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   คนเรำทุกคนฝึกฝนได้ ควำมพิกำรไม่ใช่อุปสรรคในกำร
ฝึกฝนตนเองให้มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมำคำรวะ  

โรงเรียนศรีสังวำลย์
เด็กดีมีจริยธรรม โรงเรียนสร้ำงได้

	 ค�ากล ่าวนี้ของครู โป ้ - ทิพย ์ภาพร  
เนตรแก้ว	 ครูผู้สอน	 และปฏิบัติหน้าที่รอง 
ผู ้อ�านวยการ	 กลุ ่มบริหารงานบุคคลและ
กิจการนักเรยีน	โรงเรยีนศรสีงัวาลย์ สะท้อน

ให้เหน็ถึงแนวคดิในการฝึกฝนพฒันานกัเรยีน
ของท่ีนี	่โดยยดึหลกัความเท่าเทียมกนัในสทิธิ
ของความเป็นมนษุย์	ท่ีมองว่าคนทุกคนฝึกฝน
ได้	 แม้จะมีความพร้อมของสภาพร่างกาย 
แตกต่างกันก็ตาม	
		 โรงเรียนศรีสังวาลย์	 เป็นโรงเรียนใน
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ต้ังอยู ่ ท่ีอ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุร	ี
ให้การศึกษาส�าหรับคนพิการระดับก่อน
วัยเรียน	 และวัยเรียนทั้งระบบประจ�า	 และ 
ไปกลับ
	 เมือ่คนท่ีมแีขนขาร่างกายปกติ	สามารถ
บ่มเพาะจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นทั้งทาง
กาย	 วาจา	 ใจได้	 แล้ว	 ท�าไมคนที่มีความ
พกิารจะฝึกฝนตนเองไม่ได้…นีค่อืโจทย์ตัง้ต้น
ทีโ่รงเรยีนแห่งนีใ้ช้ความพากเพยีร	และความ
เอาใจใส่ของครูบาอาจารย์	 สร้างนักเรียนผู้มี
ความพิการ	ให้มีความสุภาพ	อ่อนโยน	พูดจา
ไพเราะ	 ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ออกมาจากใจได้
ส�าเร็จ	

เริ่มต้นที่…เรำมำสวัสดีกัน 
 “เพราะความพิการหรือเปล่านะที่ท�า
ให้เด็กๆ ไม่ท�าความเคารพคุณครู หรือเป็น
เพราะ ‘ใจ’ของเขาที่ไม่อยากแสดงความ
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เคารพ”	ความคดิน้ีแวบเข้ามาในความคิดของ
ครูโป้	เมื่อมองไปยังเด็กนักเรียนของโรงเรียน
ศรีสังวาลย์	 แล ้วพบว่าเด็กที่นี่ เวลาเจอ 
ครูบาอาจารย์ก็จะก้มหน้างุดๆ	 เมื่อมีแขก 
มาเยี่ยมก็ไม่มีนักเรียนคนไหนยกมือไหว้	 
หรือพูดจาทักทายด้วยสีหน้าแววตาที่แจ่มใส	
	 หลังจากคิดทบทวนแล ้วยังไม ่พบ 
ค�าตอบทีพ่อใจ	ครโูป้กข็อความร่วมมอืร่วมใจ
จากครูคนอืน่ๆในโรงเรยีนมาร่วมท�าวจิยัแบบ
ไม่เป็นทางการด้วยกัน	เพื่อค้นหาว่าสาเหตุ	
	 ผลจากการระดมสมอง	พบว่า	ร่างกาย
ที่พิการไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแสดงความ
อ่อนน้อมถ่อมตนของนักเรียนเลย	 เพราะ
บางคนแม้จะมีความพิการ	เช่น	มือเกร็ง	แต่
ก็ยังสามารถพูดคุยทักทายได้	 ดังนั้น	 สาเหตุ
ที่เด็กๆ	 ไม่แสดงความเคารพหรือทักทาย 
คนอืน่	น่าจะมาจากการทีโ่รงเรยีนไม่ได้อบรม
บ่มสอนในสิ่งที่ถูกที่ควรมากกว่า	
	 นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา	 คุณครูทั้ง
โรงเรียนจึงร่วมมือร่วมใจกันเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้นักเรียนด้วยการพูดจาทักทายและ
สวัสดีกัน	 รวมถึงยังสอนให้นักเรียนทุกคน
พูดจาทักทาย	 และสวัสดีคุณครูทุกครั้งที่ได้

พบเจอกัน	 เมื่อนักเรียนรุ่นน้องเจอหน้ารุ่นพี ่
ก็ต้องทักทาย	 และไหว้อย่างสวยงาม	 ส่วน
รุ่นพี่ก็ต้องยกมือรับไหว้และทักทายรุ่นน้อง
เช่นเดียวกัน	 จนท่ีสุดเมื่อสิ่งท่ีท�านี้กลายเป็น
ธรรมชาติ	 และกิจวัตรประจ�าวันของคนทั้ง
โรงเรียน	เมื่อมีใครมาเยี่ยม	เด็กๆ	ในโรงเรียน
ศรีสังวาลย์ก็จะเข้าไปพูดคุยทักทายด้วย
สีหน้าแววตาที่ยิ้มออกมาจากใจอย่างแท้จริง	
	 ทัง้หมดนี	้จงึเป็นบทสรปุทีด่ขีองคณุครู
ในโรงเรียนว่า	 คนเป็นครูต้องเป็นตัวอย่างท่ี
ดีของนักเรียน	 คนเป็นครูต้องทวนซ�้าย�้าคิด	 
เพือ่ปลกูฝังสิง่ท่ีดใีห้เกดิข้ึนในใจนกัเรยีน	และ
ท�าให้เห็นว่าแม้จะเป็นคนพิการก็สามารถ
พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของตัวเอง
ให้เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน	 มีกิริยา
มารยาทที่งดงามน่าชมได้	

ปลกูคุณธรรม เท่ำกบัสร้ำงคนดสีูส่งัคม 
	 หลงัจากเหน็ผลดขีองการอบรมสัง่สอน
ให้นักเรียนมีคุณธรรมแล้ว	 เมื่อทางโรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมให้ท�า
โครงการโรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิง
คณุธรรม	ครใูนโรงเรยีนกช่็วยกนัคดิโครงการ
เพือ่น�ามาพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมของเดก็ๆ	
ในโรงเรยีน	โดยมแีนวคดิหลกัว่า	“ท�าอย่างไร	
โรงเรียนศรีสังวาลย์จึงจะสามารถสร้างคนด ี
สู่สังคม”	
	 นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนท�า
โครงการต่อมาคือ	 “ศรีสังวาลย์สร้างคนด ี
สูส่งัคม :นทิานสนามหญ้า”	ทีม่าจากปัญหา 
ที่ว่า	 เด็กที่มีความพิการมักไม่กล้าแสดงออก	
ไม่กล้าพูด	 กล้าสบตา	 ทางโรงเรียนจึงคิด
กิจกรรมที่ท�าให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง
ด้วยการ	 “เล่านิทาน”	 โดยเริ่มจากการให้
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นักเรียนที่เป็นกรรมการนักเรียนมาช่วยกัน
เขียนพล็อตเรื่อง	วาดรูป	เขียนการ์ตูน	โดยมี 
พี่เอ๊าะ-ผดุง ไกรศรี นักวาดการ์ตูนผู้สร้าง
สรรค์หนูหิ่นอินเตอร์ให้เป็นที่รู้จัก	 ช่วยเหลือ
ให้นิทานหลายๆ	 เรื่องที่เด็กๆ	 ช่วยกันคิด	
กลายเป็นซีรีย์ที่มีความสนุกสนาน	 เมื่อเขียน
เร่ืองเสร็จแล้ว	 นักเรียนต้นแบบก็จะน�าไป
ฝึกแสดง	 พอถึงเช้าวันศุกร์	 พี่ๆ	 จะมาแสดง
ให้น้องๆ	 ดูที่สนามหญ้าเดือนละครั้งหรือ 
สองครั้ง	ส่วนน้องๆ	ก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคอย
ช่วงเวลานี้มาก	
	 ส่วนใหญ่เรื่องราวที่เด็กๆ	 น�ามาเล่า
เป ็นนิทาน	 คือ	 เรื่องราวใกล้ตัวในชีวิต
ประจ�าวัน	เช่นเรื่อง	“ของหายได้คืน”	ดังนั้น 
นอกจากเด็กๆ	 จะได้ความสนุกสนานแล้ว	

ยังได้ซึมซับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปโดย
ปริยาย	 เมื่อแสดงท่ีโรงเรียนจนเกิดความ
มั่นใจแล้ว	 คุณครูก็ชักชวนเด็กๆ	 ให้ไปแสดง
ยังโรงเรียนด้อยโอกาสอื่นๆ	 แรกๆ	 เด็กๆ	 
ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะท�าได้	 เพราะโดยปกติ
เด็กท่ีมีความพิการจะมีความอาย	 ไม่กล้า
แสดงออกอยู่มากกว่าเด็กทั่วไป	แต่เมื่อได้ยิน
เสยีงปรบมอื	ค�าชืน่ชม	เสยีงหวัเราะจากคนดู	 
ก็กลายเป็นพลังผลักดันให้พวกเขากล้า
แสดงออก	โดยไม่มีค�าว่า	“ความพิการ”	มา
ลดทอนก�าลังใจอีกต่อไป	
	 จากจดุเริม่ต้นทีอ่ยากสร้างวนิยัให้เดก็ๆ	
ด้วยการไหว้	 มาวันนี้โรงเรียนศรีสังวาลย ์
สามารถสร้างเด็กให้กล้าแสดงออก	 โดยมอง 
ข้ามความพิการของตัวเองได ้	 โดยมีคร ู
เป็นต้นแบบร่วมคดิร่วมท�า	มกีารสร้างนกัเรยีน
ต้นแบบ	 ขยายเครือข่ายจากชั้นอนุบาล 
ไปยังชั้นอื่นๆ	 แผ่ขยายกลายเป็นโรงเรียนที ่
คิดเห็น	และท�าไปในทิศทางเดียวกัน	
	 นอกจากนั้น	 ด ้วยความพิเศษของ
โรงเรียนแห่งนี้	ที่ผู้คนมักจะน�าของมาบริจาค 
อยู่เนืองๆ	ท�าให้เด็กๆ	มีข้าวของเครื่องใช้เกิน
ความจ�าเป็น	เพราะด้วยความพกิารบางอย่าง 
ท�าให้	เด็กๆ	ไม่สามารถใช้สิ่งของบางอย่างที่
ได้รับบริจาคมาได้	เช่น	ดินสอสีแท่งสั้นที่เด็ก
จับไม่ถนัดมือ	 หรือของบางอย่างเก่าเกินไป	 
เด็กๆ	 ก็ไม่อยากได้	 คุณครูจึงคิดโครงการ	
“ธนาคารจิตประภัสสร”	 ขึ้น	 เพื่อเป็น
ธนาคารรับฝากสิ่งของที่ไม่ใช้ของนักเรียน	
เมื่อรวบรวมได้มากพอก็จะชักชวนนักเรียน
ไปบรจิาคให้เดก็ๆ	ในโรงเรยีนด้อยโอกาสอืน่ๆ	
ท�าให้เขาเห็นว่าของท่ีเขาไม่ใช้	 สามารถเป็น
ประโยชน์กับคนอื่นได้	 และท�าให้เด็กๆ	 เห็น
คุณค่าของสิ่งของ	และรู้จักการแบ่งปัน
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ควำมพิกำรไม่ใช่ “ปัญหำ” 
	 ความตั้ ง ใจของคุณครู ในโรงเรียน 
ศรีสังวาลย์นอกจากอยากจะสร้างเด็กๆ	ให้มี
วินัยแล้ว	 ยังอยากให้นักเรียนที่มีความพิการ
รักและเอาใจใส่ร่างกายของตนเอง	 สร้าง
บุคลิกภาพที่ดีให้เกิดขึ้น	 โดยไม่น�าความ 
พิการมาเป็นข้อจ�ากัดของชีวิต	 ดังน้ันเด็กๆ	
ที่น่ีนอกจากจะมีมารยาทสุภาพเรียบร้อย	
ยิ้มแย้มแล้ว	การแต่งตัวก็ต้องสะอาดสะอ้าน	

	 อย่างไรก็ตาม	ความยากล�าบากหนึ่งใน 
การท�าโครงการคร้ังน้ี	 คือ	 ความพิการของ
นักเรียนน่ันเอง	 เพราะนักเรียนที่นี่บางคน	
“เรียนไป	 ผ่าตัดไป”	 ต้องเข้ารับการรักษา
เป็นระยะ	บางคนต้องรับการผ่าตัดเพื่อแก้ไข 
ความผิดปกติของร่างกายปีละ	 3-4	 ครั้ง	 
แต่ละครั้งที่เด็กๆ	 กลับมาจากการรักษา	
คุณครูต้องช่วยกันฟื ้นฟูระดับสติปัญญา 
กันใหม่	 ท�าให้สิ่งนี้กลายเป็นอุปสรรคบ้าง	
แต่ก็ไม่เกินก�าลังความสามารถของคุณคร	ู
นอกจากนั้น	 บางครั้งที่มีการรับคุณครูใหม่
เข้ามา	กว่าจะปรบัความคดิทศันคตใิห้เป็นไป
ในทางเดียวกันก็ต้องใช้เวลา

	 หากจะบอกว่าความส�าเรจ็ของโรงเรยีน
ศรีสังวาลย์เกิดมาจากอะไร	สิ่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนคือความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 ทั้ง
คณะผู้บริหาร	 คุณครู	 ร่วมถึงผู ้ปกครองที่
บางส่วนก็พักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรียนท่ี
ช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ	 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม	
	 ทุกวันนี้โรงเรียนศรีสังวาลย์	 ได้พิสูจน์
ให้คนภายนอกเห็นแล้วว่า	 “เด็กพิการทุก
คนมีศักยภาพท่ีจะเป็นคนดีได้ไม่ต่างจาก 
คนท่ัวไป”	อยูท่ี่ว่าคณุคร	ูและทุกคนท่ีรายล้อม 
พวกเขาจะช่วยกนัสร้างสิง่ดีๆ 	นีใ้ห้เกดิข้ึนมาก
น้อยเพียงใดเป็นส�าคัญ 




