อาจารย์ ซึ่งนับว่าเป็นช่วยสานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
บางครั้งอาจเห็นว่าครูทุ่มเท เสียสละต่อการจัดกิจกรรมหรือฝึกนักเรียนมาก
แต่ก็เป็นการทุ่มเท ด้วยความเต็มใจ เพราะครูตระหนักดีว่านี่คือหน้าที่ของครูที่มี
ความส�ำคัญต่อการดูแลรักษาวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ
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ครูบุญเสริฐ จันทร์ทิน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เห็นแววชัด ขัดให้วาวแล้วส่งต่อ

ครูบญ
ุ เสริฐ จันทร์ทนิ หรือครู ดร.บุญเสริฐ จันทร์ทนิ ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ความช�ำนาญการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในวัยเด็กครูเป็นเด็กเรียนดี
มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน มีหลายครั้งที่รู้สึกคับข้องใจ ว่าท�ำไมจึงเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ได้ดี รู้สึกท้อ จนกระทั่งได้พบคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่านหนึ่ง ท่านสอนช้าๆ
ท�ำให้ความเป็นนามธรรมเกิดเป็นภาพ (รูปธรรม) ในสมองของนักเรียน ท�ำให้เข้าใจและ
เรียนได้ดีขึ้นมาตามเป็นล�ำดับ “เด็กชายบุญเสริฐ” เก็บเอาความประทับใจจากคุณครู
มาเป็นแรงบันดาลใจที่จะประกอบอาชีพครูและตั้งใจว่าจะเป็นครูท่ีสอนให้นักเรียน
ประทับใจ
ครู ดร.บุญเสริฐ จันทร์ทนิ ส�ำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ศึกษาศาสตร์)
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการ
นวัตกรรมเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในช่วงเวลาที่ใกล้
จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีเหตุการณ์ ที่เป็น
ความทรงจ�ำดีๆที่มีค่าต่ออาชีพ คือ “บุญเสริฐ” รับงานสอนพิเศษ หนุ่มน้อยนักเรียน
ชั้น ม.๒ คนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของผู้มีฐานะดี หนุ่มน้อยคนนี้จึงถูกตามใจมาก
มักจะเรียกร้องความสนใจ ด้วยการใช้ก้อนหินปากระจกเป็นเหตุให้พ่อแม่ต้องชดใช้
ค่าเสียหายเป็นประจ�ำ เมื่อ“บุญเสริฐ” ต้องไปสอน ก็มีค�ำเตือนจากผู้ที่เคยมาสอนแล้ว
ว่า “มาที่นี่อย่าดื่มน�้ำเพราะจะเจอสิ่งแปลกปลอม” ท�ำให้เขาเข้าใจทันทีว่าคงไม่ต้อง
สอนหนังสือ คงเปลี่ยนเป็นการพูดคุยดีกว่า จากนั้นเป็นต้นมา “บุญเสริฐ” ก็กลายเป็น
ที่ปรึกษาของหนุ่มน้อยคนนั้น ซึ่งช่วยให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไป ตั้งใจเรียนมีอนาคต
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ที่ดีในเวลาต่อมา ประสบการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ได้หลักคิดว่า การเป็นครูคงจะตั้งหน้า
ตั้งตาสอนหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ คงต้องท�ำความรู้จักและท�ำความเข้าใจผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ “บุญเสริฐ” สอบบรรจุได้เป็น “ครูบุญเสริฐ จันทร์ทิน” สอน
ที่โรงเรียนกงหราพิชากร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในต�ำบล ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
และต้องช่วยงานอืน่ ๆ รวมถึงรับผิดชอบงานแนะแนว ยอมรับว่าเป็นงานทีห่ นักมาก แต่
ก็มีความสุข เพราะได้รู้จักและเข้าใจนักเรียน น�ำเอาประสบการณ์คราวที่เจอหนุ่มน้อย
คนนั้นมาใช้ พยายามให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
หรือศาสนา ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วยความจ�ำเป็นทางครอบครัว ครูได้ย้ายมาสอน
ทีโ่ รงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และสอนวิชาคณิตศาสตร์
การสอนที่นี่ครูต้องพัฒนาตัวเองให้ทันต่อความก้าวไกลทางวิทยาการ ครูต้องท�ำหน้าที่
ดูแลนักเรียนพักประจ�ำ ท�ำหน้าที่ครูที่ปรึกษา แม้ว่าในภาพรวมจะคิดว่านักเรียน
ที่นี่มีความพร้อม พร้อมที่จะเรียนไม่น่าจะมีปัญหา แต่ในความเป็นจริง ครูต้องน�ำ
ประสบการณ์จากหนุ่มน้อยคนครั้งกระโน้นมาใช้อย่างเต็มที่ และใช้มากกว่าโรงเรียน
ที่ผ่านมา ต้องเพิ่มกิจกรรมพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิต ฝึกการดูแลตนเอง ท�ำอาหาร
ซ่อมแซมเสื้อผ้า ซึ่งครูก็ท�ำงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ
ครูตระหนักและเข้าใจดีว่า หน้าที่คือการต้องดูแลอย่างเข้าใจ มองหาแวว
หรือความถนัดของนักเรียนให้ได้ แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเรียนการสอนหรือ
จัดประสบการณ์ให้ตรงกับความถนัดหรือความต้องการ ครูจึงต้องมั่นศึกษาหาความรู้
ส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างเต็มความสามารถ และทีผ่ า่ นมาครูกท็ ำ� หน้าทีน่ ไี้ ด้เป็น
อย่างดี นักเรียนมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ได้รบั ค�ำชืน่ ชมมากมาย เรียกว่า “ขัดจนมีความ
แวววาว” พร้อมก้าวเดินออกสู่การมีอนาคตที่ดี รุ่นแล้วรุ่นเล่า ตลอดเวลา ๒๖ ปี และ
ครูยังคงท�ำหน้าที่ มองหาเมื่อ เห็นแววชัด ขัดให้วาวแล้วส่งต่อ
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ครูเยาวภาณี พงศ์กระทุง
โรงเรียนชุมชนลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แต่ เปลี่ยนแปลง

ความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับ ครูเยาวภาณี พงศ์กระทุง เป็นความรัก
ความศรัทธาที่มีต่อคุณพ่อ คุณพ่อท่านเป็นคุณครู ต�ำแหน่งสุดท้ายก่อนที่อุบัติเหตุ
จะพรากท่านไป ท่านเป็นคุณครูใหญ่ ท่านเป็นทีร่ กั ของเด็กๆ และชาวบ้าน คุณพ่อท่าน
ได้รับเกียรติและได้รับการยกย่องเพราะท่านเป็นคุณครูที่ดี มีเมตตาให้ความกรุณาต่อ
ผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้านหรือหรือเพื่อนร่วมงาน
ท่านท�ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมไว้มากมาย ทั้งพัฒนาโรงเรียน พัฒนาชุมชน เมื่อคราว
เกิดวาตภัยที่ปากพนัง คุณพ่อเป็นหนึ่งในก�ำลังหลักที่ช่วยเหลือชาวบ้าน วันที่ท่าน
จากไป ลูกสาวคนนี้สัญญาว่า “โตขึ้นจะเป็นครูเหมือนคุณพ่อ”
ครูเยาวภาณี พงศ์กระทุง จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียนวัด
ปากเมือง และปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนชุมชนลานสกา จนถึงปัจจุบัน
ครูมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย สอนภาษาไทย แต่การเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถม ต้องสามารถสอนได้ทุกวิชา ให้ความส�ำคัญต่อทักษะหลักคือ การสอนอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ซึง่ ครูได้ใช้ความสามารถ ความถนัด เพือ่ พัฒนานักเรียนให้ไป
ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ และเกินเป้าหมาย เพราะสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนให้สงู ขึน้ และครูตระหนักดีวา่ การจะดูแลหรืออาจพูดได้วา่ การจะปัน้ คนๆ คนหนึง่
ให้เป็นตัวเป็นตนก่อนจะส่งต่อไป ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังนั้น ตลอดเวลา ๓๑ ปีที่ผ่านมา
ครูจึงเน้นการบูรณาการทุกสาระค�ำนึงเสมอว่าทุกกิจกรรมในโรงเรียนคือการสอนและ
ครู คือต้นแบบที่นักเรียนจะเลียนแบบ ครูเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับนักเรียน ตลอดจน
เพือ่ นร่วมงาน ซึง่ เพือ่ นๆ ได้สะท้อนว่าครูเป็นแม่บา้ นตัวอย่างทีร่ กั ความสะอาด มีความ
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เป็นระเบียบ เรียบร้อย ครูเป็นตัวอย่างนักพูด นักประชาสัมพันธ์ พูดจาไพเราะพูด
และประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งทีเ่ ป็นสาระตรงประเด็น ครูเป็นตัวอย่างนักวิจยั นักออกแบบ
การสอน ครูเป็นตัวอย่างนักอ่าน นักเขียน ครูรักการอ่าน ชอบการเขียน ครูมีงานเขียน
เพื่อเป็นสื่อหลายเล่ม ครูเป็นตัวอย่าง “ผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน”
“…ครูคะหนูและน้องอยากให้ครูอ่านบันทึกนี้ เราสองคนไม่มีวันลืม แม้วันนั้น
หนูจะเรียนแค่ชั้น ป.๕ วันที่เราสองคนร้องไห้มาโรงเรียน เราไม่อยากบอกใครเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา การที่พ่อเมาแล้วท�ำร้ายแม่ แม่ด่าพ่อว่าเล่นการพนัน
จนเราไม่มีอะไรจะกิน นั้นเป็นเรื่องปกติ เราได้ยินทุกวัน แต่วันนั้นแม่ทิ้งเราไป เราต้อง
อยู่กับยาย หนูคิดว่าครูรู้ เพราะครูกอดหนู ปลอบหนู ต่อมาเราสองคนก็มาเรียนปกติ
แต่หนูไม่อยากพูดกับใคร น้องหนูก็ชอบด่าทอหยาบคาย เวลานั้นเราเกลียด พ่อแม่
มาก ครูมักจะเรียกเราไปฟังนิทาน ครูให้หนังสือ นิทานมาเล่มหนึ่ง ครูบอกว่าครูเขียน
เอง หนูอ่านนิทานเล่มนี้บ่อยมาก จนมันขาด วันนี้หนูดูแลแม่ได้แล้ว แม้พ่อจะจากไป
อย่างไม่มีวันกลับ เราก็มีความสุข หนูคิดถึงครู หนูหยิบหนังสือของครูมาอ่าน ท�ำไม
วันนี้หนูมองแม่ แล้วหนูต้องร้องไห้ เพราะหนังสือของครูชื่อ รักที่ไม่เคยเปลี่ยน
แปลง…”
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พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดท่าพระเจริญพรต
จังหวัดนครสวรรค์

เปิดใจรับ ปรับนิสัย ใฝ่พากเพียรเรียนรู้จริง

พระนิ โรธรั ก ขิ ต กั บ ความเมตตาของท่ า น ซึ่ ง สะท้ อ นจากสุ ภ าพบุ รุ ษ
แต่งกายดี บุคลิกสุขุม พูดจาชัดถ้อยชัดค�ำ มองภายนอกก็พอจะบอกได้ว่า สุภาพบุรุษ
ผู้นี้คงจะเป็นครู อาจารย์ในสถาบันใดสถาบันหนึ่ง และก็จริง เมื่อท่านสุภาพบุรุษ เสร็จ
ภารกิจจากการปรนนิบัติหลวงพ่อ ท่านก็แนะน�ำตนเองว่า ท่านเป็นอาจารย์สอนใน
สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง มีวุฒิทางการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และเล่าว่า ท่านมา
อยู่ที่วัดแห่งนี้ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆและจ�ำความได้ว่ามาพร้อมกับพ่อแม่ ซึ่งล�ำบาก
ยากจนมาก เร่รอ่ นจากอีสานแวะพักทีว่ ดั แห่งนี้ ได้รบั ข้าวปลาอาหารจากหลวงพ่อ ท�ำให้
อิ่มท้องและนอนหลับสบายหายเหนื่อย พักอยู่ประมาณ ๒-๓ วัน แต่แล้ว เช้า
วันหนึ่ง ตื่นขึ้นมาก็ไม่พบพ่อแม่ เด็กน้อยคนนั้นก็เอาแต่ร้องไห้แทบขาดใจ นับตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมา เด็กน้อยก็อยู่ในการอุปการะของหลวงพ่อ ตราบถึงวันนี้ แต่ไม่มีเพียง
เท่านี้ ยังมีเพื่อนและเด็กๆอีกหลายคน ที่หลวงพ่ออุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ให้การ
ศึกษา ได้เรียนทั้งทางวิชาสามัญและทางบาลีธรรม ใครจะบวชหรือไม่ก็ตาม ล้วนแล้ว
แต่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทั้งสิ้น ท่านให้การอุปการะทุกคนได้ศึกษาต่อ เติบโต
เป็นคนดี บ้างก็อยู่ในเพศบรรพชิต สืบสานพระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของ
ท่าน บ้างก็เป็นฆราวาส มีงาน มีอาชีพ มีฐานะเลี้ยงดูตัวเอง พ่อแม่ และครอบครัวได้
หลวงพ่อเป็นผู้มีเมตตาแก่ผู้ตกทุกข์ได้อยาก และผู้ขาดโอกาสอย่างแท้จริง หลวงพ่อ
ผู้มากด้วยน�้ำใจเมตตา ที่กล่าวถึงท่านคือ พระนิโรธรักขิต (สุนทร ขนฺติโก)
พระนิโรธรักขิต เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
นครสวรรค์ กรรมการสถานศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ปัจจุบัน
แม้ท่านมีอายุ ๘๒ ปี ท่านยังคงเอาใจใส่สั่งสอน พระ เณร นักเรียนและประชาชน ด้วย
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จิ ต วิ ญ าณของความเป็ น ครู โ ดยแท้ ท่ า นเป็ น ครู ส อนพระภิ ก ษุ สามเณรโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเวลากว่า ๕๘ ปี มีลูกศิษย์
จ�ำนวนมาก จากทั่วสารทิศมาขอพึ่งใบบุญ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ส�ำหรับความตั้งใจของท่านที่จะเป็นครูให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
มาจากความล�ำบากในวัยเด็กของท่าน ท�ำให้ท่านขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
เมือ่ เข้าสูเ่ พศบรรพชิต ท่านจึงตัง้ จิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อโต พระประธานในอุโบสถ
ว่า ขอสละเพื่อการส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ ที่จะส่งผลส�ำเร็จในการสร้างคน
ให้สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรม เพื่อเด็กและเยาวชนของชาติได้เข้าถึงการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน ดั้งนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านจึงให้การสนับสนุนการศึกษา
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาหรือโรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรต ให้การสนับสนุนโรงเรียนและสถานศึกษา
ทุกระดับ เช่นโรงเรียนบ้านสระงาม โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม โรงเรียนวัดท่าพระ
เจริญพรวิทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด อุปถัมภ์นักเรียนยากจนส่งให้เรียนต่อ
มีงาน มีอาชีพ มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษาตลอดจนงบประมาณสนับสนุน
การก่อสร้าง ฯลฯ และด้วยความเมตตายิ่ง ท่านยังคงท�ำหน้าที่เป็นครูสอน โดยมี
หลักการสอนว่า เปิดใจรับ ปรับนิสัย ใฝ่ใจพากเพียร เรียนรู้จริง
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ครูจันทนี โตพูล

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ แล้วไปต่อ

ครูจนั ทนี โตพูล ครูผมู้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการสอนภาษาอังกฤษ จัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมาเป็น
เวลากว่า ๒๔ ปี ปัญหาในการสอนเหมือนๆ กันทุกปี เพราะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ และมีทศั นคติทไี่ ม่ดตี อ่ ภาษาอังกฤษ ไม่เห็น
ความส�ำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ มีความท้อในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฝืนใจ
เรียนทั้งๆ ที่ไม่ชอบเลย ด้วยเหตุนี้ ครูจันทนี โตพูล จึงสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของนักเรียนให้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�ำวัน
เมื่อย้อนกลับในวัยเด็ก ครูชอบภาษาอังกฤษเพราะถูกปลูกฝังจากครอบครัวคุณพ่อ
คุณแม่เป็นครู ท่านจะสนับสนุนให้ลกู ชอบภาษาอังกฤษ โดยผ่านหนังสือการ์ตนู วิดที ศั น์
ทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ ประกอบกับในวัยประถมชอบครูสอนภาษาอังกฤษ อยากพูดภาษา
อังกฤษได้และอยากเป็นแอร์โฮสเตส ครูจบการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการ
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปลี่ยนความคิดมาเป็นครู และสอบบรรจุ
เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๗ สอนที่โรงเรียนบ้านร่องแช่ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
สอนทีโ่ รงเรียนนุม่ ประสงค์วทิ ยา อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี จนถึงปัจจุบัน
ครูจันทนี โตพูล จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค “ เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ”
โดยให้นักเรียนเรียนรู้ แบบโครงงานทั้งนี้ให้เลือกท�ำโครงงานตามความสนใจ เช่น
โครงงานน�ำเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แยกเป็นกลุ่มย่อย เช่นกลุ่มแหล่งท่องเที่ยว อาหาร
และไกด์เรือน�ำเที่ยว ซึ่งแต่ละกลุ่ม ต้องมีการก�ำหนดสถานการณ์ บทสนทนา และ
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จัดท�ำสื่อ ให้น�ำเสนองานเป็นระยะ ผ่านการตรวจความถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน ก่อนน�ำเสนอในสถานการณ์จ�ำลอง ปัจจุบันพัฒนาโดยเสนอผ่านช่องยูทูป
ซึง่ สามารถเปลีย่ นทัศคติของนักเรียนได้อย่างน่าพอใจ นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายคนน�ำไปพัฒนาต่อยอดเรียนต่อในระดับสูง
ทั้งในและต่างประเทศ ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีพื้นฐาน
ที่ดี ช่วงที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกับครูทั้งสิ้น ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดแข่ ง ขั น หลายรางวั ล ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๑ จึ ง ไม่ เ ป็ น ที่ น ่ า แปลกใจ
เลยว่า ครูจันทนี โตพูล จะได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ครูดีในดวงใจ หนึ่งแสนครูดี
ตลอดจนการเป็นวิทยากรอบรมครูสอนภาษาอังกฤษทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
ประเทศ วันนี้ครูจะยังท�ำหน้าที่ต่อไป เพื่อให้ การเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆ แล้วไปต่อ
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ครูสุภัตรา ท่าทราย
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
จังหวัดนนทบุรี

แม่ครูตลอดกาล

ครูสุภัตรา ท่าทราย ครูผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาภาษาไทย “แม่ครู”
เป็นค�ำเรียกขานจากเพื่อนครูและลูกศิษย์ผู้คุ้นเคยกันดี ความเป็นเอกลักษณ์คือครู
เป็นผู้มีลายมือที่สวย ตัวหนังสือทุกตัวจะตรงเป็นระเบียบ มีหัวชัดเจน อ่านง่าย
เหมาะสมกับการเป็นครูสอนวิชาภาษาไทย และมีความสามารถในการแต่งค�ำประพันธ์
อย่างดีเยี่ยม และถ่ายทอดได้อย่างลึกซึ้ง ครูชอบวิชาภาษาไทย เมื่อครั้งเรียนอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีความประทับใจคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คุณครู แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นครู เวลาสอนจะพูดด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
ชวนมอง กิริยาท่าทางประกอบการพูดช่างนุ่มนวลและดูอบอุ่นอย่างยิ่ง จึงท�ำให้
ตัดสินใจ เลือกเส้นทางเป็นครู ครูจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สอนที่โรงเรียน
วัดป่าหวาย จังหวัดสิงห์บุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัดนนทบุรี
สอนที่โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี และในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ย้ายมาสอนที่
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากเกษียณแล้ว
โรงเรียนได้เชิญเป็นวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทย ให้กับนักเรียนโครงการภาษา
อังกฤษ และเข้าสู่โครงการ “ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน” แต่ถึงแม้ว่าจะหมดสัญญา
โรงเรียนก็ยังเชิญเป็นวิทยากรพิเศษสอนต่อเนื่อง มาจนถึงทุกวันนี้ นับเวลาแห่งความ
เป็นครูได้ ๓๙ ปี
ครูเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอมั่นศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงาน พัฒนาสื่อ
พัฒนาเทคนิควิธสี อนทีส่ ร้างสรรค์ อย่างหลากหลาย เช่น ใช้บทร้อยกรองเป็นสือ่ ในการ
สอน ท�ำให้นกั เรียนเปลีย่ นจากคนไม่ชอบเรียนภาษาไทยกลับมาชอบเรียน เพราะได้ยนิ
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เพื่อนท่องเป็นค�ำกลอนทุกวันๆ ซ�้ำๆ เกิดอารมณ์ร่วม สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
จะท่องตามไปด้วย เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปรับเจตคติของนักเรียน ในเวลาสอนครูจะ
สอนเต็มเวลา อุทศิ เวลาเพือ่ ศิษย์ และไม่เคยละทิง้ ชัน้ เรียน ครูเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่เพือ่ น
ครูและลูกศิษย์ เป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการพูด การอ่านและการเขียน ครูให้
ความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำ อบรมสัง่ สอน และให้โอกาสแก่ลกู ศิษย์ทกุ คน
เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ และจากตัวอย่างของถ้อยค�ำที่ออกมา
จากใจของลูกศิษย์ “…คุณครูจะมอบโอกาสให้ผมได้ลองท�ำ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าว
สุนทรพจน์ พิธีกร ให้สัมภาษณ์รายการทีวี ทุกๆ สิ่งที่คุณครูเคยสอนผมในตอนนั้น
มันท�ำให้ผมค่อยๆ พัฒนาเพิ่มขึ้น…” และค�ำพูดของครูที่ท�ำให้ลูกศิษย์มีพลัง “…เธอ
ท�ำได้ เธอสามารถพูดได้ อย่าเพิง่ ท้อนะ เชือ่ ครู…” หรือ “…ไม่ตอ้ งกังวลลูก เราท�ำเต็มที่
แล้ว ผลออกมาเป็นอย่างไร อย่างน้อยเราก็ทำ� ดีทสี่ ดุ แล้วลูก…” คงจะสะท้อนความเป็น
แม่ครูได้เป็นอย่างดี
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ครูประไพพรรณ บุญคง
โรงเรียนนราสิกขาลัย
จังหวัดนราธิวาส

ท�ำดีมีจิตอาสาเราอยู่ร่วมกันได้

ครูประไพพรรณ บุญคง ครูผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอนสังคมศึกษา
มีความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ และเข้าใจสภาพจิตใจของคนในพื้นที่ ซึ่งครูสามารถ
บูรณาการ สถานการณ์ให้เข้ากับวิชาสังคมศึกษาช่วยสร้างความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่าง
นั ก เรี ย นที่ ต่างศาสนา ครูได้ก ารยอมรับนั บถื อ จากผู ้ ปกครองและชุ ม ชน ครู เ ป็ น
ชาวนราธิวาสโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตมาในครอบครัวทีอ่ บอุน่ คุณพ่อเป็นข้าราชการ
ต�ำรวจ ครอบครัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ครูจึงถูกฝึกอบรมให้ประพฤติ ปฏิบัติตามวิถี
พุทธตลอดมา และครูกต็ งั้ ใจจะเป็นครูเพราะมีความประทับใจในความเมตตาของคุณครู
ในช่วงวัยทีเ่ ป็นนักเรียน ส�ำเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง วิชาเอก
สังคมศึกษา จากวิทยาลัยครูยะลา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับราชการครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑
สอนที่ โรงเรี ย นรื อ เสาะชนู ป ถั ม ภ์ ต่ อ มาปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ย้ า ยมาสอนที่ โรงเรี ย น
นราสิกขาลัย จนเกษียณจากราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ตลอดเวลามากกว่า ๔๐ ปี ครูมใี จรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ครูปฏิบัติงานสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชนที่เคยอยู่อย่าง
เอื้ออาทรต่อกัน กลับกลายเป็นความหวาดระแวง ซึ่งในความเป็นครูและในบทบาท
ของครู ผู ้ ส อนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาจึ ง ไม่ ส ามารถจะปล่ อ ยไปได้ จึ ง หาแนวทางแก้ ไข
น�ำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนนราสิกขาลัย ขับเคลือ่ นโครงการ
ด้วยกิจกรรมวิถีพุทธและกิจกรรมชุมนุม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้แสดงออก
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ถึงศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มความสามารถ เสริมสร้างทักษะทางสังคมทีเ่ หมาะสม
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน มีจติ อาสา เริม่ ต้นกิจกรรม “โครงงานคุณธรรม” เพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูโน้มน้าวให้นักเรียน
สมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุม โครงงานคุณธรรม ซึง่ ก็มจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี พร้อมกับเชิญ
ชวนให้เพื่อนครูในโรงเรียนร่วมเป็นที่ปรึกษาชุมนุมซึ่งก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ผลการด�ำเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน ประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่สนใจ
ของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และเพื่อนครู จนค่อยๆ พัฒนาขยายผลสู่ครูและ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน อีกทัง้ ยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ขณะเดียวกัน
ก็ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการโครงงานคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับเกียรติ
บัตรและรางวัลต่างๆ มากมาย เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
จากการปฏิ บั ติ ต นของครู ทั้ ง กั บ ลู ก ศิ ษ ย์ แ ละเพื่ อ นครู ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ รางวั ล
“สุดยอดคุณครูผู้เป็นกัลยาณมิตร” แม้วันนี้ครูเกษียณจากราชการ แต่ครูยังเป็นที่
ปรึกษาให้ความใส่ใจและดูแล คอยเป็นทีป่ รึกษาแก่ศษิ ย์อย่างดียงิ่ เปิดโอกาสให้ศษิ ย์ได้
แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิด
ขึ้น ในจิตใจของศิษย์ ท�ำให้ศิษย์สะท้อนความประทับใจ “ …อาจารย์คอยสนับสนุน
ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของพวกเรา เสียสละเวลาจนหนูไม่คิดว่า ผู้หญิงคนหนึ่งท�ำไม
ใจดีได้ขนาดนี้ …”
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ครูนวลสวาท หงษ์แสงวัฒนา
โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
จังหวัดนราธิวาส

เพราะครูท�ำให้มีต้นทุนไปต่อ

ครูนวลสวาท หงส์แสงวัฒนา ครูมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะกับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ครูมีความมุ่งมั่นในการสอนนักเรียนในชนบท
ครูจบการศึกษา ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกประวัตศิ าสตร์ตะวันตก วิชาโทภาษาอังกฤษ
จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงที่เป็นนักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ออกไปสอนหนังสือเด็กชาวเขาตามวัดต่างๆ ในตัวเมือง
เชียงใหม่ ทุกครั้งที่ไปสอนหนังสือจะน�ำพจนานุกรมและหนังสือเรียนตลอดจนสื่ออื่นๆ
ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปด้วย เพื่ อ ใช้ ในการสอนเด็ ก ครู รู ้ สึ ก ประทั บใจ
เมื่อพบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่แสดงความตื่นเต้นของเด็กๆ ที่ได้เห็นภาพสวยๆ ได้
ฝึกหัดอ่าน หัดเขียนภาษาไทยจากค�ำง่ายๆ ไปจนถึงค�ำยากๆ “...สิง่ ทีด่ เู ล็กน้อยในสังคม
เมืองกลับมีค่ามากมายในชนบท...” จึงเป็นแรงบันดาลใจให้รักอาชีพครู ตั้งแต่น้ันมา
เมื่อส�ำเร็จการศึกษา เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียนบ้านสวนพลู
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ย้ายมาที่โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ จนถึงปัจจุบัน ทุกโรงเรียนอยู่ในจังหวัดนราธิวาส การ
ย้ายโรงเรียน ๓ ครั้ง สืบเนื่องด้วยภาระทางครอบครัว แต่ก็ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพราะตลอดระยะเวลามากกว่า ๓๐ ปี ครูคงความเป็นผู้มุ่งมั่นและทุ่มเท เสียสละ
ประกอบกับครูเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ดูแลสุขภาพออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
จึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ร่วมงาน ครูมีเทคนิคการสอนที่ตื่นเต้นเร้าใจ
ท�ำให้นักเรียนสนใจ ห้องเรียนมีชีวิต นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน ไม่ได้สอนแต่เรื่อง
วิชาการ แต่ยังชี้แนะอบรมครอบคลุมไปถึงทักษะด้านอื่นๆ ทั้งเรื่อง ระเบียบวินัย
การอยูร่ ว่ มกันในสังคม ความซือ่ สัตย์สจุ ริต จนท�ำให้ลกู ศิษย์หลายคนประสบความส�ำเร็จ
ในการเรียนและการท�ำงาน
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นอกจากนี้ ครูยงั ได้รบั การคัดเลือกจากโรงเรียนให้เป็นผูด้ แู ลห้องเรียนโปรแกรม
พิเศษทีส่ อนเป็นภาษาอังกฤษ แรกๆ รูส้ กึ กดดันมากเพราะต้องท�ำหน้าทีบ่ นพืน้ ฐานของ
ความคาดหวังทั้งของผู้ปกครองนักเรียน ครู และฝ่ายบริหารโรงเรียน แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้
เกิดความย่อท้อ ด้วยความมุง่ มัน่ อย่างเต็มทีท่ จี่ ะไม่ทำ� ให้ทกุ ฝ่ายผิดหวัง จึงทุม่ เทท�ำงาน
อย่างหนัก ลูกศิษย์เล่าว่า “…คุณครู เป็นคนท�ำงานจริงจัง ทุ่มเท กลับบ้านหลัง
คนอื่นๆ ทุกวัน ตรงต่อเวลามาก และครูจะดุพวกเราทุกครั้งที่เราไม่ตรงต่อเวลา
จะฝึกพวกเราจนถึงมืดค�่ำทุกวัน เพราะต้องการแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจและสามารถไป
แข่งขันกับ โรงเรียนอื่นได้…” และผลที่ปรากฏกับลูกศิษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ทีด่ ขี นึ้ ใช้ภาษาอังกฤษในการ สนทนาโต้ตอบ เข้าประกวด แข่งขันและชนะเลิศในระดับ
ต่างๆ ได้ ผู้ปกครองมีความภูมิใจที่ลูกๆ เรียนที่นี่ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ดีใจที่มีครูนวลสวาท
สอนภาษาอังกฤษทุกคนลงความเห็นว่า “…ครูเป็นคนเก่ง มีวิธีสอน มีวิธีฝึกการแข่งขัน
ถ้าครูฝึกเมื่อไรก็ชนะ ลูกๆ ก็ได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษจากคุณครู จากเด็กขี้อาย
ไม่กล้าพูดต่อหน้าคน รู้สึกเครียด ประหม่า กลัวไปหมด แต่ตอนนี้ดีขึ้น…” ครูท�ำให้
นักเรียนชอบภาษาอังกฤษ ฝึก พัฒนาต่อยอด จนสามารถเรียนในระดับสูงและหรือ
ท�ำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ ลูกศิษย์ บอกครูว่า คนที่พูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้
เป็นต้นทุนที่มีค่าในการท�ำงานหรือเรียนต่อ เพราะครูท�ำให้เรามีต้นทุนที่ไปต่อได้
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ครูทัศนีย์ จันทโคตร
โรงเรียนบ้านบ้านไร่
จังหวัดน่าน

เพื่อเด็กที่ด้อยโอกาส

ครูทัศนีย์ จันทโคตร สุภาพสตรีร่างเล็กที่ดูแบบบางแต่ทว่ามีความแกร่ง
และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของชีวิต ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทย สอน
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตลอดจนผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ครูเป็นผู้ที่ให้ความส�ำคัญต่อ
เด็กด้อยโอกาส ครูบอกสั้นๆ ว่า “…คงเป็นเพราะเป็นเด็กในกลุ่มที่ด้อยโอกาสมาก่อน
เรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชนเผ่ามานาน ช่วยแม่ครูดูแล
น้องๆ และเพื่อนนักเรียน ทุกคนต้องการเรียน ต้องการพัฒนาทักษะชีวิต ต้องการ
มีอาชีพเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัวไม่อยากเป็นภาระของสังคมและได้รับความกรุณา
จากแม่ครูมาตลอด จึงตัง้ ปณิธานว่าจะเป็นครูทชี่ ว่ ยดูแลผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาสต่อไป…” ครูเป็น
ชาวจังหวัดน่าน โดยก�ำเนิดเป็นเด็กทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี จบการศึกษา ครุศาสตร์
บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากวิทยาลัยครูล�ำปาง และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลังจากจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเข้ารับราชการครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สอนที่โรงเรียนบ้านน�้ำยาว และ
ปัจจุบนั ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ สอนทีโ่ รงเรียนบ้านไร่ ซึง่ ทัง้ ๒ โรงเรียนอยูใ่ นจังหวัดน่าน สภาพ
พืน้ ที่ และพืน้ ฐานนักเรียนโดยรวมไม่ตา่ งกัน ระยะแรกทีค่ รูเข้ามาสอน นักเรียนมีปญ
ั หา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และหรืออ่านออก เขียนได้ ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่ เข้าใจสภาพปัญหา ครูจึงวางแผนการ
แก้ปัญหาและพัฒนา การสอนซ่อมและเสริมอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคนิค “พัฒนาพี่ให้
สอนน้องได้” หมายความว่าในเวลาปกติพี่จะได้รับการพัฒนาการอ่านเขียนอย่าง
เต็มความสามารถของแต่ละคน ซึง่ ครูภมู ใิ จมากทีพ่ สี่ ามารถท�ำหนังสือเล่มเล็กได้สวยงาม
น่าอ่าน เพราะทุกคนมีเป้าหมายว่าจะน�ำไปสอนน้องให้อา่ นเขียน ในเวลาสอนซ่อมเสริม
ทั้งช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดพี่จะท�ำหน้าที่ช่วยสอนน้อง ครูจะเป็นผู้ดูแล แบ่ง
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กลุ่มตามความเหมาะสม จัดหาสื่อเพิ่มเติมอีกทั้งให้ก�ำลังใจและแก้ปัญหาโดยเฉพาะ
ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่า “คนที่โง่เท่านั้นที่ต้องมาซ่อมเสริม” และกระตุ้นความต้องการ
พัฒนาด้วยการแข่งขัน “ชิงรางวัลค�ำกลอน” ในทุกวันหยุด หรือวันเทศกาลส�ำคัญๆ
เป็นการพัฒนา ๔ ทักษะรวมถึงการมีปฏิภาณไหวพริบในการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามภารกิจที่ครูต้องท�ำทุกวันหยุด
คือการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้มีความพร้อมในระดับที่สามารถ
เรียนร่วมได้ ผลงานทีป่ รากฏต่อนักเรียน พบว่า แต่ละปีการศึกษาผลสัมฤทธิด์ า้ นภาษา
ไทยจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ผลงานด้านสื่อการเรียนการสอนมีมากได้รับการพัฒนา
เรื่อยมา เช่นแบบฝึกการเขียน ค�ำ การเขียนบทร้อยกรอง ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลเป็น
ขวัญและก�ำลังใจในแต่ละปีหลายรายการเช่น รางวัลครูผสู้ อนภาษาไทยดีเด่น เข็มเชิดชู
เกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ.ประจ�ำปี ๒๕๕๔ และ รางวัลครูดีในดวงใจ
เวลาข้ า งหน้ า อี ก ยาวไกล วั น นี้ ค รู ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลนั ก เรี ย นทุ ก คนให้ มี
ความพร้อมด้านทักษะชีวิต มีความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทย อันเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ที่เดินทางต่อไป
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ครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ
โรงเรียนบ้านนาวงศ์
จังหวัดน่าน

รักการอ่าน อ่านดี มีอนาคต

ครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครูผู้มีความรู้ ความสามารถสอนภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา ครูให้ความส�ำคัญต่อการวางรากฐานให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
อ่านอย่างแตกฉาน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ รวมถึงสามารถแสวงหา
ความรู้ได้อย่างกว้างขวาง ครูเน้นทั้งการอ่านออก อ่านได้ (จับใจความได้) และอ่านเป็น
(อ่านคิดวิเคราะห์) แต่ ทั้งนี้ครูได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน
สิ่งส�ำคัญที่สุด ครูให้ความรักและความเมตตานักเรียนทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมา
จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ของครูที่จะเป็นครูที่ดี มีเมตตา เหมือนความเมตตาที่
“เด็กหญิงคนึงนิตย์” เคยได้รบั จาก คุณครูเพ็งและคุณครูละออ ในอดีต เป็นความเมตตา
ทีจ่ ะต้องจดจ�ำตลอดไป เพราะท่านทัง้ สองได้ชว่ ยดูแลในยามทุกข์ยาก ช่วยสอนให้อา่ น
ออก เขียนได้ ดูแลเรื่อยมารวมถึงการสอนพิเศษจนกระทั่งได้รับทุนเรียนต่อ และท�ำให้
มีวันนี้ ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย จากวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
เริ่มเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สอนที่โรงเรียนบ้านร่องห้า จังหวัดเชียงราย
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัดน่าน สอนที่โรงเรียนบ้านสะปัน และ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอนที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านนาวงศ์ จนถึงปัจจุบัน
เวลา ๓๓ ปีทผี่ า่ นมาครูได้ทมุ่ เท เสียสละในการสอนเพือ่ การอ่านออก เขียนได้
ของนักเรียนทุกคน ทั้งการสอนปกติและการสอนซ่อมเสริม ซึ่งครูพบว่าไม่มีวิธีใด
ดีไปกว่าการสอนตัวต่อตัว โดยครูได้จัดท�ำสื่อ และอุปกรณ์ช่วยสอน ครูสอนด้วยความ
ใจเย็น แม้ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตามครูจะมีเทคนิคสร้างแรงจูงใจท�ำให้แก้ปัญหาได้เร็ว
ขึน้ สิง่ ทีค่ รูให้ความส�ำคัญต่อมาคือการสร้างนิสยั รักการอ่านทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ครูได้ดำ� เนินการ
เชือ่ มโยงสูช่ มุ ชนรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดทีม่ ชี วี ติ มีความสบาย
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สะดวกในการค้นหา สงบเงียบ พร้อมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ที่ตื่นเต้น เร้าใจ
ชักจูงให้อ่านเพื่อค้นหาค�ำตอบ ซึ่งไม่ท�ำให้นักเรียนเบื่อหน่าย มีครูบรรณารักษ์ที่ใจดี
เป็นห้องสมุดเปิดให้ชุมชนได้ใช้ และร่วมกิจกรรมรักการอ่าน การท�ำงานของครูเป็นไป
อย่างมีระบบต่อเนื่อง ผลปรากฏต่อนักเรียนชัดเจนเป็นที่ยอมรับ นอกจากครูจะได้รับ
เชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิควิธีสอนแล้ว ครูยังมีผลงานเผยแพร่สู่เพื่อนครู เช่น
คู่มือการสอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ แบบฝึกการอ่านและเขียนภาษาไทย
ส�ำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วมชั้น ม.๒ เป็นต้น
ครูได้รับรางวัลเป็นก�ำลังใจในแต่ละปีหลากหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัล
ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต สาขาพัฒนาห้องสมุดและสร้างนิสัยรักการอ่าน
เข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ.สาขาภาษาไทย เป็นต้น และรางวัลหนึ่งที่ครูได้
รับเสมอมาคือก�ำลังใจจากลูกศิษย์ทงั้ ปัจจุบนั และลูกศิษย์ทจี่ บการศึกษาไปแล้ว ทีก่ ล่าว
อย่างเห็นพ้องต้องกันว่า เพราะครูดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้รักการอ่าน
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ จึงท�ำให้ได้ไปต่อ มีงาน มีอาชีพมั่นคงเช่นทุกวันนี้
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ครูประสาน เบ้าทุมมา
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
จังหวัดบึงกาฬ

หมัดชุดพิชิตเหรียญทอง

ครูประสาน เบ้าทุมมา ครูสุภาพบุรุษนักมวย โค้ชมวยเหรียญทอง เจ้าของ
นวัตกรรมหมัดชุดพิชิตเหรียญทอง ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษา
พลศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคน มีสุขภาพดี มีทักษะทางกีฬาที่ถนัดไม่จ�ำเป็น
ต้องแข่งกับใคร ให้รู้จักดูแลและห่วงใยผู้อื่น ลูกศิษย์ของครูมักจะได้รับค�ำชื่นชมใน
ความมีจติ อาสา ครูดแู ลนักเรียนดุจดูแลลูกๆ ครูเป็น “โค้ชในดวงใจ”ของทุกคนไม่เฉพาะ
นักมวยเท่านั้น ในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่มาพักอาศัยอยู่กับครูซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
กลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น ครูให้การอบรมสั่งสอน ฝึกกีฬามวย หลายคนเป็นแชมป์ หลายคน
น�ำความสามารถทางกีฬามวย เป็นสะพานก้าวสู่การเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มี
ชือ่ เสียง เรียนจบมีงาน มีอาชีพมัน่ คง ครูภมู ใิ จทีไ่ ด้ดแู ลเด็กๆ เหล่านี้ ครูเป็นชาวจังหวัด
เลย มาจากครอบครัวที่แม้ไม่มีฐานะมากนัก แต่ก็อบอุ่นเพราะทุกคนอยู่พร้อมหน้า
คุ ณ พ่ อ อยากให้ ค รู เรี ย นสายอาชี พ เพื่ อ มี ง านท� ำ โดยเร็ ว แต่ ค รู ช อบกี ฬ า และมี
ความประทับใจครูสอนพลศึกษาที่ดูแข็งแรง สง่างาม “เด็กชายประสาน” อ่อนแอเป็น
โรคหืดหอบ หมอแนะน�ำให้ออกก�ำลังกาย แต่เมื่อเขาได้รับการดูแลจากคุณครูพละ
เป็นอย่างดีท�ำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงตัดสินใจเดินทางสายอาชีพครูอย่าง
แน่นอน ครูจบการศึกษาระดับอนุปริญญา วิชาเอกพลศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา
อุ ด รธานี ระดั บ ปริ ญ ญาตรี การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต (พลศึ ก ษา) จากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มรับราชการครูครั้งแรกในปี พ.ศ.
๒๕๓๘ สอนที่โรงเรียนโสกก่ามวิทยา จังหวัดบึงกาฬ จนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา ๒๓ ปี ที่ครูท�ำหน้าที่สอนวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ซึ่งขอบข่าย
ของวิชาบอกถึงการดูแลนักเรียนทุกคนให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ครูให้ความส�ำคัญ
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กับการดูแล ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพนักเรียน เต็มความสามารถของครู ปัญหาทีส่ งั คมไทยต้องเผชิญ คือปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มี ครูจึงต้องรู้จักเด็กทุกคนด้วยข้อมูล
ทีเ่ ป็นจริง จัดกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เพือ่ การดูแล รวมถึงประสานเครือข่ายให้การช่วยเหลือ
ครูท�ำงานด้วยความอดทน เสียสละและเสี่ยง ครูเป็นทั้ง เพื่อน ครู ต�ำรวจ ศาล หมอ
และพ่อแม่ ครูห่วงใยนักเรียนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พลศึกษาและกีฬา เป็น
แนวทางหลักที่น�ำมาแก้ปัญหานักเรียน ครูมีความถนัดด้านกีฬามวย จึงศึกษาเพิ่มเติม
และคิดค้น นวตกรรมช่วยสอน เช่นนวัตกรรมหมัดชุดพิชิตเหรียญทอง ซึ่งครูได้น�ำมา
ฝึกนักเรียน ในแต่ละปีแต่ละรุ่น นอกจากจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจให้เข้าสู่กีฬา
ได้แล้วยังส่งให้นักเรียนเป็นแชมป์มวย ได้รับรางวัล “เหรียญทองมวยสากลกีฬาแห่ง
ชาติ” นับว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์จากเด็กยากจนและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้ที่มี
ความประพฤติดี มีงาน มีอาชีพมั่นคง ครูภูมิใจในความส�ำเร็จของทุกคน
ชือ่ เสียงการเป็น “โค้ชมวยเหรียญทอง”เป็นทีร่ ทู้ วั่ ไปทุกระดับทัง้ ระดับจังหวัด
ระดับภาคและระดับประเทศ ผลงานถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน์ ครูได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม เหรียญทอง
มวยสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที ๔๔ และอีกหลายรางวัล วันนี้
ครูยังคงดูแลนักเรียนทุกคนที่นี่ ด้วยความรักและห่วงใย พร้อมจะท�ำให้ทุกคนมีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมจะเป็นโค้ชในดวงใจของทุกคนตลอดไป
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ครูบรรลุ ช่อชู
โรงเรียนภัทรบพิตร
จังหวัดบุรีรัมย์

ก�ำลังหลัก ดูแลเยาวชน ยุคคอมพิวเตอร์

ครูบรรลุ ช่อชู ครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการสอนคอมพิวเตอร์และปฏิบัติ
การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ครูเป็นคนสุภาพอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ชอบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอีเล็คทรอนิคส์มาตั้งแต่วัยเด็ก เพราะได้คลุกคลีกับพี่ชายที่เรียนในด้าน
นี้ ครูเป็นชาวบุรีรัมย์โดยก�ำเนิดมาจากครอบครัวชาวนา คุณพ่อคุณแม่ อบรมสั่งสอน
ให้เป็นคนขยัน อดทนให้รู้จักการตั้งเป้าหมายของชีวิตแล้วต้องพยายามไปให้ถึง
เป้าหมายนั้น ท่านสนับสนุนให้ลูกๆ ทุกคนได้เรียนหนังสือ ทุกคนก็ตั้งใจเรียนในช่วงที่
ศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรี “บรรลุ” ได้พบกับอาจารย์ทสี่ ร้างแรงบันดาลใจหลายท่าน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยอาจารย์สนับสนุนให้เขาได้ท�ำงานพิเศษใน
ภาคเย็นและช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระทางบ้าน
ท�ำให้ได้รับความรู้และมีประสบการณ์ในการสอน ได้ฝึกทักษะการเป็นครู ที่ต้องเตรียม
พร้อม ทั้งความรู้ สื่อและเตรียมใจก่อนไปรับงานสอนตามสถาบันต่างๆ ท�ำให้มี
ความพร้อมจะเป็นครู ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ จากสถาบัน
ราชภัฏจันทรเกษม และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มเข้าสู่อาชีพครูครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สอนที่โรงเรียน
ภัทรบพิตรศึกษา ถึงปัจจุบนั ซึง่ เป็นโรงเรียนทีค่ รูเคยเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครูจึงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและเพิ่มความมุ่งมั่นในการสอนศิษย์ ด้วยความรัก
ความเข้าใจและมีเมตตา มีความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ ซึ่งท�ำให้การเรียนการสอนเป็น
อย่างกัลยาณมิตร วิธีสอนเน้นให้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ครูจะคอยเป็นผู้แนะน�ำและ
หาเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถทั้งในและนอกสถานที่ ท�ำให้มีรางวัลหลาย
รางวัล และรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจของลูกศิษย์คือ การได้รับเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทย เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์นานาชาติ (Asia- Pacific Robot Festival ๒๐๐๘)
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ณ มหาวิทยาลัยฮานยาง ประเทศ
เกาหลี ใ ต้ นอกจากนี้ ค รู จั ด ให้ มี
โครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลั ก เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนและสั ง คมมี
ส่วนร่วม เชื่อมโยงน�ำความรู้ ความ
สามารถสู่ชุมชนควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอนส่งผลให้ลูกศิษย์ได้รับ
ความรู้ และประสบความส�ำเร็จทั้ง
ด้านการเรียน ส่วนตัว และอาชีพการ
งาน
ทุกคนยินดีกับรางวัลทุกรางวัลที่ครูได้รับโดยเฉพาะรางวัลทรงคุณค่า (OBEC
AWARDS) ครูผสู้ อนยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕-๒๕๕๗
ซึ่งวันนี้ ครูยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันยุคสมัยอันจะเป็น
ก�ำลังหลักในการพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเพื่อเด็กและเยาวชน
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ครูนิ่มนวล เลี้ยงรักษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑
จังหวัดบุรีรัมย์

ดูแล พัฒนา ให้โอกาส เยาวชน ชนบท

ครูนิ่มนวล เลี้ยงรักษา ครูผู้มีความมุ่งมั่น รักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่าง
แรงกล้า ต้องการพัฒนาเด็กในชนบทให้มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนเด็กในเมือง
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกด้าน ถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์ที่ยึดมั่น
มาตลอด สืบเนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยู่ของครอบครัว ครูเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดย
ก�ำเนิดในวัยเด็ก เรียนในโรงเรียนที่กรุงเทพฯ แต่ต่อมาก็ต้องย้ายตามผู้ปกครองไปอยู่ที่
จั ง หวั ด บุ รี รัมย์ ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้ อ ม สภาพโรงเรี ย นที่ แ ตกต่ า ง
จากกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก และคุณพ่อกลายเป็นผู้น�ำชุมชน ความใกล้ชิดกับคุณพ่อ
ติดตามคุณพ่อไปท�ำงานเพื่อชุมชน เห็นความยากล�ำบากของเด็กๆ ประกอบกับ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนชายแดน โอกาสที่มีครูจากที่อื่นมาสอนคงจะยาก
จึงตัดสินใจเป็นครู ด้วยการสอบชิงทุนเข้าเรียนในโครงการครูโรงเรียนกันดาร จบการ
ศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิชาเลือกดนตรี และศึกษาต่อจบครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
วิชาเอกนาฏศิลป์ และวิชาเอกประถมศึกษา และครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มรับราชการครูในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
สอนที่โรงเรียนนิคมสร้างตนอง ๔ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สอนที่
โรงเรียนบ้านสายโท ๑ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑
จนถึงปัจจุบัน แม้จะย้ายโรงเรียนแต่ก็อยู่ในท้องถิ่นเดิม และถึงแม้เวลาจะผ่านไปนาน
เท่าใด ครูไม่เคยลืมช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ไม่สงบตามชายแดน ท�ำให้ครูต้องสอน
เด็กๆ ในบังเกอร์ เป็นเวลานานซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกต่อ
ครูนิ่มนวล เลี้ยงรักษา ท�ำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ และทุกวิชาที่ไม่มี
ครูสอน ครูเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอนทุกวิชา และเป็นผู้มีกิริยามารยาท
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เรียบร้อย วาจาสุภาพ มีพฤติกรรมที่ดีงาม มีความอดทน เสียสละ ทุ่มเท ท�ำงานด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ ช่วยเหลืองานต่างๆ เป็นแบบอย่างแก่เพื่อนครู จากการที่ต้อง
ปฏิบตั งิ านในโรงเรียนทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย อยูช่ ายแดนไทย-กัมพูชา ทีม่ เี หตุการณ์สงคราม
อยู่เนื่องๆ เป็นเวลานาน และในขณะนั้นได้เป็นครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน จึงร่วมกัน
จั ด ค่ า ยวิ ช าการ เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น และเมื่ อ เกิ ด การสู ้ ร บกั น
ในช่วงนัน้ ก็ไม่ได้หวาดกลัว หรือเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด กลับรูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้สอนนักเรียน
ในชนบทชายแดน เพราะพวกเขาด้อยโอกาสน่าสงสารมากกว่าเด็กในเมือง ด้วยความ
มุ่งมั่นในการสอน เอาใจใส่ดูแลนักเรียน พัฒนาการเรียนการสอน จึงส่งผลให้นักเรียน
มีความรักและศรัทธา เกิดการเปลีย่ นแปลงในตัวเอง คงเนือ่ งมาจากความตัง้ ใจดี จริงจัง
ในการสอน และความเป็นแบบอย่างที่ดี สังเกตได้ว่านักเรียนจะไม่พูดค�ำหยาบ
ผู้ปกครองสะท้อนว่า “..ครูเป็นตัวอย่างที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ท่านจะสอนให้
พูดจาไพเราะ ไม่พูดค�ำหยาบๆ นักเรียนทุกคนมีกิริยาคล้ายครู ทั้งๆ ที่เด็กๆ ชนบท
ติดชายแดน ไม่คอ่ ยกล้าแสดงออก กลัว แต่ลกู ศิษย์ของครูจะกล้าแสดงออก กล้าพูดคุย
และมีความสามารถ เป็นพิธีกรในงานต่างๆ ส่งผลต่อหน้าที่การงาน การเข้าสังคมเมื่อ
เป็นผู้ใหญ่…” ครูเหมาะสมกับรางวัลทุกรางวัลที่ได้รับโดยเฉพาะ รางวัลครูดีในดวงใจ
ครั้งที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๖๑
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ครูประชัน ไชยวงษ์
โรงเรียนอนุบาลล�ำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

กีฬาเปลี่ยนชีวิตสู่อนาคตที่ดี

ครูประชัน ไชยวงษ์ ครูผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา น�ำกีฬามาพัฒนา
ศักยภาพของลูกศิษย์ ด้วยความเชื่อที่ตนเองได้พิสูจน์มาแล้วว่า กีฬาสร้างคนให้
มีความมุมานะ มีความอดทน มีระเบียบวินัย ครูเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�ำเนิด
ชีวิตในวัยเด็กต้องฟันฝ่าความยากล�ำบาก แต่ก็ได้สร้างให้เป็นคนที่มีเข้มแข็งทั้งกายใจ
มีความอดทน และมีวินัยในตัวเอง ซึ่งส่วนหนึ่งท�ำให้คิดว่าในอนาคตควรมีอาชีพรับ
ราชการเพราะเป็นอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลคนอื่นได้ ประกอบกับมีความประทับใจ
ที่ได้รับความเมตตาจากคุณครูผู้สอน จึงตัดสินใจเลือกเดินทางในอาชีพครู ครูจบ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกสุขศึกษา จากวิทยาลัยครู
เชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เริ่มรับราชการครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนอนุบาลล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์ จนถึง
ปัจจุบัน ครูได้รับมอบหมายให้สอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ครูมีอุดมการณ์อย่าง
แรงกล้าต่อการจัดการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียน จึงท�ำงานขยันขันแข็ง
ไม่ย่อท้อต่อความยากล�ำบาก มีความรับผิดชอบสูง เสียสละเอาใจใส่นักเรียนทุกคน
และตั้งเป้าหมาย การพัฒนาสู่ความส�ำเร็จ เพราะจะท�ำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งใน
ระยะแรกๆ ได้ท�ำทีมตะกร้อ แต่ต่อมาเนื่องจากมีความช�ำนาญในการฝึกสอนกีฬา
วอลเล่ย์บอล จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเล่ย์บอลสู่ความเป็นเลิศ
โดยด�ำเนินการพัฒนานักเรียน ด้วยกีฬาวอลเล่ยบ์ อลอย่างเป็นระบบ เฟ้นหาตัวนักกีฬา
ที่มีแวว โดยจะเลือกจากนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการฝึกซ้อม ด้วยความเชื่อที่ว่า “กีฬาวอลเล่ย์บอลสามารถสร้างโอกาสทาง
การศึกษาได้” ปฏิบัติการฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท การดูแลนักกีฬาด้วยความรัก
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ประดุจพ่อดูแลลูก เสียสละเงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จา่ ยในการเก็บตัว ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร
และค่าพาหนะที่ใช้ในการแข่งขัน และมีผลงานมากมาย หลายรางวัล ท�ำให้ทั้งครูและ
นักเรียนมีความภาคภูมใิ จร่วมกัน เช่น ชนะเลิศวิทยุการบินฯ มินวิ อลเลย์ระดับประเทศ
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี ๒๕๕๓
๒๕๕๔ ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรางวัลที่ให้ครูภูมิใจยิ่งนัก เพราะนักกีฬาแต่ละคน
มีพื้นฐานครอบครัวที่ล�ำบาก กีฬาให้โอกาสลูกศิษย์เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น วันนี้ครูยัง
อยู่ที่น่ียังมีพลังที่จะให้การดูแลทุกคนให้มีสุขภาพอนามัยดี และเป็นโค้ชให้ลูกศิษย์
นักกีฬาตัวน้อยๆ ต่อไป
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ครูสุวรรณี ชิณภา
โรงเรียนบ้านละกอ
จังหวัดบุรีรัมย์

สอนง่ายๆ แต่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้

ครูสุวรรณี ชิณภา ครูสุภาพสตรีที่มีความอ่อนโยน และมาดมั่นในอุดมการณ์
มีความเป็นกัลยาณมิตร ครูเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางจัดการเรียนการสอน
ทีส่ อดคล้องกับธรรมชาติและการท�ำงานของสมองหรือ BBL (Brian Based Learning)
ซึ่ง เมื่อน�ำมาผนวกกับสภาพท้องถิ่น พื้นฐานความเป็นอยู่ของนักเรียนแล้ว ท�ำให้ครู
เลือกแนวทางการสอนแบบบูรณาการ ครูให้เหตุผลที่น่าฟังว่า “...ถือว่าโชคดีที่ได้สอน
เด็กประถมในชนบทและสอน กพอ. เพราะจะมีโอกาสได้ปลูกฝังความคิด ความ
รับผิดชอบ การดูแลตัวเอง รู้จักการท�ำงาน ท�ำงานเป็นและรักการท�ำงาน ครูไม่ได้หวัง
ให้มผี ลงานชนะการประกวด แข่งขัน แต่หวังจะมีผลทีต่ วั เด็ก ครูยอมรับว่าครูไม่อาจจะ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยรวมได้ แต่การที่ได้สอน ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนี่ถือว่า
ยิ่งใหญ่แล้ว…” ครูเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัว
ที่อบอุ่น คุณพ่อเป็นครู คุณแม่เป็นชาวนา คุณพ่อเป็นต้นแบบของ “ครูสุวรรณี”
ท่านรักการอ่าน ชอบวิชาประวัตศิ าสตร์ ท่านมักจะเล่านิทาน เล่าเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์
ให้ลูกๆ ฟังก่อนนอนเสมอ ท�ำให้ลูกมีความเข้าใจในสภาพความเป็นมาของบ้านเมือง
โดยง่าย ครูจบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการสหกรณ์
ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ จากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ และศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เริ่มเป็นครู
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียนบ้านกระทุ่ม ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ย้ายมา
สอนที่โรงเรียนบ้านละกอ ทั้ง ๒ โรงเรียนอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านละกอเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เด็กๆ ยังต้องการ
ครูดูแล อบรมและสั่งสอน เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ครูจึงมีความส�ำคัญ
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มาก การจัดการเรียนการสอนครูเน้นการบูรณาการ การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นกับ
การงานพื้นฐานอาชีพ ในรูปแบบของโครงงาน ครูท�ำสื่อช่วยสอน ประเภทชุดการสอน
บทเรียนส�ำเสร็จรูปไว้จ�ำนวนหนึ่ง เมื่อใช้แล้วได้ผล ก็เผยแพร่สู่เพื่อนครูโรงเรียนอื่น
ที่อยู่ในสภาพเดียวกัน เช่น บทเรียนส�ำเร็จรูปชุดชุมชนบ้านกะกอ ชุดกิจกรรม “พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมด้วยนิทานคุณธรรม ส�ำหรับอนุบาล” เป็นต้น นับว่าเป็นคุณูปการ
ต่อการศึกษาไม่น้อยและถึงแม้ว่าทุกคนเป็นเด็กนักเรียนระดับประถม ครูก็สามารถ
ช่วยให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้ เช่น กรณี “ไพรัตน์” มาจากครอบครัวที่ยากจน จบป.๖
ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อครูจึงให้ทุนค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ที่บ้าน เขามีความคิดและ
พัฒนาต่อยอดตัวเองเรียนจบ กศ.น.ขยายกิจการ ปัจจุบันมีรถรับส่งของทั่วประเทศ
เช่นเดียวกับ “ยุทธ” เด็กเกเรในสายตาคนคนอื่น ใครๆ ก็เอาไม่อยู่ แต่ครูเข้าใจดีว่า
เขามีปัญหาด้านสมาธิ ครูอดทนดูแลช่วยพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้เขาเป็นผู้น�ำ
ท้องถิ่นเป็นก�ำลังหลัก ช่วยครูดูแลเด็กๆ ในชุมชน ครูขอบคุณและปลื้มใจในทุกรางวัล
ที่ครูได้รับและครูก็ขอบคุณอย่างยิ่งที่ชาวบ้าน มักจะฝากผัก ผลไม้ ตามฤดูกาลมาให้
ครูเสมอ ครูจะอยู่ที่นี่อยู่กับชุมชนอยู่กับเด็กในโรงเรียนบ้านละกอต่อไป เพราะครู
เชื่อว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตดีๆ นั้น ไม่ยากเลย
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ครูวันเพ็ญ เขียนเอี่ยม
โรงเรียนธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี

หัวใจที่เข้มแข็ง พาแม่ครู สู่แดนดอย

ครูวนั เพ็ญ เขียนเอีย่ ม ครูผมู้ คี วามรู้ ความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะการสอนฟิสิกส์ ครูเป็นผู้มีชื่อเสียงในการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
หุน่ ยนต์ซงึ่ เป็นกิจกรรมทีค่ รูมคี วามชอบเป็นพิเศษ ครูให้เหตุผลว่าหุน่ ยนต์ เป็นโครงงาน
ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ จะท้าทายความสามารถมาก ยิ่งเมื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน
รู้ว่ายาก เด็กๆ จะตื่นเต้นและสนุกกับการท�ำโครงงาน นอกจากนี้ครูยังมีทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ครูเป็นอีกผู้หนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณความ
เป็นครู ถึงแม้เวลานี้ครูจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ยังเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะโครงงาน
วิทยาศาสตร์และ ณ เวลานี้ ครูเป็นครูอาสาสอนภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ที่
โรงเรียนบ้านจันทร์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวฒ
ั นาเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอกัลยาณิวฒ
ั นา
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
ครู จ บการศึ ก ษา การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกฟิ สิ ก ส์ จากมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นครูสอนครัง้ แรกทีโ่ รงเรียนอ�ำนวยศิลป์ กรุเทพมหานคร
ซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชนทีม่ นี กั เรียนชายล้วน ทีน่ ที่ ำ� ให้ครูมปี ระสบการณ์การสอนนักเรียน
ชายที่นับว่าซนที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าใจถึงใจ คุยกัน
เหมือนคุยกับลูก เปิดบ้านเลีย้ งอาหารก็ทำ� มาแล้ว ครูผา่ นจุดนัน้ มาได้ และศิษย์เก่าของ
ครู ในเวลานี้กลายเป็นผู้มีฐานะทางสังคมเป็นก�ำลังหลักช่วยสนับสนุนครู เพื่อดูแล
ชาวดอยผู้ยากไร้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ สอบบรรจุเป็นข้าราชการครู และเป็นครูสอนที่
โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ที่นี่ครูต้องดูแลนักเรียนทีมีฐานะยากจนให้
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ท�ำงานทีบ่ า้ น ๒ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ครูยา้ ยมาสอนทีโ่ รงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ที่นี่ก็พบนักเรียนที่ไม่ต่างกับโรงเรียนอ�ำนวยศิลป์มากนัก ซึ่งครูก็ใช้เทคนิคการเปิดใจ
พาเข้าสู่การเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้รับ
รางวัลมากมาย ครูตั้งเป้าหมายว่านักเรียนทุกคนต้องเรียนจบ ม.๖ เพื่อต้องไปต่อ
ดังนั้นใครไม่มาเรียนครูจะตามไปถึงบ้าน นับว่าเป็นเทคนิคใจถึงใจ นักเรียนแต่ละรุ่น
สอบเข้าเรียนต่อในระดับสูง บ้างก็ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ ครูได้รับรางวัลต่างๆ
เป็นก�ำลังใจอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ รางวัลที่ครูได้รับคงไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับครูได้ท�ำงานที่ครูรัก ให้กับ
โรงเรียนที่ต้องการครูบนดินแดนแห่งดอยสูง ด้วย ชื่อของอ�ำเภอ ชื่อโรงเรียน ก็ท�ำให้
น�้ำตาซึม ชีวิตนี้ครูขอท�ำเพื่อพระองค์ท่านบนสวรรค์ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งขอ เป็นแม่ครู
ของเด็กในดินแดนดอย
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ครูสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์
โรงเรียนคณะราษฏร์บ�ำรุงปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

คณิต คิด ลงมือท�ำ พาให้เท่าทัน

ครูสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ ครูผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ซึ่งครูสอนระดับมัธยมศึกษา “…คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ไม่อยากเรียน
เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร…” ค�ำพูดเหล่านี้บอกถึงเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และถือว่างานหรือเป็นปัญหาที่ครูจะต้องแก้ไข ซึ่งครูยกให้เป็นงาน
หรื อ ปั ญ หาเรื่ อ งแรกในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษา เมื่ อ ครู ย ้ อ นกลั บ ไปในวั ย เด็ ก ครู ก็ คิ ด
เช่นนีเ้ พราะเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ เริม่ ไม่อยากไปโรงเรียน แต่นบั ว่าเป็นความโชคดี
ที่คุณพ่อของครูซึ่งท่านเป็นเกษตรกรธรรมดาๆ คนหนึ่งท่านเข้าใจลูก คุณพ่อเป็น
คนสอนให้ท่องสูตรคูณท่องกลับไปมารู้สึกสนุก แต่เป็นการท่องที่คุณพ่ออธิบาย
ด้วยสื่อง่ายๆ ใกล้ตัว ท�ำให้เข้าใจว่าบวกเพิ่มเท่าๆ กันนั้นเป็นอย่างไร แล้วจากนั้น
การปฏิบัติตัวในชีวิตประจ�ำวัน คุณพ่อจะเชื่อมโยงสู่คณิตศาสตร์เสมอ คุณพ่อเป็นครู
คนแรกและเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นครู ครูจบการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก
ชีววิทยา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวัดผลการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร) เมือ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเป็นครูครั้งแรกสอนทีโ่ รงเรียน
สตรีประเทืองวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบบรรจุเป็น
ครูสอนที่โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด และในปีเดียวกันย้ายมาสอนที่
โรงเรียนคณะราษฏร์บำ� รุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จนถึงปัจจุบนั ครูได้รบั มอบหมาย
ให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาที่นับว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนักเรียนจ�ำนวนไม่น้อย ติด ๐
ติด ร ติด มส. ก็มาก ครูเป็นผู้มีลักษณะเด่นในเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม
แจ่มใสและมีความเด็ดขาดอยูใ่ นตัว ครูจะให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ท�ำให้นกั เรียน
กล้าที่จะบอกความในใจ บอกปัญหา ในที่สุดก็ทราบว่าปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ที่นี่
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ก็ไม่ตา่ งกับปัญหาทีค่ รูพบมา ครูจงึ เริม่ ทีเ่ ปลีย่ นทัศนคติให้เห็นว่า การเรียนคณิตศาสตร์
ง่ายและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ส�ำคัญที่ช่วยให้เราได้คิด คิดอย่างเข้าใจ ครูใช้
เทคนิคการท�ำโครงงาน เริ่มจากโครงงานง่ายๆ ไม่ซับซอน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด
สร้างงาน ออกแบบงาน ลงมือปฏิบัติ ได้ชิ้นงาน และชี้ให้เห็นว่าต้องใช้คณิตศาสตร์ทั้ง
สิ้น นักเรียนสนุกสนาน คิดงานที่ตนเองหรือกลุ่มต้องการรู้ งานเริ่มมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ในที่สุดครูก็เอาชนะเจตคตินั้นได้ ผลโดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางคณิตศาสตร์
ดีขนึ้ เรือ่ ยๆ อยากมาเรียนมากขึน้ และชอบโครงงาน ครูสนับสนุนด้วยการ ส่งผลงานเข้า
ประกวดได้รางวัลมาไม่นอ้ ย นักเรียนหลายคนเรียนต่อในระดับสูง มีงาน มีอาชีพทีม่ นั่ คง
หลายคนเป็นครู อาจารย์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ ซึ่งท�ำให้
ครูชนื่ ใจมาก ทีจ่ ะได้ชว่ ยเผยแพร่ เจตคติทดี่ ตี อ่ คณิตศาสตร์สคู่ นรุน่ ต่อๆ ไป ก�ำลังใจอีก
ด้านที่ครูได้รับในแต่ละปีคือรางวัลต่างๆ เช่นรางวัลครูเกียรติยศ ครูผู้สอนดีระดับ
มัธยมศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี รางวัลครูดีในดวงใจ
วันนี้ ครูสายพิณ ศรีสุวรรณรัตน์ ยังท�ำหน้าที่สอนต่อไปอย่างมีความสุข สุขที่
ต้องคิดพัฒนาความรู้ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง พานักเรียนให้พร้อมเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลง เพราะคณิตศาสตร์จะท�ำให้คิดเป็น คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล มีระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์อื่นโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน คณิต คิด ลงมือท�ำ พาให้เท่าทัน ต่อโลกของความเปลี่ยนแปลง
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ครูกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปลูกฝัง สร้างคนดีในวิถีชีวิตประจ�ำวัน

ครูกาญจนรัตน์ ทวีศกั ดิ์ ครูผมู้ คี วามรู้ ความช�ำชาญในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ พูดจาไพเราะและมีเมตตา ปัจจุบันครู
ท่านด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อดูแล
นักเรียนให้มีความสุข มีความสบายใจเมื่อมาโรงเรียน ครูตระหนักว่าเมื่อนักเรียนมี
ความสุข พบครูแล้วสบายใจ นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชา
สังคมศึกษา ครูให้ความส�ำคัญต่อการ ปลูกฝั่งให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม
สังคมยอมรับ เช่น การมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ซึง่ สอดคล้องกับบุคลิกภาพของครู
ครูเป็นชาวนครราชสีมาโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวใหญ่และเป็นชาวไร่
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกๆ ขยันท�ำงาน อดทนและปฏิบัติตามประเพณี
ไทย ในช่วงที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา ครูชื่นชมคุณครูท่านหนึ่งที่สอนวิชาสังคมศึกษา
วิชาพระพุทธศาสนา คุณครูจะฝึกให้นั่งสมาธิ เล่าพุทธประวัติ ชาดก สอนให้สวดมนต์
ไหว้พระ ตลอดจนสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ และรูส้ กึ ดีใจ เมือ่ ได้รบั
รางวัลชนะเลิศ จึงท�ำให้เกิดความรูส้ กึ อยากเป็นครู และคิดว่าต่อไปจะเป็นครู ครูสำ� เร็จ
การศึกษา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่โรงเรียน
บ้านหนองโพดเพชรพิทยา อ�ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาด้วยภารกิจทาง
ครอบครัว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านตะโกโคก จังหวัดประจวบ
คิรีขันธ์ ในช่วงเวลานั้น ได้ช่วยราชการที่โรงเรียนไกลวังกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรขี นั ธ์ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนเทศบาล
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บ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๒๘ ปีที่ผ่านมา ครูกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์ ในบทบาททั้ง
ครูผู้สอนและผู้บริหาร ครูจะอบรมสั่งสอนศิษย์ให้มีความรู้ ควบคู่กับการอบรมบ่มนิสัย
ให้รผู้ ดิ ชอบชัว่ ดี เพือ่ ให้ศษิ ย์เติบโตเป็นพลเมืองทีด่ ขี องชาติ ครูมคี วามยึดมัน่ ในแนวทาง
การสร้างนิสัยดี คนสอนจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และการปฏิบัติกิจกรรมดีๆ ติดต่อกัน
เป็นเวลาอย่างน้อย ๓-๔ สัปดาห์ จะท�ำให้เด็กๆ น�ำกิจกรรมดีๆ นัน้ ไปปฏิบตั เิ ป็นวิถชี วี ติ
ครูจึงน�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ มุ่งมั่น
ในการประกอบคุณงามความดี เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และเพื่อนร่วมงาน ตั้งใจ
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูอย่างสมบูรณ์แบบทุม่ เท เสียสละ เต็มก�ำลังความสามารถ รักษาชือ่ เสียง
เกียรติยศของตนและเพื่อนร่วมงาน ผลงานที่ผ่านมาท�ำให้ครูได้รับรางวัลหลายรางวัล
เช่นรางวัลโล่เกียรติยศ ครูดีบนแผ่นดินพ่อ ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน
จากนิตยสารเพชรแผ่นดิน และครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมจากคุรุสภา วันนี้และ
วันต่อๆ ไปครูเชื่อมั่นว่า การสร้างคนให้มีนิสัยดี สร้างได้ถ้ามีตัวอย่างดีๆ ประพฤติ
ปฏิบัติดีๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องพยายาม เพราะมาจากใจที่มีความห่วงใยต่อทุกคน
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ครูจินดา กิมกูล
โรงเรียนปราจีนราษฏร์บ�ำรุง
จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ปรับเปลี่ยน การเรียนรู้ อย่างมีทิศทาง

ครูจินดา กิมกูล ครูสอนวิชาศิลปะ ครูกล่าวไว้อย่างน่าฟังและน่าติดตามว่า
“ครูศิลปะไม่ใช่ศิลปิน” แม้ตลอดเวลาไม่ต�่ำกว่า ๓๖ ปีที่ครูสอนวิชาศิลปะ ก็ยิ่งท�ำให้
ครูแน่ใจว่า ครูไม่ใช่ศิลปิน (Artist) เพราะศิลปินจะต้องเป็นผู้ท่ีถ่ายทอดอารมณ์
ความคิด จินตนาการณ์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบที่ตนเองถนัด คนดูหรือ
ผู้ท่ีรับการถ่ายทอดจะคิดจะมองเห็นตรงตามศิลปินหรือไม่ก็ได้ แต่ครูศิลปะไม่ใช่
ครูสอนศิลปะคนนี้ได้ใช้วิชาความรู้ด้านทัศนศิลป์ที่ตนรัก ถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์อย่างมี
เป้าหมาย และเป้าหมายในที่นี้คือการตอบสนองความต้องการของลูกศิษย์ น�ำไปสู่
ความเปลีย่ นแปลงในแนวทาง การพัฒนาการของแต่ละคน ครูให้ความส�ำคัญต่อวิธกี าร
ถ่ายทอดทีต่ รงกับความถนัด ความชอบของลูกศิษย์ ดังนัน้ ครูจงึ รูจ้ กั และเข้าใจลูกศิษย์
ทุกคน สามารถจัดกลุ่มการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม “ครูจินดา” จึงเป็นผู้ที่ให้ความรัก
ความใกล้ชดิ ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทคุ น ครูมงุ่ มัน่ และอดทนสูง ไม่เคยกล่าวต�ำหนิ
ลูกศิษย์คนใดเลย ครูจะให้การดูแล ช่วยเหลือ ลูกศิษย์ทกุ คนอย่างจริงจัง สร้างความรัก
ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่ลูกศิษย์ทุกคน เพราะไม่เพียงแต่การน�ำความรู้ด้านศิลปะ
ติดตัวไปเท่านั้น หากแต่ได้น�ำแบบอย่างที่ดี ทั้งอารมณ์ ความมีวินัย ความกตัญญูรู้คุณ
ความมีเมตตา และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สิ่งเหล่านี้
ครูประพฤติปฏิบัติให้ลูกศิษย์เห็น ลูกศิษย์ได้ซึมซับสิ่งดีๆ ที่นับว่าเป็นต้นทุนที่มีคุณค่า
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
มีงาน มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างน่าภูมิใจ ลูกศิษย์หลายคนเป็นผู้สร้าง
คนรักศิลปะ ในบทบาทของครู อาจารย์เป็นผู้สรรสร้างงานศิลปะที่จะเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมอีกมากมาย ทุกคนกล่าวว่า ครูเป็น ผูเ้ ปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ม่มที ศิ ทาง
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ของศิษย์ให้มีทิศทาง นอกจากนี้ครูยังได้พัฒนางานตลอดเวลาท�ำให้เกิดนวัตกรรม
“สอนศิลป์ที่ริมสวน” (สวนพฤษาวารี) ซึ่งเป็นที่ยอมรับแก่ผู้พบเห็น น�ำไปเผยแพร่ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์หลายครั้ง นับว่าเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนถึงความรักในการเป็น
ครู มีความพร้อม ความมุ่งมั่นที่จะถ่ายความรู้สู่ลูกศิษย์โดยการเสียสละทั้งเวลา ความรู้
ความสามารถ รวมถึงทรัพย์สินซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยไม่คิด
ค่าใช้จา่ ยใดๆ และนวัตกรรมนีเ้ อง ได้เพิม่ ความภาคภูมใิ จแก่ครู เพราะท�ำให้ครูมโี อกาส
ได้ดูแลลูกศิษย์ที่มีความต้องการพิเศษให้มีพัฒนาการ จนเป็นที่พอใจของผู้ปกครอง
ครูตอ้ งขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทที่ า่ นเลีย้ งดูสนับสนุนให้การศึกษา ท่านทีม่ ี
ความปรารถนาอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้ลกู ชายคนนีเ้ ป็นครู ขอบคุณครูอาจารย์ทอี่ บรมถ่ายทอด
วิชาศิลปะ ท�ำให้ครูพฒ
ั นาต่อยอดจนเรียนจบระดับปริญญาโท ขณะเดียวกันได้ใช้ศลิ ปะ
สร้างเยาวชน พลเมืองคุณภาพต่อไป
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ครูเกษมสุข ชัยชิตาทร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมมือฉกาจฉกรรจ์

กว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา เด็กผู้ชายลูกทุ่งจากกรุงเก่า เรียนรู้การเอาชีวิตรอดด้วย
ตั ว เองผ่ า นบทบู๊ แบบวัยรุ่นมาหลายต่อหลายบท แต่ ก็ รัก ที่ จะเรี ย นหนั ง สื อ และ
อยากเป็นครู เพราะภาพลักษณ์ของครูคอื คนทีส่ อนให้คนเป็นคนดี มีคนให้ความเคารพ
ยกย่องและด้วยแรงสนับสนุนจากคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกชายคนนี้มีชีวิต มีสังคมที่ดี
กว่านี้ คุณแม่บอกว่า “ถ้าอยากเป็นครูต้องเรียนหนังสือ” เด็กชายคนนั้น จึงเปลี่ยน
ความสนใจเรือ่ งอืน่ มาสูก่ ารเรียนอย่างจริงจังในสายวิชาชีพ จาก ปวส. ถึงระดับปริญญา
ตรีเป็น “ครูเกษมสุข ชัยชิตาทร” ดังใจปรารถนา ท�ำหน้าที่ครูถึงวันนี้เป็นเวลากว่า
๑๘ ปี บทเรียนจากชีวิตที่ผ่านท�ำให้ครูเข้าใจธรรมชาติของคนที่เรียนวิชาชีพ ทุกคน
รักชีวิตอยากเป็นคนดี อยากมีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ไม่อยากเป็น
ภาระชองใคร ด้วยความเข้าใจนี้เองท�ำให้ครูใช้ความรู้ ความสามารถวิชาช่างสอน
ลูกศิษย์อย่างไม่ปิดบังและต้องยอมรับว่า ยากล�ำบากไม่น้อย เพราะลูกศิษย์แต่ละคน
กว่าจะเรียนรู้ได้ กว่าจะท�ำผลงานได้แต่ละชิ้น ครูต้องใช้ความอดทนอย่างสูง ทั้งทุ่มเท
เสียสละทัง้ เวลาและทรัพย์สว่ นตัว ด้วยความมีเมตตาเป็นหลัก ครูตระหนักดีวา่ พืน้ ฐาน
หรือต้นทุนของลูกศิษย์แต่ละคนมีนอ้ ยมาก ตัง้ แต่อา่ นไม่ออก เขียนไม่ได้ พูดจา สือ่ สาร
ไม่เข้าใจ รวมถึงฐานะยากจนขาดความอบอุ่น แต่ถึงการนั้น ครูก็สามารถน�ำพาลูกศิษย์
ผลิตผลงานดีๆ มีคุณภาพได้รับรางวัลในระดับชาติ เผยแพร่ผ่านสื่อในประเทศและ
เผยแพร่ไปยังประเทศใกล้เคียงมาไม่น้อย ส่งผลให้ครูกลายเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง ลูกศิษย์ที่จบการศึกษาออกไปแล้วมีงาน มีอาชีพ
มีความรักใคร่ดูและเอื้ออาทรต่อกัน
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การสอนลูกศิษย์ที่เดินเข้ามาหา อย่างปกติก็น่าจะยากแล้ว การสอนลูกศิษย์ที่
ต้องเดินเข้าไปหา เข้าไปสอนจะยิ่งยากกว่าอีกหลายเท่า แต่ครูก็ต้องท�ำเพราะเป็น
ความตัง้ ใจตามแนวคิดทีว่ า่ “สิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักร
ราคาแพงเมือ่ ช�ำรุดเสียหาย เรายังซ่อมให้ดเี หมือนเดิมได้ แล้วคนทีม่ ชี วี ติ จิตใจ เมือ่ ช�ำรุด
เสียหาย ท�ำไมเราจะซ่อมให้ดมี คี ณ
ุ ค่าเหมือนเดิมไม่ได้” ครูจงึ จัดท�ำหลักสูตร ปวส. ปวช.
ระดับพื้นฐานทั่วไปทางช่าง รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส�ำหรับผู้ต้องขังใน
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยจัดการเรียน
การสอน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน ครูท�ำหน้าที่หัวหน้าวิชา ดูแลการจัดการเรียน
การสอนและสอนด้วยตัวเอง การสอนครูจะพูดคุย อธิบาย ให้ค�ำปรึกษากับนักศึกษา
อย่างปกติ ยอมรับว่าเป็นการท�ำงานท่ามกลางความเสีย่ ง เสีย่ งด้านสุขภาพ รวมถึงเสีย่ ง
กับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดว่าจะเกิดขึน้ แต่ครูกเ็ ต็มใจ ทีผ่ า่ นมามีนกั ศึกษา จ�ำนวน ๖๙๗
คน ส�ำเร็จการศึกษา ๒๙๖ คน มีทงั้ พ้นโทษและยังไม่พน้ โทษ ทีพ่ น้ โทษไปแล้ว มีจำ� นวน
๕๓ คน เมื่อติดตามถามข่าว พบว่าทุกคนประกอบอาชีพสุจริตมีงานท�ำ มีชีวิตที่เปลี่ยน
ไป เปลี่ยนด้วยมือ ช่างซ่อมมือฉกาจฉกรรจ์ นี้เอง
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ครูอุทิศ สราญชื่น
โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นักเรียนเป็นคนดีคือรางวัลที่มีค่า

ครู อุ ทิ ศ สราญชื่ น ครู ผู ้ ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู อ ยู ่ ใ นสายเลื อ ด
เนื่องจากมีคุณพ่อเป็นครู ญาติพี่น้องและคนรอบข้างก็เป็นครู จึงท�ำให้รักและศรัทธา
ในความเป็นครูอย่างแรงกล้า ครูจบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิชาเอกศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา
การประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เริม่ รับราชการ
ครูครั้งแรกใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ สอนที่โรงเรียนวัดโรงนอก ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๖ ย้ายมา
สอนทีโ่ รงเรียนวัดโคกทองบวรวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึงปัจจุบนั โรงเรียน
ที่ครูสอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูสอนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
และรับผิดชอบโครงการคุณธรรม ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่ครูจะต้องดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนและตลอดเวลาที่สอน ครูมีความใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นที่ปรึกษา
ให้กับนักเรียนในทุกเรื่อง โดยเฉพาะกับนักเรียน กลุ่มที่มีความเสี่ยง และครูคอยเป็น
ผู้ติดตามถามถึงให้นักเรียนมาเรียน ในแต่ละรุ่น แต่ละปี จะมีนักเรียนที่ครูต้องดูแล
ช่วยเหลือให้เดินในเส้นทางไปสู่อนาคตที่ดีหลายกรณี แต่ครูไม่สามารถบอกว่าใช้
วิธีใด นอกจากความ จริงใจ ห่วงใย ติดตามให้ถึงที่สุด จึงเป็นที่กล่าวขานว่า ครูเป็น
ผูม้ คี วามอดทนและเสียสละ แม้บางครัง้ จะเสีย่ ง เพือ่ นักเรียนอย่างจริงใจ “ครูผมู้ แี ต่ให้”
ครูบอกตนเองเสมอว่าสอนคนไม่ใช่สอนหนังสือ
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ระยะเวลา ๓๗ ปีทผี่ า่ นมามีผลงานเชิงประจักษ์ทที่ ำ� ให้ครูได้รบั รางวัลมากมาย
เช่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่นประเภทบุคคล สาขา
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลครูดีในดวงใจ ซึ่งทุกรางวัลเป็นก�ำลังใจแก่ครู
อย่างยิ่ง และสิ่งที่ท�ำให้ครูมีพลังการท�ำงานคือ ครูได้ช่วยท�ำให้นักเรียนปรับเปลีย่ นเดิน
สู่แนวทางที่ถูกที่ควรมีอนาคตที่ดีเช่นกรณี “พล” เด็กที่เกเรถูกไล่ออกจากทุกโรงเรียน
จนกระทั่งมาที่โรงเรียนแห่งนี้และก็เหมือนเดิม “พล” เล่าว่า “ …ผมหนีเรียนครูไปตาม
พบว่าผมก�ำลังจะถูกพ่อตี ครูขอพ่อไว้และขอให้ผมไปท�ำงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้เลย
พ่อก็ให้ท�ำก่อสร้างแบกของหนักทั้งวัน เหนื่อยมาก เวลาผ่านไป เมื่อกลับมาหาครู
บอกครูว่าเหนื่อยมาก ครูก็บอกว่าถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องเหนื่อย ไม่อยากเหนื่อยก็กลับมา
เรียน ผมก็กลับมาเรียน ครูให้ผมเป็นผู้ช่วยดูแลเพื่อน ชักชวนให้เพื่อนให้เรียนหนังสือ
โดยเล่าประสบการณ์เหนื่อยให้เพื่อนฟัง ผมมีความสุขตั้งใจเรียน ครูพาไปสอบแข่งขัน
ผมชนะได้เหรียญทอง ดีใจมาก ผมไม่เกเรอีกเลย วันนี้ผมมีหน้าที่การงานที่มั่นคง
เพราะผมมีครูอุทิศในวันนั้น…”
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ครูเรณู เหมืองจา
โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
จังหวัดพะเยา

ช่วยดูแลพัฒนาให้หลุดพ้นและส่งต่อ

ครูเรณู เหมืองจา ครูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาภาษาไทย
โดยเฉพาะกับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาไทย นอกจากนี้ครูยังมีความช�ำนาญในการแนะแนว
การให้ค�ำปรึกษาและการแก้ปัญหา ครูเป็นชาวจังหวัดพะเยาโดยก�ำเนิดเกิดและ
เติ บ โตในสั ง คมชนบทตลอดมา จึ ง มี ค วามรั ก และผู ก พั น กั บ วิ ถี ชุ ม ชนชนบท
ครูมีครอบครัวที่อบอุ่น คุณพ่อเป็นนักการเมืองท้องถิ่น คุณแม่เป็นแม่บ้าน ท่านทั้งสอง
เป็นตัวอย่างทีด่ ี ทัง้ การวางตัวและการท�ำงานในชุมชน ซึง่ ครูมกั จะตามคุณพ่อไปท�ำงาน
จึงมีความเข้าใจในสภาพพื้นฐานของชุมชน ของเด็กๆ เป็นอย่างดี ทั้งสองท่านมี
ความปรารถนาที่จะให้ลูกสาวของท่านเป็นครูและท่านก็ไม่ผิดหวัง ครูจบศึกษา
ครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว-ภาษาไทย (คู ่ ข นาน) จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ได้เข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของสภานักศึกษา ซึ่งมีทั้งการรณรงค์และป้องกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา เป็นกิจกรรมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น
แห่งชาติ ด้านกิจกรรมพัฒนา เยาวชน และ เมื่อส�ำเร็จการศึกษาเป็นครูครั้งแรก ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สอนที่โรงเรียนบ้านหนองชะแอน จังหวัดก�ำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัดพะเยา สอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านบอน จังหวัดพะเยา
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สอนที่โรงเรียนบ้านก๊อน้อย จังหวัดพะเยาถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลาที่สอนครูให้ความสนใจนักเรียนอย่างจริงจัง ใช้ความรู้ทั้งการสอน
ภาษาไทยและการแนะแนว ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูปฏิบัติการเยี่ยมบ้านเพื่อให้การ
ดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรณี “เรียม” เด็กที่เก็บตัวไม่อยากสุกสิงกับ
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ใครไม่อยากมาเรียน ครูต้องให้ความใกล้ชิด เมื่อทราบความถนัด ความชอบจึงใช้
กิจกรรมวาดภาพเป็นตัวช่วย ในที่สุดมีผลงานดีมาก ท�ำให้ได้รับรางวัลและปัจจุบัน
ก�ำลังศึกษาใน ระดับปริญญาตรี สาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ครูมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีลักษณะเป็นผู้น�ำ ใกล้ชิดกับชุมชนที่ไม่ต่างกับงานของ
คุณพ่อในบทบาทของผู้น�ำชุมชน ซึ่งมีค�ำกล่าวถึงครูว่า “…จะพบกับรอยยิ้มที่มาพร้อม
กับการไหว้แบบไทยที่สวยงาม กิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ ทุกครั้งที่
พบครูแล้วมีความสบายใจ…” ครูได้ชว่ ยให้ชมุ ชนหลากหลายชาติพนั ธ์ มีความเข้าใจกัน
ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาส่งบุตรหลานเข้าเรียน ครูได้ดูแลช่วยเหลือและเอาใจใส่
ในการเรียนการสอน ท�ำให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลไม่น้อย และเมื่อนักเรียนส�ำเร็จ
การศึกษา ก็น�ำไปสู่การมีงานท�ำ หลายคนศึกษาต่อมีอาชีพที่มั่นคง เช่น นักพัฒนา
สังคม นิติกร ครูอาจารย์ หรือเป็นสมเพศสืบทอดพระพุทธศาสนาอบรมสั่งสอน
ผู้คนให้ท�ำดีต่อไป “ครู เรณู เหมืองจา” ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน
ทางการศึกษา ครูได้รบั การชืน่ ชมและมีรางวัลเป็นก�ำลังใจ เช่นรางวัลครูดศี รีพะเยา พ.ศ.
๒๕๖๐ ปัจจุบนั ครูยงั ท�ำหน้าทีส่ อน และอยูใ่ นชุมชนชาติพนั ธ์ ซึง่ บัดนีเ้ ห็นความส�ำคัญ
ต่อการศึกษามากขึ้น ครูจะขอท�ำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาเยาวชน เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจาก
ความไม่รู้และความยากจน ต่อไป
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ครูจิรพัชร์ บุญชัด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
จังหวัดพังงา

รู้จริง ท�ำได้ และท�ำดี มีงานแน่

ครูจิรพัชร์ บุญชัด ครูผู้มีความรู้ ความช�ำนาญในการสอนคหกรรม ครูเน้น
การเรียนการสอนที่รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน เป็นระบบ อย่างผู้มีความรู้ และ
มีความคิดสร้างสรรค์ ลูกศิษย์จึงมีความรู้ในการออกแบบอาหารที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการได้ ซึ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ และนอกจากคหกรรมแล้วครูยัง
สอนอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องต้น ครูเป็นชาวสุราษฏร์ธานีโดยก�ำเนิดมาจาก
ครอบครัวพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนทุกคนในครอบครัวถูกสอนให้มีความขยัน ซื่อสัตย์ และ
รักการอ่าน เพราะคุณพ่อชอบอ่านหนังสือมาก ครูจึงเป็นคนชอบอ่านหนังสือและ
รั ก การเรี ย น ประกอบกับเป็นคนที่มีอุปนิ สั ย เรี ย บร้ อ ย พู ด จาสุ ภาพด้ วยน�้ ำ เสี ย ง
นุ่มนวล ไม่ชอบท�ำธุรกิจแต่มีความปรารถนาที่จะเป็นครู ครูจบการศึกษาปริญญาตรี
คหกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เริ่มรับราชการในปี พ.ศ.
๒๕๒๗ สอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาจนถึงปัจจุบัน
ครูด�ำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย วางตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการงานและชีวิต
ส่วนตัว เป้าหมายส�ำคัญในการเป็นครูคือ ลูกศิษย์ต้องประสบความส�ำเร็จในการด�ำรง
ชีวิตด้วยอาชีพสุจริต ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงมีความเข้มข้น เน้นให้ลูกศิษย์
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ครูปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ปรับปรุงสาระ และ
วิธีสอนให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความสนใจของลูกศิษย์และ
ตลาดแรงงาน อีกทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถในสาขา
อุตสาหกรรมเกษตร จนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัล นอกจากนี้ครูยังให้การดูแล
คุณภาพชีวิตของนักเรียน หลายกรณีที่ครูเข้าช่วยเหลือ สนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ สื่อ
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วัสดุอุปกรณ์และทุนการศึกษา เพื่อให้ลูกศิษย์มีก�ำลังใจ มีโอกาสได้เรียนจนส�ำเร็จ
การศึกษา ได้ประกอบอาชีพสุจริต เสียงจากของลูกศิษย์คนหนึ่งเอ่ยในเชิงหวั่นใจกับ
ครูของเธอว่า “…อาจารย์เสียใจไหมคะ ที่ส่งเสียให้ดิฉันเรียนจบแล้ว ดิฉันไม่ได้ท�ำงาน
เป็นคนใหญ่คนโตในหน้าที่การงาน หรือร�่ำรวย…” ค�ำตอบจากครูคือ “…ครูหวังเพียง
ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีในสังคม ไม่เบียดเบียนใคร เลี้ยงตัวเองให้รอดก็พอแล้ว…”
จากผลงานที่ปรากฏ ลูกศิษย์เรียนจบแล้วมีงานท�ำ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
ให้กับตนเองได้อย่างมั่นคงหลายคน ท�ำให้ครูจิรพัชร์ บุญชัด มีก�ำลังใจอย่างยิ่ง และ
ยิง่ มีพลังมากขึน้ เมื่อมีเสียงสะท้อนเช่นเสียง เชฟชือ่ ดังท่านหนึ่งกล่าวว่า “…ถ้าลูกศิษย์
จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพงั งามาขอฝึกปฏิบตั งิ าน และมาท�ำงานหลังจากเรียน
จบแล้ว จะได้รับการพิจารณาก่อนสถานศึกษาอื่นแม้ในระดับอุดมศึกษาหรือผู้เรียนใน
ระดับปริญญาตรีอื่นที่สูงกว่า…”
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ครูวิลาวัณย์ สุวรรณวงศ์
โรงเรียนบ้านท่าลาด
จังหวัดพัทลุง

ด้วยความรัก ดูแลให้ไปต่อ

ครูวลิ าวัณย์ สุวรรณวงศ์ ครูผมู้ คี วามรู้ ความสามารถในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และการงานพื้นฐานอาชีพ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ครูประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ในการเรียนการสอนให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนานักเรียนรอบด้าน ทั้งสุขภาพร่างกาย ความเป็นอยู่ การประพฤติ การปฏิบัติ
ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่นครูเป็น
ชาวจังหวัดพัทลุงโดยก�ำเนิด ในวัยเด็กได้รับการสนับสนุนให้ได้เรียนเพียงอ่านออก
เขียนได้ เท่านั้น เพราะเป็นแนวปฏิบัติต่อๆ กันมา ว่าเด็กผู้หญิงไม่จ�ำเป็นต้องเรียน
หนังสือให้มาก ประกอบกับระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนไกลและเดินทางล�ำบากมาก
ครูอยากเรียนหนังสือซึ่งนับว่าเป็นความโชคดี ที่มีคุณครูผู้สอนท่านหนึ่ง มีเมตตาให้
พักอาศัยและท่านก็ให้การดูแล จึงท�ำให้ครูมีความประทับใจ และคิดว่าถ้ามีโอกาสได้
เรียนสูงๆ จะเป็นครู ครูจบการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ชัน้ สูง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากวิทยาลัยครูยะลา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต
สาขาการประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และหลังจากจบการศึกษา
ระดับอนุปริญญาจึงสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ สอนที่
โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนบ้านท่าลาด จังหวัด
พัทลุง จนถึงเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ตลอดระยะเวลา ๓๘ ปี ครูท�ำหน้าที่สอน และดูแลนักเรียน ด้วยความตั้งใจ
อดทน เสียสละทัง้ นีด้ ว้ ยจิตทีม่ เี มตตา ครูทมุ่ เทกับการเรียนการสอนทัง้ คณิตศาสตร์และ
การงานอาชีพ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ครูคิด ผลิตและจัดหาอย่างเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
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การเรียนการสอน การงานอาชีพเน้นงานประดิษฐ์ งานบ้านทีบ่ รู ณาการกับชีวติ ประจ�ำวัน
วิถชี วี ติ ในบ้าน ในชุมชนและในท้องถิน่ ตลอดจนการรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี พัฒนาทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม ลูกศิษย์แต่ละรุ่นจะมีความประทับใจ
กล่าวถึงสิ่งดีๆ ที่ได้รับและน�ำไปพัฒนาตน ทั้งระหว่างศึกษาต่อ และ หรือการประกอบ
อาชีพ ดังเสียงสะท้อนจากอดีตลูกศิษย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นครู อาจารย์ในสถาบันทั้งระดับ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่ว่า “…ขอบพระคุณคุณครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีและขอน�ำ
มาเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตโดยเฉพาะความอ่อนน้อม ถ่อมตน การดูแลเอาใจ
ใส่ลูกศิษย์ มั่นติดตามถามถึงด้วยความห่วงใย ในเวลานั้นได้ก�ำลังใจจากครูมาก
ไม่วา่ จะเป็นช่วงเวลาเรียนหรือการท�ำงาน และเวลานีไ้ ด้นำ� ก�ำลังใจสู่ นักเรียน นักศึกษา
ที่รับผิดชอบเช่นกัน…” ครูมีผลงานที่ปรากฏต่อนักเรียนแต่ละรุ่นมากมายเช่นนักเรียน
ที่รับรางวัลพระราชทาน และผลงานครูที่ปรากฏต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ที่
สูงขึ้น ส่งผลท�ำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานและมีอีกหลายรางวัล
ที่นักเรียนได้รับ เช่นเดียวกับครูก็ได้รับรางวัลเป็นก�ำลังใจ เช่น รางวัลครูสอนดี รางวัล
ครูดีในดวงใจ รางวัลบุคคลดีเด่น เป็นต้น ถึงวันนี้แม้ว่าครูจะเกษียณอายุราชการแล้ว
แต่ครูยงั เป็นทีย่ อมรับนับถือของพ่อแม่ผปู้ กครอง ตลอดจน ชุมชน และปัจจุบนั โรงเรียน
ได้มอบความไว้วางใจให้ครูท�ำหน้าที่สอนคณิตศาสตร์และการงานอาชีพต่อไป
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ครูธิดารัตน์ หมีนปาน
โรงเรียนกงหราภิชากร
จังหวัดพัทลุง

ครูเก่งคณิต คิดกิจกรรม ท�ำให้เก่ง

ครูธดิ ารัตน์ หมีนปาน ครูมคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และมีความสามารถใช้ภาษาไทยในการสอนได้อย่างถูกต้อง ทั้งด้านการออกเสียง
และการใช้สำ� นวนภาษา ครูเป็นผูท้ รี่ กั ความเป็นไทยชอบแต่งกายแบบไทย และชืน่ ชอบ
ศิลปะการแสดงตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ ครูมีความโดดเด่นของการเป็น
นักกิจกรรม จึงน�ำไปสู่การเรียนการสอนโดยจะสาธิตการละเล่นพื้นบ้านด้วยตนเอง
และฝึกปฏิบตั นิ กั เรียนในกลุม่ สนใจอยูเ่ สมอ ลูกศิษย์จงึ ซึมซับรับเอาสิง่ ทีด่ งี ามไปปฏิบตั ิ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ให้เป็นผู้ที่รักและสืบสานศิลปะการแสดง
เหล่ า นั้ น จนเป็ น ที่ ชื่ น ชอบแก่ ผู ้ ที่ พ บเห็ น ในชุ ม ชน ครู เ ป็ น ชาวพั ท ลุ ง โดยก� ำ เนิ ด
เกิดและเติบโตในครอบครัวชาวสวนยาง ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม ในวัยเด็กต้องตืน่ ตัง้ แต่
ตีสองเพื่อไปกรีดยางกับพ่อแม่ ไม่มีโอกาสใช้ชีวิตสนุกสนานเหมือนเด็กอื่นๆ จึงท�ำให้
คิดว่าอนาคตต้องมีหน้าทีก่ ารงานทีด่ ี พ่อแม่จะได้สบายไม่ตอ้ งรับจ้างกรีดยาง และอาชีพ
ใกล้ตัวที่เห็นทุกวันๆ คือ อาชีพครู จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจเรียน และเรียนเก่ง
มักจะได้ทนุ เรียนเสมอๆ และด้วยความมุง่ มัน่ อย่างแรงกล้าทีจ่ ะเป็นครู จึงสอบเข้าเรียน
ด้ ว ยโครงการคุ รุ ท ายาท จบการศึ ก ษา ครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกคณิ ต ศาสตร์
จากสถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช หลังจากจบการศึกษาพร้อมกับมีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ เป็นรางวัล สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สอนที่โรงเรียน
บ้านโหล๊ะหาร ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนทอนตรน และปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สอนที่โรงเรียนกงหราพิชากร จนถึงปัจจุบัน ทุกโรงเรียนอยู่ในจังหวัดพัทลุง ครูได้รับ
มอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งครูสอนได้เป็นอย่างดี เพราะครูสามารถใช้ค�ำพูด
ในการสือ่ สารให้นกั เรียนเข้าใจง่าย มีลำ� ดับขัน้ ตอนของการสอนชัดเจน เริม่ จากสิง่ ทีง่ า่ ย
และเพิ่มความยากขึ้น แม้ว่าบทเรียนจะยากแค่ไหน ครูก็สามารถอธิบายนักเรียนเข้าใจ
216 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

ได้ทุกคน จากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เครียด กลายเป็นวิชาที่สนุกสนาน ครูมีหลักคิด
ในการสอนที่ว่า ก่อนที่จะให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน หรือรักที่จะเรียนใน
วิชานั้นๆ ต้องท�ำให้นักเรียนมีความรัก ศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจและมั่นใจต่อครูผู้สอน
ดังนั้น ในชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะต้องท�ำให้นักเรีย นสนุก มีเสียงหัวเราะ
มีความสุขในการเรียน ด้วยความที่เป็นครูนักกิจกรรม จึงสามารถสร้างความไว้วางใจ
ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนได้ไม่ยาก วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่น่าเรียน จาก
ค�ำพูดต่อไปนี้คงเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดี
“…ทุกคาบที่เรียนคณิตศาสตร์ จะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขมาก” หรือ “…เมื่อ
ได้เรียนกับครูธิดารัตน์ หนูคิดว่ามันไม่ยากเลย เข้าใจง่าย ท้าทาย สนุกสนานในการ
เรียน…” และ “…ครูไม่ได้สอนแต่เนื้อหาวิชา ทุกชั่วโมงครูจะสอนทักษะการใช้ชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม สอนให้เราเก่งวิชาความรู้และก้าวทันโลก…” ยังจะมีนักเรียน
ที่โชคดีอีกต่อไปเพราะครูยังมีพลังมากพอที่จะคิดกิจกรรมสนุกๆ ให้มีความสุขกับ
การเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป
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ครูกีรติ จันทรมณี
โรงเรียนวัดหนองหลวง
จังหวัดพิจิตร

ผู้น�ำทางวิชาการ สู่ความเปลี่ยนแปลง

ครูกีรติ จันทรมณี หรือครู ดร.กีรติ จันทรมณี ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา แต่เป็นผูอ้ ำ� นวยการทีท่ ำ� หน้าทีส่ อนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
ครูมีบุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ใครได้เจรจาด้วยจะทราบได้ว่า
เป็ น ที่ ค นคิ ด บวก ครู เ ป็ น ผู ้ น� ำ ทางวิ ช าการ น� ำ ทั้ ง แนวความคิ ด และการปฏิ บั ติ
น�ำวัฒนธรรมการวิจยั เข้าสูห่ อ้ งเรียน เข้าสูโ่ รงเรียนในหลักคิดทีว่ า่ การวิจยั เป็นเรือ่ งง่ายๆ
เพราะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือตอบค�ำถาม อย่างมีระบบ เชื่อถือด้วยข้อมูล
ตอบด้วยข้อมูลทีเ่ ป็นจริง นีเ่ ป็นอีกเหตุผลทีค่ รูตอ้ งสอนแม้จะเป็นผูบ้ ริหารก็ตาม ครูเป็น
ผู้หนึ่งที่มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู ครูเป็นชาวอุตรดิตถ์โดยก�ำเนิด ถ้าย้อน
เวลากลับไปในวัยเด็ก ครูเกิดและเติมโตในครอบครัวที่อบอุ่น คุณพ่อเป็นครูและ
“เด็กชายกีรติ” มักจะติดตามการท�ำงานของคุณพ่อด้วยความชื่นชม ตั้งเป้าหมาย
ในอนาคตว่าจะต้องเป็นครู แม้ในช่วงการเริ่มต้น จะเริ่มการเรียนในสายวิชาชีพ
เพราะด้วยความจ�ำเป็นบางประการก็ตาม แต่ด้วยความเป็นเด็กที่เรียนเก่งมีเป้าหมาย
ชัด จึงสามารถเปลี่ยนสู่เส้นทางงานวิชาการเพื่อเป็นครูได้ ครูจบ การศึกษา ปวช. (ช่าง
ก่อสร้าง) จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ พยายามศึกษาด้วยตนเอง สามารถสอบวิชาชุด
ครู ได้ พ.กศ. พ.ม.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศษ.บ. การบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และระดับปริญญาเอก ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เริ่มเป็น
ครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ สอนที่โรงเรียนบ้านสุขส�ำราญ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
มาย้ายมาสอนและเป็นผู้บริหารที่โรงเรียนวัดหนองหลวง จังหวัดพิจิตร จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๕ ปี ครูท�ำหน้าที่ทั้งการสอนและการบริหาร ครูให้ความส�ำคัญ
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ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ การดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
นอกจากจะมีการเยี่ยมบ้านอย่างจริงจังแล้ว ยังอบรมนักเรียนด้วยตนเองทุกสัปดาห์
อีกทั้งมีโครงการที่สร้างความเข้มแข็ง เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ปกป้อง
และคุ้มครอง ท�ำให้หลายๆกรณีที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้นักเรียน เช่นโครงการหนึ่ง
สถานพินิจ หนึ่งสถานศึกษา โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ท�ำให้ผลงานใน
ภาพรวมส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
และครูได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
และรางวัลคุรุสดุดีปี ๒๕๕๘
วันนี้ ครูดร.กีรติ จันทรมณี ยังมีพลังที่จะเป็นผู้น�ำทางวิชาการ สร้างความ
เข้มแข็ง และพร้อมพาเพือ่ นร่วมงานน�ำนักเรียนสูโ่ ลกของความเปลีย่ นแปลงในอนาคต
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ครูมัลลิกา อายุวัฒน์

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
จังหวัดพิษณุโลก

ครูผู้ทรงคุณค่า

ครูมัลลิกา อายุวัฒน์ ครูผู้ทรงคุณค่า สุภาพสตรีที่คงความสง่างาม น่าเลื่อมใส
แม้จะมีวัยเลยเกษียณมานาน แต่ครูยังคงกระฉับกระเฉงอย่างน่าชื่นชม ตลอดระยะ
การท�ำงานในระบบที่ผ่านมา ครูเป็นทั้งผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ท�ำงานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง ครูเป็นชาวพิษณุโลก
โดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวทีค่ ณ
ุ พ่อเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ความเป็น
ครูมีในจิตส�ำนึกตั้งแต่วัยเด็ก ครูเป็นลูกสาวคนโตที่ต้องดูแลน้องๆ ให้ท�ำการบ้าน
ให้อ่านหนังสือ ประกอบกับมีความสงสารลูกหลานคนงาน จึงท�ำหน้าที่เป็นครูสอน
หนังสือให้อ่านออกเขียนได้ และสอนพิเศษทุกวิชา สอนแบบให้เปล่า รู้สึกมีความสุข
เมื่อได้สอน ท�ำให้รู้ตัวว่าชอบเป็นครู ครูเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง สามารถสอบชิงทุน
รัฐบาลได้เรียนในระดับปริญญาตรี ซึง่ ถ้าย้อนกลับไปในเวลานัน้ ไม่งา่ ยทีจ่ ะได้เรียนระดับ
ปริญญาตรี ครูจบการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกประถมศึกษาจากวิทยาลัย
วิชาการศึกษาบางแสน และ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก เริ่มรับราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ สอนที่
โรงเรียนจ่าการบุญ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ครูท�ำหน้าที่เป็นครูสอน ภาษาไทย
ที่ต้องยึดมั่นในหลักการว่า ต้องสอนให้อ่านออกเขียนได้ และต้องบูรณาการทุกด้าน
กล่าวคือปลูกฝังคุณธรรม ให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี รู้จักสิทธิและหน้าที่ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีความชื่อสัตย์สุจริต ครู
จัดการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกับหลักการทุกประการ ต่อมาครูได้รับแต่งตั้งให้
เป็นครูใหญ่ และเลื่อนเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา จนเกษียณจากราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
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ระยะเวลาร่วม ๓๘ ปีทผี่ า่ นมาครูได้สร้างความเปลีย่ นแปลงในชีวติ ของลูกศิษย์
และเพื่อนร่วมงานไว้มากมาย กล่าวง่ายๆ คือ “มีลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง” ลูกศิษย์
ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง วิธีสอนที่ดีที่สุดคือการเป็นต้นแบบที่ดีของครู
ทั้งชีวิตส่วนตัวและการท�ำงาน เป็นครูและผู้บริหารที่มีจิตเมตตา เอาใจใส่ ดูแล
เอื้ออาทร ต่อลูกศิษย์ และผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใด รางวัลหรือผลงานที่
เป็นรูปธรรมมีมากมายทีใ่ ห้คนรุน่ หลังจะได้ศกึ ษาและพัฒนาต่อยอด ปัจจุบนั ครูกย็ งั เป็น
ที่พึ่งทางวิชาการและงานสังคมของจังหวัดพิษณุโลก ในบทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิ
เสียงสะท้อนจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพิษณุโลก ส.ส. สุชน ชามพูนท
คงจะเป็นค�ำตอบ ส�ำหรับค�ำว่า ครูผู้ทรงคุณค่า “…ท่านคือครูผู้ให้อย่างแท้จริงส�ำหรับ
ผมและครอบครัว ให้ที่พักพิงส�ำหรับครอบครัวเล็กๆ จากชนบทให้การศึกษา ให้การ
ท�ำงาน ให้อาชีพจนเป็นผมทุกวันนี้…”
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ครูอมรรัตน์ แสงนาค

โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
จังหวัดพิษณุโลก

มีอะไรมากกว่านั้นในหนังสือเล่มเล็ก

ครูอมรรัตน์ แสงนาค ครูผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยเฉพาะการสอนภาษาไทยส�ำหรับเด็กทีเ่ ริม่ เรียน ครูเป็นเจ้าของแนวคิด
นวัตกรรม หนังสือเล่มเล็กสู่เด็กและชุมชน ซึ่งครูไม่ใช่สอนเฉพาะนักเรียนเท่านั้น
ครูยังปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความ
เข็มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยครูจัดท�ำหนังสือเล่มเล็ก หาหนังสือนิทานสาระ
คุณธรรมไปอ่าน ไปเล่าให้กับเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน คนชราและผู้พิการในชุมชนฟังอยู่
เสมอๆ ครูเป็นผู้ที่มีลักษณะเด่นในการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมักจะใช้ผ้าไทย
อีกทัง้ พูดจาไพเราะ ครูเขียนตัวหนังสือสวยงามถูกต้องตามลักษณะการเขียนอักษรไทย
อีกทั้งวาดภาพประกอบสวยงาม กล่าวได้ว่าครูมีความเหมาะสมกับค�ำว่า แม่พิมพ์ เป็น
อย่างยิง่ เพราะลักษณะเด่นดังกล่าวเหล่านีไ้ ด้ปรากฏทีบ่ คุ ลิกลักษณะของลูกศิษย์เกือบ
ทุกคนในแต่ละรุ่น
ครูเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกโดยก�ำเนิด เกิดและเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น
คุณพ่อเป็นทหารและเป็นครูฝกึ ทหาร ท่านเป็นทัง้ ครูและทหาร คุณพ่อเขียนตัวหนังสือ
สวยงาม และรักการอ่านมาก ทุกครั้งที่คุณพ่อพบลูกศิษย์ ครูจะเห็นการแสดงความ
เคารพ เห็นความมีระเบียบ และคุณพ่อก็ทักทายลูกศิษย์อย่างมีเมตตา คุณพ่อจึงเป็น
ต้นแบบของความเป็นครู ครูจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต เอกประถมศึกษา จาก
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก การศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
จากมหาวิ ท ยาลัยนเรศวร เริ่มชีวิตการเป็ นครู ครั้ ง แรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ สอนที่
โรงเรียนบ้านช�ำรัง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
(ประชาสงเคราะห์) จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ตลอด
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ระยะเวลาที่ผ่านมาครูสอนเกือบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ครูให้ความส�ำคัญ
ต่อการอ่านออกเขียนได้ท่ีเหมาะสมกับระดับชั้น จุดเด่นของการสอนภาษาไทย คือ
การสอนอ่านจับใจความ สอนเขียนบรรยาย และท�ำหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมส�ำคัญ
ที่ช่วย สนับสนุนการสอน มีหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่น โครงการกิจกรรมค่ายรักษ์
ภาษาไทยซึ่งช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โครงการพัฒนาการเขียนตาม
จิตนาการและสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็กๆ สู่เด็กและชุมชน ซึ่งได้เผยแพร่
ผ่านช่องยูทูป วารสาร สพท. พิษณุโลก เขต ๓ และสารคดีครูดี ศรีสพฐ การสอนอ่าน
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลงานได้รับรางวัลหลายต่อหลายรางวัล
ในหลายเวทีเช่นเดียวกับรางวัลที่ครูได้รับ ได้แก่ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
จากส�ำนักงานเลขาคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นคุรุสภา เป็นต้น ครูและลูกศิษย์
ในแต่ละรุ่น มีความผูกพันกันมาก บันทึกต่อไปนี้คงเป็นค�ำตอบได้เป็นอย่างดี “…ครู
คะหนูขอบันทึกความรู้สึกนี้ส่งให้ครู ตั้งแต่หนูเรียนจบจากโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด
แล้ว ครูกต็ ดิ ตามถามข่าวหนูเป็นระยะหนูทราบดีวา่ ครูเป็นห่วงหนู วันนัน้ วันทีห่ นูได้ใส่
เสื้อกาวน์เดินตรวจคนไข้ และพบครูมาป่วยหนูเข้าไปเยี่ยม เราสองคนกอดกันร้องไห้
ครูรอ้ งไห้ดใี จเพราะลูกศิษย์ เป็นหมอ หนูรอ้ งไห้ดว้ ยความดีใจทีไ่ ด้พบครูและห่วงสุขภาพ
ครู หนูรักและห่วงใยครูนะคะ…”
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ครูถนอม คงยิ้มละมัย
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม
จังหวัดเพชรบุรี

ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ายิ่ง

ครูถนอม คงยิ้มละมัย ภูมิปัญญาที่ทรงค่ายิ่ง จากเมืองเพชรบุรี ครูผู้ก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ปานถนอม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ไทย
เป็นอีกหนึง่ แหล่งเรียนรูท้ ภี่ าคภูมใิ จ และได้นอ้ มน�ำเอาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๒ ซึง่ เป็น
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พระอิสริยศในเวลานั้น) เป็น
วันเปิดพิพิธภัณฑ์ ที่นี่มีเรื่องราวของชาวไทยทรงด�ำ หรือไทด�ำ หรือลาวโซ่ง ชนเผ่า
ที่มีเอกลักษณ์ของตนเองทั้งภาษา ศิลปะการปักเย็บ การแต่งกาย การดนตรีและ
การร่ายร�ำ ตลอดจนวิถวี ฒ
ั นธรรม ทีส่ มั พันธ์กบั ความเชือ่ ในเรือ่ งบรรพบุรษุ ครูเป็นธิดา
ของผู้สืบเชื้อสายชาวไทยทรงด�ำ ครูได้น�ำบ้านพักมาจัดตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์ ทุกสิ่งที่
ปรากฏบอกถึงความทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม และทีท่ รงคุณค่าไปกว่านัน้ คือเจตคติของ
ครูผู้ก่อตั้ง ที่สะท้อนถึงความซาบซึ้งในความเป็นมาของรากเหง้า ความหวงแหน
ทะนุถนอมเกรงว่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลา เป็นเจตคติที่เกิดจากการสั่งสมเฉกเช่น
ผู้รู้หรือปราชญ์ผู้ทรงคุณค่า
ครูสำ� เร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา จากวิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาบางแสน ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ช่วงเวลานั้นนับว่าเป็นไทยทรงด�ำคนแรกในหมู่บ้านที่
จบปริญญาตรี เริ่มรับราชการครูในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ สอนที่โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
จังหวัดนนทบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โอนย้ายมาสอนที่โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
จังหวัดเพชรบุรี จนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้ว่าเวลานี้ ครูจะเกษียณ
จากราชการแล้วแต่ครูก็ยังคงท�ำหน้าที่เป็นครู ณ พิพิธภัณฑ์ปานถนอม คอยให้ความรู้
ให้ค�ำแนะน�ำแก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป
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ตลอดระยะเวลามากกว่า ๔๗ ปีที่ผ่านมา ทั้งผลงานรวมถึงลูกศิษย์ที่เป็น
ทรัพยากรคุณภาพของประเทศและสิ่งที่ครูมอบไว้ให้ มีคุณูปการต่อวงการศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ความโดดเด่นหรือความเป็นเอกลักษณ์ของครูที่เห็นได้ทันทีคือการแต่งกาย
ส�ำเนียงภาษาและค�ำพูดหรือการกระท�ำในเชิงอุปมาอุปมัยที่ฟังแล้ว ดูแล้ว ต้องคิด
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสอน การอบรม การตักเตือน เช่นการน�ำกระเบื้องแตกมาวางไว้
บนโต๊ะแล้วเขียนว่า “กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น�้ำเต้าน้อยจะถอยจม” ครูผู้เป็น
ภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ายิ่ง
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ครูดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง
โรงเรียนพัชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์

เสียงจากสวรรค์ชัดๆ

ครูดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทอง ครูผู้ได้สมญานามจากลูกศิษย์ เพื่อนๆ และคนใกล้ชิด
ว่าสุภาพบุรุษนักกีฬา ครูเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และการกีฬา
เป็นอย่างดี ครูสอนระดับมัธยมศึกษา รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา พลศึกษา และเป็นโค้ช
บาสเกตบอลของโรงเรียน จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งครูได้บูรณาการการสอน
กับการพัฒนาทักษะชีวติ ของนักเรียนรุน่ แล้วรุน่ เล่า ครูทำ� งานอย่างเข้าใจสภาพพืน้ ฐาน
ของนักเรียน ทั้งพื้นฐานของครอบครัวและพัฒนาการตามวัย ท�ำให้ครูมีความสุข
เพราะเห็นพัฒนาการอย่างต่อเนือ่ ง ถึงแม้นกั เรียนทีจ่ บการศึกษาไปแล้วก็ยงั เห็นครูเป็น
โค้ชชีวิตลอดกาล การที่ใครสักคนจะเป็นเช่นนี้ได้ ย่อมมีความเป็นมาที่น่าติดตาม
ครูเป็นชาวเพชรบูรณ์โดยก�ำเนิด มาจากครอบครัวที่อบอุ่น มีระเบียบวินัย
คุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์ “เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์” ก็เหมือนเด็กชายอีก
หลายคนที่ซนไปตามกลุ่มเพื่อนอาจจะดูก้าวร้าวบ้าง เขาคิดว่าอนาคตต้องเป็นต�ำรวจ
หรือทหารแน่นอนแต่แล้ววันหนึง่ วันแห่งการเปลีย่ นความคิดก็มาถึง วันทีเ่ ขาและเพือ่ น
ในกลุ่มทั้ง ๖ คน ได้รับซองขาวจากฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า นี่คือมาตรการ
เชิญผูป้ กครองมาพบ “เด็กชายดุรงค์ฤทธิ”์ ไม่กล้าจะน�ำซองนัน้ ไปเชิญผูป้ กครองแน่นอน
ระหว่างที่มีความสับสนในความคิดนั่นเอง ก็มีเสียงคุ้นๆ ว่า “ดิฉันขอรับรองเด็กทั้ง
๖ คนนีเ้ อง” ทุกคนมองตามเสียงนัน้ ไป เป็นเสียงคุณครูปรุงศรี ภูงามทอง ครูประจ�ำชัน้
นั่นเอง เป็นเสียงสวรรค์ชัดๆ จากนั้นเป็นต้นมาทุกคนก็ถูกอบรมสั่งสอน และรายงาน
ตัวเป็นระยะๆ ท�ำให้ “เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์” เปลี่ยนไป คิดว่าค�ำสอนของครูมีคุณค่า
ต่อชีวิตจริงๆ จึงตัดสินใจเดินสู่อาชีพครู “ดุรงค์ฤทธิ์” จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
วิชาเอกเคมี จากวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จาก
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มหาวิทยาลัยเวสเทริส์น เริ่มเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สอนที่โรงเรียนบ้านโป่ง
ตาเบ้า ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนพัชรพิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
ทั้ง ๒ โรงเรียนอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี แม้ว่าครูจะได้ศึกษา เรียนรู้การสอนวิชาวิทยาศาสตร์
แต่ครูก็รับผิดชอบการสอนสุขศึกษา พลศึกษา ดูแลนักกีฬาและการฝึกซ้อมกีฬา
บาสเกตบอล เรื่องของกีฬาเป็นเรื่องความชอบความถนัดส่วนตัว ครูหมั่นฝึกฝนและ
เรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอด ประกอบกับ ๒ สาขาวิชานี้มีความเชื่อมโยงกันได้เป็น
อย่างดี และครูตระหนักดีวา่ การจัดการเรียนการสอนส�ำหรับนักเรียนในวัยนีจ้ ำ� เป็นต้อง
รู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างดี ซึ่งธรรมชาติ วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เอื้อต่อการดูแล
สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการ และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสม
ครูมีแนวทางการท�ำงาน การสอนที่ต่อเนื่องด้วยความรัก ความเมตตา เป็น
พื้นฐานส�ำคัญ ที่ผ่านมาครูมีผลงานที่ปรากฏกับนักเรียนอย่างน่าพอใจหลายด้าน เช่น
การได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับประเทศ การพัฒนานักกีฬาสู่นักเรียนรางวัลพระราชทาน ลูกศิษย์หลายคนได้
โควตานักกีฬาเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในคณะและมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของประเทศ
จบการศึกษามีงาน มีอาชีพมั่นคง และดูแลคนอื่นต่อในสังคม รวมถึงผลงานของครู
เช่น ชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWAEDS) ระดับชาติ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านบริหารจัดการและวิชาการในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
รวมถึงอีกหลายรางวัล ผลงานดังกล่าว นับว่ามีคณ
ุ ปู การต่อวงการศึกษาไม่นอ้ ย และครู
ยังพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อดูแลนักเรียนอย่างตั้งใจต่อไป เมื่อครูย้อนกลับ
คิด ถึงเสียงสวรรค์ ในวันนั้น มีความสุขที่ตัดสินใจเป็นครูในวันนี้
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ครูก�ำเชาว์ อารีรักษ์
โรงเรียนเรียนชนแดนวิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์

รางวัลครูดีในดวงใจของศิษย์

ครูก�ำเชาว์ อารีรักษ์ ครูผู้มีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการท�ำวิจยั ในห้องเรียน เจ้าของรูปแบบการสอน EAL (Experiential
Authentic Learning) เป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสานระหว่างการสอนที่เน้น
ประสบการณ์ตรงและการสอนตามสภาพจริง ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่มาจากการ
ปฏิบัติการวิจัยของครู นอกจากนี้ครูยังมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ถ้าย้อนไปในวัยเด็กครูเป็นเด็กที่เรียนเก่งและมีความมุ่งมั่นในการเรียน มีบางครั้งที่
คิดว่าตนเองอาจจะไม่ได้เรียนต่อในระดับสูงเพราะต้องช่วยงานทางบ้านที่เป็นร้านค้า
ท�ำให้มีภาระมาก จนไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน แต่ด้วยความกรุณาของคุณครูผู้สอนที่
อธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ จึงท�ำให้ครูได้มีโอกาสเรียนตามที่ตั้งใจ และด้วยความ
ประทับใจคุณครู ท�ำให้ตงั้ เป้าหมายของชีวติ ว่าจะเป็นครู ครูจบการศึกษา ศึกษาศาสตร์
บัณฑิต สาขาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ - ชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเป็น
ครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สอนที่โรงเรียนชนแดนวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จนถึง
ปัจจุบัน ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงครูมีความจริงจังในการสอน
วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ถึงกระนั้นครูก็พัฒนาการสอนตลอดเวลาด้วย
กระบวนการวิจัย พร้อมกับการพัฒนาตนเอง
จากความสามารถทางภาษาอังกฤษท�ำให้ครูสามารถสอบได้ในระดับดีเพือ่ เข้า
ฝึกอบรมระยะยาวที่ศูนย์เรคแซม ประเทศมาเลเซีย และครูได้น�ำความรู้มาพัฒนา
การสอนอย่างต่อเนือ่ งส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนซึง่ ท�ำให้นกั เรียนและผูป้ กครองศรัทธา
ครูมาก ครูให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนานักเรียนทุกคน ทุกเรื่อง ปัญหาของนักเรียนคือ
ปัญหาของครู เช่นกรณีของ “ธนพล” คุณหมอฝีมือดีในปัจจุบันช้างเผือกของโรงเรียน
แต่มีปัญหาทางครอบครัวเขามีความศรัทธาต่อครู ครูได้พาเขาฟันฝ่าอุปสรรคจนมาถึง
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วันนี้ เช่นเดียวกับ “ขวัญใจ” ซึ่งกว่าจะเป็นเจ้าของสถาบันสอนกวดวิชาในวันนี้
ครูต้องไปถึงบ้านเพื่ออ้อนวอนพ่อของเธอหลายต่อหลายครั้งเพื่อให้เธอได้เรียนต่อ
และยังมีการช่วยเหลืออีกหลายกรณี
ครูก�ำเชาว์ อารีรักษ์ในวันนี้ยังดูแลและเป็นที่ปรึกษาของลูกศิษย์ ตลอดจน
พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน ครูได้รับรางวัลที่ทรงคุณค่าหลายรางวัลเช่นได้รับยกย่องเป็น
คนดีผู้ปิดทองหลังพระ ประจ�ำปี ๒๕๕๖ จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์
เขต ๑ และรางวัลทุกๆ รางวัลที่ครูได้รับล้วนมีค่าต่อจิตใจ แต่ที่เหมาะสมที่สุดคงจะ
ไม่พ้น รางวัลครูดีในดวงใจของศิษย์ ตลอดไป
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ครูกัลยา ต๊ะมะครุธ
โรงเรียนบ้านสลก
จังหวัดแพร่

น�ำความสามารถ เชื่อมท้องถิ่น ก้าวสู่สากล

ครูกัลยา ต๊ะมะครุธ ครูผู้มีความรู้ ความสามารถด้านนาฏศิลป์และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาเยาวชนเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ปกติได้อย่างมีคุณภาพและพร้อมเผยแพร่สู่สากล ครูเป็น
ชาวจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้านศิลป
วัฒนธรรม ครูมาจากครอบทีม่ คี ณ
ุ พ่อเป็นคุณครู ซึง่ ท่านมีความรัก ความผูกพันกับเรือ่ ง
ราวของท้องถิ่น ท�ำให้ครูชอบวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยเฉพาะการแสดง การ
ฟ้ อ นหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น ครู ภู มิ ใจในตั ว คุ ณ พ่ อ มาก คุ ณ พ่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งของ
การเป็นครูที่ดี มีความห่วงใยลูกศิษย์ ดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ อย่างจริงจัง “ครูกัลยา”
ตัง้ ใจว่าจะเป็นครูทดี่ เี หมือนคุณพ่อ ครัน้ ส�ำเร็จการศึกษา รับปริญญา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต
วิชาเอกนาฏศิลป์ ผ่านสอบการคัดเลือกได้รับบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ.
๒๕๓๓ สอนที่โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์ จังหวัดก�ำแพงเพชร ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
ครูได้ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัดแพร่ สอนที่โรงเรียนบ้านสลกจนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา ๒๖ ปี ครูท�ำหน้าที่สอนนาฏศิลป์ สอนภาษาไทย และการงาน
พื้นฐานอาชีพ ซึ่งทั้ง ๓ วิชา สามารถจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้อย่างเหมาะสม
โดยเฉพาะเป็นการจัดการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทย ภาษา
อังกฤษ สนับสนุนการกล้าแสดงออกเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
ช่ ว ยให้ นั ก เรียนมีร ายได้ร ะหว่างเรียน ทั้ง นี้ เ พราะมี นัก เรี ย นจ� ำ นวนหนึ่ ง เป็ นชาว
กะเหรี่ยง ที่มีความเขินอายไม่กล้าแสดงออก อายต่อวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง
ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนภาษาไทย ประกอบกับนักเรียนส่วนหนึ่งมีฐานะยากจน ครูจึง
ได้จัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่น เน้นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม การแสดงฟ้อนของชนเผ่า
การตีกลองสะบัดชัย การแต่งกายชนเผ่า การทอผ้าและการท�ำผลิตภัณฑ์ ของใช้
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ของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งกรณีภาษาอังกฤษ
มีข้อสังเกตว่านักเรียนที่พูดภาษากะเหรี่ยงจะพูดภาษาอังกฤษได้ไพเราะเป็นผลให้
นักเรียนกลุม่ นีม้ นั่ ใจในการฝึกและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หลักสูตร
ท้องถิ่นฉบับนี้ จัดการเรียนรู้ให้มีความเข้มข้นไปตามระดับชั้น เมื่อเวลาผ่านไปได้รับ
ความนิยมจากนักเรียนและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง มากขึ้น ผลที่ปรากฏชัด
คือนักเรียนชอบมาโรงเรียน กล้าแสดงออก สามารถใช้ภาษาไทยได้คล่อง กล้าพูดภาษา
อังกฤษ และสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ นักเรียนมีพื้นฐานในการท�ำงาน
สามารผลิตชิ้นงานพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า OTOP สร้างรายได้ระหว่างเรียน เมื่อ
เรียนจบ พัฒนาต่อเป็นงานที่สร้างรายได้ ท�ำเป็นธุรกิจ on line รับค�ำสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ ท�ำให้นกั เรียนในชนบทแห่งอ�ำเภอวังชิน้ เปลีย่ นไป และเป็นการเปลีย่ นทีม่ ี
ความมั่นใจในการตัวเอง ใฝ่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองต่อไป
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ครูไพรัตน์ ค�ำเลี้ยง

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
จังหวัดภูเก็ต

ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว

ครูไพรัตน์ ค�ำเลี้ยง ครูผู้ท�ำให้ความหมายและหน้าที่ของ ครู ต้องเปลี่ยนไป
เพราะครูมิใช่เพียงคนที่ท�ำหน้าที่สอนให้อ่าน เขียนได้และคิดเลขเป็นเท่านั้น หากแต่
ครูท�ำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ดูแลทั้งตัวและช่วยเหลือไปถึงความเป็นอยู่
ในครอบครัว ซึ่งเป็นท�ำหน้าที่ต้องท�ำทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง ลูกศิษย์ของครูเป็น
เด็กนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ส่วนมากมาจากครอบครัวทีห่ าเช้ากินค�ำ่ ผูป้ กครอง
ต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการท�ำมาหากิน ชีวิตของเด็กๆ แต่ละวันฝากไว้กับโรงเรียน
มากกว่าที่บ้าน ครูเข้าใจในสภาพเช่นเป็นอย่างดี การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นไป
ตามหลักสูตรก็เป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการเป็นปกติ แต่การพัฒนาทักษะชีวิตก็เป็นเรื่อง
ทีส่ ำ� คัญ ครูจงึ มีแนวคิดในการดูแล พัฒนาในลักษณะทีส่ อดคล้องกับหลักการ การพัฒนา
พหุปัญญา
ตลอดเวลา ๓๐ ปี ทีค่ รูไพรัตน์ ค�ำเลีย้ ง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นครู แม้ในปัจจุบนั จะเป็น
ผู้บริหารแล้วก็ตาม ครูก็ยังท�ำหน้าที่เป็นครู สอนหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความถนัด
ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมการเคลือ่ นไหวทีส่ นุกสนาน ไม่วา่ จะเป็นกีฬาหรือศิลปะแขนง
ต่างๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงท่าทางประกอบเพลงหรือการร้องเพลง ครูได้
เก็บรวบปัญหา ความต้องการในการพัฒนาและพฤติกรรมของนักเรียนมาตลอด พบว่า
นักเรียนสามารถท�ำตามกฎกติกาหรือข้อตกลงได้เป็นอย่างดีและมีความสุขมาก ถ้ามี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา เชียร์กฬี า ได้รอ้ งเพลงและได้แสดงท่าทางประกอบ ซึง่ จากการ
สังเกตนี่เองท�ำให้ครูพบว่านักเรียนหลายคน มีลีลา ท่วงท่า สวยงาม มีแก้วเสียงที่ดี
ถ้าจะมีค�ำถามว่าท�ำไมครูจึงทราบและสามารถวิเคราะห์ได้ ก็มีค�ำตอบที่ขอย้อนเวลา
กลับไปในอดีต ครูมีความประทับใจในคุณพ่อ ท่านเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งประจ�ำ
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ท้องถิ่น คุณพ่อจะมีความสุขและมีรายได้จากการร้องเพลง ส่วนตัวครูก็มีโอกาสได้
เรียนรู้การร้องเพลงจากคุณพ่อ ครูสามารถขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงล่ารางวัล มามาก
ต่อมากแล้ว ครั้นได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ครูก็เป็นนักกิจกรรมแต่งเพลง
ออกแบบการเชียร์ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ครูจะสามารถ มองรู้ดูออก และจากสิ่งที่
ครูได้พบเห็นจากพฤติกรรมของนักเรียนก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครู จัดตั้งวงดนตรี
ลูกทุ่งชื่อ “ซุปเปอร์แดนซ์” โดยทุกชีวิตในวง ทั้งนักดนตรี นักร้อง และแดนเซอร์เป็น
เด็กนักเรียนทั้งสิ้น แต่ก็เป็นสัจธรรมที่การจัดตั้งวงดนตรีจนสามารถรับงาน และสร้าง
ชื่อเสียงดังเช่นปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการ ตั้งแต่ต้อง
ท�ำความเข้าใจกับผูป้ กครอง การใช้เวลาฝึกซ้อมทีเ่ หมาะสม การดูแลทุกชีวติ ประดุจลูกๆ
ครูต้องเสียสละทุ่มเท ทั้งกาย ใจ เวลาและทรัพย์ส่วนตัว เพื่อวงดนตรีวงนี้ สิ่งที่ได้รับ
และท�ำให้ครูภาคภูมิใจ คือ ครูสามารถพานักเรียน รอดพ้นจากเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงได้
ทุกคน และนักเรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง มีรายได้ระหว่างเรียนหรือมี
ช่องทางในการประกอบเป็นอาชีพ เช่น วิชญาณี เปียกลิ่น หรือแก้ม เดอะสตาร์ และ
ธนนท์ จ�ำเริญ หรือธนนท์ เดอะวอยส์ นับว่าเป็นเวทีปั้นดินให้เป็นดาวได้โดยแท้
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ครูธัญพร วาเสนัง
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
จังหวัดมหาสารคาม

ครูจะอยู่เคียงข้าง ก้าวต่ออย่าท้อถอย

ครูธัญพร วาเสนัง เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย และเป็นผู้ที่
ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบันส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ในวัยเด็กแม้วา่ ครอบครัวจะมีฐานะไม่ดนี กั แต่คณ
ุ พ่อคุณแม่ ก็สง่ เสริมให้ลกู ได้เรียนต่อ
จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ครูเริ่มอาชีพครูในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียน
บ้านโคกสี อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสทาง
การศึกษา ต่อมาได้ยา้ ยกลับภูมลิ ำ� เนา ปัจจุบนั สอนทีโ่ รงเรียนพยัคฆภูมวิ ทิ ยาคาร อ�ำเภอ
พยัฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตลอดระยะเวลา ๓๑ ปีที่ผ่านมา ครูบอกกับตัวเองเสมอว่าภูมิใจที่ได้เป็นครู
ครูที่นักเรียนและผู้ปกครองไว้ใจ สามารถบอกเล่าทุกเรื่องที่ทุกคนอยากบอก อยากจะ
ปรึกษา ทุกคนจะรักและเรียกครูว่า “อาจารย์แม่” ไม่เฉพาะนักเรียน หรือผู้ปกครอง
เท่านั้น ครูยังเป็นที่พึ่งทางวิชาการของเพื่อนๆ ครูอีกด้วย การที่ครูได้รับความไว้วางใจ
เช่นที่กล่าว ท�ำให้ครูได้รู้ ได้เห็นและเข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียนมาก
ขึ้น นักเรียนบางคนอยากมาเรียนจริงๆ แม้จะต้องเดินทางมาด้วยความยากล�ำบาก
มีสภาพขาดแคลนทุกอย่าง แม้แต่รองเท้า หรือเสื้อผ้าก็ไม่มี หรือบางคนก็ตกอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งท�ำให้ครูได้ท�ำหน้าที่ของความเป็นครูอย่างที่ตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ
ครูได้หาแนวทาง รวมถึงกลวิธีต่างๆ ที่จะช่วยดูแลจัดหาสิ่งที่ขาดแคลน ช่วยแนะน�ำ
สอนเสริมเพิ่มเติมหรือแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันครูได้สอดแทรกสอนทักษะการใช้
ชีวติ เพราะครูมคี วามหวังว่าจะช่วยปรับเปลีย่ นชีวติ ของนักเรียน ลูกศิษย์กลุม่ หนึง่ บอก
ว่า หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว พวกเขาเกือบจะไม่ได้เรียนต่อ ด้วยสาเหตุตา่ งๆ
กันบ้างก็บอกว่าเพราะความขาดแคลน เรียนไม่เก่ง ไม่คดิ ว่าจะเรียนได้ ไม่ชอบเรียน ไม่
กล้าแสดงออก ไม่ความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง แต่วนั นีท้ กุ คนพบเส้นทางของตนเอง เพราะครู
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ท�ำให้พวกเขามีวันนี้ วันที่มีที่ยืนอย่างมั่นคง
ในบทบาทที่ต่างกัน เช่น ครูผู้สอน ผู้อ�ำนวย
โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศ เจ้าของร้าน
Jeweley ที่ก�ำลังได้รับความนิยม พยาบาล
วิชาชีพ นายทหารที่มีอนาคตไกล ต�ำรวจ
นักฟุตทีมชาติ ฯลฯ และโอกาสนี้ได้สะท้อน
ถึงครูอย่างน่าสนใจว่า
“…เคารพครูเหมือนแม่ ครูเขียน
หนังสือสวยมาก หนูก็เขียนสวยเหมือนครู
ครูสอนหนูทุกอย่าง สอนท�ำงานบ้าน สอน
มารยาท การพู ด การปฏิ บั ติ ตั ว ให้ มี ค ่ า
ครูคอยให้ก�ำลังใจติดตามถามถึงการเรียนเส
มอๆ แม้หนูจะโตเป็นผู้ใหญ่ เมื่อใดมีปัญหาจะต้องกลับมาปรึกษาครู วันนี้หนูได้เป็น
ครูสอนเด็กๆ แล้ว …” หรือ “…ผมชอบภาษาไทย แต่เป็นคนขี้อาย เรียนก็ไม่เก่ง
ครูให้ผมท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการพูดบ่อยๆ ซึง่ ไม่นา่ เชือ่ เลย ผมสามารถแข่งขันโต้วาที
จนได้รับรางวัล มีผลดีต่อผมมากในเวลาต่อมา ผมได้รับค�ำชมจากเพื่อนร่วมงาน
จากผู้ใต้บังคับบัญชาว่า ผมเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีเหตุผลดีมาก ท�ำให้ผมยิ่งคิดถึงครู
เมื่อผมอยู่ในสถานการณ์การต่อรอง…” แม้บางครั้งหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งที่ครูท�ำ
เป็นการเสียสละและทุ่มเทมากเกินไป แต่ ครูธัญพร วาเสนัง กลับคิดว่า อาจต้องท�ำ
มากกว่านั้น ถ้านักเรียนยังต้องการและถ้าสิ่งๆ นั้นส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
นักเรียน ท�ำให้เขาเหล่านั้นมีอนาคตที่ดี
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ครูหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
จังหวัดมหาสารคาม

คนคุณภาพ ครูเป็นต้นแบบ

ครูตน้ แบบของลูกศิษย์ ครูหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ หรือครู ดร.หงษ์สา ดวงจันทร์
โชติ ผู้มีจิตวิญญาณ ความเป็นครูอย่างเด่นชัดในเรื่องของความห่วงใย และเอื้ออาทร
ต่อลูกศิษย์ ทั้งในภาวะปกติหรือในภาวะวิกฤต ครูจะคอยติดตามช่วยเหลือและดูแล
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ครูยงั มีความโดดเด่นในเรือ่ งของความสุภาพ เรียบร้อย พูดจา
ไพเราะ มีระเบียบวินัย เป็นผู้รับฟังที่ดี มีจิตเมตตา เสียสละและอดทนสูง อีกทั้งเป็น
ผูใ้ ฝ่หาความรูอ้ ยูเ่ สมอ สามารถเป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการให้เพือ่ นครูและหน่วยงานทางการ
ศึกษา ตลอดจนสถาบันอื่นได้ การที่ครูคนหนึ่งจะสามารถเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์ได้
ย่อมต้องสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ที่มากพอ ในวัยเด็ก ครูรู้ดีว่า ครอบครัว
ไม่สามารถสนับสนุนให้ครูได้เรียนสูงๆ แต่ครูเป็นคนรักเรียน ใฝ่ฝันที่จะได้เรียนสูงๆ
ซึ่งนับว่าโชคดีในวัยประถมศึกษาครูได้พบกับคุณครูท่านหนึ่งที่ใจดี มีเมตตา ช่วยให้ได้
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา ความประทับใจครั้งนั้นเป็นแรงบันดาลใจ ท�ำให้ “หงษ์สา”
อยากเป็นครูและตั้งใจว่าจะเป็นครูที่มีน�้ำใจดี ครูจึงอดทน พยายามหาเงินเรียนด้วย
ตนเอง โดยการเรียนไปท�ำงานไปและในทีส่ ดุ ก็ได้เป็นครูในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ สอนทีโ่ รงเรียน
บ้านหมากมาย สอนวิชาภาษาไทย ระหว่างนัน้ ครูได้พยายามเรียนต่อ จนจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ตามล�ำดับ จึงนับได้ว่าครูเป็นแบบ
อย่างของความอดทน พยายามพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอน ครูได้น�ำความรู้ความสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท�ำให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ
รางวัลมากมาย นอกจากนี้ ครูยังเสียสละเงินส่วนตัว จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ หลากหลาย
ประเภทเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจได้ฝึก ได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบครบวงจร
ช่วยท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้นกั เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
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ลูกศิษย์ของครูจากทุกโรงเรียนที่เคยครูสอน รวมถึงโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
ซึ่งเป็นโรงเรียนปัจจุบัน ที่ครูยังคงสอนอยู่ จะบอกตรงกันว่าทุกๆ อย่างจากครูเป็น
แบบอย่างของคนมีคุณภาพ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามได้ทุกเรื่อง แต่ลูกศิษย์
หลายคนก็สะท้อนว่า “… ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝีกฝนการท�ำงาน และมีวันนี้ได้เพราะ
มีครูหงษ์สาเป็นต้นแบบ…”
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ครูเตือนใจ แสงไกร
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

ขวัญใจ นักเรียนหลังห้อง

ครูเตือนใจ แสงไกร หรือครู ดร.เตือนใจ แสงไกร ครูผู้มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
มาตลอด จบการศึกษาระดับดุษฏีบัณฑิต และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นเวลา ๓๘ ปี กับการเป็นครูตามความใฝ่ฝันตั้งแต่ในวัยเยาว์ ครูมีประสบการณ์สอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา รวม ๕ โรงเรียน ครูมีความเชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย
หรือวิชาอื่นๆ ตามความจ�ำเป็นของโรงเรียนนั้นๆ และได้ดูแลนักเรียนมาไม่ต�่ำกว่า
๒,๐๐๐ คน ครูบอกกับตัวเองไม่ได้ว่า วันใดต้องท�ำงานมาก วันใดต้องท�ำงานน้อย
เพราะครูท�ำหน้าที่ครูในทุกวัน ทุกเวลา ครูเอาใจใส่ต่อการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของเขา ทุกๆ วันที่จะก้าวเข้าสู่โรงเรียน
เข้าสูห่ อ้ งเรียน ครูคดิ และถามตัวเองเสมอว่า “วันนีจ้ ะช่วยใคร ช่วยกลุม่ ไหน ให้ทำ� อะไร
ได้บา้ ง” หรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการท�ำสือ่ การสอนก็จะ
มีจุดประสงค์เด่นชัดว่า เพื่อใคร กลุ่มไหน ผลงานของครูจึงเป็นรูปธรรม หรือผลงานที่
เกิดจากความสามารถของนักเรียน จึงมีคณ
ุ ภาพได้รบั ความเชือ่ ถือ มีรางวัลหลายระดับ
รองรับ เพราะในหัวใจของครูเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ ที่ผ่านมาทั้งเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองจึงเห็นครูท�ำงานอย่างทุ่มเทและเสียสละเสมอมา
ครู ดร.เตือนใจ แสงไกร ตระหนักดีว่านักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
ครูจ�ำเป็นต้องรู้จักนักเรียนทุกคน เป็นการท�ำความรู้จัก ที่มีข้อมูลอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์จัดกลุ่มพร้อมต่อการดูแล ช่วยเหลือ และ การเก็บข้อมูลของครู เป็นไปอย่าง
ธรรมชาติที่สุด ครูมีบุคลิกลักษณะสุภาพเรียบร้อย มีระเบียบ พูดจาไพเราะ อบอุ่น
เป็นกันเอง และมีเมตตา แต่ก็มีความเด็ดขาดในบางครั้งเหมือนแม่ดูแล อบรมสั่งสอน
ลูก ความเมตตานี้ เป็นที่กล่าวขวัญถึงมาก เพราะเป็นความเมตตาที่เผื่อแผ่ไปยังบุคคล
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อื่นที่อยู่ในความเดือดร้อน เช่นกรณี น้องเดือน (นามสมมุติ) เรียนจบปริญญาตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ ไม่มีงานท�ำ เวลานั้นมีความจ�ำเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายมาก น้องเดือน
ปัน่ จักรยานออกหางานท�ำ ไปขอเป็นครูหรือลูกจ้างสอนภาษาอังกฤษเด็ก แต่กไ็ ม่มใี คร
รับ จนกระทัง่ พบครู ทัง้ ๆทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อน ครูได้ไต่ถามให้คำ� แนะน�ำอย่างมีเมตตา
ช่วยเหลือตามสมควร แต่นั่นไม่ส�ำคัญเท่ากับ ครูได้ติดตามถามถึงให้ก�ำลังใจน้องเดือน
มาตลอด จนกระทั่งน้องเดือนได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอ
บอกว่า จากวันที่พบครู มีหลายอาชีพที่เธอสามารถเลือกได้ แต่ เธอเลือกที่จะเป็นครู
เพราะเธอมีครูต้นแบบ ครู ดร.เตือนใจ แสงไกร คนที่เธอขอเป็นศิษย์นอกห้องเรียน
เช่นเดียวกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นผู้น�ำท้องถิ่น เล่า ถึงความเมตตาที่ได้รับจาก
ครูว่า “…พวกผมเป็นนักเรียนหลังห้องครับ เรียนไม่เก่ง เรียนช้าไม่ทันเพื่อน ต้องหลบ
ไปอยู่หลังห้อง แต่ไม่เคยรอดพ้นสายตาครู ครูก็ไม่เคยดุแต่จะเขามาหา มาพูดคุย
นัดเรียนพิเศษ แบบสอนฟรีและอิ่มท้อง ครูสอนสนุกมาก ท�ำให้หลายคนค่อยๆ ทยอย
มานั่งหน้าห้อง พวกที่ไม่เอาไหนเช่นผมก็หนีกลับบ้าน คิดว่าจะพ้น ครูตามไปพามาโรง
เรียนแรกๆ ก็กลัวจะถูกท�ำโทษแต่ไม่มเี ลย แค่อบรมสัง่ สอน ขอสัญญา มีกติกานิดหน่อย
พวกเรารักครูมาก พวกเรามีวันนี้ วันที่เป็นผู้ใหญ่ รู้ผิดชอบชั่วดี มีงาน มีอาชีพเพราะ
ครู ทุกๆ ปีในวันสงกรานต์ พวกเราจะนัดแนะกันมา รดน�้ำด�ำหัว ขวัญใจนักเรียน
หลังห้อง…”
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ครูมัลลิกา โภคสวัสดิ์
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร

จิตสาธารณะนี้ เพื่อแผ่นดิน

ครูมัลลิกา โภคสวัสดิ์ สุภาพสตรีวัย ๗๗ ปี ที่ยังคงความสง่างาม น่าเคารพ
และศรัทธา ครูเป็นอดีตครูสอนภาษาไทยโรงเรียนมุกดาหาร ซึง่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประจ�ำจังหวัดมุดาหาร ครูสอนที่นี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นเวลา
๓๘ ปี ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย มีบุคลิกดี สุภาพเรียบร้อย
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและผู้พบเห็น ครูได้สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาไว้
มากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบหรือการอบรมสั่งสอน
ดูแลช่วยเหลือจัดหาทุน ตลอดจนให้ค�ำปรึกษา ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตแก่
ลูกศิษย์ ท�ำให้ลกู ศิษย์แต่ละรุน่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยได้รบั ความรู้ มีความสามารถ น�ำแบบอย่าง
ที่ดีไปพัฒนาตนเอง มีการด�ำเนินชีวิตที่ดีมีคุณภาพเป็นคนดีของครอบครัวของสังคม
และประเทศชาติ เหล่าบรรดาลูกศิษย์ของครูจะพูดคุยกันถึงครูเสมอๆ ว่า “มีปัญหา
ชีวิต คิดไม่ออก บอกครูมัลลิกา”
ครูมัลลิกา มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อวงการศึกษาอีกมากเป็นต้นว่าเป็นผู้ริเริ่ม
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา มีทั้งงานวิจัยและงานเขียน เช่น หนังสือชื่อ วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญาจังหวัดมุกดาหาร อีกทัง้ ยังท�ำงานเป็นทีป่ รึกษา
โครงการต่างๆ ของโรงเรียนและจังหวัด ครูมีจิตเป็นกุศลท�ำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอด
เมื่อเกษียณแล้วครูก็ยังคงท�ำงานด้านจิตสาธารณะอย่างเต็มเวลา เต็มก�ำลังและ
เต็มความสามารถ เช่น ท�ำงานจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ท�ำงานช่วยเหลือกาชาด และเป็นสมาชิกตลอดชีพ การที่
ครูท�ำงานโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ก็เพราะครูมีแรงบันดาลจากครอบครัวตั้งแต่ในวัยเด็ก
ครอบครัวครูมีพี่น้อง ๑๐ คน คุณพ่อเป็นครู ต่อมาท่านได้เปลี่ยนต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศึกษาธิการอ�ำเภอมุกดาหาร (เวลานั้นมุกดาหารมีสถานะเป็นอ�ำเภอ) คุณพ่อสอนให้
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ลูกๆ เป็นคนดี รักการเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้มีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น
ครูเป็นเด็กที่รักเรียน เรียนหนังสืออยู่ในเกณฑ์ดี ท�ำให้ครูได้รับทุนการศึกษาตลอดมา
เป็นเวลา ๑๐ ปี การได้รับทุนการศึกษามีค่าต่อชีวิตครูมาก ทั้งนี้เพราะครอบครัว
เป็นครอบครัวใหญ่ ทุนการศึกษาที่ได้รับท�ำให้ครูสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวได้เป็นอย่างมาก ครูจึงตั้งปณิธานว่าจะท�ำความดีจะเป็นครูที่ดี จะดูแล
ช่วยเหลือสังคม เพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินตลอดไป
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ครูประสิทธิ เข็มสุวรรณ
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้โอกาสนั้นทันที

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หลังจากจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
ครูประสิทธิ เข็มสุวรรณ ครูหนุ่มวัย ๒๕ ปี จากจังหวัดอุทัยธานี ก็ตัดสินใจ ไปเป็นครู
โรงเรียนบ้านยาป่าแหน ต�ำบลปางมะผ้า อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดินแดนที่ครูไม่เคยรู้จักมาก่อน ที่นั่นถูกจัดให้เป็นถิ่นทุรกันดาร เพราะการคมนามคม
ไม่สะดวก ถนนเป็นดินลูกรัง ฤดูฝนไม่สามารถจะเดินทางโดยพาหนะใดๆ ได้ นอกจาก
ต้องเดินเท้าเท่านั้น ไม่มีไฟฟ้า แม้จะมีน�้ำประปาก็เป็นประปาภูเขา ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง
ชาวบ้านเป็นชาวไทยภูเขา เผ่าลาหู่ (มูเซอแดง) ซึ่งท�ำให้การสื่อสารค่อนข้างล�ำบาก
ครูไม่มีบ้านพัก ต้องพักในโรงเรียน สภาพดังกล่าวสะท้อนความยากล�ำบากไม่น้อย
แต่ก็ไม่เป็นปัญหาใดๆ ส�ำหรับครู เพราะครูมีความตั้งใจที่จะมาเป็นครูที่นี่ ซึ่งครูพบว่า
ที่นี่มีธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนมีไมตรีอันดี ให้การต้อนรับ ดูแลครูตั้งแต่แรกเดินทางมา
ถึงจนกระทั่งปัจจุบัน แต่สิ่งที่ปัญหาคือการสื่อสาร และเด็กๆ ที่นี่จะมีการศึกษาเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เท่านั้น จะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อเพราะฐานะยากจน ประกอบ
กับพ่อแม่ไม่ให้ความส�ำคัญต่อการศึกษา ปัญหาอาจจะดูไม่ซบั ซ้อนมากนัก แต่ตอ้ งอาศัย
เวลา ดังนั้นตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่ผ่านมา ครูจึงทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการ
ดูแลช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย
ได้ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน ครูจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการทุกวิชาทุกชั้น
โดยใช้เทคนิคการเรียนรูด้ ว้ ยโครงงานเน้นการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง ฝึกทักษะอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับครอบครัวและท้องถิ่น เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะความ
สามารถของตนเอง เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป ครูจะออกเยี่ยมบ้าน พบปะ
ชุมชนเป็นประจ�ำท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี อีกทัง้ ครูได้แสวงหาและ
สร้างเครือข่าย โดยประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
242 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

ตลอดจนมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อระดมสรรพก�ำลังร่วมดูแลช่วยเหลือ แต่
ความช่วยเหลือต่างๆ ก็แลกมาด้วยผลงานและความสามารถของนักเรียน ซึ่งได้รับการ
พัฒนาต่อเนือ่ งอย่างเป็นระบบ ท�ำให้ผลงานดังกล่าวได้รบั รางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
วันนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านยาป่าแหน เปลี่ยนไป ทุกคนสามารถสื่อสารภาษา
ไทยได้คล่องแคล่ว มีทักษะในการท�ำงานที่ส่งเสริมการท�ำเกษตร และงานอาชีพของ
ครอบครัวให้มีคุณภาพได้ หลายคนได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงตามความถนัด
และความสามารถของตนเองโดยมีครูเป็นผู้ประสานการสนับสนุน ด้านทุนการศึกษา
จากวันแรกที่ครูก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ถึงวันนี้ ไม่นานเกินไปที่จะพบความ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะครู มองเห็นโอกาสและพร้อมให้โอกาสทันทีโดยไม่ต้องรอ
ให้ร้องขอโอกาสนั้น
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ครูสุนิดา เกษกัน
โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย
จังหวัดยโสธร

ผู้เปลี่ยนศิษย์ พลิกชุมชน สู่อินเตอร์

ครูสุนิดา เกษกัน กับ “บ้านดวนบากน้อย” หมู่บ้านชนบท ตั้งอยู่ที่ปลายสุด
ของทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นดินที่ได้ชื่อว่า กว้างใหญ่ไพศาล กันดารและแห้งแล้งที่สุด
ในประเทศ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ค่อนข้างอัตคัด โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย เวลานั้น
เป็นโรงเรียนเดียวในหมู่บ้าน มีนักเรียนเพียง ๘๗ คน โรงเรียนมีสภาพที่ไม่ต่างไปจาก
หมู่บ้าน ที่นี่มีครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ในปีพ.ศ. ๒๕๓๘
โรงเรียนมีโอกาสต้อนรับครูคนใหม่ ครูสุนิดา เกษกัน ครูสาววัย ๒๘ ปี ก่อนมาที่นี่
ครูทราบข้อมูลของโรงเรียน ตลอดจนสภาพชุมชนในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมาพบกับ
ความเป็นจริงในเวลานั้น พบว่ามากกว่าที่เคยทราบมา นักเรียนส่วนมากอ่านหนังสือ
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ส่วนน้อยอ่านเขียนไม่เหมาะสมกับระดับชั้นและมีนำ�้ หนักต�่ำกว่า
เกณฑ์ นับว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถมาก
ปัญหาแรกทีต่ อ้ งรีบด�ำเนินการแก้ไข เพราะเป็นหน้าทีโ่ ดยตรง คือการขจัดการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูจึงทุ่มเททั้งเวลาและความสามารถในการสอนด้วยเทคนิค
อย่างหลากหลาย เช่น การสอนตัวต่อตัว สอนย�้ำซ�้ำทวน ใช้สื่อเท่าที่พอจะหาได้ เน้น
ความสนุกสนาน โดยมีความรัก ความเมตตาเป็นพื้นฐานส�ำคัญ ในขณะเดียวกันครู
ก็เป็นแกนน�ำในการวางแผน เพื่อด�ำเนินการเรื่องอาหาร ระยะแรกๆ ก็เป็นเพียง
มื้อกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการโดยมีไข่ไก่เป็นหลัก แต่เมื่อเข้าใจสภาพนักเรียน
ทีส่ ว่ นมากไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ซงึ่ ต้องออกไปท�ำมาหากินในต่างถิน่ ปล่อยลูกให้อยูก่ บั ปูย่ า่
ตายาย หรือญาติ การให้เลี้ยงดูอยู่ในสภาพกินอาหารไม่ครบ ๓ มื้อ ครูจึงเพิ่มอาหาร
เช้าส�ำหรับนักเรียนที่ทุกคนพูดตรงกันว่า “กระติ๊บครู” โดยทุกเช้าครูจะมีข้าวเหนียว
ใส่กระติ๊บขนาดพอควรตั้งไว้หน้าห้องเรียนพร้อมปลาย่างและแจ่วบอง นักเรียนคนใด
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ทีไ่ ม่ได้รบั ประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน สามารถรับประทานได้ ในขณะเดียวกันครูถอื
โอกาสฝึกความมีระเบียบวินยั การรักษาความสะอาด พร้อมกับการดูแลสุขภาพอนามัย
“กระติบ๊ ครู” ท�ำหน้าทีไ่ ประยะหนึง่ ซึง่ ครูพบว่านักเรียนมีความสุข มีสมาธิในการเรียน
มากขึ้น แต่ “กระติ๊บครู” ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่อาจดูแลได้
ตลอดไป ครู จึ ง ได้ ศึ ก ษาและน้ อ มน�ำ แนวทางตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
โดยเป็นแกนหลักในการด�ำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เน้นเกษตรอินทรียใ์ นโรงเรียน
เป็นการด�ำเนินการอย่างจริงจังต่อเนือ่ ง และบูรณากับการเรียนรูต้ ามหลักสูตร นักเรียน
ได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ เมื่อเวลาผ่านไปมีผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวัน
อาหารเช้าโดยเฉพาะไข่ไก่และผักสวนครัว ส่วนที่เหลือน�ำไปจ�ำหน่ายในตลาดของ
หมู่บ้านบ้าง ในโรงเรียนบ้าง ซึ่งมีผู้ปกครองบางคนช่วยสนับสนุน ผลงานที่ถูกเผยแพร่
แบบปากต่อปาก ประกอบกับความคุ้นเคยกับชาวบ้านท�ำให้ครูได้รับเชิญจากผู้น�ำ
หมู่บ้าน ให้อธิบายแนวคิดและวิธีการการพัฒนา ซึ่งครูได้ขออาสาสมัคร ด�ำเนินการ
น�ำร่องไปพร้อมกับโรงเรียน ครูติดตามดูแลเป็นระยะ มีผลผลิตอย่างน่าพอใจ และ
ด้วยความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานภายนอก ชาวบ้านจึงร่วมผนึกก�ำลังพลิกฟืน้ พืน้ ดิน
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ท�ำเกษตรอินทรีย์จริงจัง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในที่สุดหมู่บ้านดวนบากน้อย
ก็ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐% ท�ำให้วันนี้คุณป้าพิมพา มุ่งงาม
วัย ๔๑ ปี ลูกศิษย์คนโปรดของครูสุนิดา เกษกัน ต้องรับค�ำสั่งซื้อผลผลิตโดยเฉพาะ
ข้าวหอมมะลิ เกษตรอินทรีย์ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ คุณป้าสามารถพูดได้ถึง
๓ ภาษา ทั้งภาษาไทย (ส�ำเนียงภาคกลาง) ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ คุณป้าและ
เพือ่ นบ้านหลายคน ปรับปรุงบ้านให้เป็นโฮมสเตย์ เพือ่ ต้อนรับนักท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ
คนหนุ่มสาวที่ไปใช้แรงงานในต่างถิ่นเริ่มกลับมาท�ำงานในหมู่บ้านหรือไม่ก็น�ำเงินมา
ทอดผ้าป่า เข้าวัด เข้าโรงเรียน ปีละเป็นล้านบาท ทีน่ มี่ คี วามรัก ความสามัคคี ความเป็น
อยู่ดี ตามระบบ บ ว ร อย่างเห็นได้ชัด
๒๖ ปีที่ผ่านมา ครูมีความสุขไม่อยากย้ายไปไหน และสิ่งที่ครูไม่เคยลืมชั่วชีวิต
สิ่งนั้นก็คือ ความรัก ความผูกพันกับครอบครัว ครูมาจากครอบครัวชาวนา พ่อแม่มีลูก
๑๐ คน ครูเป็นคนที่ ๙ พ่อแม่ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ลูกทุกคนมีการศึกษา แต่เพราะ
ความยากจน พี่ๆ ทุกคนจึงยอมเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก เพื่อเสียสละให้น้องสุนิดา
คนนี้ได้เรียนหนังสือเพียงคนเดียว “เรียนดีๆ นะ เป็นครูให้ได้ ” ค�ำๆ นี้ก้องอยู่ในหูและ
ท�ำให้ครูมวี นั นี้ แม้จะรูส้ กึ เสียใจทีพ่ อ่ แม่จากไปก่อนทีจ่ ะได้เห็นเงินเดือน เดือนแรกของ
ลูก แต่ครูจะขอดูแลพี่น้องและหลานๆ พร้อมกับขอทดแทนบุญคุณแผ่นดิน พ่อแม่
พี่น้องด้วยการเป็นครูที่ดี ช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีงาน มีอาชีพ
เป็นคนดีต่อสังคมต่อไป
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ครูสมโชค เฉตระการ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

ชีวิตที่มีคุณภาพ ออกแบบอย่างถูกต้อง
บนพื้นฐานความซื่อสัตย์

ครูสมโชค เฉตระการ หรือครูว่าที่ร้อยตรี ดร.สมโชค เฉตระการ ครูผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการออกแบบ ก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเป็นความเชี่ยวชาญที่สืบทอดจาก
สายเลือดเพราะคุณพ่อท่านมีความช�ำนาญในการก่อสร้าง ครูมาจากครอบครัวพ่อค้า
คุณพ่อมีเชือ้ สายชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ อพยพมาตัง้ รกรากทีเ่ มืองไทยจนมีฐานะมัน่ คง
ท่านอบรมสั่งสอนให้ลูกรักและกตัญญูต่อแผ่นดินไทย เทิดทูนในองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และถึงแม้จะเป็นครอบครัวพ่อค้า คุณพ่อก็ปรารถนาที่จะให้ลูกๆ รับ
ราชการ ลูกๆ ทุกคนจึงขยันท�ำงานช่วยคุณพ่อ พอๆ กับขยันอ่านหนังสือ รักการเรียน
ต่อมาทุกคนก็สามารถเป็นข้าราชการตามที่คุณพ่อตั้งใจ
ส�ำหรับครูเลือกเรียนวิชาถนัดคือการก่อสร้าง จากระดับ ปวช. ปวส. ปริญญา
ตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สิ่งที่การก่อสร้างได้หล่อหลอมจนเป็นลักษณะนิสัย
ในการท�ำงานคือ ความละเอียดรอบคอบ การให้ความส�ำคัญต่อการออกแบบ ก่อนลงมือ
ก่อสร้าง แบบก่อสร้างที่ถูกต้อง หมายถึงการวางแผนที่ดีนั่นเอง และอีกสิ่งที่อยู่ใน
สายเลือดคือความซื่อสัตย์และกตัญญู ในระหว่างที่เป็นนักศึกษา ครูมีโอกาสได้ฝึกงาน
กับอาจารย์ผสู้ อนท่านหนึง่ ท่านให้โอกาสช่วยสอนนักเรียน จึงท�ำให้รสู้ กึ ชอบ อยากเป็น
ครู ดังนั้น เมื่อจบการศึกษาจึงเข้าสู่อาชีพครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สอนที่โรงเรียน
สารคามพิทยาคม โดยสอนงานออกแบบ ก่อสร้าง สอนได้เพียง ๑ ปี ด้วยลักษณะ
ความรู้ ความสามารถทีค่ วรสอนนักเรียนทีโ่ ตกว่าระดับมัธยม เพือ่ เป็นการสอนทีส่ ามารถ
ประกอบอาชีพได้ จึงโอนมาสอนที่โรงเรียนการช่างร้อยเอ็ด และวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ร้อยเอ็ด จนกระทั้งเกษียณอายุในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ปัจจุบันครูยังท�ำหน้าที่เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย หลายสถาบันในภาคอีสาน
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ตลอดระยะเวลา ๓๖ ปี การท�ำงานมีบทเรียนมากมาย แต่มี ๒ กรณี ทีค่ รูถอื ว่า
เป็นบทเรียนส�ำคัญ กรณีแรกเป็นบทเรียนจากการท�ำหน้าที่คุมการก่อสร้างโดยเฉพาะ
อาคารต่างๆ แต่ละงานมีงบประมาณมาก ประกอบกับมีสถานการณ์มากมายทีจ่ ะน�ำไป
สู่การคอรัปชั่น ความซื่อสัตย์ในสายเลือดท�ำให้ครูไม่หวั่นไหว สามารถผ่านมาได้
โดยไม่มีประวัติด่างพร้อยเป็นความภาคภูมิใจยิ่ง อีกกรณีคืองานในหน้าที่ที่ต้องดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนที่เรียนก่อสร้าง ส่วนมากจะมีฐานะขาดแคลน ความ
ขาดแคลนจะสุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่ปัญหาอื่นที่ยากต่อการแก้ไข เมื่อครูได้รับมอบหมาย
ครูจึงวางแผนอย่างเป็นระบบมีแนวทางที่ชัดเจน เพื่อที่จะท�ำให้ทีมงานร่วมท�ำงานได้
อย่างมีความสุขและบรรลุเป้าหมาย เทคนิคที่ครูออกแบบเรียกว่า SOMCHOKE
MODEL ซึง่ ท�ำให้รจู้ กั นักเรียนทุกคน สามารถดูแล ช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการหรือปัญหาของนักเรียน ทัง้ นีด้ ว้ ยความรักและเมตตา นักเรียนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เดินทางบนเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมได้ ซึ่งสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกศิษย์ที่ได้รับการดูและช่วยเหลือ อาจกล่าวได้ว่า “วิถีชีวิตที่มีคุณภาพ ก็ไม่ต่าง
อะไรกับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม คงทน และน่าอยูอ่ าศัย ทุกคนสามารถ
ออกแบบวิถีชีวิตได้ ถ้ามีความรู้ มีความเข้าใจในตัวเอง วางแผนก้าวไปอย่างมีสติ
แต่ต้องมีความกตัญญู และความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานส�ำคัญ”
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ครูประเสริฐ สมอุดร
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
จังหวัดร้อยเอ็ด

ครูนักปั้น นักพัฒนา มือทอง

ครูประเสริฐ สมอุดร อ�ำลาจากระบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในต�ำแหน่ง
อ�ำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดระยะเวลา
๓๘ ปีในการเป็นข้าราชการครู ทั้งเป็นครูผู้สอนและผู้บริหาร ท่านได้ฝากผลงานไว้
มากมาย เพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้กล่าวถึง และจดจ�ำเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
โดยเฉพาะการเป็นครู นักพัฒนาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างคนให้มีอนาคตที่ดี
ชีวิตในวัยเด็กของครู ย้อนไปกว่า ๕๐ ปีได้สะท้อนให้เห็น ครอบครัวเกษตรกร
ชาวชนบทที่ขยัน ท�ำมาหากิน มีเรือกสวนไร่นา โรงสีข้าว และปศุสัตว์ เป็นของตนเอง
มิได้มีความแร้นแค้น แต่ถึงกระนั้นก็แลกมาด้วยแรงกายที่เหนื่อยยาก คุณพ่อท่าน
เป็นเสาหลักของบ้านที่ฉลาดและแข็งแรง ได้อบรมสั่งสอนลูกๆ ทุกคนให้เป็นคนดี
ตัง้ ใจเรียนหนังสือ และขอให้ทกุ คนรับราชการ ซึง่ ในเวลาต่อมา ลูกๆ ทุกคนก็ทำ� ได้ตาม
ที่คุณพ่อตั้งใจ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ครูสอบบรรจุเป็นข้าราชครูครั้งแรก สอนที่ โรงเรียน
บ้านนาหมอม้า จังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
ครั้งหนึ่งในชีวิต ครูได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีราวกับเป็นวีรบุรุษ ด้วย
วัยที่ฉกรรจ์ และหัวใจที่พองโต ท�ำให้ครูรู้ทันทีว่า การท�ำงานไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่ง
ดังนั้นครูจึงน�ำชาวบ้านพัฒนาโรงเรียน ทันที ใช้เวลาไม่นานโรงเรียนก็น่าอยู่ น่าเรียน
นักเรียนหน้าตาสดใส มาโรงเรียนมีอาหารกลางวันรออยู่ ครูจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการฝึกท�ำการเกษตร เน้นการอ่านออก เขียนได้ ครูมคี วามเป็นอยูส่ ขุ สบาย
ชาวบ้านช่วยปรับปรุงที่พัก พร้อมมีอาหารให้ครูทั้ง ๓ มื้อ เงินเดือนครูทั้งหมด
แต่ละเดือน ครูนำ� ไปซือ้ หนังสือ และอุปกรณ์การเรียนมาแจกนักเรียน ส่วนหนึง่ เป็นทุน
ช่วยเหลือนักเรียนทีข่ าดแคลน ครูเป็นนักอ่านหนังสือพอๆ กับนักพัฒนา จึงมีข้อมูลดีๆ
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มาบอกเล่า มาสอน ครูจึงเป็นที่รักของชาวบ้าน ของเด็กนักเรียนทุกคน สิ่งที่ครูจะขาด
ไม่ได้ คือ การรูจ้ กั ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และพร้อมทีจ่ ะให้คำ� แนะน�ำ ช่วย
สร้างแรงบันดาลใจให้แต่ละคนก้าวต่อไปในเส้นทางชีวิตของตน เช่น “เด็กชายสลา
คุณวุฒิ” ผู้ชอบค�ำกลอนหมอล�ำ มีน�้ำเสียงที่ไพเราะ ครูจะแนะน�ำให้ฝึก การเขียน
ค�ำคล้องจอง ค�ำกลอน เขาเป็นทั้งนักร้อง นักเขียนค�ำกลอนของโรงเรียน เส้นทาง
ชีวิตจึงน�ำเขามาสู่ ความเป็นนักแต่งเพลง “มือทอง สมองเพชร” อันโด่งดังในปัจจุบัน
“เด็กชายวีระยุทธ รักศิลป์” ผู้เฝ้าแต่มองเครื่องบินรบ ที่บินไปมาระหว่างประเทศไทย
และประเทศเวียดนามในเวลานัน้ (ช่วงเวลาเกิดสงครามเวียดนาม) เขาอยากเป็นนักบิน
ครูแนะน�ำให้ตั้งใจเรียนทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันเขาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ส่วน “เด็กชายณรงค์
สุ่มมาตย์” ผู้ไม่มีความหวังจะได้เรียนต่อ มีนิสัยเรียบร้อย ขยันท�ำเกษตร ดูแลพืชผัก
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูแนะน�ำให้ปลูกผักขาย ฝึกท�ำบัญชีงา่ ยๆ และให้รจู้ กั อดออม
ในเวลาต่อมาเขาได้ท�ำงาน ด้านการเกษตรจนมีประสบการณ์มากพอ ปัจจุบันสามารถ
เป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์รายใหญ่ของประเทศเวียดนาม ส�ำหรับ “เด็กชาย
บุญรอด บุญวิเศษ” ไม่ความหวังจะได้เรียนต่อเช่นกัน จนกระทั่งมีนักศึกษาช่างกล
มาออกค่ายภาคฤดูรอ้ นทีโ่ รงเรียน ครูจงึ พาไปท�ำความรูจ้ กั และด้วยความช่วยเหลือของ
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ครูท�ำให้เวลาต่อมาเขามีช่องทางไปต่อ ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจยานยนต์ หลายสาขา
ในภาคอีสาน
การรับราชการที่ต้องมีการเลื่อนต�ำแหน่งที่สูงขึ้นและด้วยความต้องการกลับ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบ้านเกิดท�ำให้ครูต้องย้ายไปอีกหลายโรเรียน แต่ยังคงเป็น
ครูผู้สอนเกือบทุกวิชา และเป็นนักพัฒนาโรงเรียน จนเกษียณ ปัจจุบันยังท�ำหน้าที่เป็น
ประธานทีป่ รึกษามูลนิธติ า่ งๆ เกีย่ วกับการดูแลและพัฒนาเยาวชน ครูเป็นผูท้ ำ� งานด้วย
ความมุงมั่น อดทน เสียสละ อย่างมีเป้าหมายในการสร้างคนดีให้มีอนาคตดี ผลงานที่
ปรากฏ เหมาะสมกับการเป็น ครูผู้นักปั้น นักพัฒนา มือทอง โดยแท้
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ครูจรินทร์ สีบุดดี
โรงเรียนบ้านวังซ้งวิทยาคม
จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณพ่อวัยใส หัวใจเข็มแข็ง

“นับวันโจทย์ของการเป็นครู ก็จะยากขึ้น” ครูจรินทร์ สีบุดดี ตระหนักใน
ค�ำกล่าวนี้ เป็นอย่างดี แต่ก็พร้อมที่เผชิญกับความยากที่ท้าทายนั้น ทั้งนี้ด้วยความ
ล�ำบากในวัยเด็กใช้ชีวิตตามท้องไร่ท้องนา วันๆ อยู่บนหลังควาย ได้แต่มองโรงเรียน
มองห้องเรียนว่า คือสิง่ ทีไ่ กลเกินเอือ้ ม แต่ดว้ ยความเมตตาของคุณครูทา่ นหนึง่ ทีอ่ นุญาต
ให้ “เด็กชายจรินทร์” เข้าไปนั่งเรียนได้ในบางเวลา ซึ่งน่าจะเป็นการดูคนอื่นเรียน
มากกว่า จะอย่างไรก็ตามนับว่าเป็นเรือ่ งราวดีๆ สวยงาม ทีน่ า่ จดจ�ำ ท�ำให้วาดฝันว่าวัน
หนึง่ จะได้เรียน โตขึน้ จะเป็นครู อาจจะดูเลือนราง แต่กเ็ ป็นแรงบันดาลใจ ท�ำให้สามารถ
ฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งบางครั้งก็แสนสาหัส แต่ไม่ถึงกับท้อ ในทางตรงกันข้าม กลับท�ำให้มี
จิตใจที่เข้มแข็ง ผ่านมาถึงวันเวลาที่ได้เป็นครูตามความฝัน
พ.ศ. ๒๕๒๙ ครูจรินทร์ สีบุดดี เป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านยะวึก อ�ำเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครูสอนวิชาสุขศึกษา
พลศึ ก ษาและวิ ช าอื่ น ๆ ที่ ข าดครู ส อน ลั ก ษณะวิ ช าที่ ส อนผนวกกั บ จิ ต วิ ญ ญาณ
ความเป็นครูที่ติดตัวมา ครูจึงเอาใจใส่ ดูแลนักเรียนทุกคนเป็นเสมือนพี่ดูแลน้อง
เวลาต่อมา ชีวิตราชการและความจ�ำเป็นของครอบครัวท�ำให้ครูต้องย้ายโรงเรียน
อีกหลายโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังซ้งวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด ครูยังคง
ท�ำหน้าที่สอนวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและท�ำงานดูแล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ซึ่งเป็นงานที่ต้องยอมรับว่างานหนักมาก ทั้งนี้เพราะนับตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา
สภาพสังคมในเมืองไหลเข้าสู่สังคมในชนบทอย่างรวดเร็ว ชนิดที่เรียกว่าไม่ทันตั้งตัว
หรือเตรียมตัว ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนทันที หน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือ มี
มากขึ้น นักเรียนอาจจะไม่เพิ่มมากนักแต่ปัญหาเพิ่มและหนักมากขึ้น “ครูจรินทร์”

252 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

มีความเข้าใจต่อสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม เข้าใจลักษณะงาน ประกอบกับจิตใจที่มี
ความเมตตา เอื้ออาทร เป็นพื้นฐานส�ำคัญ ครูจึงได้ศึกษาหา ความรู้ ประสานเครือข่าย
การดูแลช่วยเหลือ จัดการท�ำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อท�ำความรู้จักนักเรียนให้
มากขึ้น ทั้งทางตรง ทางอ้อมให้เท่าทันต่อเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด สรรหาแนวทางที่
ป้องกัน ช่วยเหลือดูแล ปกป้องและคุ้มครอง ถึงกระนั้น ตลอดระยะเวลา ๓๒ ปี ที่ผ่าน
มา วิธีการต่างๆ ก็พัฒนาไปตามสภาพปัญหา และการท�ำงานยังคงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
เท่าทันและเข้มขึ้น จึงต้องอาศัย ความทุ่มเท ทั้งแรงกาย เวลา ทรัพย์สิน และจิตใจ
ที่เข้มแข็งซึ่งหลายต่อหลายครั้ง ที่ต้องฝ่าอันตรายต่อชีวิต เพื่อเข้าถึงเป้าหมาย
“… ครูคะหนูมากราบขอบพระคุณครูที่ช่วยให้หนูมีที่ยืนในวันนี้ หนูไม่เคยลืม
วันทีห่ นูคดิ จะฆ่าตัวตาย ด้วยความอับอายไม่กล้าอยูส่ หู้ น้าใคร วันนัน้ คนทีห่ นูคดิ ถึงมาก
ที่สุดคือครู ตั้งใจเพียงมาบอกลา แต่หนูกลับได้การช่วยเหลือ ทันที หนูซึ้งใจมาก
ครูเหมือนพ่อคนหนึ่งของหนู ครูให้ชีวิตหนู วันนี้หนูสามารถยืนบนขาตัวเองได้แล้ว…”
หญิงสาวก้มกราบที่พื้น ด้วยน�้ำตาที่อาบแก้ม โดยไม่แคร์ต่อสายตาหลายคู่ที่มองมา
คงเป็นค�ำอธิบายทีด่ ที สี่ ดุ ต่อค�ำกล่าวทีว่ า่ ครูจรินทร์ สีบดุ ดี คุณพ่อวัยใส หัวใจ
เข้มแข็ง และวันนี้ครู ก็ยังท�ำหน้าที่นี้ต่อไป บนหลักการ ป้องกันก่อนเกิด เกิดแล้ว
ช่วยเหลือ ดูแล ปกป้อง และ คุ้มครอง ให้ถึงที่สุดเพราะเขาทุกคนคือ ลูกของครู
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ครูพรทิพย์ โสรถาวร
โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้
จังหวัดร้อยเอ็ด

แม่ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ

ครูพรทิพย์ โสรถาวร ผูเ้ ป็นแม่ครูของเด็กนักเรียนทุกคน ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนทุกคนเสมือนเป็นลูกของครู ครูรู้จักนักเรียนทุกคน รู้จักถึงผู้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ครูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้ครูจะมีสุขภาพไม่ดีนัก แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรค
การสอน หรือการท�ำงาน ครูโชคดีที่เกิดในครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณพ่อและคุณแม่
รับราชการครู จึงท�ำให้ครูรักและศรัทธาอาชีพ “ครู” และครูเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการแนะแนว วิชาโทภาษาไทย มีโอกาส
เป็นครูผู้สอนครั้งแรกที่ศูนย์อพยพผู้ลี้ภัยจังหวัดสุรินทร์ ครูสอนเด็กกัมพูชาให้สามารถ
อ่านภาษาไทยได้ แต่ด้วยความแน่วแน่ในอุดมการณ์ของครูที่รักโรงเรียนเหมือนบ้าน
รักงานวิชาชีพครูเหมือนชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักเพื่อนร่วมงานเหมือน
ญาติมิตร ท�ำให้ครูตัดสินใจ เป็นครูผู้สอนในระบบโรงเรียน สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สอนที่โรงเรียนบ้านกู่ อ�ำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๓๘ ขอย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด สอนโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาสทางการศึกษา จนถึงปัจจุบัน
ตลอดการรับราชการ ๓๓ ปี ครูได้รับค�ำชื่นชม มีรางวัลเป็นเครื่องหมายของ
ความดีมากมาย เช่น สุดยอดครูดี เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครูดีในดวงใจ
และครูยังมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อวงการศึกษาอีกเป็นต้นว่า การพัฒนาและสร้างสื่อ
นวัตกรรมการสอน “บทเรียนออนไลน์ ชุดหลักธรรมทางพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม” ครูภมู ใิ จในผลงานชิน้ นีเ้ พราะบางส่วนทีเ่ ป็นนิทาน
สอนใจ เป็นแรงบันดาลใจให้นกั เรียนท�ำความดี ดังเช่น “รัตนพร” ศิษย์เก่า ปัจจุบนั เป็น
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แม่ค้าขายของในตลาด บอกว่า “…นิทานที่ครูเล่า ครูสอนให้ท�ำความดี ผ่านไปกี่ปีก็
จ�ำได้ ครูสอนให้รักอาชีพที่เราท�ำ และท�ำให้ดีที่สุด อย่าเอาเปรียบผู้อื่น วันนี้หนูท�ำมา
ค้าขึ้น ตามที่ครูบอกจริงๆ…” เช่นเดียวกับ “ธนากร” ปัจจุบันเป็นบุรุษพยาบาล
ฝากบันทึกถึงครูว่า “…เรื่องที่ครูเล่าเป็นนิทาน แล้วมีคติสอนใจสอดแทรกธรรม ผมได้
น�ำมาเป็นข้อเตือนตัวเองเสมอๆ เป็นแรงบันดาลใจทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผม เวลานีผ้ มท�ำงาน
ไปด้วยและเรียนต่อปริญญาโทที่รามค�ำแหงไปด้วยครับ…” และลูกศิษย์บางคนมี
สภาพสิน้ หวังเพราะก�ำพร้าพ่อแม่ ครูได้ให้คำ� ปรึกษาพร้อมให้การดูแลเหมือนลูกคนหนึง่
ท�ำให้เขาประสบผลส�ำเร็จมีผลงานทีช่ นะการประกวด ส่งผลให้เขาเชือ่ มัน่ ในตนเองเห็น
คุณค่าของตนเอง ในที่สุดเขาได้เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เขาบอกกับ
ครู ว่า “…แม้ใครๆ จะบอกว่า ผมเป็น ด็อกเตอร์ ลูกก�ำพร้า แต่ผมกลับคิดว่าผมมีแม่
แม่ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ…”
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ครูรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
จังหวัดระนอง

สอนคณิตศาสตร์ดี ให้วิธีแก้ปัญหา

ครูรัตนาภรณ์ เธียรธีรศานต์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ครูสอนที่นี่มาเป็นเวลา ๒๙ ปี ไม่เคยขอย้าย
ไปไหนและไม่เปลี่ยนวิชาที่สอน เพราะเป็นวิชาที่ชอบ ครูตระหนักดีว่าคณิตศาสตร์
ช่วยให้คนที่เรียนได้อะไรมากกว่าที่คิด โดยเฉพาะการแก้ปัญหา ถ้ามองกลับไป เมื่อ
ครั้งที่ครูเป็นเด็กนักเรียน ครูมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ที่ไม่ดีคงจะเป็นระยะแรก “รัตนาภรณ์” เรียนคณิตศาสตร์ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ ท�ำให้
ไม่ประทับใจครูทสี่ อนและทีด่ ี ก็เพราะเรียนเข้าใจ ครูผสู้ อนใจเย็น ใจดี สอนจากสิง่ ง่ายๆ
ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว สอนด้วยสื่อที่จับต้องได้ไปหาสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์
สอนจากตัวอย่างหรือเหตุการณ์จริงๆ ไปสูโ่ จทย์ปญ
ั หาและเมือ่ เข้าใจก็เรียนคณิตศาสตร์
ได้ดี ส่งผลให้เรียนดีทุกวิชา ท�ำให้ “รัตนาภรณ์” ชอบครูและนับว่าเป็นแรงบันดาลใจ
ส�ำคัญที่จะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์
ครั้นเมื่อมีโอกาสเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ก็พบว่าการเป็นครูไม่มีหน้าที่เฉพาะ
การสอนในแต่ละวิชาทีร่ บั ผิดชอบเท่านัน้ แต่สอนมากกว่านัน้ สอนเพือ่ ช่วยเหลือ แนะน�ำ
ดูแล ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนก้าวเดินในทางที่ถูกที่ควรสอน
เพื่อให้รักการท�ำงาน มีงาน มีอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ จึงเป็นการ
สอนทีต่ อ้ งใช้เวลาอย่างทุม่ เทและเอาใจใส่ตดิ ตามถามหาอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ ด้วยความเข้าใจ
และมีเมตตาเป็นหลัก เมื่อมองนักเรียนที่มีปัญหาเดินเข้ามาหา หรือครูเดินเข้าไปหา
นักเรียนที่มีปัญหา ครูจะบอกกับตัวเองว่านั่นคือชีวิตคนทั้งชีวิต ถ้าสามารถช่วยให้เขา
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์วนั นีไ้ ด้เท่ากับท�ำให้เขามีชอ่ งทางเดินไปสูช่ วี ติ ดีๆ
ได้ตลอดไป เช่นเดียวกับชีวิตของพระภิกษุสมรักษ์ ในวันนี้ วันที่พระภิกษุรูปนี้เดินมา
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บอกครูว่า “…ครู อาตมามีการศึกษาแล้วนะ อาตมาจ�ำได้ เมื่อครั้งที่อาตมาเรียนที่นี่
เกเรมากไม่เรียนหนังสือ แต่ครูกใ็ จดีไปตามอาตมาให้มาเรียน ครูสอนพิเศษเพือ่ ให้อาตมา
เรียนให้ทันเพื่อน อาตมาเกรงใจครู จึงต้องหนีครูไปอีก แต่อาตมาก็จ�ำและน�ำสิ่งที่ครู
สอนไปเตือนตัวเอง ท�ำให้อาตมาเปลี่ยนไปไม่เกเร อดทนฝึกท�ำงาน จนได้เป็นกุ๊กไปอยู่
ภูเก็ตและไปอยูเ่ กาะสมุย คิดถึงความใจดีของครู ครูอยากให้อาตมามีการศึกษาก็เลยไม่
ทิ้งการเรียนไปเรียนต่อ กศน. เวลานี้อาตมาจบปริญญาตรีแล้ว มาที่นี่ก็ตั้งใจมาบวช
ทดแทนบุญคุณโยมแม่และโยมครูด้วยนะ…” กราบนมัสการ คณิตศาสตร์เรียนจากง่าย
ไปหายาก การดูแลช่วยแก้ปมปัญหาก็เริ่มจากปมที่ไม่ซับซ้อน แก้ได้เร็ว ไปสู่ปมที่
ซับซ้อนขึ้นหรือปมที่ต้องใช้เวลามากขึ้น ถ้าอดทนและจริงใจต่อการแก้ปัญหาก็จะ
แก้ปัญหานั้นๆ ได้ในที่สุด

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 257

ครูประจวบ วงศ์บุปผา
โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลตะพง
จังหวัดระยอง

แม่พิมพ์ผู้เชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณ ความเป็นครู

วันนี้แม้ว่าท่านจะเกษียณอายุจากระบบราชการแล้ว แต่ความเป็นครูไม่มีวัน
เกษียณ ครูประจวบ วงค์บปุ ผา ข้าราชการบ�ำนาญวัย ๖๓ ปี ปัจจุบนั ท่านท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุต�ำบลตะพง ซึ่งครูดูอ่อนกว่าวัย สดชื่น กระฉับกระเฉง สมดัง
ค�ำขวัญทีค่ รูมอบให้นกั เรียนผูส้ งู อายุวา่ “แก่ให้สง่า ชราให้มคี ณ
ุ ภาพ” ครูทำ� หน้าทีส่ อน
ในระบบ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ในโรงเรียนประถมศึกษา ๓ โรงเรียนและโรงเรียนวัดกะพง
นอก เป็นโรงเรียนสุดท้ายก่อนจะอ�ำลาจากระบบราชการ ด้วยประสบการณ์ในการสอน
เกือบทุกวิชา ตามลักษณะเฉพาะตัวของครูระดับประถมศึกษา ประกอบกับการท�ำงาน
เพือ่ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชดิ ด้วยความรัก เมตตาและเอือ้ อาทร ชนิดทีเ่ รียก
ว่าสอนในโรงเรียนไม่พอ ตามไปต่อถึงบ้านเสมอๆ นอกจากนี้ยังดูแลโรงเรียน ราวกับ
โรงเรียนเป็นบ้านของตนเอง (ชาวบ้านเรียกว่าคุณครูภารโรง) จึงท�ำให้โรงเรียนสะอาด
สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ น่าเรียน
ครูตั้งใจสอนและท�ำทุกอย่างด้วยความชอบความรัก เพราะครูมีคุณพ่อเป็น
ครูสอนดนตรีไทยเป็นแบบอย่าง ในวัยเด็กครูมักจะตามคุณพ่อไปโรงเรียนเป็นประจ�ำ
ระหว่างทางชาวบ้านจะร้องทักทายคุณพ่อ อย่างสนิทสนมแต่นอบน้อมให้ความเคารพ
นับถือท่าน ทุกคนเรียกท่านว่า “คุณครู” คุณพ่อใจดีมีเมตตา มีลูกศิษย์ไปมาหาสู่เป็น
ประจ�ำ ถึงเทศกาลส�ำคัญๆ ก็จะมากราบคารวะท�ำให้ ครูประจวบในวันนี้ได้สืบทอด
ความสามารถด้านดนตรีไทยและความเป็นครู จากคุณพ่อ ครูมคี วามสามารถทางดนตรี
ทั้งไทยและสากล ตลอดจนศิลปะการแสดงและงานฝีมือ นับได้ว่าครูเป็นตัวอย่างที่ดี
ของคนทีม่ คี วามตัง้ ใจใฝ่เรียนรู้ มัน่ ฝึกฝนในสิง่ ทีต่ นรัก พัฒนาสูก่ ารสร้างงาน สร้างอาชีพ
ได้ ครูมีผลงานสร้างสรรค์เป็นที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางมากมาย เป็นต้นว่า การสร้าง
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วงดุริยางค์ของโรงเรียนให้สามารถบรรเลงวงดุริยางค์ผสมผสานกับอังกะลุงได้อย่าง
ไพเราะน่าฟัง น่าชม ท�ำให้มีความสุขสนุกสนานทั้งผู้บรรเลงและผู้ชม เมื่อน�ำไปแสดง
ที่ไหน ก็ได้รับความชื่นชมและเรียกร้องขอชมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ๔๓ ปีท่ีผ่านมา ความแกร่งกล้าด้านดนตรีมีมากขึ้นเป็นล�ำดับ
ในขณะเดียวกันครูกไ็ ด้สร้างผลงานให้กบั ทุกโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ไม่วา่ จะเป็นการ
สร้างวงดุริยางค์ วงดนตรีไทย วงตนตรีลูกทุ่ง และสิ่งส�ำคัญที่ครูภูมิใจที่สุด คือการที่ครู
ได้สร้างเยาวชนให้มใี จรักและมีความสามารถในดนตรี งานฝีมอื ตลอดจนศิลปะประดิษฐ์
วิจิตศิลป์ ไว้เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งเขาเหล่านั้นได้น�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูไปพัฒนาเพิ่ม
ความช�ำนาญให้ตนเอง รวมถึงน�ำไปเป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษทีท่ ำ� ให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนเลือกเข้าท�ำงาน ครูประจวบ วงศ์บุปผา มีส่วนส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเยาวชน คนระยอง
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ครูจันทร์ บัวสนธิ์

โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปภัมถ์ฯ
จังหวัดลพบุรี

ส�ำคัญที่คิดดี ท�ำดี ชีวีเปลี่ยน

ครูจันทร์ บัวสนธิ์ ครูผู้คือ ปูชนียบุคคลที่ต้องบอกเล่าความเป็นมา เพื่อเป็น
แนวทางในการด�ำเนินชีวิต “ชีวิตดีๆ ส�ำคัญที่คิดดี เดินตามที่คิด” กว่า ๖๕ ปีกับชีวิต
ความเป็นครู ณ โรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศล ของวัดในพระพุทธศาสนาที่
หลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ตัง้ ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือเด็กทีม่ ฐี านะยากจนไม่มที เี่ รียน ครูจนั ทร์
บัวสนธิ์ มุ่งมั่นในการสอน อีกทั้งการบริหารจัดการอย่างทุ่มเท และเสียสละ ที่มาจาก
ความตั้งใจเป็นต้นทุน หรือทุนเดิม ทั้งนี้ ด้วยความรักและความห่วงใย เพื่อมอบสิ่งดีๆ
ให้ลูกศิษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นค�ำสอน ค�ำตักเตือน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ออุปกรณ์ หรือ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูดูแล
จัดหา เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีวิถีชีวิตที่ดีในสังคม
มีงาน มีอาชีพ มีอนาคตที่ดี
จากค�ำสอนของหลวงพ่อเพียงวลีเดียว “คนมีค่าเพราะท�ำประโยชน์ได้” ใน
วันนั้นเป็นต้นทุนท�ำให้เด็กคนหนึ่งเปลี่ยนไป จากเด็กวัดธรรมดาตัดสินใจจะมีอาชีพ
เป็นครู เพราะเป็นอาชีพที่จะท�ำให้คน ได้คิดดี ได้ท�ำดีตามที่คิดแล้วชีวิตอนาคตจะดี
ครูจึงมุมานะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง และด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อ ครูได้ศึกษา
เล่าเรียนตามเส้นทางการเป็นครู เริ่มจากเข้าสู่หลักสูตรฝึกหัดครูมูล ๑ ปี เมื่อจบการ
ศึกษา ท�ำหน้าที่สนองพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ทั้งการสอนและการบริหารตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นต้นมา ครูมีลักษณะที่โดดเด่นมาก ในด้านรักการอ่าน ครูเป็นนักอ่าน
คิด วิเคราะห์ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
มีความรอบรู้และสอนทุกวิชา ครูมีความผูกพันกับศิษย์วินิตศึกษาทุกคน ครูมีความสุข
เมื่อได้เห็นเขาเหล่านั้นมีความเจริญเติบโต ก้าวหน้า มีความส�ำเร็จในอาชีพการงาน
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และมีครอบครัวที่ดี ดังตัวอย่าง จากความในใจถึงครูวันนี้ “…ผมเรียนที่นี่ ๕ ปี
คุณพ่อผมเป็นนายทหารอากาศ ท่านสามารถเลือกโรงเรียนให้ผมได้ แต่ท่านเลือกที่นี่
เพราะครูครับ และไม่ว่าวันนั้น วันนี้หรือวันไหนๆ ผมไม่เคยรู้สึกผิดหวังเลยที่เป็น
ลูกศิษย์ครู…” สุดา ศิษย์เก่าอีกคนบอกว่า “…ไม่รู้ว่าความส�ำเร็จในชีวิตวัดตรงไหน
รูแ้ ต่เพียงว่าครูทำ� ให้ชวี ติ หนูเปลีย่ นจากเด็กเกเร เป็นทีเ่ อือมระอาของทุกคน เพราะเพียง
แค่ครูยิ้ม แล้วถามถึงหนูในแต่ละวัน แทนการดุด่าซ�้ำๆ หนูก็รู้ตัวว่ามีค่า หลายสิ่งหลาย
อย่างทีค่ รูบอกหนู หนูเอาสอนมาบอกต่อลูก แค่ลกู ฟังอย่างตัง้ ใจ แล้วท�ำตามทีห่ นูบอก
ก็เป็นสุขแล้ว …”
ครูจันทร์ บัวสนธิ์ ปัจจุบันท่านยังคงเป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียนวินิตศึกษา
ในพระราชูปภัมถ์ฯ ครูทา่ นเป็นต้นแบบทีด่ ี ยึดมัน่ ในค�ำสอนของหลวงพ่อ มีวนิ ยั อดทน
ซื่อสัตย์ กตัญญู เห็นต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ ต้นแบบที่ดีพาให้มีศรัทธาได้มา
ทั้งใจ บอกสอนอะไรก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ส�ำคัญที่คิดดี ท�ำดี ชีวีเปลี่ยน
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ครูตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธุ์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
จังหวัดล�ำปาง

ครูผู้มีหัวใจนักกีฬา พาเธอไปต่อ

ครูตวงทิพย์ ทะแกล้วพันธ์ แม้วันนี้ครูจะอยู่ในวัยการเกษียณ แต่ก็ยังคงความ
กระฉับกระเฉง คล่องแคล่วมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ชวนให้ผู้พบเห็นและพูดคุย
ด้วยรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของครูที่อาจถูกสั่งสมจากการ
เลี้ยงดูของครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นผู้น�ำท่านรักและดูแลลูกสาวทั้ง ๒ คนราวแก้วตา
และดวงใจ แต่ทา่ นอบรมสัง่ สอนให้มคี วามเข้มแข็ง มีระเบียบวินยั ให้ชว่ ยเหลือตัวเองได้
และให้อิสระที่จะท�ำในสิ่งที่ชอบ ครูจึงมีโอกาสได้ฝึกร้องเพลงและเล่นกีฬาท�ำให้มี
ความสนุกสนาน ร่าเริงตามวัย ครูมีความสามารถทั้งร้องเพลงและเล่นกีฬา มีความ
สามารถในขั้นที่ชนะการประกวด หรือแข่งขัน เคยปรากฏตัวทางสื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น
มาแล้ว นับว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ส่งผลให้ได้เป็นนักกีฬา นักกรีฑาตัวยงของโรงเรียน
ประกอบกับช่วงเวลานั้นครูได้รับประการณ์ดีๆ มีความประทับใจ จากคุณครูผู้สอน
ผู้ดูแลนักกีฬา จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ส�ำคัญยิ่งที่ท�ำให้ครูเลือกเส้นทางชีวิตในอาชีพครู
ครูสานต่อความสามารถ และเตรียมพร้อมการเป็นครูที่วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่
สถาบันแห่งนี้ ท�ำให้ครูมีความสามารถรอบด้านทั้งกรีฑา กีฬาทุกประเภท รวมถึง
กีฬาลีลาศในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ครูเริ่มเป็นครูผู้สอนอย่างจริงจังที่โรงเรียนวังเหนือวิทยา
รั บ ผิ ด ชอบสอนสุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา ดู แ ลงานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและ
งานแนะแนว ตลอดจนฝึกซ้อม ควบคุม ดูแลนักกีฬาเมื่อมีการแข่งขันกีฬา ครูท�ำหน้าที่
เช่นนี้จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครูเกษียณอายุราชการ ซึ่งเวลานั้นครูสอนที่โรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบแสดงอย่างชัดว่า ครูต้องมีความใกล้ชิด
กับนักเรียนทุกคน ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะเฉพาะตัว เพือ่ ดูแลช่วยเหลือ ปกป้องนักเรียนให้มแี นวทางเดินไปสูเ่ ป้าหมาย
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ที่เหมาะสมของแต่ละคน ครูช่วยให้ลูกศิษย์มากมายพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาส
ที่จะก้าวไปสู่เส้นทางนั้นๆ
“…หนูเป็นคนหนึ่งที่ได้โอกาสนั้น โอกาสที่ไม่มีวันลืมเพราะเวลานั้นครอบครัว
ของหนูก�ำลังล�ำบากมาก หนูต้องการหารายได้เสริม ซึ่งตัวหนูเองก็พอจะมีช่องทาง
แต่อาจจะต้องหยุดการเรียน ครั้นเมื่อมาปรึกษาครู ครูที่หนูรักเหมือนแม่คนหนึ่ง
ท่านห่วงใยหนูมากไม่อยากให้เลือกช่องทางทีท่ า่ นเห็นว่าไม่เหมาะสม ท่านจึงขอรับหนู
ท�ำงานบ้าน แบบไป-กลับ ท่านอบรมสั่งสอนดูแลหนูเสมือนคนในครอบครัว หนูได้
ซึมซับ ความคิดดีๆ ที่ต้องท�ำดี รักศักดิ์ศรีของตนเอง หนูมีเงินจุนเจือครอบครัว ได้
เรียนต่อจนจบปริญญาตรีและปัจจุบันเป็นครูสอนเช่นเดียวกับท่าน เพราะมีท่าน
ในวันนั้น ท�ำให้หนูเลือกเดินบนเส้นทางชีวิตครู อาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี…”
เวลา ๓๖ ปี บนเส้นทางนี้ ครูท�ำงานอย่างอดทน ทุ่มเท เสียสละเพราะครูเชื่อ
ในค�ำกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ครูผู้มีหัวใจนักกีฬา คนนี้ จึงแกร่งยิ่งนัก
พร้อมก้าวต่อไปเพื่อดูแล ช่วยเหลือสังคมที่ต้องการคนดี ครูดี ช่วยดูแล
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ครูจุลีย์ จันทะ
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
จังหวัดล�ำพูน

สร้างนักสื่อความหมายธรรมชาติ (NIC)

ครูจลุ ยี ์ จันทะ ลูกแม่นำ�้ ลี้ ผูร้ กั และผูกพันกับธรรมชาติ จากชีวติ ในวัยเด็กทีอ่ ยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธ์ ชีวิติที่กล่าวได้ว่า
เป็น ลูกแม่นำ�้ ลีซ้ งึ่ ไหลรวมกับแม่นำ�้ ปิง กลายเป็นแหล่งน�ำ้ ทีเ่ ปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่
หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมากมาย ท�ำให้ครูมีความรักและหวงแหนธรรมชาติ รักท้องถิ่น
บ้านเกิด แม้วันนี้สภาพความอุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยฝีมือมนุษย์ที่โหดร้าย
กับธรรมชาติ แต่ครูกม็ คี วามหวังในการสร้างจิตส�ำนึกรักท้องถิน่ และหวงแหนธรรมชาติ
ให้คนรุ่นหลัง ในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูที่ถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ คุณพ่อเป็น
ต้นแบบของครูที่รักการสอน รักและเมตตาต่อเด็ก ท�ำงานด้วยความทุ่มเท คุณพ่อ
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตัดสินใจ เป็นครู
หลังจากเรียนจบปริญญาตรีสาขาวนศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ มีโอกาสเป็นครู
ครั้งแรกที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ จังหวัดเชียงรายและต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖
ครูย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดล�ำพูน สอนที่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จนถึงปัจจุบัน
โดยได้รบั มอบหมายให้สอนวิชาเกษตร และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ลูกศิษย์เป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ การดูแลเอาใจใส่ พร้อมให้ค�ำปรึกษาจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ ครูจึงเป็นที่รัก และไว้วางใจของนักเรียน ครูให้การดูแลนักเรียนทุกเรื่อง
นับตั้งการเป็นครูที่นี่เป็นเวลา ๓๕ ปี ท�ำให้ครูรู้จักเด็กทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ครูหมั่นเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการ จัดกิจกรรม
หางานให้ท�ำเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียนและครูได้บูรณาการวิชาที่สอนกับงานที่
รับผิดชอบอย่างลงตัว ด้วยการน�ำระบบกลุ่มมาใช้ในเกือบทุกกิจกรรม เป็นกลุ่มที่เลือก
ตามความสนใจที่จะท�ำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หรือกลุ่มที่จัดตั้งในลักษณะของชุมนุม

264 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

เช่นชุมนุมนักสื่อความหมายธรรมชาติ (NIC) ซึ่งเน้นการปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้รักและ
หวงแหนธรรมชาติ ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ฝึกเป็นผู้ให้ผู้ช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่า
เมื่อเวลาผ่านไป จากกิจกรรมชุมนุมที่ด�ำเนินการ พบว่านักเรียนมีความเป็นผู้น�ำ มี
ความกล้ามากขึ้น กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล กล้าท�ำในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย ยอมรับกฎกติกา มีความเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
น�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�ำกิจกรรมบอกต่อ รวมถึงมีวิถีชีวิตที่สะท้อนความรักและ
หวงแหนธรรมชาติ กิจกรรมของชุมนุมส่งผลให้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทกลุ่ม
เยาวชนภาคเหนือครั้งที่ ๑๘ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
สิ่งที่ครูภาคภูมิใจคือ คุณลักษณะที่ดีที่นักเรียนได้รับจากการร่วมกิจกรรม
บ่งบอกถึงทักษะชีวิต ส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิติทั้งการเรียน การท�ำงานและ
อีกมากมาย ท�ำให้ครูจุลีย์ จันทะ ในวันนี้ ยังมีความหวังต่อการสร้างนักสื่อธรรมชาติ
อย่างไม่สิ้นสุด
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ครูจันทร์แรม พรมทา
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
จังหวัดเลย

เพราะที่นั่นมีครู …จึงมีเราในวันนี้

ครูจนั ทร์แรม พรมทา ในเวลานัน้ กับโรงเรียนบ้านห้วยมุน่ ต�ำบลสะทอน อ�ำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดท�ำการสอนตั้งแต่
ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนกั เรียนประมาณ ๓๐๐ คน ในจ�ำนวน
นี้ ๓๐% เป็นชนเผ่าม้ง โรงเรียนตัง้ อยูใ่ นถิน่ ทุรกันดาร และห่างไกลจากความเจริญ พืน้ ที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ถนนขาดการซ่อมบ�ำรุงมาเป็นเวลา
นาน ส่งผลให้โรงเรียนขาดแคลนครู รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนการสอน
การที่ผู้ปกครองพาลูก หลานมาเรียนที่นี่ เพราะเป็นโรงเรียนเดียวในหมู่บ้านนี้ และ
อีกหลายหมู่บ้านใกล้เคียง อีกเหตุผลที่ส�ำคัญ คือ ต้องการมาเรียนเพื่อให้ได้ชื่อว่าจบ
การศึกษาภาคบังคับจึงไม่สนใจการเรียน แต่กม็ บี างส่วนทีส่ นใจจะเรียนต่อ ประกอบกับ
มีหลายสาเหตุที่ไม่สามารถไปเรียนที่อื่นได้ ทั้งๆ ที่ทราบว่าที่นี่ขาดแคลนครู ศิษย์เก่า
คนหนึ่งซึ่งปัจจุบัน มีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจว่า
“…เมื่อครั้งที่ผมเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ครูพาไปแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่
จังหวัด ผมตื่นเต้นมาก รู้สึกวิตกกังวล แต่ผมมีครูอยู่ข้างๆ คอยพูดคุย ท�ำให้ผมคลาย
ความกังวลได้มาก เมื่อไปถึง ระหว่างรอการแข่งขัน ผมมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนโรงเรียน
อื่น เขาถามผมว่ามาจากไหน ผมบอกชื่อโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น เขาบอกว่า ไม่เคยได้ยิน
ชื่อ ผมจึงบอกต่อว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะ ผมพูดด้วยความไม่เข้าใจค�ำว่าขยาย
โอกาส จนกระทั่งยินเสียงหัวเราะด้วยความขบขันว่า แล้วเขาก็พูดต่อว่า …อ้าวแล้วเธอ
จะได้เรียนวิทยาศาสตร์เหรอ เธอจะท�ำข้อสอบได้เหรอ …ผมงงมาก เวลานั้นอยากถาม
ต่อว่า ขยายโอกาสแล้วไง ครูจันทร์แรมของผมจบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ ผม
และเพื่อนได้ใกล้ชิดกับครูที่เก่งวิทยาศาสตร์ที่สุด ครูสอนพวกเราทุกวิชา ครูพยายาม
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หาสื่อการสอนมาช่วยพวกเรา ครูพาพวกเราทดลองอย่างสนุกสนาน ครูสอนทั้งเสาร์อาทิตย์ สอนถึงตอนเย็นนักเรียนคนใด ไม่เข้าใจอะไร สามารถเดินไปหาครูได้ทันที ทั้ง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ครูช่วยได้หมด ครูพาพวกเราปลูกผัก
เลี้ยงไก่ เรามีไข่ไก่กินทุกวัน ระหว่างท�ำกิจกรรมต่างๆครูจะคอยอบรมสั่งสอน สิ่งที่ควร
ท�ำไม่ควรท�ำ สอนให้เราเป็นคนดี มีความกตัญญู เมื่อเราจบจากโรงเรียน ไปเรียนต่อ
หรือไปท�ำงาน ครูยังเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราตลอด พวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครู
อาจารย์ เป็นพยาบาล เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องอะไหล่
รถยนต์ พูดกันเสมอว่าเพราะเรามาที่นี่ เราจึงพบครูจันทร์แรม ที่ทุ่มเท เสียสละเพื่อ
พวกเรา เราภูมิใจที่เป็นลูกศิษย์ครู และวันนั้นผลการแข่งขันผมได้รางวัล รองชนะเลิศ
ครับ…”
ครูจันทร์แรม พรมทา สอนที่โรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงวันนี้
เป็นเวลา ๒๖ ปี ครูไม่เคยคิดจะย้ายไปไหน แม้ว่าปัจจุบันสภาพทั่วไปจะไม่มีความ
ยากล�ำบากเหมือนที่ผ่านมา แต่ครูคิดว่าการสอนที่นี่ครูได้ท�ำในสิ่งที่มากกว่าเป็น
ครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูได้น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนให้ชาวบ้านได้
เรียนรู้ มีแนวทางการท�ำมาหากิน ครูได้ท�ำตามเจตนารมณ์ของตัวเองที่ตั้งใจว่าเมื่อได้
เป็นครูจะดูแล อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี ท�ำงานเป็นมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้ ครูจะอยู่ที่นี่ต่อไป
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ครูวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

พัฒนาศิษย์ สร้างจิตรักษ์โลก

ครูวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย ครูผู้เชี่ยวด้านการสอนวิทยาศาสตร์ รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตจิตใจ ย้อนไปในวัยเด็กครูเกิดและเติบโตในครอบครัวที่มี
คุณพ่อ คุณแม่เป็นครู ท่านทั้งสองเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า
การท�ำงานในอาชีพอย่างมุ่งมั่นตั้งใจและห่วงใยในลูกศิษย์ ครูจึงได้รับการปลูกฝังให้
รักการเรียน และศรัทธาในอาชีพครู ครั้นเมื่อจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้ว ครูก็มุ่งสู่อาชีพครูนับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา ครู
ท�ำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ โอนมาสอนในวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ
ปัจจุบันครูเป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งตลอดเวลาที่
ครูสอนไม่วา่ จะเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัย ครูเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งที่เรียนรู้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
สถานที่ ให้นักเรียนหาค�ำตอบเชิงการวิจัย สร้างนักเรียนให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ครูกับนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบการเรียนรู้
ด้วยโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากปัญหาที่พบในชีวิตประจ�ำวัน เป็นการสร้าง
ความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม การเรียน
การสอนลักษณะดังกล่าว ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครูเฝ้าดูแล ติดตามการเรียน
การสอน อย่างอดทน ไม่ใช่หวังในผลงาน แต่หวังจะเห็นลูกศิษย์ปรับเปลี่ยนความคิด
ที่จะน�ำสู่วิถีชีวิต ที่เป็นเหตุเป็นผล คิดแก้ปัญหาได้ สามารถด�ำเนินชีวิตให้มีคุณภาพ
ทั้งการเรียนต่อ และการท�ำงาน ซึ่งมีกรณีตัวอย่างที่ครูได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคนที่
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รูส้ กึ ท้อถอย คิดว่าตัวเองไร้คา่ ให้กลับมามีชวี ติ ทีด่ ี เห็นคุณค่าของตนเอง พัฒนาตนเอง
ให้มีงาน มีอาชีพที่มั่นคง ศิษย์เก่าคนนี้ ปัจจุบันเขาท�ำธุรกิจส่วนตัวได้สะท้อนความ
ประทับใจว่า “...ช่วงทีผ่ มชัน้ เรียนมัธยมศึกษา คบเพือ่ นไม่เลือกพาหลงผิดติดยาเสพติด
แล้วติดคุกอยู่ระยะหนึ่ง เมื่อกลับออกมาก็หวังจะกลับตัวเป็นคนดี แต่ไม่มีใครต้อนรับ
ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง เพื่อน หรือครู (บางคน) ชีวิตไม่มีความสุขเวลานั้นคิดจะกลับไป
ติดยาต่อเพราะมีความสุขมากว่า จนกระทั่งครูวิไลลักษณ์มาตามผมให้ไปพบ ผอ.
โดยครูขอสัญญาจากผมว่าให้กลับเข้าเรียน และเลิกยุงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด
ครูรับปากว่าจะช่วยดูแลผม ครูชักชวนให้ผมท�ำโครงงานในเรื่องที่ผมชอบ และเลือก
เรียนกับเพือ่ นดีๆ ระยะแรกๆ ก็เบือ่ เรียนไปเรียนมาก็สนุก ครูสง่ ผลงานผมเข้าประกวด
ได้รางวัล ครูดใี จมากกว่าผมเสียอีก ในทีส่ ดุ ผมก็เรียนจนจบ ผมรูว้ า่ ครูอดทนและเหนือ่ ย
กับผมมาก วันนี้ผมจะมามอบทุนการศึกษาให้รุ่นน้องที่นี่ และจะบอกครูว่าผมยินดี
รับน้องๆ ไปฝึกงานที่ร้านของผมซึ่งขณะนี้มีลูกค้ามากมาย และอยากบอกครูว่า
กระบวนการท�ำงานที่ร้าน TA เทคนิคคาร์แคร์ เน้นการรักษ์โลกแน่นอนครับ ครู…”
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ครูสุวณี ธานี

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ

สร้างนัก รักอ่าน เขียน เป็นแสงเทียนชีวิต

ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปีที่ครูสุวณี ธานี ท�ำหน้าที่สอนภาษาไทยในโรงเรียน
ประถมศึกษา ๒ แห่ง คือโรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง และปัจจุบันครูสอนที่โรงเรียน
อนุบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ท�ำให้ครูมีลูกศิษย์มากมาย ทั้งศิษย์เก่า และ
ปัจจุบนั เขาเหล่านัน้ ได้ กล่าวตรงกันอย่างชืน่ ชม ด้วยความรัก เคารพว่า “…เมือ่ ใดทีเ่ ห็น
ครู สุวณี จะต้องเห็นหนังสือลอยมา แรกๆ ก็จะเบื่อ แต่เมื่อครูชวนท�ำกิจกรรมให้อ่าน
ให้คดิ ให้เขียน ก็จะรูว้ า่ ดีมากๆ ใครไม่รอู้ ะไรก็มาถามพวกเรา เสียดายทีร่ ชู้ า้ ไปว่า ครูได้
ให้เครื่องมือไปท�ำมาหากิน ข้อมูลมีอยู่ทุกแห่งบนโลกใบนี้ ถ้าไม่มีเครื่องมือที่ครูให้
ก็คงจะแย่ ครูเคยบอกพวกเรา ว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อย ชอบฟังและชอบพูดมากกว่า
ถึงเวลานี้ก็อยากบอกครูกลับไปว่า สงสารเด็กไทย คนไทยปัจจุบัน อ่าน เขียนหนังสือ
น้ อ ยกว่ า ที่ ค รู บ อกมากนั ก พวกเราดี ใจ ภู มิ ใจที่ เ ป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ข องครู แ ละไม่ อ ยู ่ ใ น
กลุ่มนั้น…”
ค�ำกล่าวข้างต้นสะท้อนถึงความตั้งใจของครูที่จะน�ำความรู้ ความสามารถ
มาถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง แม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ครูสุวณี
ธานี ก็ยงั คงให้ความส�ำคัญต่อการอ่านและเขียนหนังสือ ทัง้ ๆ ที่ ถ้าย้อนเวลาไปมากกว่า
๕๐ ปี ครูมาจากครอบครัวเกษตรกร ต้องยอมรับว่า กิจวัตรประจ�ำวันในครอบครัว
ไม่ส่งเสริมให้อ่าน-เขียน แต่โชคดี ที่บ้านครูอยู่ใกล้กับโรงเรียน ประกอบกับ มี่พี่ป้า
น้าอา เป็นครู ในวัยเด็กจะนัง่ มอง คุณครูเดินไปโรงเรียนด้วยความชืน่ ชม อยากอ่านออก
เขียนได้โดยเร็ว ครูได้ซึมซับ ความชอบภาษาไทย รักการอ่านหนังสือและชอบเป็นครู
โดยไม่รตู้ วั เมือ่ มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงก็เลือกเรียนสายอาชีพทีพ่ ร้อมจะเป็นครู และ
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ในที่สุดก็ได้เป็นครู ครูสอนภาษาไทยสมปรารถนา ครูรักการอ่าน รักงานห้องสมุดมาก
ทีส่ ดุ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียน การช่วยงานอืน่ ในโรงเรียนหรือ
แม้แต่งานที่ช่วยเหลือสังคม ครูจะเต็มใจ ตั้งใจท�ำสิ่งนั้นๆอย่างทุมเทและเสียสละ แต่
สิ่งหนึ่งที่ครูไม่ลืมที่จะสอดแทรกหรือน�ำเสนอเป็นงานหลัก คือการสนับสนุนให้ทุกคน
รักการอ่าน รักการเขียนหนังสือ โดยครูจะมียุทธวิธีอย่างหลากหลายเป็นที่น่าจดจ�ำ
ส�ำหรับลูกศิษย์ และผู้ร่วมกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ยุวทูตส่งเสริม
รักการอ่าน รักอ่าน…สานสู่ฝัน เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังรักการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยูเ่ สมอ ด้วยการท�ำการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาการอ่าน เรือ่ งวิธกี ารสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความ และแบบทดสอบ ซึ่งครูได้เผยแพร่ผลงาน
สู่เพื่อนร่วมงานและผู้สนใจ ครูได้ติดตามถามถึง การน�ำไปใช้อยู่เสมอๆ ความทุ่มเท
เอาใจใส่ตอ่ การน�ำความรู้ ความสามารถ สูก่ ารพัฒนานักเรียน ทีม่ มี าตลอด ท�ำให้ผบู้ งั คับ
บัญชาทั้งอดีตและปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อนครู ต่างยอมรับว่า ครูสุวณี ธานี เป็นครูอีกท่าน
ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาที่ควรแก่การยกย่อง
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ครูจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
จังหวัดศรีสะเกษ

ตัวอย่างดีๆ มีให้เห็น ดูให้เป็น ท�ำให้ได้

ครูจันทร์อรุณ ไกรวัฒนกรณ์ ตระหนักดี ในค�ำว่า “ครู” ไม่ใช่ผู้ที่ท�ำหน้าที่
สอนวิชาที่ได้รับมอบหมายอยู่หน้าชั้นเรียน เมื่อหมดเวลาสอนก็หมดหน้าที่ ถึงเวลา
ก็มายืนใหม่วนเวียนเช่นนี้ แต่คำ� ว่าครูมคี วามหมาย มีหน้าทีต่ อ้ งเป็นและต้องท�ำมากกว่า
นัน้ เพราะสังคมมีความคาดหวังต่ออาชีพครูสงู มาก นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี ท�ำให้มคี วามอุน่
ใจว่าแม้สังคมจะเปลี่ยนไป ท�ำให้ใครหรืออะไรก็สอนได้ ครูตู้ก็สอนได้ อาจารย์กู
(Google) ก็สอนได้ แต่การที่ทุกสายตายังคงจ้องมองมาที่ครู แสดงว่าสังคมยังให้
ความส�ำคัญ ยังมีความหวังที่ครู ผู้ที่ไม่ใช่พ่อแม่ แต่ท�ำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ และอาจจะ
มากยิง่ กว่าพ่อแม่ เพราะครูทำ� หน้าทีห่ ลักในการให้ความรูท้ างวิชาการ แนะน�ำแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวติ และตลอดเวลา ๒๕ ปีทผี่ า่ นมา ครูจนั ทร์อรุณ ไม่เคยรูส้ กึ กดดันหรือ
วิตกกังวลกับความคาดหวังของสังคมหรือสภาพแวดล้อม ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เตรียมความพร้อม
หรือเรียนสายอาชีพครูโดยตรง แต่เพราะความชอบ ความศรัทธา คิดว่าตนเองได้เตรียม
พร้อมการเป็นครูตั้งแต่เกิด ซึมซับความเป็นครู จากตัวอย่างที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะ
เกิดในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นครู ท่านเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ คุณพ่อพูดภาษา
อังกฤษเจรจากับชาวต่างชาติได้ คุณพ่อแข็งแรงเป็นนักสู้ เป็นนักกีฬา ที่บ้านจัดเป็น
ค่ายมวย คุณพ่อท�ำเรือกสวนไร่นาได้ คุณพ่อคุณแม่วางระบบ ระเบียบให้ลูกๆ อย่าง
พองาม ทุกคนมีหน้าที่ มีวนิ ยั มีมารยาท ตามขนบธรรมเนียมไทย ทีส่ ำ� คัญคือ ท่านสอน
ให้รกั นวลสงวนตัวเห็นคุณค่าของตนเอง และเมือ่ เข้าเรียนระดับมัธยมก็เรียนในโรงเรียน
สตรีสริ เิ กศ ซึง่ เป็นโรงเรียนทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ ของการไหว้สวย มารยาทงาม ระหว่างเรียน
มีครูดีๆ เป็นแบบอย่างหลายท่าน ครูจันทร์อรุณ เคยเสียใจที่ไม่สามารถสอบเรียนต่อที่
วิทยาลัยครูอุบลราชธานีได้ จึงท�ำให้ไปเรียนด้านอาชีวศึกษา สาขาบัญชี เมื่อเรียนจบ
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คงเป็นเพราะโชคชะตาจึงท�ำให้ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เป็นครู สอนรายวิชางานธุรกิจ
และภาษาไทย ครูเน้นการเรียนการสอนโดยโครงงาน เป็นที่ปรึกษาโครงงานทุก
โครงงาน นักเรียนชอบท�ำโครงงานมาก เพราะวัยรุ่นชอบท�ำงานเป็นกลุ่ม ได้คิดและ
ลงมือปฏิบัติมีผลงานที่เป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาไปสู่การมีรายได้ ซึ่งครูได้จัด
กิจกรรมตลาดนัดทุกสัปดาห์ เป็นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความนิยม นักเรียนเป็นผูจ้ ดั ตลาดนัด
ถือว่าเป็นการเรียนรู้การท�ำธุรกิจ ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบทั้งผู้จัดตลาด
และผู้ขายสินค้า
การเป็นที่ปรึกษาโครงงานทุกโครงงาน ท�ำให้ครูได้ใกล้ชิดกับนักเรียนรับฟัง
ปัญหาให้การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ลูกศิษย์ต่างก็มีความ
ประทับใจ ครูของพวกเขาและกล่าวตรงกันว่า “ครูเป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ เรื่อง
โดยเฉพาะการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น เป็ น แบบอย่ า งของความมี ร ะเบี ย บมี วิ นั ย มี
สัมมาคารวะ มีความรับผิดชอบและรักการใฝ่หาความรู้ ครูสอนให้คิดดี คิดอย่าง
เป็นระบบ ครูท�ำไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ครูจึงเป็นครูในดวงใจของพวกเราทุกคน
พวกเราโชคดีที่มีครูเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้จริงๆ”
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ครูสืบศักดิ์ สวัสดิ์
โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
จังหวัดสกลนคร

ครูหุ่นยนต์สร้างอนาคต

ครูสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกอุตหกรรมศิลป์
และครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ครูมีความถนัดเป็นพิเศษด้าน
งานไฟฟ้าและงานช่าง นับว่าเป็นความถนัดที่มาพร้อมความซึมซับคุณค่าความเป็นครู
จาก คุณพ่อคุณแม่ เพราะท่านทั้งสองเป็นครูสอนวิชาชีพในศูนย์อพยพ คุณพ่อสอน
งานช่าง คุณแม่สอนการท�ำอาหาร และเป็นครูผู้สอนครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสอน
ที่โรงเรียนบ้านกลางผดุงราษฏร์วิทยา และปัจจุบันสอนที่โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
จังหวัดสกลนคร ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงประถมขยายโอกาสทางการศึกษา ครูต้อง
สอนเกือบทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีกทั้งรับผิดชอบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของนักเรียน ครูจึงได้
พัฒนาตนเอง ด้วยการเข้ารับการอบรมในโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน
จัดอบรมโดย NECTEC และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม
หุน่ ยนต์ ท�ำให้ครูมคี วามรู้ ความสามารถในการสอนและเป็นวิทยากรเกีย่ วกับการเขียน
โปรแกรม การควบคุมหุน่ ยนต์ ประดิษฐ์หนุ่ ยนต์ ซึง่ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากการสอนปกติแล้ว ครูยงั ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ท�ำความรู้จักกับผู้ปกครอง สร้างความคุ้นเคยกับผู้น�ำชุมชน
และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อร่วมกันดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ครูรู้จักเด็กทุกคนด้วยข้อมูล
เชิงประจักษ์ เมื่อน�ำข้อมูลมาจัดกลุ่ม แล้วพบว่ากลุ่มที่ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
คือกลุ่มเสี่ยง เสี่ยงในด้านความประพฤติ ติดเกม หนีเรียน เกเร เงียบขรึมไม่พูดคุยกับ
ใคร รวมถึงมีแนวโน้มที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งแต่ละกรณีครูต้องพูดคุยให้ความ
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เป็นกันเอง พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬาอย่างหลากหลาย
ประเภท ในขณะเดียวกันครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถวิชาช่างออกแบบ และการ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มาเป็นตัวช่วย ท�ำให้สามารถช่วยนักเรียนได้มากเกินความคาดหมาย
โดยตั้งเป็นชุมนุมหุ่นยนต์ เริ่มจากนักเรียน ๕ คนลงมือปฏิบัติ มีผลงานที่น่าสนใจท�ำให้
มีสมาชิกมากขึ้น จากกิจกรรมชุมนุม กลายเป็นหลักสูตรการประดิษฐ์หุ่นยนต์จัดเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างจริงจัง เน้นการท�ำงานเป็นกลุ่ม
คิดประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่างครบวงจร ทั้งออกแบบ ประดิษฐ์ ทดลอง ปรับปรุง เผยแพร่
ผลงาน และส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัลบ้างไม่ได้รับรางวัลบ้าง มีผลงานถูกเผยแพร่
ผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการคนค้นคน “ตอนครูหมอแคนสร้างคน ครูหุ่นยนต์สร้าง
อนาคต” ส�ำหรับครูก็ได้รับรางวัลมากมายเช่น รางวัล ๑๐ ครูต้นแบบ ครูไทยแห่ง
แผ่นดิน นับว่าเป็นก�ำลังใจอย่างยิ่ง แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการที่ลูกศิษย์น�ำความรู้
ความสามารถไปพัฒนาต่อยอด สร้างงาน สร้างอนาคตและหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นกลุ่มปกติ เป็นสุดยอดรางวัลที่ครูภูมิใจยิ่ง
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ครูช�ำนาญ ไชยบุญ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

จากวิศวกรสู่พ่อพิมพ์ ที่พิมพ์ได้ตรงใจ

“จากวิศวกรสู่พ่อพิมพ์” เป็นวลีที่สะท้อนเส้นทางชีวิต เส้นทางอาชีพที่
ครูช�ำนาญ ไชยบุญ พอใจ และภูมิใจที่สุด ภูมิใจที่จะบอกใครๆ ว่า “ผมเป็นครูครับ”
ด้วยความผูกพันกับอาชีพครูมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ทั้งนี้เพราะการได้รับการอบรม ดูแล
และอุปการะจากพี่สาวที่เป็นครู พักอาศัยในบ้านพักครูตลอดการเรียน ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จึงซึมซับบรรยากาศที่รายล้อมรอบตัวครู มีความรู้สึก
รักและศรัทธาต่ออาชีพครูมาตลอด ครูให้การดูแลอบรมสั่งสอนเด็กๆ ที่มาจากร้อยพ่อ
พันแม่ สอนคนตั้งแต่อ่านไม่ออก เขียนไม่เป็นให้เป็นคนดี อ่านออกเขียนได้ สอนอย่าง
อดทน ทัง้ การสอนปกติ และติดตามดูแล เสียสละทัง้ เวลาส่วนตัวและเงินทอง ครูเหนือ่ ย
แต่กด็ พู อใจ ครูชำ� นาญยังจดจ�ำภาพพีส่ าวจะนัง่ น�ำ้ ตาซึม ในวันนัน้ วันทีน่ กั เรียนลูกศิษย์
เรียนจบมากราบลาพีส่ าวทีบ่ า้ นพัก นับว่าเป็นภาพทีท่ ำ� ให้ความรูส้ กึ อยากเป็นครูมมี าก
ขึน้ เป็นทวีคณ
ู แต่เส้นทางการเรียนต่อในระดับสูงของครูชำ� นาญ ไม่เน้นทีจ่ ะให้มอี าชีพ
เป็นครู เพราะครูจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งลักษณะความรู้ถูกออกแบบให้มีอาชีพเป็นวิศวกร
โรงงานอุตสาหกรรมโดยแท้ และครูช�ำนาญ ก็ได้ท�ำงานเป็นพนักงานบริษัท พนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งในต�ำแหน่งนักเคมีในห้องแลป และวิศวกรควบคุมการผลิต
โดยวนเวียนไปตามบริษัทต่างๆ ๔ บริษัท เป็นเวลา ๑๐ ปี ระหว่างนั้นได้สัมผัสกับชีวิต
การเป็นครูด้วยการสอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าเรียนต่อ ใน
คณะแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการสอนที่ไม่มีความซับซ้อน
ไม่ต้องคิดหาเทคนิควิธีสอนอะไรเลย สอนสบายๆ มีรายได้ดี แต่ครูช�ำนาญกลับรู้สึกว่า
ไม่มคี วามสุข ยิง่ เมือ่ คิดถึงเด็กนักเรียนทีค่ รูเคยเห็นในโรงเรียนของพีส่ าว ยิง่ ท�ำให้คิดว่า
ต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิต ดังนั้น เมื่อมีโอกาสในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงก้าวสู่ชีวิตการเป็น
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ครูในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สอนวิชาสามัญซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกแผนกต้องเรียน
เวลานัน้ ครูตระหนักในธรรมชาติของนักเรียนอาชีวศึกษาหรือผูท้ เี่ ลือกเรียนสายอาชีวะ
ดีว่า จะไม่ถนัดในการเรียนวิชาสามัญ ไม่ชอบเรียนในห้องเรียนชอบที่จะมีกิจกรรม
นอกห้องเรียน ไม่ชอบการควบคุมดูแลที่เข้มงวด ท�ำให้เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านความประพฤติที่เข้าข่ายเกเร และ
ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ดี ครูพบปัญหาที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่เคย
พบในโรงงานมากมายนัก พฤติกรรมทุกพฤติกรรมมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกัน หลักการ
ทฤษฎีใดก็ไม่ดีเท่ากับความเข้าใจ ความรักและความเมตตาให้เวลาให้โอกาส ครูจึง
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นหลัก เพราะ
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีน่ กั เรียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ได้คดิ ได้วางแผน ได้ลงมือ
ท�ำด้วยตนเองและได้ท�ำงานเป็นกลุ่มร่วมกับเพื่อน นับว่าเป็นแนวทางการสอนที่
เหมาะสม สิ่งที่นักเรียนพอใจคือผลงาน ถ้าผลงานดีได้รับค�ำชม ยิ่งเป็นพลังในการ
เรียนรู้มากขึ้น ครูจึงต้องสนับสนุนส่งผลงานเข้าประกวด แข่งขัน เมื่อให้ได้รับรางวัล
ในระดับต่างๆ จะสร้างความภาคภูมิใจยิ่งขึ้น แต่ส�ำหรับครูแล้ว สิ่งที่ท�ำให้ครูภูมิใจมาก
ที่สุดคือท�ำให้นักเรียนที่สุดแสบ นักเรียนมีปัญหามากมายเปลี่ยนไป
อดีตวิศวกรโรงงานคนนี้ได้รู้ซึ้งและเข้าใจค�ำว่าครูคือ แม่พิมพ์พ่อพิมพ์มากขึ้น
เมื่อครูได้เห็นร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ “แวร์ลู” ที่เจ้าของมาจากลูกศิษย์
ที่มีปัญหาให้แก้ไขมากที่สุด เห็น “หนึ่งนภาดอกไม้สด” ร้านจัดดอกไม้สดที่มีลูกค้า
แวะเวียนเข้าไม่ขาดสาย เห็นนักแสดงและครูสอนศิลปะการปีนผ้าที่มีคนชื่นชมออก
สื่อโทรทัศน์ เห็นเจ้าของกิจการผ้าย้อมคราม “โพนก่อ” ที่ค�ำสั่งซื้อมีมาตลอดทั้ง
จากในและต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้นึกถึงเจ้าของร้านที่มาจากเด็กบ้านรวยแต่เกเร เห็น
อาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีลูกศิษย์ชื่นชม รวมทั้งศิษย์ปัจจุบันที่มี
ผลงาน ประดิษฐ์รถประหยัดน�ำ้ มันได้รบั รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ซึง่ ทุกคนพูดตรง
กันว่า “ไม่มีครูช�ำนาญในวันนั้น ก็ไม่มีพวกเราในวันนี้”
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ครูสุชญา พรหมดา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
จังหวัดสกลนคร

รู้คิด รู้ท�ำ ปฏิบัติจริงจัง ชีวิตเปลี่ยนได้

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ ครูสุชญา พรหมดา ได้สัมผัสมาตั้งเกิดเพราะคุณพ่อ
เป็นครูและพี่น้องทั้ง ๗ คน ก็เป็นครู คุณพ่อคุณแม่เป็นครูต้นแบบของลูกๆ ทุกคน
คุณพ่อเป็นต้นแบบของผู้ประกอบอาชีพครูที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ด้วยเงินเดือนครูโดยไม่มีหนี้สิน ทุกคนที่รู้จักคุณพ่อจะชื่นชม ในความรับผิดชอบ
มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตเมตตา ดูแลช่วยเหลือลูกศิษย์ที่ขาดแคลน คุณแม่
เป็นแม่บา้ นทีร่ กั การอ่าน ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมือง แล้วน�ำมาเล่าสูล่ กู ๆ คุณแม่จะ
เลือกดูรายการโทรทัศน์ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น ท�ำให้ลูกๆ ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย
ชอบอ่านหนังสือ และรักการเรียนครั้นถึงการเรียนในระดับอุดมศึกษา ครูก็เลือกเรียน
ครุศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และเมื่อจบการศึกษา จึงก้าวสู่ชีวิตการเป็นครู
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ สอนที่โรงเรียนบ้านโพนจาน ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
เล็กๆ ในต�ำบล ครูพบว่าเด็กนักเรียนที่นี่ ส่วนมากครอบครัวมีฐานะยากจน ส่วนสูง
และน�ำ้ หนักต�ำ่ กว่าเกณฑ์ ดังนัน้ งานทีค่ รูตอ้ งใส่ใจเป็นพิเศษคือ รับผิดชอบงานโครงการ
อาหารกลางวัน และประกอบอาหารกลางวันด้วยตนเอง ครูตงั้ ใจว่า นักเรียนทุกคนต้อง
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและอิ่มท้องทุกวัน เวลาเพียง ๑ ปีผ่านไป แม้ครูต้อง
จากที่นั่นมา ครูก็ไม่ลืมแววตาและรอยยิ้มที่สดใสเหล่านั้น ซึ่งครูมั่นใจว่าจะเป็นเช่นนั้น
ตลอดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ครูย้ายมาสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา อีก ๓ โรงเรียน
ปัจจุบันคือโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา และตลอดเวลา ๒๐ ปีครูท�ำหน้าที่สอน
วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา ครูมักจะพบปัญหาที่นักเรียนไม่สนใจการเรียน
หนีเรียน อันเป็นปัญหาทีจ่ ะน�ำไปสู่ การมัว่ สุมและปัญหาอืน่ ๆ ตามมา ครูจงึ แก้ไขปัญหา
ด้วยการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปลี่ยนการสอนในห้องเรียน เป็นการเรียน ตามแหล่งเรียนรู้
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นอกโรงเรียน หรือตามหมู่บ้าน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กับภูมิปัญญาหรือเรียนรู้จากกลุ่ม
เพื่อน นอกจากนี้ได้ครูน�ำนักเรียน เรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับปัญหาของ
ชุมชน เช่นเมื่อพบว่า ชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจาก การใช้ยาฆ่าหญ้า ครู
และนักเรียนสนใจที่จะช่วยแก้ปัญหา ครูจึงไปศึกษาเพิ่มเติมที่ศูนย์เกษตรธรรมชาติ
คิวเซ จังหวัดสระบุรี น�ำความรู้มาสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น พานักเรียน
เรียนรูด้ ว้ ยการทดลอง ท�ำให้นกั เรียนสามารถผลิตสารชีวภาพอย่างหลากหลาย สามารถ
ช่วยเหลือชาวบ้านให้รอดพ้นจากการเจ็บป่วย สร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้สารชีวภาพ
แก่ชุมชน และเป็นการจุดประกายเยาวชนนักวิทยาศาสตร์อีกด้วย ปัจจุบันหลักสูตร
ดังกล่าวได้รบั การยอมรับและเผยแพร่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา และพัฒนาต่อยอด
เป็นผลงานอีกมากมาย
การน�ำกิจกรรมการเรียนการสอน มาเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ หรือ
สนับสนุนการพัฒนานักเรียน เปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ ตามยุคสมัย ส�ำคัญที่ครูต้อง
มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมนั้นๆ ครูสุชญา พรหมดา เป็นคนรักการอ่าน
รักการศึกษาค้นคว้า มีความจริงจังกับการเรียนการสอน มักจะปฏิบตั กิ ารทดลองพร้อม
กับนักเรียนหรือทดลองมาก่อนเสมอ ลูกศิษย์ของครูหลายคนจึงประสบผลส�ำเร็จ
ในการเรียน การท�ำงาน และหรือการประกอบอาชีพ ที่น่าพอใจ
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ครูภานุกร นิ่มดวง
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จังหวัดสงขลา

ประติมากรรมผืนทราย ใส่ลาย ป้ายสี สู่ คนดีในสังคม

ย้อนเวลากลับไปกว่า ๓๐ ปี ใครจะคิดว่าจากเด็กผูช้ ายทีว่ งิ่ เล่นซนตามสวนยาง
ในหมู่บ้านเล็กๆ ของอ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จะกลายเป็นปฏิมากรชั้นครูที่เฝ้า
ทะนุถนอม ปั้นว่าที่ศิลปินตัวน้อยๆ ให้มีผลงานได้รับรางวัลมากมาย และมีอนาคตไกล
“เด็กชายบิน” หรือครูภานุกร นิ่มดวง ชอบวาดรูป ระบายสี มาตั้งแต่เด็กๆ เป็นความ
สามารถที่รู้ตัวเองไม่ต้องมีใครบอกหรือแนะน�ำ ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้เรียนไม่ว่าเรียน
ระดับใดก็ตาม “เด็กชายบิน” ก็จะพยามยามฝีกฝนมั่นเรียนรู้เรื่อยมา และนับว่าเป็น
ความโชคดีที่พบคุณครูสอนศิลปะดีๆ โดยเฉพาะช่วงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ท่านคือ “คุณครูมนตรี” ท่านใจดี มีเมตตา สอนแบบให้เปล่า ท่านทุม่ เทเวลาในวันหยุด
และการดูแลเรือ่ งปากท้อง สอนโดยไม่ปดิ บังท�ำให้ “เด็กชายบิน” มีความรูแ้ ละมีทกั ษะ
มากขึ้น คิดว่าวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเลือกอาชีพ จะเป็นครูเหมือน “คุณครูมนตรี” ดังนั้น
เพือ่ เป็นการเลือกเส้นทางเข้าสูอ่ าชีพครู จึงเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีค่ ณะครุศาสตร์
วิชาเอกศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบบรรจุเป็น “ครูภานุกร นิ่มดวง” สอนที่โรงเรียนอ่าวกระพ้อ
อ�ำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนแห่งเดียว
บนเกาะ ณ เวลานั้นโรงเรียน มีสภาพขาดแคลนทุกๆ ด้าน แต่ไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยที่ครูจะ
สอน เพราะศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ ครูสอนให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ มีความคิด
สร้างสรรค์ มอง คิด ผลิตงานศิลป์ จึงเป็นทีม่ าของ “ประติมากรรมผืนทราย” ใช้ชายหาด
แทน การวาดภาพ ระบายสี นับว่าครูได้พาลูกศิษย์สร้างสีสันบนผืนทรายที่ขาวสะอาด
สะดุดตา เป็นการสร้างมิติแห่งความแปลกใหม่ต่อชุมชนและผู้พบเห็น ซึ่งเวลาต่อมาก
ลาย เป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานการท่องเที่ยว พัฒนาเป็นการ

280 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

ส่งเสริมการท่องเทีย่ วชายหาดเกาะยาว ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้ลกู ศิษย์
และชาวเกาะ ยิ่งไปกว่านั้น ครูภูมิใจมากที่เป็นผู้จุดประกายการเรียนศิลปะที่ท�ำให้
เยาวชนบนเกาะแห่งนี้ มีผลงานด้านศิลปะส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศในงานแข่งขันศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อมาครูได้
ย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดสงขลา สอนที่โรงเรียนบ้านนาทวี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึง
ปัจจุบัน ที่นี่ครูพัฒนาการเรียนการสอนให้มีจุดเน้นมากขึ้น การเรียนการสอนที่มี
ขัน้ ตอนเป็นระบบ เพิม่ การสอนแบบบูรณาการ จัดตัง้ ชมรมศิลปะ และได้เพิม่ เวลาสอน
โดยสอนวันหยุด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจ�ำนวนมาก และสิ่งที่มีค่ายิ่งคือ
ครูสามารถเก็บนักเรียนให้ใช้เวลาว่างเพื่อเรียนงานศิลป์ มากกว่าการมีพฤติกรรมอัน
ไม่พงึ ประสงค์ อีกทัง้ ได้ชว่ ยพัฒนาเด็กออติสติกให้สามารถท�ำผลงานดีๆ ส่งเข้าประกวด
และได้รบั รางวัล มาหลายรางวัล ครูได้สร้างประทับใจให้ผปู้ กครองและสร้างชือ่ เสียงให้
โรงเรียน นอกจากนี้ครูยังใช้ความสามารถด้านศิลปะช่วยดูแลผู้อื่น เช่น การร่วมก่อตั้ง
กลุ่ม “ใส่ลาย ป้ายสี” ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มครูศิลป์จิตอาสา ท�ำงานเพื่อสังคม เพื่อ
เด็ก มีกิจกรรมส�ำคัญคือการปรับปรุงบรรยากาศในห้องเรียนให้มีสีสันน่าเรียน ให้
โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งสอนศิลปะให้เด็กๆ ในช่วงปิดเทอม ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์มาแล้ว
วันนี้ ครูยังมีพลังอีกมากที่จะสร้างสรรค์งานจาก ประติมากรรมผืนทราย
ในวันนั้นสู่งานเพื่อสังคม ใส่ลายป้ายสี ครูมุ่งสร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 281

ครูสุพจน์ เรืองแก้ว
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จังหวัดสงขลา

JUST SAY NO ! and STEP TO THE FUTURE

ครูสุพจน์ เรืองแก้ว หนึ่งในความภูมิใจของชุมชนในพื้นที่เขตพิเศษชายแดนใต้
ครูมีส่วนส�ำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พาลูกศิษย์หลุดพ้นจากยาเสพติด ครูเป็น
ผู้มีทักษะในกีฬาฟุตบอลและศรัทธาต่อค�ำว่า “ครู” มาตั้งแต่เป็นเด็ก ความคิดที่ฝังใจ
ค�ำว่า ครู ครูคือผู้ที่คอยห่วงใย และใส่ใจนักเรียน ครูคอยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น
คนดี ครูช่วยให้อ่านออกเขียนได้ และมีความศรัทธามากยิ่งขึ้น เพราะประสบการณ์ดีๆ
ทีไ่ ด้รบั จากครู ในช่วงทีเ่ รียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้รบั การดูแลจาก “คุณครูยะมิน
เส็นยีหีม” ท่านเป็นคุณครูฝ่ายปกครอง ท่านให้ความรัก เมตตา ดูแลลูกศิษย์อย่าง
เท่าเทียมกัน และทุกคนเรียกท่านว่า “พ่อ” ความประทับใจที่ทุกคนพูดถึงท่านคือ
ท่านมาโรงเรียนก่อนครูทุกคน ทุกเช้าท่านจะมายืนรับนักเรียนที่ประตู ท่านจะอบรม
สั่งสอน พร้อมทั้งเตือนให้ดูแลความเรียบร้อย ก่อนเข้าโรงเรียน ท่านจะไปเยี่ยม
นักเรียนที่บ้าน นักเรียนรักท่านทุกคน แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ยังคงพูดถึงท่าน
“สุพจน์ เรืองแก้ว” มีท่านเป็นครูต้นแบบ ปรารถนาจะเป็นครูที่ลูกศิษย์รักเหมือน
ท่าน จึงตัดสินใจเข้าเรียนในวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดยะลา โดยคุณครูยะมิน เส็นยีหีม
เป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ พาไปสมัครสอบและหาที่พักให้ เมื่อเรียนจบได้รับวุฒิ ป.กศ. สูง
ศึ ก ษาต่ อ ที่วิท ยาลัยครูสงขลา วิชาเอกพลศึ ก ษา จบการศึ ก ษาครุ ศาสตร์ บัณ ฑิ ต
สอบบรรจุเป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๘ สอนที่โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จังหวัด
เลย “ครูสุพจน์ เรืองแก้ว” จ�ำได้เป็นอย่างดีว่า วันที่เข้ารายงานตัวกับผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ท่านถามว่า “นอกจากการสอนวิชาพลศึกษาแล้ว อยากท�ำงานอะไร”
ครูตอบโดยไม่ลังเล ว่าขอท�ำงานฝ่ายปกครอง ดังนั้นตลอด ๓ ปีที่สอนในโรงเรียน
แห่งแรก เป็นครูสอนพลศึกษา ดูแลฝึกซ้อมนักกีฬาและท�ำหน้าที่ฝ่ายปกครอง ครูตั้งใจ
ท�ำงานอย่างทุม่ เทให้กบั ดูแลนักเรียนทุกคน เยีย่ มบ้านทัง้ ยามปกติและเจ็บป่วย จนเป็น
282 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

ที่รักของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน การท�ำงานคล้ายกับ คุณครูยะมิน เส็นยีหีม ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ครูย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดสงขลา สอนที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จนถึงปัจจุบัน ครูท�ำหน้าที่สอนพลศึกษาและฝ่ายปกครอง สถานการณ์ในพื้นที่อยู่ใน
พื้นที่พิเศษท�ำให้ครูต้องเพิ่มการดูแลนักเรียนมากขึ้น
ครูใช้เวลาทัง้ หมดทีว่ า่ งจากการเรียนการสอน ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ครูน�ำกีฬาฟุตบอล
มาเป็นแรงจูงใจ ในขณะเดียวกันก็เพิ่มเวลา และความถี่ในการเยี่ยมบ้าน ให้การดูแล
ช่วยเหลือถึงครอบครัว ประสานเครือข่ายความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน
ซึง่ มีสว่ นส�ำคัญทีใ่ ห้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยในการครองชีพของครอบครัว ช่วยหางาน
เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน และการมอบทุนเพื่อศึกษาต่อ ในกรณีที่ต้องมีการส่งต่อ
เพื่อบ�ำบัดหรือรักษาการเจ็บป่วย ครูจะติดตามดูแลด้วยความรักและความเมตตา
จนกว่าจะแข็งแรงกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้
นอกจากนี้ครูยังให้ความส�ำคัญ ต่อกิจกรรมในโรงเรียน เน้นกิจกรรมการ
ฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้ผลเพราะนักเรียนมีผลงาน สร้างความ
ประทับใจให้ชุมชน ส่งผลให้มีแรงสนับสนุนการมีเครือข่ายดูแลนักเรียนมากขึ้นและ
ครูได้เชิญเครือข่ายเป็นวิทยากร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปกป้องตนเอง
ในทุกเรื่องทั้งยาเสพติดและเพศวิถี ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒๓ ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยให้
นักเรียนหลายคน หลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดรู้จักป้องกันตัวเองให้พ้นภัย ก้าวไปสู่
อนาคตที่ดี ความพยายามอย่างทุ่มเท ทั้งการสอนและการดูแล แม้อาจจะไม่สามารถ
ช่วยได้อย่าง ๑๐๐% แต่ ครูเชื่อว่า ถ้าร่างกายมีความเข้มแข็งและจิตใจที่ถูกสั่งสม
ความหวังดีอย่างต่อเนื่อง ย่อมสามารถปฏิเสธสิ่งเลวร้ายที่ก้าวเข้ามาและก้าวเดินไป
ข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีได้ JUST SAY NO ! and STEP TO THE FUTURE
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ครูนิโรจน์ เพ็งศรี
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
จังหวัดสงขลา

ช่างดี มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ

ครูนิโรจน์ เพ็งศรี นักคิด นักประดิษฐ์สอนงานอาชีพช่างเชื่อม ผู้มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างเปี่ยมล้น มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ ให้สามารถท�ำงานได้
อย่างมีคุณภาพ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การมีคุณภาพชีวิต มีจิตสาธารณะ ครูเป็น
ผู้ที่มองเห็นความส�ำคัญในการด�ำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือ ความสามารถ
ในเชิงช่างถูกน�ำมาใช้เพื่อการท�ำงาน แลกกับรายได้ ที่จะส่งตนเองเรียนและเลี้ยงดู
ครอบครัว การพัฒนางานในอาชีพจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ช่างคือผู้สร้างงาน ต้องอาศัย
ความรู้และทักษะ ครูจึงเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนางาน ครูมีลักษณะเด่นคือเป็นคนช่าง
สังเกต มีความละเอียดถี่ถ้วน มีไหวพริบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์
จึงท�ำให้ครูได้เรียนรู้ จากผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษา นอกจะเรียนรู้
ในวิชาช่างแล้ว ครูยงั เรียนรูว้ ธิ สี อน “สอนอย่างไรผูเ้ รียนจึงจะเข้าใจและสามารถท�ำงาน
ได้ดี” ครูจึงสั่งสมแนวทางการสอนดีๆ คิดว่าวันหนึ่งจะเป็นครูสอนคนเป็นช่างที่ดี
มีคุณภาพ
ครูเริ่มเข้าสู่การเป็นครูสอนช่าง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอนในวิทยาลัยเทคนิค
หลายแห่ง ปัจจุบนั สอนทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคจะนะ การผ่านการสอนช่าง จากหลายสถาบัน
พบผู้คนที่มีความคล้าย และความแตกต่างในทางความคิด ความรู้และความสามารถ
ครูตั้งปณิธานว่า ลูกศิษย์จะเป็นใครมาจากไหนไม่ส�ำคัญ ครูจะดูแลให้ได้เรียนรู้
ในเชิงช่าง ด้วยการปฏิบัติจริง มีผลงานดีเป็นที่ยอมรับ มีความประพฤติที่สังคมยอมรับ
และมี จิ ต สาธารณะ ครู มั ก จะบอกเสมอว่ า “ผู ้ มี ค วามสามารถในเชิ ง ช่ า งจะเป็ น
ฮีโร่ เมื่อสังคมต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นทุกคนต้องมีจิตคิดช่วยสังคม” และ
ตลอดเวลา ๑๙ ปีทผี่ า่ นมา ครูทำ� งานด้วยตัง้ ใจ ทุม่ เททัง้ สติปญ
ั ญา เวลาและความสบาย
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ส่วนตัว เพื่อท�ำตามปณิธานที่ตั้งไว้ ทั้งครูและลูกศิษย์ จึงมีชิ้นงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์
ได้ รั บ รางวั ล ในระดั บ ต่ า งๆ มากมาย ครู เ ป็ น ที่ ย อมรั บ จากสั ง คม ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ ซึ่งได้สะท้อนว่า “..ครูเป็นคนตรงต่อเวลา มารอลูกศิษย์
ทุกครั้ง..ครูเป็นคนมีระเบียบซึ่งลูกศิษย์ทุกคนยอมรับ นี่คือคุณสมบัติของช่าง ครู
เป็นคนสะอาด ทุกครั้งเมื่อสอนเสร็จครูจะ ล้าง เช็ด เก็บให้เรียบร้อย พวกเราจะได้
นิสัยนี้จากครู เมื่อไปเรียนกับครูคนอื่นเราจึงได้รับค�ำชมบ่อยๆ ขณะที่เรียนครูจะ
ตักเตือนเรื่องความประพฤติและการปฏิบัติตัวกับคน อื่นๆ ผมเคยท�ำผิด ครูจะเดิน
เข้ามาใกล้ๆ แล้วบอกผมดีๆ ไม่ด่าให้อับอายและครูไม่เคยพูดค�ำหยาบ…” หรือ “…หนู
อาจจะเป็นเด็กเกเรไม่อยากเรียน แต่เมือ่ มาเรียนกับครู ครูสอนให้ลงมือท�ำจริงๆ ค่อยๆ
ท�ำไป แก้ไขไป สนุกและท�ำให้อยากเรียนอีก และครูคงไม่ทราบว่านอกจากหนูจะ
เรียนสนุกแล้ว หนูยิ่งเปลี่ยนเป็นคนพูดดี ชอบช่วยคนอื่นเพราะการที่ครูพาพวกเรา
ไปท�ำงานจิตสาธารณะ ท�ำให้หนูคดิ ได้วา่ ตัวเรามีประโยชน์ตอ่ คนอืน่ จริงๆ หนูชอบค่ะ…”
การเรียนการสอนมิได้เน้นเฉพาะการเป็นช่างเชื่อมทีดีเท่านั้น แต่ครูยังใสใจ
ลูกศิษย์ทุกคน สังเกตความผิดปกติ พูดคุยให้ความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลืออย่าง
มีเมตตา ส่งเสริมให้ฝกึ ทักษะ สร้างผลงานให้มคี ณ
ุ ภาพ เพราะนัน่ หมายถึงงานทีจ่ ะสร้าง
อาชีพ และไม่แปลกทีค่ รูจะได้รบั การชืน่ ชมให้ได้รบั รางวัลต่างๆ และล่าสุด ๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ ครูได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ครูผู้เสียสละ จาก สกสค.
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ครูจันทรัสม์ ไหมจ้าย
โรงเรียนวัดคลองยอ
จังหวัดสงขลา

ผู้ใช้พลังอ่านเขียน เปลี่ยนชีวิต

ครูจันทรัสม์ ไหมจ้าย ครูผู้มีห้องสมุดเป็นสัญญลักษณ์ ครูผู้เป็นความหวังของ
ชุมชนที่จะช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้เยาวชนต่อสู้กับความไม่รู้ ความไม่เท่าทัน
เปลี่ยนพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ปกติ “จันทรัสม์ ไหมจ้าย” จากเด็กสาวที่เพิ่งสลัดคราบ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ พร้อมปริญญาการศึกษาบัณฑิต
วิชาเอกประถมศึกษา กลับถิ่นก�ำเนิดจังหวัดสงขลา และเป็น “ครูจันทรัสม์ ไหมจ้าย”
ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สอนที่โรงเรียนวัดคลองยอ อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ซึ่งเวลานั้นจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ที่เฝ้าระวังของฝ่ายความมั่นคง ครูท�ำหน้าที่สอน
ทุกวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ครูอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบัน
ชีวิตในวัยเด็ก ครูเกิด เติบโตและเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทเป็นโรงเรียน
ทีม่ ี คุณครูรกั และเอาใจใส่ เข้าใจนักเรียน โดยเฉพาะคุณครูทา่ นท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูแนะแนว
ประกอบกับ “จันทรัสม์” เป็นเด็กเรียนดี มีความประพฤติดี จึงได้รับทุนการศึกษา
ตลอดมา รวมถึงได้รับทุนในโครงการคุรุทายาท เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
ด้วยความรู้สึกที่ผูกพันกับค�ำว่าครูที่มาพร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ครูจึง
ทุ่มเท จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ แม้จะอยู่ในพื้นที่ และ
สถานการณ์เสี่ยงต่อชีวิตก็ตาม เพราะนอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ยังมีสิ่งดีๆ
ทีเ่ ป็นก�ำลังใจส�ำคัญ ซึง่ ครูยอมรับว่าระยะแรกมีความกังวลเล็กน้อยเพราะเป็นครูผหู้ ญิง
และมาคนเดียว แต่ความรู้สึกกังวลเหล่านั้น ก็หายไปเมื่อได้รับการดูแลจากผู้บังคับ
บัญชา เพื่อนครู อย่างอบอุ่น และที่ยิ่งไปกว่านั้น ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อพบปะ
พูดคุยกับผูป้ กครองและชาวชุมชน ครูกไ็ ด้รบั การต้อนรับเป็นอย่างดี เสียงสะท้อนทีก่ อ้ ง
ตลอดมาว่า “…ครูอย่าทิ้งเด็กนะเด็กอ่านหนังสือไม่ออก …ครู ชาวบ้านที่น่ี ชอบห้อง
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สมุดนะ …ครูท�ำห้องสมุดดีๆนะชาวบ้านจะได้ใช้ด้วย…” ค�ำพูดซื่อๆ และตรงประเด็น
ตรึงให้ครูอยู่ที่นี่เป็นเวลา ๒๔ ปี สภาพเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และหรืออ่านออก
เขียนได้ก็ไม่เหมาะสมกับระดับชั้น เป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องได้รับการดูแลแก้ไข
และครูก็ขอรับผิดชอบดูแล ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มีความดี อย่างน้อย
๓ ประการคือหนังสือดี บรรยากาศดีและบรรณารักษ์ตลอดจนกิจกรรมดีหรือที่
เรียกติดปากว่าห้องสมุด ๓ ดี ครูสอน ทุกชั้นทุกวิชาซึ่งขึ้นอยู่กับการที่ได้รับมอบหมาย
ในแต่ละปีการศึกษา แต่สิ่งที่ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือกิจกรรมที่เน้นการอ่าน
เขียนเป็นหลัก กิจกรรมทีโ่ ดดเด่นคือ กิจกรรมรักการอ่าน โดยมีกจิ กรรมอืน่ ๆ ประกอบ
เช่น แต่งนิทาน เล่านิทาน แต่งเพลง ร้องเพลง เล่นเกม วาดภาพ เสริมแรงด้วย
การส่งผลงานนักเรียน เข้าประกวด หรือแข่งขัน ได้รับรางวัลมากบ้างน้อยบ้าง ทุกคนมี
ก�ำลังใจ โรงเรียนมีชื่อเสียงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเป็นล�ำดับ ครูได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ
วันหนึ่ง ครู จันทรัสม์ ไหมจ้าย ไปต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางที่
ออกมาเยี่ยมเยียนชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน ต่างก็เข้ามาพูดคุยทักทายครู บอก
เล่าถึงการเรียนต่อของลูกหลานซึ่งล้วนแต่เป็นอดีตลูกศิษย์ของครู เป็นค�ำบอกเล่า
อย่างภาคภูมิใจ “…ครูๆ ทีแรกผมนึกว่าไอ้ไข่นุ้ยมันจะโง่ไปจนตาย ไม่คิดว่าครูจะช่วย
ท�ำให้มนั อ่านออก ตอนนี้ มันจะได้เป็นครูเหมือนครูแล้วนะ…” เสียงหัวเราะตามมาอย่าง
มีความสุขและทันใดนั้น ก็มีเสียงถามจากคนในกลุ่มผู้มาเยือน ว่า “ผู้หญิงคนนั้นเป็น
ใคร” ซึ่งก็มีเสียงตอบจากชาวบ้านทันทีว่า “…นั่นครูจันทรัสม์ เป็นตัวจักรส�ำคัญของ
ความส�ำเร็จ…”
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ครูปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
จังหวัดสตูล

ครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ คิดพัฒนาบ้านเกิด

ครูปิยะพงศ์ ชัยยะวิริยะ ครูผู้ได้รับค�ำชื่นชมและยกย่องว่าเป็นบุคคลส�ำคัญที่
มีส่วนช่วยสร้างพื้นฐานความรู้ หลักการ แนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความ
คิดสร้างสรรค์ สร้างพัฒนา นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาอาชีพ พัฒนาท้องถิน่ ส่งผลสูก่ ารด�ำรง
ชีวติ ในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยบุคลิกและอุปนิสยั ทีเ่ ป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ
ชอบคิด ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหาในการท�ำงาน ครูเป็น
คนไม่อยู่นิ่งมักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสืบทอดจากครอบครัวที่เป๋็นครอบครัว
ใหญ่ มีเชื้อสายจีน ทุกคนต้องขยันท�ำงาน คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวประมงพื้นบ้าน
ท่านท�ำงานหนักเพือ่ ให้ลกู ๆ ได้เรียนหนังสือ “ปิยะพงค์” ก็ไม่ได้ทำ� ให้ทา่ นผิดหวัง รักดี
ประพฤติดี และตั้งใจเรียน เมื่อครั้งที่เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ได้
รับการดูแลจากอาจารย์ทา่ นหนึง่ และได้ซมึ ซับสิง่ ดีๆ โดยเฉพาะการเป็นครูทดี่ มี เี มตตา
อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือลูกศิษย์ในยามที่
มีปญ
ั หา ซึง่ ท่านเป็นแรงบันดาลใจทีท่ ำ� ให้ “ปิยะพงค์” อยากเป็นครู และด้วยความตัง้ ใจ
เรียน จึงสอบได้ทุนเรียนต่อในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาครูอุตสาหกรรม (ปม.อ)
เป็นครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูได้น�ำความรู้ความสามารถถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์
ด้วย การคิด ลงมือปฏิบตั ิ อย่างเป็นระบบ เน้นการปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน น�ำไปใช้ได้จริง
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง หน้างานจริง ฝึกการบริหาร
จัดการและการแก้ปัญหา สิ่งที่ครูสอดแทรกตลอดเวลา และถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่เป็น
เอกลักษณ์คือคุณลักษณะที่ดีของช่าง มีความละเอียดรอบคอบ มีวินัย ยึดกฎกติกา
ตระหนักในความปลอดภัย มีน�้ำใจ มีจิตอาสา และส�ำนึกรักบ้านเกิด สร้างความเจริญ
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ให้ถิ่นก�ำเนิด ครูไม่เคยทอดทิ้งลูกศิษย์ จะให้การดูแลช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่อง
เรียนและเรื่องการด�ำเนินชีวิต ครูให้โอกาสกับลูกศิษย์ที่ยากจน หางานให้ท�ำมีรายได้
ระหว่างเรียน ลดปัญหาการออกกลางคัน เมื่อเรียนจบมีงาน และผลงานไม่ท�ำให้
หน่วยงาน และหรือเจ้าของกิจการผิดหวัง ท�ำให้ลูกศิษย์มีอาชีพที่มั่นคง
ทั้งครูและลูกศิษย์มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งเป็นผลงานต้นแบบ
และน�ำไปพัฒนาต่อเพือ่ ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง สูก่ ารสร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น อุปกรณ์
เก็บผลปาล์มร่วงและเมล็ดยางพารา ซึง่ เป็นผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลหลายระดับ และพัฒนา
ต่อสู่การน�ำไปใช้จริงของเกษตรกร อุปกรณ์มือหยิบและขนย้ายทะลายปาล์ม และ
เครื่องท�ำความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วยล�ำโพง เป็นต้น ครูภูมิใจในลูกศิษย์ทุกคนที่
ช่วยรังสรรค์ พัฒนางาน โดยที่จะไม่ลืมดูแลบ้านเกิด
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ครูฉวีวรรณ ควรแสง
โรงเรียนอ�ำนวยวิทย์
จังหวัดสมุทรปราการ

ครูผู้น�ำชาวไทย – รามัญ พระประแดง

ครูฉวีวรรณ ควรแสง สุภาพสตรีวัย ๘๖ ปี ที่ยังมีความกระฉับกระเฉงว่องไว
ในทุกอิริยาบถ ครูยังคงด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนอ�ำนวยวิทย์
ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ และครูได้รับการยกย่องจาก
ชุมชนให้เป็นผู้น�ำชาวไทย-รามัญ พระประแดง ซึ่งการเป็นผู้น�ำชุมชนย่อมแสดงถึง
ความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ใช้ความรู้ความสามารถ ความมีจิตสาธารณะในการ
ดูแล ช่วยเหลือชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ชุมชน ตลอดจนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลา ๖๙ ปีที่ครูได้ท�ำหน้าที่ช่วยคุณพ่อ
บริหารจัดการ รวมถึงการเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนแห่งนี้อย่างตั้งใจและสนใจที่จะ
สืบทอดเจตนารมณ์ที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ฉันจะท�ำให้เด็กพระประแดงมีความก้าวหน้า
ทางการศึกษาให้มากที่สุด”
ครูเป็นผู้ที่เรียนรู้งานจากการท�ำงานและพัฒนาตนอยู่เสมอ เรียนรู้ด้วยตนเอง
ทัง้ นอกระบบและในระบบ จบการศึกษาครุศาสตร์บณ
ั ฑิต มีความรูแ้ ละทักษะในการใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น อย่ า งดี มี ค วามสามารถในการสอนภาษาอั ง กฤษ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา บรรดาศิษย์เก่าต่างก็กล่าวถึงความ
รัก ความเมตตาที่ครูมีให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ครูพูดจาไพเราะ ติดตามดูแล
ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด มีเทคนิควิธีการสอนที่แยบยล สนุกสนาน น่าจดจ�ำ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ครูท�ำให้การเรียน Reading Comprehension ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและ
น่าเบื่อให้เป็นเรื่องง่ายน่าเรียน นักเรียนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษเมื่อมาเรียนกับครู
แล้วจะรักภาษาอังกฤษท�ำให้มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับสูง เรียน
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จบท� ำ งาน มี อ าชี พ ที่ มั่ น มั น คง
นอกจากนี้ ค รู ยั ง มี ค วามสนใจด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย สนใจด้ า น
นาฏศิ ล ป์ ซึ่ ง เป็ น อี ก สาขาหนึ่ ง ที่ ค รู
มีความสามารถ
โรงเรี ย นอ� ำ นวยวิ ท ย์ เปิ ด
ท�ำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียน
โดยไม่เลือกว่าสถานภาพและฐานะ
ของครอบครัวจะเป็นอย่างไร จึงท�ำให้
มีนักเรียนทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และโรงเรียนต้องช่วยเหลือ จะไม่มีนักเรียนคนใดที่
ต้องออกกลางคันเพราะสาเหตุจากฐานะทางบ้าน ชุมชนจึงรักและไว้วางใจให้ดูแล
ให้การศึกษาแก่ลกู หลาน ท�ำให้ลกู หลานตลอดจนเยาวชนคนอืน่ ๆ มีงาน มีอาชีพ มีการ
ด�ำรงชีวิตที่มั่นคง สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรักความศรัทธาที่มี
ต่อครู จึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับความนิยม จวบจนปัจจุบัน
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ครูสุธัมมา เพ็ชรเจริญ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
จังหวัดสมุทรปราการ

ผะหมี ภูมิปัญญา แก้ไขปัญหาอ่าน เขียน

ครูสุธัมมา เพ็ชรเจริญ ครูผู้ได้รับคัดเลือกเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
จังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจ�ำปี พ.ศ.
๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งครูเป็นผู้ช�ำนาญการสอนวิชาภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่าน เขียน
บทร้อยกรองและวรรณคดีไทย ครูจะสอนผ่านการเล่าเรื่องอย่างสนุกสนาน ท�ำให้
นักเรียนชอบ สนใจที่จะสืบค้นหาความเป็นมาได้เรียนรู้ประวัติวรรณคดี เชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ไทย ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในภาษาและวรรณคดี มรดกอันมีค่ายิ่ง
นอกจากนี้ครูได้ฟื้นฟู “ผะหมี” การเล่นบทร้อยกรองปริศนาค�ำทาย ซึ่งเป็นการละเล่น
ของท้องถิ่น อ�ำเภอบางบ่อ โดยบูรณาการกับการสอนภาษาไทย น�ำไปสู่การสนับสนุน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีปฏิภาณไหวพริบต่อค�ำคล้องจอง ตลอดจนความสามารถ
อ่าน เขียน บทร้อยกรองได้ นับว่าเป็นวิธีสอน และวิธีการแก้ปัญหาที่แยบยล
ครูเป็นชาวฉะเชิงเทรา โดยก�ำเนิดมีวิถีชีวิตในชนบทจึงซึมซับความเป็น
ธรรมชาติของท้องทุ่ง ป่าไผ่และสายน�้ำ ชื่นชอบการร้องโต้ตอบของ ลิเก ล�ำตัดและ
โขนสด ท�ำให้ครูชอบเรียนวิชาภาษาไทย และชอบคุณครูสอนภาษาไทยที่ใจดี อ่าน
ท�ำนองเสนาะได้ไพเราะและได้ตั้งปณิธานไว้ว่า วันข้างหน้าจะเป็นครูสอนภาษาไทย
ครู จ บการศึ ก ษาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ วิ ช าเอกภาษา และวรรณคดี ไ ทย จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ต่อมาครูได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา
จารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยศิลปกร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ครูสอบ
บรรจุเป็นครูครั้งแรกสอนที่โรงเรียนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ และในปี พ.ศ.
๒๕๓๑ ย้ายมาสอนที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน
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ตลอดเวลา ๓๔ ปี ครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูได้
ใช้ความรู้ความสามารถ จัดกิจกรรมการสอน เชิงคิด วิเคราะห์ สนับสนุนให้นักเรียน
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงครูได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนไว้มากมาย ท�ำให้
ทุกปี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้สามารถสอบ
เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
เพื่อเป็นการสนับสนุน ความถนัดทางภาษาเฉพาะด้าน ครูจึงจัดกิจกรรม “เพชรภาษา
ไทย” เพื่อค้นหาเพชร (นักเรียนที่มีความถนัดเฉพาะด้าน) และ เมื่อพบแล้ว ครูจะ
เจียระไน (ฝึกฝน) ให้แวววาว (ให้เก่ง) ไม่ว่าจะเป็นนักอ่านท�ำนองเสนาะ นักขับเสภา
นักเขียนบทกลอน หรือแต่งค�ำประพันธ์ ตลอดจนการแข่งขันตอบปัญหาทางภาษา ท�ำให้
นักเรียน เรียนอย่างสนุกสนานและมีความหมาย เมือ่ ส่งเข้าแข่งขันก็ไม่เคยพลาดรางวัล
ส�ำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล บางคนสามารถเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอกด้านภาษา
ไทย และอีกสิ่งที่ครูน�ำมาสู่การเรียนการสอนคือ การบูรณาการกิจกรรมร้อยกรอง
“ผะหมี” หรือปริศนาค�ำทาย ซึ่งนอกจากจะท�ำให้การเรียนภาษาไทยสนุกสนานแล้ว
ยังเป็นการอนุรกั ษ์สบื สานภูมปิ ญ
ั ญา และทีส่ ำ� คัญอีกประการ คือช่วยแก้ปญ
ั หานักเรียน
อ่าน เขียนไม่คล่อง อันมีสาเหตุจากสภาพชุมชนที่เป็นโรงงาน มีนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่
ย้ายติดตามผู้ปกครองซึ่งเป็นพนักงานโรงงาน ท�ำให้การเรียนไม่ต่อเนื่องมีปัญหา
การอ่าน เขียน ไม่สมระดับชั้น แต่ “ผะหมี” ก็ช่วยได้
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ครูศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงค์
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
จังหวัดสมุทรสาคร

ใจยิ่งใหญ่ จริงจัง อบอุ่นและเป็นกันเอง

“คิดถึงบุญคุณ ทดแทนบุญคุณ ด้วยการเป็นคนดี ท�ำดีและช่วยเหลือดูแล
ผู้อื่น” วลีน้ีน่าจะบอกตัวตนของครูสตรีร่างเล็กแต่ใจยิ่งใหญ่คนนี้ ครู ดร.ศรีวรรณ
ฉัตรสุริยวงค์ ด้วยวัยเพียง ๔๖ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นครูวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ นับว่าเป็นผู้หนึ่งที่วางแผนการด�ำเนินชีวิตมาเป็นอย่างดี บอกความเป็น
ครูสตรีแถวหน้าได้อย่างสง่างาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของชีวิติครู ครูถือว่า
เป็นสถานภาพทีค่ รูตงั้ ใจมอบให้ คุณพ่อคุณแม่ และคุณครูสรุ ยี ์ แก้วท่าไม้ อดีตครูประจ�ำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณได้อุปการะ
ดูแลช่วยวางรากฐานการศึกษาให้ ส่งผลให้ครูพฒ
ั นาตนเองมาจนถึงวันนี้ วันทีค่ รูสำ� เร็จ
การศึกษา กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนเก่าของครู และครูได้
ท�ำงานที่ครูใฝ่ฝัน ความฝันของครู ดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยงค์ หรือ “ครูแอน” ของ
ลูกศิษย์ คือการเป็นครู “ครูแอน” ตระหนักดีวา่ อาชีพครูเป็นอาชีพทีย่ งิ่ ใหญ่ เป็นอาชีพ
ที่สร้างอนาคตให้คนเป็นคนดี รู้ผิดชอบชั่วดี มีความรู้สามารถท�ำงาน มีอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ แรงบันดาลใจที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับครูคงไม่มีสิ่งใดเหนือไปกว่า
พระราชด�ำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พ่อของแผ่นดินทีท่ รงตรัสว่า “…เป็นครูหรือเปล่า
เราฝากเด็กๆ ด้วยนะ…” ครูทุกคนทั้งประเทศ รวมถึง “ครูแอน” น้อมรับใส่เกล้าแล้ว
ตั้งใจ ดูแล อบรมสั่งสอนเด็กนักเรียน
ตลอดเวลา ๒๒ ปี ครูแอนได้อบรม ดูแลนักเรียนทุกคน อย่างเอาใจใส่ ครูทราบ
ดีว่านักเรียนส่วนมากมาครอบครัวที่ขาดแคลน ทุกคนต้องการการดูแล ต้องการ
ความช่วยเหลือในทุกด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงลูกศิษย์ที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย ครูไม่เคยรังเกียจ คอยดูแล ติดตาม จนกระทั่งลูกศิษย์มีงาน มีอาชีพที่
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สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ เช่นเดียวกันลูกศิษย์ที่มีจิตใจเป็นเพศที่สาม
ครอบครัวไม่ยอมรับ ครูก็ให้ก�ำลังใจ ส่งเสริมให้แสดงความสามารถ ให้อดทนท�ำ
ความดี ในที่สุดก็มีความมั่นคงชีวิตเอาชนะใจทุกคนในครอบครัวได้ “ครูแอน” สอน
เกือบทุกวิชา จัดการเรียนการอย่างสนุกสนาน มีสื่อที่ทันสมัย ลูกศิษย์ทุกคนพูดเป็น
เสียงเดียวกันว่า เรียนกับ “ครูแอน” ไม่เบื่อ ครูเปิดโลกการเรียนรู้สู่ชุมชน ท�ำให้
ชาวชุมชนเข้าใจการเรียนการสอน รัก “ครูแอน” บางครัง้ คุณลุงคุณป้าจะนัง่ รอทีจ่ ะคุย
กับเด็กๆ ท่านภูมิใจที่ได้เป็นครูสอนเด็ก ครูมีวิธีการสอนที่แยบยล ครั้งหนึ่งเมื่อ
หลายปีมาแล้ว ศิษย์เก่าคนหนึ่งเล่าว่า “ครูแอน” ต้องสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และต้อง
ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า แข่ ง ขั น มี เวลาในการฝึ ก ฝนไม่ ม ากนั ก ที่ บ ้ า นของนั ก เรี ย นก็ ไ ม่ มี
คอมพิวเตอร์ ครูจึงวาดภาพ Keyboard บนกระดาษแผ่นใหญ่ ให้นักเรียนน�ำไปฝึกที่
บ้าน นักเรียนฝึกจนเก็บเอาไปฝันและละเมอ ถึง Keyboard ท�ำให้มีความช�ำนาญเข้าสู่
สนามแข่งขันระดับชาติ ชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ทุกคนมีความสุข และ
“ครูแอน” พูดติดตลกว่า เราชนะเพราะระหว่างที่ คู่แข่งนอน เราก็ฝึกในความฝันจน
กระทั่งละเมอ เรียกเสียงหัวเราะอย่างมีความสุข
ครูเป็นกันเองกับนักเรียนและชาวชุมชนเสมอ นีเ่ ป็นอีกลักษณะหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ครู
เป็นที่รักของทุกคน “ครูแอน” ได้รับการยกย่องให้เป็นครูต้นแบบ มีผลงานที่ได้รับ
การเผยแพร่ผ่านสื่อมากมาย แต่สิ่งที่เด็กๆ และชาวชุมชนกล่าวถึง “ครูแอน” ของเขา
ง่ายๆ สั้นๆ ว่า “…คนตัวเล็ก ใจยิ่งใหญ่ จริงจัง อบอุ่นและเป็นกันเอง...”

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 295

ครูสุวิมล ชอบเงิน

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ไกลแค่ไหนก็ไปถึง เพราะเขารอ

ครูสุวิมล ชอบเงิน ครูผู้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นอย่างดี ครูมีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นา สิ่ ง ที่ ผู ้ ร ่ ว มงานได้ เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ งานจากครู คื อ การเข้ า ถึ ง
ผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญ ด้วยวิธีการฝังตัวอยู่ร่วมในวิถีชีวิตปกติในพื้นที่
ท�ำให้เข้าใจสภาพแท้จริง และสามารถน�ำข้อมูล สู่การวางแผนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ท�ำให้เพือ่ นครูในพืน้ ทีห่ า่ งไกลน�ำไปใช้เป็นแบบอย่างการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการท�ำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ แม้จะ
ต้องเสี่ยงต่ออันตราย เพราะพื้นที่การท�ำงานคือพื้นที่ตะเข็บชายแดนไทย-กัมพูชา จน
บางครัง้ ครูอาจลืมไปว่า ครูเป็นผูห้ ญิง แต่ครูกท็ ำ� ด้วยใจทีเ่ มตตามากกว่าหน้าทีโ่ ดยตรง
ชีวติ ในวัยเด็ก “สุวมิ ล” อยูใ่ นความดูแลของคุณน้าซึง่ เป็นท่านคุณครู เห็นชีวติ
การเป็นครูทที่ ำ� งานอย่างเสียสละและมีเมตตา แต่มคี วามสุข ท�ำให้ “สุวมิ ล” รักในอาชีพ
ครู พยายามทีแ่ สวงหาความรูเ้ พือ่ จะก้าวสูเ่ ส้นทางการเป็นครู แม้วา่ บางครัง้ จะมีปญ
ั หา
อุปสรรคบ้างแต่ไม่ท�ำให้ “สุวิมล” ต้องท้อในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นความเข้าใจ
ในความรู้สึกของคนพลาดโอกาส ด้อยโอกาส “สุวิมล” จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร และ ระดับปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ “สุวิมล” ก้าวสู่การเป็นครูอาสาสมัคร ของ
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันอ�ำเภออรัญประเทศ อยู่ในจังหวัด
สระแก้ว) ซึง่ เป็นอ�ำเภอชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ในเวลานัน้ จัดว่าเป็นพืน้ ที่
ที่ห่างไกลความเจริญ และทุรกันดาร ประกอบกับยังมีเหตุการณ์การสู้รบ ชาวบ้าน
มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ข าดแคลน ยากจน โอกาสที่ จ ะได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งเท่ า เที ย ม
แทบไม่มี ครูได้ตั้งปณิธานก่อนการเริ่มท�ำงานนี้แล้วว่า “ไกลแค่ไหนก็ต้องไปให้ถึง
296 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

เป้าหมาย เพราะทีน่ นั้ มีคนรอ” รอการดูแล รอความช่วยเหลือ ครูทำ� หน้าทีอ่ ย่างมุง่ มัน่
เรือ่ ยมาถึงในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ก็เข้าสูต่ ำ� แหน่งครู กศน. อ�ำเภออรัญประเทศ จนถึงปัจจุบนั
รวมเวลา ๒๕ ปี
ครูสุวิมล ท�ำงานที่ต้องต่อสู้กับการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ความไม่รู้ไม่เข้าใจ
ในข้อมูลข่าวสารใดๆ ของชาวบ้าน การท�ำมาหากินเป็นตามสภาพที่เคยท�ำต่อๆ กันมา
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ยากจน เมื่อเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ถูก
ต้อง ลูกศิษย์ทุกคนคือผู้ใหญ่ ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถ สอนการอ่านออกเขียนได้
ตามแนวทางการสอนการศึกษาผู้ใหญ่โดยเน้นการเชื่อมโยงกับอาชีพ การท�ำงานด้าน
การเกษตร และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เพิ่มความเป็นเพื่อน ให้ความรัก ความเห็นใจ
ปลอบโยน ไม่ให้น้อยใจในโชคชะตา กระตุ้นความคิดให้เกิดพลังใจต่อสู้กับปัญหา
อุปสรรค และมีความเอือ้ อาทรอย่างเห็นได้ชดั ประกอบกับครูเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพทีอ่ บอุน่
พูดจาไพเราะ ท�ำให้ครูเป็นทีร่ กั ของชาวบ้าน ผลงานปรากฏชัด สภาพความเป็นอยูข่ อง
ชาวบ้านที่ดีขึ้น มีผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตั้งเป็นกลุม่ เกษตรกร เช่นกลุม่ ข้าวเม่า
บ้านยางเอน ซึ่งครูท�ำหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดน�ำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุน น�ำไปสู่การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ
ถึงวันนี้ครูมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานระดับต่างๆ
ผลงานเผยแพร่ทงั้ ในและต่างประเทศซึง่ เป็นส่วนทีท่ ำ� ให้ครูและเพือ่ นร่วมงานมีกำ� ลังใจ
แต่สิ่งที่ครูภูมิใจยิ่งคงไม่มีอะไรเกินกว่า วันนั้น วันที่ตั้งใจเป็นครู แล้วก้าวออกไปหา
ลูกศิษย์ แม้ไกลแค่ไหนครูก็จะไปเพราะมีลูกศิษย์รออยู่
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ครูจ�ำรัส ทองโฉม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสระบุรี

กรรไกรทอง สร้างงาน สร้างอนาคต

ครูจ�ำรัส ทองโฉม ปรมาจารย์ช่างตัดผมชาย ผู้สร้างงาน สร้างอาชีพให้
ช่างตัดผมจ�ำนวนไม่นอ้ ย อาจกล่าวได้วา่ เจ้าของร้านตัดผมเกือบทุกร้านในจังหวัดสระบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของครู ลูกศิษย์ที่เดินเข้ามาหาครูจะ
ยากดีมจี น จะมีอาชีพอยูก่ อ่ นหรือไม่กต็ าม เมือ่ มาเรียนกับครู เรียนจบแล้วมีงาน มีอาชีพ
ทั น ที ลู ก ศิ ษ ย์ บ างคนมี ร ้ า นตั ด ผมเป็ น อาชี พ มั่ น คงแล้ ว ก็ ยั ง ส่ ง ลู ก มาเป็ น ลู ก ศิ ษ ย์
ครูอกี รุน่ และคงเป็นเช่นนีอ้ กี หลายรุน่ เพราะปัจจุบนั แม้ครูจะเกษียณจากราชการตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ครูกย็ งั คงสอน ครูมคี วามสุขกับการสอน การได้ให้ความรูก้ บั คนทีอ่ ยาก
เรียนรู้ ซึ่งบางคนเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ บางคนมีอาชีพการงานแล้วแต่ต้องการ
มีอาชีพเสริม บางคนมีจิตสาธารณะเรียนเพื่อตัดผมให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตัดผมให้
เด็กนักเรียนหรือผู้ยากไร้ ทุกคนสามารถเรียนได้แม้แต่ผู้มีสมาธิสั้น
ย้อนเวลากลับไปในอดีต ครูจ�ำรัส ทองโฉม ไม่คิดว่าจะเป็นครูแต่สนใจที่จะ
เป็นช่างตัดผมเพราะต้องการมีงาน เพื่อมีรายได้จุนเจือครอบครัว จึงไปเรียนที่โรงเรียน
การช่างลพบุรี แผนกตัดผมชาย หลักสูตร ๕ เดือน เมือ่ เรียนจบเพือ่ ให้เกิดความช�ำนาญ
จึงฝึกงานเป็นลูกมือตามร้านตัดผม ต่อมาครูไปสมัครเป็นทหาร ได้เป็นช่างตัดผมอยู่ใน
กองพันทหารม้าที่ ๑๐ เป็นเวลา ๒ ปี มีความช�ำนาญมากขึ้น จึงเปิดร้านตัดผมเป็นของ
ตัวเอง มีลูกค้ามากมายหลายหลากอาชีพ หนึ่งในจ�ำนวนนั้นคือท่านศึกษาธิการอ�ำเภอ
ดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในเวลานั้น ท่านชวนให้สอนตัดผมชาย ครูตอบตกลงเพราะ
คิดว่า “เมื่อมีความรู้ สามารถเป็นช่างแล้ว ไม่ควรห่วงวิชา ควรถ่ายทอดให้คนอื่น ให้
เขามีงาน มีอาชีพ เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ครูก็ท�ำหน้าที่
เป็นครูกศน. สอนตัดผมชายโดยจัดท�ำเป็นหลักสูตรระยะสั้น ๔ เดือน สอนเป็น
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รุ่นๆ ละประมาณ ๒๐ คน ครูสอนด้วยความตั้งใจ สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ซึ่งมีกิจกรรมต้องฝึกปฏิบัติให้มีจิตสาธารณะด้วยการตัดผมเป็นการกุศล ครูสอนตัว
ต่อตัวและให้การดูแลผู้ที่มาเป็นหุ่นให้ลูกศิษย์อย่างใกล้ชิด ไม่ให้ลูกค้ามีปัญหา ซึ่ง
เป็นการสอน การดูแลลูกค้าทีต่ อ้ งท�ำให้ลกู ค้าพอใจ ครูให้ความเมตตากับลูกศิษย์ทกุ คน
ครูเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอทั้งความรู้เกี่ยวเส้นผม ทรงผมและนวัตกรรมต่างๆ
ที่เป็นไปตามยุคสมัย สิ่งที่ครูสอน สอนทั้งวิชาความรู้และวิชาชีวิต
“…ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทแต่รายได้น้อย จึงมาเรียนตัดผมกับครู จบแล้วไป
เป็นลูกมือในร้านระยะหนึ่ง มีความช�ำนาญจึงเปิดร้านเล็กๆ ๓ - ๔ ปีผ่านไปเจ้าของ
ร้านที่ดิฉันเคยไปเป็นลูกมือ เซ็งตึกให้ เวลานี้ดิฉันไม่ต้องท�ำงานบริษัทเพราะงานตัดผม
ล้นมือ…”
“ …ผมเป็นวัยรุ่น ขายของตามตลาดนัด แต่สนใจการตัดผมจึงมาเรียนกับ
ครูโดยใช้เวลาว่าง ครูสอนดีมาก สอนทุกอย่างทั้งพื้นฐาน ให้มั่นค้นคว้าหาความรู้ สอน
การท�ำความสะอาดเครื่องมือ สอนมารยาทและดูแลลูกค้า เวลานี้ผมมีร้านเป็นของ
ตัวเองไม่ต้องตะเวนขายของอีกแล้ว”
แม้ลูกศิษย์จะเรียนจบมีอาชีพแล้ว หลายคนยังกลับมาแลกเปลี่ยนความรู้
พัฒนาต่อกับครู ท�ำให้ความรู้ ไม่มีวันจบ ทุกคนยังเคารพรัก ให้ความนับถือ ว่าครูคือ
กรรไกรทองที่สร้างงานสร้างอนาคต ให้ทุกคน
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ครูล�ำจวน นิชเปี่ยม
โรงเรียนวัดข่อย
จังหวัดสิงห์บุรี

พัฒนา คิด วิเคราะห์ ส่งต่อความดี

ครูล�ำจวน นิชเปี่ยม ครูผู้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู นักเรียนและผู้พบเห็น
ด้วยบุคลิกภาพ ทีเ่ รียบร้อย พูดจาไพเราะ ฉาดฉานเข้าใจง่าย รักษาระเบียบวินยั มีนำ�้ ใจ
ครูสำ� เร็จการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประถมศึกษา แต่ดว้ ยความรักวิชาภาษา
ไทยครูจึงพัฒนาตนเองตลอดเวลา ท�ำให้มีความถนัดการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะ
วรรณกรรมส�ำหรับเด็ก ครูรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ สอนที่โรงเรียน
วัดสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสิงห์บรุ ี ต่อมาย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนวัดข่อย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึง
ปัจจุบัน
ครูรบั ผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา ซึง่ ครูให้ความส�ำคัญต่อ
การอ่าน เขียนเชิงวิเคราะห์ มีเทคนิคการสอนที่ช่วยให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จ
การเรียนวิชาภาษาไทย ท�ำให้มีผล O-NET วิชาภาษาไทยโดยรวมสูงขึ้น เทคนิคที่ใช้
มีหลากหลาย โดยเฉพาะเทคนิคหมวก ๖ ใบที่ช่วยในการฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นทักษะทีส่ ำ� คัญอันจะน�ำไปสูก่ ารเรียนระดับสูงและช่วยให้เป็น
คนไม่หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่หลอกลวง ครูให้ความสนใจนักเรียนรายบุคคล ช่วย
นักเรียนให้มคี วามพร้อมในการเรียนอย่างเห็นได้ชดั ครูจะติดตามไปเยีย่ มบ้าน เมือ่ ทราบ
ปัญหาจะช่วยเหลือทันที่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ครูถือเป็นแนวปฏิบัติส่วนตัว ที่ว่า
การช่วยเหลือทันทีเท่าที่สามารถช่วยได้ เป็นการป้องกันปัญหาที่จะลุกลามต่อไป เช่น
พบว่านักเรียนมีปัญหาด้านสายตามาก ครูจะพาไปพบหมอ ตรวจและตัดแว่นตาโดย
ครูรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไว้กับคนเลี้ยงตั้งแต่เป็นทารก
ครูก็ได้ช่วยเหลือ ด�ำเนินการติดต่อประสานให้มีหลักฐานได้เข้าเรียน หรือกรณีนักเรียน
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หญิงที่มีฐานะยากจนต้องหารายได้ด้วยการเป็นหางเครื่องยามค�่ำคืน ครูได้ยื่นมือเข้า
ช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ต้องท�ำงานที่เสี่ยงต่ออันตราย โดยช่วยค่าใช้จ่ายทุกสัปดาห์ ดูแล
จัดหาทุนให้ได้เรียนต่อ นอกจากนี้ครูได้ใช้ความสามารถด้านศิลปะเช่นการวาดภาพ
การเพ้นท์ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อม จัดเป็นกลุ่มสนใจให้นักเรียนได้ฝึก ได้เรียนรู้ ซึ่งได้
กลายเป็นงานที่ช่วยให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน บางรายสามารถสะสมรายได้เป็น
ทุน เพื่อการศึกษาต่อ
ความใส่ใจอย่างมีเมตตาทีค่ รูดำ� เนินการมาตลอด ครูบอกว่า ครูมคี วามสบายใจ
และมีความสุข เพราะในอดีต ครูเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนมาก เรียนหนังสือไม่ดี
แต่อยากเรียน โชคดีที่พบมีคุณครูที่เมตตาช่วยเหลือ ดูแล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเหมือน
การส่งต่อในแต่ละระดับการเรียนของครู เพราะคุณครูใจดีมีเมตตา แต่ละท่านไม่เคย
รู้จักกันมาก่อน ความเมตตานั้นครูจะขอตอบแทนโดยดูแลเด็กนักเรียนคนอื่นๆ เท่าที่
จะท�ำได้ ปัจจุบนั ครูกย็ งั เป็นทีป่ รึกษาส�ำหรับลูกศิษย์ทกุ คน ครูมผี ลงานทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อวงการศึกษามากมาย ส่วนหนึ่งท�ำให้ครูได้รับรางวัล เช่นรางวัลครูดีในดวงใจ จาก
สพฐ. ครูมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งดีๆ ที่ส่ังสมในตัวเรา ซึ่ง เราควรส่งต่อความดีนั้น และ
ครูจะขอส่งต่อๆ ไป
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ครูเนืองนิตย์ สาเขตต์
โรงเรียนบ้านวังน�้ำขาว
จังหวัดสุโขทัย

ครูนักบุญของศิษย์

ครูเนืองนิตย์ สาเขตต์ ครูผู้เชี่ยวชาญการสอน และดูแลผู้พิการหรือเด็ก
ทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูใ้ ห้สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ครูได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย
ซึง่ เป็นเครือข่ายสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรูแ้ ห่งประเทศไทย
ครูเป็นผู้ที่สนใจ และมีความรู้ด้านจิตวิทยาการพัฒนาการ “ครูเนืองนิตย์ สาเขตต์”
เป็นบัณฑิต และมหาบัณฑิต ทางจิตวิทยาและการแนะแนว เข้ารับราชการครูครั้งแรก
ใน ปี พ.ศ.๒๕๓๕ สอนที่โรงเรียนบ้านวังน�้ำขาว จังหวัดสุโขทัย จนถึงปัจจุบันครูสอน
ภาษาไทย พร้อมๆ กับสอนและดูแลเด็กพิการ ท�ำให้เด็กพิการมีพัฒนาการตามล�ำดับ
และสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้ เพื่อนครูในโรงเรียนยอมรับและให้การ
สนับสนุน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านวังน�้ำขาว เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม
ของจังหวัดสุโขทัย ครูเป็นคนขยัน ตั้งใจและจริงจังในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบสูง
ครูบอกว่าทีค่ รูเป็นเช่นนีเ้ พราะมีคณ
ุ แม่เป็นต้นแบบ คุณแม่ทา่ นเป็นคนขยัน ท�ำมาหากิน
อดทนเลี้ยงลูกถึง ๕ คนให้ได้รับการศึกษาอย่างน่าชื่นใจ ครูเป็นเจ้าของผลงาน การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เรียกว่า “Finger Model” ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนส�ำหรับเด็กพิการ แต่สามารถน�ำไปประยุกต์ไปใช้กับเด็กที่เรียนช้าหรือ
เด็กปกติได้
ตลอดระยะเวลา ๓๖ ปีที่ผ่านมา การท�ำงานของครูเป็นลักษณะของการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action research) เพราะเป็นการท�ำงานอย่างมีระบบ สังเกตความ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย บันทึกข้อมูลเป็นระยะ เปรียบเทียบกับหลักการ
หรือทฤษฎี สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ ปฏิบัติการต่อจนแน่ใจในระดับหนึ่ง จึงเผยแพร่
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สู่เพื่อนครู ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อจะท�ำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
เด็กพิการมากขึ้น ส่งผลให้ครูมีนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนมากมาย เส้นทาง
การท�ำงานของครู เป็นการเข้าถึงเป้าหมายโดยตรง พูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอน�ำ
เด็กมาเข้าเรียน ครูสอน และดูแลเด็กพิการ ร่วมกับเด็กปกติ อย่างมีเมตตา สร้าง
ความรั ก ความเห็ น ใจซึ่ ง กั น และกั น นั ก เรี ย นเรี ย นร่ ว มมี พั ฒ นาการเป็ น ล� ำ ดั บ
และนักเรียนปกติก็มีพัฒนาการตามปกติ ทั้งสองกลุ่มมีผลงานเชิงประจักษ์ เมื่อส่ง
ผลงานเข้าประกวดท�ำให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี นักเรียนเรียนร่วมหลายคน
มีพัฒนาการ สามารถเรียนต่อ หรือท�ำงานได้ ไม่เป็นภาระในการดูแล หรือสามารถ
ประกอบอาชีพที่ไม่ซับซ้อนได้ นับว่าครูมีคุณูปการต่อการศึกษาไม่น้อย
ครูได้รับการชื่นชมยกย่องให้ได้รับรางวัล เช่น ได้รับรางวัลเงินทุนครูสอนดี
จาก สสค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติบัตรและเงินทุน จ�ำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ครูน�ำ
ไปใช้เพือ่ การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ส�ำหรับเด็กเรียนช้า ครูตระหนักดีวา่ ทุกรางวัล
เป็นก�ำลังใจให้คนตั้งใจท�ำงานและครูจะยังคงมีพลังท�ำงานต่อ เพราะเป็นพลังที่มาจาก
พัฒนาการและความก้าวหน้าของลูกศิษย์ทกุ คน ทุกกลุม่ ครูไม่ปฏิเสธทีล่ กู ศิษย์จะเรียก
ครูว่า นักบุญของลูกศิษย์
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ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์

โรงเรียนวัดป่าเลไลย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

ใช้พลังแห่งศรัทธา พาพ้นวิกฤต

ครู ศ รี อั ม พร ประทุ ม นั น ท์ ครู ต ้ น แบบการสอนวิ ช าภาษาไทยคนแรก
สืบเนือ่ งจากปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นปีแรกทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้มกี ารคัดเลือก
ครูเพื่อเป็นต้นแบบการสอนวิชาต่างๆ “ครูศรีอัมพร ประทุมนันท์” ได้รับคัดเลือก
เป็นครูตน้ แบบการสอนวิชาภาษาไทย จากนัน้ เป็นต้นมาในวงการพัฒนาครู หรือวงการ
จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการท�ำหนังสือเล่มเล็ก และการ
แต่ ง เพลงสอนภาษาไทย น้ อ ยคนนั ก ที่ จ ะไม่ รู ้ จั ก “ครู ศ รี อั ม พร ประทุ ม นั น ท์ ”
ครูผู้มีลักษณะเด่นในความสุภาพอ่อนน้อม มีเมตตาใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย จึงเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่เพื่อนๆ และครู
ผู้สอนวิชาภาษาไทยอย่างกว้างขวาง ครูเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยก�ำเนิด ใน
วัยเด็กครอบครัวอาจจะไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนให้ “เด็กหญิงศรีอมั พร” ได้เรียน
หนังสือเท่าใดนัก ทั้งๆ ที่เธอเป็นคนเรียนเก่ง และอยากเรียนมาก เวลานั้นนับว่าเป็น
ช่วงวิกฤตที่สุดของชีวิตเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง เธอมีความอดทนเป็นเลิศ หนักเอา
เบาสู้ เธอท�ำได้กระทั่งการรับจ้างตัดอ้อย แม้บางครั้งเธอจะได้รับความเมตตาจาก
“คุณครูวันเดิม” ผู้มีพระคุณ ซึ่งก็สามารถแบ่งเบาภาระที่หนักอึ้งลงได้บ้าง แต่กว่าจะ
ผ่านวิกฤตนั้นมาได้ เหตุการณ์ต่างๆ ก็ต้องอยู่ในความทรงจ�ำไปอีกนาน
เมื่อส�ำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูกาญจนบุรี พร้อมด้วยวุฒิ ป.กศ.ต้น
สอบบรรจุได้เป็น “ครู ศรีอัมพร ประทุมนันท์” เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๕
สอนทีโ่ รงเรียนบ้านหนองแหน จากชีวติ ทีผ่ า่ นวิกฤตมาท�ำให้ครูเป็นผูห้ ญิงทีเ่ ก่งและแกร่ง
วางแผนการด�ำเนินชีวิตที่เป็นระเบียบ ท�ำให้เงินเดือนครู ที่อาจจะดูไม่มากนักส�ำหรับ
บางคน แต่ส�ำหรับครูแล้วมากพอที่จะเลี้ยงดูแม่และน้องๆ ได้เป็นอย่างดี ในปี พ.ศ.

304 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

๒๕๔๑ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลย์ จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ครูเป็นคนไม่หยุดนิง่ ใฝ่เรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองมาตลอดมา ในเวลาต่อมาครูได้ศกึ ษา
ต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท น�ำความรู้มาพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ครูมีความสามารถ
ในการแต่งเพลงประกอบการสอน ท�ำหนังสืออ่านประกอบ และหนังสือนิทาน ท�ำให้
การเรียนการสอนสนุก นักเรียนชอบ ครูเป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการส�ำหรับเพือ่ นครู ซึง่ มักจะ
มาขอค�ำแนะน�ำอยู่เสมอๆ และครูจะให้ความสนใจนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูสามารถ
ค้นพบปัญหา หรือความสามารถของนักเรียนได้รวดเร็วพอๆ กับความสามารถเลือกสือ่
หรือกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้ หลายกรณีที่นักเรียนตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤต ครูจะให้ความใกล้ชิดใช้การพูดคุยให้โอกาสนักเรียนสะท้อนความสามารถ
ของตนเองออก แล้วช่วยพัฒนาต่อ ดังเสียงสะท้อนจากลูกศิษย์หลายคนที่บัดนี้เป็น
ผู้ใหญ่แล้ว “นิพนธ์” นักธุรกิจ พูดถึงครูว่า “…ผมเป็นลูกศิษย์คนหนึ่ง ที่เคยท�ำให้ครู
ปวดหัวที่สุด ครูไม่ได้สอนแต่หนังสือ แต่ครูสอนคน ให้คิดเป็น เห็นคุณค่าของตนเอง
เก่ ง ในรู ป แบบของตนเองที่ อ ยากจะเป็ น ครู ส ร้ า งผมให้ เ ป็ น คนใหม่ … ” เช่ น กั บ
“นภาภรณ์” บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กล่าวว่า “…ดิฉันเป็นคนเรียน
ไม่เก่ง ไม่อยากเรียน แต่เมื่อครูเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของฉัน และเพื่อนๆ ครูเป็น
นักปัน้ จริงๆ เพราะครูได้เสริมเติมแต่งได้อย่างเหมาะสมแทบทุกคน ดิฉนั รักครูมาก …”
ครูฝากทิ้งท้ายว่า รู้ว่าทุกคนมีพลัง มีความเก่งในตัวเองซึ่งอาจไม่เหมือนกัน
ขอให้ทกุ คนเชือ่ มัน่ และศรัทธาในพลังของตัวเอง แม้วา่ ยามวิกฤตของชีวติ พลังศรัทธา
ในตัวเองก็พาพ้นวิกฤตได้
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ครูละเอียด สดคมข�ำ

ศูนย์การเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี

นักคิด ร่วมผลิตนวัตกรรม

ครูละเอียด สดคมข�ำ ครูผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทย เจ้าของบันได ๕
ขั้นการสอนอ่านบท ร้อยกรอง เริ่มอ่าน ลีลา ร้องเล่น รื่นเริงและเรียนรู้ พร้อมกับ
อีกหลายหลากวิธีสอนวิชาภาษาไทย ซึ่งเกิดจากการที่ครูปฏิบัติการสอนตลอดเวลา
มากกว่า ๔๐ แม้ปัจจุบันครูจะเป็นข้าราชการบ�ำนาญ แต่หลักการตลอดจนแนวทาง
การสอนทีห่ ลากหลายได้ถกู น�ำออกแพร่อย่างเป็นทางการ อีกทัง้ ครูยงั มีบทบาทส�ำคัญ
ในการเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับเพื่อนๆ ครู ซึ่งนอกจาการเป็นวิทยากร และเป็นที่
ปรึกษางานวิชาการที่ศูนย์การเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ แล้ว ครูยังเป็นวิทยากรรับเชิญจากครูสอนภาษาไทยทั่วประเทศ ครูเป็นนักอ่าน
นักคิด นักผลิตนวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ครูรักวิชาภาษาไทย
เท่าๆ กับรักการเป็นครู ทั้งนี้เพราะมีคุณพ่อเป็นต้นแบบ คุณพ่อท่านเป็นครูที่ใจดี
มีคนเคารพนับถือ เด็กๆ นักเรียนก็รักคุณพ่อ ท่านมีความรู้รอบตัวมากเพราะท่านเป็น
นักอ่าน ท�ำให้ “เด็กหญิงละเอียด” เป็นนักอ่านและปรารถนาที่จะเป็นครูเหมือน
คุณพ่อ ดังนัน้ เมือ่ ถึงวัยทีต่ อ้ งศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงเลือกศึกษาในวิทยาลัยครู
จบการศึกษา และเริ่มเข้าสู่อาชีพครูในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ สอนที่โรงเรียนบ้านส�ำนักแจง
และสอนวิชาภาษาไทย ระหว่างการเป็นครูผู้สอน ครูได้ใช้เวลาว่างจากการสอน ศึกษา
ต่อจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนสุพรรณภูมิ จนกระทั่ง เกษียณจากราชการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
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ตลอดเวลา ๔๒ ปี ครูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา นักเรียนเกือบทั้งหมดเป็น
เด็กเริม่ เรียน ดังนัน้ กล่าวได้วา่ ครูได้ทมุ่ เท ความรูค้ วามสามารถ สอนเด็กนักเรียนจ�ำนวน
มากให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การเรียนรู้สาระอื่น ครูจึง
มีความรัก ความผูกพันกับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษามาก ทั้งสอนภาษาไทย
และดูแลทุกอย่างราวกับเด็กคือลูกของครู อีกทั้ง ครูได้พยายาม คิด ค้นหาแนวทาง
การเรียนการสอนเพือ่ ให้นกั เรียน เรียนภาษาไทย ได้ครอบคลุมทุกทักษะอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในเวลาเดียวกัน เมื่อมีปัญหาในขณะที่สอน ครูก็คิดหาแนวทางการแก้ปัญหา แสดงให้
เห็นถึงความใสใจ ในการสอน อย่างจริงจัง ประโยชน์แท้จริงจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
โดยตรง เช่น แก้ปัญหาการอ่านออกเสียงเหน่อส�ำเนียงสุพรรณ ให้เป็นส�ำเนียงไทย
มาตรฐาน เป็นต้น ทีผ่ า่ นมาผลทีเ่ กิดกับนักเรียนในลักษณะของผลงานทีไ่ ด้มรี างวัลระดับ
ต่างๆ มีมากมายหลายเวทีและผลทีส่ ะท้อน จากศิษย์เก่าก็มไี ม่นอ้ ย อาทิเช่น “อาทิวราห์
(ตูน)” ชอบฟังนิทานคุณธรรม พอๆกับการเขียนค�ำกลอน รวมถึงการอ่านท�ำนองเสนาะ
ได้ไพเราะ ซึ่งส่งผลให้เขาเป็นนักแต่งเพลง เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง และมีจิตอันเป็น
กุศลยิ่ง “ศรีวิรุฬ” ปัจจุบันคือผู้น�ำชุมชน เขาได้รับการปรับพฤติกรรมจากการเป็น
เด็กที่ชอบอยู่คนเดียวให้สามารถเป็นผู้น�ำชุมชนได้ โดยครูใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
เป็นต้น
ครูละเอียด สดคมข�ำ ได้ค้นพบวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการสอนภาษาไทย
จากการสอน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยตนเอง และครูพร้อมที่จะน�ำสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง เพราะปัจจุบนั ครูยงั ท�ำหน้าทีค่ รูผสู้ อนในฐานะวิทยากรและผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการสอนวิชาภาษาไทย
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ครูอาภร กันตังกุล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีจิตส�ำนึก ทักษะชีวิต เป็นภูมิคุ้มกัน

ครู อาภร กันตังกุล ครูผมู้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการสอนภาษาไทย ครูเป็น
อีกผู้หนึ่งที่ศึกษาแนวคิดปรัชญาการศึกษาของพระพุทธทาสภิกขุ พระผู้ให้พุทธธรรม
น�ำสังคม แห่งสวนโมกขพลาราม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ�ำเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จากการศึกษาดังกล่าว ครูได้น�ำแนวคิดของท่านมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนสอน โดยเฉพาะแนวทางการสอนเพื่อสร้างจิตส�ำนึก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
นักเรียนและสามารถสรุปเป็นแนวทางการสอนต่อๆไปได้ ครูเป็นนักอ่าน นักคิด
นักถ่ายทอด และชอบเรียนวิชาภาษาไทย แรงบันดาลใจส�ำคัญ ที่ท�ำให้ “อาภร”
ตัดสินใจเป็นครู มาจากความประทับใจคุณครูผสู้ อนวิชาภาษาไทยในช่วงทีเ่ รียนในระดับ
มัธยมศึกษา และภาพยนตร์ที่เป็นอมตะ เรื่อง “ครูบ้านนอก”
เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต วิชาเอกภาษาไทย จึงสอบบรรจุเป็นครู
ในชนบท สอนที่โรงเรียนบ้านจรัส อ�ำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ครูสอนที่นั่น ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงขอย้ายกลับภูมิล�ำเนา จังหวัดสุราษฏร์ธานี สอนที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน ครูสอนวิชาภาษาไทยเป็นหลัก ครูเป็น
ผู้มีจิตเมตตา สนใจ ใส่ใจ ปัญหาของเด็กนักเรียน แม้ไม่ใช่เด็กในโรงเรียนที่ครูสอน ถ้า
ครูพบและทราบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งๆ หน้าครูจะให้การช่วยเหลือ ติดตามถามถึงด้วย
ความห่วงใย ท�ำให้มีนักเรียนหลายคนที่ครูอุปการะ ส�ำหรับการสอนครูตระหนักดีว่า
นักเรียนมีความถนัดทีต่ า่ งกัน ครูจะสนับสนุน ฝึกฝนเพือ่ ให้ความถนัดแต่ละด้าน มีความ
คมชัดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และสนุกสนาน รวมถึงการฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ และในชีวิตจริง ดังนั้นในแต่ละปี แต่ละรุ่น จะเห็นความ
สามารถด้านภาษาไทยของนักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น การเป็นพิธีกร การอภิปราย
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หรือน�ำอภิปราย การจัดรายการวิทยุ เขียนบทความ ท�ำแผ่นพับ ท�ำหนังสือ ประเภท
สิ่งพิมพ์ และหรือ E-BOOK เป็นต้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนา
สู่การมีงาน มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลูกศิษย์หลายคนที่มีงานมีอาชีพที่ใช้ความถนัด
ทางภาษาไทยแต่ละด้าน เช่น เป็นนักเขียนที่ มีนามปากกว่า “ระฆังเงิน” นักข่าว NBT
แอร์โฮสเตรส ครู อาจารย์ นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จะมีอาชีพเป็นอะไร อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ครูได้เน้น และสั่งสมมาตลอดคือ สร้างจิตส�ำนึก ตามแนวทางของท่านพุทธทาส
ซึง่ กล่าวถึงให้มคี วามรัก ความเคารพในสถานบันครอบครัวและสถาบันทีส่ ำ� คัญในสังคม
อีกทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้ค�ำถามกระตุ้นให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ อันเป็นแนวทางส�ำคัญที่ช่วยในการพัฒนาจิตส�ำนึกที่ดีต่อสังคมและ
พัฒนาทักษะชีวิต นับได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณค่าต่อความก้าวสู่อนาคต
ที่ดีต่อไป
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ครูพิมล บัวบาน
โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
จังหวัดสุรินทร์

ผู้สร้างคนดี มีคุณธรรม น�ำสู่อนาคตที่ดี

ครูพิมล บัวบาน ครูผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เชื่อใน
หลักธรรมทางพุทธศาสนา พร้อมน�ำเข้าสู่โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้เป็นหลักในการ
กล่อมเกลาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมก้าวสู่อนาคตที่ดี และเป็นคนดีของสังคม
ซึ่งการน�ำแนวคิดสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม จ�ำเป็นต้องมี
ผู้น�ำกิจกรรมที่เป็นต้นแบบ ของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่น่าเชื่อถือ ซึ่งครูพิมล
บัวบาน ได้รับการยอมรับในลักษณะดังกล่าว เพราะครูเคยบวชเป็นสามเณร และ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นานติดต่อกันเป็น
เวลา ๑๒ ปี เมื่ อ อยู ่ ใ นเพศบรรพชิ ต ครู ท ่ า นก็ มี ค วามตั้ ง ใจ ใฝ่ ศึ ก ษาพระธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธองค์ จนจบนักธรรมชั้นเอก เป็นมหาเปรียญตั้งแต่เป็นสามเณร
สอบได้ เ ปรี ย ญธรรม ๖ ประโยค เข้ า รั บ พระราชทานพั ด ยศในพระอุ โ บสถ วั ด
พระศรีรัตนศาสดาราม นับว่าได้เพาะบ่มอุปนิสัยที่ดีงามอย่างครบถ้วน ผู้ที่ได้พูดคุยกับ
ครูจะรู้สึกเหมือนได้ซึมซับในสิ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และระหว่างที่ท่านจ�ำพรรษาที่
วั ด กลางสุ ริ น ทร์ ท่ า นก็ ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ส อนพระภิ ก ษุ ส ามเณร ที่ อ ยากเรี ย นหนั ง สื อ
แต่ยากจน ท่านสอนด้วยจิตเมตตา ให้ความกรุณาดูแลมาตลอด และด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู ท�ำให้ท่านปรารถนาจะเป็นครูผู้สอนในระบบ เพื่อจะมีโอกาสได้อบรม
สั่ ง สอนเยาวชน ครู ไ ด้ รั บ วุ ฒิ พม.และศึ ก ษาต่ อ ได้ รั บ ปริ ญ ญาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต
วิชาเอกสังคมศึกษา จึงสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู เป็นครูครั้งแรกในปี พ.ศ.
๒๕๒๕ สอนที่โรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งโรงเรียนอยู่ชายแดน ไทยกัมพูชา และเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก ในช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์การสู้รบ
ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านคนไทยตามชายแดน โรงเรียนจึงเป็น
ที่พึ่งของชาวบ้าน ครูได้ท�ำหน้าที่สอนทั้งเด็กนักเรียน และชาวบ้าน ทั้งในระบบและ
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นอกระบบ สอนศีลธรรมและการอ่านออก เขียนได้เป็นหลักในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ครูย้าย
กลับภูมลิ ำ� เนา จังหวัดสุรนิ ทร์ สอนทีโ่ รงเรียนบ้านเลิศอรุณ อ�ำเภอสังขละ จังหวัดสุรนิ ทร์
จนถึงปัจจุบัน รวมเวลาเป็นครูผู้สอนในระบบ ๓๓ ปี
ตลอดเวลาที่ผ่านมาครูปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี จนเป็นที่กล่าวถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของครูว่า ครูมาโรงเรียนทุกวันไม่เคยลาพัก และมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า
ทักทายนักเรียนด้วยรอยยิ้มที่สดใส บ้างครั้งจะโอบกอด เสมือนเป็นการเพิ่มพลังความ
อบอุ่นให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ครูสอนการกราบไหว้ การแสดงความเคารพ
ทีถ่ กู ต้อง ส่วนการเรียนการสอนในเวลาปกติครูจะมีเทคนิค วิธกี าร ตลอดจนสือ่ การสอน
ที่ทันสมัย ช่วยให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานและน่าจดจ�ำ ทุกครั้งก่อนเข้า
เรียน ครูจะพาสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันทั้งสิ้น
ครูเป็นแกนหลักในการน�ำกิจกรรมดีๆ เข้าสูโ่ รงเรียน ซึง่ กิจกรรมต่างๆ เหล่านัน้
จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของนักเรียนทัง้ ระบบโรงเรียน นักเรียนได้ซมึ ซับความดี
งาม ส่งผลดีต่อตัวเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคม ครูพานักเรียนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
ตามแนวปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม ความดีที่สั่งสมในตัวนักเรียน แล้วแสดงออกใน
รูปแบบต่างๆ ท�ำให้ได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เช่น รางวัลจาก โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน�ำ โรงเรียนยุวทูตความดีของกระทรวงต่างประเทศ โรงเรียนจิตอาสา
โรงเรียนรักษาศีล ๕ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมโรงเรียนช่อสะอาดของมูลนิธิ
ป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
การได้รับรางวัลหรือค�ำชื่นชม นับว่าเป็นก�ำลังใจส�ำหรับนักเรียนและผู้ปฏิบัติ
งานที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และสิ่งครูภูมิใจยิ่งกว่ารางวัล คือเมื่อลูกศิษย์จบ
การศึกษาแล้ว ไปท�ำงานหาเลี้ยงชีพ หรือศึกษาต่อ มีอาชีพมั่นคง เป็นคนดีของสังคม
โดยเฉพาะมีลูกศิษย์จ�ำนวนไม่น้อยที่เป็นครู อาจารย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างเมล็ดพันธ์
ความดีต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
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ครูพิพัฒน์ สกุลรักษ์
โรงเรียนบ้านโนน “นิยมศาสตร์ศึกษา”
จังหวัดสุรินทร์

น�ำโครงงาน สร้างนักคิด นักประดิษฐ์

ครูพิพัฒน์ สกุลรักษ์ ครูผู้มีความตระหนักในความส�ำคัญของวิถีชีวิต ต้อง
คิดเป็น ท�ำเป็นและส�ำคัญที่คิดอย่างสร้างสรรค์ ครูจึงน�ำโครงงานเข้าสู่การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส ได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองสนใจ
อย่างลึกซึ้ง ด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลองด้วยตนเอง สรุปเป็นข้อค้นพบของตนเอง
พบความส�ำเร็จด้วยตนเอง เพราะอุปนิสัยใคร่อยากรู้ที่ครูมีมาตั้งแต่เด็ก ครูเป็น
ชาวจังหวัดสุรินทร์ โดยก�ำเนิด คุณพ่อคุณแม่รับราชการครู ท่านเป็นตัวอย่างของ
การใช้ชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย แต่มคี ณ
ุ ภาพ ท่านทัง้ สองเป็นแรงบันดาลใจทีส่ ำ� คัญส่งผลให้ลกู ๆ
ทุกคนเป็นครู ในวัยเด็ก “เด็กชายพิพัฒน์” จะอยู่กับการเรียนและเล่นสนุก อยากรู้
อยากเห็น เขาเป็นเด็กที่เรียนหนังสือดี เป็นคนที่มีเหตุมีผล เมื่อถึงวัยที่ต้องเรียนต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เขาจึงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จบการศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต วิ ช าเอกวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป เข้ า รั บ ราชการครู
เป็น “ครูพิพัฒน์ สกุลรักษ์” ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ สอนที่โรงเรียนบ้านม่วงหวาน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้ายมาสอนทีโ่ รงเรียนบ้านโนน “นิยมศาสตร์ศกึ ษา” จนถึงปัจจุบนั
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง อาหาร น�ำ้ หรือเครือ่ งอุปโภคบริโภค และ
เมื่อพบปัญหาเช่นการเจ็บป่วยในชุมชน ครูจะน�ำมาเป็นสาระในการเรียนรู้ จึงท�ำให้
นักเรียน เรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน มีความหมายกับชีวิต และสิ่งที่จะต้องถูก
สอดแทรกอย่างต่อเนื่องการคือ ใช้ค�ำถามที่กระตุ้นให้คิดหาค�ำตอบอย่างมีเหตุผล
นักเรียนแต่ละรุ่นมักจะบอกกันต่อๆ รุ่นต่อรุ่นว่า “ครูพิพัฒน์” สอนสนุกเข้าใจง่าย
ครูเป็นคนขยัน ตั้งใจสอน สอนอย่างทุ่มเท บ่อยครั้งที่ใช้เงินส่วนตัวจัดหาสื่ออุปกรณ์
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ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และครูมีน�้ำใจช่วยเหลือเพื่อนครูรวมถึงเป็นที่พึ่ง
ทางวิชาการส�ำหรับเพือ่ นครูในโรงเรียน และเพือ่ นต่างโรงเรียนอยูเ่ สมอ จึงเป็นทีร่ กั ของ
เพื่อนๆ เมื่อครูขอความร่วมมือในการท�ำงาน เพื่อนๆ จะยินดีให้ความร่วมมือทุกครั้ง
นอกจากการสอนแล้ว ครูยังรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึง่ เป็นวัยรุน่ สิง่ ทีต่ าม
มาคือจะมีนกั เรียนกลุม่ เสีย่ งเพิม่ ขึน้ ครูจงึ บริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะข้อมูล
นักเรียน จัดทีมงานในการดูแลเยี่ยมบ้าน เพิ่มมาตรการต่างๆ ส่วนตัวครูก็ให้ความ
ใกล้ชิดเป็นกันเองกับนักเรียนท�ำให้การดูแล แก้ไขปัญหาในแต่ละปีมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ จุดเด่นในการท�ำงาน ครูให้การดูแลแก้ปญ
ั หาด้วยการบูรณากับการเรียนการสอน
ดึงนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ากลุ่ม “โครงงาน” ท�ำให้ผลงานนักเรียนได้รับรางวัล
มากมาย เช่น โครงงาน “ตะบัลแกร็ต” หรือเครื่องสีข้าวชาวนายุคใหม่สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โครงงาน “พัดลมไอเย็น และเครื่องท�ำน�้ำอุ่น พลังแสงอาทิตย์” นักเรียน
ภูมใิ จกับสิง่ ประดิษฐ์ของพวกเขามาก ครูกภ็ มู ใิ จ แต่ไม่ใช่เฉพาะผลงานหรือรางวัลเท่านัน้
แต่ครูภูมิใจที่ครูได้สร้าง นักคิด นักประดิษฐ์ สร้างนิสัยการคิดหาค�ำตอบ อย่างเป็นเหตุ
เป็นผล หลายคนคิด ประดิษฐ์ผลงานต่อเช่น “ศุภชัย” เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
เขาส่งสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์เข้าชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชนะเลิศได้ไปแข่งต่อที่ประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ หลายคนพัฒนาตนเองสูก่ ารเรียนรูท้ สี่ งู ขึน้ มีงาน มีอาชีพ
ที่มั่นคง เป็น แพทย์ ชาวนาที่ทันสมัย นักธุรกิจ ทนายความ ครู อาจารย์ วันนี้ครูยังคง
ดูแล สนับสนุนลูกศิษย์รุ่นต่อๆ ไป
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ครูอนันต์ สุวรรณพันธ์
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
จังหวัดหนองคาย

หัวใจพัฒนา มีโรงเรียนดีๆ เพื่อหนู

ครูอนันต์ สุวรรณพันธ์ ครูผไู้ ด้รบั การยกย่องและความชืน่ ชมจากชาวบ้าน เพือ่ น
ร่วมงาน ตลอดจนหน่วยในระดับต่างๆ ว่าครูคือนักบุกเบิก นักพัฒนา เพราะครูเป็นทั้ง
ครูผู้สอน ผู้ปูพื้นฐานให้เด็กๆ เริ่มเรียนให้อ่านออก เขียนได้ มีทักษะชีวิต พร้อมๆ กับ
การพัฒนาให้โรงเรียน ห้องเรียน ให้สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน และด้วยบุคลิกที่เป็น
คนสุภาพคนอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ พูดจาซื่อๆ แบบตรงไปตรงมา แต่ทว่าจริงใจ
มีความซื่อสัตย์สุจริต จัดอยู่ในประเภทใจซื่อ มือสะอาด ท�ำงานด้วยความตั้งใจด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ จึงท�ำให้ครูได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็น
ผู้บุกเบิก และพัฒนาโรงเรียนสาขาซึ่งอยู่ในชนบทที่ห่างออกไป ครูเต็มใจ ตั้งใจท�ำงาน
อย่างทุม่ เท ครูสามารถระดมทุนจากชาวบ้าน ศิษย์เก่า ตลอดจนผูม้ จี ติ กุศล จัดหา และ
สร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ ที่จ�ำเป็นต่อการเรียนการสอน ขณะ
เดียวกันในเวลานั้นโรงเรียนมีครูเพียงคนเดียว ครูก็สามารถท�ำหน้าที่เป็นทั้งครูผู้สอน
และบริหารจัดการดูแลให้โรงเรียนสาขานั้นๆ ให้มีความเข้มแข็งจึงส่งมอบผู้อื่นดูแลต่อ
ไป
ด้วยอุปนิสัยที่ไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตา คิดและใช้ชีวิตอย่าง
มีเป้าหมาย ทั้งๆ ที่ครูมาจากครอบครัวชาวนา ช่วยพ่อแม่ท�ำนา “เด็กน้อยอนันต์”
นั่งบนหลังควาย มองดูโรงเรียน มองดูคุณครูด้วยความชื่นชม เขาคิดว่าสักวันหนึ่ง
จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และเมื่อโอกาสเป็นนักเรียน “เด็กน้อยอนันต์”
ก็ตั้งใจเรียน ด้วยความโชคดี ที่ได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่จากคุณครูใจดี ท่านพา
เขียนอ่านจนคล่องแคล่ว เขาคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงๆ จะเป็นครู ในที่สุด
ชีวิตก็ฟันฝ่าความยากล�ำบาก จนกระทั่งได้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยครู
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อุดรธานี รับปริญญาครุศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาปฐมวัย สอบบรรจุเป็นครูครัง้ แรกในปี พ.ศ.
๒๕๓๕ สอนที่โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
มีโรงเรียนบ้านโนนภูทอง เป็นโรงเรียนสาขา ระยะแรกครูอนันต์ สุวรรณพันธ์ สอนระดับ
ปฐมวัย ครูได้ท�ำหน้าที่เป็นที่ประทับใจ จัดสภาพห้องเรียนให้น่าเรียน น่าอยู่ ครูดูแล
ลูกศิษย์ตัวน้อยๆ เป็นอย่างดี และด้วยบุคลิกที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน มีแนวคิด
และฝีมอื ในทางพัฒนา ดังนัน้ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ครูได้รบั มอบหมาย
ให้ไปสอนและดูแลโรงเรียนบ้านโนนภูทอง การสอนเด็กเพิ่งเริ่มเรียนเขียนอ่าน การ
พัฒนาโรงเรียนแบบก้าวกระโดด นับว่าเป็นงานหนักไม่น้อย แต่ด้วยความรักในอาชีพ
ครูที่มีหัวใจพัฒนา เป็นการพัฒนาเพื่อนักเรียน ให้มีที่เรียน มีสื่ออุปกรณ์ดีๆ มีครูเก่งๆ
เข้ามาสอน จึงมีทั้งการซ่อมแซม การสร้างเพิ่ม และน�ำไฟฟ้า น�้ำประปา ถนนหนทาง
ที่สะดวกสบายเข้าสู่โรงเรียน ทั้งนี้ด้วยการระดมทุนจากศิษย์เก่า จากผ้าป่าการศึกษา
ครูได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนรักโรงเรียน โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
นักเรียนมีโรงเรียนดีๆ น่าเรียนอยู่ใกล้บ้าน ครูสามารถท�ำให้โรงเรียนเป็นของชุมชน
โดยแท้ ครูจงึ กลับมาสอนทีโ่ รงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ตงั้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบนั
และสอนทุกวิชาในชั้นประถมปีที่ ๔ ครูก็สอนอย่างเต็มความสามารถ เน้นทักษะ
ในการคิด วิเคราะห์ ควบคู่ไปกับการมีทักษะชีวิต เพื่อปูพื้นฐานสู่อนาคตที่ดี ต่อไป

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 315

ครูผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
จังหวัดหนองคาย

ผู้ส่งพลัง การพัฒนา ผ่านครู สู่นักเรียน

สุภาพบุรุษมาดนิ่งขรึม แต่ดูใจดีและอบอุ่นพร้อมที่จะดูแล ปกป้องผู้อื่น
โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเครือข่ายการบังคับบัญชา ครูผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ครูมีความเป็น
ผู้น�ำที่เข้มแข็ง อดทน เสียสละและประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับ
ค�ำกล่าวทีว่ า่ “ตัวอย่างทีด่ ี มีคา่ กว่าค�ำสอน” ปัจจุบนั ครูดำ� รงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ในวัยเด็กครูมาจาก
ครอบครัวใหญ่ที่มีอาชีพท�ำนา แม้บางครั้งอาจจะดูขัดสน แต่ก็อบอุ่นที่ทุกคนใน
ครอบครัวอยูพ่ ร้อมหน้า “เด็กชายผดุง” เป็นบุตรชายคนเดียวในจ�ำนวนพีน่ อ้ งหลายคน
เขาขยันขันแข็ง เป็นหลักในการดูแลทุกคนชีวิตในครอบครัว เขามีความคุ้นชินกับ
โรงเรียนมีความสุขทีม่ าโรงเรียน เขาเป็นคนรักเด็กๆ มองเห็นเด็กนักเรียนทีม่ คี วามทุกข์
ยาก ล�ำบากก็ช่วยเหลือทั้งๆ ที่ตัวเองไม่มีความพร้อม ในเวลาเดียวกันที่โรงเรียน เขาได้
สัมผัสความใจดี มีเมตตาของคุณครู ท�ำให้เขาประทับใจ คิดว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นครู
เขาจึงตั้งใจเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็อดทน ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างเพื่อท�ำให้ความฝันของ
“เด็กชายผดุง” เป็นความจริงและในที่สุดเขาก็ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กระทั่ง
ส�ำเร็จการศึกษา รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จากวิทยาลัยครู
อุดรธานี และด้วยความที่เป็นคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอระหว่างการท�ำงานจึงศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
ครูผู้สอน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ที่โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซึ่งโรงเรียนประถมศึกษาเล็กๆ
ในอ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นครู
ที่บ้านเกิด ครูท�ำหน้าที่ทุกอย่าง ทั้งสอนและน�ำการพัฒนาโรงเรียน พัฒนาหมู่บ้าน
ท�ำงานอย่างทุ่มเทในลักษณะของผู้มิวิสัยทัศน์เชิงการบริหาร ครูจึงตัดสินใจสอบเป็น
ผูบ้ ริหาร เมือ่ ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่งครูใหญ่ และเริม่ เข้าสูบ่ ทบาทหน้าที่
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ของผู้บริหารในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จากการด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหลายโรงเรียนก็
ก้าวสูต่ ำ� แหน่งผูบ้ ริหารส�ำนักงานประถมศึกษาอ�ำเภอ และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาในปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลา ๓๕ ปีทผี่ า่ นมาไม่วา่ จะเป็นการท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งใดก็ตาม
ครูจะให้ความส�ำคัญต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน ช่วงเวลาที่ท�ำหน้าครู
ผูส้ อนก็จะทุม่ เทการสอนเพือ่ ให้นกั เรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทัง้ สอนปกติและ
ซ่อมเสริม สอนทั้งๆ ที่เป็นวันหยุด รวมถึงการให้ความส�ำคัญต่อการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต พานักเรียนเรียนรู้จากการลงมือท�ำ ทั้งการเกษตร งานฝีมือและอาหาร
ซึ่งจากประสบการณ์ในวัยเด็กที่ครูต้องดูแลทุกคนในครอบครัวท�ำให้ครูสามารถท�ำ
อาหารได้เป็นอย่างดี ครูจึงสอนการท�ำอาหารและเป็นหลักในการประกอบอาหาร
กลางวัน ส�ำหรับนักเรียนอยู่เสมอ และเมื่อท�ำหน้าที่ตามบทบาทผู้บริหารการศึกษา
ตลอด ๑๔ ปี ครูจะรับหน้าที่ดูแลการนิทศติดตามการเรียนการสอน เน้นการดูแล
การสอนและการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ หรือพัฒนาครูให้สามารถพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพ
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ครูนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

ดูแลแก้ไข ช่วยเหลือ ให้ไปต่อ

ครูนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ ครูเชี่ยวชาญการสอนวิชาสังคมศึกษา และครูเป็น
ทุกอย่างของลูกศิษย์ เป็นเพื่อน เป็นแม่ เป็นที่ปรึกษา เป็นหมอ เป็นต�ำรวจ (ดูแล
กฎกติกา) และเป็นครู ครูท�ำงานอย่างทุ่มเท และเสียสละ ครูมักจะใส่ใจ ห่วงใยผู้อื่น
เสมอ ซึง่ น่าจะเป็นลักษณะเด่นของครูทมี่ าครอบครัวซึง่ คุณพ่อท่านเป็นครู ท่านเป็นต้น
แบบที่ท�ำให้ “เด็กหญิงนิภาภรณ์” ศรัทธาอาชีพครู คุณพ่อเป็นคนที่มีความอดทน
เป็นเลิศ ท่านไม่เคยบ่นให้ลกู ๆ ได้ยนิ แม้ทา่ นจะต้องเดินทางไปสอนด้วยความยากล�ำบาก
ท่านมีความเมตตา ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเสมอๆ ซึ่งส่วนมากเด็กๆ จะมีฐานะ
ยากจน ท่านบอกกับลูกๆ ว่าถ้าเป็นครูต้องดูแลเด็กๆ อย่างดี เพราะเขาน่าสงสาร
เด็กๆ มาโรงเรียนเพราะอยากมีความรู้ อยากอ่านออก เขียนได้ เด็กๆ มีครูเป็นที่พึ่ง
“นิภาภรณ์” จึงตัดสินใจที่จะเป็นครู จบการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนา
สังคม สอบบรรจุเข้ารับราชการครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ สอนที่โรงเรียนดงเย็น
พิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ย้ายกลับภูมิล�ำเนาจังหวัด
หนองบัวล�ำภู สอนที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จนถึงปัจจุบัน
ตลอดเวลา ๓๓ ปี ครูท�ำหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา ครูเน้นการเรียนการสอน
เชิงคิด วิเคราะห์ และการสร้างจิตส�ำนึก ให้ความส�ำคัญต่อสถาบันหลักของประเทศ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ด้วยกิจกรรมโครงงาน
และเน้นโครงงานเป็นกลุ่ม เพราะจะเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากนี้ครูยังได้
รับมอบหมาย ให้เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งนับว่า
เป็นงานที่สอดคล้องกับความถนัดของครูมาก การด�ำเนินงานครูจะให้ความส�ำคัญต่อ
การท�ำงานเชิงระบบ และข้อมูลของนักเรียนที่ถูกตรงตามความเป็นจริง มีความเป็น
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ปัจจุบนั และพร้อมใช้ กิจกรรมทีค่ รูและทีมงาน ด�ำเนินการเป็นประจ�ำคือการเยีย่ มบ้าน
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น สร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง นักเรียน
ก็รู้สึกว่าครูเป็นที่ปรึกษาที่ดี และได้ใกล้ชิดกับผู้ปกครองเพิ่มความเข้าใจกัน ช่วยให้
การดูแลช่วยเหลือ หลายต่อหลายกรณีมีประสิทธิภาพ อีกลักษณะโดดเด่นของครู คือ
ความอ่อนน้อม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท�ำให้มีเครือข่ายภายนอกสนับสนุน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุม ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกกิจกรรมที่ส�ำคัญในการ
ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนานักเรียน คือศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบัว
พิทยาคาร ซึ่งครูเป็นเลขานุการ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
ของนักเรียนซึง่ ได้รบั นิยมจากนักเรียนมาก นักเรียนตัง้ ใจท�ำโครงงาน เมือ่ ส่งเข้าประกวด
ท�ำให้ได้รับรางวัลในหลายระดับ ครูภูมิใจทุกผลงานร่วมกับนักเรียนโดยเฉพาะกรณี
ตัวอย่างจากเสียงสะท้อนเช่นนี้ “…ครูคะ ตลอด ๓ ปีที่หนูเรียนที่โรงเรียนนี้ ครูเป็น
แขนทั้งสองข้างให้หนู ค�ำพูดดีๆ จากครู ไม่ท�ำให้หนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กพิการเรียน
ร่วม หนูรกั ครูมาก วันทีห่ นูรบั ปริญญาทัง้ ตรีและโท ครูมาแสดงความยินดี หนูนำ�้ ตาไหล
วันนี้หนูอยากจะบอกว่าหนูมีงานท�ำแล้ว เป็นเจ้าหน้าทีฝ่ายนิติกรของธนาคารค่ะ...”
และ “…ครูครับวันนี้เราท�ำพิธีเปิดร้านซ่อมรถ ผมกับแฟนอยากให้ครูมา เราสองคน7
ไม่เคยลืม วันที่ครูช่วยเราแก้ปัญหา แต่เราก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะเราจน ครูบอกว่า
อย่าท้อ ให้มั่นฝึกฝนในสิ่งมี่ชอบ แล้วงานจะมาเอง …”
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ครูสมชาย ขจรศักดิ์ชัย

โรงเรียนแสวงหาวิทยานิคม
จังหวัดอ่างทอง

สอนให้เห็นคุณค่า น�ำมาสู่การพัฒนาชีวิต

ครูสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ครูผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะ
ด้านวรรณศิลป์ ความละเมียดละมัยของภาษาที่น�ำมาใช้ รวมถึงน�้ำเสียงที่ไพเราะก้อง
กังวาน เป็นที่ยอมรับในบทบาทของพิธีกร และการขับเสภาในงานส�ำคัญๆ ตลอดจน
การประพันธ์ บทเพลงเอกราชันอันไพเราะ ซึง่ ได้เผยแพร่ผา่ นช่องยูทปู และครูมตี ำ� แหน่ง
เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอแสวงหา อีกทั้ง เป็นกรรมการสมาคมกวีร่วมสมัย
ซึ่ ง ความสามารถเชิ ง ประจั ก ษ์ ดั ง กล่ า ว สื บ เนื่ อ งมาจากครู มี ค วามรั ก และซาบซึ้ ง
ในความงดงามของ ภาษาไทยเป็นทุนเดิม และมีความศรัทธาในอาชีพครู ตั้งใจจะ
เป็นครูสอนภาษาไทยที่ดี ส่งต่อคุณภาพของนักเรียน ครูมีบุคลิกภาพที่ดูภูมิฐาน
ด้วยการแต่งกายและรูปลักษณ์ที่แข็งแรงก็เพราะครูเป็นอดีตนักกีฬาวอลเล่ย์บอล
ของมหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น โค้ ช วอลเล่ ย ์ บ อลของโรงเรี ย น สามารถส่ ง ให้ ลู ก ศิ ษ ย์
หลายต่ อ หลายคนเป็ น นั ก วอลเล่ ย ์ บ อลที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาแล้ ว ครู เ ป็ น ชาวจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ช่วงเวลาที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา มีความประทับใจคุณครูสอน
ภาษาไทย คุณครูท่านสอนดี สอนสนุก พูดจาไพเราะ ท�ำให้อยากเรียนรู้ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะความงดงามด้านวรรณศิลป์
ครูสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ส�ำเร็จการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ
๒) วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและครุศาสตร์
มหาบัญฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘
สอนที่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา ๓๓ ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ครูมุ่งหวังที่จะให้ลูกศิษย์มีความรู้ เกี่ยวกับภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง รักที่จะเรียนรู้
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ภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการด�ำรงชีวิต และเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
ค่ายิ่ง ทั้งนี้ ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายวิธีที่ส�ำคัญคือ ครูสามารถ
วิเคราะห์ ความถนัดของนักเรียนแต่ละคน แล้วจัดกิจกรรมฝึกความถนัดให้มีความ
โดดเด่นยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ครู มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล
จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการน�ำกีฬามาเป็นกิจกรรมดูแล ช่วยเหลือนักเรียนให้สนใจการ
ออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา ส่งเสริมความสามารถพิเศษ สนับสนุนการมีงาน มีอาชีพที่
มั่นคงเช่นกรณีตัวอย่างจากศิษย์เก่า “คมสันต์” ปัจจุบันเป็นทนายความและที่ปรึกษา
ทางกฎหมายในหลายบริษัท ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถในการพูด
ระหว่างทีเ่ ป็นนักเรียน เขาได้รบั เลือกเป็นยุวกวีดเี ด่นของประเทศและเขายังเป็นนักกีฬา
วอลเล่ย์บอลของโรงเรียนที่มีความสามารถขับเสภาได้ไพเราะพอๆ กับเก่งกีฬา ส่วน
“สถาพร” ปัจจุบันรับราชการทหารเรือและเป็นโค้ชให้นักกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด
ทีมชาติไทย มีความสามารถในการเขียนบทกวี รวมถึงขับเสภา เช่นเดียวกับ “นงผณี
หรือจ๊ะ อาร์สยาม” มีความสามารถเขียนค�ำประพันธ์และอ่านท�ำนองเสนาะได้ไพเราะ
ปัจจุบันเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง และยังมีลูกศิษย์ อีกหลายคนที่เห็น คุณค่าของภาษา
ไทย เรียนรู้อย่างถูกต้อง และลึกซึ้ง พัฒนาความชอบให้เป็นทักษะ สู่การมีงาน มีอาชีพ
และรักษามรดกที่มีค่านี้ไว้ตลอดไป
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ครูกันยา โพธารินทร์
โรงเรียนบ้านโนนงาม
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

ครูพร้อมช่วยหนู เรียนรู้ได้

ครูกันยา โพธารินทร์ ครูผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนานักเรียนทีม่ ี ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มพี ฒ
ั นาการและความสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ผลงานของครูได้เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
เป็นที่กล่าวถึงและรับรู้อย่างกว้างขวาง เพือ่ นๆ ในวงการครู วงการศึกษาให้สมญานาม
อย่างอารมณ์ดีว่า “เจ้าแม่สื่อและนิทาน” ครูจบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก
ดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในเวลาต่อมาครูได้พัฒนาตนเองจบการ
ศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครูเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ร่าเริงสดใส มองโลกในแง่ดี ครูมาจากครอบครัวที่อบอุ่น ทุกคน
ในครอบครัว ภูมิใจในคุณพ่อมากที่ท่านได้รับยกย่องให้เป็นผู้บริหารโรงเรียน ดีเด่น
ระดับประเทศ ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
นับว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ส�ำคัญ ท�ำให้ครูเดินบนเส้นทางการเป็นครูได้อย่างมั่นใจ
ครูกันยา โพธารินทร์ เป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สอนที่โรงเรียน
บ้านกระสัง จังหวัดสุรินทร์ ครูได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่มสาระสังคม วิทยาศาสตร์
ดนตรี นาฏศิลป์ และลูกเสือ การสอนหลากหลายสาระ รวมถึงการดูแลงานอื่นๆ
เช่น งานพัสดุ งานแนะแนว งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานอาหารกลางวัน
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา และครูก็ท�ำหน้าที่ทุกอย่างด้วย
ความเต็มใจ มีความสุขที่ได้สอนและดูแลนักเรียน ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน
ดนตรี นาฏศิลป์ จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ พร้อมกับการจัดท�ำสื่อช่วยสอน
นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสุข อยากมาโรงเรียนทุกวัน ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๔๒ ด้วยความจ�ำเป็นทางครอบครัวครูตอ้ งย้ายไปสอนทีโ่ รงเรียนบ้านโนนงาม จังหวัด
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อ�ำนาจเจริญ และสอนทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ จนถึงปัจจุบนั โรงเรียนบ้านโนนงามเป็นโรงเรียน
ต้นแบบการจัดการเรียนร่วม ซึ่งท�ำให้ครูต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ครูไม่เคยท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค ด้วยความ
ที่มีจิตใจดี มีเมตตา มองลูกศิษย์ทุกคนคือลูกหลาน ที่ต้องการคนดูแลให้มีพัฒนาการ
สามารถเรียนและอยูร่ ว่ มกันได้ ดังนัน้ ครูจงึ เพิม่ ความพยายามแสวงหาแนวทางการสอน
และจัดท�ำสื่อเพื่อเป็นตัวช่วยที่ส�ำคัญ จึงท�ำให้ครูมีเทคนิคการสอนเล่านิทานอย่าง
สนุกสนานน่าติดตาม มีสื่อการสอนประเภทหนังสือ ประกอบการเล่านิทาน หนังสือ
POP UP มากมาย และเป็นที่น่าสังเกตว่าเนื้อหาสาระจะสอดแทรกจริยธรรมและ
คุณธรรมอย่างสอดคล้องเหมาะกับวัยและพัฒนาการ ผลงานเชิงประจักษ์ที่พัฒนาการ
ของนักเรียน ปรากฏขึน้ เป็นล�ำดับ ผูป้ กครองมีความพึงพอใจพูดต่อๆ กันว่า “…ครูกนั ยา
สอนเก่ง ท�ำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน สามารถชนะการแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรมได้…” และทุกครั้งที่ลูกศิษย์ขึ้นรับเหรียญรางวัล ครูต้องกลั้นน�้ำตา เพราะ
เขาดีใจวิ่งมากอด น�ำเหรียญรางวัลมายื่นให้ครู ครูก็ดีใจและอยากบอกว่า “…ครูพร้อม
จะดูแล และช่วยให้หนูเรียนรู้ เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข…”
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ครูสมมาตร ค�ำเพิ่มพูล
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
จังหวัดอุดรธานี

ผู้สร้าง ส่งเสริม เพิ่มคนดีด้วยงานศิลป์

ครูสมมาตร ค�ำเพิม่ พูล ครูผทู้ มี่ คี วามใฝ่ฝนั ทีจ่ ะถ่ายทอดความคิด จินตนาการณ์
ออกมาอย่างรูปธรรม ครูจงึ รักงานศิลปะมาตัง้ แต่วยั เด็ก และอยากจะเป็นนักออกแบบ
บ้าน จึงพยายามที่จะเรียนรู้ เพื่อหาประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยเลือกเรียนเกี่ยวกับ
งานช่างไม้ ฝึกฝนเรียนรู้ไประยะหนึ่ง แต่กลับได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากผู้สอน ทั้ง
วิธีสอนและพฤติกรรมที่หยาบคาย ในเวลานั้นครูรับไม่ได้ จึงหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้น
และตั้งใจว่าถ้าได้เป็นครู จะเป็นครูที่ดีจะเข้าใจนักเรียนจะพูดจาดีๆ จะดูแลให้เขา
ประสบผลส�ำเร็จตามที่เขาตั้งใจ จะให้ความเห็นใจ จะให้ความยุติธรรมกับเขา ด้วย
แรงผลักนี่เองท�ำให้เลือกเรียน เตรียมความพร้อมที่จะเป็นครูศิลปะและในที่สุดครู
ก็ได้เป็นครูสอนศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ดังใจปรารถนา นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ จวบถึง
ปัจจุบัน ครูมีลูกศิษย์มากมายทั้งที่ตั้งใจเลือกเรียนเพราะชอบวิชาศิลป์ และเลือกเรียน
เพราะชอบครูที่มีความเป็นกันเองเข้าถึงง่าย สามารถให้ค�ำปรึกษาได้ทุกเรื่อง ติดตาม
ดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจัง และที่ส�ำคัญคือกลุ่มที่ไม่มีที่จะไปและเกือบจะไม่มีที่ยืน
เพราะมีภาพของการไม่ตั้งใจเรียน ก่อปัญหา ถูกจัดไว้ในกลุ่มเสี่ยง ลูกศิษย์กลุ่มนี้เป็น
กลุ่มที่ครูต้องเดินเข้าไปหา ครูต้องเป็นที่พักพิง พาเดินไปด้วยกัน ตามแนวทางที่จะไม่
ทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูศ้ ลิ ปะอย่างหลากหลายด้วยวิธเี ปิดโอกาสให้
นักเรียนเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ มีอิสระทางความคิดที่จะถ่ายทอดออกมา ครูจะ
คอยต่อเติมให้คำ� แนะน�ำ ครูเปิดโลกการเรียนรูใ้ ห้กว้าง การให้ได้พบ ได้เรียนรูจ้ ากศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงอย่างใกล้ชิด เรียนรู้จากงานตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การที่ครู
มีลูกศิษย์มากมายและมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ท�ำให้มีเครือข่ายสนับสนุนนักเรียนในรุ่นต่อๆมา
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ครูมีแนวคิดสร้างคนรักศิลปะให้เป็นคนดี มีจิตใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์
สร้างคนคุณภาพในสังคม โดยจัดให้มีโครงการ “ศิลปะจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง”
ซึ่งเป็นโครงการที่ประทับใจนักเรียนทุกคน ทุกรุ่น ดังเสียงจากศิษย์เก่าคนหนึ่งที่กล่าว
ว่า “…โครงการศิลปะจากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้องท�ำให้ผมเห็นความแตกต่างระหว่าง
นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นชนบททีห่ า่ งไกลกับพวกเราทีม่ คี วามพร้อมทุกอย่าง ทีน่ นั่ น้องๆ บางคน
ไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าที่จะใส่มาโรงเรียน พวกเราได้ท�ำอาหารให้น้องทาน สอนให้น้อง
ปฏิบตั งิ านศิลปะ น�ำสิง่ ของทีไ่ ด้รบั บริจาคไปให้ ผมรูส้ กึ ว่าชีวติ นีม้ คี วามสมบูรณ์ เพราะ
ได้ท�ำในสิ่งดีเพื่อคนอื่น ท�ำให้ผมมีพลังที่จะสร้างตัว สร้างอนาคตมิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น
แต่เพื่อคนอื่นๆ ที่ด้อยกว่าเรา…”
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ครูดารา วิมลอักษร
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

สองมือคอยประครอง บรรจงปั้น

ครูดารา วิมลอักษร หรือครู ดร.ดารา วิมลอักษร ครูเชีย่ วชาญการจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ครูมีความตั้งใจจะเป็นครูสอนเด็กเล็กๆ
มาตั้งแต่ครูยังเป็นเด็กนักเรียน เพราะบ้านของครูอยู่ใกล้กับโรงเรียน บางครั้งที่บ้าน
จะแบ่งเป็นบ้านเช่าส�ำหรับคุณครูผู้หญิงที่เพิ่งย้ายมาและไม่มีบ้านพัก ท�ำให้ครูมี
ความใกล้ชิดกับคุณครูผู้หญิงหลายท่าน จึงมีความประทับใจกับบุคลิกลักษณะของ
คุณครูที่เรียบร้อย พูดจาไพเราะ ไปไหนมาไหนก็มีคนรักและให้เกียรติ ดังนั้น เมื่อครู
เติ บ โตถึ ง วั ย ที่ ต ้ อ งได้ รั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ครู จึ ง เลื อ กเรี ย นสายอาชี พ ครู ครู เรี ย น
จบปริญญาตรี สาขาการเรียนการสอนปฐมวัย และเริ่มเป็นครูผู้สอนใน พ.ศ. ๒๕๔๐
สอนที่โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาลัยและอีกหลายโรงเรียน จนถึงปัจจุบันครูสอนที่
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ครู ดร.ดารา วิมลอักษร ศึกษาและเตรียมตัวมาเพือ่ การสอนปฐมวัยโดยเฉพาะ
และครูตระหนักดีว่าลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ที่เป็นราวกับแก้วตาดวงใจของพ่อแม่ เป็นวัยที่
เริ่มต้นของชีวิตเป็นรากฐานการพัฒนาทุกด้าน หากเด็กในวัยนี้ได้รับการดูแลอย่างดี
เหมาะสมกับช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นก�ำลังส�ำคัญของ
ประเทศชาติ การดูแล จัดการเรียนการสอนจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถอย่าง
มาก ดังนั้น ระหว่างท�ำหน้าที่สอน ครูจึงได้ศึกษาเพิ่มเติม จบการศึกษาระดับปริญญา
โท และปริญญาเอก พร้อมกันนีค้ รูได้เอาใจใส่ตอ่ การน�ำประสบการณ์ ความรู้ และความ
สามารถมาใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างทุ่มเท ด้วยความรักและมีเมตตา อีกทั้ง ครูยัง
ได้ท�ำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้มีหลักการที่จะเป็นแนวทางเหมาะสมในการ
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จัดการเรียนการสอนปฐมวัย พร้อมได้นำ� ออกเผยแพร่สเู่ พือ่ นครู และวงการศึกษา อาทิ
เช่น ชุดการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย เป็นต้น ผลที่ปรากฏต่อลูกศิษย์โดยตรงอย่างเป็น
รูปธรรมอาจต้องใช้เวลา ซึ่งต้องดูที่พัฒนาการของลูกศิษย์ บางครั้งจะดูที่ผลงานที่
ปรากฏเป็นระยะว่าลูกศิษย์ พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ หรือไม่เพียงใด ซึ่งตลอด
เส้นทางการท�ำงาน ปรากฏว่าครูได้รบั ความชืน่ ชม และการบอกต่อของพ่อแม่ผปู้ กครอง
อีกทัง้ เพือ่ นผูร้ ว่ มงาน ท�ำให้ครูได้รบั ความไว้วางใจ ส่งผลให้ครูได้รบั รางวัลหลายรางวัล
อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นก�ำลังใจต่อครูเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนาน
เท่าใดก็ตามที่จะเห็นความสวยงามอันมีคุณค่า ครูก็ยังคงให้การดูแลประคับประครอง
ลูกศิษย์ตวั น้อยๆ รุน่ แล้วรุน่ เล่าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความทุม่ เท เสียสละ ทีเ่ ปีย่ ม
ด้วยความรักและเมตตาต่อไป
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ครูวีรียา มาตะรักษ์

โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู ๒๕๐๒)
จังหวัดอุดรธานี

ตัวอย่างดีๆ นักเรียนดี มีความผูกพัน

“ท�ำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” ส่วนหนึ่ง
ของพระราชหัตถเลขา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งนัยแห่ง
พระราชหัตถเลขานี้มีค่ายิ่ง บ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของครู สิ่งที่นักเรียน
เห็นจากครู สิ่งที่ครูพาท�ำล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่ง “ครูวีรียา มาตะ
รักษ์” ได้น้อมรับใส่เกล้า น�ำมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของการเป็นครู และ
การจัดการเรียนการสอนเสมอมา ด้วยลักษณะที่โดดเด่นครูเป็นคนที่รักการอ่าน ชอบ
ภาษาอังกฤษ รักเรียนมาตั้งแต่วัยเด็ก ครั้นเมื่อเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา “วีรียา”
จึงจัดอยู่ในกลุ่มคนเรียนเก่ง ประกอบกับมีความใกล้กับคุณตา ซึ่งท่านเป็นครูท�ำให้
ครูเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพือ่ การเตรียมเป็นครู และ “วีรยี า” ก็เป็นนักเรียนทุน
ในโครงการครุทายาท ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษา
อังกฤษ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ สอนที่
โรงเรียนบ้านบุญมี โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก แม้โรงเรียนจะไกลจากบ้านถึง
๑๕๕ กิโลเมตร แต่ “ครูวีรียา”ก็ไม่รู้สึกท้อ และสอนที่นี่เป็นเวลา ๙ ปี ครูตั้งใจท�ำงาน
ประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่าง ไม่เคยมาสาย ตั้งใจสอน เสียสละเวลาเพื่อเด็กๆ
อ่อนน้อมถ่อมตนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท�ำให้เวลาต่อมาครูได้ศึกษาต่อ และ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ แต่ด้วยความจ�ำเป็นของ
ครอบครัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครูย้ายมาสอนที่โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู๒๕๒๐)
จังหวัดอุดรธานีถึงปัจจุบัน
ครูวีรียา มาตะรักษ์ ตระหนักดีในความเป็นสากลของภาษาอังกฤษ การสอน
ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับเด็กที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ และ
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ถ้าสามารถท�ำให้นักเรียนรักและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เท่ากับเห็นช่องทาง
น�ำไปสูอ่ นาคตทีส่ ดใส ดังนัน้ ครูจงึ น�ำความรู้ ความสามารถ มาออกแบบการจัดกิจกรรม
เรียนการสอนที่สนุกสนาน เน้นการสื่อสารและความเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา
ขณะสอนครูก็ศึกษาวิธีสอนที่เหมาะสม เผยแพร่ ต่อเพื่อนครู ครูได้สร้างความกล้า
ความมั่นใจ ความภูมิใจให้นักเรียน นักเรียนมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ อย่าง
น่าพอใจ และมีมักจะค�ำพูดที่พูดต่อๆ กันว่า “ลูกศิษย์ครูวีรียาเก่งภาษาอังกฤษ” ส่วน
ตัวครูได้รับความชื่นชมจากหน่วยงานทางการศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลมากมาย เช่น
รางวัล “ครูสอนดี” พุทธศักราช ๒๕๕๔ จากส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เป็นต้น ครูจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษควบคู่กับ
การดูแล อบรมสัง่ สอนให้นกั เรียนเป็นคนดีมคี วามรับผิดชอบ มีมารยาท มีความกตัญญู
นอกจากสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้ว ครูยังรับผิดชอบงานอื่น เช่นโครงการอาหารกลาง
ซึ่งนักเรียนจะชอบมากเพราะรู้ดีว่า ถ้าถึงวันที่ครูจะต้องท�ำหน้าที่ประกอบอาหาร
กลางวัน ให้นักเรียนทั้งโรงเรียน นักเรียนที่เรียนกับครูในวันนั้น จะได้ฝึกท�ำอาหาร
พร้อมๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากการสอนที่ประทับใจแล้ว ความใส่ใจ ห่วงใย
เอื้ออาทรของครู ท�ำให้นักเรียนทุกรุ่นมีความรักความผูกพันกับครู บันทึกความรู้สึก
เหล่านี้คงเป็นค�ำตอบได้ดี “…ครูครับวันนี้ผมมีงานท�ำอย่างมั่นคงแล้ว ผมไม่เคยลืม
วันที่ผมไม่มีข้าวกิน ผมได้กินข้าวห่อของครูจนหมด ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าวันนั้นครูก็ไม่ได้
กินข้าวกลางวัน และครูยังห่อข้าวกลางวันมาเผื่อผมทุกวัน…” และ “…ครูครับ ขณะนี้
ผมอยู่ สหรัฐ ตอนเป็นเด็กประถม ผมขี้อายไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ แต่ครูท�ำให้
ผมชอบภาษาอังกฤษผมกล้าพูด เรียนสนุกมากครับ อีกปีเดียวผมก็จะเป็น ดร.ด้าน
การสอนภาษาอังกฤษจากที่นี่ แล้วครับ…”
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ครูจิราพร เหลืองอิงคะสุต

โรงเรียนหนองส�ำโรงวิทยา และองค์กรเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดอุดรธานี

คุณหมอ ขจัดโรคอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ครูจิราพร เหลืองอิงคะสุต ครูผู้มีความศรัทธาในความเป็นครูอย่างแรงกล้า
มาตั้ ง วั ย เด็ ก วั ย ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง เกณฑ์ ต ้ อ งเข้ า โรงเรี ย น ในเวลานั้ น ครอบครั ว ของครู
มีความจ�ำเป็นต้องฝาก “เด็กหญิงจิราพร” ไว้ในความดูแลของคุณลุง ซึ่งท่านเป็นครู
เด็กหญิงตัวน้อยมักจะติดตามคุณลุงไปโรงเรียนเสมอๆ ภาพที่เห็นเป็นประจ�ำคือ
ภาพทีแ่ สดงถึง ความรัก ความเมตตา ความห่วงใยทีค่ ณ
ุ ลุงมีให้เด็กนักเรียนไม่วา่ จะเป็น
การพาเด็กนักเรียนบ้านไกลขึ้นหลังม้ามาโรงเรียน การเตรียมข้าวเหนียว ปลาย่าง
มาเผื่อเด็กๆ การสอนให้อ่านออก เขียนได้ แบบสอนย�้ำซ�้ำทวนอย่างอดทน คุณลุง
ไม่เคยดุหรือท�ำโทษเลย เด็กนักเรียนรักคุณลุงมาก การสอนย�้ำซ�้ำทวนของคุณลุงนี่เอง
ท�ำให้เธออ่านหนังสือออกก่อนวัยเรียน เธอมองคุณลุงเป็นครูผู้วิเศษจริงๆ และตั้งใจว่า
โตขึ้นจะต้องเป็นครูให้เหมือนคุณลุง ครั้นถึงวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ครูก็เข้าศึกษาที่
วิทยาครูอุบลราชธานี เมื่อจบการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงสอบบรรจุได้เป็นครู
ครั้งแรก สอนที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ครูได้รับ
มอบหมายให้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑ และสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่าน เขียนไม่
เหมาะสมกับระดับชั้น ซึ่งครูพบว่า แม้เส้นทางคมนาคม ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ล้อมๆ โรงเรียนอาจจะดูต่างไปจากเมื่อครั้งที่ครูยังเป็น “เด็กหญิงจิราพร” แต่สิ่งที่ไม่
ต่างคือ นักเรียนส่วนมากยัง อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และมีนักเรียนจ�ำนวนไม่น้อยที่อยู่
ในสภาพขาดแคลน ครูจงึ ใช้ความรู้ ความสามารถ ทีร่ ำ�่ เรียนมา จัดท�ำสือ่ พัฒนาวิธสี อน
เพื่อแก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ท�ำให้เวลาต่อมา สือ่ และนวัตกรรมทีค่ รูสร้าง
ได้รับความสนใจจาก เพื่อนครูในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน ตลอดจนเพื่อนครูที่สอน
ภาษาไทยใน USA เช่น แบบฝึกหัด การอ่านเขียน แจกลูก สะกดค�ำ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ และหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
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ครูได้ตระหนักในหน้าทีค่ รูเป็นอย่างดีวา่ การท�ำหน้าทีค่ รูไม่เพียงแต่การสอน อ่านเขียน
เท่านั้น ดังนั้นครูจึงจัดการเรียนการสอน ไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาความขาดแคลน
ครูได้ด�ำเนินการในหลายรูปแบบ ทั้งสละเงินส่วนตัวจัดหาทุนช่วยเหลือ ฝึกงานฝีมือ
งานดอกไม้ใบตอง เพื่อให้สามารถจ�ำหน่าย เป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งสามารถ
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้เป็นที่น่าพอใจ
ครูมีความสุขกับการท�ำหน้าที่ ครู ตลอด ๓๘ ที่ผ่านมา แม้จะต้องอดทน
ทุ่มเท่และเสียสละ แต่ก็มีส่วนส�ำคัญในสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์ สามารถ
ช่วยให้ลูกศิษย์ทั้งจากโรงเรียนบ้านโพธิ์ และโรงเรียนบ้านกู่ อ่าน เขียนได้สมกับระดับ
ชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกปี มีผลงานการอ่าน เขียนเป็นที่ยอมรับ โดยได้
รับรางวัล จากการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทยในระดับต่างๆ นักเรียนทุกคน
มีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกศิษย์
รุน่ ต่อรุน่ ตลอดจนเพือ่ นครูจะบอกกันต่อๆ มาว่า ถ้าพบเห็นนักเรียนคนใดป่วยเป็นโรค
อ่าน - เขียนไม่ได้ ให้ส่งมาให้ครูจิราพร รักษา จะหายขาดทันที
แม้วา่ วันนีค้ รูจะเป็นช้าราชการบ�ำนาญ แต่ครูกย็ งั ท�ำหน้าทีค่ รูในฐานะครูผทู้ รง
คุณค่าแห่งแผ่นดิน สอนภาษาไทย ในโรงเรียนหนองส�ำโรงวิทยา โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
และเป็นจิตอาสาสอนหนังสือเด็กเร่รอ่ น ซึง่ ด�ำเนินการโดย ทัง้ องค์กรเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดอุดรธานีครูได้ตั้งปณิธานว่าจะท�ำหน้าที่สอน
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อการอ่าน-เขียนภาษาไทย อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว
ของเด็กไทยต่อต่อไป
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ครูองอาจ พรมประไพ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์

มือหนึ่งเทคโนโลยี มอบสิ่งที่ดีให้ลูกศิษย์

ครูองอาจ พรมประไพ ครูผเู้ ชีย่ วชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ครูเป็นชาวอุตรดิตถ์ เกิดและเติบโตจากครอบครัวชาวนาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูก
ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนท่าน จึงสนับสนุนให้ลูกๆ ทุกคนได้เรียนหนังสือ ครูเป็นเด็ก
ที่มีอุปนิสัยเรียบร้อย และรักการเรียน มีผลการเรียนดีมาตลอด และมีความใฝ่ฝัน
ทีจ่ ะเป็นครู จึงสอบเข้าเรียนต่อทีว่ ทิ ยาลัยครูอตุ รดิตถ์ จบ ปกศ.สูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
เมื่อเรียนจบก็ยังไม่สามารถเป็นครูได้ เพราะอายุยังน้อย ท�ำให้ต้องเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี จบ กศ.บ.วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์ จากนั้น ก็เข้าสู่อาชีพครูในปี พ.ศ.
๒๕๑๙ สอนที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ครูสอนที่นี่ จนถึง เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ ครูได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ตลอดมา และถึงแม้จะ
เป็นข้าราชบ�ำนาญครูก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ท�ำหน้าที่สอนต่อ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ครูก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ปัจจุบนั ครูได้รบั การแต่งให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเทคโนโลยีของ สสวท. ประจ�ำจังหวัด
อุตรดิตถ์ และจังหวัดก�ำแพงเพชร ท�ำหน้าที่นิเทศติดตาม พัฒนาครูตามโครงการ
โรงเรียนผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สสวท.
ครูเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อน�ำมาพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ ระหว่างที่ท�ำ
หน้าที่เป็นครูผู้สอน ครูได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ และต่อมา
ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ ครูได้ศึกษาหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จนมีความเชี่ยวชาญ
ส่งผลให้โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เปิดสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ โดยครูเป็นผู้จัดท�ำหลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอน
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ตลอดเวลา ๓๙ ปี ครูได้ท�ำหน้าที่สอนอย่างเต็มพลังความสามารถ พัฒนา
หลักสูตร และวิธีสอนเพื่อให้นักเรียนเท่าทันต่อสื่อและเทคโนโลยีที่ก้าวไกลอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ได้จุดประกายความคิดให้นักเรียน มีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่อยอด
ความสามารถที่จะอยู่ในโลกของอนาคตได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และน่าตื่นเต้นในเวลานั้น ท�ำให้สามารถ
ชักชวนนักเรียนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงเข้าสู่โลกของความคิดสร้างสรรค์ ครูได้ช่วยให้นักเรียน
แต่ละรุ่นจ�ำนวนไม่น้อยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น “รูท” เด็กที่ติดเกมส์อย่างน่าวิตก
ครูได้ช่วยให้เขากลายเป็นนักออกแบบงานสร้างสรรค์ มีผลงานร่วมกับกลุ่มโครงงาน
“ลานจอดปลอดภัย” ได้รับรางวัลจาก สสวท. ท�ำให้เขาได้ไปฝึกงานต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
ปัจจุบันเขาเป็นข้าราชการรัฐสภา “เอฟ” เป็นเด็กทีเรียนไม่เก่งไม่ชอบเรียน แต่เมื่อมา
เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลายเป็นก�ำลังส�ำคัญด้านหุ่นยนต์ ความสามารถของเขา
ท�ำให้เขาได้รับทุนเรียนต่อด้านการออกแบบหุ่นยนต์ นอกนี้ยังมีลูกศิษย์อีกหลายคน
ก�ำลังเรียนต่อ หลายคนเป็นบุคลากรคุณภาพ ตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งจะสร้างเครือข่ายคนคุณภาพ
ต่อไป และที่ผ่านมา ครูใช่ว่าจะดูแลเฉพาะนักเรียนเท่านั้น หากแต่ครูยังดูแลเพื่อนๆ
ครูอีกหลายให้มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ดูแลครูคหกรรมให้เป็น
ครูสอนคอมพิวเตอร์ได้ เป็นต้น
“ครูองอาจ พรมประไพ” เป็นครูมือหนึ่งในการสอนคอมพิวเตอร์ที่สร้าง
ลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น รุ่นละหลายๆ คน ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ในหลากหลายสาขา และวันนี้ท่านก็ยังคงท�ำหน้าที่สอน มอบสิ่งดีๆ ให้ลูกศิษย์ต่อไป
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ครูชุมพล สุระดม
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี

ให้รู้จริง ไปให้สุด เปลี่ยน ชีวิตได้

ครู ชุ ม พล สุ ร ะดม ครู ผู ้ มี ค วามรู ้ ความช� ำ ชาญในสายอาชี พ (ไฟฟ้ า )
ครูมีประสบการณ์ในการสอนนักศึกษาให้เป็นช่างระดับฝีมือ ให้มีความรู้ มีทักษะ
มีจรรยาบรรณ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงกับงานที่ต้องการ นอกจากนี้ครูยังสอน
ประชาชนทั่วไปและสอนผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ ตามแนวทางหลักสูตรระยะสั้น ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการท�ำงาน สร้างงานสร้างอาชีพ ผลงาน
ที่ผ่านมานอกจะปรากฏต่อผู้เรียนแล้ว ยังมีผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันในสนามหรือเวที
การแข่งขันต่างๆ แต่ละปีได้รบั รางวัลหลายรางวัล สร้างชือ่ เสียงให้สถาบันอย่างต่อเนือ่ ง
ครูเป็นครูสายช่างที่มีบุคลิกภาพของความเป็นครูอย่างน่าชื่นชม เพราะมีความเข้าใจ
พื้ น ฐานของผู ้ เรี ย น สามารถถ่ า ยทอดความรู ้ ห รื อ สอนตรงกั บ ความต้ อ งการและ
ความสามารถของผู้เรียน ครูเป็นผู้ที่รักและศรัทธาในค�ำว่า ครูคือผู้ให้ มาตั้งแต่เด็ก
มีความปรารถนาจะเรียนสายตรงเพื่อเป็นครู แต่ด้วยความจ�ำเป็นทางครอบครัวและ
ได้รับค�ำแนะน�ำด้วยความหวังดีว่า เป็นช่าง มีงานท�ำและมีเงินตามมาทันที จึงเริ่มต้น
ด้วยการเรียนสายอาชีพ แต่ถึงกระนั้นก็พยายามต่อยอดความรู้สู่สายครู
ครูจบการศึกษา ปวช.ช่างไฟฟ้าก�ำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี ครุศาสตร์
บัณฑิต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) จาก สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ และศึกษา
ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เริ่มเป็น
ครูครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ สอนที่เทคโนโลยีภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ และในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบนั สอนทีว่ ทิ ยาลัยเทคนิคอุทยั ธานี ตลอดระยะเวลาทีค่ รูสอนสิง่ ที่
บอกถึ ง ความเป็ น ครู คื อ การอุ ทิ ศ เวลาในการสอนทั้ ง ภาคทฤษฏี แ ละภาคปฏิ บั ติ
ทั้งในเวลาและนอกเวลาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ ติดตามการฝึกงานอย่างจริงจัง
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จนลูกศิษย์ มีงาน มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ดังนั้นลูกศิษย์แต่ละปีหรือ
รุ่นแล้วรุ่นเล่าจะมีความประทับใจและผูกพันกับครู ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ครูสอนเราแล้วให้ไปต่อและไปให้สุด
“…ผมและเพื่อนอีกสองคนเป็นตัวแทนของ วิทยาลัย เข้าแข่งขันทักษะการ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ก่อนเข้าแข่งขันครูนัดพวกเรามาฝึก ครูดูแล แนะน�ำพวกเรา
อย่างใกล้ชิด ครูทุ่มเท เสียสละเพื่อพวกเรา ไม่ใช่เฉพาะเรื่องฝีมือ เท่านั้น แต่ครูห่วงใย
ในทุกเรื่อง และพวกเราก็ไม่ท�ำให้ครูผิดหวังเราได้รางวัลชนะเลิศ ได้ทุนการศึกษา
สร้างชื่อเสียงให้สถาบัน เราฝึกตนเองให้มีทักษะมากขึ้น และได้ไปต่ออีกหลายเวที
กวาดรางวัล มาติดๆ กัน และที่ได้ไปต่ออีกก็คือ ได้เรียนต่ออีกระดับ จบการศึกษาเป็น
ช่างแอร์มีฝืมือ มีงานมีอาชีพ เพื่อนอีกคนไปต่อถึงญี่ปุ่น เข้าแข่งขัน สร้างชื่อเสียงให้
ประเทศ กลับมามีงานมีอาชีพทีม่ นั่ คง ครูสอนเราให้ไปต่อจริงๆ…” และ “…ผมครับอดีต
ผู้ต้องขังก่อนจะพ้นโทษมีโอกาสได้เรียนรู้การติดตั้งแอร์กับครู พวกเราเรียนหลักสูตร
ระยะสั้น ครูเตรียมการสอนมาอย่างดี สอนพวกเราฝึกปฏิบัติเข้าใจง่ายๆ เราท�ำ
ได้รวดเร็ว ผมพ้นโทษออกมา ยังขอค�ำแนะน�ำจากครูได้ตลอด และเวลานี้ผมมีร้านแอร์
เป็นของตัวเอง ผมดูแลลูกค้าอย่างดีตามที่ครูสอน และผมให้สัญญาครับผมจะไม่กลับ
ไปที่นั่นอีกต่อไป…”
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ครูเสมอ หาริวร
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๒
จังหวัดอุบลราชธานี

พลิกชีวิตไทบรู สู่ความพอเพียง

ครูเสมอ หาริวร กับโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก มีนักเรียนโดยเฉลี่ยแต่ละปี ๔๐ คน เปิดท�ำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม
ศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในหมู่บ้านท่าล้ง หมู่บ้านเชิงเขา ใต้อุทยานผาแต้ม
ริมฝั่งแม่น�้ำโขง มีประชากรประมาณ ๓๕๐ คนทั้งหมดคือชาวลาวอพยพ เรียกตนเอง
ว่าไทบรู ที่นี่เป็นหมู่บ้านเงียบสงบไม่มีอบายมุขใดๆ แต่ทว่ามีปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือ
ความยากจน อาศัยอยู่ในบ้านที่ทรุดโทรม ท�ำการเกษตรไม่ได้ผลพอที่จะเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง เพราะพื้นดินส่วนใหญ่เป็นหิน ขาดแคลนแหล่งน�้ำ เด็กๆ ขาดสารอาหาร
อย่างรุนแรง ส่งผลต่อสติปัญญาค่อนข้างต�่ำ ชุมชนไม่ให้ความส�ำคัญกับโรงเรียน
หรือการศึกษาทีก่ ล่าวถึงทัง้ หมดคือสภาพทัว่ ไปก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือก่อนทีค่ รูเสนอ
หาริวร จะเข้ามารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ และสอนในโรงเรียนที่ครูตั้งใจเลือกที่จะ
มาดูแลและมาสอนทั้งๆ ที่ครูทราบข้อจ�ำกัด ตลอดจนสภาพชุมชนเป็นอย่างดี คงเป็น
เพราะชีวติ ของครูทเี่ ริม่ ต้นด้วยความยากล�ำบาก ต้องต่อสูด้ นิ้ รน ใฝ่หาความรู้ จนกระทัง่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ท�ำให้ความยากล�ำบากที่ผ่านมา กลายเป็นบทเรียนที่มี
แนวทางแก้ไขในตัว ไม่สามารถอธิบายหรือบอกใครได้ ต้องเจอตรงๆ ที่หน้างาน ครูใช้
ความสามารถและบุคลิกภาพส่วนตัวที่เป็นคนอ่อนน้อม ท�ำอะไรท�ำจริงไม่ย่อท้อ คิดถึง
ประโยชน์ทจี่ ะเกิดกับเด็กๆ และชาวบ้านเป็นส�ำคัญครูขอความร่วมมือจากชาวบ้าน ผูน้ ำ�
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียนและมีความ
ปลอดภัยส�ำหรับนักเรียน อีกทั้งได้ชักชวนคณะกรรมการศึกษา น้อมน�ำท�ำความเข้าใจ
กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง เพื่อน�ำมาใช้เป็นทิศทางในการจัดการ
เรียนการสอน ครูใช้เวลาทั้งหมด มุ่งมั่นท�ำงานทั้งบริหารจัดการเรียนและสอน ซึ่งเน้น
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การสอนในเชิงบูรณาการ สอนการท�ำเกษตรแบบผสมผสานด้วยการลงมือปฏิบัติเป็น
ส่วนใหญ่ อาจจะมีอปุ สรรคบ้าง โดยชาวบ้านมักจะมีคำ� ถามเสมอว่า “...มาโรงเรียนท�ำไม
ไม่ค่อยได้เรียน มีแต่ท�ำงานหรือท�ำไม ให้เด็กท�ำงาน...” ครูก็ตอบค�ำถามเหล่านั้น ด้วย
การพยายามท�ำความเข้าใจกับผู้น�ำชุมชนกับผู้ปกครองหรือกับนักเรียน และผลผลิต
ทีไ่ ด้สามารถแปรรูปเป็นอาหาร เป็นรายได้สำ� หรับนักเรียน ครูใช้วธิ สี อนนักเรียน พัฒนา
ครู พัฒนาชาวบ้านไปพร้อมๆ กัน จนทุกคนเข้าใจว่านี่คือการเรียน และแปลงเกษตร
คอกเลี้ยงสัตว์ หมู เป็ด ไก่ บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ โรงท�ำปุ๋ยหมัก คือห้องเรียน ครูจัดตั้ง
กลุ่มยุวเกษตรกรให้เป็นพลังขับเคลื่อนทั้งระบบ ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลที่ ๑ สถาบัน
เกษตรกรดีเด่น ประเภทยุวเกษตรกรระดับประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ผลงานจับต้องได้
ปรากฏชัด ได้รับรางวัลมากมาย หน่วยงานภายนอกชื่นชมให้การสนับสนุน โรงเรียน
เพียงหลวง ๑๒ ได้รับความสนใจจากบุคคล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอพียงอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
๑๐ ปีผ่านไปนักเรียนทุกคนมีแววตาที่สดใส ภาพที่ทุกๆ เช้าผู้ปกครองจูง
ลูกหลานมาส่งให้ครู โดยไม่ต้องมีห่อข้าวกลางวัน เสียงร้องเพลงชาติ ท่องบทอาขยาน
เจื้อยแจ้วไพเราะจับใจยิ่งนัก สร้างความประทับใจและเพิ่มพลังศรัทธาแก่ชุมชนชาว
ไทบรู มองเห็นช่องทางท�ำมาหากินตลอดชีวิตมากขึ้น วิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทิ้งความ
ยากล�ำบากไปสิน้ และวันนีค้ รูเกษียณจากราชการแล้วแต่ยงั คงไปโรงเรียนเป็นทีป่ รึกษา
ของโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ครูสุรชัย บุญเรือง
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
จังหวัดอุบลราชธานี

ครูคณิต พาคิดเป็นระบบ พบอนาคตดี

ครูสุรชัย บุญเรือง ครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครูผู้มีชื่อ
เสียงเป็นที่รู้จัก ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพราะผลการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่สะท้อนผ่านความสามารถของนักเรียน ด้านการแข่งขันความเลิศทาง
คณิตศาสตร์ในเวทีต่างๆ ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ท�ำให้ได้รับรางวัลมากมาย
สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและผลงานที่ส่งต่อ ความรู้ความสามารถของ
นั ก เรี ย นในการสอบเรี ย นต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น� ำ ของประเทศ
เมื่อจบการศึกษาได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือมีงานท�ำ ประกอบอาชีพใน
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพส่วนตัวที่มั่นคง นอกจากนี้
ครูยังมีผลงานที่เกิดจากสังเคราะห์ แนวการสอนคณิตศาสตร์ เผยแพร่ในบทบาท
ของวิทยากร เอกสารงานวิจัย ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ครูสุรชัย บุญเรือง ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญของ สสวท.ว่าเป็นครู
ผู้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศ ปัจจุบันครูได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนิเทศติดตาม พัฒนาครู ตามโครงการผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. กล่าวได้วา่ นับตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๓
ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเวลา ๓๘ ปีที่ครูเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช ครู ไ ด้ ท� ำ หน้ า ที่ ค รู ส อนคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นานั ก เรี ย นไปสู ่
การเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีและคุณูปการการศึกษาอย่างยิ่ง ครูเป็นตัวอย่างของ
ผู้ด�ำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล มีวิสัยทัศน์ และมีการวางแผนอย่างเป็นระบบตั้งแต่วัยเด็ก
เมื่อย้อนไปในวัยเรียน ครูเป็นเด็กเรียนดีและคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนให้เรียน ท่าน
ทัง้ สองปรารถนาจะให้ลกู เป็นครู ซึง่ “เด็กชายสุรชัย”ในเวลานัน้ ก็ชอบอาชีพครู เพราะ
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เขาคิดว่า “ครูสอนคนให้เป็นคนดี” และเขาคิดเชื่อมโยงต่อไปว่าการจะสอนให้เป็น
คนดี ครูตอ้ งเป็นคนดี เขาจึงวางแผนส�ำหรับตัวเอง เป็นคนดีดว้ ยการเข้าเรียนธรรมศึกษา
ที่ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม ครูต้องมีระเบียบวินัย เขาสมัครเรียน รด. จนเรียนจบ รด.ปี ๕
ครูตอ้ งมีความรู้ ความสามารถในการสอนคนให้คดิ เป็น วิเคราะห์ได้ เขาจึงวางแผนการ
เรียนใน วิชาการศึกษา จิตวิทยาและคณิตศาสตร์ ทุกอย่างจึงถูกหล่อหลอมมาเป็น
“ครูสุรชัย บุญรุ่งเรือง” ครูมือหนึ่งด้านการสอนคณิตศาสตร์ จะอย่างไรก็ตามสิ่งที่
เป็นหัวใจหรือแก่นทีค่ รูให้ความส�ำคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีมากกว่าค�ำว่าเรียนเก่ง
จะเรียนคณิตศาสตร์เก่งหรือไม่ ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรู้ด้วยความ
เข้าใจ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิด คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วน น�ำไปสู่การใช้ชีวิตให้มีความรอบคอบ ช่วยแก้ปัญหา และหรือ
ช่วยให้หลุดจากสถานการณ์ที่วิกฤตในชีวิต
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ครูมยุรี ทับทิมหิน
โรงเรียนเวตะวันวิทยา
จังหวัดอุบลราชธานี

พลังกอด พาลูกศิษย์ พ้นวิกฤต

“ …พลังกอดสามารถช่วยท�ำให้สภาพจิตใจและร่างกายมีพลังเพิม่ ขึน้ การกอด
เป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้ทั้งคนที่เรากอด และตัวเราเอง…” ครูมยุรี ทับทิมหิน ไม่คิด
มาก่อนว่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ค�ำกล่าวนี้และเข้าใจในพลังนี้ ครูเป็นคนที่มีบุคลิกภาพ
เรียบร้อย มีสัมมาคารวะ พูดจาฉาดฉาน มีความมั่นใจในตัวเอง ครูมาจากครอบครัวที่
มีอาชีพค้าขาย แต่ครูรัก ศรัทธาในอาชีพครู เพราะคิดว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่สร้างคน
ให้เป็นคนดี สังคมจะเจริญต้องเป็นสังคมทีม่ คี นดีมากกว่าคนไม่ดี แม้วา่ ครูจะเป็นอาชีพ
ที่มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับอาชีพของครอบครัวก็ตาม ครูจึงมุ่งศึกษาต่อในระดับสูง
จนกระทั่งเรียนจบได้รับปริญญา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ครูผ่านการสอบคัดเลือก
ได้เป็นครูสอนที่โรงเรียนเวตะวันวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครูสอนที่นี่จนถึงปัจจุบัน
ครูได้รับมอบหมายให้สอนวิชาสังคมศึกษาและสุขศึกษา พร้อมกับการดูแล
โครงการที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีความ
เชื่อมั่นในหลักคิดที่ว่าในคนดี มีความรู้ต้องคู่คุณธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมใดๆ ก็ตามครูจะสอดแทรกการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ
การมีวินัยในตนเองและการเป็นผู้มีจิตอาสา ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากสภาพจริง มี
หลายครั้งที่ครูพานักเรียนไปช่วยดูแลเพื่อนยามล�ำบาก เป็นต้นว่าไปเยี่ยมดูแลเพื่อนที่
เจ็บป่วย ไปช่วยปรับปรุงบ้านเพื่อนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ที่ เ อื้ อ อาทรต่ อ กั น ท� ำ ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรั ก และผู ก พั น กั บ ครู
นอกจากนี้ ครูมีความเข้าใจต่อสภาพพื้นฐานนักเรียนดีว่านักเรียนส่วนมากจะมาจาก
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ครอบครัวทีม่ คี วามขาดแคลน ขาดแคลนทัง้ ความรัก ความอบอุน่ และมีปญ
ั หาเศรษฐกิจ
ดังนั้น การสอน การดูแล ต้องควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย เพื่อให้การสนับสนุน
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งตลอดเวลา ๓๙ ปีที่ผ่านมา ครูท�ำหน้าที่ทั้งหมดด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ อดทนต่อปัญหาอุปสรรคและการเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิต แต่ครูก็
ไม่ท้อเพราะครูตระหนักว่าครูคือที่พึ่งสุดท้ายของลูกศิษย์ทุกคนที่ก�ำลังตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต ดังเช่น กรณี “ชีวิตเจ้าลูกแมวทั้ง ๖” (นักเรียนชาย ๖ คน) ซึ่งครูพบว่าทั้ง ๖
ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด แต่ละคนมีอาการหนักน้อยมาก
ต่างกัน การดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองก็เป็นไปตามมาตรการที่ต่างกัน แต่สิ่งที่ครูต้อง
ด�ำเนินการคือครูเข้ามารับอุปการะ ดูแล ส่งต่อ ติดตาม ถามถึงด้วยตนเอง เวลาผ่านไป
ต้องใช้อดทนด้วยความเมตตา และจิตวิญาณของความเป็นครูอย่างสูง
ครูมยุรี ทับทิมหิน ยอมรับว่าบางครั้งรู้สึกเหนื่อย แต่ทุกครั้งที่ลูกแมวทั้ง ๖
เข้ามากราบ แล้วสวมกอด ท�ำให้ครูร้ไู ด้ว่ามีพลังบางอย่างทีท่ �ำให้ครูรอ รอต่อไปอย่างมี
ความหวัง มองเห็นอนาคตที่สดใสของทั้ง ๖ เหลือเวลา อีก ๑ ปี เท่านั้นที่ลูกแมวทั้ง
๖ จะจบจากวิทยาลัยเทคนิคพร้อมด้วยวุฒิ ปวช.

รางวัลครูขวัญศิษย์ | 341

ครูวีระศักดิ์ เพ็งธรรม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

ครูผู้ปิดทองหลังพระ

ครูวีระศักดิ์ เพ็งธรรม ครูผู้สอน ในสายวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ครูผู้ได้รับค�ำกล่าวขวัญถึงว่าเป็น
“ผูป้ ดิ ทองหลังพระ” เพราะตลอดเวลามากกว่า ๒๐ ปีทคี่ รูมงุ่ มัน่ ตัง้ ใจจัดการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังดูแลเอาใจใส่นักศึกษาด้วยความรัก ความเมตตา ติดตาม
ถามถึง ส่งผลให้ทุกคนประสบความส�ำเร็จ มีผลงานที่มีคุณภาพ เข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ในแต่ละปีหลากหลายเวที ได้รับรางวัลอย่างมากมาย สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน และ
ส่งผลอย่างยิ่งต่อการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษา โดยครูไม่เคยเสนอตัวขอรับ
สิง่ ตอบแทนใดๆ จึงชนะใจทุกคนไม่วา่ จะเป็นนักศึกษา เพือ่ นร่วมงานหรือผูบ้ งั คับบัญชา
ท�ำให้หลายๆ ฝ่ายที่เสนอชื่อครูเข้ารับรางวัลต่างๆ ยอมรับว่าครูเหมาะสมกับทุกรางวัล
และรางวัลที่เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนลูกศิษย์ทั้งเก่าและปัจจุบันมอบให้
อย่างไม่มีเงื่อนไข ว่า ครูคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ ผู้ปั้นดินให้
เป็นดาว ผู้สร้างคนให้เป็นมนุษย์ สร้างเด็กยากจนในชนบทสู่นักเรียน นักศึกษารางวัล
พระราชทานถึง ๙ คน ครูผมู้ คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษา ต่ออาชีวศึกษาแก่ชมุ ชนและสังคม
ครูเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อการศึกษาและลูกศิษย์ ครูมีจิตวิญาณความ
เป็นครูที่แท้จริง
เมื่อมองย้อนหลังถึงการเข้าสู่อาชีพครูจะพบว่า แรกเริ่มมาเป็นครูโดยไม่ตั้งใจ
จะเรียกว่าตกงานคงไม่ได้ แต่จะเรียกว่ามาเพื่อพักพิงชั่วคราวก็น่าจะใช่ เพราะหลังจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ ก็มาสมัครงานที่
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวะชีวิตดีได้เป็นครูจ้างสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ นับว่า

342 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสชีวิตครู เห็นสภาพเด็กนักศึกษาที่ล้วนเป็นเด็กชายขอบชายแดน
พื้นฐานทางครอบครัวมีฐานะล�ำบาก ทางเลือกมีไม่มากนัก เขาคงต้องการคนที่เข้าใจ
ดูแล อบรมสั่งสอน ให้ได้ทั้งความรู้ และแนวทางการด�ำเนินชีวิต ครูจึงตัดสินใจก้าว
สู่การเป็นครูผู้สอนอย่างเต็มตัวและเต็มใจ แม้ไม่มีความรู้ด้านวิธีสอนก็พัฒนาตนเอง
และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้อย่างไม่ยากนัก เพราะหัวใจของครูเปี่ยมล้น
ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่แล้ว
เมื่ อ เวลาผ่ า นไปมี ผ ลงาน
เป็นรูปธรรมมากมาย เช่น นักเรียน
ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๒ สาขาไฟฟ้า
ก�ำลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ
ทองในการแข่งขัน “Worldskills
ASEAN Bangkok ๒๐๑๘” และ
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าก่ อ สร้ า งโยธาได้ รั บ
รางวัลเหรียญทองจากผลงาน “ใบ
มีดขูดมันส�ำปะหลัง DTEC” เป็นต้น
นอกจากนี้ สิ่งที่สร้างความภูมิใจให้
ครูมากที่สุด คงจะเป็นความส�ำเร็จของลูกศิษย์ทุกคน เป็นคนดี มีงาน มีอาชีพที่มั่นคง
แล้วบอกว่าครูอยู่ในหัวใจลูกศิษย์ทุกคน ดังศิษย์เก่าคนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นวิศวกร
และมีกิจการเป็นของตนเอง ฝากความในใจถึงครู “..ครูคือแบบอย่างที่ดีของพวกเรา
ครูไม่เคยประพฤติปฏิบัติตนในทางเสื่อมเสีย ครูเป็นคนทันสมัยว่องไวทั้งความคิดและ
การท�ำงาน ทุกครัง้ ทีพ่ วกเราจะคิดออกนอกลูน่ อกทาง เราจะคิดถึงครูเสมอ ไม่อยากให้
ครูต้องผิดหวังเพราะพวกเรา ผมมีวันนี้ วันที่ผมประสบความส�ำเร็จทั้งการเรียนและ
อาชีพได้เพราะครู…”
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ครูสัญญา แสนทวีสุข
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒
จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ส่งพลังบวก สู่การเปลี่ยนแปลง

ครูสัญญา แสนทวีสุข ครูผู้สั่งสมพลังบวกมาทั้งชีวิต เพราะครูเป็นคนที่ไม่เคย
คิดน้อยเนื้อต�่ำใจใดๆไม่ว่าจะเรื่องความเป็นอยู่หรือการศึกษาเล่าเรียน แม้จะเป็น
คนรักเรียน แต่ด้วยความจ�ำเป็นทางครอบครัว ท�ำให้ไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้
ครูกเ็ ลือกบรรพชาเป็นสามเณร ศึกษาเล่าวิชาสามัญควบคูก่ บั ศึกษาพระบาลี จนกระทัง่
จบมัธยมศึกษาปีท่ ี่ ๖ ได้ศกึ ษาต่อจนส�ำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต จากมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สิ่งที่สั่งสมก็เป็น
แรงบันดาลใจให้อยากเป็นครู แม้ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการก็ถือว่าเป็นการ
สั่งสมประสบการณ์ที่ดี
เมื่อครูได้เป็นครูผู้สอนต�ำแหน่งอัตราจ้างที่โรงเรียนชายแดนกัมพูชา ครูพัก
ในโรงเรียนได้พบเห็นวิถีชีวิตของเด็กๆ ที่มีความยากล�ำบากยิ่งกว่าครูในวัยเด็ก ท�ำให้
ครูมีโอกาสดูแล อบรมสั่งสอนทั้งยามปกติและยามที่พวกเขาป่วยไข้ ครูได้เข้าใจ ค�ำว่า
ครูคือผู้ให้ มากขึ้น พลังการคิดบวกมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จากนั้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๔๔ ครูมีโอกาสได้ท�ำงานในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นการจัดการ
ศึกษาแบบให้เปล่า ส�ำหรับนักเรียนที่ขาดโอกาสทุกประเภท ครูก็ท�ำหน้าที่ทั้งการสอน
และดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบทุกคน ในจ�ำนวนนีม้ ที งั้ นักเรียนทีร่ า่ งกายปกติและ
มีความบกพร่องหรือเด็กพิการ ครูใส่ใจให้การดูแลราวกับพ่อแม่ดูแลลูก กลางวันสอน
ปกติ กลางคืนอบรมสัง่ สอน ดูแลความเป็นอยูแ่ ละสอนซ่อมเสริม ครูได้ทำ� หน้าทีค่ รูอย่าง
เต็มความสามารถ โดยมิได้หวังค�ำชื่นชมหรือค่าตอบแทนที่มากกว่าเงินที่ได้รับแต่ละ
เดือน แต่ครูตั้งใจจะส่งพลังบวกสู่ เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ ให้เขามีความพยายามที่
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จะพัฒนาตนเอง ให้มีพลังบวกที่จะพาให้มองข้ามความพกพร่อง ไม่น้อยเนื้อต�่ำใจกับ
ชีวิต เพื่อไปสู่เป้าหมายของแต่ละคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ครูได้เข้ารับราชการ ต�ำแหน่ง
ครูผู้ช่วยและท�ำหน้าที่ครูเรือนนอนต่อด้วยความตั้งใจ อดทนและเสียสละ เพื่อพัฒนา
นักเรียนตามที่เคยปฏิบัติมา ครูมีผลงานที่ปรากฏต่อคุณภาพนักเรียนมาก ลูกศิษย์
จ�ำนวนไม่น้อยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ
ท�ำงานประกอบอาชีพเป็นคนดีไม่สร้างภาระต่อสังคม อาทิเช่น “โจ เจ เค คิง” เด็ก
แฝด ๔ คน พ่อแม่ทิ้งให้ยายเลี้ยง เมื่อยายไม่มีก�ำลังจะเลี้ยงดู จึงน�ำมาทิ้งไว้ที่โรงเรียน
“ครูสัญญา แสนทวีสุข” ต้องท�ำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ เลี้ยงดูตั้งแต่แบเบาะ ป้อนข้าว
ป้อนนม อบรมสั่งสอนเรื่อยมา โรงเรียนคือบ้านของแฝด ๔ จนกระทั่ง เรียนจบมัธยม
ศึกษาปี่ที่ ๖ แม้จะไม่ได้เรียนต่อ แต่ก็สามารถท�ำงาน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและยาย
ได้ ส่วน “สุบิน” นิติศาสตร์บัณฑิตท�ำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทแห่งหนึ่ง
ส�ำหรับ “ภาวณี” เป็นพยาบาลวิชาชีพและ“ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกพร” เป็นครูสอน
การศึกษาพิเศษ เป็นต้น
เมื่อการท�ำงานในเชิงการบริหารจัดการมีมากขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ครูจึงได้รับแต่งตั้งให้ ด�ำรงต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด
มหาสารคาม และเวลานั้นครูเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างเครือข่าย ขยายหน่วยบริการ
การดูแลเด็กพิการให้มมี ากขึน้ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครูได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี
จนถึงปัจจุบนั ซึง่ แม้วา่ ครูจะท�ำหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร แต่ครูกย็ งั คงท�ำหน้าที่ สอน และดูแล
นักเรียนดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ด้วยความเชื่อมั่นว่าพลังบวกจะช่วยพัฒนานักเรียน
ทุกคน พลังบวกจะน�ำสู่การเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
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ครูกิจวัฒน์ แสนศรีระ

โรงเรียนชุมแพศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวิถีชีวิตมีค�ำถาม ศิลปะมีค�ำตอบ

ครูกิจวัฒน์ แสนศรีระ จาก “เด็กชายกิจวัฒน์” เด็กผู้ชายซนๆ คนหนึ่งที่ชอบ
วาดการ์ตูนล้อเลียนเพื่อนๆ เป็นที่สนุกสนาน ท�ำให้คุณครูผู้สอนศิลปะในเวลานั้น
เห็นแววความมีศิลปะของเขา คุณครูจึงสนับสนุน ฝึกฝนให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้น
จนกระทัง่ มีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ซึง่ นับว่าเป็นแรงบันดาลใจทีส่ ำ� คัญท�ำให้เขาใช้ความรู้
ความสามารถทางศิลปะ เรียนต่อจนจบปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา จากคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เขาคือ “ครูกจิ วัฒน์ แสนศรีระ”
เริ่มเป็นครูผู้สอนศิลปะที่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม จังหวัดพิจิตร และด้วยความจ�ำเป็น
ของครอบครัวจึงย้ายไปสอนที่โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน
โดยยังคงรับผิดชอบสอนวิชาศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ตามความถนัด และวิชาทีร่ ำ�่ เรียนมา
ซึ่งตลอดเวลา ๒๓ ปีครูได้ทุ่มเท ถ่ายทอด ความรู้ด้านศิลปะสู่นักเรียนอย่างสุด
ความสามารถ ท�ำให้นักเรียนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลในระดับต่างๆ สร้าง
ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้นักเรียนและโรงเรียนอย่างมากมาย นอกจากนี้ครูยัง
เป็นก�ำลังส�ำคัญที่ช่วยเหลืองานหรือสร้างงานด้านศิลปะแก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนได้รับ
การกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งส่งผลให้ครูได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รางวัล
ครูแกนน�ำ MASTER TEACTER ทัศนศิลป์ จาก สพฐ. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้น
ครูกจิ วัฒน์ แสนศรีระ ตระหนักดีวา่ ศิลปะมีคณ
ุ ค่ามากกว่าทีค่ ดิ มากกว่าทีเ่ ห็น
เพราะศิลปะ มีสว่ นส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะดูแล ช่วยเหลือ รักษา ซ่อมแซมบางส่วนของชีวติ ทีข่ าด
หายไป หลายต่อหลายครั้งที่ครูต้องเดินเข้าหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อยื่นศิลปะให้เขา
ได้พักพิง ได้เรียนรู้ ได้อยู่กับศิลปะเพื่อค้นพบตัวเอง ท�ำให้มีทางที่จะเดินออกจากความ
เสี่ยงนั้นๆ แล้วก้าวสู่อนาคตที่ดี ดังเช่น “จตุพร” มาจากครอบครัวที่ขัดสน เขาอาจจะ
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ไม่ได้ไปต่อ แม้จะมีความสามารถศิลปะเพียงใดก็ตาม แต่เพราะครูได้ดูแล และหาทุน
สนับสนุนการศึกษาท�ำให้เขาได้กา้ วสูโ่ รงเรียนเพาะช่างทีใ่ ฝ่ฝนั เวลาต่อมาเขาคือเจ้าของ
ผลงานที่ได้รางวัลระดับชาติ หลายต่อหลายรางวัล พร้อมกับผลงานฝากไว้ที่ผนัง THAI
PAVILION ประเทศสวีเดน ส่วน “อานนท์” แม้ว่าต้องหยุดเรียนกลางคัน ผลงานจะ
ไม่โด่งเหมือนเพือ่ นๆ แต่เขาก็นำ� ความรู้ ความสามารถแลกกับรายได้ เพือ่ ดูแลพ่อทีป่ ว่ ย
ติดเตียง สะสมเงินบางส่วนเปิดร้านท�ำธุรกิจเล็กๆ รับเขียนป้าย ออกแบบเวทีที่อ�ำเภอ
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได้เป็นอย่างดี
แม้ว่าครูจะต้องอดทน เสียสละ สักเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อยามที่ลูกศิษย์ทุกคน
พบปัญหา พบโจทย์ของชีวิตได้เลือกศิลปะเป็นค�ำตอบ ก็นับว่าคุ้มค่านักส�ำหรับชีวิต
ครูคนหนึ่งที่รักงานศิลป์เป็นชีวิตและจิตใจ
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ครูโยธิน พรมณี

กศน.ต�ำบลท่าประดู่ กศน.อ�ำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

มีความพร้อมและพร้อมให้โอกาส

ครูโยธิน พรมณี เป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจมีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะ
เวลาในการเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของผู้เรียนซึ่งไม่จ�ำกัดอายุ และรูปแบบการเรียน เป็นการศึกษาที่พร้อม
จะดูแลคนไทยทุกคนที่ขาดโอกาสและต้องการจะพัฒนาตนเอง “ครูโยธิน พรมณี”
แห่ง กศน. ต�ำบลท่าประดู่ กศน.อ�ำเภอนาทวี ก็พร้อมที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มความสามารถ ครูมีความพร้อมทั้งความรู้ซึ่งครูจบการศึกษา
ปริญญาตรีเทคโนโลยีทางการเกษตร (วทบ.) มีประสบการณ์ ผ่านการอบรม ศึกษา
ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สาธาณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์และฮ่องกง
นอกจากนี้การที่ครูปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒๐ ปี
ครูจึงมีความเข้าใจในสภาพความแตกต่าง ความหลากหลายของผู้เรียนเป็นอย่างดี
อี ก ทั้ ง ครู มี ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น ในด้ า นความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย การปฏิ บั ติ ต นตาม
ขนบธรรมเนียม แบบแผนของวิถีชีวิตในท้องถิ่น ครูได้ช่วยให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญ
ของการศึกษา พร้อมกับเตรียมแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ ครูเน้นการสอน
แบบบูรณาการ ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม ท�ำให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกว่ามีปมด้อย ครูมีความรู้รอบด้าน นอกวิชาสามัญแล้ว ครูยังให้ความรู้
ให้การศึกษาต่อเนื่อง โดยการเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มสนใจโดยเฉพาะด้านเกษตร
การท�ำงานอย่างทุ่มเท เสียสละซึ่งไม่เฉพาะการสอนเท่านั้น ครูยังช่วยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาชุมชน จึงท�ำให้ครูได้รับการยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม จากลูกศิษย์
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ศาสนา ตลอดชาวชุมชน ครูมลี กู ศิษย์มากมาย ทัง้ สายสามัญและอาชีพ
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ส�ำหรับสายสามัญลูกศิษย์ได้น�ำความรู้ไปเรียนต่อระดับสูง สามารถสอบเข้ารับราชการ
เป็นต�ำรวจ ทหาร หรือผู้น�ำท้องถิ่น ส่วนสายอาชีพก็น�ำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ
ของตนหรือสร้างงาน ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งปัจจุบันครูยังคงท�ำหน้าที่เพื่อสร้าง
โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชาวชุมชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพต่อไป
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ครูนฤมล เนียมหอม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร

อุดมการณ์แน่วแน่ ไม่ยอมแพ้ต่อแรงต้าน

“… สิ่งที่เราคิด เราพูด และเราท�ำ ล้วนเป็นการส่งสารไปยังเด็กๆ ของเรา
เราจึงต้องระมัดระวังทั้งกายและใจโดยเฉพาะค�ำพูดของเราให้ดี…” นี่คือสิ่งที่ครู
ดร.นฤมล เนียมหอม เตือนตัวเองอยู่เสมอในฐานะ ที่เป็นครูปฐมวัย จึงไม่แปลกตลอด
ระยะเวลา ๒๗ ปีทค่ี รูทำ� หน้าทีน่ ี้ จะพบครูแสดงความรัก ความห่วงใย ลูกศิษย์ตวั น้อยๆ
ด้วยการกอด สบสายตา ย่อตัวลงระดับเดียวกับเด็ก พูดคุยกับเด็กอย่างสุภาพอ่อนโยน
ครูเป็นผู้ที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู เพราะในวัยเด็ก “เด็กหญิงนฤมล”
ประทับใจ คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ท่านเก่ง รอบรู้ สง่างาม มีระเบียบวินัย รัก
และเมตตานักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตัง้ ใจว่าโตขึน้ จะเป็นครู ครูสำ� เร็จการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาปฐมวัย จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูตงั้ ใจเพือ่ จะเป็นครูปฐมวัย หรือครูอนุบาลอย่างแท้จริงและ
เข้าสู่เส้นทางการเป็นครูครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สอนที่โรงเรียนทุ่มมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
ครูตระหนักในความส�ำคัญของสอนปฐมวัยดีวา่ เป็นการสอนทีต่ อ้ งวางรากฐาน
อย่างถูกต้องซึ่งต้องใช้เวลา ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นคนส�ำคัญที่ต้องเป็นคนดี คนเก่ง
มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง และมีเมตตาที่มาจากใจ
อย่างแท้จริง การสอนระยะแรกๆ ครูกด็ ำ� เนินการไปตามปกติเหมือนๆ กับทีค่ รูทา่ นอืน่ ๆ
ปฏิบัติมา ซึ่งก็ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้สอน อ่านออก เขียนได้
โดยเร็ว แต่ขัดกับการส่งเสริมพัฒนาการส�ำหรับเด็กปฐมวัย ครูยอมรับว่า เป็นการยาก
ที่เปลี่ยนทัศนคติดังกล่าว แต่ครูก็ไม่ท้อที่จะสร้างความเข้าใจ ซึ่งการท�ำความเข้าใจกับ
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เพือ่ นครูหรือโรงเรียนนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยาก เพราะทุกคนเข้าใจอยูแ่ ล้ว แต่สำ� หรับผูป้ กครอง
ต้องใช้ความพยายาม ครูได้พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมือ พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนให้คิดดี ท�ำดี พูดดี บูรณาการกับ
การใช้ชีวิตประจ�ำวันของเด็กๆ โดยผ่านกิจกรรมการร้อง เล่น เต้นร�ำอย่างสนุกสนาน
และมีความหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม น�ำนวัตกรรมการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อปลูกฝังการรักการอ่าน มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษา เด็กๆ ได้ท�ำกิจกรรมสนุกๆ สลับการพักผ่อน การออกก�ำลังอย่าง
เหมาะสม เด็กมีความสุข มีพัฒนาการตามวัย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง
ในที่สุดครูก็สามารถท�ำให้ห้องเรียนส�ำหรับเด็กปฐมวัย กลายเป็นห้องเรียนตัวอย่าง
ส�ำหรับหน่วยงานต้นสังกัด เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยส�ำหรับ
โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ครูเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อ
พัฒนางานอยู่เสมอ จึงท�ำให้มีผลงานการวิจัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อมากมาย ซึ่งผลงาน
ที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางคือ นวัตกรรมการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน และครูเป็นผู้หนึ่งที่มีผลงานดีเด่นรางวัลสมาน - คุณหญิง
เบญจา แสงมลิ จึงนับว่าครูเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษายิ่งนัก
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ครูจินตนา ธิปัน
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่

จุดประกายให้คิด ประดิษฐ์งาน

ครูจินตนา ธิปัน เป็นชาวเชียงใหม่โดยก�ำเนิด เติบโตมาท่ามกลางสวนล�ำไย
ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว ในวัยเด็กยามใดที่ “เด็กหญิงจินตนา” อยากจะมีของ
เล่น เด็กน้อยคนนีต้ อ้ งคิด ประดิษฐ์เองและรูส้ กึ สนุกกับสิง่ ประดิษฐ์นนั้ ๆ ครัน้ เมือ่ เติบโต
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อครอบครัวมีมากขึ้น จึงเลือกเรียนต่อสายอาชีพ สาขาบัญชี
เพือ่ จะมุง่ สูก่ ารท�ำงานธนาคาร ในเวลานัน้ คิดเพียงว่าจะท�ำให้มรี ายได้ดี แต่กต็ อ้ งผิดหวัง
กลับมานัง่ รอโอกาสต่อไป ระหว่างรองาน จึงคิดพัฒนาตนเอง ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เปิด อดทนเรียนจนส�ำเร็จการศึกษารับปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษา
นอกระบบ ประกอบกับมีความสามารถพิเศษ ด้านบัญชี และภาษาอังกฤษ จึงพร้อมที่
จะเดินบนเส้นทางของอาชีพครู ดังนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงได้เป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย โดยสอนกลุม่ สาระการงานพืน้ ฐานอาชีพ และเทคโนโลยี จนถึงปัจจุบนั
รวมเวลา ๓๘ ปี
ชีวติ ทีผ่ า่ นมา ครูเป็นตัวอย่างของผูม้ โี อกาสท�ำให้ความความคิด และความฝัน
เป็นความจริง จากความคิด ความชอบในวัยเด็ก ถูกหล่อหลอมด้วยความรู้ ที่ใฝ่หา
วิทยาการทันยุคสมัย และถ่ายทอด สู่ผู้อื่น ครูเป็นผู้ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ทั้งศึกษา
ด้วยตนเอง หรือการเข้าประชุมสัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูอ้ นื่ ทัง้ ในและต่างประเทศ
มีผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบของการวิจัย หนังสือ เอกสาร บทความ จ�ำนวน
มาก ท�ำให้ได้รบั ความเชือ่ ถือเป็นทีพ่ งึ่ ทางวิชาการให้กบั หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งปัจจุบันครูเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครูท�ำงานการจัดการเรียนการสอน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และอดทน ทนต่อปัญหา
อุปสรรคเพื่อการดูแลนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ เพราะครูไม่ได้ท�ำหน้าที่เฉพาะ
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การสอนในสาระทีร่ บั ผิดชอบเท่านัน้ ค�ำว่า สอน ส�ำหรับครูจนิ ตนา ธิปนั นัน้ ครอบคลุม
ทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีเป้าหมายส�ำคัญในการสร้างเยาวชนให้มี
ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นเหตุ เป็นผล ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ด้วย
ตัวเองได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลูกศิษย์ของครูทั้งหมดจะอยู่ในวัยรุ่น การดูแล
ช่วยเหลือให้มีทักษะชีวิตนับว่าเป็นเรื่องส�ำคัญ ครูจึงมีบทบาทส�ำคัญต่องานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาครูได้รบั การชืน่ ชม จากเพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผู้ปกครอง ในเรื่องของการมีข้อมูลนักเรียนอย่างครอบคลุม มีระบบ พร้อมน�ำมาใช้
ทัง้ นีเ้ พราะบุคลิกภาพทีส่ ภุ าพอ่อนโยน มีความเมตตา ของครูทำ� ให้เข้าถึง เข้าใจนักเรียน
ด้วยการมั่นติดตามถามหา ครูน�ำข้อมูลนักเรียนมาเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการออกแบบ
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญท�ำให้ลูกศิษย์สนใจการเรียน นักเรียนคนใดที่สนใจ
อยู่แล้ว ก็จะสนใจยิ่งขึ้น และชวนเพื่อนให้มาร่วมเรียนรู้ ห่างจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
ด้วย กิจกรรมโครงงาน ซึง่ เน้นการเรียนรูด้ ว้ ยการคิด ปฏิบตั เิ ป็นกลุม่ ช่วยส่งเสริม ทักษะ
ชีวิต ตลอดจนสามารถคิดประดิษฐ์ สร้างงานสร้างสรรค์ มีผลงานดีๆ เป็นที่ชื่นชม ได้
รับรางวัล ส่งผลให้นักเรียนเจ้าของผลงาน ไปต่อได้จริง ดังเช่น กลุ่มของ “แพท”
คิดประดิษฐ์ เครื่องมือปลิดขั้วล�ำไย ต่อมาหลายคนไปต่อและมีอาชีพเป็นวิศวกร กลุ่ม
ของ “ปาย” คิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ เขียนลายเครื่องลายคราม หลายคนไปต่อในสาขา
อัญญมณี ท�ำธุรกิจ SME ส่งออก พัฒนา ต่อยอดธุรกิจครอบครัวหรือ เป็น ครู อาจารย์
และกลุม่ ของ “บิก๊ เอ็ม” คิดประดิษฐ์ อุปกรณ์ ประเภท Walker หลายคนในกลุม่ พัฒนา
ต่อยอดความรู้ตนเองไปหลายสาขาโดยเฉพาะวิศกร
วันนี้ ความเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครูยังคง
สอน แต่เชื่อว่าคนต้นแบบของการใฝ่เรียนรู้เช่นครู ยังมีไฟในการร่วมสร้างเยาวชน
คิดประดิษฐ์ นวัตกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาตนเอง สร้างสังคมคุณภาพต่อไป
รางวัลครูขวัญศิษย์ | 353

มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โครงสร้างคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

๑. คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๒. คณะกรรมการด�ำเนินงานกิจการของมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการวิชาการ
๒.๒ คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
๒.๓ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
๒.๔ คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
๑. นายกฤษณพงศ์
๒. คุณหญิงสุมณฑา
๓. นายไพฑูรย์
๔. นางสุมน
๕. นายไกรสิทธิ์
๖. คุณหญิงกษมา
๗. นายน�ำยุทธ
๘. นายพินิติ
๙. นายประพจน์
๑๐. นายสุภกร
๑๑. นายดิเรก
๑๒. นางศรีวิการ์
๑๓. นายจักรพรรดิ
๑๔. นางสาวสุทธาสินี
356 | มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี

กีรติกร
พรหมบุญ
สินลารัตน์
อมรวิวัฒน์
ตันติศิรินทร์
วรวรรณ ณ อยุธยา
สงค์ธนาพิทักษ์
รตะนานุกูล
อัศววิรุฬหการ
บัวสาย
พรสีมา
เมฆธวัชชัยกุล
วะทา
วัชรบูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑
รองประธานกรรมการคนที่ ๒
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑๕. นางสาวจุไรรัตน์
๑๖. นางเบญจลักษณ์
๑๗. นายชัยพฤกษ์
๑๘. นางบุษยา
๑๙. นายสมศักดิ์
๒๐. นายกฤษฎา
๒๑. นายภัทรุตม์
๒๒. นางสาวรจนา
๒๓. นางวัฒนาพร
๒๔. นางสาววิภา
๒๕. นางมณฑา

แสงบุญน�ำ	
น�้ำฟ้า
เสรีรักษ์
มาทแล็ง
โชติรัตนะศิริ
บุญราช
ทรรทรานนท์
วงศ์ข้าหลวง
ระงับทุกข์
ลัคนาพรวิสิฐ
แสงชัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการด�ำเนินงานกิจการของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
คณะกรรมการวิชาการ
๑. นายกฤษณพงศ์
กีรติกร
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
รองประธานกรรมการคนที่ ๑
๓. คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการคนที่ ๒
๔. นายจักรพรรดิ
วะทา
กรรมการ
๕. นายดิเรก
พรสีมา
กรรมการ
๖. นางเบญจลักษณ์
น�้ำฟ้า
กรรมการ
๗. นายแพทย์สุภกร
บัวสาย
กรรมการ
๘. นางสาวทินสิริ
ศิริโพธิ์
กรรมการ
๙. นายนคร
ตังคะพิภพ
กรรมการ
๑๐. นางสาวเจือจันทร์
จงสถิตอยู่
กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการ
๑๒. นางวาสนา
เลิศศิลป์
กรรมการ
๑๓. นายนพพร
สุวรรณรุจิ
กรรมการ
๑๔. นายอมรวิชช์
นาครทรรพ
กรรมการ
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิน
จันทรเสนาวงศ์
กรรมการ
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๑๖. นายเฉลิมพร
พงศ์ธีระวรรณ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
เจริญพรพัฒนา
๑๘. นางมณฑา
แสงชัน
๑๙. ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๐. ผู้แทนคณะประเมินผลกระบวนการคัดเลือกครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๕๘
(คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
๒๑. นายอุดม
วงษ์สิงห์
๒๒. นางสาวจตุพร
สุทธิวิวัฒน์
๒๓. นางสาวรักชนก
กลิ่นเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
๑. นายอิสระ
ว่องกุศลกิจ
ประธานกรรมการ
๒. นายสนั่น
อังอุบลกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นายชิงชัย
หาญเจนลักษณ์
กรรมการ
๔. ศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์
บุญเกียรติ
กรรมการ
๕. นายแพทย์ปราเสริฐ
ปราสาททองโอสถ กรรมการ
๖. นางศิรินา
ปวโรฬารวิทยา
กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย์จีระเดช อู่สวัสดิ์
กรรมการ
๘. นายไพรินทร์
ชูโชติถาวร
กรรมการ
๙. นายฐาปน
สิริวัฒนภัคดี
กรรมการ
๑๐. นายศุภชัย
เจียรวนน์
กรรมการ
๑๑. นายรุ่งโรจน์
รังสิโยภาส
กรรมการ
๑๒. นายวนัส
แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ
๑๓. นายชาญศิลป์
ตรีนุชกร
กรรมการ
๑๔. นายสราวุฒิ
อยู่วิทยา
กรรมการ
๑๕. นางเบญจลักษณ์
น�้ำฟ้า
กรรมการ
๑๖. นางสาวปาริชาติ
สกุลภาพนิมิตร
กรรมการ
๑๗. นายกฤษฎา
เปี่ยมพงศ์สานต์
กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวยลไฉไล
จตุรทิศ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๑๙. นางสาวจตุพร
๒๐. นางนุสรา

สุทธิวิวัฒน์
สกลนุกรกิจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
๑. นายมานิจ
สุขสมจิตร
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อ�ำนวยการองค์การกระจายเสียง
รองประธานกรรมการ
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๓. ผู้อ�ำนวยการบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
๔. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
กรรมการ
๕. นายกสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์
กรรมการ
แห่งประเทศไทย
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน
กรรมการ
๗. นายจรูญ
ไชยศร
กรรมการ
๘. นายประกิต
หลิมสกุล
กรรมการ
๙. นายสมหมาย
ปาริจฉัตต์
กรรมการ
๑๐. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์
กรรมการ
๑๑. นายสมาน
สุดโต
กรรมการ
๑๒. นายวิเชษฐ์
พิชัยรัตน์
กรรมการ
๑๓. นายชวรงค์
ลิมป์ปัทมปาณี
กรรมการ
๑๔. นายพลพิบูล
เพ็งแจ่ม
กรรมการ
๑๕. นางเอื้ออารี
หมื่นอินกุล
กรรมการ
๑๖. นางสาวสุพัฒนุช
สอนด�ำริห์
กรรมการ
๑๗. นายบัลลังก์
โรหิตเสถียร
กรรมการ
๑๘. นางจารุภา
สังขารมย์
กรรมการ
๑๙. นายสมชาย
วรสินวัฒนา
กรรมการ
๒๐. นายบุตรดา
ศรีเลิศชัย
กรรมการ
๒๑. นางปิยาภรณ์
มัณฑะจิตร
กรรมการ
๒๒. นายมานพ
ทิพย์โอสถ
กรรมการ
๒๓. นายสุรศักดิ์
จิรวัสตร์มงคล
กรรมการ
๒๔. นายพรชัย
ปุณณวัฒนาพร
กรรมการ
๒๕. นางกมลทิพย์
ใบเงิน
กรรมการ
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๒๖. นายโกศล
๒๗. นายศักดิ์สิทธิ์
๒๘. นายสวิชย์
๒๙. นายปฏิวัติ
๓๐. นางชุติมณฑ์
๓๑. นางสุนันทา
๓๒. นางรุจิรารัตน์
๓๓. นายจันทร์ยงยุทธ
๓๔. นางสาวภมรศรี
๓๕. นางผลิพร
๓๖. นางสาวเสาวลักษณ์

สงเนียม
วิบูลศิลป์โสภณ
บ�ำรุงสุข
วสิกชาติ
ศรีข�ำ	
พลโภชน์
บรรจง
บุญทอง
แดงชัย
ธัญญอนันต์ผล
กมลนาวิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการต่างประเทศ
๑. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ที่ปรึกษา
และแปซิฟิก (ยูเนสโก)
๒. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษา ที่ปรึกษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ)		
๓. นายเตช
บุนนาค
ประธานกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
๕. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฝ่ายต่างประเทศ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
๖. อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๗. อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๘. อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ
๙. นางศรีวิการ์
เมฆธวัชชัยกุล
กรรมการ
๑๐. นางสาวสุทธาสินี
วัชรบูล
กรรมการ
๑๑. นางสาวจุไรรัตน์
แสงบุญน�ำ	
กรรมการ
๑๒. นางเบญจลักษณ์
น�้ำฟ้า
กรรมการ
๑๓. นางสาวทินสิริ
ศิริโพธิ์
กรรมการ
๑๔. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๕. หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักนโยบายและแผน กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
๑๗. นางนันทวรรณ
๑๘. พร
๑๙. นางขนิษฐา
๒๐. นางศุภรา
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิน
๒๐. นางสาวธันว์ธิดา
๒๑. นางสาวณิชา
๒๒. นางสาววงเดือน

เจริญพรพัฒนา
ไฮนดส์
สุทธิวิวัฒน์
ห้านิรัติศัย
บาคาวอส
จันทรเสนาวงศ์
วงศ์ประสงค์
มั่นนุช
สุวรรณศิริ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๒
PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD FOUNDATION 2019
เลขมาตรฐานสากลประจ�ำหนังสือ ๙๗๘-๖๑๖-๙๒๙๗๔-๗-๕
พิมพ์ครั้งแรก
จ�ำนวนพิมพ์
จัดท�ำโดย
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ

ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์

รูปเล่ม
พิมพ์ที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑,๐๐๐ เล่ม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
นางเบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า นายสุภกร บัวสาย
นางชัดเจน ไทยแท้
นายอุดม วงษ์สิงห์
นางสาวณัฐธยาน์ บุณยทวีพัฒน์
นางสาวชนกพรรณ วรดิลก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เลขที่ ๓๘๘ อาคาร เอส. พี. ชั้น ๑๓
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๐๗๕ ๕๔๗๕
นายวัฒนสินธุ์ สุวัตนานนท์
บจก.มาตาการพิมพ์
เลขที่ ๗๗ /๒๖๑ ม.๔ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ โทร. ๐๒ ๙๒๓ ๕๗๒๕

ติดต่อ
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ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
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