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เพราะการศึกษาคือการพัฒนาชีวิต

“เพราะการศึกษาคือการพัฒนาชีวติ มนุษย์” นีจ่ งึ เป็นเหตุผลทีน่ กั การศึกษา หรือ ‘ครู’
ผู้หนึ่งตระหนักถึงความจ�าเป็นของการปฏิรูปการศึกษาในพื้นที่บ้านเกิดของตน
ท�าอย่างไรโรงเรียนและสถานศึกษาจึงจะเป็นพื้นที่แห่งความสุขของครูและ
นักเรียน ท�าอย่างไรการเรียนรู้จึงจะกินความหมายกว้างไกลกว่าที่เป็นอยู่แค่ในชั้น
เรียน ท�าอย่างไรกระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ควรเน้นความเก่งทางวิชาการสถาน
เดียว โดยหลงลืมความสามารถด้านอืน่ ๆ ของนักเรียน ท�าอย่างไรนักเรียนจึงจะปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมทีก่ า้ วไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีลา�้ สมัยได้โดยทีย่ งั
คงความภูมใิ จในรากเหง้าวัฒนธรรมของตน ท�าอย่างไรนักเรียนจึงภูมใิ จในคุณค่าของ
ตนเอง และได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรม ความดี ฯลฯ
ภายใต้แนวคิดใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนมีทักษะส�าหรับการออกไปด�ารงชีวติ ในโลกที่เปลีย่ นไป
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โดยมีทกั ษะส�าคัญทีส่ ดุ คือ ทักษะการเรียนรู้ (learning skill) เพือ่ ให้เด็กในศตวรรษที่
21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่แตกต่างและหลากหลายกว่าเดิม นั่นคือการก้าวข้าม
สาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะ เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
ครูช่วยออกแบบการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบ PBL (Problem Based Learning) สิ่ง
ที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ PLC (Professional Learning Community) อันเกิดจากการรวมตัวกันของครู เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�าหน้าที่ของครูอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาของไทยก�าลังอยู่ในขั้นตอนการขับเคลื่อนไปข้าง
หน้า แต่ระบบการศึกษาที่เน้นการกุมอ�านาจในส่วนกลางก็ท�าให้ยากจะขับเคลื่อนไป
ได้ง่าย พื้นที่บางแห่งที่มองเห็น ‘ปัญหา’ จึงเริ่มตระหนัก และลงมือปฏิรูปการศึกษา
ในพืน้ ทีข่ องตน โดยจัดการขับเคลือ่ นอย่างมีระบบ ยึดโยงกับสภาพสังคม ความเป็นไป
ในพื้นที่ เพื่อสามารถตอบโจทย์ของพื้นที่ได้ โดยยังคงวัฒนธรรมที่ดีงาม เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้คนและภาคีเครือข่าย
หนึ่งในพื้นที่ที่มีการจัดการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่ได้อย่างเข้มข้นและ
น่าสนใจ คือจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักการศึกษาอย่าง ไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คนปัจจุบันเป็นคีย์แมน หรือตัวขับเคลื่อนหลัก
ด้วยตระหนักว่าการปฏิรปู การศึกษาคือความจ�าเป็นอย่างยิง่ “เพราะการศึกษาคือการ
พัฒนาชีวิตมนุษย์” หากมนุษย์ไม่มีการพัฒนา สังคมจะล้าหลังและพร่องคุณภาพไป
อย่างน่าสะพรึงเพียงไร
การเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนต้องเกิดขึ้น ไม่ใช่ห้องเรียนที่ ‘แช่แข็ง’ ความรู้
อยูก่ บั ทีเ่ หมือนหลายสิบปีกอ่ น ครูยงั สอนแบบเดิมๆ ไม่ตา่ งจากการหลับตาสอน ขณะที่
สังคมก้าวไปไกลล�้าหน้าจนครูตามไม่ทัน เด็ก ซึ่งเป็นผู้เรียน จะก้าวสู่ความทันยุค
เป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพได้อย่างไร นอกจากนั้นทุกวันนี้ระบบการศึกษายังวัดผลที่
คะแนนสอบ เด็กคนไหนแพ้ก็ถูกคัดออก หรือค่านิยมว่าเด็กต้องเก่ง ต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยให้ได้ ฯลฯ
การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จะไม่วัดเอาคะแนนสอบเป็นตัวตั้ง แต่จะมองเห็น
คุณค่า และศักยภาพอันหลากหลายของผู้เรียน
“พื้นที่เชียงใหม่มีผู้ปกครองเด็กที่เป็นชาวเขา พูดไทยไม่ได้ เขาไม่ได้ต้องการ
ให้ลูกจบมหาวิทยาลัย เขาบอกว่าจบแค่ ม.6 ท�างานได้ พูดไทยได้ก็พอใจแล้ว จะได้
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การศึกษาส�าหรับเด็กกลุ่มนี้ก็เพื่อให้เด็กไปต่อได้ด้วยวิถีของ

เ รา การศึกษา อการ

าชีว
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เขา พ่อแม่มีรายได้เดือนละไม่ถึงพัน สถานศึกษาจึงต้องมีทางออกคือจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่คอื ‘ทวิศกึ ษา’ เป็นหลักสูตรทีโ่ รงเรียนต้องคิดขึน้ เอง เพือ่ ตอบโจทย์
ในพื้นที่ให้ได้
“คุณไพรัชดึงการมีส่วนร่วม สามารถตอบโจทย์พื้นที่ได้ว่าคุณภาพการศึกษามี
หลากหลาย สะท้อนทัศนคติของการศึกษาว่าสามารถงอกงามที่ไหนก็ได้ ไม่ใช่เข้าลู่
ที่พรากพ่อพรากแม่ ยัดเยียดความจนให้เขา ยิ่งเรียนยิ่งจน โจทย์ของการแก้ปัญหา
ในพื้นที่คือการเอาชีวิตเขาเป็นตัวตั้ง แล้วแก้ปัญหาจากจุดนั้น” ผู้คลุกคลีในแวดวง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้หนึ่งให้ภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่เชียงใหม่ ซึ่ง
ขับเคลื่อนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแกนน�าหลัก

ด้วยฐานะและหน้าที่ของ อบจ. ที่สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจหน้าที่
ดูแลโรงเรียนเพียงแค่ 4 โรง แต่ในขณะทีโ่ รงเรียนอืน่ ๆ เกือบทัว่ ทัง้ จังหวัดอยูใ่ นสังกัด
สพฐ. มีกระทรวงศึกษาธิการก�ากับดูแล แต่ด้วยการจัดท�าโครงสร้างและระบบข้อมูล
จัดประชุมเวทีเพื่อบูรณาการ รับฟังความคิดเห็น นี่คือกลไกที่ อบจ. เชียงใหม่ใช้ใน
การ ‘ทลายก�าแพง’ อย่างได้ผล โดยมีเป้าหมายเพื่อท�าให้ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือ
ข่าย ได้เห็นพ้องร่วมกัน นี่คือการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างรุ่งอรุณของชีวิตวัยเยาว์
ให้เติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้
ในอนาคต
หากเด็กๆ เติบโตขึน้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีความหลากหลาย มีคณ
ุ ค่าในแบบของตน
ผืนแผ่นดินก็จะสามารถงอกงามได้ เหมือนเช่นต้นไม้หลากพันธุท์ ลี่ ว้ นเติบโตเป็นร่มเงา
อันชื่นเย็น ไม่ได้เป็นไม้ที่แคระแกร็น หรือมีเพียงพันธุ์เดียวสะพรึบพรั่งล้อสายตา
สังคมโลกคงจืดชืดพิกล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนต้องมีภาวะในการน�า สามารถพัฒนาศักยภาพของครูท่ี
เคยถูกครอบง�าจากฐานความคิดเดิมๆ ที่ล้าหลัง เปลี่ยนทัศนคติของครู เปิดกว้างให้
ครูมีอิสระในการท�างาน จัดการเรียนการสอนแบบลงมือท�า ใช้กระบวนการ Active
Learning เช่น ใช้โจทย์ในพื้นที่มาเรียน เป้าหมายสุดท้ายคือความงอกงามสามอย่าง
หนึ่ง-เด็กต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สอง-ต้องมีความสามารถทางวิชาการ สามต้องมีทักษะชีวิต เพื่อสามารถปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมได้
โรงเรียนทัง้ หมดซึง่ ผูเ้ ขียนลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลในเชียงใหม่ 5-6 แห่งนีอ้ ยูใ่ นสังกัด
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ของ สพฐ. ทั้งสิ้น มีเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล
แต่ด้วยการทลายก�าแพง อบจ. เชียงใหม่ได้ทา� ให้โรงเรียนเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่แห่ง
การเรียนรู้ที่ได้ผล และขยายผลงอกงามให้เป็นที่รับรู้ในชุมชนและระดับประเทศ มี
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะการน�า เป็นเพื่อนมิตรที่ครูวางใจ
เมือ่ ท้องถิน่ ลุกขึน้ มาจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนเอง ย่อมรูจ้ กั ปัญหาได้ดี
กว่าส่วนกลาง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกว่า สามารถพัฒนาโรงเรียนและผูเ้ รียนให้เติบโต
ได้อย่างที่พึงเป็น พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน ชาวบ้าน ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้าง
กระบวนการเปลี่ยนแปลง มองเห็นช่องทางการเติบโต และสามารถปรับตัวยืดหยุ่น
ได้ดีกว่าระบบ ‘สั่งการ’ จากส่วนกลางโดยไม่ได้ตระหนักรู้ปัญหาที่มีอยู่
“ทีผ่ า่ นมาเราปฏิรปู การศึกษาก็จริง แต่ปฏิรปู โครงสร้างการบริหารงานเป็นส่วน
ใหญ่ เป็นการปฏิรปู มาจากข้างบน ไม่ได้คา� นึงถึงเด็กซึง่ เป็นเป้าหมายส�าคัญสูงสุดของ
การศึกษา โดยเฉพาะการบริหารจัดการโรงเรียนของภาครัฐกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง
ทั้งหมด ที่จริงแล้วโรงเรียนรัฐเป็นหน่วยปฏิบัติท่ีเล็กที่สุด แต่โรงเรียนก็ขาดแคลน
ทรัพยากรต่างๆ เยอะมาก โรงเรียนยังไม่สามารถคิดนวัตกรรม กิจกรรมอะไรใหม่ๆ
ได้ เพราะต้องรับนโยบายมาจากส่วนกลาง ครูของเรายังต้องท�าหน้าที่สารพัด ทั้งการ
เงิน พัสดุ ฯลฯ มันจึงเกิดการเหลื่อมล�า้ ในพื้นที่มาก” ไพรัช รองนายก อบจ.เชียงใหม่
สะท้อนถึงปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาที่มาจากส่วนกลาง
วกเข้ามาในพื้นที่เชียงใหม่ นักบริหารการศึกษาผู้นี้ช้ีให้เห็นภาพว่ามีโรงเรียน
รัฐบาลอยู่ 800 กว่าแห่ง ในจ�านวนนี้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดประมาณ 150
กว่าแห่ง ทรัพยากรต่างๆ ที่บริหารโรงเรียนล้วนมาจากผู้ปกครอง จากการรับบริจาค
ในโรงเรียน เด็กที่มาเข้าโรงเรียนมีคุณภาพเพราะมีความพร้อม แต่ยังมีเด็กเกือบ
40-50 เปอร์เซ็นต์อยู่ในสถานะที่ขาดแคลนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่งผลให้เกิด
ความเหลื่อมล�า้ ทางคุณภาพสูงมาก ทุกวันนี้โรงเรียนในเชียงใหม่ไม่มีผู้อา� นวยการถึง
60-70 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนทีอ่ ยูห่ า่ งไกล เป็นเพราะผูบ้ ริหารการศึกษาเหล่านี้
สอบมาจากส่วนกลาง กว่าจะประกาศผลสอบก็ประมาณหนึ่งปี เป็นปีที่ทา� ให้โรงเรียน
ว่างผู้บริหาร จะขยับท�าอะไรในโรงเรียนก็ลา� บาก
เมื่อไม่มีผู้อ�านวยการ ครูน้อยก็ต้องรักษาการแทน ไม่นับโรงเรียนรอบนอกที่
ขาดแคลนครูมาก เป็นเพราะไม่มีครูอยากท�างานในพื้นที่ห่างไกล
“ที่เราท�าเรื่องปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ก็ใช้วิธีเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ใน
เชียงใหม่ให้ช่วยกันดูแลเด็กเชียงใหม่ร่วมกัน เมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ 800 กว่า
โรงเรียนที่มีอยู่คนละสังกัด เขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่มี 70 เขต ก็มี ผอ.เขต

เ รา การศึกษา อการ

าชีว
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ซึ่งไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน แต่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สพฐ. แล้วยังมีโรงเรียนมัธยม กศน.
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนองค์กรท้องถิ่น โรงเรียน ตชด. อีก
มันมีหลายสังกัด ผมจึงชวนเขามาคุยกัน บางแห่งไม่มา เขาบอกว่ามันเรื่องอะไรของ
อบจ. เราก็ใช้ความพยายามให้เขามาคุยด้วย เพื่อดูแลเด็กเชียงใหม่ร่วมกัน เอาข้อมูล
ที่มีอยู่มาให้ดู เขาก็เริ่มเห็นความส�าคัญ
“เรามี 4 โรงเรียนที่ขอโอนมาอยู่กับ อบจ. เรารับโอนมาประมาณ 7-8 ปีแล้ว
เพราะ ผอ. เขาเห็นว่าถ้ามาอยู่กับ อบจ. จะได้อยู่ใกล้ชิดผู้บริหาร และมีงบประมาณ
สนับสนุน ซึ่งเขาขาดแคลน แต่จะรับโอนมากก็ไม่ได้เพราะงบประมาณเราไม่พอ เรา
รับโอนโรงเรียนรอบนอก มีโรงเรียนในอ�าเภอแม่อาย (แม่อายวิทยาคม) ฝาง หางดง
และแม่ริม อยู่คนละทิศละทางเลย เราท�าเรื่องปฏิรูปจนนักเรียนมีคุณภาพ ตอนนี้
โรงเรียนของเราเป็นอินเตอร์ โรงเรียนรัฐบาลใกล้ๆ ต้องยุบ เพราะเด็กมาเรียนของเรา
หมด แต่เราก็คิดถึงเด็กทั้งเชียงใหม่ ก็เลยบอกว่าเราต้องมาคุยกัน เพื่อเด็กเชียงใหม่
ซึ่งมี 450,000 กว่าคน บางคนก็อยู่อย่างอดๆ อยากๆ ยากจน ที่รวยๆ จริงๆ คือที่
อยูใ่ นเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ในประเทศไทยอยูท่ เี่ ชียงใหม่ โรงเรียนทีแ่ ย่ทส่ี ดุ
ก็อยู่เชียงใหม่ เห็นความเหลื่อมล�า้ ชัดเจนมาก”
โรงเรียนทั้ง 4 แห่งที่เข้ามาอยู่ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ ทาง อบจ. มีการให้
อ�านาจผู้บริหารโรงเรียนคิดท�า มีอิสระทางวิชาการและการบริหาร เพราะเชื่อว่าถ้า
ผอ.โรงเรียนมีความเป็นอิสระ โรงเรียนจะมีนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น อบต. แค่วาง
กรอบปฏิรูปการศึกษากว้างๆ มีการสร้างความเข้มแข็งของกรรมการสถานศึกษา
ที่เป็นผู้หลักผู้ ใหญ่ของภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครอง ส่วนเรื่อง
งบประมาณ ทาง อบจ. จะโอนงบประมาณให้โรงเรียนทั้งหมด 3 เดือนครั้งหนึ่ง
โดยทางโรงเรียนท�าแผนรองรับ โรงเรียนเป็นฝ่ายคิดเอง ท�าโครงการต่างๆ เอง ไม่ตอ้ ง
รอรับค�าสั่งจาก อบจ.
“เราท�ามา 10 กว่าปีแล้ว อย่างโรงเรียนแม่อายพิทยาคม ซึ่งโอนมาเป็นที่แรกก็
ประสบผลส�าเร็จ เราไปดู และสอบถามนักเรียนได้ทั้งเรื่องคุณลักษณะนิสัย สอง-จาก
การประเมินผลโอเน็ตเราก็ดีขึ้น หรือถ้าจบจากเรา ไปสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ก็เข้าได้
เยอะ และเราจะดูเด็กครอบคลุม ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง ถ้าวิชาการไม่เก่ง ก็จะหาอย่างอืน่
ให้เขาท�า ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งกีฬา ศิลปะ ฯลฯ อย่างเราเคยรับเด็กมาแล้วเรียนสายสามัญ
ไม่ได้ จะออกตัง้ หลายคน เราก็จดั เรือ่ งกีฬา ดนตรีพนื้ เมืองทีเ่ ขาชอบ เด็กทีเ่ รียนดนตรี
พื้นเมืองที่เรียนสายสามัญไม่เก่ง ตอนนี้ได้ทุนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงตุง เพราะเรา
ท�าสัญญากับมหาวิทยาลัยเชียงตุง ประเทศจีน เอานักศึกษาเขามาฝึกงานประเทศเรา
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และส่งเด็กเราไปเรียนด้วย
“พอเราไม่ปล่อยเด็กที่เรียนไม่เก่งให้เป็นผู้แพ้ ก็ท�าให้ผู้ปกครองพอใจ เหล่านี้
คือฐานคุณภาพที่มองเห็นได้ และโรงเรียนเรายังมีจุดเด่นที่เหนือกว่าโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาฯ คือเรามีบคุ ลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
การบัญชี ไม่ต้องเอาครูมาท�า ถ้าเป็นของกระทรวงฯ เขาเอาครูมาท�างานบัญชี
การเงิน ครูก็ต้องทิ้งเด็กอยู่ในห้อง แล้วครูยังต้องท�าอาหารกลางวัน ฯลฯ ของเราใช้
วิธีจ้างคนจบบัญชีมาท�าบัญชี โรงเรียนเรามีบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งไม่ต้องมาท�า
หน้าเกี่ยวกับการสอนเลย เพราะไม่ได้จบครูมา บางโรงเรียนมีถึง 15-16 คน ทั้ง
ยาม พนักงานขับรถ แม่บ้าน เราท�าเช่นนี้เพราะอยากให้ครูทา� งานสอนเด็กได้เต็มที่”
ทาง อบจ.เชียงใหม่มีภาคีเครือข่ายสนับสนุนงานปฏิรูปการศึกษา มีโครงการ
หลักสูตรรักเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องของเชียงใหม่ โครงการพัฒนาครู เพื่อให้
ครูเปลี่ยนวิธีการจัดการการเรียนรู้ให้เด็กใหม่ มีโรงเรียนผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครอง
ปรับทัศนะในการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้องเหมาะสม
“เครือข่ายเราจะมี 3 กลุม่ คือ หนึง่ -กลุม่ ผูผ้ ลิตนักเรียน มีครู ผูป้ กครอง ผอ.รร.
ถ้าเหนือขึ้นไปก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียน เช่น เขตพื้นที่ กศน. สอง-กลุ่มผู้ใช้
สถานประกอบการต่างๆ บริษัท ห้างร้านต่างๆ โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมภาค
การเกษตร ฯลฯ ที่ต้องใช้เด็กเรา กลุ่มนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า อยากได้คนอย่างไร เรา
พบว่าเดิมที่เราผลิตเด็กมาเขาไม่ต้องการ เขาต้องการคนมีความรับผิดชอบ เอาใจใส่
สื่อสารเป็น มีความอดทน ถือเป็นกลุ่มสะท้อนให้เห็นศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต ซึ่ง
กลุ่มผู้ผลิตก็ต้องรับฟัง สาม-กลุ่มสนับสนุน ผมได้หน่วยงานส่วนกลางมาสนับสนุน
เยอะ เพราะแม้เขาจะไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่เขามีข้อมูลทางวิชาการ ทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็น
ภาคีปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“เรามีกฎเหล็กอยู่ 4 ข้อคือ หนึง่ -ต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวติ ของคนเชียงใหม่
สอง-ใช้พนื้ ทีท่ งั้ จังหวัดเป็นฐานในการปฏิรปู โดยไม่มองเรือ่ งสังกัด แต่มองว่าทัง้ หมด
คือเด็กเชียงใหม่ สาม-การมีสว่ นร่วมของคนเชียงใหม่ในการขับเคลือ่ น เพราะเมือ่ เด็ก
เชียงใหม่คุณภาพแย่ คนเชียงใหม่ต้องลุกขึ้นมาแล้ว ถ้าเป็นครู พอเกษียณเขาก็ย้าย
กลับบ้าน แต่เด็กเชียงใหม่มบี า้ นอยูท่ นี่ ี่ เราจึงต้องสร้างการมีสว่ นร่วมของคนเชียงใหม่
สี่-เราจะให้ความส�าคัญกับโรงเรียน และ ผอ.โรงเรียน ซึ่งแตกต่างจากกระทรวงที่ให้
ความส�าคัญกับหน่วยงานที่อยู่เหนือกว่าโรงเรียน อย่างเขตพื้นที่ ฯลฯ เงินก็ต้องผ่าน
จากหน่วยงานเหล่านั้นกว่าจะถึงโรงเรียน แต่เราคิดกลับกัน เราคิดว่าต้องให้ความ
ส�าคัญกับโรงเรียนก่อน”
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เป็นธรรมดาของการท�างานทีต่ อ้ งมีอปุ สรรคและปัญหา แต่นกั การศึกษาและผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ ผูน้ ไี้ ม่ได้มองว่านีค่ อื ปัญหา หากมองว่าเป็นข้อจ�ากัด หน่วยงานต่างๆ ทีม่ าร่วม
กับ อบจ. มีต้นสังกัด มีนโยบายที่ได้รับมอบหมายมา และมีหน้างานที่ต้องรับผิดชอบ
อยู่ไม่น้อย แม้เป็นงานที่รับจากส่วนกลาง ซึ่งไม่ตอบโจทย์ของจังหวัด เมื่อ อบจ.
ชักชวนมาท�าเรื่องนี้ ค�าตอบมักเป็นการปฏิเสธ นี่คือข้อจ�ากัดที่เป็นอยู่
บางส่วนมองว่าโครงการปฏิรปู การศึกษาเชียงใหม่เริม่ จาก อบจ. ซึง่ เป็นหน่วยงาน
ทางการเมือง หลายคนมองว่านี่คือการหาเสียง แต่อาศัยว่าตนเคยเป็นครูมาก่อน
ก็ท�าให้พอเชื่อมั่นในความโปร่งใสได้บ้าง อีกส่วนคือความกังวลเรื่องงบประมาณ
สนับสนุน และประการส�าคัญคือการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มีเป้าหมายหลักคือ
อยากให้ครูเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเรียนรู้ของเด็ก ข้อนี้ถือเป็นขั้นตอนที่ยาก
แม้แต่ครูที่ย้ายมาอยู่ในสังกัด อบจ. 4 โรงเรียนก็ยังต้องท�าความเข้าใจกันครั้งใหญ่
ข้อจ�ากัดเหล่านีเ้ กิดขึน้ ตัง้ แต่เริม่ ปฏิรปู การศึกษาเชียงใหม่ชว่ ง 4-5 ปีแรก จนปัจจุบนั
จึงค่อยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นบ้าง
“นโยบายของรัฐบาลมองไม่เห็นแบบเรา ซึง่ ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นหลักในการท�างาน อย่าง
เราท�าหลักสูตรรักเชียงใหม่ บางคนก็มองว่าหลักสูตรส่วนกลางก็มี คือเขามองมุมแคบ
เราก็ตอ้ งอดทน คนทีม่ าร่วมกับเราก็ไม่ได้คา่ ตอบแทน เรียกว่าเป็นอาสาสมัครทัง้ นัน้ ”
รองนายก อบต. ผู้นี้มีวิธีก้าวข้ามข้อจ�ากัดด้วยการใช้ข้อมูลการศึกษาเชียงใหม่
มาเปิดกางให้ดูเพื่อได้เห็นความจริงที่เป็นอยู่ เห็นในสิ่งที่เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกัน
แก้ไข เป็นข้อมูลที่คนเชียงใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน
“เรากล้าเอาข้อมูลที่เป็นภาวะวิกฤติในเชียงใหม่มาให้ดู อย่างในเชียงใหม่มี 25
อ�าเภอ อ�าเภอรอบนอกขาดครู แต่ครูที่อยู่ในอ�าเภอเมืองและอ�าเภอสันทรายกลับเกิน
ไป 300 กว่าคน คือมากระจุกอยู่ในเมือง พอเขาเห็นข้อมูลก็เกิดความตระหนักว่า
ขนาดนี้เลยเหรอ
“หรืออย่างเรื่องเด็กเชียงใหม่ 450,000 กว่าคน ไม่รวมมหาวิทยาลัย เรียนอยู่
ในอ�าเภอเมืองประมาณ 150,000 คน เรียนในอีก 4 อ�าเภอรอบนอกประมาณหลัก
หมืน่ ก็แสดงว่าตืน่ เช้ามาเด็กมาเรียนในเมืองหมด เดินทางเป็นร้อยกิโลก็มี แสดงว่าใน
เมืองเป็นทุกสิง่ ทุกอย่าง อาจจะเพราะค่านิยมของผูป้ กครองด้วย แล้วก็เลยเป็นปัญหา
ของโรงเรียนในเมืองอีก
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“บางโรงเรียนเด็กอนุบาลห้องหนึ่งมีเด็กตั้ง 50 คน เดินทางมาเรียนก็เหนื่อย
เรียนโดยไม่มีความสุข แล้วโรงเรียนในเมืองยังมีระบบเด็กแพ้คัดออก จะดูแลแต่เด็ก
ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เด็กไม่เก่งก็เสียผู้เสียคนไปเลยก็มี ข้อมูลเหล่านี้ต้องให้
คนเชียงใหม่รู้
“อย่างที่สองคือเรื่องความอดทน เรื่องการให้เกียรติคน ซึ่งผมให้ความส�าคัญ
ผมเข้าไปหาหมด ทั้ง ผอ.เขต อาจารย์มหาวิทยาลัย พยายามท�าผลงานให้เขาเห็น
จะได้รู้ว่าเราเอาจริง ผมเชื่อว่าการศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะ และอุปนิสัยของเด็ก
เราก็มีความคาดหวังร่วมกันว่าอยากให้เด็กเชียงใหม่มีความสุขในการเรียน มีความ
ขยัน รับผิดชอบ เรื่องภาษา เรื่องการรักวัฒนธรรม การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มี
การตั้งปณิธานร่วมกันว่า พลเมืองเชียงใหม่รักวัฒนธรรม ท�าการเปลี่ยนแปลง และ
แสวงสัมมาอาชีพ ผมอยากให้เด็กเรียนจบมาแล้วมีอาชีพทุกคน โดยไม่ต้องเลือกว่า
ต้องเข้ารับราชการ ตรงนีต้ อ้ งท�าความเข้าใจกับผูป้ กครองซึง่ ชอบจะให้ลกู รับราชการ”
มีการน�าข้อมูลเด็กมาเปรียบเทียบให้ดูว่าเด็กที่เรียนต่อในระดับสูงบางคนจบ
ปริญญาตรีแล้วมาเป็นพนักงานขับรถ มีรายได้ประมาณ 9,000 ต่อเดือน และยังมีค่า
หอพักในเมือง ฯลฯ กับเด็กอีกคนที่เรียนจบแล้วกลับไปอยู่บ้าน ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน
มะม่วงพันธุ์ดี มีรายได้ต่อปีสูง ท�าให้ผู้ปกครองเริ่มเปลี่ยนทัศนะ ทาง อบจ. มีการให้
ทุนเด็กที่เรียนจบแล้วกลับไปอยู่บ้าน สนับสนุนการประกอบอาชีพ เพราะปกติเด็กจบ
เทคนิคหรือสายวิชาชีพมักหางานท�าตามโรงงานต่างๆ แต่เด็กคนหนึ่งกลับบ้านเพื่อ
กลับไปท�าสวนมะม่วง และใช้วิชาที่เรียนคือช่างเชื่อม ไปท�าอาชีพต่อที่บ้านด้วย ด้วย
การเปิดร้านทีใ่ ต้ถนุ บ้าน ท�างานเชือ่ มเหล็ก ท�าโครงเหล็กดัดประตู หน้าต่าง ทาง อบจ.
ก็สนับสนุนงบประมาณ เพือ่ ให้ซอื้ ตูเ้ ชือ่ มเหล็ก เป็นการส่งเสริมเรือ่ งการท�างานอาชีพ
“นี่คือการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งเสริมเด็กที่อยากท�าอาชีพ โดย
ไม่จ�าเป็นต้องเรียนจบแล้วถึงให้ทุน
“ครอบครัวนี้มีลูก 2 คน คนที่ได้ทุนเป็นลูกคนเล็ก ส่วนคนโตจบเศรษฐศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย ยังไม่มีงานท�า ตอนนี้ยังขอเงินพ่อแม่อยู่ ทั้งที่เรียนจบปริญญาตรี
แล้ว ผมขอเขาเอาเรื่องครอบครัวนี้ไปเผยแพร่โดยไม่ระบุชื่อ เพื่อให้พ่อแม่ได้เห็น
ข้อเปรียบเทียบระหว่างเด็กที่จบสายสามัญกับเด็กที่จบสายอาชีพว่าจบสายอาชีพก็
ประสบความส�าเร็จได้ ไม่จา� เป็นต้องจบปริญญา
“ผมภูมใิ จในตัวเด็กคนนีม้ าก มีเวลาว่างก็จะแวะไปหา ไปดูความคืบหน้าของเขา
เพราะเราอยากเห็นเด็กกลับไปอยู่บ้าน ไปท�างานที่บ้านเยอะๆ หรือเด็กจะมีสัมมาชีพ
ระหว่างเรียนก็ได้ ถ้าคุณจับกลุ่มกันท�างานวันเสาร์-อาทิตย์ช่วยกันท�าขนมไปขาย
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เราก็ให้ทุนไปท�า ต�่าสุด 5,000 สูงสุด 35,000 บาท ตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้ว แต่เรา
ยังต้องพยายาม หนึ่ง-คือการท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าไม่จ�าเป็นว่าลูกเรียนแต่
สายสามัญ สอง-ครูกส็ า� คัญ โดยเฉพาะครูแนะแนว มักชอบแนะให้เด็กเรียนแต่ปริญญาตรี
โดยไม่ได้คิดว่าจบไปแล้วจะท�างานอะไร ครูแนะแนวจึงเป็นเป้าหมายหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่เราจะต้องท�าความเข้าใจต่อไป
“อบจ. เป็นแกนหลักก็จริง แต่ไม่ใช่เป็นหัวหน้า เราเป็นผู้ประสานงาน คล้ายๆ
เป็นเลขาฯ คอยท�าและขับเคลื่อนงาน ผมพอใจกับการท�างานนะ เพราะตอนนี้ผลเริ่ม
เกิดแล้ว แล้วก็มีคนเสียสละมาเป็นคณะท�างานโดยไม่มีผลตอบแทน แต่ระยะยาวเรา
ก็คิดว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่
“ในส่วนโรงเรียนรัฐบาล ผมอยากให้รัฐลดงานครูลงในส่วนที่เป็นงานรายงาน
งานเอกสาร นโยบายข้างบนก็ควรลดลง เพื่อให้ครูได้ใช้ความคิดของตัวเองบ้าง อันนี้
เป็นเรื่องหลักเลย ถ้าลดเรื่องโครงการ เรื่องกิจกรรมจากส่วนกลางลง และมีบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนให้โรงเรียน เช่น เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน ฯลฯ ผมคิดว่าครูจะเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่
และจะมีเวลาหันมาดูแลเด็กมากขึ้น”

ครูที่ดีในทัศนะของผู้น�าการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่คือต้องมีความรักเด็กเป็น
พืน้ ฐาน เพราะหากครูมคี วามรัก มีความผูกพันในชัน้ เรียน ครูมองว่าเด็กๆ เป็นเหมือน
ลูกหลาน จะพบว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพ ตนคิดว่าทุกอย่างจะไปสู่ความส�าเร็จได้
นักเรียนเหมือนผ้าขาวทีบ่ ริสทุ ธิ์ ถ้าอยูใ่ นครอบครัวทีไ่ ม่เข้าใจ หรือพ่อแม่หย่าร้าง
มีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ก็เหมือนการเกิดมาในภูมิประเทศที่ไม่เหมาะสม
เมื่อมาโรงเรียน เรียนกับครูที่ไม่เข้าใจ ชอบลงโทษหนักๆ หรือปฏิบัติต่อเด็กไม่ดี ก็
จะท�าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้น ท�าให้สูญเสียเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
เป็นเด็กที่ขาดคุณภาพ ขาดความสุขไป นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
“การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่จะท�าเรื่องนี้อย่างเข้มข้น เราจึงพบ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อย เราเองไม่รู้จะอยู่ท�างานไปได้อีกกี่ปี จึงต้องหาแกนน�ารุ่นใหม่
เข้ามา แต่ก็เจอข้อจ�ากัดอีกว่า ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆ ที่อยู่ในโรงเรียนเขาจะมีภาระงานใน
หน้าที่ จะมาทุ่มเทท�างานตรงนี้ได้เป็นครั้งคราว แต่ก็มีคนเข้ามาเสริมแกนตรงนี้แล้ว
พอแกนตรงนี้แข็งแรง อีกหน่อย อบจ. ก็จะถอยออกมา
“อีกหน่อยถ้าคนเชียงใหม่เอาจริง เราจะมีส�านักงานเพื่อการศึกษาเป็นเอกเทศ
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บริหารโดยภาคสังคมจริงๆ ตอนนี้ อบจ. ประคบประหงมให้มันเดินได้ เพราะ อบจ.
มีทรัพยากร ผมคิดว่าทุก อบจ. ในประเทศไทยน่าจะมาช่วยกันท�าเรื่องการปฏิรูปการ
ศึกษา เพื่ออนาคตของบ้านเรา
“ตอนนี้ก็มีที่อื่นหลายแห่งเริ่มท�าแล้ว อย่าง อบจ. ที่สุรินทร์ กาญจนบุรี
สุราษฎร์ธานี เราพอใจในโครงการที่ทา� แม้ว่าความเหลื่อมล�า้ ต่างๆ ยังมีอยู่ การสอน
แบบเดิมของครูยังมีอยู่ ผอ. ที่เป็นนักเปลี่ยนแปลงยังมีน้อยอยู่ ตอนนี้เราก�าลังคิด
จะท�าหลักสูตร ผอ.โรงเรียน เพื่ออบรมในเรื่องวิธีคิด เราก�าลังให้ มช. ร่างหลักสูตร
เพื่อฝึกให้ ผอ. 800 กว่าคนเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงด้านปฏิรูปการศึกษา เพราะ
ถ้าผู้บริหารเปลี่ยน ครูผู้สอนก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนตามไปด้วย แต่จะ
ส�าเร็จเมื่อไหร่นั้นบอกไม่ได้ เพราะมีเงื่อนไขปัจจัยเยอะ โดยเฉพาะถ้ารัฐบาลเห็นด้วย
กับการปฏิรูปเชิงพื้นที่จะไปได้เร็ว เพราะจะว่าไป ผอ.โรงเรียนก็เห็นด้วยกับเรา แต่
ถ้าต้นสังกัดไม่เอาด้วย ก็ไปล�าบาก นี่เป็นข้อจ�ากัดใหญ่เลย แต่เราต้องท�าไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะส�าเร็จ”
การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่อาจเป็นเรื่องที่ใช้เวลาไม่ต่างจากการหว่านเพาะ
ปลูกพืชพรรณกล้าไม้ลงในผืนดิน กว่าจะงอกงามผลิผลเป็นไม้ ใหญ่ให้ร่มเงาก็ต้อง
ผ่านวันเวลาแสนนาน แต่เมื่อตระหนักว่าเด็กทุกคนคือรุ่งอรุณของชีวิต คืออนาคต
ของสังคมและชาติบ้านเมือง ความรักและความอดทนที่ลงแรงไปก็นับว่าคุ้มค่า
ยิ่งกว่าสิ่งใด
เพราะนี่คือการลงทุนเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่เต็มด้วยความหวัง เป็นโลกที่งดงาม
และเป็นจริงได้ดว้ ยการลงมือท�าของทุกคน ทุกฝ่าย ไม่ใช่เพียงหน้าทีข่ องนักการศึกษา
หรือใครคนใดคนหนึ่ง
เพราะเด็กทุกคนคือสมบัติของแผ่นดิน และวัยเยาว์คือรุ่งอรุณของชีวิต...

"ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่
ผมคิดว่าผมคงยังค้นหาตัวเองไม่เจอ
ดีไม่ดีอาจไม่มีวันเจอด้วย
หรือถ้าเจอก็อาจใช้เวลานานมาก
เพราะผมแทบไม่สนใจเรียน และไม่สนใจอะไรเลย
แต่โรงเรียนที่นี่มีอะไรหลายอย่างให้เราได้เลือก
หรือถ้าชอบอะไร เราก็ไปคุย
ไปบอกครู ครูก็จะหาทางสนับสนุนสิ่งที่เราเลือก"

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ชุ ม ช น ก า ร เ รี ย น รู้ ส ม เ ด็ จ ย่ า ฯ

‘บ้าน’ แห่งความสุข
ของเด็กๆ ที่แม่แจ่ม

เมื่อครั้งเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม ใหม่ๆ แบงค์-สุทธิพงศ์ พงษ์สุทธิชัย มักใช้
เวลาหนีไปหลับมากกว่าเข้าเรียน
หนุ่มน้อยช่างยิ้ม ร่างหนา ผิวคล�้า สูงล�่าปานกลางตามมาตรฐานวัยรุ่นไทย คือ
เด็กคนหนึง่ ทีค่ รูในโรงเรียนหมายหัวว่าอาจจะเรียนไม่จบ เนือ่ งจากพฤติกรรมของเขา
เริ่มจะควบคุมไม่อยู่
เด็กชายชาวปกาเกอะญอไม่ใช่เด็กเกเรที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือนิยมการ
ชกต่อยและความรุนแรง หากแต่เขาไม่ชอบเข้าเรียน ยิง่ ในเวลาภาคบ่ายทีเ่ พือ่ นๆ ต้อง
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ลงไปปลูกข้าวท�านา เขาขอใช้เวลานัน้ ไปนอนตีพงุ ดีกว่า อย่าว่าแต่ภาคบ่ายเลย บางวัน
เขานอนตั้งแต่ภาคเช้า เดือดร้อนเพื่อนๆ ต้องมาตามถึงบ้านพัก
“ตอน ม.1 ผมยอมรับเลยว่าผมซน ดื้อ เกเรียน มันมีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียน
ไม่สนุก เพือ่ นๆ เขาไปเรียนกัน ผมไม่เข้าเรียน หนีไปหลับอยูใ่ นบ้านพักบ้าง ตามต้นไม้
ร่มๆ บ้าง บางวันครูกับเพื่อนต้องมาตาม ก็โดนดุไป ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ
เรียนจบไหม”
โรงเรียนของแบงค์ตั้งอยู่บนดอยสูงในอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
โรงเรียนที่ไม่เหมือนกับสถาบันการศึกษาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตรการเรียน
การสอน หรือแม้แต่อาคารสถานที่
ที่นี่ไม่ได้มีอาคารตึกสูงหลายชั้น ไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ติดแอร์หรูหรา แถม
ไฟฟ้าบางทีก็ดับ ห้องเรียนของนักเรียนที่นี่เป็นรั้วก�าแพงไม้ไผ่ หลังคาสร้างจาก
ใบตองตึง เป็นโรงเรียนกินนอนที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 75 คน สอนแค่ชั้น
ม.1 - ม.3 ทั้งหมดเป็นชาวเขา มีทั้งเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง กะเหรี่ยงโปหรือโพล่ง ลีซอ
รวมถึงเด็กพื้นราบในตัวอ�าเภอแม่แจ่ม
ขณะที่โรงเรียนทั่วไปเน้นการสอนหนักไปที่ความรู้ในด้านวิชาการ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ แต่ทนี่ กี่ ลับเน้นวิชาชีวติ ดนตรี ทอผ้า ปลูกข้าวอินทรีย์
เลี้ยงไก่ การแสดงชนเผ่า ชกมวย ปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง วิชาที่ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
หรืออะไรก็ได้ตามแต่นักเรียนสนใจ ชอบ และมีความถนัด

“ที่นี่เราสอนให้เด็กรู้จักค้นพบตัวเอง”
สิงหา แซ่ตึ้ง ครูใหญ่วัย 50 ปี แห่งโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ
แม่แจ่ม กล่าวสั้นๆ ถึงจุดหมายของโรงเรียนบนดอยแห่งนี้
ว่ากันว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีพรสวรรค์อย่างน้อย 1 สิ่งเป็นของตัวเอง อยู่ที่ว่าสิ่ง
ซุกซ่อนอยู่นั้นจะได้รับการค้นพบและสนับสนุนหรือไม่
เด็กที่วันๆ เอาแต่เกเร นอนหลับ และโดดเรียนอย่าง แบงค์-สุทธิพงศ์ ก็เช่นกัน
เขาเองก็มีพรสวรรค์ เพียงแต่พรสวรรค์ของเขายังไม่ได้รับการค้นพบ
วันเวลาผ่านเลยไป 1 ปี กระทั่งจาก ม.1 แบงค์ก้าวขึ้นสู่ชั้น ม.2 วันหนึ่งเขาแอบ
ไปเห็นรุ่นพี่ ม.3 ซ้อมดนตรีในตอนเย็น รุ่นพี่ซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับเขาก�าลังเล่น
เตหน่า เครือ่ งดนตรีประจ�าชนเผ่าปกาเกอะญอ เสียงอันไพเราะ ลีลาการบรรจงดีดนิว้
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ลงบนสาย ท�าเอาเด็กชายรูส้ กึ หลงใหล หลังจากเสร็จสิน้ การซ้อม เขาตรงเข้าไปถามไถ่
รุ่นพี่ทันที
เจ้าตัวจ�าได้ว่าวันนั้นเป็นวันพุธ ทุกวันพุธถือเป็นวันท�ากิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ของโรงเรียน พรสวรรค์ของแบงค์ได้รบั การค้นพบในเย็นวันนัน้ จากเด็กทีว่ นั ๆ เอาแต่
นอนหลับ เขาเริม่ สนใจการเรียน โดยมีดนตรีเป็นจุดมุง่ หมายในชีวติ เด็กชายเริม่ มีสงิ่
ทีเ่ ขาหลงรัก เมือ่ อยูก่ บั ดนตรีเขามีความสุข ไม่เบือ่ ไม่เครียด รูส้ กึ ได้ถงึ การปลดปล่อย
สัมผัสได้ถึงอิสระ เสรีภาพ
แบงค์ก้าวเข้ามาอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนและไม่โดดเรียนอีก กระทั่งวันหนึ่ง
มีนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มนักดนตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางขึ้นมา
สอนดนตรีที่โรงเรียน เด็กหนุ่มก็ยิ่งพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดด
จากเตหน่าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนเผ่า แบงค์ขยับมาเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่าง
กีตาร์และกลองชุดจนได้รบั การยอมรับในฝีมอื จากครูอาจารย์และเพือ่ นๆ ในโรงเรียน
ในระยะเวลาไม่กี่เดือน ขณะที่เครื่องดนตรีไทยเด็กหนุ่มร่างบึกก็เล่นได้ดีไม่แพ้กัน
เด็กนักเรียนชัน้ ม.2 ทีอ่ นื่ เป็นอย่างไรไม่รู้ แต่สา� หรับแบงค์ หลังจากทีค่ น้ พบตัวเอง
ในวันนั้น เขาเริ่มหารายได้ให้ตัวเองด้วยการเล่นดนตรี ตีกลองสะบัดชัยในงานกฐิน
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งานบวชหรืองานวัดต่างๆ และทุกวันนี้แม้จะเรียนจบจากโรงเรียนแห่งนี้ไปเกือบ 2 ปี
แล้ว แต่รายได้จากการเล่นดนตรีของเขาก็ยังมีเข้ามาไม่ขาดสาย
ปัจจุบันเด็กหนุ่มวัย 17 ปีผู้นี้ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 31 ในตัวอ�าเภอแม่แจ่ม จากเด็กเกเรในอดีต ทีน่ เี่ ขาเป็นรองประธาน
สภาโรงเรียน มีหน้าทีค่ อยดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนและจัดการด้านระเบียบวินยั
ของนักเรียนคนอื่นๆ แทนครู ขณะเดียวกันในด้านดนตรี เขาเล่นได้ทั้งดนตรีไทยและ
สากล อีกทัง้ ยังออกงานร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นงานวัด
งานผ้าซิ่น งานลอยกระทง ฯลฯ รายได้ต่องานทั้งวงประมาณ 6,000-7,000 บาท
แบ่งได้คนละ 200-300 บาท ส่วนที่เหลือเก็บเข้ากองกลาง ค่าตอบแทนขนาดนี้
ส�าหรับเด็กวัยรุ่นยังเรียนไม่จบชั้น ม.ปลาย ที่ใช้ชีวิตอยู่บนเขาบนดอยนับได้ว่าเป็น
รายได้ที่ไม่น้อย
อย่างไรก็ตาม แบงค์ไม่ได้หลงระเริงหรือลุ่มหลงในตัวเอง ตรงกันข้ามเขากลับ
ยกความดีความชอบทัง้ หมดให้กบั โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรูส้ มเด็จย่าฯ แม่แจ่ม
หากอยู่ที่โรงเรียนอื่นที่ไม่ได้มีการเรียนการสอนอย่างเช่นสถานศึกษาแห่งนี้ ชีวิตของ
เขาอาจยังคงหลงทางและไร้จุดหมาย
“ถ้าไม่ได้เรียนที่นี่ ผมคิดว่าผมคงยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ดีไม่ดีอาจไม่มีวันเจอ
ด้วย หรือถ้าเจอก็อาจใช้เวลานานมาก เพราะผมแทบไม่สนใจเรียน และไม่สนใจอะไร
เลย แต่โรงเรียนที่นี่มีอะไรหลายอย่างให้เราได้เลือก หรือถ้าชอบอะไร เราก็ไปคุย
ไปบอกครู ครูก็จะหาทางสนับสนุนสิ่งที่เราเลือก
“ทุกวันนี้ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ่อยๆ ผมมีความสุขมากที่
เรียนที่นี่ เสียดายมากที่โรงเรียนมีแค่ชั้น ม.1 - ม.3 ถ้ามี ม.ปลาย ผมก็จะเรียนที่นี่
ต่อ ไม่ไปไหน”
เด็กหนุม่ วางเป้าหมายในอนาคตไว้ทกี่ ารเป็นครูสอนดนตรี เหตุใดโรงเรียนทีอ่ ยู่
บนเขาบนดอย ไร้ความสะดวกสบายและความหรูหราจึงท�าให้เด็กเกเรคนหนึ่งกลับ
กลายเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตอย่างชัดเจนได้ถึงขนาดนี้
นอกจาก แบงค์-สุทธิพงศ์ เด็กนักเรียนคนอืน่ ๆ ทีน่ คี่ น้ พบตัวเองแบบนีด้ ว้ ยไหม
ก่อนทีจ่ ะมีการเรียนการสอนอย่างทุกวันนี้ สถาบันแห่งนีเ้ คยเป็นอย่างไร โรงเรียนแห่งนี้
มีท่ีมาจากไหน ได้รับการสนับสนุนจากใคร อนาคตข้างหน้าพวกเขาจะดุ่มเดินไป
ในทิศทางไหน อย่างไร
ขยับสายตาท่านไปยังบรรทัดต่อไป
แล้วร่วมค้นหาค�าตอบไปด้วยกัน
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“ถ้าจะถามว่าเมือ่ ก่อนทีน่ เ่ี ป็นอย่างไรและเกิดขึน้ มาได้อย่างไร คงต้องเล่าย้อนไปไกล
สักหน่อย”
สิงหา แซ่ตึ้ง ครูใหญ่แห่งโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม
เกริ่นน�าด้วยดวงหน้าเปื้อนยิ้ม
สิงหาเป็นคุณครูรปู ร่างล�า่ สัน ตัวสูงไม่มากนัก ดวงหน้าเต็มเปีย่ มไปด้วยรอยยิม้
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อัธยาศัยใจคอดี เป็นคนพูดจาเสียงดังฟังชัด ด้วยความทีเ่ ป็นครูใหญ่ และอยูท่ โี่ รงเรียน
แห่งนี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม เขาจึงเป็นที่เคารพรักของผู้คนในชุมชน รวมทั้งบรรดาครูและ
เด็กๆ ในโรงเรียน
พื้ น เพของครู สิ ง หาเป็ น คนอ� า เภอกงไกรลาศ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย แต่ เ รี ย นจบ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเรียนอยู่นั้น ได้มี
โอกาสออกค่ายท�ากิจกรรมบนเขาบนดอยอยู่บ่อยครั้ง ได้เห็นความน่ารักใสซื่อของ
เด็กๆ ก็รู้สึกประทับใจ ขณะเดียวกันก็เห็นถึงความขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา
เมื่อเรียนจบจึงตัดสินใจสอบเป็นครูอาสา แทนที่จะไปท�างานสร้างเนื้อสร้างตัวตาม
เส้นทางที่รา�่ เรียนมา
“เราติดส�ารอง แต่คนที่ได้เขาสละสิทธิ เราก็เลยได้เป็นครูอาสา ก่อนหน้านั้น
ก็ไปอยู่ที่อ�าเภอแม่อาย ก่อนที่จะย้ายมาช่วยที่แม่แจ่ม เพราะครูที่นี่มีปัญหา เข้ากับ
ชาวบ้านไม่ได้ ผมมาตั้งแต่ปี 2536 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา ‘แม่ฟ้าหลวง’
บ้านมืดหลอง ก่อนทีป่ ี 2542 จะย้ายมาทีโ่ รงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่าฯ
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เวลานัน้ ยังเป็นทีว่ า่ งๆ ก่อนทีช่ าวบ้านจะช่วยกันสร้างกระท่อมเล็กๆ เป็น
บ้านขึ้นมาหลังหนึ่ง แรกเริ่มมีนักเรียนรวมกันแค่ 10 คน ทุกคนถ้าเรียนจบก็จะได้วุฒิ
กศน. ไปเรียนต่อที่อื่น
“ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2552 เราต้องออกวุฒิผ่านทาง กศน. เนื่องจาก
ในเวลานั้นโรงเรียนของเราเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างโครงการพระเมตตาของ
สมเด็จย่ากับทาง กศน. ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเราก็ออกแบบและพัฒนา
ของเราเอง”
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยฯ แม่แจ่ม
เกิดขึ้นจากพระปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ
‘สมเด็จย่า’ ทีต่ อ้ งการให้เด็กๆ ชาวเขาชาวดอยได้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษา จึงได้โปรด
ให้สร้างโรงเรียนในถิน่ ทุรกันดารขึน้ ทัง้ โรงเรียนการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ฯลฯ นอกจากนี้พระองค์ยังโปรดให้สร้างโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ
ขึ้นมาด้วย ก็คือโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ ที่อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
“พระองค์ทา่ นทรงเล็งเห็นว่าโรงเรียนบนดอยพัฒนาครูได้ไม่ตอ่ เนือ่ ง ครูสว่ นใหญ่
เป็นอาสาสมัครจากที่อื่นขึ้นมา อยู่ได้สักพักพอถึงเวลาก็กลับลงไป สมเด็จย่าเห็นว่า
หากครูเป็นคนของพื้นที่นั้นๆ จะพัฒนาได้ดีกว่า เข้าใจกว่า และต่อเนื่องยืนยาวกว่าที่
อื่นๆ จะมีใครพัฒนาและเข้าใจที่นี่ได้ดีกว่าคนที่นี่เองล่ะ”
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โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ ที่แม่แจ่ม เชียงใหม่ นับเป็น
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ สมเด็จย่าฯ แห่งเดียวในประเทศไทย สาเหตุที่เริ่มต้น
ที่น่ีก็เพราะในเวลานั้นที่แม่แจ่มมีโรงเรียนเป็นหย่อมบ้านอยู่แล้ว จึงน�าเด็กๆ ที่เรียน
ในโรงเรียนหย่อมบ้านมาพัฒนาต่อ
โรงเรียนแห่งนี้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542 ซึ่งตรงกับวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ช่วงแรกเป็นการร่วมมือกันระหว่างโครงการ
พระเมตตาสมเด็จย่ากับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
ด้วยความที่ต้องการให้คนพื้นที่กลับมาพัฒนาถิ่นเกิด หลักสูตรการเรียนการ
สอนของที่นี่จึงไม่เหมือนกับโรงเรียนอื่นในประเทศไทย ที่อื่นเน้นความรู้ทางวิชาการ
แต่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม จะเน้นสิ่งที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิต
ของผู้คนที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวและท�าการเกษตร เพราะฉะนั้นหลักสูตร
การเรียนการสอนจึงมีทั้งการให้นักเรียนปลูกข้าว เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัว ทอผ้า
ท�าอาหาร ช่างก่อสร้าง ฯลฯ ส่วนหนึ่งนอกจากเพื่อจะให้พ้องกันกับวิถีชีวิตที่มีอยู่ใน
บ้านเกิดแล้ว ยังเป็นการช่วยกันหาเลี้ยงปากท้องของทุกคนในโรงเรียนด้วย
“ด้วยความทีเ่ ด็กแต่ละคนเป็นเด็กชนเผ่าเสียส่วนมาก ทัง้ บ้านของทุกคนอยูไ่ กล
จากโรงเรียนมาก บางคนอยูไ่ กลถึง 50-60 กิโล ดังนัน้ ทุกคนทีม่ าเรียนทีน่ จี่ งึ กินนอน
อยู่ที่โรงเรียน ปิดเทอมจึงกลับบ้านได้ แต่ทางเราก็อนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยม
ได้ตลอด และถ้ามีกรณีจา� เป็น อย่างมีงานพิธีกรรมของชนเผ่าเขา หรือญาติพี่น้อง
พ่อแม่เสียชีวิต เราก็อนุญาตให้กลับบ้านได้
“ด้วยความทีโ่ รงเรียนของเราไม่ได้มงี บประมาณมากมายนัก เราจึงต้องปลูกข้าว
ปลูกผัก ท�าการเกษตร เพื่อไว้ส�าหรับเป็นเสบียงอาหารกินกันเองด้วย นักเรียนทุกคน
ก็จะต้องฝึกท�างานพวกนี้ ตื่นเช้ามาก็ต้องหุงหาอาหาร หลักสูตรการเรียนการสอน
ของที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่น ที่อื่นจะเน้นวิชาการ แต่ที่นี่ทุกคนจะต้องเรียนวิชาชีวิต แถม
ในบางช่วงที่เสบียงขาดแคลนหรืออยู่ในช่วงหน้านา วิชาชีวิตที่นี่จะเรียนหนักกว่าวิชา
เรียนทั่วไปอีก”
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การเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วง 10 ปีแรกเป็นรูปแบบเดิมแทบทุกวัน คือในช่วง
เช้าเรียนวิชาทฤษฎีพื้นฐานทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฯลฯ ขณะที่
ภาคบ่ายทุกคนจะต้องลงปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากอาจารย์ ซึง่ ส่วนใหญ่ก็
หนีไม่พ้นกิจกรรมเดิมๆ อย่างปลูกผัก ท�านา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม
อาจไม่ใช่เด็กที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศ หากแต่สิ่งที่ทุกคนได้รับติดตัวไป
ก็คือทักษะการใช้ชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ โดยมากเมื่อจบออกไป หากไม่ไป
เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนหนึ่งก็จะเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนพระดาบส
โรงเรียนฝึกอาชีพให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ซึง่ เป็นโครงการพระราชด�าริของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 โดยมีสาขาอาชีพต่างๆ ให้เลือกเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่างยนต์ ช่างไฟ
ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยพยาบาล ฯลฯ ซึ่ง
นอกจากสายวิชาชีพ นักเรียนบางคนก็เรียนมัธยมปลายควบคู่กันไปด้วย
แม้นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาออกไปในช่วง 10 ปีแรกจะมีทักษะชีวิต
และสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ หากแต่พวกเขากลับไม่ได้เป็นมนุษย์ที่มี
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ความสุขในการใช้ชีวิตสักเท่าใดนัก เนื่องจากไม่ได้เลือกเรียนและใช้ชีวิตตาม
ความชอบอย่างที่ตัวเองต้องการ
การเรียนของนักเรียนถูกออกแบบเป็นแพทเทิร์นส�าเร็จรูป จากรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ครูเป็นผู้กา� หนดไว้ ให้ ช่วงเช้าเรียนวิชาภาคทฤษฎีตามปกติ บ่าย
ลงปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ชีวิตหมุนวนเป็นวัฏจักรซ�้าเดิมไม่รู้จบ ทั้งที่
จริงๆ แล้วผูเ้ รียนอาจไม่ได้ตอ้ งการเช่นนี้ หรือบางคนอาจมีความฝัน ความชอบ และ
พรสวรรค์ในตัวเองซ่อนอยูก่ เ็ ป็นได้ หากแต่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้ค้นพบในสิ่งเหล่านั้น
“ปัญหาในช่วงนั้นที่เราเห็นสองข้อใหญ่ๆ เลย คือ หนึ่ง-เด็กไม่มีความสุข และ
สอง-เด็กไม่มจี ติ อาสา ทีเ่ ด็กไม่มคี วามสุขก็เพราะการเรียนการสอนของเราทุกอย่าง
มันส�าเร็จรูปไปหมด เช้าเรียน บ่ายท�างาน แถมบางวันเราท�างานมากกว่าเรียนอีก
ท�างานจนชาวบ้านแถวๆ นี้เขาเรียกโรงเรียนเราว่าเป็นโรงเรียนท�างาน ซึ่งเราก็เถียง
ไม่ได้ เพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆ
“ทุกอย่างที่นักเรียนท�าไม่ได้เกิดจากการที่พวกเขาเลือก แต่มาจากการที่
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ครูเลือกให้ทั้งหมด พูดง่ายๆ ว่า ครูสั่งอะไรก็ต้องท�าตาม ทั้งที่จริงๆ เด็กเขาอาจจะ
ไม่ได้อยากท�างานตามที่เราก�าหนดไว้ก็ได้ เขาอาจจะอยากเล่นดนตรี อาจจะอยาก
เล่นกีฬา หรืออาจจะอยากท�าอะไรอย่างที่เขาต้องการ แล้วบางวันที่ท�างานมากๆ เรา
ก็กลัวว่าเขาจะเรียนไม่ทันตามการสอนที่วางไว้ ตกเย็น ตกกลางคืน เราก็มาอัดวิชา
เรียนเข้าไปอีก พอเป็นอย่างนีเ้ ด็กก็เหนือ่ ย ครูอย่างพวกเราก็เหนือ่ ย กลายเป็นว่าไม่มี
ความสุขทั้งครูทั้งนักเรียน
“ด้านความสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือผู้คนในชุมชนก็เป็นไปในแบบต่างคนต่าง
อยู่ ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันมากนัก เนื่องจากช่วงแรกพวกเราไม่ได้ปล่อยหรือเปิด
โอกาสให้พวกเขาได้ใกล้ชดิ กับชุมชนมากเท่าไหร่ เนือ่ งจากควบคุมได้ยาก กลัวว่าเด็ก
จะเถลไถลไปที่อื่น เพราะฉะนั้นในด้านจิตอาสา หรือการเรียนรู้กับผู้คนในสังคม เด็ก
ยุคแรกก็จะมีน้อยมาก”
การถูกแช่แข็งด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบเอาครูเป็นที่ตั้ง ท�าให้เด็กๆ
ทุกคนแทบไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่เชี่ยวชาญในด้านการท�างาน แต่บอดใบ้ทาง
จินตนาการและความรูส้ กึ นึกคิด ครูใหญ่อย่างสิงหาเองก็รบั รูถ้ งึ ความจริงดังกล่าวเป็น

รงเรย า ิ ชมช การเรย รู มเด ย่า

41

อย่างดี แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกนี้อย่างไร
แน่นอนว่าทุกอย่างคงจะดีกว่านี้ หากเด็กทุกคนที่นี่ได้เรียนรู้การปลูกข้าว
การเกษตร ทอผ้า หรือสิง่ ทีเ่ ป็นอาชีพหลักของบ้านเกิดตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
ที่จะค้นพบความสามารถของตัวเอง ได้ท�าในสิ่งที่ชอบและต้องการอย่างมีความสุข
รวมทั้งเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าควบคู่กันไป
ด้วย
ครูสิงหาและทุกคนในโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ ก�าลังรอคอย
บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพวกเขาให้เป็นทั้งครู นักเรียน เป็น
โรงเรียนที่ดีและก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม
กระทัง่ วันหนึง่ ความเปลีย่ นแปลงก็มาถึง เมือ่ วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เข้ามาท�างานร่วมกับโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า แทนที่ กศน.
ที่ถอนตัวออกไป
การเข้ามาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค่อยๆ
เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเล็กๆ บนดอยในอ�าเภอแม่แจ่มทีละน้อย ที่ส�าคัญยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ โดยคงสิ่งดีๆ และรากเหง้าของโรงเรียนที่มีอยู่เดิมเอาไว้ได้
วิชาชีวติ และสัมมาชีพ ซึง่ มีพนื้ ฐานมาจากความพอเพียงและวิถชี วี ติ ของพวกเขา
ยังคงอยู่ในรูปแบบการเรียนการสอน ทุกคนยังคงปลูกข้าว ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ท�าการ
เกษตรเหมือนเดิม
หากแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสุข และการค้นพบของทุกชีวิตในโรงเรียน

“สิ่งที่ทางสถาบันโพธิวิชชาลัยเข้ามาแล้วท�าให้เราเลยก็คือพวกเขาให้อิสระและ
เสรีภาพกับเรามากขึน้ เขาไม่บบี บังคับเราว่าต้องพัฒนาให้เด็กเป็นแบบนัน้ แบบนี้ หรือ
ต้องสอนทฤษฎีให้ได้เท่านั้นเท่านี้ในแต่ละเทอม ซึ่งท�าให้ครูทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและ
มีความสุขมากขึ้น ขณะเดียวกันก็คอยน�าผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือ
พวกเรา ท�าให้โลกของพวกเราและเด็กๆ เปิดกว้างและพัฒนามากขึ้น”
ปิยราช สมบัติ หรือทีร่ จู้ กั กันในนาม ‘ครูแม้ว’ เกริน่ น�าถึงความเปลีย่ นแปลงของ
โรงเรียนเมื่อสถาบันโพธิวิชชาลัยเข้ามา
ครูแม้วเป็นครูหนุ่มวัย 32 ปี รูปร่างสูงโปร่ง มีน�้าใจโอบอ้อมอารี เขาเป็นคน
แม่แจ่มโดยก�าเนิด จบการศึกษาปริญญาโท ด้านธุรกิจเกษตร คณะเกษตรเขตร้อน
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จากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน แน่นอนว่าชีวติ ของครูแม้วอาจร�า่ รวยและมีเส้นทางทีส่ วย
หรูกว่านี้ หากเขาเลือกท�างานในสายตามที่เล่าเรียนมา แต่ด้วยความอยากกลับมา
พัฒนาบ้านเกิด และท�างานร่วมกับคนในชุมชน ท�าให้ชายหนุ่มไม่ลังเลที่จะมาสมัคร
เป็นครูในโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ เมื่อโอกาสมาถึง
นับจากวันนั้นถึงวันนี้ครูแม้วสอนอยู่ที่โรงเรียนมาได้ 4 ปีแล้ว ครูหลายคนที่มา
สมัครและมาท�างานพร้อมเขาตอนนี้ต่างลาออกไปท�างานที่อื่นกันหมดแล้ว จะเหลือ
ก็แต่ครูมนัส ซึ่งเป็นครูสอนชกมวยอีกคนหนึ่ง ปัจจุบันโรงเรียนมีครูทั้งหมด 9 คน
เป็นครูผู้สอนทั้งหมด 8 คน และเป็นครูที่ทา� งานธุรการและแม่บ้านอีก 1 คน
การเข้ามาของสถาบันโพธิวชิ ชาลัยค่อยๆ เปลีย่ นแปลงและพัฒนาโรงเรียนไปที
ละน้อย ผู้คนจากภายนอกที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เริ่มเข้ามามอบความรู้และ
โอกาสให้กับเด็กๆ กระทั่งวันหนึ่งสถาบันปัญญาปีติซึ่งเป็นสถาบันเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก็ได้นา� หลักสูตรการสอนแบบ PBL เข้ามาสู่โรงเรียน
“สถาบั น ปั ญ ญาปี ติ ส ร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ห ญ้ า แพรกสาละวิ น อยู ่ ที่ อ�า เภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งที่นั่นก็สอนด้วยหลักสูตร PBL เช่นกัน ทางสถาบัน
ปัญญาปีติน�ากลุ่มหญ้าแพรกสาละวินมาแลกเปลี่ยนกับเรา เขาแนะน�าและอธิบาย
การเรียนการสอนแบบ PBL ว่ามันดีอย่างไร”
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL ที่ครูแม้วหมายถึงก็คือ ‘Project Based
Learning’ หรือ การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้นกั เรียนได้ทา� งานและเรียนรูต้ ามระดับทักษะ ความสนใจ หรือความสบายใจ
ที่ตนเองต้องการและมีอยู่ โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการจัดโครงงาน รวม
ทั้งสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน หรือพูดง่ายๆ ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เอา
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกก�าหนดโดยครูดังเช่นแต่ก่อน
“จากที่เราเคยก�าหนดทุกอย่าง ก็กลับกัน นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมเรียน
ตามที่เขาต้องการได้ตามใจชอบ เขาอยากเรียนอะไรก็มาบอกเรา เราก็ทา� หน้าที่คอย
สนับสนุนเขา
“การเรียนแบบ PBL นี้ นอกจากท�าให้นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนในแบบที่
เขาต้องการแล้ว ครูเองก็ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องคอยไปบังคับจ�้าจี้จ�้าไช เพราะเป็นสิ่ง
ที่เขาสบายใจที่จะเรียน เรียกว่าเป็นการเรียนการสอนที่มีความสุขทั้งครูทั้งนักเรียน
นักเรียนมีอิสระ ครูก็ไม่เครียด
“การเรียนแบบ PBL นี้ท�าให้เด็กได้มีโอกาสที่จะค้นพบตัวเองได้มากขึ้น ได้รู้
ว่าเขาชอบอะไร แล้วเขาท�าอะไรได้ดี แล้วก็มีคนสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบ แต่ก็ไม่ได้
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หมายความว่าเราจะตามใจหรือสนับสนุนเขาทุกอย่างตามที่พวกเขาขอนะ บางอย่าง
ที่เรายังไม่สามารถท�าตามที่พวกเขาต้องการ หรือเราดูแล้วว่ายังไม่เหมาะ เราก็พับ
ไว้ก่อน รอช่วงเวลาที่เหมาะสม อย่างเมื่อปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งเขาอยากเลี้ยงผึ้ง แต่มี
แค่คนเดียวเท่านัน้ ที่อยากเรียน เราดูแล้วว่ามีคนเรียนน้อยเกินไปก็พบั ไว้ก่อน กระทั่ง
ต่อมามีนักเรียนคนอื่นสนใจเรียนด้วย เราก็ตกลง
“พอเราเปิดโอกาสให้กับเขา เขาก็มีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ โรงเรียนของ
เรามีกิจกรรมการเรียนรู้หลายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นฟุตซอล ดนตรี ชกมวย การ
สร้างบ้านไม้ไผ่ หรือแม้แต่สิ่งที่แปลกออกไปอย่างการเรียนบีทบ็อกซ์ก็มี ซึ่งในแต่ละ
กิจกรรมก็จะมีผู้รู้มาสอนพวกเขา”
ในแต่ละปีจะมีครูซึ่งเป็นบุคคลจากภายนอกแวะเวียนมาท�ากิจกรรมและสอน
เด็กๆ ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม อยู่เสมอ ครูแต่ละคน
นอกจากมีจิตอาสามาสอนเด็กๆ ด้วยการไม่คิดค่าตอบแทนแล้ว ยังมีความช�านาญ
เฉพาะด้านอย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้ท�าให้นักเรียนทุกคนล้วนได้เรียนจากกูรูผู้รู้จริง
“โดยส่วนใหญ่ เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากผู้รู้จริงแทบทั้งหมด ยกตัวอย่างฟุตซอล
ครูผู้สอนก็จะเป็นนักฟุตซอลของจังหวัดชัยภูมิ แล้วก็เคยเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพ
ของสโมสรภู เ ก็ ต เอฟซี หรื อ อย่ า งมวยสากลเราก็ ไ ด้ นั ก มวยเหรี ย ญทองกี ฬ า
มหาวิ ท ยาลั ย มาเป็ น เทรนเนอร์ ใ ห้ ดนตรี ก็ จ ะมี พ่ี ๆ ที่ เ ป็ น นิ สิ ต เอกดนตรี จ าก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาช่วยสอน
“แต่กไ็ ม่ได้มจี ากทีอ่ นื่ อย่างเดียวนะ จริงๆ แล้วเราก็พยายามหาผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ ยู่
ใกล้ๆ ในชุมชนของเรา อย่างการเรียนสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่ เราก็ให้ชาวบ้านคนหนึง่ ทีม่ ี
ความช�านาญในเรื่องไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม แล้วเขาได้มีโอกาสไปเรียนรู้จาก
การท�างานกับฝรัง่ ในเรือ่ งการสร้างบ้านสมัยใหม่เพิม่ มาด้วย เราก็เอาเขามาสอนเด็กๆ
ที่สนใจ เขาก็สอนรายละเอียดทุกอย่าง ไม่ใช่วาดแบบบ้าน หรือเอาไม้มาสร้างได้เลย
แต่เขาจะเริ่มจากการให้เอาไม้ไผ่แช่ในน�้าผสมกับปุ๋ยยูเรีย และปูนขาวก่อนเป็นเวลา
1 เดือนเพื่อไล่แป้งที่เป็นอาหารของมอดออกจากตัวไม้ ท�าให้มอดไม่ขึ้นในภายหลัง
เด็กๆ ก็จะเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างบ้านไม้ไผ่อย่างลึกซึ้ง เมื่อเรียนรู้แล้ว
พวกเขาก็จะน�าไปปฏิบัติจริงได้”
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แม้จะปรับเปลีย่ นหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ PBL โดยเริม่ ต้นจากความสนใจ
ใฝ่รขู้ องนักเรียนเป็นจุดเริม่ ต้นและศูนย์กลาง จนท�าให้นกั เรียนมีความสุขในการเรียน
และค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้น แต่ก็ใช่ว่าทางโรงเรียนจะโยนสิ่งดีๆ และมีประโยชน์จาก
หลักสูตรเก่าทิง้ ไปเสียหมด นักเรียนทุกคนยังคงต้องท�างานทีเ่ ป็นอาชีพหลักของผูค้ น
ในท้องถิน่ และชนเผ่า ไม่วา่ จะเป็นการปลูกข้าว เลีย้ งสัตว์ ทอผ้า ปลูกผัก ฯลฯ เหมือนเดิม
เพื่อที่จะได้ไม่หลงลืมรากเหง้า และรู้จักที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของตัวเอง
คงจะเป็นการไม่ดีแน่ หากเราจะเปิดรับความก้าวหน้าที่เข้ามาใหม่ แล้วโยนทิ้งสิ่งดีๆ
ที่เป็นตัวตนในแบบเก่าทิ้งไป
“เราเอาแนวทางของหลักสูตร PBL มาปรับแล้วก็ประยุกต์ ให้เหมาะสมกับ
โรงเรียนของเรา วิถีชีวิตและการท�างานที่เป็นสัมมาชีพในท้องถิ่นของเรา เรายังคง
เก็บสิ่งดีเดิมๆ ไว้ เพียงแต่เอา PBL มาเสริมให้พวกเขาค้นพบตัวเองและมีความสุข
มากขึ้น” คุณครูสิงหาเน้นย�้า
หลังจากน�าหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL มาประยุกต์ให้เข้ากับโรงเรียน
ครูใหญ่จงึ แบ่งการเรียนการสอนทัง้ 5 วัน ตัง้ แต่จนั ทร์ถงึ ศุกร์ ให้มเี ป้าหมายในแต่ละวัน
แตกต่างกันออกไป
“ตารางการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ ของเรายังเป็นคล้ายๆ แบบเดิม คือช่วงเช้า
จะเรียนตามปกติ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการท�างานและเรียนโครงงานตามที่แต่ละคน
เลือกเอาไว้ เพียงแต่ในช่วง 1-3 ทุ่ม เราก็จะก�าหนดเป้าหมายในแต่ละวันแตกต่าง
กันออกไป วันจันทร์เราจะให้เป็นวันพบครูที่ปรึกษา เด็กแต่ละคนมีปัญหาอะไรหรือ
คิดอะไรอยู่ก็สามารถพูดคุยกับครูที่ปรึกษาได้ วันอังคารจะเป็นวันรักการอ่าน ใครที่
ยังอ่านหนังสือไม่ออกหรือไม่คล่อง ก็จะเอาวันนี้เป็นวันที่สอนเพิ่มเติมเข้าไป หรือใคร
ทีอ่ า่ นได้ ก็ตอ้ งมาอ่านหนังสือให้เพือ่ นกับครูฟงั ขณะเดียวกันก็ตอ้ งฝึกจับใจความจาก
เรื่องที่อ่านให้ได้
“วันพุธจะเป็นวันศิลปวัฒนธรรม เราก็จะให้เด็กได้เล่นดนตรี เล่นเพลงที่มี
ความหมายดีๆ แล้วก็จะมีการแสดงชนเผ่า ให้พๆี่ คอยสอนน้อง ขณะที่วนั พฤหัสฯ จะ
เป็นวันวิชาเพิ่มเติม ใครที่ยังเรียนวิชาไหนได้ไม่ดีก็จะมีการเรียนพิเศษเพิ่มซ่อมเสริม
เข้าไป แล้วแต่ว่าใครอยากจะเพิ่มเติมในวิชาไหน
“ส่วนวันศุกร์ เราจะใช้วันนี้เป็นวันประชุมสภา เราต้องการฝึกเด็กให้เป็น
ประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น�า รู้จักกล้าที่จะเสนอแนะและถกเถียงโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล ทีส่ า� คัญคือต้องเคารพกฎกติกาและเสียงข้างมาก ถ้าใครมีปญ
ั หาอะไรต้องเอา
เข้าทีป่ ระชุม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถน�าเข้าสูท่ ปี่ ระชุมได้ทงั้ นัน้ อย่าง
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เช่น เรื่องเลี้ยงหมา ว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง ฝ่ายที่อยากให้เลี้ยงมีใครเป็นประธาน ใคร
เป็นเลขาฯ ก็ตอ้ งมาอธิบายว่าเลีย้ งแล้วดียงั ไง รวมทัง้ ต้องน�าเสนอทางออกว่าถ้าเลีย้ ง
แล้วจะรับผิดชอบอย่างไร ในกรณีที่มีปัญหา
“ส่วนฝ่ายที่ไม่อยากเลี้ยง ก็ต้องอธิบายว่าความคิดของตัวเองนั้นดีกว่าอย่างไร
ตรงไหน จากนั้นทุกคนก็จะลงคะแนนโหวตกัน ใครได้คะแนนเสียงมากกว่าก็ต้องท�า
ตามนั้น โดยเราจะเปลี่ยนตัวประธานและเลขาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนทุกสัปดาห์ เพื่อให้
ทุกคนได้ฝึกการเป็นผู้น�าอย่างทั่วถึง”
เมือ่ เปลีย่ นหลักสูตรการเรียนการสอนมาเป็นแบบ PBL เด็กนักเรียนแทบทุกคน
ต่างพัฒนาตัวเองไปอย่างรวดเร็วมาก การเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งจากการ
ท�างาน ท�าให้พวกเขาเรียนรู้ในสิง่ ทีต่ วั เองสนใจได้อย่างรอบด้าน นักเรียนทีเ่ ลือกเรียน
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โครงการเลีย้ งสัตว์สามารถบอกได้วา่ ไก่ควรกินอะไร หรือเลีย้ งแบบไหนแล้วไข่จะฟอง
โตขึ้น ไก่สายพันธุ์ไหนมีประโยชน์อย่างไร เหมาะกับการเลี้ยงแบบไหน
นักเรียนที่เรียนชกมวยก็สามารถพัฒนาฝีมือจนสามารถไปเป็นนักชกในค่าย
มวยที่กรุงเทพฯ หาเลี้ยงตัวเองจากการต่อยมวยบนผืนผ้าใบไปพร้อมๆ กับเรียน
หนังสือ ส่วนเด็กที่เรียนดนตรี เมื่อเรียนจบหรือไปศึกษาต่อสถาบันใหม่ ก็สามารถ
เล่นดนตรีหารายได้เสริมให้ตวั เอง หรือเอาดนตรีเป็นใบเบิกทางในการสร้างโอกาสทีด่ ี
ให้กับชีวิตได้ เหมือน แบงค์-สุทธิพงศ์ ที่ยกตัวอย่างไปในช่วงแรก

อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรดีไปเสียทั้งหมด การเติบโตของ PBL
ในโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม ก็เช่นกัน จริงอยู่ที่หลักสูตร
ดังกล่าวท�าให้เด็กๆ มีความสุข พัฒนาตัวเองได้รวดเร็ว รวมทั้งมีความเป็นผู้นา� และ
สร้างความมั่นใจในตัวเอง แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีข้อเสียบางประการที่ครูใหญ่สิงหา
มองเห็น และจ�าเป็นต้องแก้ไข
“หลังเรียนไปได้สักพัก เด็กหลายคนมีความมั่นใจในตัวเองสูง และเริ่มที่จะมี
อีโก้ ซึ่งถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง ไม่ฟังใคร แล้วก็จะ
เห็นแก่ตัว ไม่มีจิตอาสา เราไม่ได้ต้องการเด็กแบบนั้น เราต้องการให้ทุกอย่างสมดุล
เราต้องการให้เขาเป็นคนที่เก่ง จิตใจดี มีความสุข รวมทั้งไม่หลงลืมรากเหง้าและ
ถิ่นก�าเนิดของตนเอง ดังนั้นเราก็เลยลดอีโก้ของพวกเขาลงโดยการประยุกต์เอาหลัก
บวรเข้าไป”
‘บวร’ ที่ครูสิงหาน�าเข้ามาปรับใช้ เป็นตัวอักษรย่อ หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน
ซึ่งก็สื่อความหมายว่าให้พวกเด็กๆ ท�างานช่วยเหลือผู้คนในชุมชนไปด้วยนั่นเอง
หลักการเรื่องบวรนี้เป็นของทางการที่มีมานานแล้ว และครูได้น�ามาปัดฝุ่นใหม่
ให้สอดคล้องกับการใช้ในโรงเรียน หากมีงานส่วนรวมทีไ่ หน ไม่วา่ จะเป็นงานบวช งาน
แต่งงาน งานศพ หรืองานใดๆ ที่ผู้คนในชุมชนต้องการความช่วยเหลือ ครูอย่างสิงหา
และเด็กๆ นักเรียนจะให้ความร่วมมือด้วยความยินดี
การน�าหลักเรื่องบวรเข้ามาประยุกต์กับ PBL นอกจากสร้างจุดสมดุล ช่วยลด
อีโก้ทมี่ อี ยูใ่ นตัวเด็กๆ ยังท�าให้เกิดความผูกพันกับผูค้ นในชุมชนแน่นแฟ้นมากขึน้ รวม
ทั้งได้สืบสานเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม มุมหนึ่งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด
ลงในหัวใจของบรรดานักเรียนทั้งหลาย ขณะที่ในส่วนของชาวบ้านเองก็ได้ประโยชน์
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จากการช่วยเหลือของเด็กๆ เช่นกัน เรียกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดีงามกันทั้งสอง
ฝ่าย วิโรจน์ หมอกใหม่ ผู้ช่วยก�านันวัย 47 ปี แห่งต�าบลช่างเคิ่ง อ�าเภอแม่แจ่ม หนึ่ง
ในผู้น�าชุมชน รับรู้ความเป็นจริงดังกล่าวเป็นอย่างดี
“เรารู้สึกยินดีมากที่เห็นเด็กๆ มาช่วยงานส่วนรวม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่าง
ที่ดีมาก เพราะล�าพังอย่างงานบวช ถ้าปล่อยให้ชาวบ้านท�ากันเอง แค่ครอบครัวของ
เขา 3-4 คน งานก็ยากจะส�าเร็จ แต่พอได้เด็กๆ มาช่วยงานก็สา� เร็จไว
“ไม่ใช่เพียงแต่ชุมชนได้นะ เด็กๆ เองก็ได้ประสบการณ์ ได้ความรู้ ในเรื่อง
ประเพณีวัฒนธรรม ได้อิ่มท้อง และที่ส�าคัญที่สุดทั้งพวกเขาและชาวบ้านต่างได้
ช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นวิถีชีวิตที่สวยงามและมีความสุข”
“เป็นวิถีชีวิตที่สวยงามและมีความสุข” ค�าพูดของผู้ช่วยวิโรจน์ เป็นสิ่งที่น่า
ใคร่ครวญครุ่นคิดอยู่ไม่น้อยว่าในโลกยุคปัจจุบันที่การศึกษาบ้านเราก�าลังมีสภาพ
ไม่ต่างจากโรงงานผลิตบัณฑิตออกไปแข่งขันขับเคี่ยวในสนามชีวิตและโลกทุนนิยม
โรงเรียนมัธยมเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่บนเขาบนดอยกลับสร้างนักเรียนที่มี
วิถีชีวิตที่สวยงาม และมีความสุขตามแบบฉบับของตนเอง
ที่สา� คัญโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้คิดจะหยุดพัฒนาตนเองเพียงเท่านี้
สิ่งที่ดีกว่าเก่าก�าลังรอคอยพวกเขาอยู่ในอนาคต

อนาคตของโรงเรี ย นสาธิ ต ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ส มเด็ จ ย่ า วิ ท ยาลั ย โพธิ วิ ช ชาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม ยังมีสิ่งสวยงามรออยู่
จากการพัฒนานักเรียนไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ท�าให้ทางวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัยมองเห็นและบอกกล่าวเรื่องราวการท�างานของโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้
ให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลได้รับรู้ กระทั่งล่าสุดทางรัฐบาลตัดสินใจ
มอบเงินงบประมาณจ�านวนหนึ่งให้กับโรงเรียน เพื่อเนรมิตสถานที่ขึ้นมาใหม่ใน
ปีการศึกษาหน้า
“เราได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาเป็นจ�านวนมากพอสมควร งบประมาณนี้
เราจะน�ามาพัฒนาโรงเรียน โดยสร้างอาคารใหม่ขึ้นมา 6 หลัง จากที่เป็นห้องเรียน
รั้วไม้ ไผ่ หลังคาใบตองตึง ก็จะเป็นอาคารปูนที่มีความแข็งแรง คงทน สวยงาม
อาคารทั้ง 6 หลัง จะแบ่งเป็นอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคาร
คอมพิวเตอร์ 1 หลัง บ้านพักนักเรียน 1 หลัง และบ้านพักครูอีก 1 หลัง
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“จะเห็นได้ว่าเราได้สร้างอาคารคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วย เพราะในปีหน้าเราตั้งใจ
ว่าจะให้นกั เรียนได้เรียนคอมพิวเตอร์ เรามองว่าจะเป็นการท�าให้นกั เรียนทุกคนเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้รอบด้านและสะดวกฉับไวมากยิ่งขึ้น”
‘เลือกรับสิ่งใหม่ ไม่ทิ้งสิ่งเก่า หนักเอาเบาสู้ รู้พึ่งตนเอง’ ยังคงเป็นอัตลักษณ์
ที่แข็งแรงของโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม แม้ว่าในปีหน้าทาง
โรงเรียนจะเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ เข้ามา ทว่าสิง่ เก่าๆ ทีท่ า� มาอย่างเนิน่ นาน โดยเฉพาะอย่างยิง่
การท�างานกับชุมชน ทางโรงเรียนก็ยังคงลงพื้นที่ท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องเมื่อมี
โอกาส ไม่เพียงแต่ชุมชนในพื้นที่เท่านั้น หากยังรวมไปถึงในชนเผ่า ซึ่งเป็นบ้านของ
นักเรียนทุกคนอีกด้วย
“ทุกปีพวกเราจะเดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนตลอด เราจะพาเพื่อนๆ ใน
โรงเรียนที่อยู่ต่างชนเผ่าไปด้วย เพื่อเขาจะได้เข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรมที่ต่างกัน
ออกไป โดยเราจะพานักเรียนไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นไปตัดผม นวด
จัดกระดูก ฯลฯ ให้กับชาวบ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิชาที่เราเรียนรู้จากการท�าโครงงาน
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PBL ในโรงเรียน
“ความรู้เหล่านี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมชุมชน และ
ครอบครัวแล้ว ยังสร้างรายได้ส่วนตัวให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน ยกตัวอย่างเช่น ทุกๆ
เดือน หรือเกือบทุกสัปดาห์ก็จะมีคนมาจ้างนักเรียนของเราไปนวดที่บ้านบ้าง ไปจัด
กระดูกบ้าง ไปเล่นดนตรีตามงานหรือไปท�าอะไรต่างๆ บ้าง พวกเขาก็จะมีรายได้
พิเศษติดตัว อย่างนวดจัดกระดูกนี่ก็ครั้งละ 300-400 บาท”
จากความสามารถและการท�างานจิตอาสาทีด่ งี ามของนักเรียนในโรงเรียน ท�าให้
ผู้คนในชุมชนต่างมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและต้องการที่จะส่งลูกหลานมาเรียน
ที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม กันมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาทาง
โรงเรียนได้จ�ากัดจ�านวนนักเรียนทั้งหมด 3 ชั้นปี อยู่ที่ 75 คนเท่านั้น เนื่องจาก
งบประมาณในแต่ละปีการศึกษามีจ�ากัด
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2561 นี้จะเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนเปิดรับสมัคร
นักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับความต้องการของผู้คนในชุมชน ไม่เพียงเท่านั้น
ในภายภาคหน้าพวกเขายังมีความตั้งใจที่จะต่อยอดด้วยการเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
“ตอนนีเ้ ราก�าลังช่วยกันร่างหลักสูตรมัธยมปลายกันอยู่ ถ้าเราเปิดสอน ม.ปลาย
ได้เมือ่ ไหร่ เด็กๆ จะดีใจกันมาก เนือ่ งจากเด็กทีเ่ รียนจบ ก็ไม่อยากไปเรียนทีอ่ นื่ อยาก
เรียนต่อที่นี่เลย แต่หลักสูตร ม.ปลาย เราคิดว่าอาจจะไม่เรียนกว้างเหมือน ม.ต้น
จะให้เรียนเฉพาะทางมากขึน้ พูดง่ายๆ ว่าเราจะตีกรอบให้แคบลงแต่จะเรียนให้ลกึ ขึน้
“เบื้องต้นก็คิดไว้ว่าจะมี 4 สายด้วยกัน คือ หนึ่ง-สายสาธารณสุข เรียนเพื่อจะ
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ไปเป็นหมอ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์หรืออาชีพอะไรก็ได้ที่อยู่ในสายนี้ สอง-สายครู ซึ่ง
ก็คอื วิชาทีจ่ ะไปต่อยอดการเป็นครูตอ่ ไป ส่วนอีกสองสายก็คอื สายเกษตรและสายช่าง
ทัง้ 4 สายนีเ้ ราคิดจากการยืนอยูบ่ นพืน้ ฐานของความเหมาะสมในท้องถิน่ ของเราเป็น
หลัก ซึ่งทุกอย่างน่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 หรืออีกราว 2 ปีข้างหน้า”
ไม่มีใครรู้หรอกว่าภายภาคหน้าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจะส�าเร็จและ
เป็นจริงอย่างที่คุณครูสิงหาและทุกคนที่โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม วาดหวังตั้งใจเอาไว้
หรือไม่
ทว่าจากสิง่ ทีเ่ ป็นอยูใ่ นทุกวันนีค้ งไม่มใี ครกล้าปฏิเสธว่าพวกเขาได้พฒ
ั นาตัวเอง
และก้าวเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว
ที่ส�าคัญกว่านั้น เป็นความถูกต้องเหมาะสมในแบบฉบับของตัวเอง ไม่เหมือน
ใครอื่น หากเปรียบโรงเรียนเป็นรูปร่าง และหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเสื้อผ้า
เสื้อผ้าของโรงเรียนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่บนเขาบนดอยแห่งนี้ อาจไม่ได้สวยฉูดฉาด
บาดตา หรือหรูหราราคาแพงเหมือนกับเสื้อผ้าของโรงเรียนอื่น ทว่าก็เป็นชุดที่สวม
ใส่สบาย เคลื่อนไหวสะดวก เข้ากันได้พอดีกับรูปร่างของพวกเขา
จะมีประโยชน์อะไรทีเ่ ราจะเป็นเจ้าของชุดสวยๆ แต่ใส่แล้วอึดอัดหรือหลวมโคร่ง
ความสุขของนักเรียนที่อื่นเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ความสุขของนักเรียนโรงเรียนนี้
ที่แม่แจ่มไม่น่าจะมีความหมายอื่นใด นอกไปจากความสุขที่ ‘ลงตัว’ และ ‘พอดี’

"เรากินข้าวด้วยกันสามมื้อ จากที่เคยต่างคนต่างกิน
มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ครูทุกคนทำงานหนักตลอด
แต่สิ่งที่ได้ช่วยเพาะบ่มเขา ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
ครูผู้ใหญ่เองก็เปลี่ยนจากความไม่เป็นมิตร
กลายเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
เราทำตัวเป็นแบบอย่างให้ครูได้เห็น
การที่เด็กเราได้เรียนรู้ เด็กเรามีความงอกงาม
คือสูงสุดของเราแล้ว ครูเข้าใจ ชุมชนเข้าใจ
ผู้ใจบุญที่เขาสนับสนุนเรามาตลอด
ตั้งแต่อยู่โรงเรียนเดิมก็ช่วยเราได้เยอะ
เขาเป็นเงิน ชาวบ้านเป็นแรง
นี่คือหลักการทำงานของเรา"

โ ร ง เ รี ย น บ้ า น จั น ท ร์

ฝันเล็กๆ ของเด็กกลางดอย

โลกแห่งความสุขราวจะชะลอให้เห็นอยู่เบื้องหน้า
แปลงผักสีเขียวหลากชนิด อากาศสดชื่น บ้านพักสวยเก๋ที่สร้างจากไม้สนหลาย
หลัง โน่นศาลาริมน�า้ ภูมิภาพล้วนสบายตา หากไม่มีภาพเด็กๆ ทั้งหญิง-ชายในชุด
นักเรียนให้เห็น บางทีจินตนาการของเราอาจคิดไกลไปว่านี่คือวันคืนดีๆ ของการ
พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ที่โฮมสเตย์ดีๆ ที่ไหนสักแห่ง
แต่ทนี่ คี่ อื โรงเรียนบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบน
ดอยทีม่ พี นื้ ทีภ่ ายนอกโอบล้อมด้วยป่าสนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ผูค้ นในละแวกล้วนเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอทีด่ า� เนินชีวติ ด้วยการปลูกข้าว ท�านาท�าไร่
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อยู่กับวิถีชนเผ่าดั้งเดิมอย่างสงบสันติ
โรงเรียนเล็กๆ บนดอยไกลห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะเดินทางด้วยรถราว
3 ชั่วโมงแห่งนี้ ไม่เพียงมีบรรยากาศของความสุขที่มองเห็นด้วยสายตา แต่เมื่อได้ใช้
เวลาอยู่ที่นี่ชั่วระยะหนึ่ง จึงได้พบว่าพื้นที่นี้คือพื้นที่แห่งความสุขทั้งของนักเรียนและ
ครู บางทีเด็กๆ อาจจะเรียนด้วยความสุขมากกว่าเด็กในโรงเรียนมีชื่อแถวหน้าของ
ประเทศใจกลางเมืองหลวงเสียอีก
ท�าไมพืน้ ทีข่ องโรงเรียนแห่งหนึง่ จึงกลายเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความสุข และท�าให้เด็กๆ
อยากมาเรียนหนังสือ เรามาค้นหน ‘ค�าตอบ’ ไปพร้อมกัน

เย็นแล้ว แดดเริม่ ราแสง อากาศช่วงปลายกุมภายามตะวันลาฟ้าเริม่ หนาวเย็น จะว่าไป
อากาศบนดอยที่นี่เย็นเกือบตลอดปีแม้จะเป็นช่วงหน้าร้อน เด็กหอราว 10 กว่าคน
ทัง้ หญิงและชายในชุดนักเรียนก�าลังรดน�า้ แปลงผักตามหน้าทีท่ คี่ รูเวรจัดไว้ให้ ขณะที่
เด็กบางคนก�าลังช่วยคุณครูจัดเตรียมอาหารมื้อเย็น ผักหญ้าที่นี่มีหลายอย่าง ทั้ง
ถั่วแขก กะหล�า่ ปลีรูปหัวใจ ผักพื้นบ้าน ฯลฯ ไม่น่าเชื่อว่าแปลงผักสีเขียวในพื้นที่ของ
ศูนย์เรียนรู้ที่อยู่ด้านในของโรงเรียนจะเป็นอาหารเลี้ยงนักเรียนทั้งโรงเรียนกว่า 200
ชีวิตและครูอีก 20 กว่าชีวิตได้เต็มอิ่ม จากดินที่ปลูกอะไรแทบไม่ขึ้นเมื่อหลายปีก่อน
กว่าจะมีวนั นีท้ เี่ ด็กๆ ได้กนิ อิม่ นอนอุน่ ได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุข อ่านออก
เขียนได้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ กว่าโรงเรียนจะเป็นบ้านหลังทีส่ องทีเ่ ด็กๆ และผูป้ กครอง
วางใจ เป็นโรงเรียนสีขาวที่ครูได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์อย่างแท้จริงเช่นวันนี้ มีอุปสรรคที่
ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมาหลายขวบปี
จากโรงเรียนบนดอยทีล่ า้ หลังและเต็มด้วยปัญหาสารพัด มาวันนีโ้ รงเรียนสังกัด
สพฐ. ในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่แห่งนีก้ ลายเป็นทีศ่ กึ ษาดูงานและเป็นทีร่ จู้ กั ในแวดวงการศึกษา
ทั้งครูและเจ้าหน้าที่ทา� งานด้วยความสุข เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง และพร้อมส�าหรับการ
พัฒนาอยู่เสมอ
17 กรกฎาคม 2552 คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
วันที่ สมจิต ตาค�าแสง ย้ายมารับหน้าทีผ่ อู้ า� นวยการคนใหม่ของโรงเรียนบ้านจันทร์
ผูอ้ า� นวยการคนใหม่อยูใ่ นวัย 35 ร่างท้วม สันทัด หากดูแกร่ง ทะมัดทะแมงผูน้ มี้ ี
พืน้ เพเป็นคนเชียงใหม่ ผ่านการท�างานเป็นครูดอยมาแล้วกว่า 10 ปี เรือ่ งความล�าบาก
บนดงดอยอันทุรกันดารเป็นสิ่งที่เธอคุ้นชินมาแต่เริ่มต้นชีวิตการเป็นครู
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“เราเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านแม่สะแมง อ�าเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน อยู่
บนเขา ไม่มไี ฟฟ้า ไม่มสี ญ
ั ญาณโทรศัพท์ ก่อนหน้านีอ้ ยากไปเป็นครูทแี่ ม่ฮอ่ งสอน แต่
พอไปอยูเ่ ข้าจริง ทุกอย่างกันดารไปหมด เราไม่ได้ไปด้วยอุดมการณ์จริงๆ ไปอยูแ่ ล้ว
ก็ทุกข์ พอขึ้นไปปุ๊บก็ขีดปฏิทินนับวันรอแต่จะกลับบ้าน ชาวบ้านก็สกปรก สอนเด็ก
ก็ไม่รู้เรื่อง สอนไปวันๆ หนึ่ง ไม่มีความสุข
“จนอยู่ไป 2-3 เดือนก็มานั่งคิดทบทวนว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแล้ว
ไม่อย่างนั้นจะทุกข์มาก แทนที่วันเสาร์จะลงอ�าเภอ เราก็ไปอยู่บ้านคนเฒ่าคนแก่
คุยกับเขา เออ ชาวบ้านเขาก็ดีกับเรา เด็กนักเรียนก็น่าสงสาร เราน่าจะท�าอะไรที่เป็น
ประโยชน์ให้กับเด็กบ้าง”
หลังจากเปลีย่ นแปลงวิธคี ดิ ครูสมจิตจึงรับอาสาสอนทัง้ ชัน้ อนุบาล ป.1 และ ป.6
เมื่อครูใส่ใจ เด็กๆ เริ่มมีความสุขกับการเรียน แม้กระนั้นก็เกิดเหตุขึ้นจนได้ เมื่อ
เด็กคนหนึ่งกดดันจนคิดจะฆ่าครู ท�าให้เธอได้คิดว่าล�าพังความตั้งใจสอนอย่างเดียว
ไม่อาจท�าให้เด็กคนหนึ่งมีความสุขได้ ครูยังต้องเข้าใจความจ�ากัดของเด็กแต่ละคน
ด้วยว่าเด็กๆ อาจมี ‘ต้นทุน’ ที่ไม่เท่ากัน
นั่นเป็นครั้งแรกที่ครูสาวได้รู้จัก ‘เด็กพิเศษ’ คนแรก
“ตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้เรื่องเด็กพิเศษที่บกพร่องเรื่องการเรียนรู้ เราตั้งใจ
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สอนเต็มที่ แต่มันไปกดดันเขา เด็กคนหนึ่งเขาผันตัวอักษรไม่ได้ เราไม่รู้วิธีแก้ไข เขา
เรียนด้วยความเครียด วันหนึง่ เขาแอบเอามีดมาซ่อนไว้ทพี่ มุ่ ต้นชาทอง ภารโรงไปเห็น
เขาร้องไห้บอกจะมาฆ่าครู ครูบังคับให้เรียนมากเหลือเกิน เราบอกเขาว่าครูขอโทษ
เลยต้องปรับการสอนใหม่วา่ เด็กแต่ละคนรับรู้ได้ไม่เท่ากัน ให้เขาท�าเท่าทีท่ า� ได้ ท�าให้
เขามีพื้นที่ในห้องเยอะขึ้น เขาก็เรียนด้วยความสุข”
บทเรียนในครั้งนั้นกลับเป็น ‘คุณ’ ที่ทา� ให้หัวใจของครูคนหนึ่งเปิดกว้างขึ้น ด้วย
การยอมรับข้อจ�ากัดของลูกศิษย์ว่าเด็กแต่ละคนมี ‘ต้นทุน’ ที่ต่างกัน
หลังจากสอนอยู่ 2 ปี ครูใหญ่คนเก่าถูกชาวบ้านขับไล่ ครูสมจิตจึงต้องท�าหน้าที่
รักษาการครูใหญ่ไปด้วย ต่อมาเมื่อสอบต�าแหน่งครูใหญ่ได้ จึงย้ายมาเป็นครูใหญ่ที่
โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ อ�าเภอแม่สะเรียง
แรกที่ไปอยู่ โรงเรียนอยู่ในสภาพทรุดโทรม ครูไม่ค่อยเข้าสอน เด็กๆ ก็มีสุข
ภาวะที่ย�่าแย่ ครูใหญ่คนใหม่ต้องเริ่มปรับระบบทุกอย่าง เริ่มแต่การพูดคุยท�าความ
เข้าใจกับครูทุกคน ขอให้ช่วยกันท�างาน พร้อมทั้งหางบจากภายนอกเพื่อมาสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ ได้ผู้ใจบุญซึง่ เห็นความส�าคัญของการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่
งบที่ขอไปอย่างจ�ากัดจ�าเขี่ยไม่ถึง 2 แสน จึงต้องมีการวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุม
ครูสมจิตประชุมชาวบ้าน อาศัยแรงจากชาวบ้าน ครูและนักเรียนช่วยกันท�างานคนละ
ไม้คนละมือ ทุกคนร่วมใจกันโดยไม่กลัวเหนือ่ ย จนสามารถสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
ที่ใหญ่เท่ากับอาคารของรัฐบาลที่ราคาเป็นล้าน
ด้วยหลักคิดที่ว่าต้องช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด จ�าเป็นจริงๆ จึงจะขอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น ท�าให้บุคคลใจบุญผู้นี้ยังคงสนับสนุนการท�างานของครูสมจิตมา
จนถึงปัจจุบัน ใช่เพียงสนับสนุนด้านการเงิน ด้วยการจ้างครูเพิ่ม ซื้อรถโรงเรียนให้
ฯลฯ แต่ในฐานะของครูอาวุโสคนหนึ่งที่เห็นความส�าคัญของการศึกษา เธอยังเป็นที่
ปรึกษาและให้แนวคิดอันมีประโยชน์ ช่วยสนับสนุนทั้งด้านการเงินและด้านวิชาการ
ไปพร้อมกัน
ครูสมจิตเปลี่ยนสภาพของโรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ ที่อยู่ในสภาพล้าหลัง
ให้กลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนทัง้ ในเขตและนอกเขตการศึกษาของ สพฐ. มาศึกษา
ดูงาน หลังจากสั่งสมประสบการณ์ของการเป็นครูดอยในพื้นที่แม่ฮ่องสอนมา 14 ปี
ประกอบกับพ่อแม่เริม่ มีอายุมาก ถึงเวลาทีเ่ จ้าตัวจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดทีเ่ ชียงใหม่
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รุง่ อรุณสูย่ คุ ใหม่ของโรงเรียนบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวฒ
ั นา เชียงใหม่ เริม่ ต้นพร้อม
กับการมาถึงของผู้อ�านวยการคนใหม่วยั 35 ในปี 2552 แม้พนื้ ที่จะไกลกันดาร ต้อง
ขับรถผ่านทางโค้งบนเขากว่าจะมาถึงโรงเรียนก็ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง แต่ความที่เคย
อยู่โรงเรียนบนดอยมาแล้ว ท�าให้ผู้หญิงร่างบึกบึน หัวใจแกร่งคนนี้ไม่ย่นระย่อต่อ
ความยากล�าบากที่เห็นอยู่เบื้องหน้า
โรงเรียนบ้านจันทร์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.3 ครู
ครึ่งหนึ่งเป็นชนเผ่า แม้จะมีพื้นที่กว้างถึง 23 ไร่ แต่ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
ไม่มีรั้ว อาคารเรียนทรุดโทรม แต่ที่เป็นปัญหาหนักกว่านั้นคือความศรัทธาที่ชาวบ้าน
มีต่อโรงเรียนติดลบต�า่ กว่าศูนย์ ครูส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ 3 วันครึ่ง กว่าจะมาถึง
โรงเรียนก็บา่ ยวันจันทร์ วันพฤหัสฯ ไม่ถงึ เทีย่ งก็ลงจากดอยเตรียมกลับบ้าน และยังมี
ปัญหาครูดมื่ เหล้าในโรงเรียน ครูบางคนท�าอาชีพเสริม มีธรุ กิจส่วนตัว บางคนเป็นหนี้
ครูด้วยกันเอง ท�าให้ไม่สนใจการสอน ทั้งผู้บริหารและครูย้ายบ่อย นักเรียนเองก็ไม่มี
วินัย ชอบหนีเรียน บางคนกลับไปกินข้าวกลางวันที่บ้านแล้วไม่กลับมาเรียน เด็กอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้มีจา� นวนมาก
เมื่อชาวบ้านไม่ศรัทธาครูดอย แม้แต่เด็กเองก็เชื่อว่าครูดอยไม่เก่งเท่าครูจาก
พื้นราบ ขนาดครูคนหนึ่งขอให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมมาช่วยเก็บขยะ นักเรียนถึงกับขู่
บีบแขนครู เด็กชนเผ่าบางคนก็ด่าครูพื้นราบด้วยภาษาชนเผ่าเวลาครูเดินผ่านพร้อม
หัวเราะเยาะ
ก่อนหน้าครูสมจิตจะย้ายมา ชาวบ้านร่วมกันลงรายชื่อและฟ้องเขตพื้นที่ว่าครู
ไม่สอนหนังสือและดืม่ เหล้า มีการขับไล่ผบู้ ริหารโรงเรียน เขตพืน้ ทีพ่ ยายามไกล่เกลีย่
แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
ไม่มีบรรยากาศของความสุขที่โรงเรียนบ้านจันทร์ในปี 2552 มีแต่ปัญหากอง
ใหญ่อยู่ตรงหน้า รอผู้อา� นวยการคนใหม่มาช�าระสะสาง
“มีครูพนื้ ราบได้แฟนบนดอย เขามองว่าเราเป็นผูห้ ญิง อายุยงั น้อย มีการพูดเชิง
ขูก่ บั เขตพืน้ ทีว่ า่ ถ้ามาแล้วร้องไห้ไม่รดู้ ว้ ยนะ เขาไม่รจู้ กั เรา ทีจ่ ริงเราเป็นคนอ่อนน้อม
ถ่อมตน ในงานเราท�าตามบทบาทหน้าที่ นอกเวลางานทุกคนคือน้อง ต่อมาคนทีค่ ดิ ไม่
ดีกับเราเขาก็ค่อยเข้าใจว่าเราไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาคิด แม้จะยังไม่ยอมรับเรานัก
“ถึงอยู่ดอยเราก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตลอด เพื่อไม่ให้ ใครดูถูก
เราได้ ที่จริงก่อนมาเรามีข้อมูลว่าพ่อแม่เอาลูกออกจากโรงเรียนเยอะ เพราะไม่
ศรัทธาโรงเรียน เดือนแรกเราประชุมชาวบ้าน แนะน�าตัวกับเขา เพราะเขายังไม่รู้จัก
เราปรับระบบให้ครูกินข้าวด้วยกันก่อน เพื่อจะได้รู้สึกเป็นทีมเดียวกัน จากที่ต่างคน
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ต่างท�างาน ต่างคนต่างอยู่ ช่วง 2-3 เดือนแรกเราจะคอยสังเกตดูพฤติกรรมของครู
แต่ละคนก่อน ว่าแต่ละคนท�างานอย่างไร ดูแลนักเรียนอย่างไร ยังไม่ไปแตะต้องเรื่อง
การเรียนการสอน”
ครูบางคนให้เด็กหาผมหงอกให้ในชั้นเรียน บ้างสั่งงานเด็กแล้วแว่บไปดูนาของ
ตน บ้างหลับในห้อง บ้างเรียกเด็กมานวดให้ ฯลฯ วันหนึ่งมีร้านค้ามาทวงหนี้ 7 หมื่น
กว่าบาทจากการที่ครูซื้อของมาใช้ในโรงเรียน ท�าให้โรงเรียนขาดความน่าเชือ่ ถือ เมื่อ
ผู้บริหารคนใหม่นา� บัญชีโรงเรียนทั้งหมดมากางดู ก็พบว่ามีเงินเหลือพอๆ กับหนี้สิน
จึงตัดสินใจใช้เงินอุดหนุนก้อนนีช้ า� ระหนี้ แม้จะเสีย่ ง แต่กต็ อ้ งท�า จากนัน้ จึงตัง้ ต้นใหม่
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ว่าการซื้อของทุกครั้งต้องมีใบเสร็จ ท�าให้ได้ใจครูว่าไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก
“ก่อนหน้านีค้ รูบางคนกินเหล้าในเวลาสอนนักเรียน กับมีกนิ เหล้าตอนเลิกเรียนแล้ว
ตอนประชุมชาวบ้าน มีกรรมการสถานศึกษาพูดว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขามาเก็บ
ขวดเหล้าให้ครู ถ้าเราท�าได้ เขาจะช่วยเหลือโรงเรียนทุกอย่าง เราก็ไปขอร้องครูว่าให้
กินเหล้าเฉพาะในบ้านพักครู อย่ากินให้เด็กเห็น จะไปหักเขาทีเดียวก็ไม่ได้ แล้วขอ
ให้ช่วยกันท�างาน ครูกลุ่มเก่าก็ไม่พอใจ แต่ครูกลุ่มใหม่โอเคนะ ครูกลุ่มเก่ากลายเป็น
ความยุ่งยาก ย�่าแย่ เขาก็ไปฟ้องเขตพื้นที่ว่าเราเข้มงวด เขาอยู่ไม่ไหว
“ถึงเจออุปสรรค คลื่นใต้นา�้ แต่เราไม่ท้อ เราท�าตัวเป็นแบบอย่าง ไปถึงโรงเรียน
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ก่อนครูทุกคน ต่อมาครูเก่าก็ค่อยปรับตัวได้ทีละนิด ครูที่อยู่แล้วไม่มีความสุขเขาก็
มาขอย้ายไปอยู่โรงเรียนสาขา ก็ตกลงกันได้ด้วยดี พอคนนี้ย้าย ในโรงเรียนไม่มีใคร
ดื่มเลย แล้วเราได้ครูรุ่นใหม่ที่เราปรับจูนแล้ว ทีนี้เราสามารถประกาศได้ว่าเราเป็น
โรงเรียนสีขาว ชาวบ้านก็ช่วยเราทุกอย่าง พอปี 2554-2555 การเปลี่ยนแปลง
เหมือนพลิกฝ่ามือเลย”
ครูเกือบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ผูบ้ ริหารท�าตัวเป็นแบบอย่างทีด่ ี ช่วงแรก
ที่โรงเรียนยังไม่มีบ้านพักครูเพียงพอ ต้องนอนกันแออัดยัดเยียด ผู้อา� นวยการก็ต้อง
มานอนร่วมด้วย และยังตื่นแต่เช้ามาช่วยกันท�ากับข้าว ล�าบากด้วยกัน
แม้เป็นผู้บริหาร แต่ครูสมจิตก็ไม่เคยใช้ระบบสั่งการอย่างเดียว คุณสมบัติข้อนี้
ท�าให้ได้ ใจครูทุกคน ผู้ปกครองเด็กท�าเรื่องขอไม้สนที่ล้มแล้วมาจากป่าไม้เพื่อมา
สร้างบ้านพักให้ครู และช่วยกันออกแรงสร้างบ้านพักครูและหอพักนักเรียน เพื่อครู
และนักเรียนหอจะได้อยูก่ นั สบายขึน้ ไม่ตอ้ งแออัดยัดทะนาน ขาดสุขอนามัยเหมือนเดิม
“เรากินข้าวด้วยกันสามมื้อ จากที่เคยต่างคนต่างกิน มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ครูทุกคนท�างานหนักตลอด แต่สิ่งที่ได้ช่วยเพาะบ่มเขา ท�าให้เขาแข็งแกร่งขึ้น
ครูผู้ ใหญ่เองก็เปลี่ยนจากความไม่เป็นมิตรกลายเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เราท�าตัวเป็น
แบบอย่างให้ครูได้เห็น การทีเ่ ด็กเราได้เรียนรู้ เด็กเรามีความงอกงาม คือสูงสุดของเรา
แล้ว ครูเข้าใจ ชุมชนเข้าใจ ผู้ใจบุญทีเ่ ขาสนับสนุนเรามาตลอดตัง้ แต่อยูโ่ รงเรียนเดิมก็
ช่วยเราได้เยอะ เขาเป็นเงิน ชาวบ้านเป็นแรง นี่คือหลักการท�างานของเรา
“อาจารย์ที่สนับสนุนชอบที่เราเป็นโรงเรียนที่พึ่งพิงตนเองตลอด ท�าให้เรามี
พลัง มีอุปกรณ์ในการท�างาน ทุกครั้งก่อนขอเราต้องคิดก่อนเสมอ มันต้องมีเหตุผล
อธิบาย อาจารย์สอนว่าเราต้องเอาเด็กเป็นตัวตั้ง ท่านให้วิธีคิดกับเราว่าถ้าท้องเขายัง
ไม่อิ่ม สมองก็ไม่พร้อมจะเรียน”

ก่อนหน้านี้ อาหารของนักเรียนไม่มีคุณภาพและไม่ถูกหลักโภชนาการ ทั้งพื้นที่ยังอยู่
ไกล หาของกินยาก ครูสมจิตใช้วิธีลงไปซื้อผักจากข้างล่างทีละมากๆ กว่าจะขึ้นมา
จากผักสดกลายเป็นเหีย่ วเฉา เพราะเจอทัง้ แดด ลม ดังนัน้ โรงเรียนจึงต้องหาวิธใี ห้เด็ก
ได้กินอาหารถูกหลักโภชนาการ เมื่อเห็นว่าโรงเรียนบ้านจันทร์มีพื้นที่กว้างถึง 23 ไร่
เป็นห้องเรียนเพียง 1 ใน 4 ที่เหลือเป็นที่รกร้างไม่เกิดประโยชน์ น่าจะหักร้างถางพง
เปลีย่ นทีด่ นิ รกร้างให้เป็นแปลงเกษตร เป็นแหล่งเรียนรูท้ ที่ า� ให้โรงเรียนสามารถพึง่ พิง

รงเรย า

ทร

67

ตนเองได้ในเรื่องปากท้อง แต่ติดปัญหาที่ดินเป็นดินไม่ดี เป็นหิน มีน�้าขัง ไม่น่าจะ
ปลูกอะไรขึ้น ปัญหานี้น่าจะแก้ไขได้ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากโครงการหลวงและจาก
กรมพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้
ปลายปี 2553 มีนกั ศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้มาออกค่ายอาสา และมาขอจอดรถ
ที่โรงเรียน จากจุดนี้ท�าให้ได้ร่วมคิดกันวางผังปรับพื้นที่เพื่อเป็น small farm มีการ
แบ่งสัดส่วนแปลงเกษตร ท�าปศุสตั ว์ เลีย้ งหมูหลุม เลีย้ งไก่ และกบ มีการขอขีห้ มู ขีว้ วั
จากผูป้ กครองมาปรับปรุงดิน สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ท่ามกลางเสียงไม่เห็นด้วยของชาวบ้าน
ผู้ปกครอง เพราะเห็นว่าโรงเรียนควรมีหน้าที่สอนหนังสือ เด็กๆ ต้องศึกษาหาความรู้
ไม่จ�าเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องการเกษตรซึ่งเป็นพื้นฐานทางบ้านอยู่แล้ว
ปี 2554 อาจารย์มูรากามิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินจากญี่ปุ่นมาให้ค�าปรึกษาและ
ให้ความรู้เรื่องการท�าเกษตร การจัดการแปลงที่ดินให้เกิดประโยชน์ ทั้งจัดพื้นที่ให้
สวยงามและยังปลูกพืชผลกินได้ด้วย
ครัง้ หนึง่ มีการแข่งขันเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง หมูบ่ า้ นส่งวัดเข้าประกวด มีทหาร
จากหน่วยงานหนึง่ ในเชียงใหม่แวะเข้ามาขอยืมของในโรงเรียน เมือ่ เห็นแปลงผักและที่
เลีย้ งสัตว์ จึงสนับสนุนให้สง่ โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้วย ผู้ใหญ่บา้ นเห็นด้วย ชาวบ้าน
จึงเริ่มเห็นความส�าคัญ ผู้ปกครองเริ่มเข้ามาให้ความช่วยเหลือโรงเรียน เริ่มมีคนมา
ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น
ทุกวันนีค้ รูและนักเรียนสามารถอธิบาย ให้ขอ้ มูลกับผูม้ าศึกษาดูงานได้ ไม่นา่ เชือ่
ว่าจากพื้นที่รกร้าง ปลูกอะไรแทบไม่ขึ้น กลายเป็นแหล่งอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตครู
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และนักเรียนของโรงเรียนเกือบ 200 ชีวติ ท�าให้นกั เรียนมีสขุ อนามัยทีด่ ี ได้กนิ อาหาร
ที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดสารพิษ ที่ปรุงโดยครู และมีนักเรียนเป็นผู้ช่วย ต่าง
จากอาหารไร้คุณภาพยุคก่อนโดยผู้รับเหมา เช่น แกงลูกชิ้นใส่เส้นบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
ต้มมาม่าใส่ฟักทอง ฯลฯ
เมื่อมีแขกไปใครมาจะได้กินอาหารจากครัวของโรงเรียน ที่นอกจากวัตถุดิบ
สดใหม่ ปลอดสารพิษ สะอาด น่ากิน มีรสชาติดี ครบถ้วนด้านโภชนาการแล้ว ยังจะ
ได้รับของฝากที่น่าประทับใจเป็นผักสดกลับไป เช่น ถั่วแขก ถั่วแดงและกะหล�่าปลี
รูปหัวใจ จากแปลงผักของโรงเรียนบ้านจันทร์ ที่ครูและนักเรียนร่วมกันดูแล มีรส
หวานกรอบพิเศษกว่าที่ไหนๆ
“เมือ่ คิดจะปรับที่รกร้างเป็นแปลงเกษตร ชาวบ้านบอกว่าที่นผี่ เี ยอะ เราเรียกครู
มาไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เป็นการเรียกก�าลังใจ เราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอท�าที่ดินผืนนี้ให้
เป็นที่กินของเด็ก เราขอแรง อบจ.เชียงใหม่มาช่วยปรับดิน ขอแรงชาวบ้านมาขุดร่อง
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ผัก ครูกบั นักเรียนก็มาช่วยกัน มันไม่ได้งา่ ยอย่างทีค่ ดิ ชาวบ้านเขาก็อยากให้ลกู หลาน
ได้เรียนเป็นเจ้าคนนายคน เขามองว่าเราท�าอย่างนี้ไม่ถูกเป้าแล้ว เรื่องท�าเกษตร พ่อ
แม่ก็สอนลูกได้ ครูไม่ต้องมาสอนหรอก แต่เราจะท�าให้เห็น ชวนครูลงแรงกัน ผอ. ก็
ลงแรงด้วยกัน ไม่ใช้ลูกเขาเลย ผักที่ปลูกได้ก็เอาลงหม้อแกง ท�ากับข้าวให้เด็กได้กิน
เด็กบอกพ่อแม่ว่าเขาได้กินแกงที่ครูช่วยกันปลูก ผู้ปกครองก็ละอายใจ พอไปๆ ลูกที่
เรียนจบว่างงาน เด็กที่เรียนสูงมาไม่มีใครช่วยงานพ่อแม่สักคน
“กลายเป็นว่าเด็กเราเก่ง ได้ฝึกฝนตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ทางอ�าเภอหรือทาง
จังหวัดมาจัดงานทีน่ กี่ ม็ าใช้พนื้ ทีแ่ หล่งเรียนรูข้ องเรา ผูป้ กครองก็เปลีย่ นความคิด หัน
มาร่วมมือกัน เราบอกว่าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียนเป็นของชุมชน
ครูเป็นเพียงผู้มาอยู่ดูแลให้ เกิดการเชื่อมโยงกันให้พัฒนาต่อยอดระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน กลายเป็นมีกิจการโฮมสเตย์ของชาวบ้าน เชฟน้อยที่ทางโรงเรียนฝึกมาก็มี
รายได้เพิ่มจากการท�ากับข้าว ท�าขนมเลี้ยงในงาน รวมถึงการแสดงของนักเรียน และ
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การเป็นไกด์พิเศษ”

สิ่งหนึ่งที่แขกไปใครเยือนสามารถพบเห็น สัมผัสรับรู้ได้คือ โรงเรียนบ้านจันทร์เป็น
พืน้ ที่ของการเรียนรู้และการพัฒนาที่มีบรรยากาศของความสุข และความเป็นทีมงาน
ทีเ่ ป็นหนึง่ เดียว มีความกระตือรือร้น เด็กนักเรียนมีกริ ยิ ามารยาททีด่ ี มีนา�้ ใจ อ่อนน้อม
สุภาพ นอกเหนือจากมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยแปลงผัก
สีเขียวชืน่ ตา บ้านพักครูทชี่ าวบ้านร่วมกันสร้างจากไม้สนดูเก๋ คลาสสิก มองไปไม่ตา่ ง
จากรีสอร์ทเล็กๆ นั่นอาจเป็นภาพภายนอกที่เห็นได้ด้วยตา แต่ในสถานะของ
แหล่งศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนก็เป็นหัวใจหลักที่ผู้บริหารและ
นักการศึกษาอย่างครูสมจิตให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง
“ก่อนจะพัฒนาเด็ก เราต้องพัฒนาครูก่อน เรื่องของใจต้องมาก่อน การสร้าง
ขวัญ ก�าลังใจให้ครูด้วยวิธีการต่างๆ เป็นเรื่องส�าคัญ เพราะบางทีครูอาจท้อ เขาเจอ
ความล�าบาก เราต้องพูดให้ก�าลังใจเขาในเรื่องคุณค่าการท�างาน พาเขาไปดูชีวิตที่
ยากล�าบากของเด็กๆ ไปเยีย่ มบ้านเด็กหอทีอ่ ยูไ่ กลๆ ให้เขาได้เห็นว่าเด็กน่าสงสารยังไง
ให้ครูพยายามเข้าใจเด็กที่ดื้อ ซน ชอบลักขโมยว่าท�าไมเขาถึงเป็นอย่างนั้น แทนที่จะ
ไปด่าเขาก่อนแล้ว
“เราอยากให้โรงเรียนน่าอยู่ ครูและนักเรียนมีความสุข สิ่งที่ต้องเติมคือเติม
องค์ความรู้ให้เขา ดูแลให้มีสัญญาณเน็ตเพื่อเสริมการท�างาน มีการประชุม การท�า
PLC แล้วให้ครูทา� งานเป็นทีมร่วมกัน ไม่ว่างานเล็ก งานใหญ่ ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ผิดถูกบ้างก็แก้ไขกันไป เมื่อท�าส�าเร็จแล้วเราก็ท�า KM สรุปองค์ความรู้เป็นกระบวน
การท�างาน”
ด้วยแนวทางเช่นนี้ของผู้บริหาร ครูที่โรงเรียนบ้านจันทร์จึงมีสวัสดิการที่
พร้อมพรัก มีทพี่ กั ทีส่ ะดวกสบายตามสมควร กินอยูฟ่ รี 3 มือ้ ทัง้ ยังได้รบั การส่งเสริม
เรื่องการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ การดูแลครูยังหมายรวมถึงการดูแลด้านจิตใจ หาก
ครูคนไหนมีปัญหาส่วนตัวที่ส่งผลกระทบทางใจ ท�าให้ไม่พร้อมในการสอนเด็ก เช่น
พ่อแม่เจ็บป่วย มีปัญหาในครอบครัว ฯลฯ ทุกคนสามารถลาได้ เพราะเมื่อใจวุ่นวาย
ควรจัดการภาระเรื่องนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นก่อน ดีกว่าท�างานไปอย่างทุกข์ทรมานใจ เมื่อ
พร้อมก็ค่อยกลับมาท�างานอย่างมีพลังและสอนชดเชยเวลาที่เสียไป
“เราถือว่าปกติครูเราท�างานเกินเวลา เกินหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ได้เอาเปรียบหลวง
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บางทีเขาตื่นกันแต่ตี 5 ท�างานถึงเที่ยงคืน ในเมื่อเขาเต็มที่กับเรา เราก็ต้องเต็มที่กับ
เขาด้วย”
การดูแลด้านจิตใจเช่นนี้ทา� ให้ผู้อ�านวยการได้รับความรักและได้ใจบุคลากร ครู
หลายคนทีเ่ คยมีปญ
ั หาพ่อแม่เจ็บป่วยระยะสุดท้าย ปัญหาคนรักเป็นอืน่ เสียใจจนเป็น
โรคซึมเศร้า ต้องเข้ารักษาตัว บ้างมีปญ
ั หาสุขภาพ ประสบอุบตั เิ หตุจนไม่สามารถกลับ
คืนมาเป็นปกติได้ ทุกครั้งในยามทุกข์ เมื่อหันไปจะเห็นใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่เคียงข้าง
คนคนนั้นคือ ‘ผอ.สมจิต’ รวมทั้งเพื่อนร่วมงาน
ปกติคนทั่วไปจะมองว่าคนจบครูมาทุกคนต้องสอนได้ สอนเป็น แต่ในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูสมจิตถือเป็นหน้าที่ว่าตนต้องไปพูดคุยกับนักเรียน รวมทั้งดู
แผนการเรียนการสอนด้วย ท�าให้พบจุดบอดบางอย่างว่าครูไม่ได้สอนเก่งทุกคน
ปัญหาคือท�าอย่างไรจึงจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู โดยไม่ท�าให้ครู
รู้สึกว่าถูกลดทอนคุณค่า เธอจึงพยายามชวนครูมานั่งพูดคุยด้วย กระตุ้นให้ครูเปิด
คลิปวิดีโอเรื่องสื่อการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ทีน่ มี่ รี ะบบครูโค้ช โดยให้เพือ่ นครูคดั เลือกครูทสี่ อนดี สอนเก่ง เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ครูโค้ชแต่ละคนจะมีลูกข่ายอยู่ 4-5 คน ลูกข่ายบางคนเรียนรู้จากครูโค้ช ก็สามารถ
พัฒนาตนเองจนเป็นครูโค้ชได้
“แม้เด็กเราจะเป็นชาวเขาชาวดอย แต่เขาก็ต้องการการพัฒนาเหมือนกัน เรา
ต้องให้ครูยอมรับว่าเขาอาจยังสอนได้ไม่สมบูรณ์แบบนัก ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น พอครูรู้
และยอมรับตัวเอง เขาก็จะพยายามขวนขวายเพิ่มขึ้น เป็นวัฒนธรรมของเราว่าไม่รู้ก็
ต้องเพิ่ม จะได้ไม่เป็นผลเสียกับตัวเองและเด็ก อันไหนอ�านวยความสะดวกให้ครูได้
เราก็ทา� ให้ เช่น พยายามดูแลเรื่องการอบรมต่างๆ เรามีเครือข่ายเยอะ แต่เราก็ไม่ได้
ละทิง้ นโยบายหลัก ท�าให้พฒ
ั นาครูไปได้ โรงเรียนไม่ได้เหมือนวัด สิง่ ทีโ่ รงเรียนท�าได้
คือท�าตัวเองให้เขาอยากมาช่วย
“เราต้องยืนบนล�าแข้งตัวเอง เราไม่ใช่ขอพร�า่ เพรือ่ เราไม่นยิ มขอความช่วยเหลือ
เรือ่ งวัตถุมาก แต่เรามักจะเล่าแนวคิดของเราให้ผสู้ นับสนุนฟังว่าเราอยากท�าโรงเรียน
ให้เป็นยังไง อยากให้เขาได้มาเห็นว่าทีมงานทุกคนพร้อมจะพัฒนาเด็กจริงๆ เราจะ
รายงานให้เขารู้ว่าเด็กดีขึ้นยังไง เช่น การช่วยเหลือด้านการเกษตร ไม่ใช่แค่ผักงาม
อย่างเดียว แต่ให้เขาได้เห็นว่าเราท�าอาหารเลี้ยงเด็กได้ด้วย เขาช่วยเราเรื่องดนตรี
กีฬา เด็กเรามีทักษะด้านนี้ดีขึ้นไหม ไปถึงแชมป์ไหม ผลลัพธ์ที่เขาช่วยมาเราต้อง
รายงาน คนช่วยเราเขาต้องการเห็นความงอกงาม ความน่าชื่นใจ”
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ที่โรงเรียนบ้านจันทร์ไม่เคยมีค�าว่า ‘หยุด’
ส�าหรับการพัฒนา
ปี 2559 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ
โรงเรี ย นสุ ข ภาวะ มี ก ารไปศึ ก ษาดู ง านที่
โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา บุรีรัมย์ เพื่อ
เรียนรู้การพัฒนาด้วยกระบวนการจิตตศึกษา PBL และ PLC แม้ครูสมจิตจะยอมรับ
ว่าได้รับการจุดประกายความคิดดีๆ จากที่นี่
แต่เมื่อน�าแผนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนล�าปลายมาศที่เป็นพื้นที่ป่าโคกหีบ
มาปรั บ ใช้ ที่ บ ้ า นจั น ทร์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ป ่ า สน
กลับล้มทั้งยืน เธอจึงตั้งต้นศึกษาเรื่อง PBL
ด้วยตนเองด้วยการอ่านหนังสือเพิ่มเติม มี
การให้ครูเขียนแผนการสอนรายคน และท�าแผนการสอนเป็นกลุ่ม โดยมีครูวิชาการ
มาร่วมศึกษาและช่วยกันออกแบบแผนการเรียนการสอน เรื่องการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ โดยเลือกทดลองท�าในบางชั้นเรียนก่อน มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันบ่อยๆ
เพื่อท�าความเข้าใจให้มากกว่าเดิม
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านจันทร์เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียน 152 คน ครู
17 คน เป็นครูพื้นราบกับครูชนเผ่าอย่างละครึ่ง เปิดสอนระดับอนุบาล - ม.3 กับมี
โรงเรียนสาขาแจ่มน้อย ที่เปิดสอนถึงประถม 6 มีนักเรียน 55 คน
9 ปีของการเป็นผู้บริหารในโรงเรียนบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา แหล่งที่มี
ป่าสนผืนใหญ่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รอบๆ พืน้ ทีข่ องโรงเรียนเป็นชนเผ่ากะเหรีย่ ง
เกือบทั้งหมด ชาวบ้านส่วนใหญ่เลี้ยงชีวิตด้วยการท�านาท�าไร่ และมีอาชีพเสริมคือ
การทอผ้า ชุมชนวัดจันทร์ได้ชื่อว่าเป็นชุมชมเข้มแข็ง ปลอดอบายมุข ทุกวันพระ
ชาวบ้านจะหยุดงาน ไปถือศีลฟังธรรมทีว่ ดั ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชาวบ้าน
เป็นไปด้วยความอบอุ่น
ทุกปีชาวบ้านจะมีผา้ ป่าข้าวเปลือก ขนข้าวมาให้ครูได้กนิ หลังการเก็บเกีย่ วเสร็จ
และเช่นกันที่ทุกปีชาวบ้านพากันมาเฝ้าโรงเรียน เพื่อให้ครูได้หยุดพักผ่อน 10 วัน
ผู้ปกครองรักโรงเรียนและเห็นคุณงามความดีของครู หากมีคนภายนอกไม่เข้าใจ
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โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนซึง่ มาจากผูป้ กครองและคนในชุมชนจะช่วยท�าหน้าที่
ชี้แจง เป็นเกราะป้องกันให้กับโรงเรียน
แม้จะเป็นผู้บริหาร แต่ครูสมจิตจะรู้จักเด็กนักเรียนทุกคน เป็นเพราะอยู่มานาน
และชอบคลุกคลีกบั เด็กๆ แม้ไม่ได้สอนในชัน้ เรียน แต่ครูรสู้ กึ ว่าตนเป็นครูสอนวิชาชีวติ
ให้กับพวกเขา เด็กๆ ที่นี่ได้รับการฝึกสอนเรื่องมารยาท และการมีจิตอาสา รู้จักค�านึง
ถึงผู้อื่น
“เด็กของเราได้รับมากเกินไป เช่น ปีหนึ่งเขาได้รับบริจาคผ้าห่มมาคนละหลาย
ผืน เสื้อผ้าก็ได้รับมาเยอะเกินความจ�าเป็น บางทีท�าให้เขาไม่รู้จักรักษาข้าวของ มอง
ไม่เห็นคุณค่า ท�ายังไงจึงจะให้เด็กได้คิด เลยเกิดการรวมกลุ่มกันของนักเรียนท�าเรื่อง
จิตอาสา ปีหนึ่งพี่ๆ มัธยมก็จะเป็นตัวแทนไปมอบข้าวของพวกนี้ให้น้องๆ ตามบ้าน
ไกลๆ พอกลับมาท�า AAR กัน เขาบอกเขาอิ่มใจมาก กลายเป็นว่ามันมีคุณค่ากับเด็ก
บ้านไกลด้วย เด็กๆ ได้ไปช่วยเหลือบ้านเพือ่ นๆ เกิดความเข้าใจกัน อ๋อ ท�าไมเด็กคนนี้
เป็นเด็กหลังห้อง เรียนไม่รู้เรื่อง กลับมาก็ใส่ใจกันดีขึ้น ไม่ดูถูกกัน
“เด็กบ้านไกลส่วนใหญ่อยูห่ อพัก เขาล�าบาก เขาต้องขยันท�างานช่วยครูแลกกับ
การเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น ผักที่เด็กๆ หอพักปลูกเขาก็รู้สึกมีคุณค่าที่เพื่อนได้กิน พอ
เหลือก็เอาไปขายหน้าโรงเรียน ก่อนขายก็เอาไปให้คนแก่รอบชุมชน ท�าให้เด็กรู้จัก
การเข้าหาผู้ใหญ่ ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน ก่อเกิดความอบอุ่นใจ”
ผักจากแปลงผักจากศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนส่วนหนึ่งที่เด็กๆ น�าไปขายที่หน้า
โรงเรียนมักจะมีคนมาอุดหนุนจนหมดเกลี้ยงทุกครั้ง การมีคณะมาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ท�าให้เด็กๆ ที่บ้านจันทร์ได้ฝึกฝนด้านวิชาชีพและความรับผิดชอบ ทั้งยังเกิด
ความภูมิใจและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง เช่น เมื่อทางอ�าเภอจัดการต้อนรับคณะผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือต้อนรับคณะขององคมนตรี บางคณะมากันเป็น 100 คน เด็กๆ
จะอยูป่ ระจ�าตามซุม้ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างง่ายๆ มีการท�าขนม อาหารเลีย้ งแขก มีการละเล่น
ต่างๆ ทางโรงเรียนจะคิดค่าอาหารเป็นรายหัว เด็กๆ จะมีรายได้พิเศษในส่วนนี้ และ
เก็บออมได้
“เฉพาะการปลูกสร้าง ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เราใช้เวลา 8 ปี แต่สิ่งที่
ต้องสร้างพร้อมกันไปอย่างเร่งด่วนคือคุณภาพของเด็ก เขาต้องอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคุณธรรมตามที่คนทั่วไปควรเป็น เด็กๆ ต้องได้รับการศึกษาที่นา� ไปใช้ได้
จริง อ่านออกเขียนได้ในชั้นต้น เพื่อเป็นฐานคิดในชั้นโต สิ่งนี้ช้ากว่าการปลูกพืชผัก
พืชผักนี่เราทิ้งไว้ก็โต แต่เด็กทิ้งไว้ไม่โตหรอก เราจึงต้องท�าเรื่องการเรียนการสอน
และพัฒนาครูอย่างต่อเนือ่ ง เด็กชัน้ เล็กต้องเป็นเด็กทีค่ นไม่ดถู กู หรือหัวเราะว่าเขาเป็น
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ชาวเขา อ่านเขียนไม่รู้เรื่อง เราอยากให้เขามีที่ยืนในสังคม เขาอาจเลือกเกิดไม่ได้
แต่เป็นคนดีในสังคมได้ คนดีกับคนโง่ต่างกัน เราอยากให้เขาอยู่ได้ ไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ
“เด็กบางคนไม่ได้มีคุณภาพที่สอบโอเน็ตได้ดี ไม่ใช่คนเรียนเก่ง คุณภาพของ
เด็กวัดได้หลายแบบ เขาอาจมีจิตอาสา ไม่ได้โง่จนถูกหลอก เขามีความสุข รู้จัก
ช่วยเหลือคน เราอยากเห็นเด็กกลุ่มนี้เยอะๆ ถ้ามองผลสัมฤทธิ์เรื่องการสอบโอเน็ต
เราอาจตกต�า่ มาก แต่เด็กเราก็สอบเรียนพยาบาล เรียนเทคนิคการแพทย์ได้หลายคน
เด็กบางคนเรียนสายอาชีพ เป็นเชฟในร้านอาหารที่มีชื่อเสียง เป็นแรงบันดาลใจให้
กับน้องๆ
“อยู่ที่นี่มา 9 ปี เราผ่านบททดสอบอะไรมาหลายอย่าง แต่เรารู้สึกดีที่ทั้งเด็กๆ
ครู และชุมชนมีความสุข สิง่ ทีเ่ ห็นคือชุมชนงอกงาม เด็กๆ ก็งอกงาม ถึงแม้จะมีปญ
ั หา
ที่ไม่สมบูรณ์พร้อม เด็กส่วนใหญ่น�าความภูมิใจมาให้เรา วิธีคิดของเขาเปลี่ยนไป เรา
ยังเห็นการพัฒนาของครูที่ส่งผลต่อตัวเด็ก ทุกคนใส่ใจเด็กมากขึ้น ถือเป็นทีมงานที่
พร้อมท�างาน เราอาจได้โล่รางวัลระดับชาติมาแล้ว แต่สงิ่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ มาจากผูป้ กครอง
จากเด็กที่เขามีความสุข เขาเล่าความลับในชีวิตเขาให้เราฟังได้ นี่คือความเชื่อใจที่สุด
แล้ว เราท�างานมาจนเริ่มมีความหวัง ตราบใดที่มีความหวัง มีคนต่อยอด อีกไม่นาน
คงได้เห็นอะไรที่ดีงามกว่านี้”
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ครูทราย รุ่งทิวา สนวิเศษณ์ ครูสอนภาษาไทยและดูแลเรื่องการเกษตรของโรงเรียน
เล่าว่า ทางโรงพยาบาลบ้านจันทร์มีการมาประเมินให้ความรู้เรื่องสุขภาพนักเรียน มี
อย.น้อย ในโรงเรียน ทางผู้อ�านวยการเองก็ให้แนวคิดไว้ว่าเด็กต้องได้รับอาหารครบ
5 หมู่ มีไข่ 1 ฟองให้เด็กกินทุกวัน พร้อมผลไม้
ปัจจุบนั ศูนย์เรียนรูจ้ ะปลูกพืชผักทุกอย่างทีห่ อ้ งครัวต้องการ เพือ่ ท�าอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน มีทั้งข่า ตะไคร้ ขิง กระเทียม หอมแดง ขึ้นฉ่าย มะเขือส้ม กะหล�า่ หัวใจ
ถั่วหวาน ข้าวโพด มันญี่ปุ่น กวางตุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ คะน้า ผลไม้มีหลากชนิด ทั้งชมพู่
ส้มโอ สาลี่ กล้วย มะม่วง มัลเบอร์รี่
“ใครๆ เข้ามาในนีแ้ ล้วไม่อยากกลับ เหมือนอยูใ่ นฝันเลย อากาศดี มองไปทางไหน
ก็สบายตา สบายใจ”
สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของโรงเรียนบนดอยหลายแห่งคือเด็กหลายคนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ เป็นเพราะเด็กส่วนใหญ่นักเรียนเป็นเด็กชนเผ่าที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สอง ผู้บริหารเป็นห่วงเรื่องนี้มาก เพราะการไม่เข้าใจบทเรียน ตามไม่ทันเพื่อน ท�าให้
เด็กไม่มีความสุขในชั้นเรียน
ตามหลักเกณฑ์แล้ว เด็กอนุบาลต้องรู้เรื่องสระ พยัญชนะ เด็ก ป.1 ต้องผสม
สระได้ แต่เด็ก ป.1 ป.2 บางคนก็ยังอ่านไม่ออก ครูน�้าเพชร-เพชรา ถิ่นเผ่าชน กับ
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เพื่อนครูอีกคนคือ ครูหยุมหยิม-สยุมพร ศรีวงศ์ ได้รับหน้าที่ให้ช่วยสอนเด็กกลุ่มนี้
ในช่วงบ่าย ปกติคุณครูจะมีการพูดคุยกันทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อทบทวนเรื่องการ
เรียนการสอน เรือ่ งเด็กคนไหนทีเ่ รียนอ่อน จะพัฒนาเด็กอย่างไร ทีโ่ รงเรียนบ้านจันทร์
ผู้บริหารจะเน้นสื่อการสอน และแผนการสอน โดยเน้นว่าหากเด็กอ่านภาษาไทยได้
เด็กจะสามารถเรียนวิชาอื่นได้รู้เรื่อง
ส�าหรับเรื่องนี้ โรงเรียนบ้านจันทร์เชิญครูจากจังหวัดยะลาที่เชี่ยวชาญการสอน
เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มาให้ความรู้กับครู ท�าให้ช่วยแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้ได้มาก
“หนูเป็นเด็กดอยคนหนึง่ หมูบ่ า้ นทีเ่ ราอยูม่ สี ภาพล�าบาก ทัง้ ถนนหนทาง การกิน
ความเป็นอยู่ ในครัวนี่ไม่ต้องถามถึงว่ามีรสดีไหม มีแต่เกลือ เด็กหอที่บ้านอยู่ไกลจะ
บอกว่าเขามาอยูท่ นี่ ไี่ ด้กนิ ดี กินเนือ้ กินผัก ไข่ทเี่ ราเลีย้ งเอง บางครัง้ เราไปเห็นบ้านเขา
แล้วน�า้ ตาจะไหล เมือ่ มานึกถึงสภาพตัวเรา เราว่าเราล�าบากแล้ว เขายังล�าบากกว่าเรา
อีก เด็กหอมาอยูที่นี่โตขึ้น อ้วนขึ้น กลับไปบ้านพ่อแม่จะจ�าไม่ได้แล้ว เป็นเพราะเขา
ได้กินดีอยู่ดีขึ้น
“เด็กบางคนเรียนไม่เก่ง แต่เป็นกุ๊ก ก�าลังจะไปเมืองนอก ผอ. เคยให้มาคุย ให้
ความรู้กับน้องๆ ที่นี่เด็กเราอาจไม่เก่งวิชา ผอ. ให้เด็กมีทางเลือก ครูทุกคนต้องทุ่มเท
สื่อการสอน เทคนิคการสอน เราต้องให้ค�าแนะน�ากัน ผอ. ให้ครูเขียนแผนการสอน
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เน้นว่าต้องมีสื่อการสอน เพื่อท�าให้เด็กสนใจ สนุก และไม่เบื่อหรือง่วง ท่านจะตรวจ
และนิเทศตามที่ครูส่งงาน การใช้สื่อช่วยจูงใจเด็ก แผนปฏิทินการสอนก็ช่วยได้เยอะ
แรกๆ ครูจะรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระ แต่สุดท้ายเรามองว่านี่เป็นการพัฒนาตัวครู
และพัฒนาเด็กด้วย”
ครูนา�้ เพชรบอกว่าสิง่ หนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารย�า้ เสมอคือต้องเป็นครูดว้ ยจิตวิญญาณ และ
ต้องเป็นครูมืออาชีพ เธอเองอาจด้อยในเรื่องเทคนิคการสอน แต่ก็พยายามพัฒนา
ตนเองและเรียนรู้จากเพื่อนครูที่สอนเก่งๆ เพื่อหวังให้เด็กได้สนุกกับการเรียน
ครูหยุมหยิม-สยุมพร ศรีวงศ์ เล่าว่า เธอกับครูนา�้ เพชรที่สอนอนุบาลจะสลับกัน
ไปสอนเด็ก ป.1 ป.2 ที่อ่านไม่ออกในช่วงบ่ายที่เด็กอนุบาลหลับ โดยให้เด็กเรียนรู้
จากสื่อการสอนและกิจกรรมต่างๆ เช่น สอนให้เด็กพับเสื้อ พับรูปหัวใจจากกระดาษ
เอ 4 หัดให้เด็กวาดภาพระบายสี บางครั้งใช้ใบไม้ ลูกหิน หรือเชือกท�าเป็นสื่อการ
สอน จากเดิมที่บางคนชอบออกจากห้องไปเก็บผักข้างรั้ว หรือไปเล่นนอกห้อง ตอนนี้
เด็กก็เริ่มสนุก และชอบเรียน
“เราจะคุยกันในวง PLC ว่าให้ครูแต่ละห้องไปดู ไปวิเคราะห์ ว่าเด็กแต่ละคนที่
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพราะมีปญ
ั หาอะไร บางทีอาจเป็นว่าเด็กเกิดก่อนเกณฑ์ หรือ
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มีปัญหาที่บ้าน เราจะไม่ถือเป็นภาระของครูคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ครูทุกคน
ต้องมาร่วมกันหาทางแก้ไข เพราะเด็กทุกคนก็คือลูกศิษย์ของเราทุกคน” เป็นข้อมูล
เสริมจาก ครูนุ่น-ชนิตา ลาภพบเพิ่มพูน

เด็กทีน่ ไี่ ด้รบั การสนับสนุนให้เรียนรูจ้ ากของจริง อาจเป็นการเรียนรูจ้ ากนอกห้องเรียน
เด็กบางรายไม่เก่งวิชาการ ทางโรงเรียนจะเสริมในเรือ่ งวิชาชีพ โดยนัยนีท้ า� ให้เด็กรูส้ กึ
ว่าตนเองมีคุณค่า สามารถมีความสุขในการเรียนรู้ตามความถนัดของตน
“มีเด็กกลุม่ หนึง่ 3-4 คนอยูช่ นั้ ม.3 ไม่ชอบเข้าห้องเรียน ผอ. คิดว่าจะแก้ปญ
ั หา
ยังไง พบว่าเขาสนใจงานช่าง เลยให้ไปเรียนนอกห้องเรียนกับ ลุงพจน์ ภารโรง แกเก่ง
เรื่องงานไม้ งานช่าง ปรากฏว่าเด็กพวกนี้มาแล้วสนุก ลุงพจน์ก็เข้าร่วมวง PLC ด้วย
เด็กกลุ่มนี้เขาได้เรียนรู้จากฟุตเหล็กของจริง จากที่เคยเรียนในห้องเป็นไม้กระดาษ
ตอนนี้เด็กไม่หนีเรียนแล้ว เขาสามารถช่วยสร้างบ้านได้ ช่วยงานโรงเรียนได้เลย เขา
ตั้งใจจะเรียนต่อทางช่าง เขาอาจเรียนไม่เก่ง แต่ก็มีความสามารถในแบบของเขา”
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ศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนมีฐานต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้
ฐาน 1. คือฐานใต้รม่ พระบารมี เด็กๆ จะได้เรียนรูพ้ ระราชประวัตขิ องรัชกาลที่ 9
ฐาน 2. ผักปลูกคุณธรรม ช่วยกันดูแลใส่ใจผัก ต้องช่วยกันใส่ปยุ๋ พรวนดิน รดน�า้
เพื่อให้ผักได้เติบโต เป็นการปลูกฝังความอดทน ความขยันหมั่นเพียร
ฐาน 3. ก ไก่ออกไข่ให้น้อง เป็นอาหารกลางวันให้นักเรียน ที่เหลือก็เอาไปขาย
ที่ตลาดนัดในโรงเรียน
ฐาน 4. ของดีมีไว้ให้เพื่อน เวลาตักอาหาร ให้เด็กนึกถึงคนข้างหลัง หากเด็ก
ตักแต่ของดีๆ หมด เพื่อนก็จะไม่ได้กินของดีๆ สอนให้เด็กรู้จักมีนา�้ ใจให้กับเพื่อนๆ
ฐาน 5. ร้านค้าเกษตรกรน้อย เด็กจะมาเพาะพันธุ์ผัก น�าผักออกจ�าหน่ายในวัน
ตลาดนัด
ฐาน 6. สมอลล์ ดรีม ออฟ บ้านจันทร์ ส์ ชิลเดรน เป็นแหล่งรวมฝันของเด็กๆ
เช่น ฝึกเป็นเชฟ เป็นพิธีกร นักแสดง ฯลฯ ตามที่เด็กถนัดหรือสนใจ
พืน้ ทีอ่ า� เภอกัลยาณิวฒ
ั นามีเขตติดต่อกับอ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ชัว่ การ
เดินทางชัว่ โมงเศษ เด็กหอทีน่ สี่ ว่ นใหญ่จงึ มาจากแม่ฮอ่ งสอนจากหลายอ�าเภอ ส่วนใหญ่
มีฐานะยากจน บ้านอยู่ในพื้นที่ไกลกันดาร ที่บ้านจันทร์มีเด็กหอทั้งหญิงและชายอยู่
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ราว 20 กว่าคน แยกกันอยูค่ นละหอ โดยมีครูผลัดเวรกันดูแล เด็กหอจะตืน่ แต่ตี 5 ครึง่
มาท�ากับข้าว ดูแลแปลงผัก ตกเย็นจะแบ่งหน้าที่กันดูแลแปลงผักและท�าความสะอาด
หอ ครูเวรจะมารับเวร 4 โมงครึ่ง หลังเลิกเรียนและพักนอนที่หอ พาเด็กน�านมัสการ
พระเจ้า เด็กหอที่เป็นชาวพุทธจะมีการน�าสวดมนต์ ครูเวรจะใช้เวลาช่วงนี้พูดคุยกับ
เด็กๆ เพื่อให้เด็กอบอุ่นใจในยามห่างไกลบ้าน
“กิจกรรมของนักเรียนเรามีการเสริมทัง้ เรือ่ งของวิชาชีพ คุณธรรม และวิชาการ
และส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เขามีทักษะการคิด การท�างานกลุ่ม ทักษะ
คอมพิวเตอร์ อาจไม่ได้คาดหวัง 100 เปอร์เซ็นต์ พัฒนาตามศักยภาพของนักเรียน
เราท�าในรูปของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เราสอน ป.6 นักเรียนจะเรียนเรื่องป่าสน
แดนในฝัน พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ป่าสนที่เกิดขึ้นเองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีทั้งสนสองใบและสนสามใบ แต่ป่าสนเราเริ่มลดน้อยลงหลายสาเหตุ จาก
การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร
“เด็กได้เรียนรู้ว่าสนต้นหนึ่งน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ถ้าเอาสนมา
ผ่าจะมียาง ใช้ก่อไฟ ใช้ไม้สนสร้างบ้านก็ได้ ใช้เยื่อมาสูดดมเป็นยาสมุนไพร เรามี
วัฒนธรรมประเพณีของเรา เช่น เย็นวันออกพรรษา ชาวบ้านจะเอาไฟจากยางสนมา
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จุดที่บ้าน 1 แห่ง ที่วัด 1 แห่ง ที่นา 1 แห่ง และที่พระธาตุข้างบน คือพระธาตุจอมแจ้ง
1 แห่ง เพื่อให้ความสว่าง มันจะมีควันไฟ ถือว่าเป็นการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกไป
กลางคืนเราจะเห็นพระธาตุสว่างไสว เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งเรื่อง
ธรรมเนียมประเพณี ได้เข้าไปในป่า ดูระบบนิเวศวิทยาของป่าสนด้วย”
ครูนุ่นบอกเล่าถึงการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรยุคใหม่ที่เปิดกว้างของนักเรียน
บ้านจันทร์ นั่นคือการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ได้เรียนรู้สังคมและ
รากเหง้าของตนเอง เธอพบว่าเมื่อเด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้ออกไปสอบถาม
ข้อมูลจากพ่อแก่แม่เฒ่าในชุมชน รับรู้คุณค่าของบรรพบุรุษ ท�าให้เด็กๆ ภูมิใจและ
มีความสุข สนุกกับการได้เรียนรู้ ควอเตอร์หนึง่ มี 10 สัปดาห์ จะออกแบบการเรียนรู้ใน
เรือ่ งใกล้ตวั หมุนเวียนกันไป เช่น เรือ่ งอะโวคาโด ซึง่ ปลูกกันในชุมชนมาก มีหลายพันธุ์
เด็กจะไปสอบถามจากชาวบ้านว่าท�าไมอะโวคาโดทีโ่ รงเรียนถึงปลูกไม่ออกผล ชาวบ้าน
ก็จะแนะน�าว่าต้องตัดแต่งกิ่งบ้าง
บ้านเด็กเกือบทุกคนจะปลูกอะโวคาโด นอกจากสอบถามความรู้จากลุงแล้ว
เด็กๆ จะต้องไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ต พบว่าผลของอะโวคาโดยังมาท�าน�้าปั่น สมูทตี้
ได้อีกด้วย มีการนัดท�าสมูทตี้อะโวคาโดที่บ้านครู ถือเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่
เด็กสนุก และเป็นการเรียนรู้จากของจริง แม้ในศูนย์เรียนรู้ภายในโรงเรียนเอง เวลา
ครูสอนคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยม เมื่อชั่งน�า้ หนักไข่ไก่ที่เลี้ยงไว้ ก็จะฝึกให้นักเรียนได้
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ดูว่ามีจ�านวนเศษทศนิยมเท่าไร น�า้ หนักมารวมกันได้เท่าไร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การ
บวกลบ ท�าให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ที่อยู่ตรงหน้า
ตามนโยบายของภาครัฐ ที่ให้มีการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางโรงเรียนจะให้
นักเรียนได้ทา� กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมรากเหง้าวัฒนธรรมของตน เช่น ฝึกการทอผ้า ย้อมผ้า
ด้วยสีธรรมชาติ การจักสาน ปักผ้า ผูป้ กครองจะท�าหน้าทีเ่ ป็นจิตอาสา มาช่วยกันสอน
ท�าให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่า ภาคภูมิใจในรากของตน
ด้วยเครือข่ายที่เปิดกว้างอยู่เสมอ ท�าให้พื้นที่ของโรงเรียนมีจิตอาสาเข้ามาช่วย
พัฒนาเด็กในหลายส่วน เช่น ครูที่เกษียณแล้วจากกรุงเทพฯ มาช่วยเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษให้ หรือครูท้าว-สุธรรม บุณยะผลึก อดีตนักรักบี้ทีมชาติวัย
78 ผู้รักกีฬารักบี้เป็นชีวิตจิตใจเที่ยวตระเวนไปตามโรงเรียนในชนบททั่วประเทศ
เพื่อสอนรักบี้ให้กับเด็กต่างจังหวัด ก็ได้แวะมาสอนรักบี้ สร้างทีมรักบี้และสตาฟโค้ช
ของโรงเรียนบนดอยแห่งนีด้ ว้ ย เด็กตัวเล็กตัวน้อยหลายคนมีความสุขกับการเล่นรักบี้
และเตรียมลงแข่งขันในสนามกรุงเทพฯ เป็นการส่งเสริมด้านกีฬาให้กบั เด็กดอย ท�าให้
พวกเขารู้ว่ารักบี้ไม่ใช่กีฬาที่จา� กัดเฉพาะชนชั้นสูง
ภาพนักเรียนในเสื้อกันหนาวสีสันสดใส นั่งเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในแสงแดดอุ่น
ละมุน ท่ามกลางลมหนาวของเดือนกุมภาพันธ์ ภาพเด็กตัวเล็กตัวน้อย วัยราว 10 ขวบ
ทั้งหญิงและชายที่พากันวิ่งรับส่งลูกรักบี้ในสนามของโรงเรียนบ้านจันทร์ โดยมี
ครูท้าววัย 78 กับครูชัย ผู้ฝึกสอนรักบี้อีกคนคอยก�ากับอยู่ข้างสนาม เป็นภาพที่
สวยงามที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบนดอยแห่งนี้
พ่อแม่ของนักเรียนบางรายบอกเล่าว่าลูกสาวของตนชืน่ ชอบกีฬารักบี้ และตัง้ ใจ
ตื่นมาเรียนแต่เช้าเพื่อฝึกรักบี้กับครูท้าว แม้กีฬานี้จะต้องอาศัยความทรหดอดทน
ความรักสอนสิ่งนี้ให้กับเธอ
เด็กหลายคนก้าวออกจากโรงเรียน บ้างไปเป็นเชฟทีร่ า้ นอาหารมีชอื่ ในเชียงใหม่
ก�าลังจะได้ไปท�างานต่อที่เมืองนอก พวกเขาคือเด็กดอยที่ได้รับ ‘โอกาส’ และการ
ส่งเสริมจากโรงเรียนเล็กๆ กลางดงดอยแห่งนี้
ฝันเล็กๆ ของเด็กทุกคนมีค่าเสมอ หากครูจะหาให้พบ
เช่นความฝันของเด็กบ้านจันทร์ ทีค่ รูมองเห็น และช่วยเสริมสร้างฝันของพวกเขา
ให้เป็นจริงแล้วในวันนี้

"เด็กๆ ทุกคนล้วนมีคุณค่า
ที่นี่ไม่มีการปล่อยเด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้
ให้กลายเป็นเด็กหลังห้อง มีปมด้อย
เป็น ‘ส่วนเกิน’ ของใครๆ กลายเป็นอากาศธาตุ
พวกเขายังคงมีตัวตนที่ครูต้องประคับประคอง
เสริมสร้างศักยภาพในหนทางเท่าทีท
่ ำได้
หรือตามที่เขาถนัดเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป"

โ ร ง เ รี ย น แ ม่ วิ น ส า มั ค คี

‘คำตอบ’ ของการเรียนรู้

“อ๊อดๆๆๆ...”
เสียงแม่ไก่ไข่หลายร้อยตัวอ้าปากร้อง เด็กหนุ่มร่างสันทัดวัย 18 รู้สึกราวกับ
เจ้าสัตว์ที่คุ้นเคยก�าลังทักทายเรียกชื่อเขา เจ้าตัวยิ้มให้เพื่อนยาก ขณะที่เสียงเพลง
เบาๆ สบายๆ ดังขึน้ เด็กหนุม่ รูว้ า่ แม่ไก่ไข่พวกนีช้ อบฟังเพลงทีเ่ ขาเปิด ดูมนั มีความสุข
และไม่เครียด เขาเคยอ่านมาจากหนังสือหลายเล่มว่าหากแม่ไก่ไข่มีอารมณ์แจ่มใส
ไม่เครียด มันจะออกไข่ได้ดีให้เก็บกันไม่ทันเชียวละ
เช้าวันนี้อากาศเย็นสบาย เขาตื่นแต่ตี 5 ครึ่งเหมือนเช่นทุกวัน โรงเรียนดู
เงียบเหงากว่าที่เคย เพราะเป็นช่วงปิดเทอม นอกจากภารโรงแล้วก็มีเพียงนักเรียน
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ม.5 อย่างเขาอีกคนที่อยู่โยงเฝ้าโรงเรียน ไม่ยอมกลับบ้าน หลังจากท�าความสะอาด
บริเวณหอพักแล้ว ได้เวลากินข้าว รดน�า้ แปลงผัก ผักสารพัดชนิดที่ปลูกไว้ได้น�้าและ
แสงแดดอ่อนยามเช้าดูสดชื่น ราว 8 โมงเช้าเป็นเวลาให้อาหารไก่และเก็บไข่ จากนั้น
จึงให้อาหารปลาต่อ ปลาทีเ่ ลีย้ งไว้มที งั้ ปลานิลและปลาดุกทีห่ ลวงปูใ่ ห้เลีย้ งไว้ พวกมัน
โผล่หน้ามาทักทายจากสระด้วยความสบายใจ
ราววันเว้นวันเด็กหนุ่มจะเก็บไข่สักครั้งหนึ่ง หากเป็นช่วงเปิดเทอม ไข่ไก่พวกนี้
จะน�าไปขายให้ร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน จากนั้นจึงจะขึ้นโต๊ะ เป็นอาหารกลางวัน
ของนักเรียนทัง้ โรงเรียน แต่ชว่ งปิดเทอมอย่างนีเ้ ขาจะล้างไข่ให้สะอาด และบรรจุแผง
เพื่อน�าไปขายที่หน้าโรงเรียน พร้อมกับผักปลอดสารพิษที่ปลูกและรดน�้าพรวนดิน
เองกับมือ ราคาไข่แผงละ 100 บาท ลูกค้าที่แวะมาซื้อคือคนตามหมู่บ้านบ้าง จาก
โรงพยาบาลและอ�าเภอบ้าง
บางวันเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายตามหมู่บ้าน ไม่ก็ที่ท�าการ อบต. ขายของ
หมดเมื่อไหร่ก็ค่อยน�าเงินไปฝากธนาคารออมสิน ครูบอกว่าถ้าขายของได้สัก 500
ให้เขาแบ่งไว้เป็นค่าเหนื่อยของตัวเองร้อยหนึ่ง นอกนั้นฝากเข้าชุมนุมเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อ
ไว้เป็นทุนหมุนเวียนต่อไป
ไม่เพียงดูแลแปลงเกษตร แต่วนั หยุดเสาร์-อาทิตย์ เขาจะไปถ่อแพ หรือไปรับจ้าง
ท�างานที่ปางช้าง เสิร์ฟอาหาร รับจ้างล้างจานตามร้านอาหารไม่ไกลจากโรงเรียน
บ้าง เพราะที่นี่มักมีนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเที่ยวชมปางช้างและล่องแพ เจ้าของแพ
มักเรียกใช้เขากับเพื่อนๆ ไปท�างานเสมอ นอกจากได้เงินแล้วยังได้ฝึกภาษาอีกด้วย
ถึงวันนี้เด็กหนุ่มมีเงินฝากร่วม 4,000 บาทแล้ว เงินเหล่านี้มาจากน�า้ พักน�้าแรง
ที่เขาภูมิใจ นับแต่อยู่ชั้น ม.1 แล้วที่เขาไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ใช้ ทั้งยังมีเงินให้น้องสาว
ใช้อาทิตย์ละ 50-100 บาท ปีหนึ่งครูจะพาเด็กนักเรียนชั้น ม.ปลาย ไปเที่ยวทะเล
สักครั้งหนึ่ง เขาจะมีเงินไปเที่ยว ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ เด็กหนุ่มตั้งใจว่าจะเก็บเงินซื้อ
รองเท้ากีฬาดีๆ สักคู่ เขาเป็นนักบอลของโรงเรียน นานๆ ครั้งราว 2-3 เดือนเมื่อ
กลับบ้าน พ่อแม่จะดีใจมาก เมื่อเขาให้เงินพ่อแม่ไว้ครั้งละ 1,000-2,000 บาทเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน
บ้านของเขาอยู่ที่หมู่ 5 บ้านขุนวิน ถนนหนทางขรุขระ ยิ่งหากเป็นหน้าฝนยิ่ง
ไปมาล�าบาก พ่อแม่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ มีอาชีพปลูกข้าว ท�าไร่ทา� นา และท�าสวนกล้วย เขามาเรียนเป็นนักเรียนหอพักร่วมกับน้องสาวอีกคนได้หลายปีแล้ว ชีวติ ทีย่ าก
ล�าบากสอนให้เขารู้จักประหยัด
แม่เคยเล่าว่าครั้งอายุเขาได้ 2 ขวบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเคย
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เสด็จไปเยือนที่หมู่บ้าน มีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ มีการสอนทอผ้า ทุกวันนีแ้ ม่กับ
เพือ่ นบ้านก็ยงั ทอผ้าใส่เหมือนเดิม แม่กับครูที่โรงเรียนสอนให้เขาเป็นคนซื่อสัตย์ เด็ก
หนุ่มตั้งใจไว้ว่าจบ ม.6 เมื่อไหร่จะไปเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตรกรรมตามอย่างรุ่นพี่
หลายคนที่ได้ทา� งานกับบริษัทเบทาโกรหรือคูโบต้า ระหว่างช่วงฝึกงานยังมีเงินเดือน
ให้ด้วย
หากไม่มโี รงเรียนแม่วนิ สามัคคีและคุณครูทนี่ ี่ เด็กชาวเขาชาวดอยอย่างเขาอาจ
ไม่มีโอกาสดีๆ เช่นนี้ ...
อ๊อด-สุขชัย ขนายทองสุข ไม่ใช่เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่พบหนทางของ
ตนเอง สามารถท�างาน มีรายได้เป็นของตนเองตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ แต่ยังมีนักเรียน
อีกหลายคนที่อาจไม่ได้เรียนดี วิชาการเก่ง แต่พวกเขามีความสุข มีความภูมิใจที่
พึ่งพิงตนเองได้ ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี นักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนไม่ต่างจาก
ผู้ใหญ่ ต่างแต่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆ ที่อายุเพียง 10 ขวบต้นๆ เท่านั้น
นี่ คื อ ผลส� า เร็ จ ของโครงการโรงเรี ย นสั ม มาชี พ ของโรงเรี ย นกลางดงดอย
ที่นักเรียนได้ฝึกจากชีวิตจริง และปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่ภาพฝันจากนักวิชาการศึกษา
ในห้องแอร์ที่ฝันฟุ้งกลางอากาศ!
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หากจะกล่าวว่าตลอดชีวิตการรับราชการครูของ ธวัชชัย ทัพเงิน คือการเป็นครูดอย
ก็ไม่น่าจะผิด สองเท้าของเขาก้าวย�่าไปบนดงดอยกันดาร อยู่กับความเหงาเงียบ
ไกลห่างแสงสีมานานเกือบ 30 ปี กว่าจะมาเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี
ต�าบลแม่วิน อ�าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 29 ธันวาคม 2551
“ตอนเป็นครูดอยแรกๆ ผมถามตัวเองว่า เอ๊ะ เราคิดผิดหรือถูก ต้องมาสอนเด็ก
อยู่ในที่กันดาร ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี ลูกศิษย์ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา หลัง
ออกจากโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนต่อ อายุ 14-15 ก็มีลูกแล้ว สภาพที่เห็นท�าให้เราเห็น
ความส�าคัญของการศึกษา มันเป็นความฝังใจว่าอยากให้ลูกศิษย์ของเราได้มีโอกาส
เรียนหนังสือในชั้นที่สูงขึ้น เพื่ออนาคตเขาจะได้ดีขึ้น”
แรกที่ผู้อ�านวยการร่างสันทัด ผิวสองสี วัย 50 มาถึงโรงเรียนแม่วินสามัคคีเมื่อ
10 ปีก่อน ขณะนั้นโรงเรียนยังมีเพียงชั้นอนุบาล - ม.3 ผู้บริหารคนเก่าวางรากฐาน
โรงเรียนไว้ค่อนข้างดี ขณะที่ผู้อ�านวยการคนใหม่ตั้งโจทย์ไว้ ในใจว่า ท�าอย่างไร
โรงเรียนจึงจะสามารถรองรับเด็กทีข่ าดโอกาสให้เข้ามาเรียนได้มากขึน้ เพราะขณะนัน้
มีเด็กในหมู่บ้านที่ออกไปเรียนข้างนอกกันมาก
ค�าตอบก็คือต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่พอทัดเทียมกับโรงเรียนข้าง
นอก และต้องพัฒนาไปพร้อมกันทั้งสามด้าน คือพัฒนาครู อาคารสถานที่ และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน นั่นคือการเชิญผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
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ส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน
พืน้ ฐานของนักเรียนส่วนใหญ่ทนี่ รี่ าว 83 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวเขาจากหลากหลาย
เผ่า ที่มากสุดคือปกาเกอะญอ รองลงมาเป็นม้ง มีคนพื้นราบอยู่ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
เกือบทัง้ หมดท�านาท�าไร่ ฐานะยากจน จากเมือ่ แรกมามีนกั เรียนราว 300 คน ปัจจุบนั
หลังจาก 10 ปีผ่านไปมีนักเรียนเพิ่มเป็น 591 คน เป็นนักเรียนหอถึงเกือบครึ่ง มา
จากหลายพื้นที่ ทั้งในหลายอ�าเภอของเชียงใหม่ และจากเชียงราย แม่ฮ่องสอน ทาง
โรงเรียนต้องจัดหาที่พักกินอยู่ฟรีเกือบทั้งหมด โดยขอให้ผู้ปกครองช่วยเพียงเทอม
ละ 200 บาทต่อคน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนถึงชั้น ม.6 มีนักเรียนจบ
ไปสองรุ่นแล้ว
ด้วยความจ�ากัดทางด้านงบประมาณ อาจารย์ธวัชชัยจึงพยายามสร้างเครือข่าย
หาผูส้ นับสนุนจากภายนอก เพือ่ สร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ สร้างหอพักใหม่แทนหลังเดิม
ที่นักเรียนอยู่กันอย่างแออัด รวมถึงเหมืองฝาย เพื่อเป็นแหล่งน�า้ ในโรงเรียน เพื่อให้
เพียงพอกับจ�านวนครูและนักเรียนที่ต้องใช้
รวมถึงการมองหา ‘โอกาส’ ให้กับนักเรียน ด้วยพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีปางช้างหลายแห่ง นักท่องเที่ยวชอบมาล่องแพ พักค้างคืน มีร้านอาหาร
เพื่อบริการนักท่องเที่ยว
“เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่าเราแพ้เด็กในเมืองเรือ่ งวิชาการ เด็กเราส่วนหนึง่ จบ ม.6
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ไปแล้วไม่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อ พื้นที่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยว เราน่าจะมีการส่งเสริม
ทักษะให้กบั นักเรียนเรือ่ งการท่องเทีย่ ว ผมจึงปรึกษาครูและคณะกรรมการการศึกษา
ว่าเราน่าจะสนับสนุนให้เด็กได้มอี าชีพหลังเรียนจบ ถึงแม้ไม่เรียนต่อ เสร็จจากหน้านา
ก็สามารถท�างานประกอบอาชีพตรงนี้ได้ ไม่จา� เป็นต้องไปท�างานในเมือง
“ผมอยากให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรูข้ องสังคม สร้างเด็กและเยาวชนให้ออกไป
มีงานท�า มีอาชีพ ไม่เป็นปัญหาสังคม เป็นเด็กที่มีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีทักษะชีวิต
ที่ดี เด็กควรเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเพื่อน�าไปใช้ได้ ตอนนี้เด็กเราส่วนหนึ่งเรียนไปด้วย
ท�างานมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย เขาได้เรียนวิชาชีพ เขามีทักษะชีวิต”
การเสริมทักษะอาชีพตามแนวคิดนีท้ า� มาได้ 3-4 ปีแล้ว แรกๆ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ยังไม่เข้าใจ ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้เริ่มด้วยการพาคณะครูไปดูงานจากโรงเรียนอื่น
ที่ท�ามาก่อนสองแห่งที่ประสบความส�าเร็จ ทั้งโรงเรียนที่มีความพร้อมกว่า และ
โรงเรียนที่พื้นที่กันดารยากล�าบากกว่า เจ้าตัวยอมรับว่าอึดอัดใจอยู่บ้างที่พื้นที่เขต
การศึกษาไม่สนับสนุนความคิดนอกกรอบของตน แต่ก็ยังยืนยันจะท�างานนี้ต่อไป
เพราะครูเข้าใจและเด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน
“ผมมองว่าเป้าหมายการท�างานของเราอยูท่ เี่ ด็ก ไม่ใช่เป้าหมายเพือ่ ตัวเอง ไม่ใช่
เรารอเบื้องบนสั่งการอย่างเดียว เมื่อเราท�าแล้วเด็กมีความสุข แสดงว่าเรามาถูกทาง
เวลาเด็กหอกลับบ้านเสาร์-อาทิตย์ เมื่อก่อนเขาจะกลับมาวันจันทร์ เดี๋ยวนี้พอวันอาทิตย์จะเริม่ กลับมากันแล้ว หน้าตาก็ยมิ้ แย้มแจ่มใส เด็กมีความสุขทีไ่ ด้เรียนหนังสือ
ได้เรียนวิชาชีพ ทักษะชีวิต ทั้งยังมีรายได้ระหว่างเรียนด้วย”

เพื่อตอบโจทย์ให้กับนักเรียนในเรื่องนี้ โรงเรียนแม่วินสามัคคีจึงจัดการเรียนการสอน
ประกอบด้วยสายสามัญ และสายสามัญบวกกับสายอาชีพ เปิดเป็นทวิศึกษา โดยมี
วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่เป็นภาคีร่วม ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทวิศึกษามาได้ 3
ปีแล้ว ประกอบด้วยสาขาสัตวศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมาจากการส�ารวจ
ความต้องการของนักเรียนและการประชุมครู ผู้ปกครอง มีการจัดท�าหลักสูตรร่วม
กันกับทางวิทยาลัยและท�าเอ็มโอยูร่วมกัน หลักสูตรนี้เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ใน
วันเสาร์เด็กจะไปเรียนทีว่ ทิ ยาลัยเกษตร 1 วัน มีรถโรงเรียนไปรับ-ส่ง ส่วนวันอาทิตย์
ให้เรียนที่โรงเรียน แล้วค่อยเทียบโอนหน่วยกิตเอา เพราะมีอุปสรรคเรื่องระยะทาง
ท�าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง
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“สิ้นปีการศึกษานี้ เด็กที่จบ ม.6 หลักสูตร ปวส. ทวิศึกษาของวิทยาลัยเกษตร
จะจบรุ่นแรก ทางวิทยาลัยเกษตรได้ท�าเอ็มโอยูร่วมกับบริษัทเบทาโกร และคูโบต้า
นักเรียนทีจ่ บทวิศกึ ษาจบไปก็มงี านรองรับเลย เราสนับสนุนให้เด็กได้เรียนสายอาชีวะ
ผมพยายามสร้างความเข้าใจกับเด็กว่าพ่อแม่เรายากจน เรียนจบแล้วได้มงี านท�าก่อน
ถ้าอยากไปเรียนต่อปริญญาตรีค่อยเรียนต่อภายหลังได้”
อาจารย์ธวัชชัยยอมรับว่าครูที่นี่อาจมีภาระและเหนื่อยกว่าครูที่อื่นๆ เพราะ
นอกจากส่วนหนึ่งต้องมีเวรดูแลเด็กหอพัก ยังต้องดูแลการเรียนการสอนแบบ
ทวิศกึ ษา และอาจต้องดูแลโรงเรียนสาขาซึง่ มีอยูอ่ กี แห่งหนึง่ ท�าให้โรงเรียนแม่วนิ สามัคคี
เหมือนมีหลายโรงเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียว ทั้งประถม มัธยม และอาชีวะ ตนต้อง
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ขอบใจที่ครูตั้งใจท�าหน้าที่แม่พิมพ์ ทุ่มเทดูแลนักเรียนอย่างดี ชุมชนเองก็ช่วยเหลือ
ดูแลโรงเรียน ขาดเหลืออะไรก็ชว่ ยสนับสนุนเสมอ ทัง้ นายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.
ส่วนใหญ่ก็เป็นศิษย์เก่าของที่นี่
ในฐานะผูบ้ ริหาร ครูธวัชชัยถือเป็นหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้ครูได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ หากมีการอบรมหรือศึกษาดูงานที่ไหน ก็จะสนับสนุน
ให้ครูเข้าร่วม เมื่อกลับมาก็น�ามาขยายผลต่อให้เพื่อนครูคนอื่นๆ ครูจะมีกลุ่มพูดคุย
กัน เช่น คุยกันในกลุ่มสาระ มีประชุมกลุ่มเดือนละ 2-3 ครั้ง และประชุมกลุ่มใหญ่
เดือนละครั้ง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะมีกิจกรรม โอเพ่นเฮาส์
เป็นการจัดบูธของแต่ละสาระวิชา เพื่อให้เพื่อนครูมาดูผลงาน เป็นการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน หากเด็กรายใดมีปัญหาก็จะพูดคุยปรึกษากันเรื่องพฤติกรรมเด็กเพื่อ
ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนี้ผู้บริหารยังท�าตนให้เป็นแบบอย่างกับบุคลากรในเรื่องการทุ่มเท
เสียสละ โดยทุกวัน ผอ. จะมาโรงเรียนแต่เช้า 7 โมงครึ่ง จนหลังเลิกเรียน ครูก็มักจะ
ท�างานเกินเวลาเสมอ
“ในเมื่อเขาท�างานเต็มที่แล้ว เราก็มีการให้ขวัญก�าลังใจ กล่าวชมเชย สวัสดิการ
อื่นๆ เช่น บ้านพักครูเราก็ต้องจัดหาให้ การอยู่การกิน เราก็ต้องดูแล พอสิ้นปีก็พาครู
ไปทัศนศึกษาพร้อมนักเรียน เพือ่ เปิดหูเปิดตา ให้เขาได้พกั ผ่อนบ้าง ครูทนี่ อี่ าจท�างาน
เหนื่อย แต่ครูที่มาจากที่อื่น พอเห็นรุ่นพี่ๆ ที่อยู่มาก่อนท�างานทุ่มเทเสียสละ รุ่นหลัง
ก็จะท�าตามรุ่นพี่ไปด้วย”
ครูปยุ้ -ธนัญชนก แกจ่าม หัวหน้างานวิชาการ และสอนเคมี-วิทยาศาสตร์ระดับ
ม.ปลาย ให้ข้อคิดเห็นว่าการศึกษาของโรงเรียนแม่วินสามัคคีที่เน้นให้นักเรียนมีทาง
เลือก โดยเน้นทักษะด้านประสบการณ์ชีวิต ซึ่งถือว่ามาถูกทาง จากประสบการณ์
เธอพบว่าการทีเ่ ด็กได้ฝกึ ทักษะด้านงานอาชีพ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ ใจให้กบั เด็ก
เด็กสามารถช่วยเหลือและรับผิดชอบตนเองได้ ช่วยลดปัญหาเด็กลาออกกกลางคัน
ได้มาก ต่างจากก่อนหน้านี้ที่เด็กไม่มีเงินเรียน จนต้องออกไปท�างานช่วยพ่อแม่
ทุกช่วงพักเที่ยง จันทร์-ศุกร์ นักเรียนกลุ่มหนึ่งจะผลัดกันมาท�าหน้าที่เป็น
บาริสต้าน้อยที่ร้านกาแฟของโรงเรียน ชงกาแฟ รับออร์เดอร์ ร้านกาแฟเล็กๆ น่ารัก
แห่งนี้อยู่ในบริเวณมุมหนึ่งของโรงเรียน มองออกไปด้านหนึ่งจะเห็นทิวเขาทอดตัว
เหยียดยาว หากเป็นช่วงหน้าหนาวจะมองเห็นละอองหมอกยามเช้า เป็นครั้งคราวที่
นักท่องเที่ยวหรือคนภายนอกจะแวะมานั่งจิบดื่มกาแฟ นอกจากเครื่องดื่มแล้ว ยังมี
เบเกอรีง่ายๆ เช่น เค้กกล้วยน�า้ ว้า ขนมอื่นๆ จ�าหน่ายด้วย ขนมเหล่านี้มาจากฝีมือ
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ของนักเรียน โดยมีครูช่วยฝึกสอนและเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียนแม่วนิ สามัคคีสง่ เสริมให้นกั เรียนสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมต่างๆ ตาม
ความชอบและสนใจ แต่ละชุมนุมจะมีสมาชิกไม่เกิน 30 คน เช่น ชุมนุมกาแฟ นวด
ขนมไทย ช่างเชื่อม เลี้ยงไก่ นาฏศิลป์ ฟุตบอล โดยจัดให้มีชุมนุมคละชั้น บางชุมนุม
จ�ากัดเฉพาะเด็กประถม ชุมนุมที่เกี่ยวกับงานอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นของเด็กมัธยม
บางครั้งมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอน และมีการให้ครูไปศึกษาดูงานบ้าง
เช่น เชิญเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผัก เชิญตัวแทนจาก
ร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงมาสอนการท�าร้านกาแฟ เชิญพ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ยในหมู่บ้านมาเป็น
จิตอาสา ให้ความรูเ้ รือ่ งสะล้อซอซึง บางครัง้ ก็มคี นในชุมชนมาใช้บริการของเด็กๆ จาก
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ชุมนุมต่างๆ เช่น มารับบริการนวด ท�าผม
“ทักษะเรื่องสัมมาชีพเราเน้นที่ ม.ต้น แต่ ม.ปลายเป็นความถนัดที่เขาอาจจะ
ต่อยอดมาจาก ม.3 เด็ก ม.6 เขาจะต้องมีทักษะ ฝึกความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น ถ้า
ท�าร้านกาแฟ เขาต้องรู้จักพูดจากับลูกค้า เรื่องการขายก็ต้องดูว่าต้นทุนเท่าไร ก�าไร
เท่าไร ต้องรักษาระดับมาตรฐานยังไง เด็กจบ ม.ปลาย ทางโรงเรียนจะออกใบรับรอง
ให้ เด็กสามารถไปท�างานพาร์ทไทม์ได้ กาแฟถ้วยละ 30 บาท โรงเรียนจะหักไว้ 3
บาท มีปันผลและเข้าออมทรัพย์ให้เขา รายได้ส่วนหนึ่งน�าเข้าชุมนุม อีกส่วนหนึ่งเป็น
ของเด็ก เด็กบางรายสามารถน�าไปต่อยอดได้ เช่น เสาร์ อาทิตย์ หรือช่วงปิดเทอมก็
จะไปรับจ้างนวด หารายได้พิเศษ ท�าให้ทั้งตนเองและพ่อแม่ภูมิใจ” ครูปุ้ยเล่าถึงการ
เสริมสร้างเด็กนักเรียนให้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองจากประสบการณ์จริง
ร้านกาแฟเล็กๆ ที่มีมุมชมวิวแสนน่ารัก มุมหนึ่งตกแต่งด้วยโต๊ะไม้ครั้งที่เรา
ยังเป็นเด็กๆ กับกาแฟรสดี ห้องนวดและห้องตัดผมที่บางครั้งคุณครูก็แวะเข้ามาใช้
บริการเพื่อผ่อนคลาย ล้วนเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่ให้นักเรียนทั้งหญิงและชายได้ฝึกฝน
ทดลองประสบการณ์จริง เหมือนย่อโลกเล็กๆ ของงานอาชีพอันหลากหลายให้เด็กๆ
ได้รู้จักและคุ้นเคย
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ครูสัมพันธ์ คีรี ไพรภักดี เป็นครูชนเผ่าปกาเกอะญอที่จบปริญญาโททางด้านการ
บริหารการศึกษา รับผิดชอบวิชาหลักคือสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ความชอบ
ทางด้านกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล ท�าให้ครูหนุ่มวัย 30 กว่า ผิวคร้ามแดด ท่าทาง
แข็งแรง อดีตนักฟุตบอลของสถาบันผูน้ ไี้ ด้รบั มอบหมายให้สอนวิชาพลศึกษาเพิม่ เติม
ครูพยายามส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์เรื่องฟุตบอลด้วยการสร้างทีม
บอลของโรงเรียน และพาทีมไปแข่งขันในระดับเขตทุกปี
ด้วยจ�านวนนักเรียนหอที่มากเป็น 300 ชีวิตที่โรงเรียนต้องรับผิดชอบ ท�าให้
โรงเรียนใช้พนื้ ทีว่ า่ งส่วนหนึง่ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เลีย้ งไก่ไข่ เลีย้ งปลา ฯลฯ เพือ่
เป็นอาหารของนักเรียน นีค่ อื งานอีกส่วนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของครูหนุม่
ผู้มีฟุตบอลในหัวใจผู้นี้
“โครงการที่ผมดูแลมีเรื่องการปลูกพืชผักเพื่ออาหารกลางวันอยู่ด้วย ผักที่เรา
ปลูกมีทั้งคะน้า ผักกาดฮ่องเต้ กวางตุ้ง หลักๆ 3 อย่าง แม่ครัวจะน�าผักเหล่านี้มา
เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน เป็นผักปลอดสารพิษ ทีแรกเรามีปัญหาเรื่องดิน เรา
ก็ใช้ขี้ไก่เป็นปุ๋ย ท�าให้ดินดีขึ้น เราไม่มีทุนก็ขอความอนุเคราะห์จากโครงการหลวงที่
แม่สะป๊อก พาเด็กไปเพาะกล้าทีโ่ ครงการหลวง เด็กได้เรียนรูท้ งั้ การเพาะกล้าและการดูแล
พืชผักด้วยตนเอง บางครัง้ เราก็แบ่งผักทีน่ กั เรียนปลูกให้เขาเอากลับบ้านไปฝากพ่อแม่
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความภูมิใจว่าเขาปลูกเองกับมือ ช่วงปิดเทอมเราส่งผัก
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เข้าโรงอาหารไม่ได้ เราก็จะไปขายตามหน่วยงานหลักๆ เช่น อบต. ขายให้เจ้าหน้าที่
ตามโรงพยาบาลบ้าง แล้วแบ่งส่วนหนึ่งของรายได้ให้นักเรียน
“อีกโครงการที่ผมรับผิดชอบคือไข่ไก่ ซีพีให้งบมา 5 หมื่น เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนใช้ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ไก่จะออกไข่ 130-140 ฟอง
ต่อวัน สัก 3 วันเราก็ส่งเข้าโรงอาหารครั้งหนึ่ง พอไก่ปลดระวาง ชาวบ้านก็จะมารับ
ซือ้ ไก่จากเรา เพราะปีหนึง่ ชนเผ่ากะเหรีย่ งเขาจะมีประเพณีมดั มือ เป็นงานท�าบุญใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคล พี่น้องที่ไปท�างานไกลบ้านจะกลับมาเจอกัน กินบ้านนี้เสร็จก็
แวะไปกินบ้านนู้น
“เด็กๆ ชุมนุมเลี้ยงไข่มีอยู่ราว 20 คน เขาจะช่วยกันท�าความสะอาดเล้าไก่ ให้
อาหารไก่ ช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เราขายไข่ ขายผักเข้าร้านค้าสหกรณ์
สหกรณ์ขายให้โครงการอาหารกลางวัน ได้ก�าไรเล็กน้อย ตอนนี้มีเงินอยู่ในบัญชีของ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่ 2 แสนกว่าบาท นอกจากเราอาศัยไข่บ�ารุงนักกีฬาเวลาเก็บตัว
แล้ว เรายังแบ่งเงินส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนด้วย เป็นสิ่งที่ผมและ
เด็กๆ ในชุมนุมภูมิใจมาก”
ครูสมั พันธ์มองว่าเด็กกลุม่ นีม้ คี วามรับผิดชอบสูง ผ่านการท�างานในชุมนุม รวม
ทัง้ การฝึกฝนในสนามฟุตบอล ความทีค่ ลุกคลีกนั มา ท�าให้ตนรักและสนิทสนมเหมือน
พวกเขาเป็นลูกชาย เข้านอกออกในทีบ่ า้ นได้เสมอ เวลาเด็กไปบ้านจะเห็นตนเพาะเห็ด
เลี้ยงปลา ครูไม่ขาย แต่ได้เป็นอาหารของลูกศิษย์กลุ่มนี้ เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กสนใจการเกษตรพอเพียงว่าสามารถเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตได้
ในวัยเด็กครูหนุ่มผู้รักกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจผู้นี้ก็ไม่ต่างจากเด็กตามบ้าน
ป่าดงดอยทั่วไปที่อยู่ในถิ่นไกลกันดาร หลังเกี่ยวข้าวเสร็จก็มีความสุขง่ายๆ เพียง
ตีนเปล่าเปลือยเตะลูกบอลกลมๆ ไปตามท้องนา เมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ได้ เจ้าตัวได้รบั คัดเลือกให้เป็นนักบอลของสถาบัน แต่ยคุ นัน้ ฟุตบอลยังไม่บมู
เหมือนสมัยนี้ นี่เป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าตัวอยากสร้างโอกาส ส่งเสริมบรรดาลูกศิษย์
ให้ก้าวไปสู่ฝันให้ไกลที่สุด
“เด็กทีเ่ ล่นบอล ผมจะปูทางเขาในเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรมด้วยตลอด ครูหลายคน
ก็จะชื่นชมว่าเด็กในทีมบอลของเราอยู่กันด้วยใจ มีวินัย ผมอยู่ที่นี่มา 5 ปี ท�าทีมบอล
มา 4 ปี จากเมื่อแรกที่มีนักบอลแค่ 2 คน ตอนนี้ทีมบอลเป็นที่รู้จักแล้ว เด็กเรา
บางคนได้รบั การคัดตัวเข้าสโมสร เราไปแข่งบอลกันทุกปีทตี่ า่ งจังหวัด มีปหี นึง่ ไปแพร่
ฝนตก เรานอนกันหน้าโลตัส เราไม่มที นุ ใช้หอ้ งเรียนเป็นทีเ่ ก็บตัว ผมชอบโหลดบอลดีๆ
มาให้เด็กได้เรียนรู้ เขาจะได้มีทักษะเพิ่มขึ้น
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“เวลานี้ผมปลูกข้าวโพด นักบอลทั้งทีมมาช่วยกันปลูก ผมบอกว่าเงินส่วนนี้ที่
ขายข้าวโพดนีแ่ หละทีค่ รูจะพาพวกเธอไปแข่ง เราสนับสนุนให้เขาได้มโี อกาส เวลาเห็น
เขายิม้ แค่นเี้ ราก็มคี วามสุขแล้ว มันท�าให้เราหายเหนือ่ ย เป็นประสบการณ์ดๆี ของเขา
ที่เขาจะได้รับ เพื่อต่อยอดในอนาคต”

นอกจากกีฬา โรงเรียนยังมีการส่งเสริมนักเรียนในเรื่องดนตรี ทั้งดนตรีไทย ดนตรี
สากล สะล้อซอซึง ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะมีการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนปีละครั้ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนมักจะถือโอกาสร่วมไปกับคณะครูด้วย แบ่ง
กันเป็นคณะหลายสาย ชุดละราว 5-6 คน
หากเป็นการเยี่ยมบ้านเด็กบนดอยซึ่งอยู่ไกล คณะครูมักจะใช้เวลาช่วงเสาร์
อาทิตย์ หลังกลับมาก็จะมีการสรุปผล ท�าบันทึกเพื่อจัดกลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูล พบ
ว่าเด็กครึ่งต่อครึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หากพบเด็กรายใดที่ยากจน ก็จะพิจารณาหาทุน
หรือส่งเสริมให้เด็กได้มีรายได้พิเศษในระหว่างเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา
จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ เช่น หางานให้เด็กท�า ด้วยการรับจ้างถ่อแพ ท�างานที่ร้าน
อาหาร ฯลฯ ชาวบ้านที่มาใช้บริการมักจะมีเสียงตอบรับในทางที่ดี ชมว่าเด็กมีความ
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ขยัน อดทน ตั้งใจท�างาน
“ที่นี่เรามีชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยด้วย แถวนี้มีปางช้าง ล่องแพ ทัวร์ป่า มีทัวร์
ของฝรั่งมาลง เราจะให้เด็กลองไปสัมผัส ไปเรียนรู้ ฝึกโต้ตอบกับนักท่องเที่ยว เรามี
นักเรียนรุ่นก่อนๆ ที่จบไปแล้วท�างานเป็นไกด์ทัวร์ก็มี จากเมื่อก่อนที่เป็นเด็กพิเศษ
สมาธิสั้น ตอนนี้เขามีกิจการปางช้างเป็นของตนเอง มีบ้านพักให้ฝรั่งเช่า จากช่วงแรก
ที่เป็นเด็กแบกของให้ไกด์ฝรั่ง ไปๆ มาๆ ก็ฝึกพูดภาษา พัฒนาตนเองมาเรื่อยๆ
ผมภูมิใจกับเขานะ แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่ต้องเรียนวิชาการเก่ง แต่ถ้าเขารู้จัก
ฝึกฝนพัฒนาตนเองในสิ่งที่ชอบ เขาก็อาจประสบความส�าเร็จได้” ครูวริทภัทร
ศรีหรั่งไพโรจน์ ครูฝ่ายปกครอง ที่สอนอยู่ในโรงเรียนแม่วินสามัคคีมา 20 ปี นาน
กว่าใครๆ บอกเล่า
เห็นได้วา่ การจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแม่วนิ สามัคคีเน้นสัมพันธ์
กับสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่นที่มีแหล่งเรียนรู้ มีแหล่งท่องเที่ยว ครูจะร่วมกันท�า
หลักสูตรท้องถิ่นตอนปลายภาคเรียน โดยแต่ละกลุ่ม แต่ละสาระจะเน้นในกลุ่มสาระ
ของตนเอง เมื่อแต่ละกลุ่มสาระท�าแผนแล้วก็จะส่งฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงาน เพื่อ
ตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน ดูตัวชี้วัด เนื้อหา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัดทุกปี
อย่างน้อยปีละครั้ง หรือหากมีนโยบายของรัฐมาก็อาจปรับหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้อง
ขณะที่หลักสูตรท้องถิ่นบางอย่างจะบูรณาการไปในรายวิชา
โรงเรียนแม่วนิ สามัคคีเข้าอยูใ่ นโครงการโรงเรียนประชารัฐด้วย บริษทั ทรูได้เข้า
มาติดตั้งอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนสามารถเพิ่มเติมความรู้ การ
ค้นคว้าได้กว้างไกลขึ้น
โรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ โดยนักเรียนจะเป็นคนจัดท�ากันเอง นับแต่
การเช็คสินค้า คิดกันเองว่าจะน�าสินค้าอะไรมาขาย ครูจะเป็นคนไปเลือกซื้อสินค้ามา
ให้ จากนั้นนักเรียนจะท�าบัญชีสินค้า รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ และเป็นผู้จัดการสหกรณ์
ครูจะช่วยน�าเงินไปฝากธนาคารให้ เนื่องจากธนาคารอยู่ไกล กิจกรรมนี้มีเจ้าหน้าที่
ธนาคารออมสินมาอบรมให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน จนเด็กๆ สามารถท�าระบบต่างๆ ได้เอง
สัปดาห์หนึ่งจะเปิดธนาคาร 3 วันคือ จันทร์ พุธ ศุกร์

โรงเรียนเล็กๆ บนดอยแห่งนี้ช่างมีกิจกรรมอันหลากหลายเป็นทั้งสนามทดลองให้
เด็กๆ ได้เรียนรูถ้ งึ ศักยภาพทีอ่ าจซ่อนเร้นอยูใ่ นตน ได้เรียนรูจ้ กั ความฝันและทางเลือก
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ของตนเอง ช่างน่าสนุกและมีชีวิตชีวาแค่ไหนที่ความหมายของการศึกษามิได้จ�ากัด
อยู่แค่การเรียน แต่ขยายขอบข่ายไปเป็นการ ‘เรียนรู้’ โดยเฉพาะการเรียนรู้จักตนเอง
เด็กๆ ทุกคนล้วนมีคุณค่า ที่นี่ไม่มีการปล่อยเด็กที่บกพร่องด้านการเรียนรู้ให้
กลายเป็นเด็กหลังห้อง มีปมด้อย เป็น ‘ส่วนเกิน’ ของใครๆ กลายเป็นอากาศธาตุ พวก
เขายังคงมีตัวตนที่ครูต้องประคับประคอง เสริมสร้างศักยภาพในหนทางเท่าที่ท�าได้
หรือตามที่เขาถนัดเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
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กลุ่มเด็กพิเศษในโรงเรียนมีอยู่ทั้งสิ้น 63 คน ทางโรงเรียนมีครูพี่เลี้ยง และมี
ครูที่ทา� หน้าที่คัดกรองเด็กกลุ่มพิเศษ จากประสบการณ์ของ ครูสุพรรษา กิ่งไพรทอง
ครูพเี่ ลีย้ งดูแลเด็กกลุม่ นี้ พบว่าบางครัง้ เด็กบางรายไม่ได้เป็นเด็กพิเศษจริงทีบ่ กพร่อง
การเรียนรู้ แต่อาจเป็นเพราะไม่สนใจเรียน ท�าให้เรียนรู้ได้ช้า กลุ่มหลังนีค้ ือเด็กพิเศษ
ปลอม
“ที่นี่เราจะให้เด็กพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ถ้าเขาท�าไม่ได้ เราจะเรียกมาสอน
เสริมนอกเวลา เช่น ช่วงพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียน หรือคาบเรียนที่เขาว่าง เขาเรียน
ได้แค่ไหนก็แค่นั้น ให้เขาได้เรียนสบายๆ ค่อยๆ ฝึกค่อยๆ สอนกันไป แต่ถ้าเป็น
เด็กพิเศษปลอมนี่เขาจะท�าได้ ถ้าเขาตั้งใจเรียนแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ยากกว่าที่คิด
เราจะมีตัวช่วย เช่น ท�าสื่อ ใช้รูปภาพช่วย พูดจากับเขาดีๆ ค่อยพูดค่อยบอก รู้จักชม
เขาจะชอบมาเรียนกับเรา
“นักเรียนของเราส่วนใหญ่บกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นเด็กแอลดีทั้งหมด ไม่มี
เด็กดาวน์ซินโดรม ท�ายังไงจะให้เขาสนุกกับการเรียน แค่เราใส่ใจเขา พูดเพราะๆ กับ
เขา ไม่ดุว่าเขา รู้จักกระตุ้นเขา เพราะเด็กบางคนไม่กล้าถาม เราต้องเดินเข้าไปหาเขา
พอถามบ่อยๆ เขาจะกล้าตอบมากขึ้น”
ครูสุพรรษาบอกว่าครูที่ดูแลกลุ่มเด็กพิเศษมี 7 คน เป็นครูหลัก 4 คน ครูต้อง
ท�าแผน IEP รวม และแผนเฉพาะรายคน เพื่อส่งเขตการศึกษา และต้องคัดกรองเด็ก
กันใหม่ทุกปี
“คนอื่นอาจจะมองว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นภาระ แต่เราชอบสอนเขา เรามองว่าเขา
พัฒนาได้ เพียงแต่เราอาจต้องใส่ใจกับเขามากกว่าคนอื่น เราต้องใจเย็น เขาก็น่ารัก
ในแบบของเขา ทีจ่ ริงเขาไม่ได้ดอื้ หรือร้ายอะไร พอเขาไว้ใจ เขาจะฟังเรา เราชอบสอน
เด็กกลุม่ นี้ เพราะได้เห็นพัฒนาการของเขาทีเ่ ปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เราต้องหมัน่ เรียนรู้
คอยสังเกต เด็กมีหลายแบบ แต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีการสอนก็ต้องต่างกัน เรา
ต้องหารูปที่เขาชอบ อย่างบางคนชอบรถ ก็ต้องหารูปรถให้เขาระบายสี บางคนชอบ
อุลตร้าแมน ชอบเครื่องบิน บางคนชอบวาดรูปมาก และวาดรูปได้ดี เราต้องสังเกต
ความชอบของแต่ละคน ต้องแม่นในรายละเอียด”
ก่อนจะมาเป็นครูพเี่ ลีย้ งเด็กกลุม่ นี้ ต้องผ่านการอบรม เพือ่ จะได้รจู้ กั เด็ก บางครัง้
มีอบรมเพิ่มเติม เธอก็มักจะไปเข้าร่วมอบรม เช่น เรื่องการท�าสื่อการสอนให้กับเด็ก
กลุ่มนี้ โดยส่วนตัวครูสุพรรษาผู้มีท่าทางใจเย็น สุภาพ ชอบท�างานกับเด็กกลุ่มพิเศษ
ยิง่ เมือ่ ได้สมั ผัสกับเด็ก ยิง่ เอ็นดูสงสาร และเธอเชือ่ มัน่ ว่าเด็กกลุม่ นีส้ ามารถพัฒนาได้
“ผอ. ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก และสนับสนุนทุกอย่าง เวลามีการอบรม
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ต่างๆ ท่านจะส่งเสริมให้ไป พอท�างานได้สา� เร็จ พอเห็นเขาเรียนรูเ้ รือ่ ง จากทีเ่ คยเรียน
ไม่ได้เลย เราก็มีความสุข เราจะบอกเด็กตลอดว่าเธอท�าได้นะ แค่เธอตั้งใจให้มากขึ้น
อีกหน่อย อาจจะช้าหน่อย แต่เธอท�าได้ เราจะบอกครูประจ�าชัน้ ว่าอย่างน้อยขอให้เด็ก
ได้เข้าห้องเรียนก่อน จะฟังบ้าง ไม่ฟงั บ้าง เขียนบ้าง ไม่เขียนบ้าง ก็ไม่เป็นไร ตอนหลัง
ครูก็เริ่มเข้าใจเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น”
ครูสพุ รรษาเล่าถึงนักเรียนคนหนึง่ ในกลุม่ นีท้ เี่ ธอเคยสอนมาตัง้ แต่ยงั อยูช่ นั้ ป.5
ตอนนี้ใกล้จะจบ ม.6 แล้ว เด็กคนนี้เคยถูกคัดกรองว่าเป็นเด็กพิเศษ ถูกเพื่อนในกลุ่ม
ว่ากล่าวตลอด เป็นเด็กใจเย็น มีความพยายามสูง ปัจจุบันสอบได้เกรดเฉลี่ย 3 กว่า
ชอบวาดรูปและวาดได้ดี เธอมองว่าแท้ที่จริง ลูกศิษย์คนนี้อาจไม่ใช่เป็นเด็กพิเศษ
เพียงแต่อาจอ่อนเรื่องพื้นฐานบางอย่าง
“บางวิชาทีเ่ ขาไม่ชอบ เขาจะไม่เข้าเรียนเลย แต่บางวิชาทีช่ อบ เขาจะสนใจมาก”
ทุกวันครู เด็กหญิงจะน�าดอกไม้มาไหว้ครูตลอด มีอะไรก็จะมาปรึกษาหารือ
ลูกศิษย์คนนี้วางแผนจะไปเรียนผู้ช่วยพยาบาล เพราะมีค่าใช้จ่ายน้อย จบแล้วจะได้
ท�างานได้ทันที จะได้ไม่ต้องเป็นภาระพ่อแม่ เธอภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มาก เพราะ
ดูแลกันมาต่อเนื่อง ผูกพัน เห็นความก้าวหน้าของเด็กมาตลอด
‘โรเบิร์ต’ กรวิชญ์ ลือมะ เด็กพิเศษอีกคนที่เป็นที่รู้จักของครู ใครๆ ก็เอ็นดูใน
ความซื่อตรงของเขา หนุ่มน้อยชาวชนเผ่าผู้นี้อยู่ในวัย 18 เรียนอยู่ชั้น ม.6 มีน้องสาว
ชื่อ ยูมิโกะ และน้องชายชื่อ ไมเคิล แม้จะเรียนรู้เรื่องวิชาการค่อนข้างช้าหากเทียบ
กับเพื่อนๆ ทั่วไป แต่โรเบิร์ตก็ตั้งใจเรียน เป็นเด็กนอบน้อม มีนา�้ ใจ เป็นที่รักของครู
และเพื่อน
โรเบิรต์ และน้องสาวเป็นนักเรียนหอพัก ภายหลังเจ้าตัวย้ายไปพักอยูก่ บั เจ้าของ
ร้านอาหารที่ไปท�างานพิเศษอยู่ด้วย วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ก็จะรับจ้างถ่อแพให้
นักท่องเที่ยว ส่งกับข้าว อาหารในแพ เก็บล้างท�าความสะอาดร้าน โรเบิร์ตมีรายได้
เป็นของตนเอง เป็นเด็กที่รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ เขามีเงินเก็บ ช่วย
ส่งเสียน้อง และยังช่วยเหลือพ่อแม่ ไม่รบกวนเงินทางบ้าน
แม้จะมีความบกพร่องทางด้านสติปญ
ั ญาอยูบ่ า้ ง แต่โรเบิรต์ ก็สามารถรับผิดชอบ
ตนเองได้ อาจจะดีกว่าเด็กปกติที่เรียนหนังสือเก่งหลายคน
เด็กหลายคนในโรงเรียนแห่งนี้ใช้เวลาวันยุดไปท�างานในปางช้างหารายได้เป็น
ของตนเอง มีเงินออม ไม่เพียงรับผิดชอบตนเองได้ แต่ยังเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้าง
คุณค่าให้กับตนเองอย่างน่าภูมิใจ
อรุณรุ่งในวันพรุ่งนี้ของเด็กๆ จะงดงามได้ เพราะมีวันนี้ท่ีได้รับการปูรากฐาน
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เรียนรู้ความอดทน และการพึ่งพิงตนเอง
ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี การศึกษาคือ ‘ค�าตอบ’ ของการเรียนรูช้ วี ติ ที่มไิ ด้จ�ากัด
อยู่เฉพาะในห้องเรียน หากการเรียนยังหมายถึงการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ
การพัฒนาชีวิตในโลกกว้างอย่างแท้จริง

รงเรย ม่ว าม ี

109

"โรงเรียนชลประทานผาแตก
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
มองจากสนามกว้างของโรงเรียนออกไป
จะเห็นภาพภูเขาอยู่เบื้องหน้า
มีความสดชื่นของธรรมชาติ
โดยเฉพาะในยามเช้าของหน้าหนาว
จะมองเห็นสายหมอกห่มคลุมทิวเขา
โรงเรียนยังมีแปลงผัก และสวนเกษตรพอเพียง
แม้แต่ฝรั่งที่แวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่ยังอุทานว่า
“เดอะ เบสต์ สคูล” ต่างจากโรงเรียนในเมืองหลายแห่ง
ที่มีแต่ตึกแท่งสูงๆ ดูแห้งแล้ง ไร้จิตวิญญาณ"

โ ร ง เ รี ย น ช ล ป ร ะ ท า น ผ า แ ต ก

‘ทุกนาทีมีค่าเพื่อพัฒนาตน’

“เด็กโตขึ้นทุกวัน ไม่สามารถรอได้ ช่วงเวลาทุกนาทีในโรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่มีค่า เพื่อ
การเรียนรู้พัฒนาตนเอง”
ครูสนธิชัย สมเกตุ ผู้อ�านวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก ต�าบลลวงเหนือ
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเจตจ�านงของการพัฒนาการศึกษาใน
สถานศึกษาที่ตนเพิ่งมารับผิดชอบได้ราวขวบปี
กว่าจะมาเป็นผู้บริหารของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขนาดพื้นที่ 20 ไร่ ที่เปิดสอน
ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยม 3 ดูแลรับผิดชอบนักเรียนกว่า 500 คน ครูหนุ่มใหญ่
ร่างสันทัดวัย 50 กว่าผู้นี้ผ่านการเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาแต่อายุ 29 พ่วงด้วย
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ปริญญาโททางการศึกษา ท�าให้มที งั้ ประสบการณ์และความรู้ แต่สงิ่ ทีโ่ ดดเด่นคือความ
เป็น ‘นักคิด’ ท�าให้โรงเรียนแห่งนีม้ คี วามชัดเจนในเรือ่ งการพัฒนาการศึกษาทีเ่ ข้มแข็ง
เพื่อสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ
แรกที่ก้าวมาเป็นผู้อ�านวยการ โรงเรียนชลประทานผาแตกมีความเข้มแข็งและ
โดดเด่นอยูก่ อ่ นแล้วในหลายด้าน มีผลสัมฤทธิเ์ ชิงประจักษ์ มีแหล่งเรียนรู้ พืน้ ทีก่ ก็ ว้าง
ขวาง อาคารสถานที่ กีฬา ฯลฯ เรียกว่าต้นทุนพร้อม หน้าที่ของผู้บริหารคนใหม่เพียง
แต่มาเสริมเติมรายละเอียดที่มีอยู่
คุณภาพที่ครูสนธิชัยวางเป้าหมายไว้คือ ส.ค.ส. เป็นการพัฒนาเด็ก 3 กลุ่มหลัก
ส. คือ สุขภาพอนามัย สื่อ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สื่อและเทคโนโลยีต้องพร้อม
สัญญาณไวไฟดี รวมถึงมีกีฬาหลายอย่างให้เด็กได้เล่นตามที่สนใจ ค. คือคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้และทักษะ ในส่วนของความรู้คือความรู้เชิงวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส. คือสุนทรียศาสตร์ นักเรียนต้องเรียนรู้ด้านศิลปะเพื่อ
พัฒนาสมอง
โรงเรียนแบ่งกิจกรรมของนักเรียนเป็น 2 ส่วน คือกิจกรรมในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน เด็กนักเรียนที่นี่มีที่มาต่างจากโรงเรียนอื่นๆ แบ่งได้ง่ายๆ คือนักเรียน
สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือเด็กมูลนิธิ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเขา
ต่างทีม่ า เช่น ถูกกระท�าความรุนแรง พ่อแม่ตดิ คุก หรือฐานะยากจน มูลนิธขิ องฝรัง่ เป็น
ผู้รับอุปการะ โดยมีหอพักให้อยู่ กลุ่มนี้นับถือศาสนาคริสต์ อีกกลุ่มเป็นกลุ่มเด็กบ้าน
ทัว่ ไป เดิมทีโรงเรียนแบ่งเด็กให้เรียนกันอยูค่ นละห้อง แต่เมือ่ ผูบ้ ริหารคนปัจจุบนั ย้าย
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มา และมองเห็นว่าวิธีเช่นนีอ้ าจท�าให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันได้ จึงมีแนวทางใหม่
คือการคละเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ดูแลช่วยเหลือกันได้ไม่แบ่งแยก กฎนี้ยังรวมถึง
การคละเด็กที่มีผลการเรียนระดับกลางกับเด็กเก่งด้วย

เพราะตระหนักว่าเด็กทุกคนคืออนาคตของชาติ การจะพัฒนาเด็กที่ได้ผลจึงต้อง
พัฒนาครูก่อนเป็นล�าดับแรก นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารผู้นี้ให้ความส�าคัญ ด้วยการวางระบบ
พัฒนาครูและบุคลากร เป็นโปรแกรมทีท่ า� กันแต่ตน้ ปี ก่อนเปิดเทอม ต้องมีการประชุม
เวิร์คช็อปร่วมกัน เพื่อก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ดูว่าปีที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคอะไร
บ้าง คุณธรรม จริยธรรมของเด็กเป็นอย่างไร
“เราพัฒนาเรื่องการเรียนรู้ และเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แล้วก�าหนดตัวชี้วัด
ขึ้นมา และสรุปรวมสิ่งที่ได้จากเวิร์คช็อป มีการท�าคู่มือเป็นเอกสารออกมาในเรื่อง
เป้าหมายตัวชีว้ ดั เป็นเรือ่ งๆ ไป เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น หมวดคณิตศาสตร์ เด็ก
ต้องท่องสูตรคูณได้ครบ หรือเรือ่ งดนตรี เด็กต้องเป่าขลุย่ เพลงสรรเสริญพระบารมีได้
หรือหากเป็นเรื่องกีฬา เด็กไปแข่งได้รางวัลระดับอะไรกลับมา ได้รางวัลกี่ครั้ง ครู
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ทุกฝ่ายต้องก�าหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย ในระหว่างปีก็มีกระบวนการพัฒนาต่างๆ
กระบวนการนิเทศที่ผู้บริหารท�าอยู่ ทุกเรื่องเราต้องปรึกษาหารือกับครู”
ทุกเช้าผู้อ�านวยการจะเดินแวะเยี่ยมห้องเรียน เพื่อทักทายสวัสดีเด็กๆ รวมถึง
การพูดคุยทักทายครู ซึ่งถือเป็นกระบวนการสื่อสารกับครูไปด้วยในตัว
“นีค่ อื บทบาทผูบ้ ริหาร เราไปช่วยเหลือในเชิงใช้จติ วิทยาเชิงบวก ไม่ใช่ไปก่นด่า
หรือจับผิดครู ผมพยายามส่งเสริมครูในการพัฒนา ถ้ามีการอบรม เราต้องส่งครูไป
ไปอบรมพัฒนามาแล้ว กลับมาก็มาเขียนรายงานส่ง ผอ. ว่าที่ไปอบรมมาจะน�ามาใช้
ประโยชน์กับโรงเรียนเราได้ยังไง เราก็เรียนรู้ไปกับเขาด้วย การให้ขวัญก�าลังใจก็นับ
เป็นเรื่องส�าคัญ เช่น พาไปกินข้าวร่วมกันบ้าง ช่วงปิดภาคเรียน หรือพาไปเที่ยว เด็ก
ม.3 จะจบก็ให้กา� ลังใจ พาไปเที่ยวทะเล ครูทุกคนไปด้วย นี่คือบทบาทของเรา พอขึ้น
บนรถบัสก็แซวกันเล่น ผอ. ต้องท�าได้หลากหลาย”
ครูสนธิชัยมองว่าโลกยุค 4.0 คือยุคปัจจุบันเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลง งาน
ที่สร้างความปวดหัวที่สุดคืองานเรื่องบุคลากร การบริหารคนที่ดี ขั้นต้นผู้บริหารต้อง
รู้จักข้อมูลครูเป็นรายบุคคล ก่อนจะรู้จักแนวคิด ข้อมูลที่มีอยู่จะได้น�ามาใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการบริหาร แต่ก็ต้องดูรายละเอียดอื่นประกอบด้วย หากครูมีปัญหา
ก็ต้องเรียกมาพบรายบุคคล เปิดใจเข้าหากัน ตนอยากให้ครูทุกคนท�างานอย่างอิสระ
สบายใจ ไม่อึดอัด
ที่โรงเรียนชลประทานผาแตกได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐเท่า
โรงเรียนในระดับเดียวกัน แต่ด้วยความที่โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย ท�าให้ต้อง
มีงบส�ารองจากภายนอกพอสมควร เงินนี้ได้มาจากการสะสมมาแต่อดีตส่วนหนึ่งที่
ผู้ปกครองมีส่วนสนับสนุนค่าบ�ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีเทอมละ 300 บาทต่อนักเรียน
1 คน นโยบายของโรงเรียนต้องการให้เด็กได้ใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมด้านการ
ศึกษา มีการลงทุนเรือ่ งอินเทอร์เน็ตเป็นระบบใยแก้ว โรงเรียนยังมีรายได้จากค่าเช่าที่
จากแม่ค้าที่มาขายขนม อาหารหน้าโรงเรียน รวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
การสร้างเครือข่ายคอนเน็คชัน่ จากบุคคลภายนอกยังหมายถึงการช่วยสนับสนุน
พัฒนาด้านต่างๆ เช่น งบสร้างอาคารเรียน องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น อาคารเรียน
หลังใหญ่ของโรงเรียนก็ได้มาจากองค์กรภายนอก หรือการสนับสนุนจากกรรมการ
สถานศึกษาก็มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนหลายด้าน แม้แต่โครงการโรงเรียน
อัจฉริยจรรยา อันเป็นโครงการพิเศษที่เน้นพัฒนานักเรียนในทศวรรษที่ 21 เพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ โดยค�านึงถึงความถนัดหรือสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก
ปัจจุบันโรงเรียนชลประทานผาแตกเปิดการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ม.3 มี
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นักเรียน 501 คน ข้าราชการครู 25 ครูอัตราจ้าง 5 คนที่โรงเรียนจ้างมาเพิ่มเติมใน
รายวิชาทีข่ าด พนักงานราชการอีก 1 นักการภารโรง 2 ผูป้ ระกอบการอาหารกลางวัน
3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการอีก 1 คน นอกนั้นเป็นนักศึกษาฝึกงานปีละราว 7-8 คน
ขณะทีห่ ลายโรงเรียนในพืน้ ทีอ่ า� เภอแม่แตงและแม่วนิ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ท�าให้
โรงเรียนสามารถส่งเสริมนักเรียนในเรือ่ งการฝึกอาชีพหรือหารายได้พเิ ศษเพิม่ เติมได้
ทีน่ กี่ ลับไม่มแี หล่งท่องเทีย่ วหลัก แต่เป็นความพยายามของโรงเรียนทีม่ องว่าเด็กควร
จะได้รับการฝึกฝนเรื่องอาชีพด้วย จึงให้ครูฝึกเด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการท�าขนม
ขายในสหกรณ์โรงเรียน
ยังมีพนื้ ทีไ่ ม่ไกลจากโรงเรียนมีเขือ่ นแม่กวงอุดมธารา เพิง่ มีการสร้างสะพานแขวน
เป็นจุดไฮไลท์ ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสะพาน ทางโรงเรียนจึงมีโครงการ
ฝึกนักเรียนให้เป็นไกด์พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวสะพานแขวน เพื่อให้เด็กได้ฝึก
ประสบการณ์การท�างานจริงและมีรายได้เพิม่ เป็นของตนเอง ทีน่ มี่ รี า้ นขายของทีร่ ะลึก
ส�าหรับนักท่องเที่ยว โรงเรียนมีความคิดว่าน่าจะให้นักเรียนได้ท�าผลิตภัณฑ์ ไป
ฝากขาย เริ่มมีการปรึกษาครูการงานเรื่องผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของโรงเรียน
เพื่อเสริมเรื่องอาชีพ
การเสริมสร้างทักษะชีวิตเหล่านี้ยังรวมไปถึงการฝึกฝนเรื่องภาษา ที่นี่มีทั้งครู
สอนภาษาอังกฤษและครูสอนภาษาจีน ผู้บริหารวางแผนไว้ว่า หากนักเรียนสามารถ
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สือ่ ภาษากับต่างชาติได้เด็กจะสามารถเป็นมัคคุเทศก์นอ้ ยได้ สิง่ ทีไ่ ด้ดา� เนินการไปแล้ว
คือการฝึกภาษาจีนหน้าเสาธงในตอนเช้า
“60 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนเราเป็นเด็กมูลนิธทิ ที่ างฝรัง่ สนับสนุนอยูแ่ ล้ว ภาษา
อังกฤษจึงอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี เพราะเขาจะมีประสบการณ์ดา้ นภาษาทีม่ ากกว่า บาง
มูลนิธิมีฝรั่งอยู่ประจ�าเลย เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสได้พูดกับฝรั่งบ่อย เราเน้นการสื่อสาร
ได้ตามวัยให้เด็กมัธยมพูดกับฝรั่งเจ้าของภาษาได้ ครูต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อไป
สู่จุดหมายนี้
“วิธีการหนึ่งคือเราเอาครูต่างชาติเข้ามาสอนในโรงเรียน เราแสวงหาเครือข่าย
จากโรงเรียนสอนภาษาให้สง่ ครูฝรัง่ มาให้เรา ปีหนึง่ เขาจะส่งมาให้ 2 หน หรืออาจารย์
คนหนึง่ อยูใ่ กล้โรงเรียน เคยอยูท่ อี่ เมริกามานานหลายสิบปี ก็มาเป็นจิตอาสาช่วยสอน
ให้ประจ�า ในอนาคตผมอยากเปิดอิงลิชโปรแกรม หรือมินิก็ยังดี เราต้องคิดใหม่ไป
เรื่อยๆ เป้าหมายคือเพื่อพัฒนาเด็กให้ดีที่สุด”

ความที่มีภูมิประเทศสงบและสวยงาม รอบบริเวณโรงเรียนจึงมีฝรั่งในวัยเกษียณมา
พักผ่อน ใช้ชีวิตบั้นปลายกันอยู่ไม่น้อย ท�าให้มีกิจการที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับฝรั่ง ทั้ง
รีสอร์ท สปา บางแห่งเปิดคลาสโยคะสมาธิที่มีชื่อเสียง ราคาแพง
ภาพที่พบบ่อยๆ คือยามเช้าฝรั่งจะมาเดินออกก�าลังกายแถวหน้าหรือด้านหลัง
โรงเรียน บ้างเดินเข้ามาภายในโรงเรียน ครูที่ท�าหน้าที่พัฒนาศักยภาพนักเรียนก็จะ
เข้าไปทักทาย ชักชวนฝรั่งเข้ามาเป็นจิตอาสา ช่วยสอนโยคะสมาธิอย่างง่ายๆ ให้กับ
เด็กๆ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษและชวนเด็กท�าตาม คลาสโยคะสมาธินสี้ อนกันทุกเช้า
วันพฤหัสฯ เป็นกิจกรรมเสริมหน้าเสาธง ฝรั่งบางรายก็ติดต่อขอเข้ามาเป็นจิตอาสา
ช่วยท�ากิจกรรมให้เด็กอาทิตย์ละครั้ง
นักเรียนที่นี่ไม่ตื่นฝรั่ง และค่อนข้างคุ้นชินกับต่างชาติ พิธีจบหลักสูตรของ
นักเรียนมีการเชิญผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีด้วย ส่วนหนึ่งจะเป็นฝรั่งที่
เป็นตัวแทนจากมูลนิธิ งานคริสต์มาสที่จัดขึ้นในโรงเรียนก็มีเด็กฝรั่งเข้ามาเล่นเป็น
ซานตาคลอส บางครัง้ มีบรรยากาศสนุกสนานรืน่ เริงอืน่ ๆ เช่น มูลนิธทิ รี่ บั อุปการะเด็ก
มีมายากลมาแสดง มียุวชนคริสเตียนจากเกาหลี สิงคโปร์ มาจัดคอนเสิร์ต
ในปีที่แล้ว มีนักศึกษาญี่ปุ่นมาออกค่าย เรียนรู้วิถีชีวิตไทย บ้างมีนักเรียนทุน
แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมร่วมกัน เด็กๆ ที่นี่ได้เข้าไปเรียนรู้กับ
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พี่ๆ กลุ่มนี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการบูรณาการหลากวิชาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งสิ้น
เป็นการฝึกจากประสบการณ์จริงที่สนุกและมีสีสันที่เด็กๆ ชื่นชอบ
ทุกเช้า ก่อนเคารพธงชาติ ราว 10 นาที เที่ยง 45 ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย และ
เย็นก่อนกลับบ้าน วันละ 3 ครัง้ นักเรียนชัน้ ป.1 - ม.3 จะมาพบครูเวรบนลานศรัทธา
กิจกรรมนีม้ มี านานเป็นสิบปีแล้ว เรียกว่ากิจกรรมพบกันบนลานศรัทธา ทีส่ ถานศึกษา
แห่งนี้เด็กมีกิจกรรมที่ต้องท�ามากมาย เดี๋ยววิ่งไปซ้อมดนตรี ซ้อมกีฬา หรือท�าขนม
ฯลฯ อันเป็นกิจกรรมที่ตนชอบ ท�าให้ไม่ค่อยมีเวลาว่าง โดยเฉพาะวันพุธช่วงบ่าย นับ
เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข เมื่อนักเรียนได้ท�ากิจกรรมตามโครงการอัจฉริยจรรยา ที่
เน้นการพัฒนาเด็กสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัดและสนใจของตน
หากเปรียบสถานศึกษาเป็นแหล่งเพาะปลูกความรู้และความรัก เพื่อสร้างการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทดี่ ี นอกจากเป็นแหล่งเรียนรูท้ ดี่ ใี นนัยนีแ้ ล้ว โรงเรียนชลประทานผาแตก
มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มองจากสนามกว้างของโรงเรียนออกไปจะเห็นภาพภูเขา
อยูเ่ บือ้ งหน้า มีความสดชืน่ ของธรรมชาติ โดยเฉพาะในยามเช้าของหน้าหนาว จะมอง
เห็นสายหมอกห่มคลุมทิวเขา โรงเรียนยังมีแปลงผัก และสวนเกษตรพอเพียง แม้แต่
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ฝรั่งที่แวะมาเยี่ยมเยือนที่นี่ยังอุทานว่า “เดอะ เบสต์ สคูล” ต่างจากโรงเรียนในเมือง
หลายแห่งที่มีแต่ตึกแท่งสูงๆ ดูแห้งแล้ง ไร้จิตวิญญาณ
การท�ากิจกรรมตามประเพณีนิยมของโรงเรียนหลายแห่ง เช่น งานวันแม่ เป็น
กิจกรรมที่ต้องงด นั่นเป็นเพราะว่าผู้บริหารค�านึงถึงจิตใจของเด็กส่วนหนึ่งที่ขาดแม่
นี่คือความละเอียดอ่อนที่ครูควรค�านึง
“ที่นี่เราไม่ท�ากิจกรรมวันแม่ เพราะมีผลกระทบต่อเด็ก เพราะเด็กเราพ่อแม่
ไม่อยู่ด้วยเยอะมาก มีหลายเรื่องที่เราต้องดูรายละเอียด การพูดจาของครู จะกระทบ
จิตใจเด็กไหม กระบวนการเหล่านีใ้ นการประชุมครูเราต้องเสริมเข้าไปด้วย บางมูลนิธิ
มีการอบรมกระบวนการเรื่องเด็กที่ผ่านความรุนแรง เขาเชิญนักจิตวิทยา นักวิชาการ
มาบรรยาย เราก็จะส่งครูที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ไปร่วมอบรมด้วย เราเองก็ต้องมีความรู้
ในเรื่องนี้ ผอ. เองก็เพิ่งมาเรียนรู้ที่นี่เหมือนกัน”
ปัจจัยหนึ่งที่นักเรียนโรงเรียนนี้ไม่ค่อยมีเด็กกลุ่มเสี่ยง แม้จะมีครอบครัวที่ไม่
สมบูรณ์พร้อม เป็นเพราะเด็กได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียนในด้านกีฬา ดนตรี และ
กิจกรรมอื่นหลากหลาย ที่นี่มีครูฝ่ายปกครองที่ถึงลูกถึงคน และคลุกคลีตีโมงกับเด็ก
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พร้อมจะทุ่มเทและเข้าถึงหัวใจเด็กๆ แม้จะดุ แต่เด็กก็รักและรับรู้ถึงความเมตตาของ
ครู ครูอรุณ น�าโชคชัยเจริญกุล ครูปกครองและยังเป็นครูกีฬา ผู้ฝึกสอนคริกเก็ตจน
น�านักเรียนจากเด็กชาวเขาบ้านนอกไปสู่ดวงดาว ติดทีมชาติไปแล้วหลายคน คือครู
คนนั้น
“ผมอยู่ที่นี่มา 18 ปี ต้นไม้เกือบทุกต้นผมปลูกมากับมือ สอนลูกศิษย์จนถึงรุ่น
หลานศิษย์” ครูอรุณผู้มีเสียงดังฟังชัดพูดตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อม
จากปีแรกที่ได้รองแชมป์กีฬาคริกเก็ต ต่อด้วยการได้แชมป์ 3 ปีติด จนสมาคม
กีฬาคริกเก็ตส่งเจ้าหน้าที่ของสมาคมมาดูด้วยความสนใจ ด้วยความทุ่มเทใส่ใจของ
ครูอรุณ ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันช้างเผือกจากป่าลึกในดงดอยเชียงใหม่ติดทีมชาติมาก
ที่สุดในประเทศ โรงเรียนชลประทานผาแตกกลายเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาคริกเก็ตสู่
ความเป็นเลิศ อาจารย์อรุณเองก็ได้รับเลือก
เป็ น กรรมการบริ ห ารสมาคมคริ ก เก็ ต แห่ ง
ประเทศไทยด้วย
“เด็กเราเวลาไปติดทีมชาติ โค้ชชอบ
ทุกคน เป็นนักกีฬาคริกเก็ตที่มีสมรรถภาพดี
ที่สุด มีวินัย ตั้งใจฝึกซ้อม เด็กเราหลายคนที่
จบไปแล้วสามารถเล่นคริกเก็ตโดยไม่ต้องพึ่ง
เงินผูป้ กครองเลย ผูห้ ญิงไปซีเกมส์ เป็นชนเผ่า
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กะเหรี่ยง 1 ลีซอ 2 ได้เหรียญทอง ได้เงินโบนัส 2 แสน เบี้ยเลี้ยงเก็บตัวเป็นแสน ส่ง
เงินให้พ่อแม่ ส่งน้องเรียน นักกีฬาชาย กะเหรี่ยง 1 ม้ง 2 ได้เหรียญทองแดง มีรางวัล
คนละ 5 หมื่น เด็กบางคนผมไปเอาตัวมาจากบนดอยเลย พามาอยู่มูลนิธิ ฝึกให้เล่น
ตัง้ แต่ ป.1 เขาจะให้เล่นลูกยาง จะได้ไม่เจ็บตัว แต่ผมให้เล่นลูกแข็งเลย ร่วม 13 ปีกว่า
มาแล้วที่เราท�าทีมคริกเก็ตจนประสบผลส�าเร็จ”
ดวงตาหรี่เล็กหลังแว่นสายตาหนาคู่นั้นบอกถึงความภาคภูมิใจ กฎของครูอรุณ
มีว่า นักกีฬาคริกเก็ตของครูไม่ต้องซ้อมหนักหรือซ้อมครั้งละนานๆ แต่ต้องซ้อมให้
สม�่าเสมอ เรื่องรูปร่างความสูงใหญ่ไม่จ�าเป็น เน้นความแคล่วคล่อง ความอดทน มี
วินัยมากกว่า
“จริงจัง ทุ่มเท สม�่าเสมอ ใช้ใจอย่างเดียว” นี่คือกฎประจ�าใจของครูที่ส่งทอดสู่
ลูกศิษย์นักกีฬาคริกเก็ตทุกคน
ภาพที่คุ้นชินของทุกคนในโรงเรียนคือภาพนักกีฬาตัวเล็กทั้งหญิงและชาย อึด
และแกร่ง แข็งแรงซ้อมกีฬาอยู่ในสนาม ทุกเช้าราว 7.30 - 8.20 น. ก่อนเข้าเรียน
กลางวัน 10 นาทีก่อนกินข้าว และหลังเลิกเรียน 1 ชั่วโมง คือเวลาฝึกซ้อมที่โค้ชผู้นี้
ก�าหนดไว้ ถึงวันนี้นักเรียนของครูก้าวจากซีกโลกเล็กๆ ที่ไม่มีใครรู้จักไปถึงระดับ
แชมป์เอเชีย ถึงระดับเวิลด์คัพ สู่โลกกว้างไกล ที่แม้ฝรั่งยังต้องทึ่งและอัศจรรย์
“ถามว่าผมมีความสุขยังไง บอกไม่ถูกเลยครับ มันเป็นความภาคภูมิใจ ผมเคย
เป็นครูอยู่บนดอยมาหลายปี เคยเห็นคนดูถูกเด็กชาวเขา แล้วเราท�าให้เด็กกลุ่มนี้อัพ
ตัวเองมาถึงระดับนี้ มันน่าภูมิใจไหมล่ะ จากเด็กที่ยากจนล�าบาก เขาไปได้ไกลขนาด
ทีฝ่ รัง่ ยังทึง่ ผมได้ไปต่างประเทศก็เพราะได้ตามลูกศิษย์ไป” ครูวา่ พลางหัวเราะอย่าง
ภูมิใจ เป็นการยืนยันว่าความส�าเร็จของนักเรียนคือความภูมิใจของครู
ครูฝ่ายปกครองผู้เป็นโค้ชกีฬาผู้นี้บอกว่าตนเป็นนักเก็บเกี่ยวความสุข ไม่เพียง
วันธรรมดาทีเ่ คีย่ วกร�านักกีฬาอยูก่ ลางสนามในแสงแดดจ้าจนตัวเกรียมแดดกันทัง้ ครู
และศิษย์ หากเสาร์ อาทิตย์ ตนก็จะไปอยู่กับเด็กๆ ตามมูลนิธิ เพื่อช่วยฝึกซ้อมกีฬา
ทุกวันเกิดก็จะซื้อขนมไปแจกเด็กตามก�าลังที่จะดูแลได้ แม้แต่ผ้าอนามัย ครูจะซื้อไป
แจกเด็กๆ เป็นประจ�าด้วยเงินส่วนตัวของตนเอง
“ผมใช้ลูกล่อลูกชน รู้ว่าจังหวะไหนควรเบา จังหวะไหนควรหนัก ผมดุนะ แต่
เราเข้าถึงจิตใจเด็ก เด็กก็รู้ว่าเรารักเขา เราผูกพันห่วงใยเขา นี่คือวิธีการที่ผมใช้ใน
การปกครองดูแลเด็ก”
บุษบา จะโป นักกีฬาคริกเก็ตของโรงเรียนชลประทานฯ เรียนอยู่ที่นี่ได้ 4 ปีแล้ว
ปัจจุบนั เรียนอยู่ ม.1 เป็นชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) บ้านเดิมอยูอ่ �าเภอไชยปราการ เชียงใหม่
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เธอเป็นเด็กหอพักที่ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิใจศรัทธาของฝรั่ง ได้รับค�าชักชวน
จากครูอรุณให้มาเข้าร่วมทีมคริกเก็ต เนื่องจากครูเห็นหน่วยก้านและเด็กเองก็สนใจ
เด็กหญิงร่างเล็ก ท่าทางคล่องแคล่ว ประเปรียวแข็งแรง เป็นอีกคนหนึง่ ทีฝ่ นั อยากเป็น
นักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติเหมือนอย่างพี่ๆ
“หนูอยากมีอนาคต ฐานะหนูยากจน มาจากเด็กบนดอย หนูอยากเลีย้ งพ่อแม่ปยู่ า่
ตายายได้ อยากไปเมืองนอก มีพี่ๆ เขาเล่นคริกเก็ต ได้ไปออสเตรเลีย ภูฏาน มาเลย์
พวกพี่ๆ เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรา”
ทิภัชชา พุทธวงศ์ มีบ้านอยู่ใกล้มูลนิธิใจศรัทธา เรียนอยู่ชั้น ม.2 เล่นคริกเก็ต
มา 3 ปีแล้ว เล่าว่าเธอได้เพื่อนต่างเผ่า และยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเล่น
คริกเก็ต ได้ลงเล่นคริกเก็ตในสนามแล้วมีความสุข ต่อให้แดดร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว
มีความสุขเวลาเล่น เธอเคยไปแข่งกีฬาเยาวชนที่น่าน ประทับใจที่ได้พบพี่ๆ ทีมชาติ
หลายคน ความฝันของเธอคืออยากเป็นนักกีฬาทีมชาติตามรอยรุ่นพีท่ ี่โรงเรียนที่เป็น
นักกีฬาทีมชาติตั้ง 70 กว่าคน
“หนูสนิทกับพีแ่ อนนา เป็นพิเศษ พีเ่ ขาเข้ากับเด็กได้งา่ ย เขาเคยเรียนทีน่ ี่ ตอนนี้
เรียนที่แม่โจ้ เขาไปแข่งซีเกมส์ แข่งมาแล้วหลายประเทศ ทั้งศรีลังกา ภูฏาน อินเดีย
พี่เขาไปเมืองนอก ลงแข่ง ได้เงินรางวัลอัดฉีดสองแสน ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงเกือบแสน
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ตอนนีม้ เี งินเก็บถึงล้านแล้ว พีเ่ ขาเลีย้ งพ่อแม่ และส่งตัวเองเรียนโดยไม่ใช้เงินพ่อแม่เลย
เขาบอกหนูว่าให้ตั้งใจซ้อมนะ โตขึ้นจะได้เป็นเหมือนพี่ หนูอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติ
เพราะจะได้ส่งเงินให้พ่อแม่และส่งตัวเองเรียนด้วย”
ครูณรงค์เล่าว่าเด็กๆ หลายคนในทีมตอนนี้ แม้จะมีอายุเพียง 13-14 ปี แต่
หลายคนติดทีมชาติ รู้จักเก็บเงิน มีเงินฝากหลักหมื่น ไม่ต้องรบกวนเงินพ่อแม่แล้ว
เวลาเก็บตัวฝึกซ้อมจะมีเงินรายวัน ความตั้งใจและมุ่งมั่นน�าเด็กหลายคนจากสนาม
กีฬาคริกเก็ตของโรงเรียนชลประทานฯ ก้าวไปสู่ดวงดาวจรัสแสงอย่างไม่น่าเชื่อ

ครูปังปอนด์ ปฏิญญา แสงจันทร์ นักเรียนเก่าที่ปัจจุบันเป็นครูหนุ่มวัย 24 ปี เป็นอีก
คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับนักเรียน ด้วยวัยที่ไม่ต่างกันมากนัก ครูท�าหน้าที่ดูแลกิจกรรม
นักเรียนในส่วนของกีฬาฟุตบอลและสันทนาการ
จุดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียนชลประทานฯ คือการค้นหาศักยภาพของเด็กที่มี
ความหลากหลาย บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเด็กแต่ละคนล้วนมีคุณค่าในตัวเอง เด็ก
หลายคนมีศักยภาพด้านกีฬาอย่างน่าทึ่ง หากไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน อาจไม่
ได้รับโอกาสเช่นนี้
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“ความที่อายุไม่ห่างกันมาก ท�าให้ผมเป็นได้ทั้งเพื่อน ครู และพี่ของนักเรียน ผม
ชอบไปคลุกคลีกับเด็ก ท�าให้รู้ว่าเด็กถนัดอะไร ชอบอะไร ผมเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอล
ด้วย ช่วงวัยรุน่ ผมเคยผิดพลาดมาก่อน เคยเกเร ติดศูนย์ ผมเลยเอาประสบการณ์ชวี ติ
ตัวเองมาบอกเขา แชร์ประสบการณ์ให้เด็กได้คดิ ผมเล่นกีฬากับเขา เล่นดนตรีกบั เขา
ด้วย เด็กเลยสนิทกับเรา”
โครงการอัจฉริยจรรยาของโรงเรียน ช่วยให้นักเรียนได้เผยศักยภาพด้านต่างๆ
อันหลากหลายของตนออกมา ทั้งด้านการท�าอาหาร กีฬา คณิตศาสตร์ ฯลฯ เพราะ
ความถนัดของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน นักเรียนจะสามารถเลือกลงวิชาที่ตน
ชืน่ ชอบและถนัด ทุกวันพุธช่วงบ่ายโมง - 4 โมง คือช่วงเวลาแห่งความสุข เบิกบานใจ
ของเด็กชั้น ป.4 - ม.3 เมื่อได้เลือกเข้ากลุ่มที่ตนชอบ โดยมีครูแต่ละคนที่รับผิดชอบ
ดูแล มีกิจกรรมให้เด็กได้เลือกคือ
1. การส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา มีกีฬาหลากหลาย เช่น ฟุตบอล คริกเก็ต
เปตอง วอลเลย์บอล
2. การส่งเสริมด้านอาหาร ทั้งขนมหวานและของคาว
3. คณิตศาสตร์
4. ความสามารถทางศิลปะ การวาดรูป นาฏศิลป์ ดนตรีไทย สะล้อซอซึง
5. สังคม
6. วิทยาศาสตร์
7. เทคโนโลยี
นักเรียนจะเวียนกันไปเรียนรูต้ ามฐานต่างๆ เพือ่ จะได้เรียนรูจ้ กั สิง่ ทีต่ นถนัดทีส่ ดุ
“ผมเป็นครูอยูใ่ นหมวดสาระสังคมศึกษา ดูแลรับผิดชอบรายวิชาหน้าทีพ่ ลเมือง
ม.1 - ม.3 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม เราจะหาสื่อวิดีโอให้เด็กได้เรียนรู้ เราจะสอนให้เด็ก
เป็นคนดี ให้เขารู้คุณค่าในตัวเองยังไง เด็กอยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง เราจะหาสื่อที่
เกี่ยวกับวัยรุ่นใกล้เขา เป็นข่าวประเภทที่มีผลกระทบต่อสังคม ให้เขาเน้นวิเคราะห์
เหตุการณ์ สถานการณ์ สอนให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์ระบบความคิดของตนเอง เขา
ต้องรู้จักคิดให้เป็น”
เด็กชายคนหนึ่งไม่มีพ่อแม่ เป็นเด็กมูลนิธิ ครูบางคนมองว่าเด็กคนนี้เห็นแก่ตัว
แต่เด็กมีศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลสูงมาก ติด 1 ใน 5 ของนักฟุตบอลรุ่นเยาว์ที่ได้
รับการคัดเลือกตัวให้ไปเล่นบอลที่อังกฤษ ท�าให้ครูปังปอนด์ได้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งที่
ไม่มีโอกาส เมื่อมาได้รับการสนับสนุน ได้เปิดทางชีวิตสู่โลกกกว้าง ก็สามารถประสบ
ความส�าเร็จได้อย่างน่าชื่นใจ
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“โจทย์ของเราคือเราต้องโค้ชเด็กยังไง เขาถึงจะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้”
นั่นเป็นโจทย์ที่ครูต้องขบคิดและมองให้แตก
“ความส�าเร็จของเด็กขึน้ อยูก่ บั ความอดทนของครูดว้ ย มันต้องใช้ใจจริงๆ อย่าง
ครูอรุณใช้ใจล้วนๆ กินนอนคลุกคลีกับเด็ก แกไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเด็กเลย
ผมมาย้อนมองตนเองว่าถ้าเราอดทนและให้ใจกับเด็ก สิ่งที่เราได้กลับมามันมากกว่า
ผมอยากเป็นครูที่สามารถช่วยเด็กได้ ช่วยคิด ช่วยสอน ให้เขาเอาไปต่อยอดเอง แค่นี้
ผมก็มคี วามสุขแล้ว สมัยทีผ่ มเป็นนักเรียนมีครูคนหนึง่ ทีด่ แู ลอยู่ ให้โอกาสผมทุกอย่าง
ในการพัฒนาตัวเอง จนกระทั่งผมกลับมาเป็นเด็กดีได้”
เพราะการได้รบั โอกาสจากครู ท�าให้ครูหนุม่ เช่นครูปงั ปอนด์ปรารถนาจะส่งมอบ
‘โอกาส’ นี้ให้กับเด็กรายอื่นต่อๆ ไป จะน่าเสียดายสักเพียงไหน หากโรงเรียนและครู
ไม่เปิดหนทางให้กับเด็กๆ ท�าให้เขาอาจกลายเป็นเด็กเกเร มองไม่เห็นพรสวรรค์ที่
ซ่อนอยู่ในตนเอง
ที่ส�าคัญ คือเรียนหนังสือด้วยความทุกข์ เบื่อหน่ายไปวันๆ หนึ่ง
ภาพเด็กๆ ทั้งหญิงชายวัย 13-14 ตัวเล็ก แข็งแกร่ง อึดอดทนราว 10 กว่าคน
ก�าลังซ้อมคริกเก็ตอยู่ที่สนามด้านหลังโรงเรียนในแสงแดดของยามเย็นหลังโรงเรียน
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เลิก มีครูอรุณคอยก�ากับอยู่ข้างขอบสนาม เป็นบรรยากาศของความสุข และแรง
บันดาลใจให้กบั นักเรียนส่วนหนึง่ ของทีน่ ี่ ในขณะทีค่ รูปงั ปอนด์ชใี้ ห้ดเู ด็กอีกกลุม่ หนึง่
ก�าลังทาสีประตูหอ้ งน�า้ ของโรงเรียน มีผอู้ า� นวยการยืนให้กา� ลังใจ ทักทายเด็กอยูข่ า้ งๆ
นีค่ อื ธรรมเนียมทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั มาเป็น 10 กว่าปีแล้วว่ารุน่ พี่ ม.3 ซึง่ เป็นนักเรียน
ชั้นสูงสุด เมื่อจะจบหลักสูตรจะร่วมใจกันท�าสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ฝากไว้ ให้กับโรงเรียน
และรุ่นน้องทุกปี ปีนี้พวกพี่ๆ ก�าลังช่วยกันสร้างห้องน�้า โดยมีครูและภารโรงช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ เช่นเดียวกับที่รุ่นพี่ปีก่อนหน้าท�าปะร�าที่นั่งเล่นในสนามโรงเรียน
นีค่ อื ‘คุณค่า’ บางอย่างทีง่ ดงาม และน่าภูมใิ จทีน่ กั เรียนรูจ้ กั ‘คิดเป็น’ และปลูกฝัง
สืบต่อกันมา เป็นเช่นสายใยและรูปธรรมที่ชัดเจนในอันจะยังประโยชน์ ให้เกิดแก่
โรงเรียนและรุ่นน้อง นี่คือการเปิดหัวใจของการเป็นจิตอาสา การรู้จักคิดถึงผู้อื่น ให้
เติบโตงอกงามต่อไปวันรุ่งพรุ่งนี้

ครูอนงนาฎ ใบแสง รับผิดชอบดูแลงานวิชาการโดยรวมของโรงเรียน จบปริญญาตรี
เอกการประถมศึกษา ปริญญาโทการวัดและประเมินผลการศึกษา เล่าว่า แม้หลักสูตร
ของโรงเรียนจะอิงส่วนกลางเป็นหลักโดยภาพรวม แต่จะมาแตกย่อยในสาขาวิชา
ด้วยการบูรณาการเข้าไปในเรื่องของท้องถิ่น เช่น สอนคณิตศาสตร์ ครูก็จะยกเรื่อง
ปริมาตรของเขื่อนแม่กวงฯ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ เพื่อดึงมาเป็นเนื้อหาสอนเด็ก ในสาระวิชา
ภาษาไทยก็จะบูรณาการเรือ่ งของภาษาท้องถิน่ ค่าว จ๊อยซอ อักษรตัวเมือง วิชาสังคม
ก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น สอนท�าบายศรี ผ้าใยบัวจากชุมชน
“เราจะดูภาพรวมของกระทรวง และมาวางแผนว่าจะปรับและเพิม่ ในส่วนใดบ้าง
มีการประชุมวางแผนร่วมกัน เริ่มจากหัวหน้าวิชาสาระ แล้วมีประชุมใหญ่ในภาพของ
โรงเรียน ครูแต่ละสาระจะมาคุย ร่วมจัดท�าหลักสูตรรายปี ถ้าเป็นมัธยมรายภาค ผอ.
จะตรวจแผน ตรวจงาน ตรวจข้อสอบที่ครูออกด้วยตนเองอีกที เราต้องรักษาคุณภาพ
มาตรฐาน และต้องมีการบูรณาการการเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วย
“ในส่วนของคุณธรรม ความรู้ สิง่ แวดล้อม เราสามารถเอาเรือ่ งในท้องถิน่ มาเป็น
แหล่งการเรียนรู้ มาโยงสู่การจัดการการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ในส่วนของเกษตรอินทรีย์
เป็นโอท็อปของหมู่บ้าน เขาก�าลังฮิตปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีงานผ้าที่ตัดเย็บโดยใช้ผ้า
พื้นเมืองที่ชาวบ้านทอเอง มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นวัด ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา
ค่าว จ๊อยซอ เขียนตัวเมือง
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“เด็กนักเรียนเราจะได้เรียนกับบูรณาการการสอนศาสนาวันอาทิตย์ ป.4 - ม.3
มีฐานการเรียนรู้ นักเรียนพุทธมาเรียนวันอาทิตย์ดว้ ยทีว่ ดั ศูนย์พทุ ธศาสนาวันอาทิตย์
เชิญครูภูมิปัญญาที่เป็นชาวบ้านพ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ยมาสอนที่โรงเรียน เพื่อให้ลูกหลานคือ
นักเรียนของเราได้รู้รากเหง้าของตน บรรยากาศการเรียนจะแตกต่างจากการเรียน
การสอนภาคปกติ เด็กได้คุยกับครูภูมิปัญญาตัวจริง”
ครูอนงนาฎมองว่าเด็กระดับ ป.1 - ป.3 ทางโรงเรียนต้องการปูพนื้ ฐานเรือ่ งการ
อ่าน ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ส่วนเด็กระดับมัธยม เน้นให้เด็กรู้จักการคิด
วิเคราะห์เป็น เด็กคนไหนทีอ่ า่ นไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องเรียกมาสอนเสริมช่วงบ่ายสาม
หรือนัดหมายเพิ่มเติมนอกเหนือเวลาเหล่านี้ ครูจะต้องไปเตรียมสรรหาสื่อมาพัฒนา
เด็ก ซึ่งทางโรงเรียนมีครูที่ดูแลกลุ่มเด็กพิเศษ และมีการคัดกรองเด็ก
ครูแพรวพรรณ จันทะแจ้ง ผูร้ บั ผิดชอบงานด้านบุคลากร ให้ขอ้ มูลว่าการพัฒนา
บุคลากรในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของที่นี่ยึดหลัก ‘พุท เดอะ ไรท์ แมน อิน
เดอะ ไรท์ จ๊อบ’ จัดครูให้เข้าชั้นเรียนตามความรู้ ความสามารถ ความถนัดของครู ใน
1 ปีครูต้องเข้ารับการพัฒนา ให้ครูสามารถเลือกหลักสูตรที่ตนสนใจและน�ามาใช้ใน
การเรียนการสอนได้ดว้ ย เป็นหลักของส่วนกลาง ผูบ้ ริหารเห็นว่าควรพัฒนาบุคลากร
ให้เรียนรู้เรื่อง PLC เรื่องใหม่ๆ ทางการศึกษา มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ หรือ
หากมีการอบรมความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ผู้บริหารก็จะมอบหมายให้ครูที่เกี่ยวข้องไป
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“จุดแข็งของการพัฒนาบุคลากรของที่นี่คือเรามีครูหลากวัย ได้ช่วยเหลือกัน
อย่างรุ่น 40-50 จะเก่งเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คนรุ่นใหม่ๆ จะเก่งเรื่องไอซีที และ
มีวิชาเอกเฉพาะทางที่หลากหลาย ประมาณ 3-4 ปีนี้ เราสังเกตเห็นว่ามีนักศึกษามา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อเนื่อง คนละ 1 ปี ปีละหลายราย ถือเป็นจุดแข็งที่โรงเรียน
ได้ก�าลังตรงนี้มาเสริมก�าลังครูที่ถือว่ายังมีจ�านวนน้อย ครูที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
คือดอกเตอร์อุไร ส่วนระดับปริญญาโทมี 10 กว่าคน เกือบครึ่งหนึ่งของครูทั้งหมด
จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งคือครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ท�าให้มีความพร้อมในการสอนดี
กว่าครูที่อยู่ไกล ไปมาล�าบาก
“โชคดีที่โรงเรียนเราได้รับงบประมาณโครงการอัจฉริยจรรยา ของ สพฐ.
โรงเรียนทั่วไปก็คือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของเราพิเศษหน่อย เรามีหลักว่าต้อง
พัฒนาเด็กได้ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเรา ตามค�าขวัญคือกล้าน�า ท�าดี เทคโนโลยี
เป็นเลิศ เป้าหมายของเราคือเด็กต้องเก่งและดีด้วย”
ในฐานะครูที่สอนสังคมศึกษา ครูจะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
เป็นโครงงานที่เด็กได้ลงมือท�าจริง และได้รวมกลุ่มกันไปหาความรู้ เด็กต้องน�าเสนอ
สิง่ ทีต่ นเองไปศึกษาค้นคว้า ไม่ยดึ ติดกับวิชาใดวิชาหนึง่ เรือ่ งเศรษฐกิจ ต้องบูรณาการ
ได้ทั้งหน้าที่พลเมือง ศีลธรรรม เศรษฐศาสตร์ เน้นให้เด็กสืบค้นเหตุการณ์ปัจจุบัน
บทความต่างๆ ฝึกให้ได้น�าเสนอ กว่าเด็กจะได้ข้อมูลมา เด็กต้องผ่านการหาข้อมูล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ น�าเสนอ ท�าให้เด็กได้สมรรถนะเรื่องการสื่อสาร
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นอกจากความเป็นนักคิด นักวางแผนของผูอ้ า� นวยการทีท่ า� ให้การเรียนการสอน
ได้มกี ารพัฒนา การมีโครงการอัจฉริยจรรยาทีม่ งุ่ เน้นส่งเสริมความสามารถหรือความ
ชอบเฉพาะตัวของนักเรียน ท�านองตัดเสือ้ ใส่เฉพาะตัว ไม่ใช่จบั นักเรียนทุกคนมาใส่เสือ้ โหล
ให้เหมือนกันหมดทุกคน โดยจุดแข็งอีกด้านหนึ่งของโรงเรียนชลประทานผาแตก
คือการส่งเสริมด้านกีฬา และดนตรี

อาคารไม้หลังเก่า อยูส่ ดุ ท้ายปลายสวน เหมือนโลกอีกโลกหนึง่ ทีซ่ อ่ นตัวอยูเ่ งียบๆ ใน
มุมหนึ่งของโรงเรียน ที่นี่นอกจากมีโต๊ะท�างานของครูอาวุโสคนหนึ่งแล้ว ก็แทบไม่ได้
มีสมบัติพัสถานอันใด นอกจากเครื่องดนตรีนานาชนิด บางช่วงจังหวะที่ดนตรีเปล่ง
เสียงขับขาน นัน่ คือโลกของความสุขทีช่ ว่ ยกล่อมเกลาใจ และยังท�าให้เด็กหลายรายได้
ค้นพบพรสวรรค์ในตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์
ครูสมพงษ์ ขมหวาน ครูดนตรีวัย 50 กว่ามีความสามารถเล่นดนตรีได้หลาย
อย่าง มิพักต้องพูดถึงความรักในดนตรี มีบางอย่างในตัวครูร่างใหญ่วัยอาวุโสผู้นี้ท่ี
บอกถึงความใจดี มีเมตตา ชีวิตครูผ่านความทรหดมาสารพัด ในวัยเยาว์เคยมีบ้าน
อยู่ในสลัมหลังบาร์ เรียนโรงเรียนวัด อาศัยกินข้าวก้นบาตรพระ ครูรักดนตรีไทยมา
แต่เยาว์ ต่อเมื่อวัยหนุ่มจึงได้ศึกษาจากครูที่เป็นลูกศิษย์ผู้เป็นมือระนาดเอกของ
วงพาทยกุล ของ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูดนตรีไทยนามอุโฆษ
ครูสมพงษ์เล่าว่าเด็กที่มาเรียนดนตรีเสริม เป็นกิจกรรมชุมนุม เปิดรับตั้งแต่
ป.4 - ม.3 เรียนกันทุกวัน เช้า-เย็น เสริมจากชัว่ โมงเรียนปกติ มีทงั้ ดนตรีไทย ดนตรี
พื้นเมือง ครูสอนคนเดียวหมด ดนตรีไม่เพียงช่วยในเรื่องของสุนทรียะ อารมณ์ หาก
ยังช่วยในเรื่องของสมอง วุฒิภาวะ และร่างกายของเด็ก
“ผมจะมองดูเด็กทีเ่ รียนไม่เก่ง ผมจะชักชวนเขามาร่วมเล่น อีกส่วน ครูสายสามัญ
เขาขอให้เด็กมาฝึก เพราะเรียนไม่ค่อยดี พวกเด็กแอลดี เรียนช้า สมาธิสั้น กับ
อีกส่วนหนึ่งเด็กที่สนใจดนตรี เขาจะสมัครมาเอง ดนตรีเป็นเครื่องมืออย่างหนึง่ ที่ช่วย
ให้เด็กสมาธิสั้นมีสติ มีสมาธิดีขึ้น
“เด็ก ม.3 รุน่ นีค้ นหนึง่ สมัยประถม เขาไม่มสี มาธิ เขาจะค้นอะไรกระจุยกระจาย
หมดเลยในลิ้นชักผม แต่ไม่ได้มาขโมยนะ ผมมีวิธีการคือให้เขาเล่นเครื่องประกอบ
จังหวะ ตีฉงิ่ ปรากฏว่าเขานิง่ ขึน้ มีสมาธิขนึ้ และอารมณ์เย็นขึน้ แม่เขามาหาผม ยกมือ
ไหว้ บอกโอ้โฮ หนูชอบมากเลย ท�าให้ลูกอยู่นิ่งได้”
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นักเรียนอีกคนอยู่ ป.6 อ่านหนังสือไม่ได้ เขียนไม่เป็นตัว เดิมเรียนอยู่ ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผูป้ กครองส่งมาเรียนทีน่ ี่ ครูสมพงษ์ชวน
มาเล่นดนตรี ปัจจุบันอยู่ ป.4 อ่านหนังสือออก และเขียนหนังสือได้แล้ว
“เดี๋ยวนี้เขาตีฉิ่งเข้าจังหวะได้ ผมบอกตั้งสติให้ดีนะลูก ฝึกเขาจนเขาได้ คนเรา
ถ้ามีสมาธิกจ็ ะคิดได้ หลักการศึกษาของพระพุทธเจ้า คือถ้ามีสมาธิ ปัญญาจะเกิด เด็ก
คนนี้แม้กระมั่งสัตว์บางชนิดเขาไม่รู้จัก อยู่แต่บนรถกับในบ้าน วันหนึ่งเขาถามผมว่า
ครูครับ นั่นมันตัวอะไร ตอนเขามาใหม่ๆ ไม่รู้จักงู ตื่นมายังไม่แจ้งก็ไปเรียนแล้ว อยู่
ในรถ กินนอนในรถ”
เรื่องของเด็ก 2 รายนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในจ�านวนเด็กนักเรียนอีกมากมายที่
บอกให้รู้ว่าดนตรีช่วยสร้าง ‘ชีวิตใหม่’ ให้เด็กคนหนึ่งได้จริงๆ
เป็ น ชี วิ ต ใหม่ ที่ ท� าให้ เ ขาพบว่ า ตนเองก็ เ ป็ น สมาชิ ก คนหนึ่ ง ของที่ นี่ ไม่ ไ ด้
แปลกแยกแตกต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ อย่างที่เคยเป็น
จากประสบการณ์การสอนดนตรี ครูสมพงษ์พบว่า ‘อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป’
เป็นเรือ่ งจริงแท้แน่นอน โดยหลักการแล้วตนไม่ชอบการแข่งขัน แต่ชอบให้เด็กฝึกฝน
ประโยชน์ของดนตรีที่เด็กได้รับคือสมาธิ ช่วยพัฒนาร่างกายและจิตใจ สมอง การ
แข่งขันเพือ่ รางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ ตนอยากเน้นให้เด็กอยูใ่ นสังคมได้ดี มีความสุข
ได้พัฒนาจิตใจและร่างกาย เข้ากับหมู่เพื่อนได้ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
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“ผมบอกเด็กๆ เสมอว่าหนูเล่นไปแล้วเล่นได้เพราะ เล่นได้จบ ไม่อายเขา ก็
พอแล้ว พอเด็กๆ เล่นได้เขาจะไปเล่นดนตรีในงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ นี่คือเอา
ชื่อเสียงโรงเรียนไปช่วยเหลือสังคมในชุมชน บางคนเขายากจน ได้เบี้ยเลี้ยงคนละ
50-100 เด็กก็มีเงินค่าขนม ถือว่าเป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ ช่วยเขาได้อีกทางหนึ่ง”
ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดอกเตอร์อไุ ร ปานะโปย หรือ ครูแนน เป็นครูทดี่ แู ลพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน รวมถึงดูแลโครงการสิ่งแวดล้อม ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง ครูแนน
มีพื้นเพเป็นคนอีสานจากทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากเป็นดอกเตอร์เพียงหนึ่งเดียวของ
โรงเรียนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นครูอยู่ที่นี่มายาวนานที่สุดกว่าใคร
“การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือท�าอย่างไรให้นักเรียนดี เก่ง และมีความสุข
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเอาชีวิตเด็กเป็นตัวตั้ง ทุกอย่างที่ท�าไปต้องมีประสิทธิผล
ไม่ใช่สอนจบชั่วโมงแล้วหมดไป ทุกกิจกรรม ไม่ใช่แค่มองเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
แต่มันคือชีวิต ท�ายังไงเราจะรับผิดชอบชีวิตเด็กขณะที่เขาอยู่กับเราให้มีคุณภาพ เขา
ต้องมีภูมิคุ้มกัน การเรียนรู้ต้องมาจากการปฏิบัติจริง”
ครูแนนเล่าว่า เด็กนักเรียนที่นี่ทุคนต้องท�าโครงงานได้ เก็บข้อมูลได้ วิเคราะห์
ข้อมูลเป็น เธอจะพานักเรียนลงพื้นที่ เพื่อสอนให้เด็กรู้จักเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เด็ก
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ป.5 - ม.3 จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน ทุกวันเสาร์จะพากันลงพื้นที่ ใคร
สนใจอาชีพไหนก็ให้ไปหาข้อมูล กลับมาก็มาเวิรค์ ช็อป เลือกหัวหน้ากลุม่ ตัง้ เป้าหมาย
อาชีพทีส่ นใจ มีการจัดตลาดนัดอาชีพ เป็นการกระตุน้ เด็ก ดึงเอาศักยภาพว่านักเรียน
สามารถท�าได้ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์มีการท�าดอกไม้ขายวันวาเลนไทน์ มีการสอน
ท�าดอกกุหลาบ ชุมชนให้ปลามา เด็กกลุ่มหนึ่งเลี้ยงปลา และเชิญชวนคนน�าปลาไป
ปล่อย เพื่อท�าบุญ มีกลุ่มอาชีพท�าขนมไทย แต่ละอาชีพมีครูเป็นที่ปรึกษา เด็กได้ฝึก
ทักษะ และได้ประสบการณ์
“ตอนนี้เดินมาถึงขั้นที่ว่าเราอยากท�าในเรื่องการเป็นผู้ผลิต เวลาหนูใช้สบู่ หนู
อยากท�าเองไหม ครูแนนจะพาหนูทา� เรือ่ งเงินต่อเงิน งานเกษตรเรามีได้เงินมา 4,000
เราแบ่งกัน เดือนก่อน ผอ. อยากให้เอาเงินนีเ้ ข้าสหกรณ์ เราบอกว่าอยากเชิญชวนเขา
มาเป็นผูผ้ ลิต ตอนเช้าเราพาเด็กขายของ เราจะไปรับของจากตลาด ข้าวต้มมัด หมูปง้ิ
รังผึ้ง สังขยา กล้วยหอม หมุนเวียนสลับกัน เด็กจะเอาไปตั้งโต๊ะข้างหน้า เด็ก ป.4 จะ
จัดการขาย ทุกคนต้องขาย 2 วัน
“เด็กต้องท�าบัญชี แบ่งกันผลัดกันท�า พอเสร็จแล้ว ราคาของเท่านี้ ราคาขายเท่านี้
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เก็บก�าไรไว้ ครั้นถึงชั่วโมงคณิตศาสตร์ เราจะเอาขึ้นตาราง คิดต้นทุน ก�าไร เด็กจะ
มาสรุปกัน ก�าไรได้เท่านี้ เงินเราหายไป เราขาดความรอบคอบ หรือเอาของมาขาย
มากไปไหม เราก็สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
“การขายของตอนเช้า เราได้สอนเด็กจากของจริง 2 เดือนได้เงินก�าไร 3,000
กว่าบาท เราเลยบอกว่าเงิน 900 เอามาท�าบอร์ดให้กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์
ดีไหม ให้เขามีงาน เราอยากพาเด็กท�าพรมเช็ดเท้า เรามีคนท�าพรมเช็ดเท้า เป็นงาน
โอท็อป สวยจังเลย เด็ก ป.4 ท�าได้ขนาดนี้ บางทีเขาใช้เวลาว่างบ่าย 3-4 โมงที่ไม่มี
ชั่วโมงเรียน เอาเงินก�าไรมาซื้อกระสอบ เศษผ้าไม่ต้องซื้อ เราแบ่งก�าไรค่าขนมไปซื้อ
หนังสือพิมพ์
“พอเราท�าเรื่องอาชีพ ผู้บริหารก็ให้ไปอยู่สหกรณ์ เราก็สอดแทรกคุณธรรม
ความรู้ ตอนนี้ทุกอาชีพเราจะสอนเขาต่อเรื่องหุ้น วันนี้ถ้าหนูต้องการอะไรเราจะซื้อที่
ร้านค้าของเรา ระดมหุ้น เชิญชวนเขาซื้อหุ้น หุ้นละ 10 บาท จะมีเงินปันผลให้ หนูจะ
ได้เรียนรูเ้ รือ่ งของการลงทุน ซือ้ หุน้ เรียนรูจ้ ากกลุม่ เลีย้ งนกกระทา ไข่ปบ๊ั เด็กมานัง่ ดู
ส่งเข้าโรงอาหารจนเด็กกินแล้วเบือ่ ตอนหลัง บางครัง้ เด็กก็ไปต้มขายบ้าง มีนกกระทา
อยู่ 300 ตัว เราบอกเขาว่าใครที่สนใจ เชิญชวนมาซื้อหุ้นได้”
ครูร่างสูงโปร่ง ท่าทางมุ่งมั่นจริงจังผู้นี้มองว่าเด็กๆ สามารถสร้างอาชีพและ
การเงินได้ตงั้ แต่วนั นี้ ครูตอ้ งสอนให้เด็กคิดเป็น สามารถดูแลตัวเอง และอยูใ่ นสังคมได้
เพราะมากกว่าค�าว่าครู นักเรียนคือ ‘ครอบครัว’
เช่นที่ครูสนธิชัย ผู้อ�านวยการโรงเรียนชลประทานผาแตก กล่าวไว้ว่า เด็กๆ
โตขึ้นทุกวัน วันเวลาในโรงเรียนแต่ละนาทีจึงมีค่า มีความหมายในการสร้าง การ
พัฒนาคน
หากวันนี้พวกเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพ พวกเขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ ใหญ่ที่มี
คุณภาพของสังคมได้ในวันพรุ่งนี้

“ผมชอบมองชีวิตความเป็นจริงของเด็กแล้วนำมาสอน
อยากให้เขาเรียนเพื่อสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้
สามารถตอบโจทย์ได้มากขึ้น เช่น เด็กล่องแพ
ทำยังไงจะให้ไปได้ดี มีแรงต้าน ก็เอาหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจับ โค้งไหนอันตรายก็ใช้
จีพีเอส พอคิดได้อย่างนี้การเรียนการสอน
ของเราก็เปลี่ยนไป แทนที่ครูจะให้เรียน
เฉพาะวิทย์ตามตำรับตำรา ก็เอาในชีวิตจริง
ของเด็กมาสอน เป็นการบูรณาการ"

โ ร ง เ รี ย น บ้ า น เ มื อ ง กื้ ด

‘ฝันให้ไกล เพื่อก้าวไปให้ถึง’

โรงเรียนเมืองกื้ดมีพื้นที่เพียง 3 ไร่เศษ หากเทียบพื้นที่โรงเรียนในต่างจังหวัดแล้ว
นับว่าพื้นที่เล็กมาก
แต่คุณภาพของโรงเรียนไม่ได้เล็กตามขนาด
โรงเรียนประถม-มัธยม 3 แห่งนีอ้ ยูท่ บี่ า้ นกืด้ ช้าง ต�าบลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ใกล้ปางช้างและแหล่งท่องเทีย่ ว ความฝันของเด็กๆ ได้รบั การหนุนเสริม ไม่มรี ะบบแพ้
คัดออก เด็กๆ ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียม
วันดีคนื ดีกม็ ฝี รัง่ จากออสเตรเลีย ทีท่ า� งานสถาบันการโรงแรม ติดต่อเพือ่ จะแวะ
มาให้ความรู้กับนักเรียน โดยไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนแพงๆ นั่นคือ ‘โอกาส’ ที่เปิด
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กว้างให้กับนักเรียนที่นี่อย่างเหลือเชื่อ
ครูณรงค์ อภัยใจ ผู้อา� นวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด คือนักสร้างโอกาสผู้ชอบ
ผลักบานประตูแห่งความหวังของเด็กๆ ให้เปิดกว้าง ประสาผู้ที่ชอบฝันไกล และก้าว
ไปให้ถึง
จากเด็กชายลูกชาวนาที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนวัด เป็นนักกีฬาฟุตบอล
ของโรงเรียน ชอบคบหาเพื่อนหลายกลุ่ม ทั้งเด็กดีและกลุ่มเกเรนอกคอก รักการท�า
กิจกรรม หลังจบปริญญาก็เริม่ ชีวติ การเป็นครูบนดงดอยอยูท่ อี่ า� เภอฝางได้ 8 ปี ก็ขนึ้
เป็นครูใหญ่ทโี่ รงเรียนในอ�าเภอแม่อาย ย้ายมาสะเมิง และย้ายมาโรงเรียนบ้านเมืองกืด้
สร้างโรงเรียนเล็กๆ แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงเรียนคุณภาพของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาสให้มี
โอกาสที่เปิดกว้าง
“โรงเรียนเมืองกื้ดที่ผมเห็นเมื่อมารับหน้าที่ผู้อ�านวยการใหม่ๆ สภาพโรงเรียน
มีอาคารหลังหนึ่ง เป็นอาคารไม้เก่าๆ โรงอาหารเก่าๆ เตรียมจะยุบอยู่รอมร่อ มีครู 3
คน ถนนหนทางก็ไม่ดี ผมขับรถตระเวนไปรอบๆ เขตบริการ เห็นเด็กเยอะ เอ๊ะ ท�าไม
ไม่มาเรียนกันที่นี่ สมัยนั้นผมท�างานผมชอบใช้ม็อตโต้ ‘เติมเต็มสิ่งที่ขาด สร้างโอกาส
สร้างชีวิต’ ท�ายังไงจึงจะให้เด็กได้มาเข้าเรียนที่นี่ โรงเรียนเปิดสอนแค่ถึง ป.6 ผมจะ
ขอท�าโรงเรียน ขยายโอกาสก็ไม่ได้ เพราะไม่เข้าเกณฑ์”
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ผูบ้ ริหารหนุม่ ใหญ่ไฟแรงเดินทางมาถึงโรงเรียนทีม่ สี ภาพเก่าทรุดโทรม หน�าซ�า้
ยังใกล้จะถูกยุบอยู่รอมร่อ เพราะมีนักเรียนแค่หยิบมือ ครูแค่ 3 คน ท�าอย่างไรจึงจะ
พลิกฟื้นโรงเรียนแห่งนี้ให้มีลมหายใจ กลายเป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียน
ได้อย่างที่ฝันไว้
ส�าหรับบางคน ‘ปัญหา’ นั่นแหละคือ ‘ทางออก’
“ผมตัง้ ใจท�างานด้วยใจอยูแ่ ล้ว เลยคิดสร้างเมืองกืด้ โมเดล คือหาทางให้เด็กเข้า
เรียน โดยใช้อาชีพเป็นตัวน�า สร้างอาชีพที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นเข้ามาสู่โรงเรียนให้ได้
เราพยายามเอาบริบทของชุมชนมาจัดการศึกษา หลังจากนั้นก็ขอเปิดเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสตั้งแต่นั้นมา เด็กเราจบ ม.3 รุ่นแรก ไม่เรียนต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ ออก
ไปท�างานเป็นลูกจ้าง เด็กเสิรฟ์ ปัญหาคือเด็กทีเ่ ราชวนมาเรียนส่วนใหญ่จบจาก กศน.
ฐานเขาไม่ดี”
นั่นคือโจทย์ข้อต่อไปที่ต้องขบคิด
“ผมเลยใช้หลัก สาม ส. คือสร้างคุณภาพ สร้างทักษะชีวิต การเป็นอยู่ รู้จักเข้า
สังคม พัฒนาตน ส.สุดท้ายคือสร้างอาชีพ เน้นเรือ่ งการเรียนการสอนมากขึน้ เชือ่ มโยง
กับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น ท�ามา 3 ปี ปรากฏว่า 2 ที่ที่เราท�าโมเดล สาม ส.
ไม่สามารถไปใช้กบั นักเรียนทีจ่ ะเรียนต่อได้ บางคนไปท�างานก็ยงั ไม่ตอบโจทย์เท่าไร
ผมเลยมาใช้โมเดลปัจจุบัน คือเรียนในห้อง สอดคล้องชุมชน สังคมเป็นสุข เริ่มเอา
การศึกษาเข้าไปสูส่ งั คมมากขึน้ เพราะ 8-9 ปีทผี่ า่ นมา ชุมชนยังได้รบั ประโยชน์จาก
การศึกษาของเราน้อยไป”
การวางแผนด้านกระบวนการคิด การไม่กลัวความล้มเหลว รู้จักสรุปบทเรียน
และพร้อมจะปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้ได้คา� ตอบทีต่ รงจุดประสงค์ทสี่ ดุ เป็นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารผูน้ ี้
ได้ลงมือท�า
ในทีส่ ดุ เจ้าตัวได้พบว่าการเรียนรูจ้ ากชีวติ จริงทีน่ กั เรียนได้สมั ผัส คือการเรียนรู้
โดยใช้หลักบูรณาการทีย่ ดึ โยงกับความเป็นจริง นัน่ แหละคือค�าตอบทีน่ า่ จะน�ามาปรับใช้
ได้ตรงเป้าที่สุด
“ผมชอบมองชีวิตความเป็นจริงของเด็กแล้วน�ามาสอน อยากให้เขาเรียนเพื่อ
สามารถน�าไปใช้กบั ชีวติ จริงได้สามารถตอบโจทย์ได้มากขึน้ เช่น เด็กล่องแพ ท�ายังไง
จะให้ไปได้ดี มีแรงต้าน ก็เอาหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจับ โค้งไหนอันตรายก็ใช้
จีพีเอส พอคิดได้อย่างนี้การเรียนการสอนของเราก็เปลี่ยนไป แทนที่ครูจะให้เรียน
เฉพาะวิทย์ตามต�ารับต�ารา ก็เอาในชีวิตจริงของเด็กมาสอน เป็นการบูรณาการ เช่น
ล่องแพ น�้าหนักแขกกี่คนเท่าไร ต้องใช้แรงต้านเท่าไร ท�าร้านกาแฟ ต้องชงกาแฟมี
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ความหวานเท่าไร ต้องได้มาตรฐานการค�านวณสัดส่วน ตอนนี้เราสอนชีวิตจริงเข้ามา
สูต่ า� รา กลับกันจากเมือ่ ก่อนทีเ่ ราสอนในต�ารา แต่ไม่ผกู พันกับชีวติ จริงของเด็ก เขาท�า
เสือ้ ชูชพี เราก็ฝกึ เด็กเราท�าได้ ใช้โฟมเท่าไร บางกลุม่ ท�าด้วยการใช้ขวดโค้กยัดเข้าไป
เป็นช่องๆ แล้วแต่ใครจะออกแบบยังไงก็ได้ วันพุธเราจึงสลายห้องเรียน เพือ่ ท�าโปรเจ็คท์
งานของแต่ละห้อง
“เราเน้นการแก้ปัญหาจากของจริง โดยต้องมีข้อมูล เราต้องศึกษาข้อมูลก่อน
เสมอ ท�าไปถ้าไม่เหมาะก็ปรับเอา ท�าแล้วไม่ตอบโจทย์กป็ รับเปลีย่ น เช่น เด็กไปเรียนต่อ
แล้วไม่ได้ใช้กม็ าท�าหลักสูตรใหม่ เช่น สมมุตอิ าชีพ ปีแรกเราสอน 9 อาชีพส�าหรับเด็ก
ทุกคน ปรากฏว่าไม่ใช่อาชีพที่เกิดการเรียนรู้ เรียนเหมือนเป็ด เราก็ปรับเป็นอาชีพ
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ตลอดแนว สอน ม.1 - ม.3 เมื่อเขาไปเรียนอาชีวะแล้ว แค่นวดเป็น แต่วิชาไม่ได้
ไปต่อ เลยเอาวิชาอาชีวะมาเติมให้เด็ก แต่นวดยังอยู่ ให้มาเรียนวิชาอาชีวะเพิ่ม เก็บ
หน่วยกิตในโรงเรียนก่อน เพือ่ เอาไปใช้ในอนาคต นีค่ อื การพัฒนาการของโรงเรียนเรา
เจอปัญหาก็แก้กันไป เด็กเรียนแล้วไม่ถูกทางก็แก้ได้อีก”

การรูจ้ กั ปรับเปลีย่ น ยืดหยุน่ พร้อมเรียนรูแ้ ก้ไขไปตามสถานการณ์ เพือ่ ให้คา� ตอบทีด่ ี
ทีส่ ดุ เหมาะสมทีส่ ดุ และเป็นการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�าไปใช้ในชีวติ จริงได้ดที สี่ ดุ ส�าหรับ
นักบริหารการศึกษาผูน้ ี้ ดังนัน้ การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งเน้นกระบวนทีเ่ ด็กได้ทา�
จริง Practice Learning บนพื้นฐานที่ยึดโยงกับสภาพความต้องการของชุมชน
“เราใช้กระบวนการเรียนรู้ชุมชนมาร่วม ให้ครูออกแบบโครงงานให้เด็กสนใจ
สนุกสนาน เราจะบูรณาการ 3 วิชาคือ คณิต วิทย์ เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ของเราเพิ่ม
E คือภาษาอังกฤษเข้าไปอีกตัวหนึ่ง เราจะเรียนทุกวันพุธ ส่วนวันศุกร์ก็เป็นโครงงาน
อาชีพทั้งหมด มีการเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อของในโรงเรียน เป็นตลาดนัด
ทุกวันศุกร์ มีนวด กัปตันน้อย สอนเรื่องเป็นกัปตันเรือล่องแพ คอยควบคุมแพยาง
เราให้ผู้ประกอบการที่เป็นอาชีพนี้เข้ามาสอน สอนเรื่องเทคนิควิธีการ การดูแลแขก
มารยาท เพิ่มเข้ามา เพื่อให้เด็กสามารถไปเรียนรู้ ไปฝึกงานได้”
ทุกวันศุกร์ชว่ งเช้าถึงเทีย่ ง สภาพในโรงเรียนจะคึกคัก มีสสี นั เป็นวันแห่งความสุข
ของนักเรียน เหมือนการทลายก�าแพงห้องเรียนลงชัว่ คราว เพือ่ ฝึกการเรียนรูอ้ นั หลากหลาย
ด้วยกิจกรรมของชุมนุมต่างๆ เมือ่ มีนกั ท่องเทีย่ วแวะเวียนเข้ามาในโรงเรียน เด็กๆ จะ
มีชีวิตชีวาเป็นพิเศษ
ทางโรงเรียนจะให้เด็กๆ เลือกชุมนุมที่ตนสนใจ บ้างอยู่ชุมนุมนาฏศิลป์ ครูและ
ชาวบ้านจะมาช่วยกันสอน เวลารับงานกลางคืนก็พากันไป เด็กๆ แต่ละกลุม่ ก็มรี ายได้
เป็นของตนเอง เช่น กลุ่มนวด กลุ่มท�าของที่ระลึก พวกลูกปัด สร้อย ครูจะรับหน้าที่
ดูแลเด็กคนละหนึง่ อาชีพ โดยเน้นว่าต้องเป็นอาชีพทีเ่ กิดจากความต้องการของชุมชน
และของที่ท�าต้องมีตลาดรองรับ งานอาชีพนี้ยังมีกลุ่มท�าขนม เบเกอรี น�้าสมุนไพร
และเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักไฮโดรโปรนิคส์ เพาะเมล็ดทานตะวัน ถั่วงอก ฯลฯ
“ลักษณะการจัดตารางเรียน ผมจะให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการ
สอน และจะสลายความคิดเดิมของครูที่ว่าการเรียนการสอนใช่ว่าชั่วโมงนี้เราสอน
คณิตอย่างเดียว ภาษาไทยอย่างเดียว เราต้องบูรณาการตารางสอน ใน 1 ชั่วโมง เรา
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เน้นเรื่องของจิต แรงจูงใจ 15 นาทีก่อนเรียน บางกลุ่มใช้จิตตศึกษา นั่งสมาธิ ให้ครู
เล่าเรื่องแรงบันดาลใจให้เด็กฟัง อาจมาจากคนที่ยากจน แล้วท�าอะไรส�าเร็จ เรื่องลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ผมรวบรวมเวลา 9 โมงเช้า-เที่ยงวันศุกร์ให้กับกิจกรรมเรื่อง
อาชีพของชุมนุมต่างๆ ในชีวิตจริง เราเป็นแม่ค้าต้องเปิดขายของแต่เช้า ชีวิตจริงของ
เด็กเมืองกื้ดเราให้เขาเตรียมท�าร้าน 2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวมา 11 โมงครึ่ง บ่ายโมง
ก็เรียนตามปกติ”
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บางศุกร์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นร้อยชีวิต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริหารมีการ
สร้างเครือข่ายกับพวกผู้ประกอบการท่องเที่ยว เด็กนักเรียนจะแต่งชุดชนเผ่าตามที่
นักท่องเที่ยวชอบ เด็กยังได้เรียนรู้เรื่องภาษา ถือเป็นก�าไรของการเรียนรู้ และดีด้วย
กันทุกฝ่าย เร็วๆ นี้มีฝรั่งจากออสเตรเลีย ท�างานอยู่สถาบันฝึกอบรมการโรงแรม มา
ฝึกสอนความรู้ให้กบั เด็กทีโ่ รงเรียน นับเป็นก�าไรของนักเรียนทีน่ ี่ สิง่ เหล่านีม้ าจากการ
สร้างเครือข่ายของผู้บริหาร
พรสวรรค์หรือความสนใจของนักเรียน เป็นสิ่งที่ครูต้องใส่ใจ และส่งเสริม
ผู้บริหารวางไว้ว่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนชั้นโต คือรุ่นพี่ ม.3
1 คนช่วยดูแลน้อง 10 คน ขณะทีโ่ รงเรียนจะดูแลเด็กทีจ่ บ ม.3 เรือ่ งการเรียนต่อ โดย
ไม่ทอดทิง้ มีระบบส่งต่อเด็กแต่ละคนว่ามีความสามารถทางไหน เช่น เด็กบางรายเก่ง
เรื่องฟ้อน เรื่องเชียร์ลีดเดอร์ สนใจอยากเรียนต่อนาฏศิลป์ ทางโรงเรียนจะประสาน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการติดตามผลว่าเมื่อเด็กได้เรียนแล้วเด็ก
มีปัญหาอะไรไหม เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา และยังถือเป็นการกลับมาทบทวน
เรื่องหลักสูตรไปในตัว
เด็กส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเลือกเรียนต่อสายอาชีพ เพราะหากต่อสายสามัญ
ไม่แคล้วเจอระบบแพ้คัดออก เนื่องจากด้านวิชาการสู้เขาไม่ได้ เพราะประมาณ 7080 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนบ้านเมืองกื้ดเป็นชาวเขา คละกันทั้ง 5 เผ่า คือลาหู่ อาข่า
จีนฮ่อ ดะละอัง้ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ท�าให้มขี อ้ เสียเปรียบคือนักเรียนกลุม่ นีจ้ ะใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาทีส่ อง แต่ใช้ภาษาถิน่ เป็นหลัก ดังนัน้ ปัญหาเรือ่ งการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
จึงเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป
วิธีแก้ไขของโรงเรียนคือการแยกห้อง เพื่อให้ชั้นเรียนเล็กลง ให้เด็กที่พอรู้เรื่อง
อยู่ห้องหนึ่ง ห้องที่เรียนไม่รู้เรื่องไว้อีกห้อง และใช้ Active Learning ร่วมมือกัน
แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อาจมีการสอนเพิ่มเติม หรือใช้สื่อการสอนเพิ่ม เพื่อ
เร้าความสนใจเด็ก
“เรามีเด็กพิเศษอยู่ 10 กว่าคน ที่ผ่านการตรวจจากหมอแล้ว ผมจะให้ไปตรวจ
ซ�้าอีกสักรอบสองรอบ ถ้าหายก็ปลดออก เพราะบางทีเด็กปกติอาจจะไม่สนุก อยาก
หนีเรียน ไม่ใช่บกพร่องทางสติปัญญา แต่ถ้าเรียนแล้วสนุกเขาจะเข้าห้องเรียน ผม
เลยให้ครูช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน เช่น อาจดูจากยูทูบ ดูคลิปที่น่าสนใจ”

148

เพราะเธอคืออรุณรุ่ง เรื่องราวดีๆ ของการปฏิรูปการศึกษา ที่เชียงใหม่

หมู่บ้านเมืองกื้ดมีด้วยกัน 3-4 หย่อมบ้าน เดิมหมู่บ้านที่ล้าหลังคือบ้านทุ่งลัวะ ทาง
โรงเรียนชักชวนให้ลกู หลานหมูบ่ า้ นนีม้ าเรียน ด้วยการไปเยีย่ มเยือน ชวนถึงบ้าน เปิด
หอพักให้อยู่ มีบริการรถรับ-ส่ง จนลูกหลานของชาวบ้านที่นี่จบ ปวช. ปวส. แล้วกลับ
ไปพัฒนาหมู่บ้าน ท�างานเป็น ผจก.ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ฯลฯ ท�าให้ลูกหลานบ้านนี้
เริ่มเห็นความส�าคัญของการศึกษา จากที่เมื่อก่อนเรียนแค่ กศน. ไม่ทันไรก็แต่งงาน
หลังจบแต่อายุยังน้อย ปัจจุบันปัญหาเด็กขาดเรียน ลาออกกลางคัน มักมาจาก
เด็กนักเรียนบ้านห้วยกุบ๊ กับ๊ สภาพครอบครัวของเด็กทีน่ ไี่ ม่สมบูรณ์ เด็กๆ อยูก่ บั ปูย่ า่
ตายาย พ่อแม่หย่าร้าง บ้างติดคุกจากการค้ายาเสพติดทั้งพ่อและแม่ บ้างถูกวิสามัญ
เสียชีวิต เด็กบางคนก็ติดสารเสพติด
“ผมชวนคณะครูว่าเราจะไปเปลี่ยนหมู่บ้านนี้ให้ได้ แต่ผมยังท�าไม่ได้ ปัญหา
เด็กคนหนึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องแก้ไขจัดการ ทั้งเรื่องครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ล้วนเป็นองค์ประกอบทั้งหมด เลยลงไปเยี่ยมบ้านนักเรียนกับนายอ�าเภอ
และก�าลังมองหาเครือข่าย หาลู่ทางในการแก้ไขอยู่”
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเมืองกื้ดเปิดสอนชั้น ป.1 - ม.3 มีนักเรียนทั้งหมด 207
คน มีนักเรียนจากห้วยกุ๊บกั๊บ 33 คน หมู่บ้านนี้ขึ้นลงล�าบาก ทั้งยังมีปัญหายาเสพติด
ดังว่า ท�าให้นักเรียนส่วนหนึ่งเรียนๆ อยู่ก็หายหน้าไป ไม่กลับมาอีก บ้างผลุบๆ โผล่ๆ
เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย
โรงเรียนบ้านเมืองกืด้ ให้ความส�าคัญกับระบบการพัฒนาเด็ก ด้วยการส่งเสริมให้
เด็กได้ทา� ในสิง่ ทีช่ อบ โดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กนักเรียนหลายคน แม้เป็นเด็ก
พิเศษ ก็ยังสามารถท�างานมีรายได้เป็นของตนเองแม้ขณะยังเรียนอยู่ การจะพัฒนา
คนให้สมบูรณ์จงึ ไม่ใช่เพียงด้านกายภาพ แต่ตอ้ งดูเรือ่ งจิตใจทีอ่ ยูภ่ ายในของเด็กด้วย
และอาจเลยไปถึงการมองภาพที่เด็กๆ ต้องพบเจอในอนาคต โรงเรียนจึงต้องแสวงหา
เครือข่าย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอีกพันธมิตรที่มาช่วยสอนเด็กนักเรียน
บ้านเมืองกื้ดในเรื่องทักษะชีวิต และเรื่องการเป็นผู้นา�
ระบบการพัฒนาครู มีการใช้แนวทางใหม่ๆ เช่น ท�า PLC ทุกเย็นวันศุกร์ 1-2
เดือนครั้งหนึ่ง บรรดาคุณครูท้ังหลายจะมาพูดคุยหารือกัน หัวข้อที่คุยคือสะท้อน
ปัญหา 1 เรื่อง และเรื่องเล่าดีๆ 5 เรื่อง เรื่องที่เป็นปัญหาเอามาคุยเพื่อร่วมกันหาจุด
แก้ไขขณะที่เรื่องเล่าดีๆ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ ในวง นอกจากนี้ทุก
1-2 เดือนจะมีการพบปะแลกเปลีย่ นกัน ครูทกุ คนจะเขียนว่ามีวธิ กี ารสอนเด็กอย่างไร
ให้มคี วามสุข และจากความสุขของนักเรียนส่งผลต่อความสุขของครูอย่างไร หัวข้ออีก
หนึ่งหัวข้อคือโจทย์ที่ว่าครูมีวิธีการดูแลเด็กอย่างไร เด็กจึงประสบความส�าเร็จ ท�าให้
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ครูมองเห็นคุณค่าในเนื้องานของตน และมีกา� ลังใจในการท�างาน
ด้านการพัฒนาศักยภาพครู ต้องดูวา่ ครูตอ้ งการอะไร ให้ในสิง่ ทีค่ รูอยากได้ และ
เติมสิ่งที่ขาด ในส่วนของระบบสารสนเทศ โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และ
ข้อมูลครู ข้อมูลชั้นเรียน การมีข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้อง สามารถน�ามาวิเคราะห์
ได้เมื่อเกิดปัญหา เช่น เด็กมีปัญหา ไม่มาเรียน จะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุด นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีเน็ตความเร็วสูง ช่วยให้ครูและนักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ได้อย่าง
สะดวก
“ตอนนี้เรามีนักเรียนหอพัก 54 คน มาจากทุ่งลัวะ และห้วยกุ๊บกั๊บเป็นหลัก
โรงเรียนเรามีปัญหาที่พื้นที่แคบ พื้นที่ทุกตารางนิ้วจึงต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ผมมี
หลักว่าใช้ห้องเรียนให้น้อยลง ใช้พื้นที่ชุมชนให้มากขึ้น พูดง่ายๆ ว่าโรงเรียนเล็ก แต่
ห้องเรียนเรากว้าง เพราะที่ไหนก็ใช้เป็นห้องเรียนได้ เช่น วันพุธเราไปใช้ห้องเรียน
ในชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมไปวัด ยุคนี้ความรู้ไม่ได้จ�ากัดอยู่ในห้องเรียนอย่าง
เมื่อก่อนอีกแล้ว”
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เกือบทุกเย็นหลังเลิกเรียน ที่โต๊ะม้านั่งข้างสนาม ภาพที่ใครๆ เห็นเจนตาคือเด็กชาย
ตัวกลมป้อมในชุดนักเรียน นัง่ อ่านหนังสืออยู่ โดยมีคณ
ุ ครูประกบอยูข่ า้ งๆ เป็นชัว่ โมง
พิเศษที่สอนเสริมลูกศิษย์ผู้เป็นเด็กพิเศษ
อัญชลี อินทกาโมทย์ จบปริญญาโททางบริหารการศึกษา เป็นครูสอนภาษา
ไทย ป.5 - ม.3 ของโรงเรียน มีงานพิเศษคือรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านงานปกครอง
“ถ้าเป็นเด็กพิเศษที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กจะมีสมาธิที่จ�ากัด กิจกรรมที่
ให้ทา� อาจต้องปรับให้ง่ายที่เขาพอรับได้ เรามีกระบวนการกลุ่มเป็นหลักให้เด็กได้พูด
คุยกัน แสดงความคิดเห็น นอกจากนี้เราจะมีแบบฝึกรายงานเพิ่มเติม เน้นสีสัน เด็ก
จะได้มีแรงจูงใจ การท�ากระบวนการกลุ่มท�าให้เด็กกลุ่มนี้ได้แสดงออกโดยไม่ต้องใช้
การเขียน ให้เด็กได้พูดถ่ายทอดออกมา สามารถวัดได้จากพฤติกรรมและการท�างาน
ด้วยกันในห้องเรียน
“นอกจากนี้มีการสอนแบบศตวรรษที่ 21 เอากิจกรรมมาเป็นฐานในการเรียนรู้
เช่น เด็กอยากท�าน�้าสมุนไพร เราสามารถดึงตรงนี้มาเป็นการให้คะแนนตัวชี้วัด เด็ก
ได้ลงมือท�า เขาจะสนุก กิจกรรมจะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ต่อไปให้เด็กน�าเสนอเป็นสือ่ ต่างๆ
เช่น หนังสือเล่มเล็ก ถือเป็นกระบวนการคิดแบบเป็นระบบ”
ครูอัญชลีมองว่ากระบวนการคิดของเด็กดีขึ้น และสามารถคิดในเชิงสร้างสรรค์
ได้ จากเดิมที่คิดไม่ออก แต่เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบัติเขาจะสนุก
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อีกเรื่องที่เธอประทับใจหลังได้รับการอบรมเรื่องไอซีที เมื่อครูได้แอพพลิเคชั่น
ใหม่ๆ ได้น�ามาปรับใช้ ในการเรียนการสอน เช่น การใช้ระบายสีในกระดาษเอ 4
ธรรมดา เป็นโปรแกรมเฉพาะ เมื่อนักเรียนเปิดแอพพลิเคชั่นจะกลายเป็นภาพ
เคลื่อนไหว ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กได้อีกทาง น�ามาต่อยอดเรื่องภาษาไทย
ชวนให้เด็กหัดแต่งนิทาน เขาก็แต่งรูปประโยค เด็กๆ สนุกสนานและชอบใจกันมาก
เป็นการสอนแบบไม่ได้ยึดต�าราเป็นหลัก
“ครูประจ�าชั้นส่วนใหญ่ที่นี่จะดูแลเด็ก 3 ปีต่อเนื่องขึ้น ถ้าเราตามเด็กไปเรื่อยๆ
เราจะเห็นพัฒนาการของเขา เวลาเขามีปญ
ั หาเขาจะกล้าเข้าหาเรา ท�าให้ครูกบั ลูกศิษย์
ใกล้ชิดกันด้วย”
นี่อาจเป็นสายใยของความผูกพันอันละเอียดอ่อนที่ต่อเนื่อง ยาวนาน ทุกวันไหว้
ครู ศิษย์เก่าจะนัดแนะกันมาไหว้ครูทุกปี นอกจากความน่ารักของเด็กๆ แล้ว ครูที่นี่
ยังกลมเกลียว อยู่กันอย่างพี่น้อง สังคมชาวบ้านก็น่ารัก และสนับสนุนโรงเรียนด้วยดี
เวลาจัดกิจกรรม พ่อแม่ผปู้ กครองก็ให้ความร่วมมือด้วยดี ท�าให้บรรยากาศการท�างาน
ด�าเนินไปด้วยความสบายใจ
“อยู่ที่นี่พื้นที่ในการท�างานค่อนข้างอิสระ เราจะพัฒนาด้านไหน เสนอขึ้นไปได้
ผอ. ก็จะพิจารณา ในเรื่องการท�างาน ผอ. ให้อา� นาจในการท�างานเต็มที่ กระบวนการ
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วิธีการ แล้วแต่ครูแต่ละคน เพราะแต่ละคน
อาจมีรูปแบบต่างกันไป โจทย์ของเราคือท�า
ยังไงให้เด็กมีความสุข เราเน้นเรื่องทักษะ
ชีวติ เป็นหลัก เพื่อเด็กสามารถอยูใ่ นสังคมได้
ไม่ได้เน้นผลสัมฤทธิ์จริงๆ”
ครูอญ
ั ชลีเล่าถึง จุพอ ลูกศิษย์ทเี่ ธอและ
ครูหลายคนประทับใจ แม้เป็นเด็กพิเศษ ไม่คอ่ ยชอบเรียน แต่ชอบท�ากิจกรรม และ
มีทักษะชีวติ ที่ดี เสาร์-อาทิตย์ก็จะไปหารายได้จากการเป็นกัปตันล่องแก่ง เรียนจบ
ม.3 ด้วยการเตะให้จบ ตอนอยู่ ม.3 แม่เสียชีวิตด้วยวัณโรค พี่สาวคว้าง ไม่มีใคร
ดูแล ต้องแต่งงาน ไปอยู่กับแฟนที่ข้างโรงเรียน จุพออยู่หอพักโรงเรียน เด็กคนนี้เป็น
นักสู้ชีวิต หนักเอาเบาสู้ทุกอย่าง ช่วงแรกเป็นกัปตันตามปางช้างต่างๆ บางครั้งก็
รับงานเดินสายไฟตามบ้าน ปัจจุบันย้ายไปท�างานในเมือง
“ขนาดเด็กพิเศษ เขายังอยู่ของเขาได้ ไม่ต้องพึ่งใคร อยู่ด้วยล�าแข้งของตัวเอง
ชอบเล่นกีฬา ตะกร้อ รอดพ้นจากยาเสพติด และยังดูแลตัวเองได้ดีด้วย”
ครูณรงค์ จันทร์ศิริ ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน สอนเด็กภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.3
รายวิชาเพิม่ เติม เป็นวิชามัคคุเทศก์นอ้ ยชัน้ ม.1 - ม.3 เล่าว่างานวิชาการเป็นงานหลัก
ของโรงเรียนอยูแ่ ล้ว โรงเรียนมีการท�าเอ็มโอยูกบั โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีให้มาสอน
เป็นรายวิชาพื้นฐานของอาชีวะตั้งแต่ชั้น ม.2 - ม.3 เรียกโครงการนี้ว่า พรีเวด ผู้ที่
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จบหลักสูตรนี้สามารถน�าผลการเรียนไปต่อยอดในระดับ ปวช. ปวส. ได้ทุกสถาบัน
อาชีวะในภาคเหนือ
“เรายังมีมัคคุเทศก์น้อย เรามีครูภาษาอังกฤษ และมีครูคนจีนที่เข้ามา เด็กได้
ฝึกพูด กิจกรรมวันศุกร์ ทางโรงเรียนไปท�าเอ็มโอยูกับสถาบันการบริบาลช้าง เขา
ส่งฝรั่งมาให้เราทุกศุกร์ 10 โมง - เที่ยง วันศุกร์เป็นวันที่เด็กรอคอย เราเอารายวิชา
เพิ่มเติมมาเรียนตอนบ่าย ก็สอดคล้องกัน เราจะดูว่ามัคคุเทศก์น้อย หนูพูดถูกไหม
อยากพูดอะไรกับฝรั่ง ต้องถามยังไง ฝรั่งถามอย่างนี้หมายความว่ายังไง เขาสามารถ
สื่อสารได้บ้าง ฟังรู้เรื่อง ซื้อขายของกันได้ก็โอเคแล้ว อาจแตกต่างจากคนพูดเก่ง แต่
ไม่สามารถขายของได้”
แต่ละชุมนุมจะแบ่งรายได้เข้าชุมนุมราว 40 เปอร์เซ็นต์ เด็กพวกนี้จะมีรายได้
เป็นของตนเอง เขาจะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ช่วงปิดเทอม เด็กๆ จะมาท�างานกันตาม
ร้านอาหาร ตามแก่งล่องแพ บางคนอาจน�ารายได้ที่เก็บออมไปซื้อโทรศัพท์ บ้างก็ส่ง
ตนเองเรียน และให้พ่อแม่ ฝากธนาคาร ที่แน่ๆ คือท�าให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าของการ
พึ่งพาตนเอง และรู้ค่าของเงิน
“ที่นี่เราไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นสิ่งที่เราเรียกว่าทักษะชีวิต อาชีพของเราที่เราจัด
กัน 8-9 อาชีพ เขาจบแล้วอาจไม่ได้ไปท�าตรงนี้ ที่ลึกกว่านั้นเราต้องการสอดแทรก
ที่ทางภาษาวิชาการเรียกหลักสูตรแฝง คือคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ต้องมีในคนศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด อดทน
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี แต่เพียงเราเอาอาชีพมาเป็นเครื่องมือในการไปสู่อันนี้
ต่างหาก ถ้าเด็กมีสิ่งนี้ในจิต เขาท�างานอะไรก็ได้ เขาอยู่ตรงไหนก็ได้ อาจเป็นงาน
สมองก็ได้ หรือถ้าเขาใช้แรงงาน ก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ท�ายังไงให้อยู่ในโลก
ปัจจุบันได้รอดปลอดภัย และเป็นคนดี นั่นคือเป้าหมายของเรา”
ความดี และการพึ่งพาตนเอง สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดในสังคมได้ นี่น่าจะคือ
เป้าหมายของการศึกษาที่ทา� ให้นักเรียนแต่ละคนได้ค้นพบคุณค่าที่แท้จริงในตนเอง
แม้ฝันนี้จะยาวไกล แต่ที่โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด คุณครูทุกคนพร้อมใจกันจะก้าว
ไปให้ถึง เพื่อส่งนักเรียนของตนจนถึงฝั่งดังที่ปรารถนา

“เราให้เด็กฝึกขุดดิน ฝึกลงมือทำ
ก่อนจะได้เงินเขาจะรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
ได้เงินไปแล้วจะจัดการยังไง เรียนรู้การพึ่งตนเอง
การทำงานร่วมกับคนอืน
่ ความมีนาํ้ ใจแบ่งปัน
ตามที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสอน
เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามวัย
แต่การซึมซับจะได้มากกว่า
เพราะเด็กได้เล่นตามธรรมชาติ ได้ออกกำลังกายด้วย
แปลงนาของเราเป็นแปลงสาธิตเล็กๆ
ขนาด ๒ คูณ ๒ ตารางเมตร ตอนเป็นขี้โคลน
เด็กชอบดำนา เขาไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้
เรายังคิดจะทำบ่อโคลนให้เด็กเล่นด้วย"

ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น อ อ น ใ ต้

‘เพราะเด็กคืออรุณรุ่งของพรุ่งนี้’

หากมองจากภาพภายนอกทางกายภาพ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านออนใต้ ต�าบลออนใต้
อ�าเภอสันก�าแพง เชียงใหม่ อาจไม่ได้มีสิ่งใดแตกต่างจากศูนย์เด็กเล็กทั่วไป
เป็นเพราะบางสิ่งเรามิอาจเห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ
เด็กวัยก่อนอนุบาล และเตรียมอนุบาลตัวเล็กตัวน้อยทั้งหญิงและชาย แต่งตัว
ด้วยชุดพืน้ เมืองในวันศุกร์ โน่น เด็กหญิงวีณา ชัน้ เด็กโตตัวกลมป้อม ผิวขาวแก้มเปล่ง
ถักเปียยาวมีริบบิ้นสีสดใส ใส่เสื้อพื้นเมืองสีม่วง ผ้าถุงยาวแค่คลุมเข่า นั่น เด็กชายนที
ชั้ น เด็ ก เล็ ก ตากลมโตแป๋ ว แหวว ใส่ เ สื้ อ พื้ น เมื อ งสี ม ่ ว ง กางเกงเลสี น�้ าเงิ น นู ่ น
เด็กชายเก่ง จิตอาสาคนเก่ง นักเรียนชั้นเดียวกับเด็กหญิงวีณา เด็กๆ เพิ่งเดินทางมา
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ถึงโรงเรียน ยกมือไหว้สวัสดีคุณครู และเตรียมตัวจะเข้าแถวเข้าห้องเรียน
เพราะตระหนักว่าพวกหนูๆ ทัง้ หลายคืออรุณรุง่ ของวันพรุง่ นี้ ทุกวันจันทร์-ศุกร์
โลกของเด็กๆ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านออนใต้แห่งนีจ้ งึ เริม่ ต้นด้วยความสุข และการ
พัฒนาทีส่ มวัยของเด็กๆ เป็นการพัฒนาเพือ่ ให้เด็กได้เตรียมความพร้อม เพือ่ ปูพนื้ ฐาน
สู่การเรียนในชั้นประถมอย่างมีคุณภาพตามวัย
ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง คือศูนย์ฯ
บ้านป่าห้า ศูนย์ฯ บ้านริมออน และศูนย์ฯ บ้านโฮ่ง ปัจจุบันอยู่ในสังกัดเทศบาลต�าบล
ออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง เชียงใหม่ มีเด็ก 175 คน รับเด็กตัง้ แต่อายุ 2 ขวบเศษ - 6 ขวบ
แบ่งนักเรียนเป็น 2 ระดับคือเตรียมอนุบาล และอนุบาล
ครูเจริญวรรณ มงคลจีระอุทัย รักษาการหัวหน้าศูนย์ฯ หรือครูใหญ่ของที่นี่
จบการศึกษาด้านปฐมวัย และปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา มีประสบการณ์การ
ท�างานเป็นครูในศูนย์ฯ บ้านป่าห้ามา 20 กว่าปีแล้ว เล่าว่าหลังจากรวมศูนย์ฯ 3 แห่ง
เข้าด้วยกัน จึงย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อ 3 ปีเศษ แม้จะสังกัดเทศบาล แต่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังสนับสนุนเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม ฯลฯ ผ่านมาทางเทศบาล ส่วนใดที่ขาด เทศบาลจะมีงบประมาณเพิ่ม
เติมให้
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นิภาพร พรมโย ผูอ้ า� นวยการกองการศึกษา เทศบาลออนใต้ จบปริญญาโททาง
ด้านการศึกษาโดยตรง ท�าให้มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาการศึกษา บอกเล่าว่า
เดิมโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลไม่ค่อยพร้อม งบประมาณที่ได้มามักจะใช้ในเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน เช่นการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ แต่ภายหลังเริ่มมีงบสนับสนุนเรื่อง
การพัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้น ประกอบกับนายกเทศมนตรีคนปัจจุบัน คือประเวศน์
โปทิตา นักธุรกิจที่เห็นถึงความส�าคัญของการศึกษา มีเครือข่ายที่สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบภายนอกมาสมทบหากมีกิจกรรมด้านการศึกษาก็พร้อมสนับสนุนเสมอ
และพยายามผลักดัน ต่อสู้เพื่อการพัฒนาด้านนี้ ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ท�าให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนใต้สามารถด�าเนินงานได้อย่างค่อนข้างราบรื่น
ชาวบ้านละแวกบ้านออนใต้ส่วนใหญ่ท�าเกษตร เลี้ยงโคนม มีสหกรณ์โคนมอยู่
ใกล้ๆ ในพื้นที่ ส่วนที่เหลือก็ท�างานรับจ้างทั่วไป บ้างมีสภาพครอบครัวหย่าร้าง แต่
ยังดีที่พ่อแม่ไปท�างานต่างจังหวัดน้อย การทิ้งให้เด็กเป็นภาระของปู่ย่าตายายจึง
ไม่ค่อยมีมาก แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี
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เดิมพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนใต้เคยเป็นโรงเรียนประถม แต่ถูกทิ้งร้าง
อยู่นานปี มีอาคารแค่หลังเดียวที่ทางเทศบาลปรับปรุงให้ เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถใช้
งานได้ อาคารดูเหมือนใหม่ สีสันสดใสก็จริง แต่พื้นที่รอบด้านกลับเตียนโล่ง ไม่มีทั้ง
ต้นไม้และของเล่น ครู ชาวบ้าน และผูป้ กครอง จึงต้องช่วยกันปรับปรุงสภาพพืน้ ทีด่ ว้ ย
การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา จัดหาของเล่น และจัดสภาพภายในห้องเรียนแต่ละระดับ
ชั้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะส�าหรับเด็กๆ ภายหลังกรมส่งเสริมฯ จึงให้งบประมาณ
มาสร้างอาคารเรียนอีกหลัง และท�าทางเชื่อมกับอาคารหลังเดิม สภาพแวดล้อมค่อย
ดีขึ้นตามล�าดับ
แม้จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ครูเจริญวรรณเล็งเห็นว่าเด็กๆ สามารถเรียนรู้
ตามวัยได้ มีการน�าแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการเรือ่ งการเรียนการสอน
ของเด็กๆ ด้วย มีการท�าแหล่งเรียนรูส้ า� หรับเด็กๆ มีแปลงผัก รวมถึงแปลงนาปลูกข้าว
เป็นผืนนาเล็กๆ ให้เด็กได้หดั ด�านาด้วยตนเอง เด็กๆ มีความสุขและสนุกสนานกับการ
ได้รดน�า้ พรวนดิน และหัดด�านา
ในส่วนของการดูแลเด็ก ซึง่ เป็นหัวใจของงานศูนย์ฯ การจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้น เมื่อก่อนที่ยังแบ่งเป็น 3 ศูนย์ฯ ครูมีจา� นวนน้อย ไม่เพียงพอที่จะ
จัดระดับชั้นเรียนให้เด็ก แต่เมื่อมารวมกันเป็นศูนย์ฯ เดียวที่บ้านออนใต้ ท�าให้มีครู
2 คนในการดูแลเด็กแต่ละห้อง ห้องละประมาณ 25-26 คน เมื่อมีครูและครูพี่เลี้ยง
เพียงพอ ท�าให้การจัดกิจวัตรประจ�าวันของเด็กเป็นไปแบบลืน่ ไหล ต่างจากศูนย์ฯ เดิม
ที่เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นท�าได้ไม่ค่อยครบถ้วน กิจกรรมการเรียนการสอนก็
สามารถจัดกระบวนการที่หลากหลาย มีกิจกรรมให้เด็กได้ทา� มากขึ้น
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนใต้ เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการออกแบบกิจกรรมที่
สร้างสรรค์อนั หลากหลายของครู เพือ่ เชือ่ มโยงความผูกพันระหว่างเด็กตัวเล็กตัวน้อย
ของศูนย์ฯ กับพ่ออุย๊ -แม่อยุ๊ ผ่านโครงการผูส้ งู วัยใส่ใจลูกหลาน ทุกวันประเพณีปใี หม่
เมือง คือวันสงกรานต์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องประเพณีแสนดีงามจากพ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย
โดยมีการจัดเป็นฐานเรียนรู้ ทั้งฐานการท�าสวยดอก ตัดตุง ก่อเจดีย์ทราย ท�าอาหารพื้นเมือง ห่อหมก ขนมจ๊อก ฯลฯ โดยเน้นให้เด็กเรียนรู้และสามารถท�าได้ตามวัย
จุดมุง่ หมายคือให้เด็กได้ซมึ ซับรากเหง้าของวัฒนธรรม ถือเป็นการปลูกฝังและรูค้ ณ
ุ ค่า
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตั้งแต่ยังเยาว์
“เด็กจะสนุกกับการเรียนแบบนี้มาก คนเฒ่าคนแก่ก็รู้สึกมีความสุข โครงการนี้
อยู่คู่ศูนย์ฯ ของเรามาตลอด วันรุ่งขึ้นจะมีการรดน�้าด�าหัวในศูนย์ฯ มีการผูกข้อมือ
ปันปอน คือให้พร เด็กเขาอาจมีพื้นมาจากบ้านบ้างแล้ว ก็ได้มาเรียนรู้เพิ่มขึ้น”
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ครูเจริญวรรณผู้ดูสดชื่นและยิ้มแย้มอยู่เสมอบอกเล่าถึงการเรียนรู้ของเด็กๆ
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือน คุณครูจะพาเด็กๆ เดินเข้าแถวไปวัดใกล้ๆ เพื่อ
ท�าบุญตักบาตรทุกวันพระ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่จะไปนอนทีว่ ดั เด็กๆ ได้ฟงั พระเล่านิทานธรรมะ
ไปคลุกคลีกับพ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย เด็กๆ มากันจากหลายหมู่บ้าน อาทิตย์นี้ไปวัดบ้านฉัน
อาทิตย์หน้าไปวัดบ้านเธอบ้าง บรรยากาศอันร่มเย็นนี้ค่อยชุบกล่อมน้อมใจเด็กๆ ไป
ทีละน้อย เด็กๆ จะรับรู้ถึงความอบอุ่น ภาพแห่งความสุขและความดีงามนี้จะประทับ
อยู่ในจิตใจเด็กจนโตยากจะลบเลือน
กิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม จัดขึ้นทุกเดือนธันวาคม ทางศูนย์ฯ จะขอความ
ร่วมมือจากชุมชนให้มาออกร้านขายของในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานมีช่วง
3 โมงเย็น - 2 ทุ่ม เด็กจะแสดงความสามารถ โดยมีผู้ปกครองมานั่งชมการแสดง
บรรยากาศในงานเป็นแบบพื้นเมือง สนุกสนาน มีสีสันและอบอุ่น มีการจับรางวัลพวก
ตุ๊กตา ของเล่น เด็กๆ จะได้รางวัลกลับบ้านทุกคน เงินที่พ่อค้าแม่ค้ามาขายของ จะ
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มอบให้กับศูนย์ฯ เป็นการระดมทุน ในส่วนของชมรมผู้ปกครองนักเรียน บางปีมีการ
ตั้งผ้าป่าในชมรม เพื่อหาทุนสนับสนุนศูนย์ฯ
“กลายเป็นการร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเรา การที่ชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ท�าให้เขาได้มองเห็น อย่างเขามางานกาดหมั้วครัวฮอม
หรือพ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ยมาสอนเด็ก เขาก็จะพูดต่อกันไป เขาได้รู้ได้เห็นว่าเรามาท�าอะไร
เขาก็มีใจให้เรา เขาจะเอาลูกหลานมาเข้าเรียนที่ศูนย์ฯ เด็กเราปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก
120 กว่า ขึ้นมาเป็น 180 เป็นสัญญาณตอบรับที่ดีและเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่เห็นเป็น
รูปธรรม พอสภาพแวดล้อมเราเริม่ ดีขนึ้ เราปรับภูมทิ ศั น์ พอสร้างอาคารใหม่เสร็จ เรา
ก็ย้ายน้อง ป. เตรียมไปอาคารนั้น เราจัดสัดส่วนได้ดีขึ้น จัดชั้นเรียนได้เพิ่มขึ้น ขยาย
ชั้นเรียน อนุบาล 1 อนุบาล 2 จากห้องเดียวขยายเป็นสองห้อง ผู้ปกครองก็มองเห็น
การพัฒนาของเรา”

จุดที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับศูนย์ฯ แห่งนี้ และเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน คือ
การเข้าร่วมโครงการกับ สสส. โดยเข้าไปเรียนรู้จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ศูนย์เจดีย์
แม่ครัว ในพื้นที่เชียงใหม่ เมื่อปี 2558
“เรามีความฝันอยูแ่ ล้ว เราอยากพัฒนาศูนย์ฯ ให้โดดเด่นทัดเทียมกับของเอกชน
ท่านนายกเทศมนตรี ต้นสังกัด ท่านให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษาอยูแ่ ล้ว พอ
ต้นสังกัดไฟเขียว อะไรทีท่ า� ให้ศนู ย์ฯ เราพัฒนา ท่านสนับสนุนเต็มที่ ทีศ่ นู ย์เจดียแ์ ม่ครัว
เป็นศูนย์ต้นแบบ บุคลากรเขาเก่ง ท�าให้บุคลากรเราได้พัฒนา เขามีแนวทางการ
พัฒนาและองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการ Benchmarking มีการแบ่งหน้าที่กัน
ประชุมกันตลอดว่าเราจะปรับปรุงอะไรบ้าง มันจะมีข้อก�าหนด เทียบเคียงการท�างาน
ของเรากับศูนย์ตน้ แบบ เราจะท�าให้ดเี หมือนเขาได้ยงั ไง เป็นการเปิดโลกใหม่ให้เราได้
เรียนรู้อะไรใหม่ๆ และพัฒนาการเยอะมาก
“ศูนย์ฯ แม่ที่เจดีย์แม่ครัวมีการจัดระบบในเรื่องการจัดการดูแลเด็กได้ดี ทาง
ศูนย์ฯ เราในฐานะที่เป็นลูกข่ายได้น�าแนวคิดมาปรับใช้หลายเรื่อง เช่น การท�าทาง
เชื่อมระหว่างอาคารเดิมกับอาคารใหม่ เพื่อไม่ให้เด็กต้องเดินลัดสนาม เด็กจะได้
ปลอดภัย ไม่ต้องลื่นหกล้ม หรือการมีจุดคัดกรองเด็กในช่วงเช้าตอนที่เด็กมาเรียน
มีการวัดไข้ ด้วยเครื่องมือดิจิตอล ถ้ามีไข้ให้ผู้ปกครองพากลับเลย เพราะเด็กติดกัน
ง่ายมาก นอกจากวัดไข้ เราจะต้องให้เด็กล้างมือก่อนเข้าศูนย์ฯ ครูจะตรวจร่างกายของ
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เด็ก หู ตา จมูก ว่ามีอะไรผิดปกติไหม ระบบคัดกรองนีช้ ว่ ยให้การแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ ในเด็กลดลงมากจากเมื่อก่อน”
ครูเจริญวรรณเล่าว่าการสือ่ สารระหว่างครูกบั ผูป้ กครองเป็นสิง่ ส�าคัญ เพราะพ่อ
แม่กบั ครูตอ้ งร่วมมือกันในการปลูกสร้างพัฒนาเด็ก จึงมีการจัดท�าวารสารเพือ่ เป็นสือ่
กลาง โดยท�ามานานแล้ว แต่เมื่อก่อนเป็นเล่มเล็กๆ ขนาดครึ่งเอ 4 ผู้ปกครองบางคน
แทบไม่เคยเปิดอ่าน เนื่องจากเนื้อหาไม่ค่อยน่าสนใจ ไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์
มากนัก มาภายหลังจึงมีการปรับเนื้อหาให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
วารสารเล็กๆ นีอ้ อกทุกสัปดาห์ มีรปู เล่มง่ายๆ หากผูป้ กครองไม่ตดิ ตามวารสาร
ก็จะไม่รู้ข่าวสาร จุดมุ่งหมายของทางศูนย์ฯ คืออยากให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ ดูแล
รับผิดชอบลูกให้มากขึน้ ทัง้ ยังเป็นการสือ่ สารให้ผปู้ กครองได้รวู้ า่ แต่ละวันทีเ่ ด็กมาอยู่
ในศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯ ได้ดูแลเด็กอย่างไรบ้าง
แม้จะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัย 2-6 ขวบ แต่ศูนย์ฯ แม่ออนใต้ก็มีแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มีแปลงผัก และแปลงนาขนาดย่อมๆ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ตามวัย
“ตอนแรกเรามีแนวคิดอยากให้เด็กได้เรียนรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ให้เด็กได้ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้เขาได้ฝึกความรับผิดชอบตามวัย
เท่าที่เขาท�าได้ ได้เรียนรู้การท�างาน การพึ่งพาตัวเอง เราจะให้เด็กได้ดูแล รดน�้า
ให้อาหารปลา หลักๆ มีภารโรงคอยดูแลอยู่แล้ว ตารางแล้วแต่ครูประจ�าชั้นก�าหนด
เด็กอนุบาล 2-3 อาจจะลงเยอะกว่าเด็กเล็กหน่อย เขาจะลงมือท�านาข้าว ปลูกข้าว
ด้วยตัวเอง
“เรามีโครงการแม่ค้าตัวน้อย พอผักเก็บได้แล้ว เราจะให้เด็กมานั่งขายที่หน้า
โรงเรียนเช้าวันศุกร์ หรือบ้านไหนที่เขาปลูกก็เอามานั่งขายได้ พอขายได้เงินแล้วเอา
เงินไปเก็บเป็นเงินออมทรัพย์ ผักพวกนี้เราให้แม่ครัวเอามาท�าอาหารกิน และให้เด็ก
เอากลับไปบ้านให้พ่อแม่บ้าง”
ว่ากันว่าการจะปลูกฝังสิง่ ดีๆ ลงในจิตใจผูค้ น ต้องเริม่ ตัง้ แต่ยงั เยาว์วยั จึงจะได้ผล
ทางศูนย์ฯ แม่ออนใต้ตระหนักในความจริงข้อนี้ จึงเน้นฝึกให้เด็กท�าอะไรด้วยตัวเอง
ได้รู้คุณค่าของการท�างาน ฝึกความรับผิดชอบ และข้อดีอีกสารพัน
“เราให้เด็กฝึกขุดดิน ฝึกลงมือท�า ก่อนจะได้เงินเขาจะรู้ว่าเขาต้องท�าอะไรบ้าง
ได้เงินไปแล้วจะจัดการยังไง เรียนรู้การพึ่งตนเอง การท�างานร่วมกับคนอื่น ความมี
น�า้ ใจแบ่งปัน ตามทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอน เด็กสามารถเรียนรู้ได้ตามวัย แต่การ
ซึมซับจะได้มากกว่า เพราะเด็กได้เล่นตามธรรมชาติ ได้ออกก�าลังกายด้วย แปลงนา
ของเราเป็นแปลงสาธิตเล็กๆ ขนาด 2 คูณ 2 ตารางเมตร ตอนเป็นขี้โคลน เด็กชอบ
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ด�านา เขาไม่เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้ เรายังคิดจะท�าบ่อโคลนให้เด็กเล่นด้วย”
เสียงหัวเราะรื่นเริง เสียงหยอกเย้าของเด็กๆ ที่สองขาคลุกอยู่ในปลักโคลน เป็น
ภาพทีบ่ อกถึงความสุขทีค่ รูเจริญวรรณและคุณครูอนื่ ๆ ยังจ�าได้ดี บอกถึงความส�าเร็จ
เล็กๆ ของการท�ากิจกรรม ตามหลักที่ว่าการเรียนรู้ที่ได้ผลต้องมาพร้อมความสุข

จุดหมายของศูนย์ฯ บ้านออนใต้คือการฝึกให้เด็กที่จบจากที่นี่มีความพร้อม เพื่อไป
ต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในชั้นประถม ดังแนวคิดของโรงเรียนคือเรียนปน
เล่น เน้นปฏิบัติ พัฒนาคุณธรรม น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งหนึ่งซึ่งคุณครูต้องท�ามาตลอดคือการปรับความคิดของคนเป็นพ่อแม่เรื่องที่
ชอบเร่งให้เด็กเรียน พ่อแม่มักชอบน�าไปเปรียบเทียบว่าเด็กอนุบาล 1 ที่อื่นเขาเขียน
กันได้แล้ว ท�านั่นท�านี่ได้แล้ว ท�าให้ทางศูนย์ฯ ต้องจัดอบรมผู้ปกครองปีละ 1-2 ครั้ง
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ต้องตรงกัน
“เรื่องไหนส�าคัญ หรือเรามีกิจกรรม โครงการใหม่ๆ มา เราจะให้ผู้ปกครองได้
รับรู้ เพราะการท�างานของเราต้องควบคู่ไปกับทางบ้าน เดิมผู้ปกครองเขาไม่คิดว่า
มันเหมาะกับลูกเขาไหมเรื่องการไปเร่งเรียน แต่เดี๋ยวนี้ผู้ปกครองมีความเข้าใจมาก
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ขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะทางศูนย์ฯ มีการให้ความรู้ จัดกิจกรรมกับผูป้ กครองอยูเ่ รือ่ ยๆ
“การเปลี่ยนทัศนะของพ่อแม่ไม่ง่ายเลย บางทีเราท�ากิจกรรม โครงการใหม่ๆ
เราจะใช้โอกาสนี้ให้ความรู้ ความเข้าใจกับพ่อแม่ เราท�าโครงการกับ สสส. มีการเอา
ผูป้ กครองมาเรียนรูร้ ว่ มกับเด็ก เช่น เรือ่ งการใช้กจิ กรรม PBL เราไปอบรม ได้แนวคิด
มาเรื่องการพัฒนาสมอง หลายคนบอกว่าผู้ปกครองจะมาเรียนหรือ ไม่รู้เรื่องหรอก
เราบอกว่าพ่อแม่เด็กจะได้รู้ว่ากิจกรรมนี้ดียังไง ท�าไมถึงต้องท�า”
ฐานในการพัฒนาสมองที่ผู้ปกครองกับเด็กจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันมี 9 ฐาน
เช่น ฐานเดินทรงตัว ฐาน Music Play ตอนแรกใช้เครื่องครัวที่พ่อแม่ไม่ใช้แล้วเอา
มาให้เด็กเคาะเล่น Water Play คือการเล่นน�า้ ใช้ขวดพลาสติกให้เด็กได้เล่นเทน�้า มี
วิทยากรประจ�าฐาน คือครูคอยอธิบายว่าการเล่นแต่ละอย่างจะพัฒนาเด็กส่วนไหน มี
ฐานท�าสื่อง่ายๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกที่บ้านด้วย และมีตัวประเมินพัฒนาการ
ด้วยเครื่องมือ DHPM
“โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ กับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) รับนโยบายมา เราได้รับการอบรมจาก
โครงการสร้างเสริมศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย Capacoty of
a Community Treasure (COACT) ภายใต้ศนู ย์พฒ
ั นาระบบและกลไกการดูแลเด็กและ
วัยรุ่น ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ สสส.
ก็มาจอยกัน เกิดเป็นความร่วมมือของศูนย์ฯ กับ รพ.สต. เพื่อจะประเมินพัฒนาการ
เด็กตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิด-5 ปี ที่อายุต�่ากว่า 2 ปี รพ.สต. กับ อสม. จะไปติดตาม
ที่บ้าน เราดึงผู้ปกครองมาร่วมด้วย ให้เขาเห็นความส�าคัญ
“เราจะท�าแผนโดยเอาอายุของเด็กมาค�านวณว่าเด็กคนไหนจะประเมินช่วงไหน
ตามช่วงอายุที่จะประเมิน พอถึงช่วงอายุประเมิน ทุกวันที่ 5 ครูต้องเขียนผลการ
ประเมินของเด็กให้ผปู้ กครองได้เห็นว่าพัฒนาการข้อนีข้ องลูกเขาผ่านไหม ถ้าไม่ผา่ นก็
พ่อแม่ตอ้ งช่วยกระตุน้ เด็กทีบ่ า้ นด้วย หลังจากนัน้ อีก 1 เดือนครูจะประเมินซ�า้ ส่วนใหญ่
เด็กจะผ่าน อาจมีเด็กไม่ผ่านที่ภาวะผิดปกติ ถ้าไม่ผ่าน รพ.สต. จะคัดกรองอีกครั้ง
มีการส่งต่อเป็นทอดๆ ไปยังศูนย์ราชนครินทร์ ที่ดูแลช่วยเหลือเด็กด้านนี้โดยตรง
เพื่อช่วยปรับพัฒนาการเด็ก”
จากการใช้เครื่องมือนี้ พบว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นจะมีพัฒนาการที่สมวัยขึ้น
สิ่งที่โรงเรียนได้มาจากการท�างานร่วมกับ สสส. คือระบบการท�างาน 5 ระบบ
ของ Benchmarking ซึ่งแต่ละระบบจะมีข้อก�าหนดด้านกระบวนการอยู่
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1. การบริหารจัดการ
2. เรื่องของสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
3. เรื่องหลักสูตร
4. การดูแลสุขภาพ
5. การมีส่วนร่วม
“เราประเมินเราก่อนว่าเราอยู่จุดไหน เขาท�าได้ยังไง เราไปเรียนรู้กับเขา แล้ว
ก็มาปรับใช้กับของเราอีก พยายามท�าให้เหมือนศูนย์ฯ แม่ เรามาประชุมกันท�า เพื่อ
พัฒนาระบบนั้นๆ มีการประเมินตัวเอง และเครือข่ายเข้ามาร่วมประเมิน ปัจจุบันเรา
ขึ้นมาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เราใช้เวลาปีกว่าหลังเข้าโครงการตอนปี 2558”
ในเรือ่ งการท�างานร่วมกันของครู หากครูคนไหนไปอบรม หรือรับฟังนโยบายมา
ก็ต้องมาถ่ายทอดให้เพื่อนครูคนอื่นฟัง ครูที่ศูนย์ฯ มีด้วยกัน 12 คน จะแบ่งความ
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รับผิดชอบกันไปเพื่อดูแล 5 ระบบ โดยมีการวางแผนร่วมกัน ขณะเดียวกันก็ให้ขวัญ
ก�าลังใจครูด้วย เช่น ท�าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ครูได้ไปผ่อนคลายบ้าง
ในส่วนนี้ผู้บริหารของเทศบาลก็มาให้ก�าลังใจ กลายเป็นระบบการบริหารการท�างาน
ร่วมกันเหนียวแน่นขึ้น ด้วยการให้ความส�าคัญซึ่งกันและกัน เกิดการท�างานเป็นทีม
มีความเข้าใจกันมากขึ้น มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน
เพื่อให้ศูนย์ฯ มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาทางเลือกที่ดีของชุมชน
เรื่องอาคารสถานที่ มีการส�ารวจจุดเสี่ยง ที่ลับตา หรือทางต่างระดับที่เด็กอาจ
สะดุด หกล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น เสาที่เป็นเหลี่ยมๆ จะป้องกันเหตุได้โดยใช้
สัญลักษณ์สีเหลืองด�ามาทา เพื่อเด็กจะได้รู้จักระวัง หรือทางต่างระดับ อาจแก้ไขด้วย
การปลูกต้นไม้ หรือติดสัญลักษณ์ให้เด็กเห็นได้ง่าย จะได้ระวังตัวไม่พลัดตกหกล้ม
หรือส�ารวจเครื่องเล่นเด็ก เช่น กระดานลื่นอาจมีการติดแผ่นกันลื่น หรือต้องซ่อม
ปรับปรุงใหม่หรือไม่
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เรื่องหลักสูตร มีการน�าระบบ PBL มาใช้ โดยให้เด็กได้ปฏิบัติทุกวันตามฐาน
กิจกรรมการเล่น เพื่อเด็กทุกคนจะได้เคลื่อนไหว ส่งผลให้เด็กกระตือรือร้น พร้อมจะ
เรียนมากขึ้น ฯลฯ
ศูนย์ฯ แม่ออนใต้ยังน�าการพัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยกิจกรรมทางดนตรีมา
ใช้ได้ราว 1 ปีแล้ว สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่มีต้นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยใช้กิจกรรมดนตรีบาง
อย่าง เช่นการตีกลองเพื่อฝึกทักษะสมองเด็ก ฝึกในเรื่องการควบคุมตัวเอง การยับยั้ง
ชั่งใจ ตามแนวความเชื่อที่ว่าหากเด็กๆ รู้จักควบคุมตนเองได้ จะสามารถเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะ อันเป็นเส้นทางที่จะประสบผลส�าเร็จในทุกด้านของชีวิตได้ เช่น
การเรียน การท�างาน การใช้ชีวิต
“เรามีต้นทุนอยู่แล้ว เพราะเรามีวงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง พ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย
กลุ่มดนตรีพื้นบ้านของต�าบลเรา มาสอนเด็กเดือนละครั้ง เราไปท�าความเข้าใจว่าเรา
ไม่ได้สอนให้เด็กเล่นดนตรีเป็น แต่เราใช้เสียงดนตรีนี้ไปพัฒนาสมองของเด็ก ไม่ใช่
เรียนเพื่อรักษาวัฒนธรรม
“จากกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองให้การยอมรับนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม่ๆ ที่เราอาจจะได้เปรียบกว่าที่อื่น เพราะเราได้รับการพัฒนาอยู่
ตลอด ครูก็ได้พัฒนาขึ้นด้วย ถือว่าเราได้รับการพัฒนาได้เร็วในแค่ปีสองปี”

ในฐานะครูใหญ่และผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มีประสบการณ์คลุกคลีด้านนี้มานานกว่า 20 ปี
ครูเจริญวรรณมีเป้าหมายว่าเธออยากให้การส่งต่อเด็กจากระดับอนุบาลไปสูร่ ะดับชัน้
ประถม น่าจะให้สถานศึกษาทั้งสองส่วนนี้มาพูดคุยกัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีฐาน
ข้อมูลที่ครอบคลุมเรื่องราวและพัฒนาการ สุขภาพ ประวัติ ครอบครัวของเด็กแต่ละ
ราย หากข้อมูลนี้ได้ต่อยอดไปยังโรงเรียนประถม น่าจะเป็นผลดีทั้งแก่ตัวเด็กและครู
ด้วย แต่ความปรารถนาของเธอก็ยังเป็นฝันที่ว่างเปล่า เพราะสถานศึกษาทั้งสองส่วน
ไม่เคยมีการเชื่อมโยงประสานกัน
ครูต่าย-วันเพ็ญ ปัญญาคง สอนชั้นอนุบาล 2 มีนักเรียนที่ต้องดูแล 20 คน
ในจ�านวนนี้มีเด็กพิเศษคนหนึ่ง เป็นกึ่งออทิสติค หนูน้อยคนนี้ชอบท�างานศิลปะ และ
มีควมสามารถในด้านนี้ แต่มีความบกพร่องในการเข้าสังคมอยู่บ้าง เมื่อประเมิน
พัฒนาการเด็ก พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เด็กเดินทรงตัวไม่ได้ สื่อสารกับคนไม่ค่อยได้
พูดได้ แต่ไม่ค่อยพูด เธอดูแลเด็กมา 2 ปีตั้งแต่อนุบาล 1 เพิ่งพูดเป็นประโยคได้เมื่อ
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เทอมที่สอง เด็กก�าลังมีพัฒนาการดีขึ้น แม้จะพัฒนาการช้าไปบ้าง ครูต่ายใช้วิธีฝึกให้
เด็กต่อภาพทุกวัน เป็นการกระตุ้นพัฒนาการ ขณะที่เด็กบางคนพัฒนาการช้าเพราะ
ขาดการกระตุ้นจากผู้ปกครอง แต่ดีขึ้นเพราะ BBL เดิมเด็กทรงตัวไม่ค่อยได้ ต่อเมื่อ
ฝึกกิจกรรมสมรรถนะทางกาย ก็เริม่ เดินได้ดขี นึ้ สามารถรับลูกบอลได้ กิจกรรมดนตรี
EF ก็ช่วยพัฒนาการเด็กได้ดีขึ้น
“แต่ก่อนเราอยู่ศูนย์ฯ เดิม เวลาเราไปอบรมเราไม่ค่อยได้ ไป เขาให้พวก
หัวหน้าศูนย์ฯ ไป ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มีการแบ่งระบบงานชัดเจน เช่น เราท�างานด้านนี้
เวลามีอบรมเขาจะส่งคนที่ดูแลเรื่องนี้ไป หรือเราสนใจเรื่องการผลิตสื่อ หัวหน้าก็
อนุมัติไปให้เพื่อเพิ่มความรู้”
ครูต่ายเล่าว่าปีแรกที่มาสอนเด็กน้อยชั้นเตรียม ความที่ตนเองเป็นลูกคนเดียว
และยังโสดด้วย เห็นเด็กร้องไห้ เธอก็ร้องตาม เพราะไม่รู้จะจัดการดูแลเด็ก เด็ก
บางคนไม่รู้เลข ไหนเลข 1 ไหนเลข 2 พอนับได้ บอกเขา สอนเขาก็เริ่มดีขึ้นๆ ต้อง
พยายามหาทางให้เด็กดีขึ้น เช่น ให้เด็กท�างานศิลปะ งานประดิษฐ์บ้าง เรียกว่าใช้วิธี
หลายอย่างกว่าจะเรียนรู้ ด้วยการปรับเทคนิคของตัวเองไปเรือ่ ยๆ เพราะเด็กแต่ละคน
ก็แตกต่างกันไป
“ครูปฐมวัยต้องเป็นคนช่างสังเกต เด็กบางคนปกติร่าเริง ถ้าหงอยลง แสดงว่า
ต้องมีอะไรผิดปกติ อาจมีอะไร บางทีสอนเด็กไม่พอ ยังต้องสอนพ่อแม่เขาด้วย การออก
เยี่ยมบ้านก็ส�าคัญ ท�าให้เรารู้พื้นเพของเด็ก บางคนมีปัญหาที่โรงเรียน ถ้าเราไม่รู้จัก
ทางบ้าน เราจะไม่เข้าใจเขาเลย พอไปสัมผัสบ้าน สัมผัสคนใกล้ชิด พ่ออุ๊ย-แม่อุ๊ย
เราก็จะสามารถเข้าใจเด็กได้ดีขึ้น เด็กคนไหนมีปัญหาก็ดูแลพิเศษ”

จากยามเช้าทีน่ กั เรียนพร้อมกันเข้าแถวหน้าเสาธง จนถึงช่วงบ่ายทีเ่ ด็กพักนอนกลางวัน
จนถึงช่วงเย็นที่โรงเรียนเลิก เด็กหลายคนเล่นกับเพื่อนก่อนผู้ปกครองมารับ
เด็กชายเก่ง จิตอาสาคนเก่งถือฝักบัวไปรดน�า้ ต้นไม้ในแปลง มีคณ
ุ ครูกล่าวแสดง
ความชื่นชมอยู่ข้างๆ วีณา สาวน้อยตัวกลม สะบัดเปียผม พาตัวเองไปรดน�้าต้นไม้
เพราะถูกคุณครูกระตุ้น วันนี้เป็นเวรของเธอ เด็กชายนที เด็กน้อยตากลมแป๋วแหวว
วัย 2 ขวบ เดินมาให้เล่นด้วยก่อนผู้ปกครองจะมารับ
เปรียบวัยของเด็กๆ ชีวิตน้อยๆ ของพวกเขาคือช่วงยามอรุณรุ่ง หน้าที่ของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านออนใต้แห่งนีค้ อื การปลูกสร้างให้พวกเขาเป็นเด็กดี มีคณ
ุ ภาพ
เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม
หากอรุณรุ่งด�าเนินไปอย่างงดงาม ชีวิตวันพรุ่งนี้ก็น่าจะงดงามเช่นกัน

การศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความสำคัญของนักเรียน
และจบลงด้ ว ยความสำคั ญ ของนั ก เรี ย น ทุ ก คน
ควรได้ รั บ การศึ ก ษาตามแต่ ค วามถนั ด ของตนจน
‘สุดความสามารถ’ ของแต่ละคน ความสามารถหมายถึง
ความถนัดทางธรรมชาติ บางคนเกิดมามีสมองดี
และสติปญ
ั ญามาก บางคนมีสติปญ
ั ญาน้อยต่างๆ กัน
แม้วา่ สิง่ แวดล้อมและการฝึกฝนจะช่วยได้บา้ ง ก็ชว
่ ย
ได้ในขอบเขตจำกัด จะช่วยให้เสมอกันหาได้ไม่ บางคน
ถนัดการฝีมอ
ื บางคนถนัดทางคิด บางคนชอบศิลปะ
บางคนชอบวิทยาศาสตร์ บางคนมีสติปัญญาในทาง
ใช้มือมากกว่าใช้สมอง เป็นต้น ล้วนแตกต่างกัน
ความจริงที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาอย่างนี้ไม่ใช่
ว่าจะไม่ดี เป็นของดี ถ้าหากว่าพวกเราเหมือนกันเสียหมด
โลกเราย่อมดูพิลึก จะเงียบเหงาไม่สนุก เหมือนเข้าไป
ดูหนัง ดูทไี รก็ดเู รือ
่ งเดียวกันทุกที การอำนวยการศึกษา
ก็จำเป็นจะต้องลดหลัน่ กันไปแล้วแต่แต่ละคนเป็นธรรมดา
แต่ถ้าจะให้ถึงอุดมคติ ทุกคนควรจะได้รับการศึกษา
ตามแต่ความถนัดของตนจนสุดความสามารถของ
แต่ละคน
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