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“หลายครัง้ทีฉ่นัปลอ่ยใหห้อ้งเรยีนเริ่มมอีสิรภาพมากเกนิไป 

ฉนัพบวา่หอ้งเรียนก าลงัเขา้สู่ ภาวะไรร้ะเบียบ 

นกัเรยีนไม่ฟงักนั นกัเรยีนไม่ฟงัครู  

และหลายครัง้ทีฉ่นัเริ่มรูส้กึวา่  ฉนัก าลงัเป็นครูที ่ 

“ยอมรบัและเขา้ใจ เดก็นกัเรยีนอย่างไรเ้หตผุล” 
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ฉนัเคยตัง้ค าถามกบัตวัเองเลน่ๆว่า “ท าไมฉนัจงึอยากมาเป็นครู” และทกุคร ัง้ฉนัมกัจะไดค้ าตอบที่

ชดัเจนในใจว่า “ฉนัเคยไม่พอใจกบัระบบการศึกษา และมคีวามหวงัทีจ่ะเปลีย่นแปลงระบบการศึกษาของ

ประเทศไทย” 

ถา้ยอ้นเวลากลบัไปในอดตี สมยัทีฉ่นัยงัเป็นนกัเรยีนช ัน้ประถม ฉนัไดเ้ขา้ศึกษาในโรงเรยีนเร่ง

เรยีนแห่งหน่ึง โดยทีพ่่อและแม่ของฉนัใหเ้หตผุลว่า โรงเรยีนนี้คือโรงเรยีนทีด่ทีีสุ่ดในจงัหวดั ฉนัไม่ค่อยมี

ความทรงจ าอะไรมากนกักบัโรงเรยีน เพราะความทรงจ าส่วนมากจะเป็นความทกุขม์ากกว่าความสุข ฉนั

เป็นเดก็หญงิเรยีบรอ้ยตวัเลก็ แบกกระเป๋าใบใหญ่ ในกระเป๋าบรรจเุตม็ไปดว้ยหนงัสอืและสมดุปกแขง็ปก

อ่อนหลายเลม่ กิจวตัรประจ าวนัทกุเชา้ของฉนัคอื การท่องหนงัสอืภาษาไทย ท าโจทยป์ญัหาวชิา

คณิตศาสตร ์ฝึกฝนคณิตคดิเรว็ 

ในระหว่างคาบเรยีนฉนัมกัจะจอ้งมองนาฬกิา ว่าเมือ่ไหร่จะหมดเวลาเสยีท ีแต่ยิง่มองนาฬกิาก็

เหมอืนเวลาจะยิง่ผ่านไปชา้ ฉนัไดแ้ต่คิดว่า ช่างเป็น 45 นาท ีทีสุ่ดแสนจะทรมาน เมือ่ถงึเวลาพกักลางวนั 

ฉนัไม่เคยมโีอกาสไดอ้อกไปวิง่เลน่เหมอืนเดก็คนอืน่ๆ เพราะตอ้งนัง่ท าการบา้นหลายวชิา ฉนัเคยถกูตรา

หนา้ ว่าเป็นเดก็ไม่ฉลาด เพยีงเพราะฉนัสอบตกวชิาคณิตศาสตรท์กุคร ัง้ แต่ความจริงแลว้โรงเรยีนไม่ได ้

พื้นทีใ่หฉ้นัไดแ้สดงศกัยภาพในวชิาทีฉ่นัถนดัมากนกั เช่น วชิาภาษาไทย และศิลปะ ภาพจ าของครูที่

โรงเรยีนสมยัประถมของฉนัคือ ครูตอ้งเป็นคนทีดุ่และไม่น่าเขา้ใกล ้ต่อใหฉ้นัมคี าถามหรอืขอ้สงสยั ฉนัจะ

เลอืกถามครูเป็นคนสุดทา้ย เรยีกไดว้่า “ครูอยู่ที่ไหน ฉนัจะไม่อยู่ที่นัน่” 

ท าอย่างไรฉนัจงึจะเป็นครูที่ดี 

ตลอดระยะเวลาทีฉ่นัมโีอกาสไดก้า้วเทา้เขา้สู่บทบาทการเป็นครู ฉนัต ัง้ปณิธานอนัแน่วแน่กบั

ตวัเองว่า  “ฉนัจะตอ้งเป็นครูที่ดีกวา่ครูที่ฉนัเคยเจอมา” “ฉนัจะเป็นครูที่รบัฟังและเขา้ใจเด็กๆ” ฉนัจงึใช ้

หลกัการงา่ยๆว่า “ฉนัจะไม่ท าในสิง่ที่ฉนัไม่ชอบกบัเด็กนกัเรยีน” และแน่นอนว่าน่ีกลายเป็นจดุเด่นทีสุ่ด

ดา้นการท าหนา้ทีค่รูของฉนั ฉนัไดส้รา้งภาพลกัษณข์องครูภูมปิญัญา ภาษาไทยใหม่ใหก้ลายเป็น “ครู

ภาษาไทยผูใ้จดี” หอ้งเรยีนภาษาไทยของฉนัจงึเป็นหอ้งเรยีนทีส่บายๆ นกัเรยีนทกุคนมสีทิธ์ิมเีสยีงในการ

พูดคุยแลกเปลีย่นความคดิเหน็ มอีสิระในการท างาน โดยฉนัมกัจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเลอืกการท างาน

ดว้ยตวัเอง ท ัง้แบบเดี่ยว แบบคู่ แบบกลุม่ สามารถเลอืกพื้นทีท่  างานท ัง้บนโตะ๊และที่พื้น  



นอกจากน้ีนกัเรยีนยงัสามารถเลอืกกระบวนการท างานไดด้ว้ยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเขยีน การวาดภาพ 

และการออกแบบชิ้นงานอสิระ 

การสอนของฉนัมีขอ้ดีขอ้เสยีอะไรบา้ง 

เมือ่ฉนัเปลีย่นแปลงวธิีการสอนจากแบบเดมิ ทีค่รูเคยเป็นผูพู้ดฝ่ายเดยีวอยู่หนา้กระดาน เป็นการ

แลกเปลีย่นขอ้คิดเหน็กบันกัเรยีน รบัฟงัความคิดเหน็ของกนัและกนั จากครูทีพู่ดคนเดยีว เป็นครูทีใ่ห ้

นกัเรยีนบอกและแสดงความคิดเหน็ การสอนแบบทีใ่หน้กัเรยีนเป็นศูนยก์ลางสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 

เลอืกท างานดว้ยตวัเอง ท าใหฉ้นัเหน็บรรยากาศหอ้งเรยีนทีเ่ปิดกวา้ง เหน็กระบวนการคิดและกระบวนการ

ท างานของนกัเรยีนรายบคุคล และสิง่ที่ส  าคญัทีสุ่ด ท าใหฉ้นัเหน็ปญัหาเฉพาะของนกัเรยีนแต่ละคน แต่

ในทางกลบักนัก็มหีลายคร ัง้ทีฉ่นัเริ่มรูส้กึว่า  ฉนัก าลงัเป็นครูที ่“ยอมรบัและเขา้ใจ เด็กนกัเรยีนอย่างไร ้

เหตผุล” 

อะไรคือสาเหตทุี่ท าใหฉ้นัไม่พอใจการสอนของตนเอง 

ปญัหาของหอ้งเรยีนวชิาภูมปิญัญาภาษาไทยของฉนั แบ่งออกเป็น 2 ปญัหาหลกั คือ ปญัหาการ

เรยีนรู ้และปญัหาการท างาน เมือ่หลายคร ัง้ฉนัปลอ่ยใหห้อ้งเรยีนเริ่มมอีสิรภาพมากเกินไป ฉนัพบว่า

หอ้งเรยีนก าลงัเขา้สู่ ภาวะไรร้ะเบยีบ นกัเรยีนไม่ฟงักนั นกัเรยีนไม่ฟงัครู และเมือ่ครูไม่สรา้งกตกิาในการ

ท างานใหช้ดัเจน พบว่าชิ้นงานของนกัเรยีนไม่สะอาดเรยีบรอ้ย ไม่มรีะเบยีบ และหลายคร ัง้ทีฉ่นัพบว่า เมือ่

การเรยีนการสอนเดนิทางมาสู่ข ัน้ตอนการน าเสนอ นกัเรยีนส่วนมากเลอืกทีจ่ะพูดคุยกนัเองมากกว่าการฟงั

เพือ่น 

ครูท าอย่างไรเม่ือนกัเรยีนแสดงพฤตกิรรมเช่นนั้น 

บ่อยคร ัง้ทีน่กัเรยีนพดูคุยในขณะทีค่รูก าลงัสอน หรอืเพือ่นก าลงัน าเสนอ หรอืในกรณีทีเ่ดก็

ก่อกวนช ัน้เรยีน ฉนัมกัเลอืกใชว้ธิีพูดต่อไปท าเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึ้น และเมือ่เดก็พูดเสยีงดงัขึ้น ฉนั

เลอืกวธิีการสอนแบบตะโกน หรอืในกรณีทีเ่ริ่มคุมช ัน้เรยีนไม่อยู่ ฉนัมกัจะใชเ้สยีงดงัเพือ่บอกใหน้กัเรยีน

เงยีบลงช ัว่คราว แต่อกีไม่นานหอ้งเรยีนก็เขา้สู่ภาวะไรร้ะเบยีบเช่นเดมิ เช่นเดยีวกนักบัการท างานของ

นกัเรยีน บ่อยคร ัง้ทีฉ่นัพบวา่ นกัเรยีนขดีเสน้ก ัน้หนา้ไมต่รง เขยีนตวัหนงัสอืไม่เป็นระเบยีบ ลบไม่สะอาด 

ฉนัเลอืกวธิี “ตกัเตอืนแลว้ปลอ่ยผ่าน” 



ฉนักลบัมานัง่คิดทบทวนกบัตวัเองว่า ท าไมฉนัจงึเลอืกท าในสิง่ที่ฉนัท าอยู่ และไดค้ าตอบใหก้บั

ตนเองว่า ฉนัมองว่านกัเรยีนทีม่ปีญัหาเป็นเพยีงนกัเรยีนส่วนนอ้ย ฉนักลวัจะเสยีเวลากบัการอบรม

นกัเรยีนส่วนนอ้ย กลวันกัเรยีนส่วนมากทีต่ ัง้ใจเรยีนจะหมดสนุกและไม่อยากเรยีน กลวัเจตคตจิะไม่ดถีา้

ดุเดก็เกนิไป กลวัเดก็จะมทีศันคตไิม่ดถีา้ฉนัใหล้บแลว้เขยีนใหม่ จากความกลวัเดก็ไม่รกั กลวัเดก็จะมอง

ว่าฉนัเป็น “ครูน้ิงใจรา้ย” ท าใหฉ้นักลายเป็นครูแบบ “พอ่แม่รงัแกฉนั” 

ฉนัจะเปลีย่นแปลงตนเองไดอ้ย่างไร 

ฉนัเรยีนรูว้่าการเปลีย่นแปลงบางสิ่งบางอย่าง ตอ้งเริ่มจากการยอมรบัในขอ้ผดิพลาดของตนเอง

ก่อน แต่เดมิฉนัเคยเขา้ใจว่า การใจดขีองฉนั จะสามารถซื้อใจเดก็และท าใหเ้ดก็นกัเรยีนทกุคนตัง้ใจเรยีน 

โดยลมืคดิไปว่า นกัเรยีนแต่ละคนมลีกัษณะการเรยีนทีแ่ตกต่างกนัและตอบสนองกบัการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่าง

กนั แต่เดมิฉนัมกัจะมพีฤตกิรรมโทษเดก็ เช่น ถา้เดก็ท างานไม่เรยีบรอ้ยเป็นเพราะเขาไม่ต ัง้ใจ หรอืถา้เดก็

ไม่ฟงัทีฉ่นัสอน ไม่ฟงัทีเ่พือ่นแลกเปลีย่น เป็นเพราะว่าเขาเป็นเดก็ดื้อ แต่เมือ่ไดก้ลบัมาใคร่ครวญตนเอง

แลว้ พบว่าแทท้ีจ่ริง ปญัหาท ัง้หมดอยู่ทีฉ่นั ไม่ใช่เดก็ ครูมพีฤตกิรรมเช่นไรถงึท าใหเ้ดก็ไม่ฟงัหรอืไม่ต ัง้ใจ

ท างาน ฉนัจงึพยายามหาวธิีเรยีนรูเ้พือ่ปรบัปรุงตวัเองเพือ่ใหน้กัเรยีนของฉนัดขีึ้นกว่าเดมิ และฉนัคน้พบว่า 

เดก็ทกุคนเรยีนรูไ้ด ้แต่ครูตอ้งหาวธิีการสอนเดก็ทีแ่ตกต่างกนั ครูตอ้งชดัเจนในกฎกตกิา และใน

ขณะเดยีวกนั กฎเกณฑท์ีค่รูต ัง้ตอ้งไม่ตงึและไม่หย่อนจนเกินไป 

การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัควรเริม่ตน้จากอะไร 

ฉนัมองว่าการทีจ่ะเป็นครูทีด่นี ัน้ ครูควรเขา้ใจถ่องแทถ้งึธรรมชาตขิองเดก็ ครูตอ้งเรยีนรูแ้ละ

ปรบัตวัเพือ่ท าความเขา้ใจนกัเรยีนก่อน จากการสงัเกตเดก็นกัเรยีนช ัน้ ๑ ฉนัพบว่าธรรมชาตขิองเดก็ช ัน้ ๑ 

มกัชอบความสนุกสนาน ชอบค าพูดหรอืเรื่องราวตลก มคีวามกระตอืรอืรน้ คลอ่งแคลว่ว่องไว ชอบ

กิจกรรมเคลือ่นไหว ไม่ค่อยอยู่น่ิง ชอบการพูดมากกว่าการเขยีน  มกัจะมรีะยะความสนใจเพยีงส ัน้ๆ  

เมือ่แจกโจทยค์วรเป็นโจทยส์ ัน้ๆและทยอยใหท้ลีะโจทย ์ชอบการถูกชมเชย ตอ้งการสรา้งความพงึพอใจให ้

ครู แต่ในทางกลบักนัก็อ่อนไหวงา่ยต่อค าพูดและการถูกต าหนิ ดงันัน้เมือ่ฉนัรูเ้ช่นน้ีแลว้ หนา้ทีห่ลกัของ

ฉนั คือการจดัการเรยีนการสอนและการสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีน ใหต้อบสนองกบัธรรมชาตขิองเดก็ 

 



ธรรมชาต ิหรอื ไรร้ะเบยีบ 

ทกุคร ัง้ทีฉ่นักา้วเทา้เขา้สู่เขา้หอ้งเรยีน ฉนัพบว่ามเีดก็นกัเรยีนส่วนหนึ่ง ทีม่คีวามตื่นเตน้และ

กระตอืรอืรน้ สงัเกตจากการลกุขึ้นมาจากทีข่องตนเอง วิง่มารุมลอ้มฉนั พรอ้มกบัถามว่า “ครูน้ิง..วนัน้ีจะ

เรยีนอะไรคะ/ครบั”  นกัเรยีนบางคนก็แอบมาหยบิ มาจบั มาดมสือ่ในขณะทีฉ่นัก าลงัตระเตรยีม 

นกัเรยีนบางส่วนก าลงันัง่วาดภาพระบายสอียู่ทีโ่ตะ๊ของตนเอง บางส่วนก าลงัเดนิไปพูดคุยกบัเพือ่นโตะ๊

ขา้งๆ บางส่วนก าลงัอ่านหนงัสอือยู่ทีม่มุหนงัสอื บางส่วนก าลงัวิง่เลน่ไปรอบๆหอ้ง มเีพยีง ๒-๓ คนเท่านัน้ 

ทีน่ ัง่ประจ าอยู่ทีเ่กา้อี้ของตนเองและอยู่ในสภาวะพรอ้มเรียน  

โดยปกตแิลว้เวลาทีเ่ดก็ๆในหอ้งเรยีนเริ่มพูดคุยกนัเสยีงดงั หรอือยู่ในสภาวะทีไ่ม่พรอ้ม  ครูอย่าง

ฉนัจะมตีวัช่วย คือ ระฆงัเรยีกสต ิเพยีงแค่ครูเคาะระฆงัแค่ ๑ คร ัง้ เดก็ๆ ก็จะกลบัมาอยู่ในสภาวะพรอ้ม

เรยีนเหมอืนเดมิ แต่จะท าอย่างไรเมือ่วนัหนึ่ง ระฆงัเรยีกสต ิไม่สามารถใชเ้รยีกสตเิดก็ๆ ไดอ้กีต่อไป 

หลายคร ัง้ฉนัตอ้งเคาะระฆงัมากกว่า ๕ คร ัง้ หรอืเคาะระฆงัรวั แต่ กลบัพบว่า เดก็ส่วนใหญ่ ไม่ตอบสนอง

กบัเสยีงระฆงั มเีพยีงเดก็ส่วนนอ้ยเท่านัน้ ทีน่ ัง่กอดอก ตวัตรง และกลบัมาอยู่ในภาวะทีพ่รอ้มจะเรยีนรู  ้

เมือ่ฉนัเรยีนรูแ้ลว้ว่า สิง่ทีท่  าอยู่ไม่เป็นผลอกีต่อไป ฉนัจงึตอ้งรบีปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หม่ เมือ่

นกัเรยีนไม่ตอบสนองกบัเสยีงระฆงั ฉนัจงึเลอืก การใชส้ญัญาณเตอืน แทนการใชเ้สยีงเตอืน  ฉนัและเดก็

นกัเรยีนไดร่้วมกนัก าหนดสญัลกัษณท์างร่างกายแบบงา่ยๆ นัน่คือ “ท่าเรยีกสต”ิ  ท่าเรยีกสต ิคือ การนัง่

หลงัตรง เอามอืกอดอก โดยก ามอืขวาหลวมๆ และยกแขนขวาขึ้นมาให ้ใชน้ิ้วชี้ดา้นขวา แตะเบาๆไปที่

ปลายจมกู และก าหนดลมหายใจเขา้ออกชา้ๆ 

ผลลพัธท์ีฉ่นัไดจ้ากการท าท่าเรยีกสต ิสรา้งความประหลาดใจใหก้บัฉนัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

นกัเรยีนหลายๆ คนเริ่มสงัเกตท่าทางของครูและเพือ่น  และรบีกลบัมาอยู่ใน ท่าเรยีกสต ิคนทีว่ิง่อยู่ก็

กลบัมานัง่ประจ าทีข่องตนเองและพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูต่้อไป 

 

 

 



เมือ่นกัเรยีนทกุคนเขา้สู่ภาวะทีพ่รอ้มจะเรยีนรู ้ฉนัจงึเริ่มกระบวนการเรยีนการสอนเหมอืนเช่นเคย 

คือ การเขา้สู่ข ัน้น า และด าเนินการต่อจนถงึข ัน้ตอนการสรุป แต่เมือ่การสอนเดนิทางมาถงึข ัน้น าเขา้

ทรพัยากรทางภาษา ทกุคร ัง้ฉนัสงัเกตว่ามนีกัเรยีนกลุม่หน่ึงเริ่มเลน่และเริ่มพูดคุยกนั และเมือ่ฉนัเรยีกให ้

เดก็นกัเรยีนกลุม่นัน้ ตอบถงึความหมายของค าทีฉ่นัเพิง่พูดจบไป ปรากฏว่าเดก็กลุม่นัน้ ไม่สามารถให ้

ค าตอบได ้นัน่หมายความว่า มนีกัเรยีนกลุม่หนึ่งก าลงั  “ไม่เกาะตดิการเรยีนรู”้ ตอนน้ี ฉนัจงึเริ่มม ัน่ใจ

แลว้ว่าธรรมชาตขิองนกัเรยีน ก าลงัสรา้งปญัหาใหห้อ้งเรยีนกลายเป็นหอ้งเรยีนทีไ่รร้ะเบยีบ 

ปรบักลยทุธใ์หม่เปิดใจพูดคุยกนั 

- ครูฟังเด็ก 

จากเดมิ เมือ่หอ้งเรยีนเริ่มเขา้สู่ภาวะไรร้ะเบยีบ ฉนัมกัจะเลอืกการใชเ้สยีงดงัในการพูดตกัเตอืน

เดก็ๆ แต่ทกุคร ัง้ก็พบว่า นกัเรยีนจะเงยีบเพยีงในระยะเวลาส ัน้ๆ  ฉนัจงึปรบัเปลีย่นวธิีการใหม่ โดยเปิด

โอกาสใหน้กัเรยีนไดบ้อกเหตผุลว่า “ท าไมจงึคุยกนัในขณะที่คุณครูก าลงัสอน” แต่สิง่ทีค่วรระวงัในการต ัง้

ค าถามนี้คอื ครูควรใชน้ า้เสยีงทีแ่สดงถงึความอยากปรบัปรุงการสอนของตนเอง ไม่ควรใชน้ า้เสยีงในการ

ถามเพือ่ประชดประชนั 

ตวัอย่างค าพูดทีค่รูใชก้บัเดก็ 

“ครูน้ิงตอ้งการรูข้อ้บกพรอ่งของตนเอง เพือ่น าไปพฒันาปรบัปรุงการสอน ใหน้อ้งๆที่ก าลงัจะข้ึนมาเป็น

พี ่ป.๑ ไดเ้รยีนแบบสนุกๆ ”  ซึง่การพูดเช่นนี้ท  าใหเ้ดก็ๆทกุคนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างดี 

และเมือ่ฉนัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดบ้อกเหตอุย่างตรงไปตรงมา  

จงึมนีกัเรยีนส่วนหนึ่งยกมอืและตอบค าถาม ดงัน้ี 

นท : หนูรูส้กึว่าหนูตอ้งท าอะไรบางอย่างนานเกินไป  

เช่น การมองกระดาน หนูตอ้งมองกระดานทกุวชิา 

จงุ : หนูอยากใหค้รูท ากิจกรรมมากกว่า 



ชญัญ่า : อยากใหค้รูน้ิงท ากจิกรรมแบบอืน่ เช่น จบัฉลาก หรอืเรยีกใหเ้ดก็ๆออกไปเขยีนกระดาน

หนา้หอ้งบา้ง 

ขา้วตางค ์: ผมควบคุมตนเองใหไ้ม่คุยไม่ได ้แต่ถงึแมผ้มจะคุยหรอืจะเลน่ ผมก็ฟงัคุณครูอยู่ 

ไลท ์: ไลทไ์ม่เขา้ใจเรื่องทีค่รูพูด หรอืงานทีค่รูน้ิงใหไ้ลทท์ า 

ไอแคน : ไอแคนอยากเขยีนนิทานระหว่างทีค่รูพูด 

ค าตอบส่วนมากทีฉ่นัไดฟ้งัจากเดก็นกัเรยีน คือ เดก็ๆ รูส้กึว่า ตอ้งฟงัอะไรทีน่านเกินไป 

อยากเลน่เกม หรอืกิจกรรมเคลือ่นไหวร่างกาย และอกีหน่ึงปญัหาคือ ความวติกกงัวลของเดก็ 

ทีอ่่านไม่ออก เขยีนไม่ได ้และไม่มคีวามม ัน่ใจ การทีฉ่นัเปิดใจรบัฟงันกัเรยีนเช่นนี้   ท าใหฉ้นัได ้

รบัรูค้วามรูส้กึของนกัเรยีนมากขึ้น รูว้่านกัเรยีนก าลงัคิดอะไร และนอกจากน้ียงัไดส้รา้งความ 

เขา้ใจทีต่รงกนัอกีดว้ย 

- เด็กฟังครู 

เมือ่ฉนัรบัฟงัความตอ้งการของเดก็ๆ ทกุคนอย่างท ัว่ถงึแลว้ ฉนัจงึเริ่มบอกความตอ้งการของตวั

ฉนับา้ง โดยการบอกวตัถปุระสงค ์ว่าวนันี้ เราจะเรยีนอะไร และบอกกิจกรรมคร่าวๆ ใหน้กัเรยีนท ัง้หอ้ง

รบัรูร่้วมกนั ซึง่ขอ้ควรระวงัของการบอกวตัถปุระสงคใ์หน้กัเรยีนฟงั คือครูควรบอกส ัน้ๆ ว่าสิง่ทีค่รู

คาดหวงัว่านกัเรยีนจะไดค้วามรูใ้นวนันี้คืออะไร และกิจกรรมทีน่กัเรยีนจะไดเ้จอในวนันี้คืออะไร ครูไม่

ควรบอกกจิกรรมท ัง้หมด ควรทยอยบอก เพือ่สรา้งความรูส้กึทา้ทาย และสรา้งแรงจูงใจใหน้กัเรยีนอยาก

ร่วมกิจกรรมต่อไป 

 

 

 



- เวลาของฉนัเวลาของเธอ 

เมือ่มเีดก็นกัเรยีนพูดแทรกในขณะทีฉ่นัก าลงัสอน ฉนัมกัหงดุหงดิและตัง้ค าถามว่า “ท าไมตอ้ง

พูดแทรก”  หรอืย า้กฎว่า “ถา้มีผูพู้ดตอ้งมีผูอ้ะไร” ซึง่ผลลพัธก์็เป็นเช่นเดมิ คือ นกัเรยีนจะหยุดฟงัเพยีง

ช ัว่เวลาส ัน้ๆ และจะกลบัมาคุยกนัเหมอืนเดมิ การทีเ่ดก็แสดงออกเช่นนี้ เป็นเพยีงเพราะพวกเขาไม่เขา้ใจ 

ความหมายและคุณค่าของเวลา ฉนัจงึเลอืกวธิีท  าความเขา้ใจกบันกัเรยีนก่อนเริ่มช ัน้เรยีนทกุคร ัง้ ดว้ยการ

อธิบายเรื่องคุณค่าของเวลาว่า เวลาของทกุคนมค่ีา ทกุคนมเีวลาวนัละ ๒๔ ช ัว่โมงเท่ากนั และใหน้กัเรยีน

ทกุคนมองนาฬกิา หลงัจากนัน้ฉนัและนกัเรยีนจงึร่วมกนัก าหนดกฎ เวลาของฉนั เวลาของเธอ 

ตวัอย่างการใชก้ฎ เวลาของฉนั เวลาของเธอ 

วนันี้ครูน้ิงขอเวลาเดก็ๆ ๓๐ นาท ีในการพูด และเดก็ๆ จะมเีวลาอกี ๖๐ นาท ีหรอื ๑ ช ัว่โมงใน

การพูดคุยและปรกึษากนัในระหว่างการท างาน นอกจากน้ีเดก็ๆยงัมเีวลาในตอนพกักลางวนัและเวลาตอน

เยน็ในการพูดคุยอกีดว้ย โดยกฎของเรามเีงือ่นไขว่า ถา้มนีกัเรยีนคนไหนใชเ้วลาของครู ในการพูดเรื่อง

ของตนเอง จะถูกหกัเวลาในการท างานใหล้ดลง 

ซึง่การใชว้ธิีน้ีท  าใหเ้ดก็ๆ ไดรู้ส้กึว่า ครูมเีวลา ๒๔ ช ัว่โมงเท่าเดก็ๆ แต่เวลาพูดในช ัน้เรยีนของครูมี

เพยีงนิดเดยีว และพวกเขามเีวลาไดพู้ดมากกว่าครู จงึท าใหพ้วกเขาพยายามจะไม่พูดคุยในช่วงเวลาของ

ครู 

 

- กตกิาที่นกัเรยีนต ัง้เอง 

ฉนัพบว่าในหอ้งเรยีนมกีฎระเบยีบมากมายทีถู่กสรา้งขึ้นมาโดยครูผูส้อน ซึง่กฎต่างๆ เหลา่นัน้ถูกท าต่อๆ 

กนัมาเป็นธรรมเนียมปฏบิตั ิเช่น กฎมผูีพู้ดตอ้งมผูีฟ้งั แต่นกัเรยีนกลบัไม่รูว้่า แลว้ถา้ไม่มผูีฟ้งัจะเกิดอะไร

ขึ้นต่อมา ฉนัจงึเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดท้ าความเขา้ใจถงึเหตผุลต่างๆ ทีค่รูก าหนดขึ้น เช่น  ถา้มผูีพู้ด 

แลว้ไม่มผูีฟ้งั จะเกิดอะไรขึ้น โดยครูสรา้งกิจกรรม ถาม-ตอบ เพือ่เป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได ้ถาม

และตอบค าถามถงึกฎต่างๆ เมือ่นกัเรยีนทกุคนเขา้ใจแลว้ว่าท าไม การอยู่ร่วมกนัตอ้งมกีฎระเบยีบ 

นกัเรยีนทกุคนจงึเกิดความยนิดทีีจ่ะฝึกฝืนปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในกฎระเบยีบของช ัน้เรยีน 



- เพิม่พลงับวกดว้ยค าพูด 

การฝึกฝืน หรอืควบคุมตนเองของเดก็ช ัน้ ๑ ค่อนขา้งเป็นเรื่องทีย่าก ดงันัน้สิง่หน่ึงทีส่  าคญัทีจ่ะ

สามารถช่วยเหลอืเดก็ๆได ้คือ การใหก้ าลงัใจดว้ยค าพูดของครู ค าพูดของครูควรเป็นค าพูดทีแ่สดงถงึ

ความเหน็อกเหน็ใจและเขา้ใจ เช่น ครูเขา้ใจว่ายากแต่ครูเชื่อว่าเดก็ๆท าได ้

ฉนัอาจจะเคยเป็นครูน้ิงใจดี ทีก่ลวัเดก็ไม่รกั แต่ในวนันี้ฉนัเรยีนรูแ้ลว้ว่า บทบาทหนา้ที่  ทีส่  าคญั

ทีสุ่ดของการเป็นครู คือ ตอ้งเป็นคนปลูกฝงัระเบยีบวนิยัไปพรอ้มๆ กบัใหค้วามรกัและความเขา้ใจ ครูควร

เป็นคนทีส่รา้งเดก็ให ้เก่ง ด ีและมคีวามสุข ถา้ครูใจดเีกนิไปจะท าใหว้นิยัเดก็หย่อนยาน  

หลงัจากทีฉ่นัไดใ้คร่ครวญและหาวธิีปรบัปรุงแกไ้ขสิง่ทีผ่ดิพลาดในอดตีของตนเอง สิง่ทีฉ่นัได ้

กลบัมาคือ หอ้งเรยีนของฉนัเป็นระเบยีบมากขึ้น เมือ่ถงึคราวทีต่อ้งน าเสนอทกุคนก็เคารพเวลาของกนัและ

กนั  เดก็ๆ มคีวามเหน็อกเหน็ใจ ใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั ครูใหเ้กียรตเิดก็ เดก็ใหเ้กยีรตคิรู วนันี้นกัเรยีน

ของฉนัทกุคนไดเ้รยีนรูก้ารฝึกฝืนตนเองใหอ้ยู่กบักฎระเบยีบของสงัคม บนพื้นฐานของความเขา้ใจ ซึง่ฉนั

เชื่อเหลอืเกินว่า สิง่ทีส่  าคญัที่สุดในการจะปลูกฝงัใหเ้ดก็สกัหน่ึงคนใหเ้ตบิโตเป็นคนดแีละมรีะเบยีบวนิยั 

คือ  

“ครูตอ้งเลกิพฤติกรรมปลอ่ยผ่าน และ ตอ้งไม่เสยีดายเวลาที่จะสอนใหเ้ด็กเป็นคนดี”  

            

ครูน้ิง (ครูภูมปิญัญาภาษาไทย ช ัน้ ๑) 


