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 วันนี�ก็เป็นเร่่องสั�น ๆ เขาให้หัวข้อไว้ว่าให้เป็น การ

พัฒนาเด็กและเยาวชนหลังโควิด ๑๙” แต่น่ีก็ไม่แน่ใจว่า

จะหลังหร่อยัง จะหลังเม่่อไร ท่ีจริงแล้วก็ตั�งแต่ก่อนโควิด  

ระหว่างโควิด และขณะนี�ก็ยังเรียกว่าระหว่างโควิด แล้ว

ยังไม่รู้ว่าเม่่อไรจะดีหร่อไม่ดี

 เ ร่ิมต้นท่ีว่าตั�งแต่ได้มีโอกาสดีท่ีได้โดยเสด็จ

พระราชดำาเนินพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็

พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ในตอนสมัยรัชกาลท่ี ๙ 

น่ีท่ีเร่ิมทำางานด้านการศึกษา ได้เห็นด้านการศึกษา และ

เพ่่อช่วยเร่่องสุขภาพอนามัย เพราะได้ไปเห็นว่ามีปัญหา

เร่่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาหาความรู้  ซ่ึึ่งทุกอย่างนี�

เก่ียวพันกัน ทำาให้ตั�งใจตั�งแต่นั�น ก็เร่ิมต้นทำางานมาตั�งแต่

อายุประมาณ ๑๖ ปี จนปัจจุบันก็กินเวลามา ๕๐ ปีแล้ว 

ก็ยังต้องการทำาอยู่อย่างเดิมค่อเร่่องการศึกษาและ

สุขภาพอนามัย
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 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช่�อโควิด ๒๐๑๙ นี� ถึงจะทำางานมา  

๕๐ ปีน่ีหงายท้องเลย ไม่เคยเห็นอะไรท่ีเป็นลักษณะแบบนี� ตั�งแต่ระลอกแรก  

มาอีกหลายระลอก นักเรียนจะเรียนก็เรียนยาก ใครจะเข้าไปสอนเดินทางไป

โรงเรียนปิด เปิดไม่ได้ ตอนนั�นไม่มีใครแน่ใจก็ปิดล็อกโรงเรียนเข้าไม่ได้ ครั�นจะไป

ก็เดินทางไปยาก ก็มานึกดูตอนนำ�าท่วม สมัยนั�นเขามีท่ีเรียกว่าถุงยังชีพ ก็มีของแห้ง 

ของสด ของกิน เส่�อผ้้าใส่เข้าไป แต่ว่าของเรามีเรียกของเราว่าถุงยังชีพทางการศึกษา  

ก็เอาไปแจกมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได ้ และท่ีมสีตางคซ่์ึ่�อเองหร่อว่าเพ่่อน ๆ ก็เอามา

ให้กัน แล้วก็เอามาซ่ึ่�อของ ทำาถุงหร่อกล่อง ให้ครูไปมอบให้นักเรียน ในนั�นมีสมุด 

หนังส่อ กระดาษ และส่่อการสอน ส่่อการสอนก็มีของเด็กเล็ก เด็กประถมเรียกว่า

ส่่อ ๖๐ พรรษา ทำาตอนอายุ ๖๐ (๒๕๕๘) แล้วก็มีท่ีทำากันใหม่เรียกว่าส่่อ ๖๕ พรรษา  

สำาหรับชั�นมัธยม ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ส่่อ ๖๐ พรรษานี�ค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีแล้ว  

มีหนังส่อให้นักเรียนหัดอ่าน สมุด ดินสอสีให้วาดรูปต่าง ๆ นักเรียนถ้าพวกท่ี 

พอมีโอกาส มีส่่อ มีสัญญาณก็เรียนออนไลน์ เดี�ยวนี�หลายคนมีม่อถ่อ มีส่่อ  

ลองถามนกัเรียนดูบางคนบอกวา่สัญญาณเสถยีรดี อันนี�เป็นศัพท์ใหม่ แปลวา่ใช้ได้ 

ได้รับสารค่อได้รับส่ิงท่ีครูสอนมาเขา้ใจดี แต่บางคนก็ไม่ได้  ไม่ใช่ไม่มีสัญญาณ แตว่่า 

ใช้ไม่ถนัด เพราะฉะนั�นทุกคนถึงจะเด่อดร้อนก็ไม่ใช่เฉพาะเม่องไทยเด่อดร้อน  
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เม่องนอกประเทศท่ีเขาเรียกว่าประเทศเจริญแล้วก็มีจำานวนท่ีไม่สามารถท่ีจะ

ออนไลน์ได้ น้อยกว่าเม่องไทยเสียอีก เม่องฝร่ังน่ีแหละ แล้วก็มีปัญหาในครอบครัว  

ไม่เคยต้องมาอุดอู้อยู่ในบ้าน ทุกคนต้องปรับตัว มีประสบการณ์ต่าง ๆ ครูก็มีใช้ 

มอเตอร์ไซึ่ค์ไป บางทีก็ไปไม่ได้ ก็พยายามจะช่วยโดยการท่ีว่า แต่ก่อนนี�ก็ย่มชมรม 

ท่ีเขาเรียกว่าออฟโรด เขาก็ขนอาหารขนของไปให้  ใส่รถไปในท่ีท่ีทุรกันดารเดินทาง

ไม่ได้ ตอนยังเด็ก ๆ ท่ีไปตามโรงเรียนไปพัฒนาก็ไม่ค่อยได้เดินน่ะ ค่อว่าไม่ค่อยได้

น่ังรถ ก็ลงมา สักประเดี�ยวก็เข็น เข็น ไปเร่่อย ๆ สมัยก่อนเย่ียมโรงเรียนก็เย่ียม 

ในสภาพนี�  แต่ว่าก็พยายามไปหาซ่ึ่�อมาสำาหรับให้ทางโรงเรียนท่ีทุรกันดารเขาใช้  
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ก็พอแก้ขัดไปบ้าง บางทีเด็กก็เก่งเรียนเร็วนะ พวกฉันถึงเป็นครูสอนหนังส่อมา  

๔๐ ปี ถ่อว่าเป็นคนแก่ ก็ยากกว่าเด็ก ๆ เพราะย่ิงตอนท่ีหมอเขาไม่ให้ออกจาก

ท่ีพัก แต่ยังดีให้เจอคนได้ ก็ได้พูดกับนักเรียนทางออนไลน์ แม้แต่นักเรียนท่ีอยู่ท่ี

หอพัก นักเรียนท่ีไปเรียนต่อท่ีต่างประเทศ นักเรียนท่ีเรียนจบแล้วประกอบอาชีพ

มาพบไม่ได้ ก็ขอออนไลน์มาคุยด้วย ตอนแรก ๆ มีความรู้สึกน่ังอยู่เฉย ๆ น่ีเพลีย  

ดูไม่ทันท่ีเขาฉายให้ดู ดูไม่ทันแล้วก็เจ็บตาด้วย แต่ว่าอยู่ไปอยู่มาก็พอท่ีจะทนได้  

มีพวกท่ีเรียนทางทวีีก็เรียนลำาบาก ก็เคยสมัยก่อนท่ียังไม่ได้มีโควิดก็มีการสอนแบบ

โทรทัศน์ แล้วนักเรียนคะแนนไม่ดีก็ไปต่อว่าเขา เขาบอกว่าจะมาเอาอะไรกับหนู 

คนเรียนจากทีวี ก็บอกว่าสมัยก่อนทีวีก็ไม่มีด้วยซึ่ำ�าไปนะ
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 พูดถึงการศึกษาก็มีท่ีเรารู้กันว่าการพัฒนาการศึึกษาท่ีสมดลุมี ๔ ด้าน  
ค่อ พุุทธิิศึึกษา ค่อวิชาการด้านต่าง ๆ จริิยศึึกษา ค่อคุณงามความดีและการท่ีมี 

ความคิดท่ีดี เช่น ช่วยเหล่อคนอ่่น ซ่่ึ่อสัตย์สุจริต อย่างนี�เป็นต้น ก็ยังพูดกันว่า  

อย่างการน่ังสมาธิก็ทำาให้มีสมาธิ แต่ว่าท่ีจริงแล้ว จริยศึกษาท่ีสำาคัญต้องสอนว่า

พุุทธิิศึึกษา จริิยศึึกษา

หััตถศึึกษา พุลศึึกษา
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ให้มีความช่่อสัตย์ ไม่ใช่นักเรียนอย่างเดียว ผู้้ท่ีทำามาหากินก็ต้องใช้ การจะขาย 

ใครเขาก็ต้องเอาของดีมีคุณภาพ ไม่ใช่ว่าเป็นของหลอกของลวง แล้วตัวก็จะไม่ได้ 

ทำามาหากินให้มีอาชีพท่ีย่ังย่น เพราะฉะนั�นจริยศึกษานี�สำาคัญทั�งสำาหรับเด็ก 

และสำาหรับผู้้ใหญ่ ส่วนหััตถศึึกษา ค่อการทำางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้วยม่อ  

ท่ีออกกำาลังม่อหยิบจับอะไรให้ดี หร่อว่าการสอนการทำางานช่างต่าง ๆ ซ่ึึ่งบางคน 

เขาเรียกงานม่อ แล้วก็พุลศึึกษาทำาให้ร่างกายแข็งแรง ท่ีจะต้องฝึกหัดกาย ความจริง 

ทั�งกายและทั�งสมองด้วย  ให้มีพลังมีกำาลัง  ฝึกหัดไว้  ไม่ใช่ว่ามีความรู้แต่ว่าไม่มีแรง 

ก็ไม่มีประโยชน์ อีกอย่างหน่ึงท่ีคนโบราณเขาเรียกว่า สุุ จิ ปุุ ลิ สุตมยปัญญา 

ค่อปัญญาท่ีมาจากการฟัง  เราฟังมาก  ๆ  ฟังแล้วก็ต้องคิดตาม  ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ 

ก็ต้องถาม  ถามเสร็จ  คิดแล้ว  ก็ต้องจดไว้  เพ่่อให้ติดตัวไป  สามารถเอาข้อมูลมาใช้ได้ 

ตลอดเวลา แต่ก็มีปัญหาในเวลานี�ค่อคนท่ียังฟังภาษาไทยไม่ออกพูดภาษาไทยไม่ได้ 

ก็มีอยู่เยอะแยะ ก่อนหน้านั�นก็พยายามแก้ไขปัญหาเร่่องฟัง พูด อ่าน เขียน น่ีก็เป็นหลัก  

รู้สึกทาง กศน. เขากยึ็ดหลักนี� แล้วก็ฝึกคนให้ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ว่าในช่วงโควิดนี� 

ก็ฝึกยากจะไปถึงไปสอน แต่ก่อนนี�ได้แม้กระท่ังเราเกณฑ์์เอานักเรียน ป.๓ ป.๔  

มาช่วยครู กศน. ในการสอนให้ปู�ย่าตายายสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ วิชาต่าง ๆ  

ก็บูรณาการกนั เหน็คุณครูท่ีสอนคณติศาสตรท่์านก็แต่งโจทยเ์ลขเหม่อนเปน็นิทาน  

ได้ไปน่ังดูก็ดีเหม่อนกัน เพ่่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนตาม พวกนี�ก็เรียน 

ทั�งคณิตศาสตร์ เรียนทั�งการอ่านการเขียน เราก็ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ในการทำางาน 

จำาเป็นต้องเตรียมเด็ก รวมทั�งประชาชนในชุมชนให้รับม่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลาได้ วันก่อนก็พบนักเรียนคนหน่ึงเกรดไม่ถึง ๒ เป็นเด็กเข้า ม.๑ ใหม่  

ซ่ึึ่งก็ยังไม่เคยชินและไม่เคยใช้พวกม่อถ่อคอมพิวเตอร์ เขาก็ให้ช่วย ย่ิงตอนอยู่ท่ีบ้าน 

เรียนอะไรไมไ่ด้เลย แตว่่าตอนหลงัโรงเรยีนก็เอามาอยู่หอพกัโรงเรยีน บางทใีห้เรียน

ในห้องพักครู ก็หวังว่าพอจะดำาเนินการไป ตอนนี�ทำาเท่าท่ีทำาได้ แล้วต่อไปก็เป็น 

การพัฒนาหลังโควิด หวังว่าจะมีช่วงหลังโควิด คงจะต้องเอาจริงเอาจังกันกว่าเดิม
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 เร่่องท่ีทำางานมาท่ีจริงในตอนเร่ิมต้นยังไม่ได้สอนหนังส่อทีเดียว ส่ิงท่ีดูแล้ว 

ก็เห็นเร่่องท่ีรู้สึกว่าสำาคัญอยากจะทำาก่อนหน้านั�นค่อเร่่องโภชนาการและ
สุขภาพอนามัย ตอนท่ีได้ไปทำางานของ World Food Programme ท่ีอินเดีย 

ได้พบกับเพ่่อนร่วมงานชาวอินเดีย ก็บอกเขาว่าฉันน่ะโดยวิชาชีพเป็นครู แต่ 

เห็นว่าถ้าทั�งพ่อแม่แล้วก็นักเรียนสุขภาพอนามัยไม่ดี ก็ไม่มีสมองท่ีจะเรียนหนังส่อ  

ไม่มีเร่ียวแรงท่ีจะทำางานได ้เพ่่อนคนนั�นเป็นแพทย ์เขาบอกวา่เขาเปน็หมอแตก็่เห็น

เร่่องการศึกษาสำาคัญ คนไหนท่ีสังเกตดูถ้าผู้้ปกครองมีความรู้ก็สามารถจะปรับให้

แก้ไขเร่่องสุขภาพอนามัยดีได้ รวมแล้วก็ต้องไปพร้อม ๆ กัน แต่เท่าท่ีดูในกราฟ 

จากบ้านต่าง ๆ ท่ีเขียนมาก็จะเห็นว่า ในช่วงโควิดแพร่ระบาด ตอนช่วงนั�นเป็นช่วงท่ี 

ถูกกักตัว ๓ เด่อน และก็ต้องดูและเย่ียมโรงเรียนทางออนไลน์ มันมีผ้ลทำาให้ 

เด็กขาดสารอาหารเพ่ิมขึ�น ในบางพ่�นท่ีดูจากกราฟจะเห็นว่ากลุ่มเด็กแรกเกิด 

ถึง ๓ ปี ไปจนถึงเด็กระดับอนุบาล มีแนวโน้มของการขาดสารอาหารเพ่ิมขึ�น  

ดูจากนำ�าหนักน้อยกว่าเกณฑ์์ ก็อาจจะเป็นเร่่องสถานการณ์โควิด ส่วนเด็กประถม

มัธยมก็มีผ้ลกระทบบ้างแต่ว่าไม่หนักมาก

เด็กแรกเกิด-๓ ปีี
ท่ีมีนำ�าหนัก

น้อยกว่าเกณฑ์์ 
ปีี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

เด็กอนุบาล 
ท่ีมีนำ�าหนัก 

น้อยกว่าเกณฑ์์  
ปีี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

10



 ตอนท่ีเร่ิมต้นทำางาน ท่ีจริงจังประมาณปี ๒๕๒๒ จะเห็นว่าไม่ใช่ไปท่ีโรงเรียน

ทันที ดูเด็กในหมู่บ้านก็พยายามแก้ไขเร่่องการหยอดยาโปลิโอ สมัยนั�นโปลิโอเยอะ  

แต่ตอนนี�เร่ิมไม่มี แล้วก็มีเร่่องพยาธ ิพยายามให้ความสำาคัญกับเร่่องการเพาะปลกู  

การดูแลหุงต้ม แต่ว่าท่ีว่าเด็กศูนย์ค่อแรกเกิดไปถึง ๓ ปีนี� มีบางแห่งดูสถิติ ให้เขา

ส่งสถิติมาตลอดทุกเด่อน ตามโรงเรียนท่ีไปทำางานดูน่ากังวลอยู่ ก็ไม่ทราบว่า 

มันจะสัมพันธ์กับนโยบายใหม่ท่ีบอกว่าเด็กตั�งแต่แรกเกิดถึง ๖ เด่อนไม่ให้ 

รับประทานอะไรเลยนอกจากนมแม่ ซ่ึึ่งแม่ขาดสารอาหารบ้าง แม่ติดยาเสพติดบ้าง  

ก็รู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ทีเดียว แต่ว่าจะไปโทษเร่่องนั�นอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าก็มี

หลายท่ีปัญหาไม่ได้มากนัก มีคนสองคน แต่ว่ามีบางแห่งเป็นสิบ ๆ คน ก็ดูน่ากังวล

เพราะสมัยก่อนเรากินกล้วยขูดข้าวบดอะไรต่าง ๆ ก็ได้สารอาหารทดแทน ยัง 

ไม่ได้ศึกษาไปลกึ  ๆ  เพราะวา่เห็นตัวเลขเปน็บางสว่น  ครูก็ไปเย่ียมบา้นเย่ียมไดบ้้าง

ไม่ได้บ้าง ทางประถมและเด็กเล็กก็จะไปเย่ียม ส่วนเด็กท่ีโตหน่อยก็มารับอาหาร

จากท่ีเคยทำาท่ีโรงเรียน และหญิงมีครรภ์หลายคนเคยไปคุย เขาก็บอกว่าเขายัง 

ไม่ค่อยกล้ารับประทานมาก เพราะเกรงวา่จะไปมีผ้ลให้เด็กในท้องตัวโตและคลอด

ยาก แต่ก็พยายาม ถ้าอย่างนั�นให้รอก่อน ตอนให้นมบุตรก็พยายามจะเพ่ิมอาหาร  

อาหารท่ีผ้ลิตได้ เราก็มีงบประมาณสำาหรับนักเรียน เด็ก หร่อว่าทางเกษตรก็มีไข่

มีนม อะไรพวกนี� ก็ต้องพยายามจะแบ่งหร่อว่าผ้ลิตให้มากขึ�น เพ่่อท่ีจะแบ่งไปให้

หญิงให้นมบุตรด้วย ก็พยายามแก้ขัดในลักษณะนี�ยังไม่ค่อยจะพอ อย่างเด็กน่ีเราก็ดู  

เดิมทำาแค่เด็กประถมกับในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารจานเดียวพวกนี� ส่วนนม 

ในตอนแรกทำาเป็นนมถ่ัวเหล่องหร่อนำ�าเต้าหู้ เด็กก็ไม่ค่อยชอบ เราก็ใช้เติม 

นำ�าตาลบ้าง บางคนก็ใส่นำ�าตาลมากเกินไปกว่าท่ีเราคำานวณ ส่วนท่ีเป็นนมโรงเรียน

เดี�ยวนี�ก็ให้พวกนม UHT ซ่ึึ่งข้อดีก็ค่อว่าจะเก็บได้นานเป็นปีโดยท่ีไม่ต้องอยู่ใน 

ตู้เย็น แล้วก็แจกง่าย คนละกล่อง ๆ ไปเลย แต่ว่าข้อเสียก็ค่อว่าเงินไปลงท่ีกล่อง

เยอะ อย่างจ่ายเท่ากันน่ีถา้เป็นนมผ้งจะเป็นตัวนมมากกว่า ข้อเสียค่อถ้าคนไม่ระวัง  

ตักหกเลอะเทอะไปบ้าง ก็ไม่ได้เต็มท่ีอยู่ดี นอกจากเด็กเล็กก็พยายามดูเด็กแรกเกิด  

หญิงตั�งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ก็มีอาจารย์ผู้้ใหญ่เขาแนะนำามา ก็พยายาม แล้วก็เด็ก 
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ไม่ใช่ว่าเฉพาะประถมสำาคัญ ท่ีจริงแล้วเด็กมัธยมสำาคัญ แต่ว่าเราจะมองข้าม 

เขาไป เพราะถ่อว่าเขาโตแล้วควรจะหากินหร่อดูแลตนเองได้ แต่ท่ีจริงแล้วบางที 

ก็ไม่ได้ เด็กโตนี�จะลำาบากกว่าเพราะไม่ได้รับความเอาใจใส่ดูแล และทางจิตใจจะมี

ปัญหาใหม่ ๆ ขึ�นมาเร่่อย ๆ อย่างเช่นเด็กหญิงอาจจะมีรอบเด่อนทำาให้เสียเล่อดไป  

ก็ขาดธาตุเหล็กหร่อขาดวิตามินไป แล้วเราก็ไม่มองเขาเลย เพราะฉะนั�นท่ีว่า 

เคยสอนหนังส่อก็สอนเด็กโตเสียเยอะ เราก็นึกว่าเราเป็นครู เด็กเขาจะเบ่่อว่าเรา

เป็นยายแก่หร่อเป็นตาแก่ แล้วก็น่ารำาคาญน่าเบ่่อ แต่จริง ๆ แล้วเขาก็รู้ว่าจิตใจ 

ของเขากับจิตใจของเรามันไปถึงกันท่ีว่าถ้าเขามีอะไรเขานึกถึงเราได้ ถึงจะช่วย 

เขาได้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็รู้ว่าเรามีจิตใจรักเขา แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างท่ีดี ๆ แก่เขา 

ทำาให้เขามีความม่ันใจ เร่่องพวกนี�ก็ต้องช่วยกัน

 ต่อไปก็เร่่องจัดบริิการิอาหัาริ แต่เดิมก่อนเกิดโควิด เด็กมาโรงเรียนก็จะได้

รับประทานอาหารกลางวัน ๑ ม่�อ เป็นอาหารท่ีมีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ  

และสะอาดปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และยังได้ด่่มนมอีกอย่างน้อย  

๑ แก้ว คนไหนท่ีขาดโภชนาการก็จะเพ่ิมเป็น ๒ แก้ว เม่่อมีปัญหาโภชนาการก็จะ 

ส่งเสริมและแก้ปญัหาไปด้วยกัน ตั�งแต่ครูโภชนาการ ครูเกษตร ทางฝ�ายสาธารณสุข  

เช่น รพ.สต. ก็มาช่วยกันดู ส่วนชุมชนก็มักจะส่งแม่บ้านหร่อผู้้ปกครองเด็กมาช่วย

ทำาครัว ก็รู้ว่าหลักวิชาท่ีเราสอนมีอะไรบ้าง เม่่อกลับบ้านก็น่าจะไปทำาได้ ส่วนเด็ก

ท่ีมาช่วยครูทำากับข้าวก็ได้รับความรู้ทางวิชาการโภชนาการ เราก็ให้มีพฤติกรรม

การกินท่ีเหมาะสม ฝึกมารยาทสังคมในการรับประทานอาหาร เช่น ตักอาหาร 

ให้ตักเองบ้าง เป็นแบบบุฟเฟต์เพ่่อให้ฝึกมารยาทสังคมว่าเรามาก่อนแต่เราก็ต้อง 

ตักพอสมควร ไม่ใช่ว่าเราตักเสียจนกระท่ังเพ่่อนมาทีหลังไม่มีจะกิน เป็นต้น  

หร่อว่าจะต้องล้างม่อ ต้องล้างชาม ต้องดูแลให้สะอาด ดูแลความสะอาดของครัว  

โรงอาหาร สร้างสุขนิสัยท่ีดี ครูทางด้านโภชนาการหร่อครูทางอนามัยต้องคุยกับ 

ครูทางด้านเกษตรตลอดเวลา ว่าต้องการให้มีอะไรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  

นอกจากนั�นก็หาครูทางด้านสุขภาพ แล้วก็ให้อย่างยาเม็ด วิตามินรวม ธาตุเหล็ก  

อย่างนี�เป็นต้น 
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 ไม่เพียงแต่อาหารกลางวัน เม่่อนักเรียนมาโรงเรียนก็ยังได้รับบริการและ 

การฝึกนิสัยอ่่น ๆ เช่น เราจะต้องด่�มน้ำำ�าด่�มท่�สุะอาด รวมทั�งท่ีมีทำาไว้ ถึงตอนนี� 

มีปัญหาน้อยแต่ก็ยังทำาต่อไป เช่น น้ำำ�าด่�มผสุมสุาริละลายไอโอด่น้ำ เพ่่อป้องกัน 

การขาดสารไอโอดนี แต่ก่อนนี�มีมาก นอกจากท่ีคอโต ๆ  แลว้ก็ยังมีคนท่ีสมองเลอะ ๆ   

เล่อน ๆ ท่ีเราเรียกว่าเป็นโรคเอ๋อก็เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ซ่ึึ่งตอนแรกก็ 

ไม่ทราบกัน แล้วนำ�าด่่มก็ต้องสะอาด บางท่ีต้องเป็นนำ�ากรอง RO หร่อ Reverse  

Osmosis กรองต่าง ๆ ได้ ทางสาธารณสุขทางชลประทานก็มาช่วยดูหาแหล่งนำ�า

สะอาด ไม่ให้มีแบคทีเรีย ซ่ึึ่งบางทีอยู่ใกล้ห้องนำ�าบ้างหร่อว่าทางนำ�าเป็นประปา

ภูเขาผ่้านท่ีมีเลี�ยงวัวเลี�ยงควาย หร่อว่าสัตว์เลี�ยงถ่ายมูล หร่อว่าเป็นสายแร่ท่ีเป็น 

อันตรายก็ต้องพยายามแก้ บางอย่าง RO ไม่ได้ก็ต้องใช้กรอง และหาวิธีแก้ 

หาแหล่งนำ�าท่ีบริสุทธิ� ก็ต้องประสานกัน ทางด้านครูพยาบาลกับสาธารณสุขก็จะ

ประสานกันว่าเราจะแก้ไขอย่างไร เช่น เราฝึึกอน้ำามัยสุ่วน้ำบุคคล เช่น แปรงฟัน

หลังอาหาร แล้วก็ชัั่�งน้ำำ�าหันั้ำกวัดสุ่วน้ำสูุง ติดตามดูภาวะโภชั่น้ำาการิ เปรียบดูว่า

นักเรียนควรจะต้องทานโปรตีนเท่านั�นกรัม คาร์โบไฮเดรตเท่านั�นกรัม มีไขมัน  

เกล่อแร่ แล้วก็แก้ปัญหาเร่ิ�องความสุะอาดหิดเหากัน ทำาความสะอาดเส่�อผ้้า หร่อ

ว่าฟันดูว่าฟันผุ้ไหม ทางโรงพยาบาลก็นำาไปรักษาให้สุขภาพดีพร้อม ตอนหลังนี�ก็ 

ดูว่าส่ิงท่ีเป็นปัญหาจะน้อยลงไป แต่ว่างานท่ีทำาอย่างงานเร่่องไอโอดีนก็ยังไปประชุม

ไอโอดีนระดับชาติ ยังเป็นกรรมการอยู่ พอถึงเวลาทางสาธารณสุขเขาก็เชิญมา

14



15



 การจดับริการอาหาร ตั�งแต่ตอนมีโควิดก็ไม่สามารถท่ีจะให้เด็กมารับประทาน 

ท่ีโรงเรียนได้ตามปกติ บางท่ีแก้ปัญหาด้วยการทำาอาหารแล้วใส่กล่องโฟม  

ให้เด็กออกมารับเอาไปบ้านตอนท่ีมารับส่งการบ้าน ซ่ึึ่งมักจะไม่พอ ก็ลองใส่

ปิ�นโตค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างแพง เคยทำาเร่่องปิ�นโตตอนท่ีมีนำ�าท่วม ไปตั�งครัวกัน
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อยู่บนศาลาการเปรียญ สอนชาวบ้านให้หัดทำากับข้าว มีปิ�นโตซ่ึึ่งแบ่งออกมาเป็น  

๑, ๒, ๓, ๔ เป็นครอบครัว เขาก็มารับตามเบอร์ แล้วก็ล้างให้สะอาด วันรุ่งขึ�นก็กลับ

มารับอาหาร ลองทดลองเป็นบางแห่งได้ บางแห่งเขาก็ใส่ถุงพลาสติกมีผั้กมีนมผ้ง

มีปลากระป๋อง ซ่ึึ่งเราก็ให้แจกจ่ายตามจุดนัดหมายไปเม่่อเด็กมารับใบงาน ซึ่ึ่ง 

มาได้สัปดาห์ละ ๒ ครั�งบ้าง ๓ ครั�งบ้าง หร่อครั�งเดียวบ้าง เอาไปแจกจ่ายท่ีบ้าน 

หร่อท่ีจุดนัดหมาย มีจัดวัตถุดิบไป มอบไข่ไก่ท่ีบางแห่งไข่ไก่หร่อไข่เป็ดท่ีโรงเรียน 

ก็มี บางโรงเรียนพยายามจัดวัตถุดิบโดยผ้ลิตผ้ลทางการเกษตรของโรงเรียน 

แจกจ่ายให้นักเรียนและครอบครัว เช่น ผั้กต่าง ๆ ไข่ไก่ รวมทั�งนมผ้ง แต่ว่าก็ยังไม่ได้

มีการแนะนำาชัดเจนว่าวัตถุดิบท่ีให้ไปจะประกอบอาหารอะไรอย่างไรแค่ไหน ทำาให้

เราไม่สามารถท่ีจะควบคุมคุณภาพของอาหารท่ีประกอบให้เด็ก นักเรียนท่ีบ้านได้  

ส่วนมากบ้านก็ไม่มีตู้เย็น เห็นก็มีผั้กเห่ียว ๆ แทนท่ีผ้ักดูหน้าตาน่าอร่อย ปรุงสุก 

ร้อน ๆ  อย่างท่ีเราเคยม ีแต่ก็พยายามมากท่ีสดุแล้ว แล้วก็เห็นว่าผู้้ปกครองหลายคน 

เป็นศิษย์เก่า จะประกอบอาหารพอจะเข้าใจว่าควรจะทำาอย่างไร เร่่องนมตอนนี� 

เด็กก็ชินกับการด่่มนม แต่ก่อนท่ีใช้นมถ่ัวเหล่องบางทีก็เททิ�งต่อหน้าต่อตาเพราะ

มันไม่อร่อย ก็พยายามท่ีจะผ้ลติให้หญิงมีครรภห์ญิงให้นมบุตรด้วย แลว้ก็นอกจาก

สุขภาพคนแล้ว ส่ิงท่ีต้องดูแลอย่างมากก็ค่อสุขภาพสัตว์อย่างไก่ไข่ก่อนท่ีจะมีโควิด 

ด้วยซึ่ำ�าไป เราก็พยายามดูหาทางว่าต้องใช้รองเท้าบูท แล้วก็ยำ่าไปในยาฆ่่าเช่�อโรค

ก่อนท่ีจะเขา้ไปในเลา้ไก่ เพราะวา่เอาเช่�อโรคจากไกท่ี่บ้านไปลงไกท่ี่โรงเรยีนตายกนั 

เป็นเล้า ๆ ตายยกเล้า ซ่ึึ่งก็จะมีปัญหามาก
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 ไปท่ีปุริิมาณอาหัาริท่ีเตรียมไว้สำาหรับเด็กคนหน่ึงหร่อว่าจะก่ีคน เม่่อ 

รับประทานท่ีบ้านเราติดตามลำาบาก จะไปดูว่าอาหารท่ีเตรียมนี�จะแบ่งรับประทาน

ก่ีคน อย่าว่าแต่อาหารเลย จะแจกเส่�อผ้้าแจกรองเท้า อีกวันไม่มีรองเท้าใส่มาแล้ว  

เพราะว่าก็แบ่งวันนี�พ่ีใส่วันนั�นน้องใส่คู่เดียว เราก็ไม่ได้ให้ครบทั�งครอบครัว  

ก็มีหลายคน โรงเรียนอีกจำานวนมากท่ีจัดบริการอาหารกลางวันไม่ได้ หร่อว่าจะไป 

18



สอนหนังส่อก็สอนไม่ได้ นักเรียนหลายร้อยคนครูสัก ๑๐ คนก็แยกไปตามสาย

คนละทิศละทาง ก็ยังไม่ครบ หร่อว่าสมัยก่อนนี�ก็ถามทำาไมไม่รู้หนังส่ออยู่มา 

ตั�งนานแล้ว ก็ได้ความว่าแต่เช้าม่ดเดินไปโรงเรียน พอไปถึงโรงเรียนโรงเรียนเลิก

พอดก็ีเดินกลับ เดนิไปเดนิมาอยู่อย่างนั�น ๓-๔ ปี สมัยนั�นยังมีไม่มีเร่อนเดก็พักค้าง  

ตอนหลังนี�ก็จะดีขึ�น มีเด็กพักค้าง แล้วก็จะต้องจัดเร่่องเก่ียวกับอาหารสำาหรับ

เด็กพักค้างอีก บางทีก็เร่่องข้าวเร่่องเคร่่องปรุงต่าง ๆ อันนี�ก็ย่อมส่งผ้ลต่อภาวะ

โภชนาการและพัฒนาการด้านพลศึกษาของเด็กอย่างเห็นชัด ค่อสุขภาพอนามัยโดย

ท่ัว ๆ  ไป ท่ีเราก็ให้เด็กหลายอย่าง ถ้าเพาะปลูกเรามีเกินเราก็ส่งให้เด็กไปรับประทาน

ท่ีบ้าน หร่อว่าในช่วงท่ีเด็กมุสลิมถ่อศีลอด ก็ตอนเย็นให้เป็นเคร่่องปรุงให้เขา 

ไปปรุงอาหารท่ีบ้านได้ ช่วงโควิด ๑๙ น่ี มีโรงเรียนท่ีเปิดเรียนกันบ้างแล้วก็จัด 

อาหารกลางวันและนมให้เด็ก ก็ดำาเนินการไปได้ แต่ต้องเน้นยำ�าเร่่องมาตรการ 

ทางสาธารณสุข ทั�งกับกลุ่มแม่บ้านท่ีมาช่วยประกอบอาหาร ทั�งครูและเด็กนักเรียน

ทุกคนด้วยว่าเป็นวิถ่ช่ั่วิตใหัม่ ก็พยายามแนะนำาครู  ผู้้ปกครองทุกคนว่าอยากให้เขา 

ได้รับวัคซีึ่น เป็นเร่่องสำาคัญ แต่ว่าหลายคนอยู่ในท่ีทุรกันดาร วัคซีึ่นไปไม่ถึง หร่อ

ว่าเขาปิดล็อก ครูก็ล็อกอยู่ในนั�น นักเรียนก็ล็อกอยู่ในนั�น ก็ไปไม่ได้ หร่อเกรงว่า 

จะมีผ้ลข้างเคียงทางด้านสุขภาพ ก็ยังต้องค่อย ๆ แนะนำากันไป พัฒนาทักษะ 

การประกอบอาหารให้ดีขึ�น เน้นคุณค่า ความปลอดภัยของอาหารท่ีเขาต้องนำาไป

ประกอบอาหารเองท่ีบ้าน แล้วก็มีเมนูพ่�นบ้านท่ีเด็กจะประกอบอาหารได้เองโดยใช้

วัตถุดิบอาหารในครัวเร่อนท่ีให้ไป ในถุงยังชีพนี�ก็จะมีเมล็ดพันธ์ุพ่ช มีถ่ัว ซ่ึึ่งสอนได้ 

เร่่องการทำาถ่ัวงอกบ้าง แล้วก็มีทางด้านทหารก็มาช่วยกัน เช่นกลุ่มท่ีเรียกว่า 

ทหารพันธ์ุดีท่ีเขาทำาโครงการช่่อชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ก็ไปทำา บางทีก็ 

ในชุมชนหร่อในโรงเรียนต่าง ๆ สร้างบ่อเลี�ยงปลา สร้างเล้าไก่ บางทีก็มาช่วยคุณครู

สร้างเร่อนพกั สร้างห้องนำ�าห้องส้วม สรา้งห้องครัว กวาดพ่�น เฝ้าโรงเรยีน ก็ช่วยกัน

สารพัดอย่าง แล้วก็ส่งเสริมให้เด็กและครอบครัวทำาเกษตรท่ีบ้านมากขึ�น แล้วก็มี 

ให้ทักษะเร่่องการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารหลาย ๆ อย่างเพ่ิมมากขึ�น  

เพราะว่าบางทีถ้าเด็กสามารถรวมกลุ่มได้เล็ก ๆ ได้หาร่อกันว่าควรจะทำาอย่างไร  

เด็กเขาก็ออกความคิดดี ว่าเดี�ยวนี�ไปตลาดไม่ได้ เอาของไปขายตลาดไม่ได้ ช่วงนี� 

ก็ต้องฝึกหัดเร่่องการถนอมอาหาร เพ่่อให้เก็บได้นาน แล้วก็รับประทานได้นาน 
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 เร่่องสุขภาพอนามัย การดูแลสุขภาพก็สำาคัญมาก ท่ีผ่้านมาเราจัดส่่อ 

ท่ีในถุงยังชีพ ค่อส่่อโควิด ๑๙ เพ่่อให้เด็กเรียนรู้และปฏิิบัติตนได้ถูกต้อง ก็เป็น

แบบเรียนหัดอ่านด้วย มีอุปกรณ์ทำาความสะอาดท่ีจำาเป็นสำาหรับโรงเรียนและ 

เด็กนักเรียนเป็นรายคน เช่น หน้ากาก สบู่ แอลกอฮอล์ทำาความสะอาดพ่�นผิ้วต่าง ๆ  

ท่ีจัดไปให้ตามโรงเรียน แต่ว่าจะเหมาะสมอย่างไร จริง ๆ หมอเขาบอกว่าล้างม่อ

ด้วยนำ�าและสบู่น่ีดีท่ีสุด แต่ว่าบางท่ีก็จะลำาบาก ก็อาจจะมีพวกเจลแอลกอฮอล์ 

เข้าเสริมด้วย 
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 ต่อไปเราตอ้งฝึกเด็กของเราใหพ้ร้อมจะดแูลตนเองมากขึ�น โดยเฉพาะอนามยั

ส่วนบุคคลท่ีให้มีความรู้เพียงพอ และสามารถถ่ายทอดให้คนในครอบครัวหร่อ 

คนอ่่น ๆ ได้ ช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเอง เช่น การฝึกปฏิิบัติเร่่องการล้างม่อ  

ท่ีผ่้านมาเป็นพ่�นฐานท่ีสำาคัญ ในขณะนี�ล้างม่อเป็นมาตรการสำาคัญอย่างย่ิง  

ล้างด้วยสบู่ โรงเรียนก็ต้องจัดท่ีล้างม่อให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย ๆ แม้แต่โรงเรียนท่ีไปทำา 

อยู่ในต่างประเทศก็จัดท่ีล้างม่อไว้หน้าห้องเรียน การสวมหน้ากาก การทำาความสะอาด 

หน้ากาก และการทิ�งทำาลายหน้ากาก ก็ต้องให้ทางสาธารณสุขสอนวิธีการท่ีถูกวิธี 

การฝึกการเว้นระยะห่างให้ทำาจนเป็นนิสัยสำาหรับวิถีชีวิตใหม่ การรู้จักดูแลตนเอง

ให้ห่างจากการสัมผั้สเช่�อโรคต่าง ๆ และการออกกำาลังกายเพ่่อให้สุขภาพแข็งแรง
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 นอกจากนี�การดูแลสุขภาพก็ต้องดูแลอน้ำามัยสิุ�งแวดล้อมของโริงเร่ิยน้ำ

ให้สะอาดปลอดภัยด้วยมาตรการทางสาธารณสุข เช่น การจัดห้องเรียนให้มี 

โต๊ะเรียนตามมาตรฐานเว้นระยะห่าง การจัดน่ังรับประทานอาหารก็ต้องทำาตาม

มาตรการเว้นระยะห่าง ห้องส้วมแยกชายหญิง ทำาความสะอาดทุกวัน ท่ีล้างม่อ 

อย่างเพียงพอและนักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ท่ีกำาจัดขยะโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้ากาก

อนามัย สำาหรับโรงเรียนท่ีมีหอพักต้องคำานึงถึงการจัดเตียงว่าให้มีระยะแค่ไหน  

การทำาความสะอาดห้องนำ�าห้องส้วมตามมาตรการของโควิด ๑๙ การทำาอาหารนั�น  

ท่ีสำาคัญเดี�ยวนี�ท่ีเขาเน้นกันก็ค่อท่ีเรียกว่า Zero waste ค่อมีของทิ�งเป็นศูนย์ ค่อ

ใช้ได้หมดไม่มีอะไรทิ�งขว้างให้สกปรก กินก็ไม่ให้กินเหล่อ พยายามกิน แต่ว่า 

ท่ีเหล่อก็มาทำาอาหารสตัว์ หร่อว่าทำานำ�าหมักชีวภาพ ทำาปุ๋ยท่ีจะใช้ในโรงเรียนได้อีก

23



24



 เร่่องการเรียนการสอน ท่ีสมัยนี�เขาเรียกว่า On hand ค่อด้วยถุงยังชีพ

ทางการศึกษานี� ก็มีของท่ีจะต้องใช้ในการเรียน และนำาไปให้เป็นถุงก่อนท่ีจะ 

ปิดเรียน โรงเรียนก็ปิด ๆ เปิด ๆ ตลอดเวลา ขาดความต่อเน่่องในการพัฒนาและ 

การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เรียนไปได้พักปิด เปิดมาอีกทีก็ล่มไปแล้ว ก็ต้องมา 

ทวนกัน ทวนซึ่ำ�ากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั�น คงไม่ค่อยจะจบหรอก แต่ว่าเขาบอก

เด็กกลับมุมานะ ท่ีเห็นคะแนนเด็กท่ีส่งเรียนช่วงนี�คะแนนดีมากเพราะว่าเขาตั�งใจ  

ครูก็พยายามให้เด็กได้พัฒนา เร่่อง On hand ครูก็นำาถุงนี�ไปแจกจ่าย มีสมุด  

ดินสอ สมุดวาดเขียน ปากกา ดินสอ คำาแนะนำาบทเรียน แล้วก็มอบใบงานท่ีมา 

จากส่่อ ๖๐ พรรษา และให้การบ้าน อาจจะพบนักเรียนเป็นรายคนท่ีบ้าน หร่อนัด

กลุ่มย่อยท่ีบ้านหร่อท่ีโรงเรียนได้บ้าง  ในถุงนี�ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในระยะสั�น ๆ   

เราก็จัดไปได้ครั�งหน่ึงแล้ว ค่อประกวดการวาดรูป การเขียนเรียงความเก่ียวกับ 

เร่่องโควิด ว่าแต่ก่อนชีวิตเป็นอย่างไร ตอนช่วงโควิดเป็นอย่างไร ในอนาคตหวังว่า

จะเป็นอย่างไร วางแผ้นชีวิตอย่างไร เด็กเขียนได้ดี ๆ เด็กหลายสังกัด ท่ีผ่้านมา 

ท่ีทำาครั�งแรก สพฐ. ชนะ แต่ว่าตอนนี�ก็ไม่ทราบ ต่อไปก็มี สพฐ. ตชด. กศน.  

โรงเรียนเอกชน เช่น เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศาสนา หร่อว่าท่ีสังกัด 

ของ อบต. อบจ. ทุกสังกัดมาเข้าร่วมการแข่งขันนี� แล้วก็ครั�งหน้าครั�งท่ี ๒ นี� 

จะจัดท่ีศูนย์ศิลปะของ กทม. จะเป็นประกวดชิงรางวัลครั�งท่ี ๒ ครั�งแรกก็ประสบ

ความสำาเร็จดี
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 ทีนี�ก็มีการเรียน เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมนี� 

เป็นการเอาสามเณรจากวัดต่าง ๆ ท่ีอยู่ใกล้เคียง เข้ามาเรียนมาอยู่ท่ีวัดท่ีเป็น

โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีวิชาสอนทั�งวิชาธรรมะ ของทางฆ่ราวาสก็มี NT มี O-NET  

ตอนนี�ของพระปริยัติธรรมก็มี O-NET และมี B-NET ค่อวิชาเก่ียวกับเร่่องการ

พระพุทธศาสนา จะเป็นพุทธธรรม เป็นบาลี เป็นพุทธประวัติ อะไรก็ตาม แต่ 

หลายแห่งยังขาดหนังส่อ อุปกรณ์การสอน เช่น เด็กสมัยนี�ก็ใช้ค้นด้วยคอมพิวเตอร์  

หนังส่อก็ไม่ค่อยค้น หร่อไม่ก็ไม่ค่อยมี ไม่ครบพอท่ีจะหาความรู้ได้ ซ่ึึ่ง 

จริง ๆ แล้วค้นง่ายกว่าคอมพิวเตอร์อีก เพราะบางทีคอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ  

หร่อว่าอุปกรณ์ทาง On air น่ีก็ไม่มีโทรทัศน์ ก็พยายามจัดหาอุปกรณ์ไปให้ 

ตามวัดท่ีมีสามเณรท่ีเป็นนักเรียนจำาพรรษาอยู่ได้เรียน ก็เป็น Smart TV ซึ่ึ่ง 

สามารถเอา Thumb drive หร่อ Flash drive ท่ีเราอัดวิชาต่าง ๆ เสียบเข้าไป  

เสริมกับท่ีมีการสอนตามรายการทีวีศึกษา ปรากฏิว่าเด็กนักเรียนท่ีอยู่ใกล้วัด 

ได้เข้ามาเรียนร่วมกับสามเณรด้วย ก็มีประโยชน์ให้แก่คนท่ัวไป แต่ว่าหลาย 

โรงเรียนมีเด็กนักเรียนท่ียากจนเข้ามาเรียนกับสามเณรอยู่แล้ว ค่อเด็กฆ่ราวาส  

เคยเข้าไปเย่ียมโรงเรียนพระปริยัติธรรมท่ีทางใต้ ก็มีนักเรียนมุสลิมเข้ามาเรียน 

และรับประทานอาหารร่วมกับสามเณร พระอาจารย์ก็สอนทั�งเด็กชาวบ้าน 

แถวนั�นด้วย แต่ทีนี�พระอาจารย์เราก็พยายาม ถ้าท่านพ้นกิจของสงฆ์่แล้วก็ได้ 

หารถมารับท่านไปสอนตามวัดต่าง ๆ ก็ช่วย ๆ กันไปแบบนี�
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 เรียน Online น่ี ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนมัธยมขึ�นไป เช่น นักเรียนท่ีให้ทุน 
เขาทั�งมัธยมและอุดมศึกษา โรงเรียนหร่อมหาวิทยาลัยปิดต้องกลับมาอยู่บ้าน 

ในพ่�นท่ีห่างไกล ก็ไม่มีสัญญาณ WiFi หลายคนขาดอุปกรณ์ หลายคนก็เรียนจาก 

ม่อถ่อ ซ่ึึ่งสมัยนี�ยังดีท่ีคนมีม่อถ่อกันมาก ก็จัดหาอุปกรณ์จะเป็นแท็บเล็ต  

เป็นโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ให้ ฟังวิทยุก็มีกลุ่มคนท่ีเขาพยายามจัดการ เขาช่่อ

กลุ่มคอมพิวเตอร์เพ่่อน้อง ก็ให้คอมพิวเตอร์ ให้กระดาษสำาหรับเขียนหร่อจด  

แต่บางทีบริจาคกระดาษนี�ก็ไม่ใช่ง่าย ๆ เพราะว่ากระดาษท่ีใช้แล้วหน้าหน่ึง  

หน้าหน่ึงท่ีใช้แล้วนี�อาจจะเป็นความลับไม่สามารถท่ีจะให้ใครได้ อีกหน้าก็เสีย 

ไปเปล่า ๆ แต่บางคนก็มีเอาท่ีไม่เป็นความลับมาทำาเป็นสมุดเล่มบ้าง หร่อว่า 

พอจะบริจาคได้ก็บริจาค WiFi อาจจะบริจาค Pocket WiFi บ้าง บางโรงเรียน 

เขาก็ให้มาใช้ท่ีโรงเรียนได้ เป็นคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ีจะเรียนด้วยกันได้  

แล้วก็พยายามจะเสริมด้วยห้องสมุด ก็พยายามบอกเขาว่าตอนนี�ชีวิตมัน

เปล่ียนแปลง เพราะฉะนั�นต้องหันกลับมาใช้ห้องสมุดใช้หนังส่อเรียน ก็ได้ 

จัดซ่ึ่�อหันั้ำงสุ่อเร่ิยน้ำริะดับมัธิยมให้ห้องสมุดโรงเรียน ตชด. ซ่ึึ่งเป็นโรงเรียน 

ระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนท่ีเป็นนักเรียนทุนย่มไปได้ไปอ่านเพ่ิมเติม อ่านแล้ว 

ก็ให้จดบันทึกวิชาการย่อเอาไว้สำาหรับศึกษาด้วยตนเอง แล้วก็เด็กอ่่น ๆ ท่ีไม่ได้ 

เป็นนักเรียนทุน เด็กในหมู่บ้าน ก็แนะนำาให้ช่วยด้วย ครูบรรณารักษ์กค็วรจะร่วมกับ 

ครูประจำาชั�นจัดเอาหนังส่อไปให้นักเรียนย่มอ่านท่ีบ้าน แต่บางคนเขาก็บอก 

เขาไม่กล้าเอาไปเพราะว่าเดี�ยวจะหาย ก็เป็นเหตุผ้ลดีเหม่อนกัน หร่อบาง 
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โรงเรียนก็ไฟดับตลอดศก โรงเรียนเองก็เรียนไม่ได้เหม่อนกัน สมัยก่อนนี�ใช้วิธี 

ถอดกระเบ่�องหลังคาแล้วเอากระเบ่�องใสใส่แทน หร่อว่าบางทีก็มีต้นไม้ขึ�นบังอยู่ 

ท่ีหน้าต่างก็ลิดก่ิงไปบ้าง ก็โดนคุณครูว้ากใส่ว่าทำาลายส่ิงแวดล้อมไปตัดก่ิงไม้  

ก็บอกว่าไม่ได้ตัดหมด ตัดเฉพาะก่ิงท่ีบังแสงแดดท่ีจะเข้ามาในห้อง เอาอนามัยโรงเรียน

เข้าไปวัด เขาบอกว่าแสงท่ีเข้ามาในห้องท่ีอ่านหนังส่อน้อยเกินไปทำาให้เด็กตาเสียได้  

ตอนหลังก็เข้าใจกันแล้ว ไฟนอกจากใช้แสงสว่างอย่างเดียว สมัยนี�ส่่อการสอน 

ท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ก็มีมากขึ�น เพราะฉะนั�น 

ต้องใช้ไฟ ไฟใช้โอเวอร์โหลดก็ดับ จะเขียนครูเขาก็บอกว่าจะเอากระดาษ 

ท่ีไหนเป็นหม่่น ๆ แผ่้นมาทำาใบงานส่งนักเรียน ก็เป็นปัญหาทั�งนั�นท่ีจะต้อง 

ร่วมกัน ก็น่ีตอนนี�ก็ไปทุกวันเลย ไปโฆ่ษณาการใช้หนังส่อ น่ีเป็นหนังส่อใหม่เอ่ียม 

ท่ีทาง สสวท. เขาจดัทำา หร่อว่าพยายามไปหาหนงัส่อเรยีนดี ๆ  มา ก็มีคนให้มาเร่่อย ๆ   

หนังส่อท่ีควรอ่าน หนังส่อท่ีเป็นหนังส่อเรียน สำาหรับทำารายงาน ท่ีจริงแล้วจะใช้

คอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็อาจจะไม่พอถ้าไฟดับบ่อย ๆ ก็พยายามว่าจะรวบรวม

โรงเรียนท่ีไฟดับตลอดกาล ซ่ึ่�อเคร่่องปั�นไฟ ยอมเสียเงินค่านำ�ามันดีเซึ่ลปั�นไฟบ้าง

ก็พอจะได้ เพราะว่าการท่ีเด็กได้รับการศึึกษานี�เป็ีนเร่ืองสำาคัญท่ีสุด
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 ส่วนท่ีให้ทุนนักเรียน ปกติทุกปีจะจัดค่ายช่วงปิดเรียนเด่อนมีนาคม เมษายน  

เป็นระยะ ๑๕-๒๒ วัน มีโครงการค่ายแนะแนว เตรียมความพร้อมเพ่่อศึกษาต่อ 

ของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ โครงการสอนเสริมเพ่่อปรับ

พ่�นฐานการศึกษานักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ แต่เม่่อมีโควิด ๑๙ ก็ไม่สามารถ

จะพานักเรียนมาค้างหร่อมาเรียนรวมกันได้ ก็ต้องปรับรูปแบบของการฝึกอบรม

มาเป็นออนไลน์อีกแล้ว ความจริงเรามีการอบรมในพ่�นท่ีกรุงเทพมหานคร และ 

มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาโปรแกรมการศึกษา

ระบบออนไลน์โดยใช้ระบบ CourseVille เพ่่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเอง  

และช่วยในการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักเรียน เดิมก็

จัดเป็นค่าย แล้วก็มีทางนิสิตของคณะครุศาสตร์ จุฬา ฯ ช่วยมาเป็นวิทยากร ก็ทำา

แบบเดิมไม่ได้ จากการติดตามผ้ลพบว่าเราควรใช้รูปแบบอ่่นผ้สมผ้สานไปด้วยกับ

การใช้ CourseVille เช่น การพบครูเป็นระยะ ๆ เพ่่อช่วยกำากับดูแลตอบข้อสงสัย  

นอกจากนี�น่าจะมีการนำาเสนอรูปแบบบทเรียนท่ีหลากหลาย มีทั�งวิดีโอ การสอน

ไลฟ์สด สำาหรับด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ เคร่่องคอมพิวเตอร์ หร่อโทรศัพท์ม่อถ่อ ความ

สามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นปัญหาในหลาย ๆ ท่ี เพราะว่าบางท่ีก็เข้า

ไม่ได้เลย กิจกรรมอ่่น ๆ เช่น การปฐมนิเทศ การติดตาม ก็ปรับมาใช้ออนไลน์บ้าง 

หร่อบางท่ีท่ีพอจะไปได้กไ็ป หร่อว่าฝากได้ กำาลังคิดว่าอย่างเช่น อสม.หร่อเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข ท่ีไหนท่ีไปไม่ทันไปไม่ถึงก็อาจจะขอแรงบุคลากรเหล่านี�ให้นำาไปได้  

หร่อชาวบ้านบางคนท่ีพอจะมีความรู้อ่านออกเขียนได้ก็ให้ช่วยบ้าง หร่อรุ่นพ่ีก็มา

แนะนำา ตอนนี�ก็พยายามจะเนน้กิจกริริมชั่มริมศิึษย์เก่า ซ่ึึ่งพวกนี�เขาก็ช่วยแนะนำา

รุ่นน้อง ๆ ได้ดีพอสมควร
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 ทีนี�ก็มีปัญหาท่ีพบ ค่อทักษะพวกนี�ท่ีเขาใช้ On hand, Online, On air  

ครูยังขาดทักษะ ไปโทษครูก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาในสถาบันท่ี

สอนวิชาครู ก็ต้องเอาพวกนี�มาพูดหาร่อกันแล้วว่าควรจะทำาอย่างไร ถึงแม้จะเรียน

แล้วครูก็ขาดส่่อการสอน แนวทางในการดำาเนินการก็ส่่อท่ีกล่าวมาแล้ว ค่อส่่อ  

๖๐ พรรษาสำาหรับประถม ส่่อ ๖๕ พรรษาสำาหรบัมัธยม แตบ่างทอ่ีานดูก็ยังไม่พร้อม

ร้อยเปอร์เซ็ึ่นต์ ยังต้องค่อย ๆ ปรับแก้ไปเร่่อย ๆ สถานศึกษายังขาดอุปกรณ์หร่อ 

มีไม่เพียงพอ เช่น ตอนนี�ยังไม่ชินกับการอ่านหนังส่อ เขาก็ให้วาดรูป เขียนทำาหนังส่อ

เล่มเล็ก ซ่ึึ่งก็มีประโยชน์มาก นอกจากให้สอนเร่่องวิชาการแล้ว ตอนนี�ก็สอน

เร่่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึึ่งส่ิงพวกนี�เดิมก็ค่อว่า 

เราสอดแทรกเข้าไป หร่อว่าเร่่องจริยธรรมคุณธรรมจะใส่อย่างไร หร่อเร่่องของ 

การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ก็มีให้เคร่่องดนตรีไว้ และครูบางคนท่ีสอนได้ถึง 

เขาเป็นผู้้บริหารแล้วก็ไปขอร้องเขาให้ยังสอน ทั�งศิลปะของพ่�นถ่ิน ศิลปะของ

ประเทศ หร่อแม้แต่ของประเทศเพ่่อนบ้านก็ให้เรียนรู้ไว้ แต่ตอนนี�ก็ทำายาก

สุ่�อ ๖๕ พุริริษา

สุ่�อ ๖๐ พุริริษา
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 เ ร่่องท่ีเราต้องฝึกนี�  จัดการิเร่ิยน้ำการิสุอน้ำให้ันั้ำกเร่ิยน้ำรู้ิริอบด้าน้ำ  

ม่ทักษะช่ั่วิต ทักษะการิทำางาน้ำ ตอนนี�ต้องพยายาม แล้วก็นึกถึงว่าทำาอย่างไร 

ต้องเลี�ยงชีพได้ ได้ความรู้จากโรงเรียนและให้ทำาได้ เวลานี�คุยกับนักเรียนก็คุยเร่่องนี�  

และทักษะการส่่อสารก็ฝึกหัดให้ได้เรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การเรียนการสอนต่อไปนี�จะทำาอย่างไรให้รู้รอบด้าน ให้มีทักษะชีวิต ทักษะการทำางาน 

ซ่ึึ่งอาจจะทำาเป็นคลิปสั�น ๆ  หร่อว่าทำาแบบนี�ทำาอย่างไร เขาก็สอนกัน การผ้ลิต ผ้ลิตได้ 

ขายเป็น ค่อจะต้องสามารถแนะนำาท้องถ่ินว่าให้ขายได้ อาจจะขายออนไลน์ 

ทำาอย่างไร เพราะหลายคนก็ผ้ลิตได้ สินค้าก็ไม่เลว ทำาได้ดีแต่ว่าไม่กล้าท่ีจะไปตลาด

เพราะวา่กลัวโลก การเรยีนรู้สารสนเทศ เรากต้็องใชส้ารสนเทศ แลว้ก็ใช้อ่านหนงัส่อ  

เขียน หลาย ๆ อย่าง อย่างเช่นพระปริยัติธรรม หร่อท่ีไปเรียนตามวัดท่ีนักเรียน 

เป็นเณรและอยู่ท่ีวัดต่าง ๆ มาเรียน โชคดีเพราะว่าหลาย ๆ อย่าง เช่นทีวี จะให้

ครอบครัวหน่ึงแจกทีวี ๑ เคร่่องก็อาจจะลำาบาก แต่ถ้าวัดหน่ึงแจกทีวีเคร่่องหน่ึง
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ก็จะคุ้มค่า แล้วก็มีส่่อการสอน อย่างเร่่องวิทยาศาสตร์เดี�ยวนี� สวทช. ทำาอุปกรณ์

การสอนท่ีเรียกว่า KidBright เอามาทำาเวลาออกแบบอะไรตา่ง ๆ ไดเ้ยอะแยะมาก

ตามจินตนาการ แล้วเราก็ต้องดูท่ีจะรวมเร่่องเทคนิค ตอนนี�ไปดูท่ีลำาบากท่ีสุด 

ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เสียด้วยซึ่ำ�าไป เป็นการอ่านการเขียน อ่านออกเขียนได้ธรรมดา ๆ  

ยังยาก ถ้าอ่านออกเขียนไม่ได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เหม่อนกัน เราก็ 

ใช้วิชาโบราณวธีิโบราณ ค่อใหอ่้านหนงัส่อเขยีนหนงัส่อไป แลว้ทำาอยา่งไรตอ้งไมใ่ห้

เบ่่อด้วย ให้นักเรียนสอนแบบปฏิิบัติการลงม่อทำาด้วยตัวเอง อย่างตามโรงเรียน 

ก็ให้นักเรียนเขียนเหม่อนไดอารีประจำาตัว เขาบอกชีวิตก็น่าเบ่่อไม่ได้ทำาอะไร  

วัน ๆ ก็เหม่อน ๆ กัน เขาก็เขียนได้ดีนะ ตั�งแต่ ป. ๑ ถึง ม. ๖ ก็เขียน ให้บรรยายว่า

ทำาอย่างไร อย่างท่ีทหารเข้าไปสอน ถามเขาก็บอกว่าพ่ีทหารสอนอะไรบ้าง วันนี� 

ช่วยกันทำาเล้าไก่ ช่วยกันถอนหญ้า ปลูกอะไรไป ปลูกพวกนี�มีประโยชน์อะไร  

เขาเขียนมาได้ทุกวัน เขียนส่งมาให้อ่าน ก็ดี ก็ฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกการใช้

ความคิด ค่อต้องเอาทุกเร่่องเวลานี� เน้นให้เด็กลงม่อปฏิิบัติ
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 การสอนจริยธรรมคุณธรรม ให้เป็นคนดีมีจิตอาสาอยากช่วยเหล่อ 

คนอ่่น อันนี�ทำาอย่างไร ถ้าจะสอนออนไลน์สอนอย่างไร ถ้าไม่ออนไลน์ ค่อท่ัว ๆ ไป 

ถ้าครูเป็นคนดีทำาดีก็เหม่อนเป็นตัวอย่างให้เขา และการวัดประเมินผ้ลการเรียนท่ี

หลากหลายเหมาะสมกับวิธีสอน  อย่างนี�ก็ร่วมกันทำาความสะอาด  สร้างฝายชะลอนำ�า  

ท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงก็ค่อการนิเทศการสอน ซึ่ึ่งเร่่องนี�หายไปเยอะ แต่ก่อนนี�จะมี

ศึกษานิเทศก์มานิเทศหร่อช่วยแนะนำาการสอน แล้วก็วัดประเมินผ้ล เพราะว่า 

การสอนบางทีถ้าไปถามแล้วก็อึก ๆ อัก ๆ ถามไปถามมาเขาบอกว่ารู้บ้าง นักเรียน 

ก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง ครูก็งง ๆ ไม่รู้จะสอนอยา่งไร ก็บ่นโชคชะตาตวัเองไปเสยีคร่ึงช่ัวโมง

กว่าจะสอน สอนคร่ึงช่ัวโมง
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 ท่ีผ่้านมาก่อนท่ีจะเกิดโควิดก็ใช้เทคโนโลยีมาบ้างแล้ว เช่น สุ่�อทางไกล 

สุองทาง ได้ลองไปให้ทางโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย บางทีก็สอนโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามทางด้านห้องแล็บ ก็ทำาให้เด็กในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามเขาเข้าถึงทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิทยาศาสตร์

สุขภาพได้มากขึ�น มีตัวอย่างมีครูโรงเรียนจุฬาภรณ์มาสอนสาธิตให้นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย ฯ ในด้านการใช้กล้องจุลทรรศน์ ก็ได้อุปกรณ์ท่ีให้ทั�งสองทาง  

ทางบริษัท Huawei เขาส่งเสริมมาให้มีส่่อทั�งสองทาง ส่่อพูดกันได้ ส่่อสารสองทาง

ก็จะมีประโยชน์มาก
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 สุดท้ายก็จะเป็นเร่่องของความท้าทาย งานเกษตรงานอาชีพสำาคัญย่ิง  

เพราะช่วงโควิด ๑๙ ท่ีผ่้านมาเห็นชัดว่าช่วยสร้างความม่ันคงทางอาหารให้แก่

ครอบครัวและชุมชน เร่่องการิเกษตริทำาให้มีกิน นักเรียนนำาความรู้ไปทำาเกษตร

ท่ีบ้านตนเอง ผ้ลิตอาหารเองในช่วงท่ีโรงเรียนปิดเพราะโควิด ก็ให้บูรณาการ

การเกษตรใน ๘ กลุ่มสาระ เด็กก็นำาไปเรียนท่ีบ้านท่ีเลี�ยงปลาเลี�ยงหมูเลี�ยงไก่  

แต่ก็ต้องรักษาความสะอาดอย่างท่ีอธิบายไปเม่่อกี�นี�  ก็ได้นึกถึงเร่่องชุมชนเบิกบาน 

อาหารปลอดภัยน่ีแหละ เด็กเขาก็จดบันทึก แล้วก็เขียนคำานวณอาหารสัตว์  

ก็ได้คณิตศาสตร์ คำานวณอาหารสัตว์ว่ามีก่ีตัว ต้องใช้อาหารท่ีผ้สมด้วยอะไรเท่าไร  

คำานวณให้ดูก็ดี
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 การิอาช่ั่พุท่�ใช้ั่ใน้ำช่ั่วิตปุริะจำาวัน้ำ เช่น เย็บผ้้า ปัจจุบันก็สอนทั�งเย็บม่อและ

เย็บจักร ทำาหน้ากากผ้้าไวใ้ช้เองหร่อทำาจำาหน่ายเป็นรายได้ได้ งานซ่ึ่อมเคร่่องไฟฟา้  

การเดินสายไฟก็เป็นการช่วยรายได้ วิธีการสอนงานอาชีพเหล่านี�ต้องสอนให้เห็น

การปฏิิบัติจริงด้วย แต่บางทีก็ลำาบาก เพราะว่าเคร่่องม่อบางอย่างเป็นเคร่่องม่อ 

ท่ีมีราคาก็ต้องไว้ท่ีโรงเรียน จะแจกไปแต่ละคนก็ลำาบาก ต้องมีศูนย์ จัดเข้าเป็น 

กลุ่มแม่บ้าน อย่างเช่นการสอนทำาเคร่่องเงินเด็กตั�งแต่ประถมจนถึงมัธยมก็เรียน  

มีครู อาจจะทำาเป็นคลิปสั�น ๆ  ใหเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง วิธีการประมวลผ้ลเรยีนรู้แบบใหม่  

38



อย่างเช่นการทำาเคร่่องเงินให้นักเรียนตามภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ปกติผู้้สอนจะ

ทำาให้ดูพร้อมอธิบาย ให้นักเรียนเห็นด้วยตาและลงม่อทำาตาม ผู้้สอนคอยแนะนำา

เพ่่อให้ได้ชิ�นงานท่ีดีออกมา เป็นการฝึกสมาธิในการทำางานไปพรอ้มกับความอดทน  

งานสอนอาชีพเหล่านี�ถ้าหากไม่สามารถเจอกันและรวมกลุ่มได้ เราก็ต้องคิดวิธี

การสอนใหม่ ๆ ไปเร่่อย ๆ ตามสถานการณ์ ค่อครูก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา  

ลองคิดวิธีการสอน
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 เร่่องสหกรณ์นักเรียน ยังต้องเน้นเร่่องการทำาบัญชีรับจ่าย จริง ๆ แล้ว

เขาต้องทำางานเป็นทีม แต่ว่าเม่่อเวลารวมกันไม่ได้ก็อาจจะลำาบาก ต้องดูว่าทำาได้ 

แค่ไหน แทนท่ีแต่จะก่อนนี�ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์หร่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

เคยจัดงานทัศนศึกษาไปดูท่ีต่าง ๆ ก็อาจจะต้องใช้การเขียนการอ่าน หร่อ 

หลักทฤษฎีีแทน หร่อให้เด็กซ่ึ่�อขายออนไลน์ ให้มีความรู้และสามารถไปช่วยเหล่อ

ผู้้ปกครองและกลุ่มอาชีพในชุมชนได้ด้วย
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 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไม่วา่จะอยู่ภายใต้ 

สภาวะอย่างไร เร่่องการปลูกฝังให้เด็กมีความตระหนักและมีจิตสำานึกร่วมกัน

อนุรักษ์ป�าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอ่่น ๆ ในชุมชนของตนเอง

ก็ยังเป็นเร่่องจำาเป็นและต้องเน้นให้มากขึ�น เพราะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยเฉพาะป�าไม้ถูกทำาลายไปอย่างรวดเร็ว ในพ่�นท่ีทำางานอยู่ก็หลายแห่งท่ีเขาพูด

แต่ว่าทำาลายไปแล้วก็ทำาให้ขาดนำ�า ก็ร่วมม่อกันเชิญทางชลประทานเข้ามาช่วยดู  

หร่อกรมทรัพยากรนำ�า กรมทรัพยากรนำ�าบาดาล ก็ช่วยกันหาร่อกันว่าใครจะแบ่ง

หน้าท่ีช่วยกันอย่างไรบ้าง ส่วนวิธีการสอนก็สอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  

เห็นความงดงามและความน่าสนใจของธรรมชาติ ความปีติท่ีจะได้ศึกษาและ

อนุรักษ์เก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวของชุมชนต่อไป เป็นความรักผู้กพันและหวงแหน

ในทรัพยากรของตน ในขณะเดียวกันกับส่ิงท่ีมีในธรรมชาติ ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติ 
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น่ีก็จะเป็นส่่อการสอนต่าง ๆ  ได้หลายอย่าง ท่ีบ้านน่ี อย่างโครงการท่ีเราเคยทำากันมา  

เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยน่ีก็ไม่ต้องหยุด เพราะว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ 

ในการสอนการทดลองวิทยาศาสตร์ การดูการสังเกต ส่วนมากเป็นอุปกรณ์การครัว 

ท่ีทุกคนก็มีอยู่ท่ีบ้าน หร่อว่าของท่ีใช้ในบ้าน ไม่ใช่ของท่ีต้องหาซ่ึ่�อมาด้วยราคาแพง 

อะไร ก็ให้แนะนำากันได้ ส่วนเร่่องมรดกทางวัฒนธรรมก็ต้องช่วยกันรักษาและ

ส่บสาน เช่น แต่ก่อนนี�ก็จะมีอย่างฟ้อนมโนรา แต่เดี�ยวนี�ตามโรงเรียนสอนดนตรี

ท่ีจะเล่นประกอบไว้ด้วย เด็กจะภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาของไทยด้วย
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 ท่ีทำาไว้ก่อนท่ีจะเกดิโควิดค่อการขยายผลจากโรงเรียนส่่ชุมชน ความรู้ 

ต่าง ๆ ท่ีมีในโรงเรียนก็ขยายไปสอนในชุมชน แต่บางอย่างครูเขาก็บอกว่าไปไม่ได้

เพราะว่าติดข้อบังคับท่ีห้าม แทนท่ีสอนท่ีโรงเรียนไม่ได้ก็ไปสอนในชุมชนได้ไหม 

โรงเรียนเองก็ใช้เป็นศูนย์พัฒนาความรู้ด้วย ค่อตั�งเป็นฐานเรียนรู้ก็มีคนเข้ามาเรียน  

ในด้าน้ำการิเกษตริเราแจกเมล็ดพันธ์ุ ต้นกล้า ให้ครัวเร่อนผ้ลิตได้เอง โรงเรียน

เป็นศูนย์บริการความรู้ ให้กลุ่มแม่บ้านมาฝึกเร่่องงานหัตถกรรม งานทำาอาหาร  

เร่่องความสะอาด การรักษาบ้านเร่อน สุขภาพส่วนตัว ความสะอาดส่วนตัวให้ด้วย  

ในช่วงโควิดผ้ลิตผ้ลการเกษตรจึงนำาไปแจกท่ีบ้านได้ ไม่ใช่ครบถ้วนแต่ก็มีบ้างก็ได้

เร่่องสุุขภาพุอน้ำามัย เร่่องการิทำาบัญช่ั่ครัิวเร่ิอน้ำ ก็ยังไปสอนกันอยู่ เพราะบางที

อาชีพขายของแต่ว่าขายไปเร่่อย ๆ ไม่เคยรู้เลยว่าตัวได้กำาไรเท่าไร
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 ปีระสบการณ์จากโควิดทำาให้ทุกคนต้องปรับวิธีในการทำางาน เช่น  

การดำาเนินการของโครงการ กพด. ของโรงเรียน เน่่องจากไม่สามารถเดินทางได้ 

ก็กลับมาใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามแบบผ่้านส่่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีปัญหาบ้างเพราะ

บางทีก็ไม่มีสัญญาณ หร่ออยู่ ๆ ก็ฝนตกลงมาเฉย ๆ ก็มีเจ้าหน้าท่ีใช้ม่อถ่อถ่ายแล้ว 

ก็ส่งมาให้ มีปัญหาเร่่องครัวไม่ได้มาตรฐานทางสุขอนามัย ตอนนี�ก็ใช้วิธีไปปรับปรุง

ไปบริจาค ขายของออนไลน์ อย่างประกอบอาชีพต่าง ๆ  ตอนนี�เร่่องขายของนี�ลำาบาก

มาก อย่างร้านท่ีทำาเองท่ีร้านภูฟ้าก็ถูกปิดทำาใหข้ายของไดย้ากลำาบาก ก็ต้องปรับตัว

เช่นให้ขายออนไลน์ วันนั�นก็พบท่านอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ขอให้ท่าน

จัดหลักสูตรช่วยอบรมเจ้าหน้าท่ีโครงการตอนกันยาตุลา ให้นำาความรู้ไปถ่ายทอด

กลุ่มอาชีพในถ่ินทุรกันดาร แล้วก็เพ่ิมการพัฒนาช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ 

ของกลุ่มอาชีพ ช่วยเสริมยอดขายและสร้างรายได้ของกลุ่มต่อไป
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 ขอสรุปีว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในชว่งต่อ ๆ ไป 

ก็จะต้องใช้วิธีการหลาย ๆ  รูปแบบผ้สมผ้สานไป ทั�งรูปแบบเดิม  

เช่น สอนให้เขียนด้วยสมุดดินสอปากกา ไปจนถึงการสอน

โดยใช้เทคโนโลยี ท่ีสำาคัญค่อการสอนเร่่องคุณธรรมและ

จริยธรรม อาจจะต้องเป็นการคุยกันว่าทำาแบบนี�ถ้าทำาไม่ถูก

ตามคุณธรรมและจริยธรรม มีข้อดีข้อเสียอย่างไร ผู้้เป็นครู

ก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลา คิดวิธีใหม่ ๆ หาวิธีการสอน

แบบใหม่ไปเร่่อย ๆ ตามสถานการณ์ และสถาบันต่าง ๆ เช่น 

คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ก็ต้องคิดว่าจะให้นักศึกษา

มีความสามารถในการท่ีว่าจะสอนแบบใหม่ได้อย่างไร  

ก็เท่ากับช่วย ๆ กันคิด

46



ทั�งหมดนี�ก็เพ่ือจะหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชน

เกิดทักษะด้านต่าง ๆ สามารถปีรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ท่ีเปีล่ียนแปีลงไปีได้ แล้วก็มีรายได้ 

เลี�ยงตัวเองเป็ีนท่ีพ่ึงของครอบครัว สร้างชุมชน  

นำาปีระเทศึให้ก้าวหน้าส่่อนาคตอย่างม่ันคง พร้อม 

ท่ีจะร่วมกับชุมชนระหว่างปีระเทศึ หลังโควิดน่ี 

ก็คงจะต้องมีการติวอย่างขนานใหญ่ ทั�งอ่าน เขียน  

พ่ด ฟััง ก็เป็ีนวิธีการท่ีจะต้องคิดเสียตั�งแต่ตอนนี�  

พอโควิดหายเปิีดเรียนได้จะต้องเร่ิมต้นกัน ก็ขอไว้แค่นี�  
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