บทบรรณาธิการ
12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วนต่างร่วมมือ
ร่วมใจกันจัดกิจกรรม เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
พระองค์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่พสกนิกร
ชาวไทย ในฐานะ “คู่บุญคู่พระราชหฤทัย” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจในการบ�าบัดทุกข์บา� รุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
ทรงพระเมตตาต่อชนทุกชาติทุกศาสนา พสกนิกรล้วนได้ประจักษ์แล้วว่า พระองค์
ทรงรักและเอื้ออาทรต่อราษฎร ประดุจความรักของมารดาที่มีต่อบุตรโดยแท้ และ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลนี้ กองบรรณาธิการ ขอน้อมถวายพระพรชัย ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิง่ ยืนนาน เป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย สืบนานไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม เป็นหนึ่งในวันส�าคัญของคนไทย
เป็นวันทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 ทรงทอดพระเนตร
สุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง ที่ค�านวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นย�า รัฐบาลจึงก�าหนดให้วันที่
18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กองบรรณาธิการ
จึงน�าเสนอเรื่องราวของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในสกู๊ปพิเศษประจ�าฉบับนี้
ส�าหรับ “ครู” ผูซ้ งึ่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็นพ่อแม่คนทีส่ องนัน้ ถือเป็นความหวัง
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่ได้ฝาก “ลูก” ให้มาเป็น “ลูกศิษย์” ของเรา โดยหวังให้ได้รับ
ความรู้ และการอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคม ผมเชื่อว่าทุกท่าน ต่างมีความรัก
ความเมตตาต่อศิษย์ เปรียบดุจลูกในอุทรเช่นกัน ขอให้พวกเราผู้ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ ร่วมกันสร้างสังคมให้รุ่งเรืองและ
เป็นอนาคตของชาติเราต่อไปครับ
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18 สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จากปฏิบต
ั ก
ิ ารช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูปา่ อะคาเดมี่ ทีต
่ ด
ิ อยู่

ในถ�า้ หลวง วนอุทยานถ�า้ หลวง - ขุนน�า้ นางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้เวลารวม 18 วัน ในการช่วยเหลือผูป
้ ระสบภัย และสามารถน�าทุกคน

ออกจากถ�า้ ได้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เหตุการณ์นเี้ ป็นเหตุการณ์

ส�าคัญระดับชาติกา้ วไปจนถึงระดับนานาชาติทท
ี่ า� ให้เราเห็นพลังส�าคัญ
สองพลัง คือ

พลังแรก คือ พลังของ ‘มนุษยชาติ’ ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ยากล�าบาก สภาพ
ทางธรรมชาติทโี่ หดร้ายและเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และการร่วมมือร่วมใจกันของผูค้ นทัว่ โลก
ที่ก้าวผ่านก�าแพงทางด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และการเมือง เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัย
ทั้ง 13 คน ให้ออกมาจากถ�้าได้เป็นผลส�าเร็จ
พลังทีส่ อง คือ พลังของ ‘วิทยาศาสตร์’ ด้วยเพราะวิทยาศาสตร์ (Science) คือ ความ
รูเ้ กี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งกระบวนการประมวลความรู้
เชิงประจักษ์ ทีเ่ รียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ จากปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือทีมหมูปา่
อะคาเดมี่ จะเห็นได้วา่ มีการน�าเอาเทคโนโลยีทหี่ ลากหลายตัง้ แต่เทคโนโลยีดาวเทียมทางทหาร
อากาศยานไร้คนขับ การส�ารวจภูมปิ ระเทศและภูมสิ ณ
ั ฐานของถ�้าอย่างละเอียด ด้วยวิธกี าร
ทางธรณีวิทยา การคาดการณ์สภาพอากาศตามหลักอุตุนิยมวิทยา การเพิ่มปริมาณออกซิเจน
ภายในถ�า้ ด้วยวิธกี ารต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ในการค้นหา และกูภ้ ยั ทีท่ นั สมัยจากทัว่ ทุกมุมโลก
ดังนั้น พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�าคัญในภารกิจนี้ และถือเป็น
ปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ยุคปัจจุบัน อันเกิดจากประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์เอง
ที่สรรค์สร้างเทคโนโลยีเพื่อน�ามาตอบสนองความต้องการและความจ�าเป็นในการด�ารงชีพ
ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน การตระหนักถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่
นานาอารยประเทศล้วนให้ความส�าคัญ และประเทศไทยเองก็ได้กา� หนดให้มี ‘วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ’ ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
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วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ริเริ่มให้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2525 โดยเป็นวัน
ทีม่ คี วามส�าคัญอย่างยิง่ ต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทย สืบเนือ่ งมาจากเป็นวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงค�านวณการเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย�า ว่าจะเกิดสุริยุปราคาขึ้นในวันอังคาร ขึ้น 1 ค�่า เดือน 10
ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยจะเป็นสุรยิ ปุ ราคาเต็มดวง บริเวณทีจ่ ะ
เห็นปรากฎการณ์ได้ชัดเจนที่สุดคือหมู่บ้านหัววาฬ ต�าบลหว้ากอ อ�าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ทรงค�านวณล่วงหน้าก่อนการเกิดสุริยุปราคาถึง 2 ปี โดย เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ได้บันทึก
ถึงเหตุกาณณ์ประวัตศิ าสตร์ครัง้ นัน้ ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระส�าราญมาก
เพราะการค�านวณเวลาสุรยิ ปุ ราคาของพระองค์ ได้พสิ จู น์แล้วว่าถูกถ้วนทีส่ ดุ ถูกถ้วนยิง่ กว่าทีช่ าวยุโรป
ได้ค�านวณไว้”
พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ของพระองค์ยังเป็นที่ประจักษ์
จากการทีท่ รงคิดค้นวิธกี ารคำานวณปักข์ (ครึง่ เดือนทางจันทรคติ) เพือ่ ประโยชน์ในการก�าหนดวันธรรมสวนะ
(วันพระ) ให้ถกู ต้องตามการโคจรของดวงจันทร์ หรือทีเ่ รียกว่า “ปฏิทนิ ปักขคณนา” โดยทรงคิดค้นวิธคี า� นวณนีข้ นึ้
เพื่อใช้ในพระสงฆ์คณะธรรมยุติ และใช้ในการท�าศาสนกิจมาจนถึงปัจจุบัน
ในปี 2395 ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานขึ้นในประเทศไทย และทรงโปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่ง
ภูวดลทัศไนยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้เป็นหอนาฬิกาหลวงบอกเวลามาตรฐานของประเทศไทย
ในสมัยนั้น โดยมีพนักงานต�าแหน่งพันทิวาทิตย์ เทียบเวลาตอนกลางวันจากดวงอาทิตย์ และพันพินิตจันทรา
เทียบเวลาตอนกลางคืนจากดวงจันทร์
6 วิทยาจารย์

“

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระสำาราญมาก
เพราะการค�านวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์
ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกถ้วนที่สุด

ถูกถ้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำานวณไว้

“
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โบราณสถานทีแ่ สดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในด้านดาราศาสตร์ทยี่ งั คงปรากฏ
ให้เห็นเป็นประจักษ์พยานตราบจนปัจจุบัน คือ หอดูดาว ภายในพระราชฐานส่วนพระองค์ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่พระนครคีรี หรือ เขาวัง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทรงโปรดฯ ให้สร้างหอดูดาวขึ้นบนเนินเขา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2403 ทรงพระราชทานนาม
ว่า “หอชัชวาลเวียงชัย” พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นดาวหาง 3 ดวง ได้แก่

•

ดาวหางฟลูเกอร์กสู (Flaugergues Comet) เมือ่ พ.ศ. 2355 เมือ่ ครัง้ ยังด�ารงพระอิสริยยศ
เจ้าฟ้ามงกุฎ พระชันษาราว 8 ปี เมื่อได้ทรงเห็นดาวหางครั้งนั้นแล้ว ท�าให้ทรงติดตามศึกษา
เรื่องดาวหางอยู่เสมอมา
ดาวหางโดนาติ (Donati a Comet) เป็นดาวหางขนาดใหญ่มาก ค้นพบโดย
นักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียน และปรากฏตัวเหนือฟ้าเมืองไทยระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม
พ.ศ. 2401
ดาวหางเทพบุท (Tebbut s Comet) เป็นดาวหางขนาดใหญ่กว่าดาวหางโดนาติ
และพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมาก โดยทรงค�านวณว่าดาวหางจะเกิดขึ้นเมื่อใด และ
ประกาศให้ประชาชนได้ทราบ เพือ่ เป็นการขจัดความเชือ่ เรือ่ งโชคลาง ให้ประชาชนหันมาใช้เหตุผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์

•

•

ด้วยเหตุนี้ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นบุคคล
ส�าคัญของโลกด้วยพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์
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เมือ่ ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จดั งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็น
การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้า วิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ มีความจ�าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2527
และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ปี 2561 นี้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้จัดให้มี “มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำาปี 2561” ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561
ระหว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2 - 8)
เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม” โดยเป็นมหกรรมเทศกาลวิทยาศาสตร์
(Science Festival) ที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายประเภท ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบทันสมัยทีเ่ ปิดโอกาสให้ผชู้ มมีสว่ นร่วม (Interactive
Exhibition) โดยเน้นหัวข้อทีม่ คี วามส�าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
(New S-Curve) การน�าเสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตโลก การจัดแสดง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
และต่างประเทศ การประกวดและแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเยาวชนและประชาชน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands-On ในแนวทางสะเต็มศึกษาส�าหรับทุกช่วงวัย การประชุม
สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย มีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม จากความร่วมมือของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทีน่ า� สมัย สามารถสร้างความตืน่ เต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
แก่สังคมไทย และเป็นโอกาสที่ประชาชนและเยาวชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้
ได้รับประสบการณ์ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่สนุกสนาน
ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งค�าถาม และน�าไปสู่การเป็นผู้รัก
การเรียนรู้ตลอดชีวิตทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
ที่มา :
http://www.nsm.or.th/event/important-events/scifairreginal1/487-the-greatestscientific-and-technological-activity-in-the-country.html
http://www.todayth.com/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ.html
https://th.wikipedia.org/wiki/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หนังสือวันส�าคัญของไทย โดย ธนากิต, หนังสือ ประวัตวิ นั ส�าคัญทีค่ วรรูจ้ กั โดย วรนุช อุษณกร,
คลังปัญญาไทย
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS สู่ไทยแลนด์ 4.0

โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
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สวัสดีครับ ท่านผูอ
้ า่ นทีร่ ก
ั โรงเรียนดีโครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม เรือ
่ ง “เทคโนโลยี

ดิจท
ิ ล
ั เพือ
่ การบริหารและการจัดการเรียนรูร้ ป
ู แบบ EIS สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสุนทรภูพ
่ ท
ิ ยา”

ทีเ่ มือ
่ เทคโนโลยีมก
ี ารพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้เข้ามามีบทบาทในการเปลีย
่ นแปลงวิถก
ี ารด�าเนินชีวต
ิ

ของเราได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท�าให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว แม้ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและหลากหลายประเภทมากขึ้น ครูในฐานะเป็นผู้ที่จัด

การศึกษาให้กับก�าลังส�าคัญของชาติ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม มีการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียน

มีศก
ั ยภาพในการด�ารงชีวต
ิ บนโลกแห่งการเปลีย
่ นแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสุนทรภูพ
่ ท
ิ ยา
อ.แกลง จ.ระยอง ได้ ด� า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษบู ร ณาการที่ เ รี ย กว่ า

รูปแบบ EIS (English Integrated for Studies) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งการจัดการเรียนรู้

แบบ EIS นั้นได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีร่วมด้วยอยู่แล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว
ข้างต้น อีกทัง
้ นโยบายขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ท�าให้โรงเรียนต้องตระหนักถึง
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นอุปสรรค โดยสภาพปัญหาทีพ
่ บในปัจจุบน
ั คือ

(1) การรับนักเรียนเข้าเรียน ไม่ได้มโี อกาสในการคัดเลือก
นักเรียนจึงมีคุณภาพที่แตกต่างกัน และสภาพครอบครัว
ค่อนข้างยากจน ความสนใจในการเรียนจึงมีไม่มากเท่าทีค่ วร
(2) ครู ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ครู ใ หม่ ที่ ป ระสบการณ์
การจัดการเรียนรูไ้ ม่มากพอ อาจมีปญ
ั หาในการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning และการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
(3) โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
มีครู 37 คน ผู้บริหาร 2 คน นักเรียน 741 คน การมีครูจา� นวน
ไม่มากท�าให้ครูแต่ละคนมีภาระงานด้านงานธุรการ และ
โครงการเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ท�าให้การท�างาน
ของครูต้องใช้เวลามาก จึงอาจส่งผลกระทบกับการเตรียม
การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

(4) การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจท�าให้ครูบางส่วนตามไม่ทนั
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ท�าให้
ผลผลิต คือนักเรียนมีคณ
ุ ภาพไม่เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส�าคัญ
5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถ
ในการใช้ทกั ษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ปัจจุบนั สถานศึกษา ครู และนักเรียนสามารถเข้าถึง
ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มีการพัฒนาเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยจัดการเรียนรูใ้ ห้สามารถน�าความรู้
ดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านการจัดการชัน้ เรียน
ของครู ความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรูข้ องนักเรียน
เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยจัดการชัน้ เรียนทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เช่น Edmodo
Socrative Moodle Mobile Student Organizer และ Google
Applications for Education
วิทยาจารย์ 11

1. ผลการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
1.1 นักเรียนมีหอ้ งเรียน Google Classroom โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรูเ้ ป็นแบบ Active Learning นักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ทั้งในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ท�าให้นักเรียน
เกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น
1.2 นักเรียนมีทักษะการใช้ ICT ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการท�างานได้
1.3 นักเรียนและครูมีการใช้ e-mail และ Social Media ต่างๆ ในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน จึงท�าให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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2. ผลการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
2.1 ครูมีห้องเรียน Google Classroom ที่ออกแบบเป็น Active Learning สามารถติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน
ตรวจงาน และเก็บคะแนนได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสามารถน�ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้โดยง่ายในภาคเรียนถัดไป
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของตนเองผ่าน Google Site เป็นการปฏิบตั งิ าน
ออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือน�ามาพัฒนาได้โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นการเก็บรวบรวมผลงานทั้งหมดของครูซึ่งสามารถ
น�าไปประกอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการเลื่อนวิทยฐานะ หรือในการส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ อันเป็นผลมาจาก
การพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกั ษะการใช้ ICT
สามารถท�างาน Online ได้ ท�าให้ทนุ่ เวลาในการท�างาน สะดวก
และรวดเร็ว
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3. ผลการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ออนไลน์ได้ ท�างานได้อย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
3.2 ผูบ้ ริหารสามารถนิเทศ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาได้สะดวกรวดเร็ว
3.3 โรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
กระดาษ และน�างบประมาณไปพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS
สู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา มีจุดเด่นดังนี้
1. เป็นการพัฒนาครูไปสู่การพัฒนานักเรียน โดยที่มุ่งให้ครูเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบกระบวนการ PLC เกิดความรู้
ที่ยั่งยืน และครูสามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาผลงานเองได้
2. นักเรียนสนใจในการจัดการเรียนรู้ของครู ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารกันและเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ ทุกเวลา
ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยามีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และงบประมาณในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สามารถพัฒนาเว็บไซต์ของตนเองผ่าน Google Site
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานออนไลน์ สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ามาใช้และพัฒนาต่อไปได้โดยง่าย
จากข้างต้น เรียกได้ว่า ช่างเป็นโรงเรียน 4.0 ที่ก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสวยงาม...ปรบมือให้กับ
คณะที่คิดวางแผน และด�าเนินการ ครับ // สวัสดีครับ
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บทความวิชาการ
ดร.อนันต์ นามทองต้น

รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำาปี 2560
ความส�าเร็จที่ยั่งยืน : โรงเรียนบ้านท่าโก อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

สภานักเรียนเป็นองค์กรนักเรียนในอันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ในบทบาทหน้าที่
ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตยในระบอบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้แก่เด็กและเยาวชนทัง
้ ในและนอกสถานศึกษาให้สามารถเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบต
ั ก
ิ จ
ิ กรรมประชาธิปไตย
ทีเ่ ป็นพืน
้ ฐานการด�าเนินชีวต
ิ เป็นการเปิดโอกาสให้นก
ั เรียนได้เข้าถึงสิทธิพน
ื้ ฐานของเด็ก ทัง
้ 4 ประการ คือ สิทธิ
ที่จะมีชีวิต (Right to be life) สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง (Right to be protected) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
(Right to be developed) และสิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right to be participate) ในกิจกรรมและกระบวนการ
ต่างๆ ทางสังคม ในฐานะผูม
้ ส
ี ว
่ นได้เสียและเป็นส่วนหนึง
่ ของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากทีส
่ ด
ุ อีกรูปแบบหนึง
่
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กิจกรรมสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งถือได้ว่า
เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคม
เป็นการเปิดเวทีชีวิตเสมือนจริง (Virtual Life) ส�าหรับฝึก
ให้นักเรียนและเยาวชนเป็นนักประชาธิปไตยแต่เยาว์วัย
เป็นการฝึกความเป็นผู้น�า ผู้ตาม มีความรับผิดชอบเสียสละ
แบ่งปัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกฝนการใช้เหตุและ
ผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง หากได้รับการพัฒนา
ผ่านกระบวนการ กิจกรรมที่ดีอย่างเต็มตามศักยภาพ
ย่อมจะเป็นก�าลังส�าคัญในการสืบทอดการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขและธ�ารง
ความเป็นชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ยิง่ ขึน้ ได้ หากแต่การน�ากิจกรรมสภานักเรียนไปสูก่ ารพัฒนา
ชีวิตและสังคมของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
สถานศึกษาจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั สภานักเรียน
อย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ทั้งใน
สถานการณ์จ�าลองและสถานการณ์จริงอย่างหลากหลาย
และต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูทกุ คนจะต้อง
ให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์คือ การเข้าถึง
วิถปี ระชาธิปไตยขัน้ พืน้ ฐานของนักเรียนตามความเหมาะสม
ของวัย อันประกอบด้วย “คารวะธรรม ปัญญาธรรม และ
สามัคคีธรรม” โดยไม่ตดิ กับดักประชาธิปไตยทีเ่ น้นบทบาท
การเข้าเป็นตัวแทนนักเรียนหรือมุ่งจ�าลองการเป็นรัฐบาล
และการบริหารระดับประเทศมากกว่าวิถีประชาธิปไตย
ในชีวติ ประจ�าวัน (Everyday Life - Style) ของนักเรียน เพราะ
อันที่จริงสภานักเรียนเป็นกลุ่มคนที่ต้องดำาเนินกิจกรรม
แบบคลุกคลีตีโมง (To Mingle With) กับเพื่อนนักเรียน
เพือ่ โรงเรียน ชุมชนและท้องถิน่ และลึกซึง้ กับการดำาเนินชีวติ
ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ซึง่ จะเชือ่ มโยงกับการบริหาร
และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขระดับประเทศ โดยนัยและเป็นนักประชาธิปไตย
ที่ดีด้วยจิตสำานึก อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยที่สังคมและประเทศพึงปรารถนา
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โรงเรียนบ้านท่าโก สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเพชรบู ร ณ์ เขต 2 ส� า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ที่ 7 ต�าบลตาลเดี่ยว อ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
มีจ�านวนครู 6 คน นักเรียน 63 คน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
นายพิฑรู ย์ อุตม์อา่ ง และคณะครู ได้ดา� เนินการส่งเสริมกิจกรรม
สภานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านประชาธิปไตย มุ่งเน้น
ให้นักเรียนคิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น มีจิตสาธารณะ
และสามารถด�ารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มุ ่ ง เน้ น
กระบวนการ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรู้ มีทกั ษะในการคิด
การแก้ปัญหา เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และน�าความรู้
ความสามารถที่ได้รับ ไปใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้
โรงเรียนบ้านท่าโกได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ปลูกฝัง สร้างค่านิยม
พืน้ ฐานประชาธิปไตยให้กบั นักเรียนอย่างต่อเนือ่ ง และได้จดั ท�า
ธรรมนูญโรงเรียนบ้านท่าโกขึ้นใช้เป็นแนวทางด�าเนินการ
นับถึงปัจจุบัน 3 ฉบับ การจัดตั้งสภานักเรียนนั้นเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยโดยตรงและโดยอ้อม
โดยใช้กระบวนการขับเคลือ่ นการด�าเนินการในสถานศึกษา
ตามแนวทาง “การทำาโรงเรียนต้นแบบ” จากระดับศูนย์เครือข่าย
ไปสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก้าวไปสู่ระดับภาคและ
ระดับประเทศ ด้วย “บันไดการบริหารจัดการคุณภาพ 11 ขัน้ ”
ประกอบด้วย 1) กำาหนดนโยบายชัดเจน โดยเน้นการจัดการ
กิจกรรมตามแนวโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โดยจะส่งเสริม
ให้โรงเรียน ครู นักเรียนท�างานเป็นทีม 2) สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
แก่ผเู้ กีย่ วข้อง คือสร้างความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานประชาธิปไตย
และสภานักเรียนแก่บคุ ลากร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยใช้กิจกรรมและสื่อทั้งทางตรง
และทางอ้อม 3) พัฒนาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน เป็น
การให้ครูทรี่ บั ผิดชอบได้ศกึ ษาหาความรูเ้ พิม่ เติม ดูแลเอาใจใส่
เสียสละเวลาอุทศิ ก�าลังกาย ก�าลังใจ และสร้างขวัญก�าลังใจ
แก่เพือ่ นครู นักเรียน 4) สร้างเครือข่ายคุณภาพ โดยความร่วมมือ
จากศิ ษ ย์ เ ก่ า เครื อ ข่ า ยส� า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เครือข่ายเทศบาล เครือข่ายในชุมชน เครือข่ายโรงเรียน
ที่ประสบความส�าเร็จ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 5) ปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้เอื้อ โดยก�าหนดให้มีกลุ่มงานส่งเสริม
สภานักเรียนขึ้นในโครงสร้างการบริหารโรงเรียนและมีครู

ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนให้ น� า ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ได้
6) กำาหนดกลยุทธ์นาำ ทาง เป็นกลยุทธ์สง่ เสริมความเข้มแข็ง
การเรียนรูป้ ระชาธิปไตยในสถานศึกษา และจัดท�าแผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในแผนปฏิบตั กิ ารของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
7) พัฒนาธรรมนูญโรงเรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ของสถานศึกษาในเชิงพื้นที่จริง 8) จัดการเรียนการสอน
เน้นการลงมือปฏิบตั ิ โดยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน 9) สร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดสภาพแวดล้อม สือ่ ให้เอือ้
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ประชาธิปไตยแบบทัว่ ทัง้
โรงเรียน 10) มีการนิเทศ ให้คำาปรึกษา ทั้งภายในและ
ขณะนักเรียนจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน โดยครูและนักเรียน
ที่รับ ผิด ชอบรายงานผลการด�า เนิน การอย่า งเป็น ระบบ
ครบวงจร 11) ชุมชน ผูป้ กครองมีสว่ นร่วม ในการจัดกิจกรรม
และเรียนรูร้ ว่ มกันในขัน้ ตอนส�าคัญของกิจกรรมสภานักเรียน
อย่างสม�่าเสมอ
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นอกจากจะใช้วงจรการบริหารจัดการคุณภาพแล้ว
เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จ จึงก�าหนดให้มี กลไก
การขับเคลือ่ น (Drive Mechanism) หรือ “วงซ้อนคุณภาพ”
ในการช่วยผลักดันการบริหารจัดการไปสูเ่ ป้าหมายอีกทางหนึง่
จ�านวน 3 วงซ้อน ประกอบด้วย วงซ้อนคุณภาพที่ 1
การพัฒนาสภานักเรียน มี 4 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพ สังเกตของปัญหา และ ระดมความคิดพัฒนา
2) ร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ก ารตามบทบาทที่ รั บ ผิ ด ชอบพั ฒ นา
สภานักเรียน 3) ร่วมกันตรวจสอบทบทวน โดยประเมินกิจกรรม
ตามปฏิทินที่ก�าหนด 4) ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุง
กลวิธีการด�าเนินงานเป็นระยะ วงซ้ อ นคุ ณ ภาพที่ 2
การพัฒนาครู มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษา
ดูงานจากโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนต้นแบบ 2) เข้ารับ
การอบรม ประชุมสัมมนา เกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียน
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่จัดกิจกรรมและ

เครือข่ายทีป่ ระสบความส�าเร็จ 4) การสร้างเครือข่ายทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ร่วมพัฒนาสภานักเรียนเพิ่มเติม วงซ้อนคุณภาพที่ 3
การพัฒนานักเรียน มี 5 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย 1) การขยาย
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสภานักเรียนทั้งในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่างศูนย์ฯ โรงเรียนเอกชน
ต่างจังหวัด และระดับประเทศ 2) การอบรม ประชุมสัมมนา
ด้านสภานักเรียน 3) การศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเครือข่าย
และโรงเรียนต้นแบบ 4) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ ทัง้ ในจังหวัด
และต่างจังหวัด 5) การถ่ายทอดประสบการณ์การท�างาน
จากสภารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
จากวิธกี ารพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ิ
ที่เกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งภายใน ภายนอก และ
กลุม่ บุคคลทีร่ บั ผิดชอบพัฒนางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
สรุปเป็นรูปแบบ (Model) ในการด�าเนินงานแบบ “บันได
การบริหารจัดการคุณภาพ 11 ขั้น” ดังแผนภาพนี้

ต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ

คาระวะธรรม
ปัญญาธรรม
สามัคคีธรรม
นักเรียนทุกคน

พัฒนา
นักเรียน

11 ชุมชน ผู้ปกครอง
10 มีการนิเทศ ให้ค แนะน
9

พัฒนา
ครู

สร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในโรงเรียน

8 จัดการเรียนการสอนเน้นการลงมือป ิบัติ
7 พั นาธรรมนูญโรงเรียน
6 ก หนดยุทธศาสตร์น ทาง

พัฒนา

สภานักเรียน

5 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนให้เอื้อ

ลื่อ

น

4

ไลข
ับเค

3

กล

2
1
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สร้างเครือข่ายคุณภาพ

พั นาครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ก หนดนโยบายชัดเจน

จากแผนภาพ การพัฒนาสภานักเรียนสูเ่ ป้าหมาย
ประกอบด้วย บันไดพัฒนา 11 ขั้น กลไกการขับเคลื่อน
เป็นวงซ้อนคุณภาพ 3 วงซ้อน จะส่งผลนักเรียนทัว่ ทัง้ โรงเรียน
(School Wide) เป็นบุคคลที่มี “คารวะธรรม ปัญญาธรรม
และสามัคคีธรรม” อย่างโดเด่นเป็นที่ยอมรับ เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธา ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ผลการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนแบบคูข่ นาน
กับการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนส่งผลให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า
ทั้งทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศและผูเ้ รียนเป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็นอาสาสมัครผูม้ จี ติ สาธารณะ
( Spiritual Volunteer) และมีผลงานรางวัลด้านสภานักเรียน
เป็นทีป่ ระจักษ์ ในช่วงเวลา 3 ปียอ้ นหลัง ดังนี้ 1) ปีการศึกษา
2556 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมสภานักเรียน
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ครัง้ ที่ 63 2) ปีการศึกษา 2559 ได้รบั รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียน
ประถมศึกษา 3) ปีการศึกษา 2559 ได้รบั รางวัลโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน ระดับภูมิภาค ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
4) ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
สภานักเรียน ระดับชัน้ ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 5) ปีการศึกษา 2560 ได้เข้าประชุม
สัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ที่จังหวัดปทุมธานี
6) ปีการศึกษา 2560 ได้รบั รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา
7) ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน
ระดับประเทศ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน น�ามาซึง่ ความภาคภูมใิ จ
เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดประชาธิปไตยส�าหรับโรงเรียน
บ้านท่าโกที่มุ่งปลูกฝังให้กับนักเรียนก็คือ การมีวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย มีวนิ ยั รักการเรียนรู้ เคารพในสิทธิเสรีภาพ
ยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และตระหนักถึงบทบาท
หน้าทีข่ องตนเอง และผูอ้ นื่ น�าเหตุผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
และความขัดแย้ง เห็นความส�าคัญของข้อมูลข่าวสาร มีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมเพือ่ ส่วนรวม มีทศั นคติทดี่ ี มีคา่ นิยม และแสดงออก
ด้านพฤติกรรมวิถชี วี ติ ประชาธิปไตยจนกลายเป็นกิจนิสยั
อันพึงประสงค์สว่ นตนทีด่ แี ละเอือ้ ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
สามารถพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ ใฝ่รใู้ ฝ่เรียนได้เต็มตาม
ศักยภาพ จะเห็นได้จากกรรมการสภานักเรียนรุน่ พีไ่ ด้เรียนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลายคน สามารถเข้าเรียนต่อระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนต่างๆ ด้วยความรูค้ วามสามารถ
ที่เห็นประจักษ์ และจากการติดตามของสถานศึกษาพบว่า
นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนดี และยังมีความโดดเด่นในด้าน
ภาวะผู้น�าในสภานักเรียนอย่างเห็นได้ชัด ส่วนรุ่นน้อง
ในโรงเรียนบ้านท่าโกก็ได้รับการถ่ายทอดตกต่อรูปแบบวิถี
ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ และยังคงสืบทอดระบบสภานักเรียน
ได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน ท�าให้มโี รงเรียนต่างๆ ได้นา� นักเรียน
มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความภาคภูมิใจของ
นักเรียน คณะครู ผูป้ กครองและชุมชนร่วมกันอย่างแท้จริง…

เอกสารอ้างอิง
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556).หลักการและแนวทางในการดำาเนินงานสภานักเรียน.
กรุงเทพฯ:อัดส�าเนา.
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ.
(2552). คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำาหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6.
กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดสหายบล็อกและการพิมพ์.
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Hot Issue
กองบรรณาธิการ

ปฏิบัติการกู้ชีพ 13 ชีวิต
ถ้าำ หลวง-ขุนน้ำานางนอน

สถานการณ์พิสูจน์น้�าใจชาวไทย-ชาวโลก!
ระยะเวลาถึ ง 18 วั น ของเหตุ ก ารณ์ นั ก ฟุ ต บอลและโค้ ช ที ม หมู ป่ า อะคาเดมี่ 13 ชี วิ ต
ทีต
่ ด
ิ อยูภ
่ ายในถ้า� หลวง วนอุทยานถ้า� หลวง - ขุนน้า� นางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตัง
้ แต่วน
ั ที่
23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 รวมเวลาปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยกว่า 400 ชั่วโมง!

ปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของมนุษยชาติที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้ว่า
จะยากล�าบากสักเพียงใด และเป็นเหตุการณ์ทหี่ ลอมรวมน�า้ ใจของทัง้ คนไทยและคนทัว่ โลกให้หลัง่ ไหลมาทีถ่ า�้ หลวงจนสามารถ
ผลักดันน�้าในถ�้าหลวงออกมา และช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตจนประสบความส�าเร็จในที่สุด
วารสารวิทยาจารย์ฉบับนี้ ขอเป็นอีกหนึ่งบันทึกเรื่องราวของอาสาสมัครทั้งจากไทยและต่างประเทศ ที่ได้ร่วมกัน
สร้างประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ�้าหลวงในครั้งนี้
20 วิทยาจารย์

จีน ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหา และกู้ภัย
ในถ�้า 6 คน จากมูลนิธิปักกิ่ง พีซแลนด์
(Beijing Peaceland) พร้อมหุ่นยนต์ใต้น�้า
อุปกรณ์ด�าน�้า การถ่ายภาพสามมิติ และอุปกรณ์อื่นๆ
เข้าร่วมในการปฏิบัติงาน
ลาว เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิช่วยเหลือคน
ทุ ก ข์ ย ากแห่ ง สปป.ลาว 1623 ซึ่ ง เป็ น
หน่วยกู้ภัยแห่งแรกของประเทศ และได้รับ
รางวัลรามอน แมกไซไซ เข้าร่วมท�างานที่ถ�้าหลวง
อังกฤษ องค์กร Derbyshire Cave Rescue
Organization ส่งนักด�าน�า้ ในถ�า้ ฝีมอื ดี รวมถึง
จอห์น โวลันเธน และ ริค สแตนตัน ที่เป็น
ที่ยอมรับว่าเป็นนักด�าน�้าในถ�้าที่ดีที่สุดในโลกเข้าร่วม
ปฏิบัติการ และก็เป็นนักด�าน�า้ สองท่านนีเ้ อง ทีเ่ ป็นผูพ้ บ
ผูป้ ระสบภัยในถ�้าหลวงเป็นรายแรก
ออสเตรเลี ย ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ต� า รวจ
ที่เชี่ยวชาญการด�าน�้ากู้ภัยจากส�านักงาน
ต�ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (เอเอฟพี) จ�านวน
6 นาย ร่วมปฏิบัติการกู้ภัย และต่อมา ได้ส่ง ดร.ริชาร์ด
แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์
การด�าน�้าในถ�้ากว่า 30 ปี เข้าร่วมปฏิบัติงาน และ
ดร.แฮร์ริส ก็เป็นผู้ประเมินสุขภาพให้กับผู้ประสบภัย
ทั้ง 13 คน ก่อนจะพิจารณาน�าตัวออกมาจากถ�้าหลวง

ญีป
่ น
ุ่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (ไจก้า) ส่งผู้เชี่ยวชาญ 2 คน
เพื่อให้ค�าปรึกษาด้านปฏิบัติการระบายน�้า
ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน
สหรัฐอเมริกา กองก�าลังสหรัฐอเมริกา
ประจ�าภาคพืน้ เอเชียแปซิฟกิ (USPACOM)
ส่งเจ้าหน้าที่ทหารจ�านวน 30 นาย พร้อม
เครื่องมือที่มีความทันสมัยเข้าร่วมปฏิบัติการ
เมียนมา เจ้าหน้าทีเ่ มียนมาระดมสรรพก�าลัง
ค้ น หาโพรงถ�้ า ทางฝั ่ ง จั ง หวั ด ท่ า ขี้ เ หล็ ก
เขตพื้ น ที่ รั ฐ ฉาน ที่ อ าจจะเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง
ถ�้าหลวงได้
ไทย เจ้าหน้าที่หน่วย SEAL หน่วยกู้ภัย
ทั้งที่อยู่ในพื้นที่และต่างจังหวัด ระดมก�าลัง
ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกให้กบั เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบตั งิ าน ทีมสูบน�า้ ซิง่ จากจังหวัดนครปฐม และ
ทีมขุดเจาะน�า้ บาดาลอีกหลายทีม ร่วมกันส�ารวจและสูบน�า้
ออกจากถ�้าหลวงตลอดทั้งวันทั้งคืน ทีมนักปีนเขาจาก
ทั่วประเทศ และทีมนักเก็บรังนกจากเกาะลิบง ร่วมกับ
เจ้าหน้าทีต่ า� รวจ ทหาร ช่วยกันค้นหาโพรงถ�า้ จากด้านบน ฯลฯ
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ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นจิตอาสา เก็บขยะ ท�าอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง บริการซักรีด
เสือ้ ผ้าของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ชาวบ้านในพืน้ ทีล่ มุ่ ใกล้กบั ถ�า้ หลวงเสียสละทุง่ นาให้เป็นพืน้ ทีร่ บั น�า้ ทีส่ บู ออกมาจากถ�า้ หลวง
และประชาชนยังช่วยกันฟื้นฟูสภาพของถ�้าหลวงให้กลับสู่สภาพปกติหลังจากภารกิจกู้ภัยเสร็จสิ้น
อีกทั้งยังมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกมากมาย ที่ไม่ประสงค์ออกนามหรือไม่ประสงค์จะเป็นข่าว
ที่ได้เข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้
ความยิ่งใหญ่ของการรวมน�้าใจกันของคนทั่วโลก ท�าให้ศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศพร้อมใจกันวาดภาพ
เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับผู้ประสบภัยตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ และร่วมกันวาดภาพเพื่อเป็นอีกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า
การรวมพลังกันของคนไทยและจากทั่วโลก ท�าให้ปฏิบัติการกู้ภัยที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นี้ประสบความส�าเร็จ
วารสารวิทยาจารย์ ขอเป็นอีกหนึง่ เสียงทีจ่ ะกล่าวค�าว่า “ขอบพระคุณ” ไปยังอาสาสมัครทุกๆ ท่าน ไม่วา่ แต่ละท่าน
จะอยู่ที่แห่งใด ด้วยใจจริง

chrisroytaylor

followhound

raviika_vika
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tuagomstudio

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมกับ ศิลปินชาวเชียงรายกว่า 300 คน

lovecumentary

Colorbo.Cartoon
idol_addict

stephffart

sisidea
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stephffart

chocoopal

chrisroytaylor

mai_jacknight

hichambouab
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chocoopal

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

ตอนที่ 51

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

คฤหัสถ์สาำ เร็จบรรพชิตไม่สาำ เร็จ
(ตอนที่ 2)
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บุคคลใด ไม่เชือ่ ง่าย รูพ้ ระนิพพานทีป่ จั จัยปรุงไม่ได้
ตัดที่ต่อคือวัฏฏะ ท�าลายโอกาสแห่งการเกิดในภพใหม่
คายความหวังทัง้ ปวงได้แล้ว บุคคลนัน้ แล เราตถาคตเรียกว่า
เป็นอุดมบุรุษ
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต
เรื่องผู้ไม่เชื่อง่าย มาในธรรมบท ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย
ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ เพื่อน�าเข้าสู่เรื่องคฤหัสถ์ส�าเร็จ
บรรชิตไม่ส�าเร็จ ซึ่งเป็นตอนที่ 2 มีใจความ ดังต่อไปนี้
นี่แน่ะมาณพ พวกพราหมณ์มหาศาลในประเทศ
โกศลมีอยู่หลายคน คือ จังกีพราหมณ์ ตารุกขพราหมณ์
โปกขรสาติพราหมณ์ ชาณุโสณีพราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์
ซึ่งเป็นบิดาของเธอ วาจาพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวตาม
โลกโวหารก็มี ไม่ตามโลกโวหารก็มี พิสดารแล้วกล่าวก็มี ไม่รู้
กล่าวออกไปก็มี มีประโยชน์กม็ ี ไม่มปี ระโยชน์กม็ ี วาจาไหน
ประเสริฐ
ข้าแต่พระพุทธองค์ วาจาที่กล่าวตามโลกโวหาร
ทีพ่ จิ ารณาแล้วจึงกล่าว ทีร่ แู้ ล้วจึงกล่าว ทีม่ ปี ระโยชน์นนั้ แหละ
ประเสริฐนี่แนะมาณพ เราขอถามเธอว่า เมื่อเป็นอย่างนั้น
โปกขรสาติพราหมณ์ กล่าววาจาตามโลกโวหารหรือไม่
ตามโลกโวหารพระพุทธเจ้าข้า พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่
ไม่พระพุทธเจ้าข้า รู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่ ไม่พระพุทธเจ้าข้า
กล่าววาจาที่มีประโยชน์หรือไม่ ไม่พระพุทธเจ้าข้า

นีแ่ นะมาณพ นิวรณ์ ธรรมอันกัน้ จิตไม่ให้บรรลุความดี
มีอยู่ 5 คือ กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบ
พยาบาท ความปองร้ายผู้อื่น ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และ
เคลิบเคลิม้ อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุง้ ซ่าน และร�าคาญ และ
วิจิกิจฉา ความลังเลไม่ตดลงใจ โปกขรสาติพราหมณ์ถูก
นิวรณ์ 5 นี้ กัน้ กลางไว้ หุม้ ห่อไว้ จักรู้ จักเห็น จักกระท�าให้แจ้ง
ซึ่งความรู้ความเห็นวิเศษของอริยะ อันยิ่งกว่ามนุษยธรรม
ไม่ได้เลย
นี่แนะมาณพ กามคุณมีอยู่ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โปฏฐัพพะ อันน่าต้องการ น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก เกี่ยวกับ
ความรัก น่ายินดีมีอยู่ โปกขรสาติพราหม์ติดอยู่ในกามคุณ
5 นี้ ไม่เห็นโทษในกามคุณ 5 นี้ ไม่มีปัญญาที่จะออกจาก
กามคุณ 5 นี้ เขาจักรู้ จักเห็น จักท�าให้แจ้งซึง่ ความรูค้ วามเห็น
วิเศษของอริยะอันยิ่งกว่ามนุษยธรรมนั้นไม่ได้เลย
นีแ่ นะมาณพ ไฟทีเ่ กิดจากหญ้าและไม้กบั ไฟทีไ่ ม่มี
หญ้าและไม้เป็นเชือ้ อย่างไหนจะมีเปลว มีสี มีแสง มีแสงสว่าง 3
ข้าแต่พระพุทธองค์ ไฟที่ไม่มีหญ้า ไม่มีไม้เป็นเชื้อนั่นแหละ
มีเปลว มีสี มีแสงสว่าง 3 มาณพ ไฟที่ไม่มีหญ้า ไม่มีเชื้อ
จะลุกขึ้นได้นั้น เป็นไปไม่ได้ นอกจากผู้มีฤทธิ์บันดาล นี่แน่ะ
มาณพ ไฟย่อมสว่างได้ เพราะอาศัยเชื้อ คือ หญ้าและ
ไม้ฉันใด เราก็กล่าวว่าปีติ ซึ่งอาศัยกามคุณ 5 ก็ฉันนั้น ไฟที่
ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อ แต่ลุกโพลงขึ้นได้ฉันใด เราก็
กล่าวว่าปีตอิ นั มีขนึ้ นอกจากกามคุณ 5 นอกจากอกุศลธรรม
ทัง้ หลายว่าเป็นฉันนัน้ ปีตนิ อกจากกามคุณ 5 นอกจากอกุศลธรรม
ทั้งหลายนั้น ได้แก่ ปีติในปฐมฌาน และทุติยฌาน
นี่แนะ มาณพ พราหมณ์เหล่าใดบัญญัติธรรม
5 อย่างไว้ในการท�าบุญ ในการได้สา� เร็จกุศล พราหมณ์เหล่านัน้
บัญญัติธรรมข้อไหนว่ามีผลมากกว่ากันบัญญัติจาคะว่า
มีผลมากกว่าอย่างอื่น พระพุทธเจ้าข้า
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ข้าแต่พระพุทธองค์ พวกพราหมณ์ย่อมไม่ให้ทาน
อย่างนี้ ในเรื่องนี้ ด้วยว่าพราหมณ์ผ้นู ี้ โกรธแล้ว น้อยใจแล้ว
พวกพราหมณ์ย่อมให้ทานมีความอนุเคราะห์เป็นสภาพ
นีแ่ นะมาณพ เมือ่ เป็นอย่างนัน้ การให้ทานมีความอนุเคราะห์
เป็นสภาพนี้ ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุที่ 6 ของพวกพราหมณ์
อย่างนั้น พระพุทธองค์
นีแ่ น่ะมาณพ พวกพราหมณ์บญ
ั ญัตธิ รรมไว้ 5 อย่าง
ในการท�าบุญให้ได้ส�าเร็จกุศล เธอเล็งเห็นธรรม 5 อย่างนั้น
ว่ามีมากอยู่ในบุคคลจ�าพวกไหน ข้าแต่พระพุทธองค์
ข้าพระองค์เล็งเห็นว่าธรรม 5 อย่างนัน้ มีมากอยูใ่ นจ�าพวกบรรชิต
ส่วนจ�าพวกคฤหัสถ์มนี อ้ ย เพราะคฤหัสถ์มคี วามต้องการมาก
มีกิจมาก มีอธิกรณ์ คือ การท�ามาก มีการคิดอ่านมาก
พูดจริงเป็นนิตย์ไม่ได้ บ�าเพ็ญตบะเป็นนิตย์ไม่ได้ ประพฤติ
พรหมจรรย์เป็นนิตย์ไม่ได้ เล่าเรียนมากเป็นนิตย์ไม่ได้ บริจาคมาก
เป็นนิตย์ไม่ได้
ส่ ว นบรรชิ ต ที่ มี ค วามต้ อ งการน้ อ ย มี กิ จ น้ อ ย
มีอธิกรณ์ คือ การท�าน้อย มีการคิดอ่านน้อย พูดจริงเป็นนิตย์ได้
บ�าเพ็ญตบะเป็นนิตย์ได้ ประพฤติพรหมจรรย์เป็นนิตย์ได้ เล่า
เรียนมากเป็นนิตย์ได้ สละมากเป็นนิตย์ได้ ข้าพระองค์
เห็นอย่างนี้ จึงเห็นว่าธรรม 5 อย่างของพวกพราหมณ์นั้น
มีมากอยู่ในบรรพชิต มีน้อยอยู่ในคฤหัสถ์
นี่แน่ะมาณพ พวกพราหมณ์ บัญญัติธรรม 5 อย่าง
ไว้ในการท�าบุญ ในการได้ส�าเร็จกุศล เรากล่าวว่าธรรม
5 อย่างนั้น เป็นบริวารแห่งจิตต์ ซึ่งไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท

“

ศรัทธา
“

นี่แนะมาณพ เราขอถามเธอว่ามีการบูชายัญใหญ่
แก่พราหมณ์คนใดคนหนึง่ ในต�าบลนีล้ า� ดับนัน้ มีพราหมณ์มา
2 คน ด้ ว ยคิ ด ว่ า เราจะไปกิ น ยั ญ ใหญ่ ข องพราหมณ์
ผู้มีชื่ออย่างนี้ พรามหมณ์คนหนึ่งคิดว่าขอให้เราได้อาหาร
อัญเลิศ ได้อาสนะอันเลิศ ได้น�้าอันเลิศ ได้ก้อนข้าวอันเลิศ
อย่าให้คนอืน่ ได้เลย พราหมณ์คนอืน่ กลับได้ของทีเ่ ลิศเหล่านัน้
ส่วนพราหมณ์คนนัน้ ไม่ได้ พราหมณ์คนนัน้ ก็โกรธ ก็นอ้ ยใจ
เขาขอถามว่าพวกพราหมณ์บญ
ั ญัตผิ ลอะไรแก่พราหมณ์ผนู้ ี้

เป็นของท�าให้เกิดจิตต์ ซึง่ ไม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท นีแ่ น่ะมาณพ
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเป็นผู้พูดจริง เป็นผู้มีตบะ
เป็นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์เป็นผูม้ ากด้วยการสาธยาย มากด้วย
การสละ ภิกษุนนั้ ก็ได้ความดีใจในอรรถธรรม ได้ความบันเทิงใจ
ในธรรมนั้นว่า เราเป็นผู้พูดจริง เป็นผู้มีตบะ เป็นผู้ประพฤติ
พรหมจรรย์เป็นผูม้ ากด้วยการสาธยาย เป็นผูม้ ากด้วยการสละ
เพราะฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า ธรรม 5 อย่างนั้น เป็นบริวาร
แห่งจิตต์ทไี่ ม่มเี วร ไม่มพี ยาบาท คือ บริวารแห่งจิตต์มเี มตตา
เมือ่ พระพุทธองค์ตรัสอย่างนีแ้ ล้วสุภมาณพก็ทลู ขึน้ ว่า
ข้าพระองค์ได้ยินเขาว่า พระพุทธองค์รู้จักทางไปพรหมโลก
ข้อนี้จริงหรือ
เมื่อเปรียบมาถึงตรงนี้ พวกเราผู้อ่านหรือผู้ฟังก็คง
ต้องการทราบว่า พระพุทธองค์จะทรงตอบว่าอย่างไร เอาไว้
พบกันในตอนต่อไป จากกันฉบับบนีจ้ ากกันด้วยค�าว่า “ศรัทธา”
ในทางพุทธศาสนานัน้ ท่านหมายถึง เชือ่ ในสิง่ ทีค่ วรเชือ่ เช่น
เชือ่ กรรมดีกรรมชัว่ ผลของกรรมดีกรรมชัว่ และเชือ่ ในปัญญา
ของการตรัสรูข้ ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการตรอง
ด้วยปัญญาของตนเองจนเห็นจริง
ในชีวิตของพวกเราปุถุชนหรือสามัญชน บุคคลที่
เชือ่ ง่ายย่อมเป็นเหยือ่ ให้บคุ คลอืน่ หลอกลวงได้งา่ ย น�าภัยพิบตั ิ
มาสู ้ ต น ส่ ว นบุ ค คลที่ ไ ม่ เ ชื่ อ ง่ า ยย่ อ มไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ
ความหลอกลวงได้ง่าย ย่อมด�าเนินชีวิตด้วยเหตุผล รู้จัก
ประมาณตนในการเป็นอยู่ และการคบค้าสมาคม เป็นผลดี
ทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และเทศชาติ
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

Soap
ประโยคสัญลักษณ์ที่ 75

Opera
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อาจจะมีหลายบ้านที่มีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้
ธรรมเนียมปฏิบัติแห่งความประหยัด
ไม่มีหลักฐานหรือพงศาวดารใดบันทึกไว้แน่ชัดว่าวิธีการนี้ถือก�าเนิดขึ้นตั้งแต่
เมื่อใดหรือใครเป็นคนต้นคิดริเริ่ม
แต่ทแี่ น่ชดั คือทุกวันนีม้ หี ลายคนหลายบ้านใช้วธิ นี สี้ บื ต่อกันมาประหนึง่ ภูมปิ ญ
ั ญา
ที่ตกทอด
ก้อนสบู่ที่ถูกถูฟอกเล็กลงจนใกล้หมด เล็กลงจนฟอกยาก เล็กลงจนฟองแทบ
จะไม่มี จะให้ตัดใจทิ้งไปก็เสียดายเพราะดูๆ ไปก็ยังพอใช้ได้อยู่
แต่จะท�าอย่างไรให้สามารถใช้ฟอกได้จนถึงฟองเม็ดสุดท้ายของมัน
จึงเกิดเป็นวิธีการ “ผนึกสบู่” หรือ “รวมสบู่”
ใครๆ ก็สามารถท�าได้งา่ ยๆ แต่ได้ผลชะงัดนัก แค่เอาสบูก่ อ้ นเก่าทีล่ บี แบนเล็กจิว๋
จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายอีกต่อไป มากดผนึกผนวกบวกรวมเข้าไปกับ
สบู่ก้อนใหม่แกะกล่อง เอาน�้าสะอาดลูบๆ ไล้ๆ ให้รอยต่อเชื่อมติดกันแนบสนิทที่สุด
เพื่อความมั่นใจว่าสบู่ก้อนเก่ากับก้อนใหม่จะไม่ลื่นไถลไหลหลุดออกจากกัน
เมื่อสบู่จะหมดก้อนอีกครั้งก็ท�าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ
ก็จะไม่ต้องจ�าใจทิ้งสบู่ให้เสียดายอีกต่อไป!
…
…
…
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สบู่สีขาวสะอาดก้อนนั้นเป็นสบู่ราคาแพงจากต่างประเทศ เนื้อแน่น ก้อนใหญ่
กลิ่นหอมอ่อนละมุนราวสายลมอุ่นที่พัดผ่านทุ่งดอกไม้ในต้นฤดูใบไม้ผลิ เมื่อถูฟอกจะ
ผลิตฟองโฟมเนียนนุ่มละเอียดละเมียดละมุนออกมาไล้โลมผิวกาย เรียกง่ายๆ ว่าเป็น
สบู่ก้อนเกรดดีงามชั้นเลอเลิศไร้ที่ติ
ตอนนี้มันถูกฟอกจนเล็กลีบแบน
เจ้าของสบู่ก้อนนี้ก็เหมือนกับหลายๆ คน
ผนึกสบู่ หรือ รวมสบู่ มาแล้วก้อนแล้วก้อนเล่า
และส�าหรับก้อนนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น...
“อี๋…ชั้นต�่าว่ะ!” สบู่ราคาแพงจากต่างประเทศก้อนสีขาวที่ลีบเล็กแบนแต๋
ส่งเสียงร้องเมื่อมองเห็นสบู่ก้อนใหม่ที่มันต้องเข้าร่วมผนึกด้วย
“ตายๆๆ ท�าไมสบู่เทพๆ อย่างเราต้องถูกเอามารวมกับสบู่ถูกๆ แบบนี้ด้วย”
เจ้าสบู่ก้อนสีขาวบ่นพึมพ�า
สบูก่ อ้ นใหม่นนั้ สีเขียวอ่อน เป็นสบูก่ ลิน่ หอมๆ ดาดๆ ทีห่ าซือ้ ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
หรือร้านของช�าทั่วไป ราคาก้อนละ 10 กว่าบาทซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากนัก
“น่าเบื่อจริง สบู่แพงๆ สูงศักดิ์ด้วยวัตถุดิบชั้นดีอย่างเราต้องมาร่วมงานกับสบู่
ไร้ราคาแบบนี้”
“ขอโทษด้วยนะ...” สบู่ก้อนสีเขียวเอ่ยเสียงอ่อยๆ ไปยังสบู่สีขาว
“...ที่เรามันไม่แพง ไม่ได้ก�าเนิดมาจากวัตถุดิบดีๆ ไม่ได้มาจากเมืองนอก
แต่เราก็ชา� ระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายท�าให้ร่างกายสะอาดได้เหมือนกันนะ เอ้อ!
เราฆ่าเชื้อโรค
“พอๆๆ ไม่ต้องมาประกาศว่าตัวเองดียังไงหรอก ดีขนาดไหนมันก็เทียบกัน
ไม่ได้เว้ย แล้วนี่ยังจะต้องมาถูกรวมไว้ใช้งานด้วยกันอีก ขยะแขยงว่ะ!”
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เจ้าของสบู่หยิบก้อนสีขาวลีบเล็กนั้นขึ้นมาด้วยมือหนึ่ง ค่อยๆ เลื่อนเข้าหาสบู่
ก้อนสีเขียวก้อนใหม่ที่รออยู่ในอีกมือหนึ่งช้าๆ
“โอ๊ย…ไม่เอาาาาาา!” สบู่ก้อนสีขาวร้องลั่น
ปั่บ!
เจ้าของสบู่ประกบสบู่สีขาวก้อนเก่ากับสบู่สีเขียวก้อนใหม่เข้าด้วยกัน
“ไม่เอา! ไม่เอาเว้ย!” สบู่สีขาวพยายามยันตัวไว้ ไม่ยอมรวมเข้ากับสบู่สีเขียว
“เราสองก้อนมันคนละเกรดกันเว้ย!”
เจ้าของสบู่พยายามอย่างยิ่งที่จะท�าให้สบู่สองก้อนประกบกันแนบสนิทให้ได้
ทั้งกด ทั้งบีบ ทั้งเอาน�้าสะอาดลูบให้ละลายเชื่อมประสานเข้าด้วยกัน แต่ท�ายังไงก็ไม่มี
ทีท่าว่าจะส�าเร็จ ดูเหมือนการรวมสบู่ครั้งนี้มันจะยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เจ้าของสบู่ไม่มีทางรู้ว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะสบู่สีขาวก้อนเก่านั้นปฏิเสธที่จะ
ท�างานร่วมกับสบู่สีเขียวก้อนใหม่
“ไม่ได้! สบู่อย่างเรากับสบู่อย่างนั้นมันรวมกันไม่ได้หรอก!” สบู่สีขาวยังดึงดัน
“เอาน่า ยอมรวมกันเถอะ อย่างน้อยก็จะได้ทา� หน้าที่ตัวเองจนถึงวาระสุดท้าย
ไงล่ะ” สบู่สีเขียวว่า
“ไม่เว้ย! ไม่!”
เจ้าของสบูล่ ม้ เลิกความพยายาม เขวีย้ งสบูส่ ขี าวก้อนเก่าทีแ่ ทบจะใช้ประโยชน์
ไม่ได้ลอยหวือลงไปกองอยู่ก้นถังขยะ...
แล้ววางสบู่สีเขียวก้อนใหม่ไว้ในจานใส่สบู่เพียงก้อนเดียว!
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ชุดที่ 3.4 การจบของกลอน

การจบของกลอน คือ การลงท้ายของบทกลอนนั้น หลังจากด�าเนินเรื่องมาเพียงพอแล้วการจบเป็นการสรุปอะไร
ให้แก่ผู้อ่านบ้าง มุ่งแสดงความคิดเห็น แฝงเจตนารมณ์ของผู้เขียนเอาไว้ สร้างความประทับใจแก่ผู้อ่าน

การจบของกลอนมีหลายวิธีด้วยกัน มีตัวอย่างให้ได้อ่านกัน จากนักกลอนปัจจุบันในยุคนี้
ดังนี้
1. จบแบบสรุปเนื้อหา หลังจากที่ได้พรรณาเนื้อความมาเพียงพอตามความมุ่งหมายแล้วก็
สรุปข้อความทัง้ หมดในบทสุดท้ายให้ตรงกับเรือ่ ง ตัวอย่างกลอนชือ่ “เพลงชาติ” ของ นภาลัย ฤกษ์ชนะ
ขึ้นต้นบทกลอนว่า
งชา ิ ท กวกวัดส บัดพ ิว
ริวริวส ับงามเปนสามสี
า ืนนอ บางเบาเพี งเทานี
เปนที่รวมชีวิ
ิ
แล้วสรุปตอนจบว่า
ทกวันนี ก ก ัง มหวง
หวั่นทรวง ก ก
มเหง
าคน ท หันมา ากันเอง
รองเพ งชา ิ ท ห คร ง
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2. จบแบบซ�า้ กับบทแรก หรือเอาบทแรกมาจบ หรือเอามาเฉพาะวรรคแรกหรือบางข้อความ
ของบทแรกมาจบ แล้วใช้ข้อความอื่นเขียนต่อให้จบบท เช่นบทกลอนชื่อ “อมตนิยาย” ของ ปิยพันธ์
จัมปาสุต เขียนขึ้นต้นว่า

ตอนจบเขียนไว้ว่า

เปน ป ามความคาดหมา
ด งา ดา เหมือนดังครังกอน
นิ า รักทาร อันสนทร
เพิ่มบท อน น หม นวันนี
่ง เปน ป ามความคาดหมา
ด งา ดา เหมือนดังครัง หน หน
วั ักรการ องเวรเบี่ งเบน ป
ว
เทา กร า

3. จบด้วยถ้อยค�าลึกซึ้งกินใจ โดยนึกหาค�าคมที่มีความหมายกินใจมาจบ การจบแบบนี้
มีผนู้ ยิ มเขียนจบกันมากเพราะสร้างความประทับใจแก่ผอู้ า่ นได้เป็นอย่างดี เช่น บทกลอนของ เกษมสุข
บุณยมาลิก “สิ่งที่เหลืออยู่” เขียนจบแบบสุดท้ายว่า
ว นก ับ าดสา ปเปนหวง
สมองทวงทัก หทา หิน
เดี วนีสิท ิสั่งสมอารม ริน
เห ือเพี ง ิน นาการเทานันเอง
4. จบแบบเฉยๆ โดยไม่รตู้ วั การจบแบบนีน้ บั ได้วา่ การด�าเนินเรือ่ งในขัน้ ตอนเนือ้ หาค่อนข้าง
จะสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว เช่น บทกลอนชื่อ “ฝนใหม่” ของ จ�ารูญ วิชัยณรงค์ เขียนตอนจบไว้ว่า
วงบรรเ งเพ งหมู ดู น
งวันวนมาเวี นเป ี่ นวิ ี
พวกชาวนาพักนอนมาคอนป
ับหนาที่หวาน
น หมเ ือน
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5. จบด้วยภาษิต ค�าพังเพย หรือเนื้อความเป็นสุภาษิตค�าพังเพย เพราะบางค�าข้อความ
ในสุภาษิต ค�าพังเพย ก็หาสัมผัสได้ยาก ยาวเกินไปบ้าง หากความหมายที่เข้ากับเนื้อหาได้ยากบ้าง
การจบแบบนีด้ คู อ่ นข้างยาก และไม่นยิ มแพร่หลายนัก เช่น บทกลอนชือ่ “คารมคน” ของมานิจ บุญคุม้
เขียนว่า
อันคมมีดคม วาน บรา วา
หาก ม า ูหินกสิน รี
คาคมคารมคนทนทวี
ง มมีหิน ับก ับ ิ่งคม
อีกตัวอย่างหนึง่ ชือ่ “เมือ่ เป็นคนให้เป็นคนเช่นนัน้ ” ของ “บรรณลิขติ ” จบบทกลอนของเขาว่า
เมื่อเปนคน หเปนคนเชนนัน
สานกมั่นหมา รักเกี ร ิ ักดิ รี
การปร พ ิ รัท าป
ามี
อ าเปนที่คอห ักห ักสักวาคน
6. จบด้วยความฉงนสนเท่ห์ หรือทิ้งปริศนาให้คิด ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมในการตัดสิน
ปัญหาด้วย การจบแบบนี้มักจะลงท้ายด้วยค�าถาม เช่น บทกลอนชื่อ “น�้าตาและอารมณ์” ของ
เยาวลักษณ์ แตงนาค จบบทกลอนของเธอว่า
มเ นเ น ดดออนออน นพ บค่า
มานสีดาเริ่ม า มาค า ค ี่
เรารอง ห บหนากับรา รี
ชีวิ นีมี วทา มกัน
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7. จบด้วยการพลิกความหมายหรือคลายปม เป็นเรือ่ งทีเ่ หนือความคาดหมายว่าจะจบลง
เช่นไร เมื่อจบแล้วท�าให้เกิดความรู้สึกโล่งอก คิดไม่ถึง เรือ่ งเช่นนี้ต้องมีโครงเรือ่ งอยู่ก่อนแล้วว่าเรา
จะด�าเนินเรื่องเช่นไร และจบลงอย่างไร เช่น บทกลอนชื่อ “กลับบ้าน” ของ “เอกบรม” เขียนไว้ว่า
พอก ับบานมือสอดเอือม อดงอบ
บา บก อบก ิ่น าฉนกรน ปทั่ว
พอทางานอาบเหงื่อเพื่อครอบครัว
ูก า ัวเพื่อเงินมา นาคืน
ถาม การจบของกลอนในปัจจุบัน มีวิธีใดบ้าง อธิบาย

(เฉลย ดูค�าตอบได้จากบทเรียนชุดที่ 3.4)

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา
บนทางสายเปลี่ยว
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ช่วงเดือนเมษายนฤดูร้อนแล้งคลื่นความร้อนแผ่

ปกคลุมไปทัว่ เทือกเขาบรรทัด ด้านตะวันตกของเทือกเขา

ใบยางพาราร่วงหล่นก่อนด้านตะวันออกเป็นความเหลือ
่ มล�า้
ทางฤดูกาล เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและหลังจากนัน
้

ใบอ่ อ นค่ อ ยผลิ บ านเต็ ม ต้ น ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งชาวสวน
หยุดกรีดยางพารา ลมมรสุมตะวันตกจากทะเลอันดามัน

คลี่ขยายปกคลุมพื้นที่น�าฝนตกตลอดช่วงปลายเดือน

เมษายนจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนยังไม่มีทีท่าจะหยุด
ร้านค้าเล็กริมทางขายอาหารเช้าอย่างข้าวต้มมัด ต้ม

(ข้าวเหนียวห่อด้วยใบกระพ้อ) ค่อยๆ ปิดตัวลงทีละร้านๆ
อย่างเงียบเหงาเนื่องจากชาวสวนยางพาราเผชิญกับ

ราคายางตกต�่ า มาตลอดและกระหน�่ า ซ�้ า ด้ ว ยวิ ถี ท าง

ธรรมชาติ การจับจ่ายใช้สอยลดน้อยลงจนกระทัง
่ ร้านค้า

ริมทางที่เคยคึกคักไปด้วยผู้คนปิดตัวลงไม่สามารถยืน
ต้านทานสภาวการณ์อันตกต�่าไปได้
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โรงเรียนเปิดเทอมภาวะหยุดนิง่ ของชุมชนในซอกหลืบ
อันเร้นลับของโลกใบนี้กลับมาพร้อมกับเสียงเจี๊ยวจ๊าว
ของวัยสดใสก�าลังจะเติบโตเดินไปสู่ความคาดหวังรุ่นต่อรุ่น
ก่อนจะมัดรวมกันเป็นเป็นพลเมืองทีเ่ ข้มแข็งของประเทศชาติ
บนทางที่แปลกเปลี่ยนของมรสุมตะวันตกและ
สภาวการณ์แห่งโลกย่อมน�ามาซึ่งความเปล่าเปลี่ยวใน
ทุกสภาวะทีถ่ ดถอยหรือล้นเกิน และสถานการณ์ทางการศึกษา
ในวันนี้ก็เช่นเดียวกันด้วยทิศทางทางการศึกษาภายใต้
ผลึกใหม่ส่งผลให้เกิดความเปล่งแปลกจนกระทั่งพลัดหลง
ในวังวนไร้คา� ตอบของการพัฒนาตามทีค่ าดหวังไว้ในกระแส
การแข่งขันของโลก แม้จะพยายามล้อมกรอบด้วยแนวคิดของ
การมีส่วนร่วมให้ความส�าคัญของทุกภาคส่วนได้มีหุ้นส่วน
ทางการศึกษาอย่างจริงจังมากขึน้ ยิง่ ในระดับขัน้ พืน้ ฐานของ
โรงเรียนชายขอบตั้งอยู่บนความขาดแคลนในทุกด้าน
ทัง้ บุคลากร งบประมาณ และการสนับสนุน และยิง่ ไปกว่านัน้
การด�ารงอยู่บนสภาวะความล่มสลายของครอบครัวเดี่ยว
ในโลกยุคใหม่กลับเป็นตัวฉุดรัง้ ในการพัฒนามากขึน้ กิจกรรม
ที่ควรเป็นการเรียนรู้ ปฏิบัติ และส่งทอด ในระดับครอบครัว
กลับมาผูกพ่วงไว้ที่โรงเรียนเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน
ทีต่ อ้ งท�ากลายเป็นงานประจ�าของโรงเรียนทีต่ อ้ งมีการรายงาน
ประเมิน เป็นกิจกรรมดี เด่น เป็นเรื่องปกติ
จ�าได้ว่า..ภาพในอดีตการจัดการเรียนการสอน
ในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 2
ซึง่ สภาพของสังคมชนบทไทยยังอยูใ่ นชัน้ การผลิตแบบยังชีพ
การผลิต ผูกติดธรรมชาติในระบบครอบครัวเป็นครอบครัว
ขยายที่อยู่ร่วมกันเด็กๆ ยังคงเป็นทรัพยากรส�าคัญของ
ครอบครัว เครือญาติ และชุมชนที่คอยดูแลเลี้ยงดูในการ
อยูร่ ว่ มกันอย่างเอาใจใส่การจัดการเรียนการสอนไม่มกี จิ กรรม
ต่างๆ ให้วุ่นวายเพราะกิจกรรมโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน
เป็นเนือ้ เดียวกัน ครู ผูซ้ งึ่ เป็นหัวใจหลักทางการศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะอยู่
ท่ามกลางความขาดแคลนก็ตาม และครอบครัวสามารถท�า
หน้าที่ได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านทักษะชีวิต ทักษะด้านอาชีพ
ที่ผสมกลมกลืนในการใช้ชีวิตประจ�าวัน แต่ต่อเมื่อกระแส
การพัฒนาพัดเปลีย่ นทิศทางการขยับตัวทางสังคมเศรษฐกิจ
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การปล่อยปละละเลยหรือ
มุ่งเน้นหารายได้เลี้ยงครอบครัว
อันเป็นข้อจ�ากัดต่อการ
ท�าหน้าที่ของตนเอง
ในการช่วยกล่อมเกลา
ทางสังคม ภาระทั้งหมด
ถูกเปลี่ยนถ่ายมายังโรงเรียน

และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตเพื่อการค้าขาย
ครอบครัวเปลีย่ นจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดีย่ วและ
เทคโนโลยีกา้ วหน้าขึน้ ชุมชนเปลีย่ นแปลง โครงสร้างทางอาชีพ
ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลต่อการจัดการศึกษาเดินทางไปสู่
การจัดการทีเ่ ปลีย่ นแปลง กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
ที่เริ่มต้นจากครอบครัวและควรจะเป็นตามกรอบของชุมชน
ได้ตกเป็นภาระของโรงเรียนจนเกือบทั้งหมด ตั้งแต่กิจกรรม
วันส�าคัญทางศาสนา การกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ
ด้วยเจตนาดีของการศึกษาทีพ่ ยายามคิดโครงการ วางกรอบ
กิจกรรมต่างๆ มุง่ ให้โรงเรียนด�าเนินการ หรือร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
เพือ่ ปลูกฝังในเชิงคุณธรรมจริยธรรม การดูแลสุขภาพนักเรียน ฯลฯ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาต่ า งๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ ดึ ง
ภาระรับผิดชอบของครอบครัวมาไว้ทโี่ รงเรียน จนแทบจะเป็นกิจกรรม
หลักของโรงเรียน โดยสภาวะของความขาดแคลนในโรงเรียน

ชายขอบทั้งงบประมาณ บุคลากร ส่งผลให้เกิดโกลาหล
ในเชิงการจัดการ การปฏิบตั งิ าน พลังแห่งการท�างานถดถอย
ลงพร้อมกับงานในหน้าทีห่ ลักตามภารกิจถูกละเลยจนสร้าง
ปัญหาเชิงผลสัมฤทธิ์ในที่สุด
กว่าทศวรรษผ่านมาท่ามกลางการพัฒนาทีบ่ ดิ เบีย้ ว
กฎทางศีลธรรมจริยธรรม ที่เคยมัดรวมชุมชนเอาไว้ หดหาย
ลงอย่ า งรวดเร็ ว กฎหมายเคลื่ อ นเข้ า มาแทนที่ นั ย ยะ
ความเป็นชุมชนคลอนแคลนคงเหลือไว้ในความเป็นพิธกี รรม
(ส่วนใหญ่) ส่วนที่ยังเข้มแข็งยืนหยัดสู้ ขับเคี่ยว ปรับเปลี่ยน
วิถีใหม่พร้อมกับรักษาอัตลักษณ์เดิมยังมีน้อย
เด็กรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับวิถีใหม่ ช่วงชีวิตใหม่
ห่างเหินจากวิถเี ดิมซึง่ เป็นรากของสังคมไทย ยิง่ ครอบครัวเดีย่ ว
ต่างพลัดหลงในสังคมยุคสมัย การปล่อยปละละเลย หรือมุง่ เน้น
หารายได้เลี้ยงครอบครัวอันเป็นข้อจ�ากัดต่อการท�าหน้าที่
ของตนเองในการช่วยกล่อมเกลาทางสังคม ภาระทั้งหมด
ถูกเปลีย่ นถ่ายมายังโรงเรียนในการจัดการศึกษาทัง้ สามด้าน
ประกอบด้วยทักษะชีวติ ทักษะความรู้ และทักษะทางสังคม
ความปลอดภัย สุขภาพที่ดี ครบถ้วน ด้วยภาวะดังกล่าว
จึงได้เกิดหลักสูตรแทรกซ้อนทีม่ าจากสถานการณ์ทางสังคม
ปัญหาอันรกเรือ้ หรือเจตนารมณ์ทางการเมืองของกลุม่ อ�านาจ
เข้ามาบรรจุในการจัดการเรียนการสอนจนเกินเลยจากหน้าทีห่ ลัก
ขึ้ น มามากมายกองสุ ม ไว้ ที่ โ รงเรี ย นด้ ว ยความจ� า กั ด
ทั้งทางด้านบุคลากรและงบประมาณ การก้าวไปข้างหน้า
ย่อมอุย้ อ้ายเอือ่ ยช้าเต็มที แม้กระทัง่ ชัว่ โมงเรียนของนักเรียน
ก็ยงั เกินเลยจากก�าหนดแทบจัดหาเวลาในแต่ละวันให้เพียงพอ
ต่อกิจกรรมต่างๆ ได้ครบถ้วน
แม้วา่ โดยนัยยะทางหลักการของการพัฒนาผูเ้ รียน
มีความต้องการพัฒนาแบบองค์รวมครบทุกด้านเพื่อการ
พั ฒ นาชี วิ ต อนาคต แต่ ส ่ ว นใหญ่ แ ล้ ว การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนเป็นการด�าเนินการอย่างโดดเดีย่ วในโรงเรียน
แล้วจบกันไป หรือเน้นเพือ่ จัดให้มซี งึ่ ยากซึมซับและน�าไปใช้
ในชีวิตจริง ในสถานการณ์ปัจจุบันความแปลกเปลี่ยน
ด้านแวดล้อมทางสังคม ภาวะทางครอบครัวอันเป็นรากฐาน
ทีส่ า� คัญล้วนตกอยูใ่ นทางสายแพร่ง เส้นทางการศึกษาจึงด�ารง
อยู่บนทางสายเปลี่ยวและถล�าลึกก้าวเบื้องหน้าจนยาก
กลับคืน...หากทิง้ ภาระทัง้ มวลไว้ทกี่ ารศึกษาเพียงอย่างเดียว

วิทยาจารย์ 39

ครูเล่าเรื่อง
ส.หมื่นธร

“ความทรงจำา”

ความหลังที่ยังไม่ลืม
(ตอนที่ 2)
( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
วันเสาร์หนึง
่ ของเดือนธันวาคม ฉันและเพือ
่ นได้รบ
ั มอบหมายให้ออกไปชมงาน
นิทรรศการที่สนามบินนครสวรรค์ ซึ่งมีการจัดให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการบินและ
จุดเด่นของงานคือ มีการกระโดดร่ม “ดิ่งพสุธา”

วันนั้นฉันตื่นเช้าเป็นพิเศษ แต่งกายด้วยชุดพิธี เตรียมสมุดบันทึกไว้จดความรู้ต่างๆ เพื่อท�า
รายงานส่งตามทีอ่ าจารย์สงั่ ฉันจ�าได้วา่ ตืน่ เต้นมากอยากจะดูการโดดดิง่ พสุธา ซึง่ เป็นการแสดงทีไ่ ม่เคย
เห็นมาก่อนในชีวติ ฉันนัดเจอกับวิไลวรรณทีส่ แี่ ยกหน้าค่ายจิรประวัตใิ กล้ๆ สนามบินโดยขึน้ รถเมล์เขียว
ทีป่ อ้ มหนึง่ นัง่ ไปถึงสีแ่ ยกหน้าค่าย ค่ารถ 50 สตางค์ (การขึน้ รถเมล์ของนักเรียนฝึกหัดครูในสมัยก่อน มัน
ช่างโก้เหมือนนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ขึ้นรถไฟฟ้าในปัจจุบันเชียวนะ)
เมื่อถึงสนามบิน ฉันกับวิไลวรรณเดินชมนิทรรศการ ชมบอร์ดรูปภาพการแสดงการโดดร่ม
จากทีต่ า่ งๆ น�ามาจัดแสดง และมีการจัดแสดงอุปกรณ์การโดดร่มให้ผรู้ ว่ มงานได้เข้าชมด้วย เราสองคน
ได้ถ่ายรูปจากช่างภาพที่รับจ้างถ่ายรูป ให้คนที่มาเที่ยวชมงานด้วย ซึ่งเป็นที่มาของรูปที่ตั้งบนโต๊ะ
ฉันนี่เอง
เนื่องจากมีผู้มาชมงานแน่นขนัดมาก ฉันจึงหลงกับวิไลวรรณ เดินหากันอยู่พักใหญ่ก็ไม่เจอ
ฉันจึงเดินไปหลบคนอยู่ใต้ถุนตึก ซึ่งคนค่อนข้างบางตา แล้วก็รู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาที่ฉัน
และยิ้มให้
เป็นนายทหารคนหนึง่ แต่งเครือ่ งแบบเต็มยศ เมือ่ เห็นฉันมองตอบเขาก็เดินเข้ามาหา แล้วถามว่า
“คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับ ผมเห็นคุณหน้าซีดมาก”

เขาถามด้วยน�า้ เสียงหนักแน่นสมกับเป็นชายชาติทหารทีเดียว
“เปล่าค่ะ พอดีคนเยอะ ก็เลยเดินหลบคนมานั่งตรงนี้น่ะค่ะ”
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“วันนีค
้ นเยอะนะครับ” เขาเปรยขึน
้ แล้วถามว่า “คุณเคยดูการแสดงโดดร่มมาก่อนหรือเปล่า”
“ไม่เคยค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่แย่จังยังไม่ทันได้ดูเลยก็พลัดกับเพื่อเสียแล้ว ไม่รู้ว่า
เดินหลงหายไปไหน ฉันเดินตามหาเสียจนเหนื่อย เลยมาแอบอยู่ตรงนี้”
“โอ้โฮ...คนเยอะขนาดนี้เห็นทีจะเจอกันยาก ให้ผมไปดูเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะ อีกสักเดี๋ยว
คงจะแสดงแล้วล่ะ”

ฉันได้แต่ยืนเฉย นึกในใจว่า เอ...พูดแบบนี้ จะมาแจกขนมจีบแถวนี้หรือเปล่านะ แต่ดูๆ ไป
เขาก็เข้าตาพอสมควร เป็นคนร่างสูงใหญ่ ผิวเข้ม เข้าต�ารา ดาร์ก แอนด์ แฮนด์ซมั่ ทีเดียว แต่อายุคงจะ
มากว่าฉันเป็น 10 ปี เมื่อเขาเห็นฉันยืนเงียบ เขาก็พูดต่อไป
“รู้ไหมว่าปากกาด้ามเดียวก็สามารถท�าให้คนตายได้”

ฉันท�าหน้างง ถาม “เพราะอะไรคะ ?”
เขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่า
“ถ้ า ปากกาตกลงมากจากเครื่ อ งบิ น บนท้ อ งฟ้ า ลงมาถึ ง พื้ น ดิ น ถ้ า ตกใส่ หั ว คน
จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะน�้าหนักของปากกาที่ตกลงมา จะเพิ่มเป็นหลายร้อยเท่า ยิ่งสูง
ยิ่งหนักมากเปรียบเหมือนกับคนตกตึก 3 ชั้น อาจไม่ตาย แต่ถ้าตกตึก 30 ชั้นนั้นตายแน่นอน ”

ฉันพยักหน้ายิม้ กับค�าพูดของเขา จากนนัน้ เขาก็คยุ ต่อไปว่าตัวเองเป็นนายทหารมาจากหน่วย
จังหวัดลพบุรี มาร่วมโดดร่มในงานนี้ เป็นการโดดดิ่งพสุธาด้วย วันนี้ไม่ได้โดด จะมีคิวโดดในวันพรุ่งนี้
คุยกันอีกสักครู่ก็ได้ยินเสียงเครื่องบินดังขึ้น เขาก็หันมาบอกว่า
“ไปเถอะ...เครื่องบินขึ้นแล้ว คงจะได้เวลาแสดงแล้วล่ะ”

จากนั้นเขาก็ชวนฉันวิ่งออกไปที่สนาม แล้วชี้ให้ดูเครื่องบินที่บินวนเวียนอยู่บนท้องฟ้า
จากต�า่ เป็นสูงขึ้นไป ขึ้นไปเรื่อยๆ มีคนดูรอบๆ สนามบินมากมาย เราสองคนเบียดคนเพื่อจะเข้าไปดู
ให้ใกล้ที่สุด

วิทยาจารย์ 41

จนได้ทเี่ หมาะ มองเห็นเครือ่ งบินอยูส่ งู ลิบ บินวนเวียนไปมาสักพักหนึง่ ก็มที หารโดดออกมา
จากเครื่องบินโดยยังไม่กางร่มชูชีพ แสดงท่ากางแขนกางขา และปล่อยควันสีเขียว แดง เหลือง
ออกจากตัวพวยพุ่งเป็นแนวดิ่ง ดูสวยงามมาก โดดดิ่งลงมาพอหมดควันจึงกางร่มออก “พึ่บ”
ฉันได้ยินเสียงร่มกางดังแว่วมา ท่ามกลางเสียงคนร้องวี้ดว้าย ก่อนจะตามเสียงร้องเฮดังลั่น
บางคนโดดดิง่ ลงมา ต�า่ มากจึงกางร่มออก ท�าให้คนดูหวาดเสียวหลายคนโดดลงมาตรงจุดหมาย
ที่ก�าหนดบนพื้นดิน คนดูปรบมือให้กันใหญ่ บางคนกางร่มออกแล้วถูกลมพัดไปไกลตกลงบนพุ่มไม้
แต่ไม่มีใครเป็นอันตราย ทหารทุกคนจะลุกขึ้นเก็บร่มได้เรียบร้อยดีทุกคน ฉันดูแล้วตื่นเต้นมาก
เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดูการโดดดิ่งพสุธา นับว่าเป็นบุญตายิ่งนัก
ฉันดูเพลินจนเมือ่ หันไปอีกทีถงึ ได้รตู้ วั ว่าพลัดหลงกับนายทหารหน้าเข้ม ตาคม คนนัน้ เสียแล้ว
ฉันก็เลยยืนดูการแสดงคนเดียวจนจบรายการในตอนบ่าย ฉันพยายามมองหาทั้งวิไลวรรณ และ
นายทหารที่ฉันยังไม่ได้ถามชื่อเขาเลย น่าเสียดายที่พรุ่งนี้ฉันไม่ได้มาชมการแสดงของเขา
วันนั้นฉันกลับถึงบ้าน แล้วเขียนรายงานส่งอาจารย์ พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่าย
มีนักเรียนชายข้างบ้านอยู่โรงเรียนการช่างชายนครสวรรค์ ไปดูดิ่งพสุธากลับมาเล่าให้ฟังว่า เขาไปดู
โดดดิ่งพสุธาที่สนามบินเพิ่งกลับมา มีคนโดดดิ่งแล้วไม่กางร่มด้วย
ฉันได้ฟังแล้วใจหายวาบ คิดถึงนายทหารผู้นั้น
ว่าเขาจะบาดเจ็บมากแค่ไหน ขออย่าให้เขาเป็นอะไรมากเลย และในความคิดลึกๆ ขออย่าให้เป็น
นายทหารคนนั้นเลย
“ตายหรือเปล่าไม่รู้ ดูแล้วไม่น่ารอด”

เช้าวันจันทร์ ฉันนัง่ รถไปโรงเรียนอย่างใจคอไม่ดี ในใจนึกถึงแต่วา่ นายทหารทีโ่ ดดร่มไม่กาง
ว่าเป็นใครหนอ ฉันเล่าเรื่องให้วิไลวรรณฟัง เพื่อนบอกว่าให้ฉันลองไปถามที่สนามบินดูให้รู้แน่ว่า
นักบินที่ร่มไม่กางคนนั้นเป็นใคร เพราะมีแต่ข่าวลือ แต่ไม่มีใครรู้เรื่องราวจริงๆ กันสักคน แต่ฉัน
ไม่กล้าพอ ฉันกลัวว่าจะได้ยินข่าวร้าย
จากนั้นฉันก็พยายามท�าใจให้ลืมเรื่องนี้เสีย แต่ยิ่งพยายามลืม ฉันก็ยิ่งอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็น
เขาหรือเปล่า เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้ว หรือว่าอาจจะบาดเจ็บจนพิกลพิการ
แล้วในวันนี้อยู่ๆ ฉันก็ได้รับค�าตอบที่ตัวเองสงสัยมานาน
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“คุณปู่ของเธอชื่ออะไรเหรอ...นายอนุวัต”
“ชื่อสุรวิทย์ครับ ยศพลตรี แต่คุณปู่ไม่อยู่แล้วล่ะครับ”

ลูกศิษย์ตอบพลางท�าหน้าเศร้า

จนฉันใจเสียหรือว่าจะเป็นเขาจริงๆ

“คุณปู่ของผมเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วนี้ครับ”

ฉันชะงัก...ยังไม่ทันถามอะไร อนุวัตก็เล่าต่อไปว่า
“คุณปูเ่ ป็นมะเร็งทีต
่ บ
ั ครับ แต่ผมจ�ารูปนีไ้ ด้ คุณปูช
่ อบเล่าให้ฟง
ั ว่า ตอนนัน
้ คุณปูย
่ ง
ั หนุม
่ ๆ
อยู่เลย ไปแสดงการดิ่งพสุธาที่นครสวรรค์ แล้วมีเรื่องน่าตื่นเต้นว่า มีเพื่อนนายทหารคนหนึ่ง
โดดร่มลงมาแล้วร่มเกิดไม่กาง แต่ก็รอดมาได้ เพราะกางร่มฉุกเฉินได้ทัน และโดดไปที่พุ่มไม้ก่อน
ถึงพื้นดิน คุณปู่บอกว่าตั้งแต่กระโดดร่มมา มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่มีเรื่องตื่นเต้นมาเล่าให้ฟัง”

เด็กหนุ่มเล่าอย่างชื่นชมในตัวของผู้เป็นปู่
“คุณปูข
่ องผมเป็นคนเก่งน่ะครับ อ้อ...ถ้าอาจารย์อยากเห็นหน้าคุณปูผ
่ ม ไปดูหนังสือแจก
งานศพที่ห้องแนะแนวสิครับ คุณพ่อผมส่งมาให้ที่โรงเรียนเล่มหนึ่ง’’

ฉันพยักหน้ากับลูกศิษย์ จนทัง้ สองเดินออกจากห้องพักครูไปแล้วฉันก็รบี เดินไปห้องแนะแนวทันที
บนชัน้ วางหนังสือมีหนังสือวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบฉันเสียเวลาหาอยูเ่ กือบสิบนาทีกไ็ ด้เล่ม
ที่ต้องการ ที่หน้าปกเป็นรูปของนายทหารแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ที่ใต้รูปเขียนชื่อว่า พลตรีสุรวิทย์
แม้ภาพนั้นจะถ่ายหลังจากที่ได้พบกันหลายสิบปี แต่เค้าก็ยังหลงเหลือเค้าหน้าเดิมที่ฉันจดจ�าได้
ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันได้แต่เก็บค�าถามคับข้องใจเอาไว้ ทั้งที่มีคนที่พร้อมจะเฉลยค�าตอบให้ฉัน
อยู่ใกล้ชิดฉันถึงสองคน...

ที่มา : หนังสือภาพแห่งความทรงจ�า รวมเรื่องสั้นที่ครบวงจรของ “ครู” บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จ�ากัด
(39 - 49)
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

การวิจัย

ทางการบริหาร
การศึกษา
ตอนที่ 1

บทนำา

การวิจยั เป็นกิจกรรมทางวิชาการทางวิชาการทีส่ งั คมสมัยใหม่ยอมรับว่าเป็นเครือ่ งมือหรือวิธกี ารส�าคัญในการพัฒนา
องค์ความรู้ (ฺBody of Knowledge) ของศาสตร์หรือสาขาวิชาต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งมากขึ้น สถาบัน
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส�าคัญและความสนใจต่อการท�าวิจัยมากขึ้นโดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาได้ให้ความสนใจท�าการวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาและการบริหารการศึกษากันมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ น�าผลงาน
การวิจยั ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการปฏิรปู การศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการท�าวิจัยและส่งเสริมการท�าวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อน�าผล
การวิจัยไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้สงู ขึน้ การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา จึงมีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นทีผ่ บู้ ริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถท�าวิจัยได้และ
ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
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ความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

การท�าความเข้าใจในมโนทัศน์ของค�าว่า “การวิจัยทางการบริหารการศึกษา” จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
นิยามของ “การวิจัย (Research)” และ “การบริหารการศึกษา (Educational Administration)” ก่อน

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1072) ได้ให้ความหมายของ การวิจัย ว่าหมายถึง
“การสะสม การรวบรวม การค้นคว้า เพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา” หากพิจารณาจากค�าภาษาไทย ค�าว่า “การวิจัย”
ค�าเดิมมาจากภาษาบาลีว่า “วิจโย” ซึ่งหมายถึง ปัญญา ความหมายของการวิจัย มี 4 ระดับ คือ (1) การค้นหาความจริง
(2) การค้นหาสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์ (3) การค้นหาทางที่ท�าให้ดีหรือหาวิธีการที่จะท�าให้ดี และ (4) การหาวิธี
ทีจ่ ะท�าให้สา� เร็จ โดยนัยของความหมายดังกล่าวนี้ การวิจยั คือ การเปลีย่ นปัญหาให้เป็นปัญญา (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต)
2542 : 5,27) ในทัศนะของ Kerlinger & Lee (2000 : 14) ได้ให้ความหมายว่า การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
วิจารณญาณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้วิธีการเชิงระบบ
(Systematic) มีการควบคุม (Control) และเป็นเชิงประจักษ์ (Empirical) ซึง่ ค�าว่า เชิงระบบและมีการควบคุมหมายถึง การมีขนั้ ตอน
เป็นระเบียบแบบแผน สามารถตรวจสอบได้ ส่วนค�าว่า เชิงประจักษ์ หมายถึงผลที่ได้จากการศึกษาผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถพิสูจน์ได้โดยใช้วิธีการอื่นๆ จึงจะได้ผลเช่นเดิม การวิจัยจึงเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงด้วยวิธีการที่มีระบบ
มีความเชือ่ ถือได้โดยอาศัยระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์ เพือ่ ให้ได้ความรูใ้ หม่ทเี่ ป็นค�าตอบปัญหาตามวัตถุประสงค์ทกี่ า� หนดไว้
อย่างชัดเจน (นงลักษณ์ วิรัชชัย 2543) จากความหมายของการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นมโนทัศน์ที่ส�าคัญเกี่ยวกับการวิจัย
3 ประการ คือ (1) การวิจยั เป็นกระบวนการหรือใช้วธิ กี ารทีเ่ ป็นระบบมีแบบแผนทีเ่ ชือ่ ถือได้ (2) ใช้กระบวนการหรือวิธกี ารทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้นั้นไปค้นหาความรู้ ความจริง ค�าตอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ (3) ผลการวิจัยที่ได้ คือ ความรู้ ความจริง ค�าตอบ หรือ
องค์ความรูใ้ หม่นนั้ จึงเชือ่ ถือได้ จึงสรุปความหมายของการวิจยั ไว้วา่ เป็นกระบวนการสืบค้นหาความรู้ ความจริง ค�าตอบหรือ
องค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยวิธกี ารทีเ่ ป็นระบบ แบบแผนทีเ่ ชือ่ ถือได้เพือ่ ให้ได้ขอ้ ค้นพบความรู้ ความจริง ค�าตอบ หรือองค์ความรูใ้ หม่
ที่เชื่อถือได้

การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
จากศึกษาและประมวลความหมายของการบริหารการศึกษา สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง เทคนิคและ
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการด�าเนินงานในองค์การทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กา� หนดไว้ (Good, 1973 : 13)
เป็นกระบวนการท�างานกับคนโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ (สุนทร โคตรบรรเทา. 2551 : 3) โดยมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีบ่ คุ คลหลายคน หลายฝ่ายร่วมกันด�าเนินการเพือ่ พัฒนาสมาชิกของสังคมในด้านต่างๆ ทัง้ บุคลิกภาพ ความรู้
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม และคุณธรรม เพือ่ ให้มคี า่ นิยมตรงกับความต้องการทางสังคมโดยกระบวนการต่างๆ และใช้ทรัพยากร
ตลอดจนเทคนิควิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้บคุ คลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม (นพพงษ์ บุญจิตราดุล. 2534 : 3)
การบริหารการศึกษาจึงเป็นกระบวนการทางสังคม หรือเป็นกิจกรรมของกลุม่ บุคคลทีร่ ว่ มมือกันท�ากิจกรรมของระบบโรงเรียน
โดยใช้กระบวนการและทรัพยากรทีเ่ หมาะสม (วิจติ ร ศรีอา้ นและทองอินทร์วงศ์โสธร. 2550) ดังนัน้ การบริหารการศึกษาจึงเป็น
การใช้เทคนิคและวิธกี ารต่างๆ ทีบ่ คุ คลหลายฝ่ายร่วมมือกันด�าเนินการเพือ่ การพัฒนาคนในสังคมให้มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ในด้านความรู้
ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนดไว้
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จากความหมายของการวิจัยดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาร่วมกับความหมายของการบริหารทางการศึกษา อาจให้
ความหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้ว่า เป็นการศึกษาค้นหาความรู้ ความจริง แนวคิดวิธีการ และนวัตกรรม
ทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาการบริหารการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาหรือมาตรฐานการศึกษาทีก่ า� หนดไว้ซงึ่ ตามทัศนะของรัตนา ดวงแก้ว (2555 : 26)
เห็นว่า การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเป็นการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ หรือวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่หรือค�าตอบใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านการบริหารการศึกษาโดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้

จุดมุ่งหมายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
การวิจัยทางการบริหารการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ส�าคัญ ดังนี้

เพื่อการแก้ปัญหาทางการบริหารการศึกษา
(Problem Solving Research)

1

2
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เป็นการวิจยั ทีม่ งุ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากระบบ วิธกี ารและกระบวนการ
บริหารการศึกษา ซึง่ อาจเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาเกีย่ วกับนโยบาย แผนงาน
การกระจายอ�านาจทางการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลิตพัฒนาครู และการธ�ารงรักษาครู ในกรณีการบริหารสถานศึกษา
อาจเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคลากร
การบริหารงบประมาณ หรือการบริหารทั่วไป การศึกษาวิจัยในประเด็นทางการบริหาร
ดังกล่าว ก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่น�าไปสู่การตัดสินใจก�าหนดแนวทาง วิธีการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารการศึกษา

เพือ
่ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
(Improvement and Development)

เป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหาสิ่งที่ดี สิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เป็นประโยชน์ วิธีการที่จะท�าให้ดีและ
วิธกี ารทีจ่ ะท�าการบริหารการศึกษาประสบผลส�าเร็จ เพือ่ น�ามาเป็นแนวทาง แบบอย่างใน
การปรับปรุงพัฒนางานบริหารการศึกษาให้ดขี น้ึ กว่าเดิม ได้มาตรฐาน หรือประสบผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา การวิจัยกรณีนี้เป็นการค้นหาและพัฒนานวัตกรรม
ทางการบริหารการศึกษาเพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษา
นั่นเอง

เพื่อตรวจสอบ พิสูจน์ทฤษฎีทางการบริหาร
การศึกษา (Theory Testing Research)

3

ในทางการบริหารการศึกษามีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย ซึ่งนักบริหารการศึกษาได้นา�
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา เช่น ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ ทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีจ�ากัดความต้องการ (Need Hierarchy Theory) ของมาสโลส์
(Maslow) ทฤษฎีสองปัจจัยของแรงจูงใจ (Two - Factor Teory of Motivation) ของเฮิร์ซ
เบิร์ก (Herzberg) เป็นต้น ทฤษฎีดังกล่าวเหล่านี้ได้น�าเสนอไว้โดยนักการศึกษาในอดีต
ไม่ใช่สิ่งที่จีรังยั่งยืนตลอดไป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ หรือ
ตามสัจธรรม “สรรพสิ่งไม่จีรัง ล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” ทฤษฎีที่ยังไม่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการบริหารการศึกษาจึงจ�าเป็นที่ต้องได้รับตรวจสอบหรือพิสูจน์ว่าเป็นทฤษฎี
ที่ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาได้อย่างน่าเชื่อถือได้ต่อไปหรือไม่
นอกจากนีใ้ นการน�าทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาใช้กจ็ า� เป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจยั
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรหรือแต่ละประเทศ

เพื่อสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีการบริหารการศึกษา
(Theory Development Research)

4

เนื่องจากระบบการศึกษาหรือระบบการบริหารการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม
ซึง่ มีความสลับซับซ้อนและเกีย่ วข้องสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบของ
สังคมก็จะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารการศึกษา ท�าให้นักการศึกษาหรือนักวิชาการ
ทีเ่ กีย่ วข้องต้องแสวงหาแนวทาง สร้างแนวคิดและน�าเสนอวิธกี ารใหม่ๆ หรือสร้างทฤษฎีใหม่
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเหมาะกับสภาพการเปลี่ยนแปลง การได้มา
ซึ่งองค์ความรู้หรือทฤษฎีใหม่เหล่านี้ จ�าเป็นต้องอาศัยการวิจัยเป็นฐานในการสร้างหรือ
พัฒนาทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพื่อให้ได้ทฤษฎีการบริหารการศึกษาที่น่าเชื่อถือ
มีความเป็นไปได้และมีคุณค่าต่อการน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารการศึกษาซึ่งอาจใช้
เพื่อการอ้างอิง (Generalization) การอธิบาย (Explanation) การท�านาย (Prediction)
และการควบคุม (Control) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ในระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา
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ลักษณะของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

เมือ่ พิจารณาจากความหมายและจุดมุง่ หมายของการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา การวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
มีลักษณะที่ส�าคัญสามประการคือ (1) เป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา การเรียน
การสอน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม (2) เป็นการวิจัยที่มีจุดเน้นที่ภารกิจขององค์การ และ (3) เป็นการวิจัยที่
ศึกษากระบวนการท�างานร่วมกันเพือ่ ให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ ด้วยเหตุนี้ การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับ
การบริหารการศึกษาจึงท�าได้สองแนวทางคือ การศึกษาจากทฤษฎีและการศึกษาจากการปฏิบตั ิ ซึง่ การศึกษาทัง้ สองแนวทางนี้
ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันและน�ามาใช้เป็นตัวก�าหนดขอบข่ายที่ส�าคัญของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (วิจิตร ศรีอ้าน
และทองอินทร์ วงศ์โสธร. 2550)

ขอบข่ายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
จากแนวคิดของวิจติ ร ศรีอา้ นและทองอินทร์ วงค์โสธร (2550) ดังกล่าวข้างต้นอาจน�ามาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด
ขอบข่ายของการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้

1

การกำาหนดขอบข่ายของการวิจยั โดยใช้ทฤษฎีทางการบริหารเป็นฐานความคิดหรือกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ซึง่ เป็นการใช้ทฤษฎีเป็น “ตัวช่วย” ให้เห็นประเด็นและทิศทางในการวิจยั รวมทัง้ เป็นตัวชี้
“เบาะแส” ในการก�าหนดตัวแปรในการวิจัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเลือกตัวแปรที่ศึกษา
เพือ่ ก�าหนดในกรอบแนวคิดของการวิจยั นัน้ ได้มาจากทฤษฎีชแี้ นะเช่น จากทฤษฎีสองปัจจัยของแรงจูงใจ
(Two - Factor Theory of Motivation) ของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg) ซึ่งเป็นทฤษฎีแรงจูงใจว่า
ความพึงพอใจในการท�างานของบุคคลขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย 2 ประการ (ธร สุนทรายุทธ. ม.ป.ป. : 154) คือ
1. ปัจจัยการกระตุน้ (motivator factors) ประกอบด้วย ความส�าเร็จในงาน (achievement)
การได้รบั การยกย่องยอมรับ (recognition) ลักษณะของงาน (work itself) ความรับผิดชอบ
(responsibility) และความก้าวหน้า (advancement)
2. ปัจจัยคำา้ จุน (hygiene factors) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์สว่ นตัวกับผูบ้ ริหารและกลุม่
(interpersonal whit supervisors and peers) การบังคับบัญชา (technical supervision)
นโยบายหารบริหารของหน่วยงานนั้นๆ (company policy administration) เงื่อนไข
ในการท�างาน (working conditions) วิถีชีวิต (personal life) เงินเดือน (salary) และ
ความมั่นคง (security)
(อ่านต่อฉบับหน้า)

ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�านักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ากัด ( 91 – 116)
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กรณีศกึ ษาที่ 1
เด็กชายมีนา อายุ 11 ป เรียนอยูในระดับประถม ึกษาปที่ 3 ระดับสติป าอยูในเกณ ต่ํา
กวาเกณ เ ลี่ย เรียนรูสิ่งตางๆ ไดเร็ว มีพฤติกรรมไมคอยนิ่ง จะชอบเดินไปมา พูดสื่อสารเปนคําๆ พูดไมชัด
บางครั้งจะพูดภาษาแปลกเ พาะของตนเอง
พฤติกรรมและการสือ่ สารกอนใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร
เด็กชายมีนาจะหยิบของวางทิ้งที่หนารานและวิ่งไปมา เมื่อผูขายบอกจายเงิน นักเรียนจะ
วางเงินทิ้งที่หนารานและวิ่งไปที่รานอื่นกรณี
สักพัศกถึึกงษา
จะกลับมาที่รานเดิม นักเรียนแสดงอาการกระตุนตนเอง
ดวยการวิ่งไปมาและไมนิ่ง
พฤติกรรมและการสือ่ สารเมือ่ ฝกโดยใชสื่อบัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร
ชวงที่ 1 ในการฝก 3 ครั้งแรก เมื่อเด็กชายมีนาเปดดูสื่อบัตรภาพเสร็จก็จะเดินไปมา ครูจะตอง
แนะโดยการพูดย้ําทวนใหเปดภาพทีละขั้นตอนและควบคูกับแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง ชวงขั้นตอนของภาพ
จายเงินและรับเงินทอนนักเรียนจะไมนิ่ง จะเดินออกจากรานทันทีอาจเปนเพราะสับสนภาพจายเงิน
และรับเงินทอนที่มีลักษณะคลายกัน แตหลังจากการฝกในครั้งที่ 4 นักเรียนเริ่มมีการพัฒนาดีขึ้น เชน
วางสื่อบัตรภาพที่ชั้นวางของหนารานและเปดทีละภาพตามขั้นตอนคลองขึ้น ไมแสดงความสับสน
ระหวางภาพจายเงินและรับเงินทอน การกระตุนตนเองโดยเดินไปมานอยลง ยืนอยูหนารานนานขึ้น
และรับเงินทอนที่มีลักษณะคลายกัน แตหลังจากการฝกในครั้งที่ 4 นักเรียนเริ่มมีการพัฒนาดีขึ้น เชน
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กรณีศกึ ษาที่ 2
เด็กชายปาน อายุ 15 ป เรียนอยูในระดับประถม ึกษาปที่ 5 มีสมาธิในการ งคอนขางดี พฤติกรรมนิ่ง
และแสดงทาทางอาการกระตุนตัวเองคอนขางนอย พูดโตตอบไดประโยคสั้นๆ พูดเรื่องเดิมซ้ําๆ ในบางเวลา
พฤติกรรมและการสือ่ สารกอนใชสือ่ บัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร
เด็กชายปานจะเดินไปยืนที่หนารานและเดินวนไปมา พรอมทั้งพูดกับตนเองในคําพูดซ้ําๆ
บางครั้งจะแสดงอาการกระตุนตัวเองรวมดวย เชน กระโดด และดีดนิ้วมือไปมา
พฤติกรรมและการสื่อสารเมื่อฝกโดยใชสือ่ บัตรภาพขั้นตอนการซื้ออาหาร
ชวงที่ 1 ในการฝกครั้งที่ 1 - 3 แสดงขอปฏิบัติผิดพลาดทุกขั้นตอน ปานจะหยิบสื่อบัตรภาพมาดู
แตไมเปดภาพ และยืนรอจนกระทั่งครูบอกทีละขั้นตอนควบคูกับใหปฏิบัติตามรูปภาพ หลังจากนั้น
ครั้งที่ 4 เปนตนไป นักเรียนไดเกิดการเรียนรูดีขึ้น เขาใจความหมายของสื่อบัตรภาพและพฤติกรรมของตน
ที่ถูกตองมากขึ้น มีการพัฒนาเปนลําดับ สามารถเปดบัตรภาพพรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของบัตร
ภาพไดคลองขึ้น
ชวงที่ 2 นักเรียนเกิดความสับสนเล็กนอยและลืมขั้นตอนเปนบางชวงเทานั้น เชน ลืมจายเงิน
ลืมรับเงินทอน แตเมื่อผูขายพูดสนทนาดวย นักเรียนสามารถปฏิบัติตามที่ผูขายบอกได การลืมของ
นักเรียนอาจเปนเพราะครั้งที่ 7 เปนการเริ่มถอดสื่อบัตรภาพออก แตหลังจากนั้นนักเรียนไดพัฒนาขึ้น
อยางตอเนื่อง
ชวงที่ 3 นักเรียนแสดงภาวะถายโยงความหมายของสือ่ บัตรภาพกับกระบวนการของพฤติกรรม
ที่ถูกตองไดอยางชัดเจน มีการพัฒนาอยางคงทนตั้งแตระยะการฝกครั้งที่ 11 ชวยเหลือตนเองไดดี
พูดสนทนาเปนคําสั้นๆ กับผูขาย ไมมีอาการกระตุนตนเอง แตในการปฏิบัติแตละครั้งจะคอนขางชา
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Figure 2 : Frequency of buying the foods /Case Study : Pan
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(กรณี ึกษาที่ 3 และ 4, มีรายละเอียดทํานองเดียวกับกรณี 1 และ 2)
อภิปรายผล
จากการรวบรวมขอมูลวิจัยกรณี ึกษาทั้ง 4 กรณี พบวาการสรางสื่อเ พาะบุคคลโดยนักเรียน
เปนคนเลื อ กรู ป ภาพของตนที่ ถ ายทอดความหมายแกตนเองมากที่ สุ ด สงผลใหนั ก เรี ย นเขาใจ
ความหมายจากภาพสูพฤติกรรมที่ถกู ตองไดงายมากขึ้น สื่อบัตรภาพที่มีขอบสีแตกตางกันในแตละขั้นตอน
ชวยใหนักเรียนเปดตามลําดับงายขึ้น รวมทั้งขนาดของสื่อบัตรภาพที่มีความกะทัดรัดเหมาะกับการพกพา
นักเรียนสามารถถือหรือใสในกระเปากางเกงได และสื่อบัตรภาพเคลือบดวยพลาสติกแข็งทําใหมีความ
คงทนตอการใชงาน ความแข็งของบัตรยังชวยใหนักเรียนหยิบบัตรแตละภาพงายขึ้น เนื่องจากนักเรียน
ออทิสติกสวนให มีป หาการใชกลามเนื้อมัดเล็กที่ไมคลอง จากการสังเกตการใชสื่อบัตรภาพของนักเรียน
พบวา เมื่ อ นั ก เรีย นฝกใชสื่อ บัต รภาพของตนเองจนเกิ ด ความชํา นา และพัฒ นาจนมีพ ฤติก รรม
ที่ถูกตองแลว นักเรียนก็สามารถแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองไดโดยไมมีสื่อนี้อีกตอไป แสดงวาสื่อบัตรภาพ
ชวยเปนตัวกระตุนใหระลึกถึงแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมซื้ออาหารของนักเรียนใหถูกตองได สําหรับ
กรณีที่ 3 และ 4 ป หาของพฤติกรรมทีไ่ มถูกตองขณะเปดภาพขั้นตอนจายเงิน อาจเปนเพราะรูปภาพ
28

วิทยาจารย์ 51

ที่สื่อยังไมมีความหมายที่ชัดเจนตอความเขาใจของนักเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความสับสน ดังนั้น
สําหรับนักเรียนออทิสติกระดับคอนขางรุนแรงบางคน สื่อบัตรภาพอาจจะตองเพิ่มจํานวนภาพมากขึ้น
เพื่อเปนการยอยพฤติกรรมเ พาะตัวของแตละบุคคลใหปฏิบัติแตละขั้นตอนงายขึ้น และนักเรียน
สามารถเขาใจความหมายของพฤติกรรมที่ถูกตอง
เพื่อใหการพัฒนามีความชัดเจนและคงทน ผูวิจัยพิจารณาวาขั้นตอนการจายเงินเปนการ
ปฏิบัติที่ซับซอน นักเรียนควรไดรับการฝกยอยใหเกิดความชํานา กอน พรอมทั้งพัฒนาสื่อบัตรภาพให
มีความหมายตอพฤติกรรมเ พาะบุคคลอยางละเอียดมากขึ้น จะชวยใหการปฏิบัติกิจกรรมซื้ออาหาร
ในแตละขั้นตอนมีความซับซอนนอยลง เพื่อใหนักเรียนเกิดการพัฒนาจนมีภาวะพึ่งพาตนเองได ผูวิจัย
จะปฏิบัติการวิจยั และพัฒนาสื่อดานทักษะชีวติ ในกิจกรรมการซื้ออาหารอยางตอเนื่อง
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วิ ีวิ ัยเชิงทดลอง
Experimental Methodology
ร .ดร.วิรัตน ธรรมาภรณ
ความรูความเขาใ ทั่ว ป
วิธีวิจัยเชิงทดลอง เปนกระบวนการวิจัยที่มีลักษณะเ พาะซึ่งสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวาง
ทางพฤติกรรม าสตร และที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ผูวิจัยจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิธีดาํ เนินการวิจยั อยางเพียงพอที่จะทําใหสามารถออกแบบการวิจัยไดอยางเหมาะสมกับป หาการวิจัย
ที่ตองการ ึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีวิจัยเชิงทดลองที่จะนําเสนอตอไปนี้ จะชวยใหผูวิจัย
สามารถทําการวิจัยเชิงทดลองไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
วิ วี ิ ยั เชิงทดลองมี ุดมุงหมายอยาง ร
วิธีวิจัยเชิงทดลอง เปนเทคนิคการวิจัยที่มุง ึกษาความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล (Causeand-Effect Relationship) เชน ตองการ ึกษาวาการใชภาพประกอบคําบรรยายสงผลตอผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนหรือไม การใชผังความคิดสงผลตอความคงทนในการเรียนรูหรือไม เปนตน
วิ ีการวิ ัยเชิงทดลองมีลกั ษณะอยาง ร
เปนเทคนิ คการวิ จัย ที่ มี การจัดกระทําปรากฏการณขึ้น มี การควบคุ ม อยางเขมงวด มี ก าร
กําหนดใหองคประกอบหนึ่งองคประกอบหรือมากกวาแปรเปลี่ยนไป และทําใหองคประกอบอื่น ๆ คงที่
แลววัดผลที่เกิดจากการจัดกระทําอยางเปนปรนัย เชน การทดลองสอนโดยใหกลุมหนึ่งสรุปความโดย
การเขียนบรรยาย และใหอีกกลุมหนึ่งทําการสรุปความโดยทําแผนผังความคิด โดยทําใหทั้งสองกลุมมี
พื้น านความรู เพ แรงจูงใจเทากัน ใชผูสอนคนเดียวกันทุกกลุม และสอนในชวงเวลาเดียวกัน เปนตน
เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีการวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนดวยดวยแบบทดสอบที่มีคุณภาพ ตัวอยาง
ดังกลาวสามารถแยกอธิบายไดดังนี้
− การจัดการทดลองสอน (การจัดกระทํา)
− การจัดการสอนแบบสรุปความ 2 แบบ (การใหองคประกอบหนึง่ มีการแปรเปลี่ยน)
− การทําใหพื้น านความรูและอื่นๆ เทากัน (การควบคุมองคประกอบอื่นใหคงที่)
− การวัดผลการทดลองดวยเครื่องมือที่มีคณ
ุ ภาพ (การวัดอยางเปนปรนัย)
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ตัวแปรที่ใชในการวิ ัยเชิงทดลองมีกชี่ นิด
ตัวแปรที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรที่ผูวิจัยจัดกระทําในการทดลอง ซึ่งผูวิจัยจะตองเลือก
วิธกี ารที่จะนํามาทดลองบนพื้น านของทฤษ ี หรืองานวิจัย หรือจากประสบการณการปฏิบตั ทิ ผี่ านมา เชน
ถาตองการสอนใหนักเรียนสามารถแกโจทยป หาคณิต าสตรไดดีขึ้น อาจทําการสอนโดยใหนักเรียน
ฝกทําแบบฝกหัดเปนกลุมที่ประกอบดวย เด็กเกง ปานกลางและออน เพราะการรวมกันทํางานเปนกลุม
จะทําใหเขาใจไดดีขึ้น และเด็กเกงจะสามารถชวยเด็กออนไดและยังไดพัฒนาตัวเองดวย
ตัวแปรอิสระตามตัวอยางดังกลาว ไดแก วิธีทําแบบฝกหัด ซึ่งมี 2 วิธี คือ วิธีทํา
แบบฝกหัดเปนกลุมและวิธีทาํ แบบฝกหัดเปนรายบุคคล
2. ตัว แปรตาม คือ ตัว แปรที ่เ กิด จากอิท ธิพ ลของตัว แปรอิส ระ โดยผู ทดลอง
กําหนดขึ้นบนพื้น านของทฤษ ีหรืองานวิจัย ซึ่งผูทดลองจะตองกําหนดขึ้นควบคูกับตัวแปรอิสระ เชน
ความสามารถในการแกโจทยป หา ผลสัมฤทธิทางการเรียน ทักษะการเขียน ความคงทนในการเรียนรู
ความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร และความสนใจในการเรียน เปนตน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

วิธีสอนแกโจทยป หา
- แบบทํางานเปนกลุม
- แบบปกติ

ความสามารถในการแก
โจทยป หา

การใชการเสริมแรง
- ใชการเสริมแรง
- ไมใชการเสริมแรง

ความสนใจในการเรียน

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผล ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
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ตัวแปรที่ตองทาการควบคุมคืออะ ร
ตัวแปรที่ตองทําการควบคุมในการทดลอง คือ ตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมดที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ
และมีอิทธิพลตอตัวแปรตามซึ่งเรียกวาตัวแปรเกิน ถาการวิจัยเชิงทดลองใดมีอิทธิพลของตัวแปรเกิน
(Extraneous Variable) ตอตัวแปรตามมากจะทําใหไดผลการทดลองที่ไมถูกตอง คือ ไมสามารถสรุป
ในเชิง สาเหตุแ ละผลได เชน พบวากลุ มทดลองเปนกลุ มเกงกวากลุ มควบคุม อยู กอนแลว การที่
กลุมทดลองไดคะแนนหลังการทดลองสูงกวากลุมควบคุม จะไมสามารถสรุปไดวาวิธีสอนที่ใชกับกลุม
ทดลองสงผลตอผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนที่ใชกับกลุมควบคุม เชน ในการทดลองให
นักเรียนประถม ึกษาปที่ 3 นั่งสมาธิ วันละ 5 นาที เปนเวลา 3 เดือน พบวาเวลาในการตั้งใจเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ผลที่ไดหลังการทดลองอาจเปนเพราะพัฒนาการของเด็ก
ซึ่งจะมีการพัฒนาความสนใจมากขึน้ ก็ได
โดยสรุปแลวตัวแปรเกิน คือ ตัวแปรที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตาม จะทําให
ผลการวิจัยที่ไดไมถูกตอง จึงตองหาวิธีควบคุม ถาควบคุมตัวแปรเกินไดดีทําใหไดผลการทดลองถูกตอง
ถือวาผลการวิจัยมีความตรงภายใน (Internal Validity)
ตัวแปรเกินที่สาคั มีอะ รบาง
ตัวแปรเกินที่สาํ คั ในการวิจัยทางพฤติกรรม าสตรที่ผูวิจัยจะตองควบคุม คือ
1. เหตุการณระหวางการทดลอง คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางการทดลองแลวสงผล
ตอตัวแปรตาม เชน การทดลองเพื่อ ึกษาผลของโครงการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยของนักเรียน
ในระหวางทําการทดลองมีกลุมเรีย กรองสิ่ง ตางๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย และมีการออก
รายการโทรทั นและวิท ยุเ ปนประจํ า เหตุก ารณดัง กลาวอาจสงผลตอการพั ฒ นาความเปน
ประชาธิปไตยของนักเรียนได
2. วุฒภิ าวะ คือ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามที่เปนไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติ
ที่ทําใหเห็นวาเปนอิทธิพลของตัวแปรอิสระได โดยเ พาะการทดลองที่ใชเวลายาวนาน เชน นักเรียน
อาจมีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น ระหวางตนภาคเรียนกับปลายภาคเรียน ถึงแมวาไมไดมีการทดลองใดๆ
3. ความคลาดเคลื่อนจากการใชเครื่องมือวัด ในการวัดตัวแปรตามที่ตองอา ัยการสังเกต
การสัมภาษณ การใชขอสอบแบบอัตนัย ผูทดลองจะมีความเมื่อยลา ความเบื่อ ความชํานา และ
การเรีย นรู เกิ ดขึ้ น ทํ าใหความแตกตางของการวัดเปนเพราะความคลาดเคลื่ อ นที่เ กิดจากสาเหตุ
ดังกลาวได
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4. การถดถอยทางสถิติ ตามธรรมชาติของมนุษยกลุมที่อยูระดับสูงมาก หรือต่ํามาก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีแนวโนมที่จะเลื่อนเขาสูตรงกลาง เชน กลุม 10 คนที่มีคะแนนเจตคติ
ตอการเมืองต่ําสุดในขณะนี้ ถาอีก 3 เดือนทําการวัดใหม กลุม 10 คนนี้ จะมีคะแนนเจตคติสูงขึ้นจากเดิม
ตามธรรมชาติ คือไมไดอยูในระดับต่ําสุดเหมือนเดิมซึ่งอาจทําใหเห็นวาเปนอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
5. ความคลาดเคลื่อ นจากการเลือ กกลุม ตามทฤษ ี แลวการเลือ กกลุ มตัวอยาง
จะตองทําการสุมจากประชากร (Random Selection) เพื่อใหเปนตัวแทน แลวจึงสุมเขากลุม (Random
Assignment) เพื่อควบคุมใหกลุมตางๆ มีลักษณะตางๆ เทากัน แตถาไมสามารถทําการสุมเขากลุมได
ผูทดลองเจาะจงเลือกหอง 1 เปนกลุมทดลอง หอง 2 เปนกลุมควบคุม โดยที่ทั้ง 2 หอง มีแรงจูงใจในการเรียน
แบบการเรียน พื้น านความรูแตกตางกัน ถาจะทําการทดลองเทคนิคการสอนแบบใหมเพื่อจะดูวา
สงผลตอผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบเดิม (กลุมควบคุม) หรือไม ผลการทดลองที่ได
ยอมไมถูกตองหรือมีความคลาดเคลื่อ นจากการเลือ กกลุมที่ไมถูกตอง หรือ ขาดความตรงภายใน
เพราะตัวแปรเกินดังกลาวมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิทางการเรียน
6. การสู หายของผู รั บ การทดลอง การทดลองที่ ใ ชเวลานานหรื อ มีก ารทดลอง
หลายครั้ง นอกจากเปดโอกาสใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการทดลองมากขึ้นแลวยังมีโอกาสที่ผูรับ
การทดลองจะสู หาย หรือขาดการทดลองจนตองถูกคัดออกจากการทดลองได การสู หายนี้จะสงผลตอ
คาเ ลี่ยของกลุ ม ถาเปนผู ที่จะไดคะแนนต่ําเมื่อหายไปคะแนนเ ลี่ยก็จะสูง ขึ้น ทําใหผลการวิจัย
ขาดความตรงภายในได
โดยสรุป ตัวแปรเกินตามที่กลาวขางตนควรไดรับการควบคุมในกระบวนการวิจัย ตั้งแตการออกแบบ
การทดลองจนสิ้นสุดการทดลอง
สิ่งที่ตองควบคุมที่นอกเหนือ ากตัวแปรเกินมีอะ รบาง
นอกจากตัวแปรดังกลาวขางตนแลว ยังมีสิ่งที่ตองควบคุมไมใหสงผลตอตัวแปรตามอีก คือ
1. ผลที่เกิดจากผูรับการทดลอง (Subject Effect) คือ ลักษณะที่ผูรับการทดลองมีความ
ตองการจะปฏิบัตใิ หเปนไปตามสมมติ าน (Demand Characteristic) เมื่อผูรับการทดลองรูสมมติ าน
การวิจัย เชน สมมติ านการวิจัยคาดหวังวาผูรับการทดลองจะมีการตอบคําถามมากขึ้นเมื่อไดรับ
การทดลอง อีกประการหนึ่ง คือ ธรรมชาติของผูไดรับการทดลองจะตอบสนองทางบวกในระหวาง
การทดลอง (Positive Self-Presentation) การตอบสนองทางบวกจะเกิดขึ้นมากเมื่อการทดลองสอดคลอง
กับความสนใจ ความเชื่อหรือความรูสึก อาจจะพบวานักเรียนมีพฤติกรรมกระตือรือรนผิดปกติ เมื่อรูตัว
วาครูกําลังจะทดลองเพื่อการการวิจัย
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“การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิต
บนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
(Maker & Learning Space toward sufficiency
ways from the wonderful bamboo)”
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ๑๑๙ หมู่ ๖ ตำาบลนำ้ามวบ
อำาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๑๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

โรงเรียนสาธุกจิ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาตำาบลเปิด สอนตัง้ แต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนร้อยละ ๑๔.๗๕ เป็นนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) มีจำานวนบุคลากรไม่ครบตามวิชาเอก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
๑. การเรียนรูข้ องนักเรียนยังขาดการนำาแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
อย่างเต็มที่
๒. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ไม่มีความสุขในการเรียนเนื่องจากมีกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ไม่หลากหลายไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
๓. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่มาก
๕. บุคลากรมีไม่ครบตามวิชาเอกส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ
และศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่
๖. นักเรียนขาดความมั่นใจในตัวเอง
๗. นักเรียนขาดความสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของตนเองซึ่งส่งผล
ต่อการเลือกการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
๘. นักเรียนมีความจำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเป็นทักษะ
สำาคัญสำาหรับการดำารงชีวิตและพื้นฐานการอาชีพ
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สร้างสรร
นนักยิน หนึ่งนวัตกรรม
ผลิต์งานโรงเรี
าพหนึ่งยโรงเรี

ก�รออกแบบนวั
ตกรรมเพื่อก�รพั
๑. ผลการทดลองใช้
พื้นทีฒ
่เรียน�นรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ ช่วยส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ง ๓ ด้าน ให้กับนักเรียนได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมชุมนุมตามแนวพระราชดำาริ และกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีพื้นที่เรียนรู้ สรุปได้
ดังนี้

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นพัฒน�
ขั้นที่ ๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ในสถานศึกษาและในชุมชน
๑) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
ในสถานศึกษาและในชุมชนได้ดำาเนินการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยต่าง เพื่อนำามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการดำาเนินงาน ได้แก่ ท ษ ีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง
(
) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลักษณะ และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑
L
และ ข้อมูลเกี่ยวกับไผ่ (ชนิด ชื่อ การขยายพันธุ์
การดูแล การแปรรูป)
๒) สังเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล จัดทำากรอบแนวคิดการใช้พื้นที่เรียนรู้ การถอดบทเรียน และ
การวัดประเมินผลให้ชัดเจน
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ขั้นที่ ผลิ
การใช้
พื้นที่เรีย่งโรงเรี
นรู้สู่กยารเป็
นนั่งกนวั
ผลิตตกรรม
บนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน
ต าพหนึ
น หนึ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงแบบให้
ทักษะและคุ
กษณะในศตวรรษที
๑. ผลการทดลองใช้
พื้นที่เมรีีคยวามรู
นรู้สู่ก้ ารเป็
นนักผลิณตลับนวิ
ถีพอเพียงผ่านไผ่่ ม๒๑
หัศจรรย์ ช่วยส่งเสริม
๑)ทัผลที
่ได้จากการใช้พ่ ๒๑
ื้นทีทั่เรี้งย๓นรูด้้สาู่กนารเป็
บนวิโดยผ่
ถีพอเพี
ยงผ่านไผ่มหัศจรรย์
ทั้งจผลทางตรง
กษะในศตวรรษที
ให้กนับนักผลิ
เรียตนได้
านกระบวนการเรี
ยนรู้ในกิ
กรรมพัฒนาผู้เรียน
และทางอ้(กิอจมกรรมชุ
มี ๒ ลัมกนุษณะ
คือ
มตามแนวพระราชดำ
าริ และกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีพื้นที่เรียนรู้ สรุปได้
ดังนี้ ท�งตรง คือ ๑. ความรู้ ( ) เกี่ยวกับไผ่ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ทักษะ ( ) คือ ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
และทักษะการสื่อสาร
ไทย อังก ษ
๓. ด้านคุณลักษณะ ( ) ใ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน
ท�งออม คือ กระบวนการกลุ่ม บรรยากาศเชิงบวก กระบวนการการมีส่วนร่วม
ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น ความมั่นใจในตนเอง (
)
๒) การจัดทำาเอกสารประกอบพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ ดังนี้
(๑) คู่มือการใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์เป็นเอกสารที่จัด
ทำาขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมด
(๒) คู่มือนักเรียน เป็นเอกสารที่ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงแนวป ิบัติพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนัก
ผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
(๓) คู่มือประเมินทักษะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือในการวัดและประเมินภาคป ิบัติด้านทักษะ
การป ิบัติขณะเข้าร่วมกิจกรรม และคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีพ ติกรรมบ่งชี้แต่ละด้านชัดเจน
(รูบริค ๔ ระดับ)
๓) ตรวจสอบคุณภาพพืน้ ทีเ่ รียนรูส้ กู่ ารเป็นนักผลิตบนวิถพี อเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จำานวน ๙ ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบลงความเห็นตามแบบประเมินที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
๕ ระดับ (
) ที่สร้างขึ้น ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบของการ
พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ขั้นที่ การทดลองใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
๑) เตรียมพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพ
๒) ทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำานวน ๓๐ คน ดังนี้
(๑) ก่อนการทดลองทำาการวัดทักษะ และคุณลักษณะของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
(๒) ดำาเนินกิจกรรมตามกระบวนการและเก็บข้อมูลระหว่างป ิบัติ ด้วยแบบประเมินทักษะ
(๓) หลังทดลองทำาการวัดทักษะ และคุณลักษณะ เช่นเดียวกันกับก่อนทดลองใช้
๓) เปรียบเทียบความแตกต่างของทักษะ และคุณลักษณะก่อนเรียนกับหลังเข้าร่วมกิจกรรม
จากพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
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ผลิต าพหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

๑. ผลการทดลองใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ ช่วยส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้ง ๓ ด้าน ให้กับนักเรียนได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมชุมนุมตามแนวพระราชดำาริ และกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีพื้นที่เรียนรู้ สรุปได้
ดังนี้
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ดข้น �กก�รพั
ผลิตที่เกิาพหนึ
่งโรงเรียฒนน�พื
หนึ้น่งทีนวั่เรี ตนรก�รเ
กรรม นนัก ิตบนวิ ีพอเพี ง �น ม ั รร

(๑) ได้๑.พนื้ ผลการทดลองใช้
ทีเ่ รียนรูส้ กู่ ารเป็นพนัื้นกทีผลิ่เรีตยบนวิ
อเพีนยนังผ่กาผลิ
นไผ่ตบนวิ
มหัศถจรรย์
และเอกสารประกอบการใช้
นรู้สถู่กพี ารเป็
ีพอเพี
ยงผ่านไผ่มหัศจรรย์ ช่วยส่งเสริม
พื้นที่ มีกระบวนการด้
านกระบวนการจั
นรู้ โทีดยผ่
่มีคุณานกระบวนการเรี
ภาพดังนี้
ทักษะในศตวรรษที
่ ๒๑ ทั้ง ๓ ด้ดากินจกรรมการเรี
ให้กับนักเรียยนได้
ยนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พืน้ ทีเ่ มรียนุนรู
ส้ กู่ ารเป็นนักผลิตบนวิ
ถพี อเพีจยกรรม
งผ่านไผ่ลดเวลาเรี
มหัศจรรย์ยนเพิ
จำานวน
๘ พื้ น้ โดยมี
ที่ ซึง่ แต่
(กิจกรรมชุ
มตามแนวพระราชดำ
าริ และกิ
่มเวลารู
พื้นลทีะพื่เรีน้ ยทีนรู่ ้ สรุปได้
มีเครื่องมืดัองดำนีา้ เนินการ ประกอบด้วย
คู่มือการใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
คูม่ อื ประเมินทักษะและคุณลักษณะ ซึง่ มีพ ติกรรมบ่งชีแ้ ต่ละด้านชัดเจน โดยจัดทำาเป็น
แบบประเมินผลแบบรูบริค ๔ ระดับ
(๒) ผลทีเ่ กิดกับนักเรียนหลังจากการใช้พนื้ ทีเ่ รียนรูส้ กู่ ารเป็นนักผลิตบนวิถพี อเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม มี ๒ ลักษณะ คือ
ผลทางตรง คือ ๑) ความรู้ ( ) เกี่ยวกับไผ่และการผลิตตามฐาน
๒) ทักษะ ( ) คือ ทักษะกระบวนการกลุม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และทักษะการสื่อสาร
ไทย อังก ษ
๓) ด้านคุณลักษณะ ( ) ใ เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำางาน
ผลทางอ้อม คือ กระบวนการกลุ่ม บรรยากาศเชิงบวก กระบวนการการมีส่วนร่วม
ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) นักเรียนมีทักษะ และคุณลักษณะหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ในพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ที่พัฒนาขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมในพื้นที่เรียนรู้ไผ่มหัศจรรย์มาก
(๔) ผูเ้ กีย่ วข้องมีความพึงพอใจต่อพืน้ ทีเ่ รียนรูส้ กู่ ารเป็นนักผลิตบนวิถพี อเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
ในระดับมาก

รูป รรมที่ า ูมิ

(๑) พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ (
L
) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะ
และคุณลักษณะผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มีทกั ษะกระบวนการกลุม่ ทักษะการคิด วิเคราะห์ทกั ษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และทักษะการสื่อสารไทย อังก ษ
(๒ ) ในการดำาเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอ
เพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ (
L
) ต้องปรับปรุงบทบาทครูและนักเรียน ดังนี้
บทบาทครู ครูตอ้ งใช้คาำ ถามในการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้ กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
กระตุ้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ และต้องกำาหนดให้มีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้หลังการจัดกิจกรรมและเพื่อวางแผนการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตามขั้นตอนของรูปแบบ
7
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

บทบาทนักเรียน นักเรียนต้อง กวิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพือ่ เสนอเปาหมายทีส่ อดคล้อง
กับศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาความมั่นใจในตนเอง รวมทั้งต้องพัฒนานวัตกรรมที่เป็นของตนเอง
ก�รข � แ ก�รเ แพร
(๑) เพิ่ม เนื้อหาและข้อมูลในการสืบค้น ลงในเว็บไซต์ของ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามา
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
(๒) จัดทำาเอกสารเผยแพร่และนำาเสนอให้โรงเรียนเครือข่าย
(๓) จัดนิทรรศการนำาเสนอผลงานในการประชุมกลุ่มโรงเรียนเ ลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก
ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู บุคลากรในหน่วยงานต่าง
(๕) สร้างกลุ่ม
เพื่อให้นักเรียนสามารถ สืบค้นข้อมูลและติดต่อพูดคุยนำาเสนองาน
ผ่าน

One School One Innovation
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 95

บันทึกฉบับนีพ
้ น
ี่ า� ภาพวาดของนักเรียนมาให้นอ
้ งดาวทายว่าเป็น
ส�านวนใด แน่นอนน้องดาวตอบได้ถูกต้องอยู่แล้วเพราะภาพสื่อออกมา
ได้ชัดเจนตามส�านวน “ชักแม่น�้าทั้งห้า”
ภาพนี้มีที่มาจากการท�ากิจกรรมเกี่ยวกับพระคุณของแม่ พี่เคย
ให้นก
ั เรียนเขียนบรรยายประกอบภาพทีส
่ มมติวา่ ตัวเองอยูใ่ นท้องของแม่
แต่ปจ
ั จุบน
ั ไม่ได้ให้เขียนแล้วเพราะรูส
้ ก
ึ ว่า “โหดร้ายเกินไป” ส�าหรับนักเรียน
หลายๆ คน ที่ไร้แม่หรือมีแต่เหมือนไม่มี แต่พี่สร้างกิจกรรมต่อเนื่อง
จากวันนีค
้ อ
ื ให้นก
ั เรียนวาดภาพประกอบส�านวนไทย เพือ
่ ให้เพือ
่ นทายส�านวน
ที่มีค�าว่า “แม่” ประสมอยู่ เช่น ไก่แก่แม่ปลาช่อน พ่อแง่แม่งอน แม่ยก
เป็นต้น
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จากกิจกรรมนีพ้ พี่ บว่าการให้นกั เรียนคิดเอง - ท�าเอง - แก้ปญ
ั หาเองจนได้ชนิ้ งาน เขาจะมี
ความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง ดูได้จากความพยายามค้นหาส�านวนและการวาดภาพ
ประกอบ แม้หลายๆ ผลงานใช้ภาพตัวอย่างเป็นแบบแต่ผลงานของนักเรียนก็มคี วามแตกต่างจาก
ต้นฉบับไม่เหมือนหรือคัดลอกโดยไม่ดัดแปลงอะไรเลย
ส�าหรับนักเรียนหรือมนุษย์ทุกคน ความภูมิใจและการเห็นคุณค่าของตัวเองพี่คิดว่าเป็น
เรื่องส�าคัญมากๆ ครูควรฝึกและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและชื่นชมตัวเองอยู่เสมอ
น้องดาวลองคิดดูเถิดว่า หากนักเรียนท้อแท้ท้อถอยไม่มีความภูมิใจในตัวเองหรือถึงขนาด “ดูถูก
ตัวเอง” จะเกิดอะไรตามมา แน่นอนค�าตอบที่สา� คัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือ เขาคงไม่สามารถท�า
อะไรๆ ส�าเร็จเลยสักเรื่อง ซึ่งพี่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายวิธี แต่โดยทั่วไปพี่คิดว่าคงหนีไม่พ้น
บริบท “น�าเข้าสู่บทเรียน - สอน - วัดผลประเมินผล - สรุป - ปรับปรุงแก้ไข” ส�าหรับการน�าเข้าสู่
บทเรียนคงดูคล้ายๆ “การชักแม่น�้าทั้งห้า” เพื่อชักชวนให้นักเรียนสนใจใคร่รู้เรื่องที่ครูจะน�าเสนอ
เพียงแต่ว่าครูไม่ควรเผลอใช้แม่น�้าทั้งห้าสายพานักเรียนเที่ยวทะเลจนเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้น
พี่เคยให้นักเรียนท�ากิจกรรมคิดเอง - ท�าเอง - แก้ปัญหาเอง ก่อนเรียนเรื่องใหม่ๆ พี่เห็นว่า
กิจกรรมที่จะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการน�าเข้าสู่บทเรียนเช่นกัน โดยน�าเนื้อหาที่มี
ความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับปูพนื้ ฐานการเรียนในระดับทีส่ งู หรือละเอียดลึกซึง้ ขึน้ ให้นกั เรียนปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่กล่าวถึงก็คือ “การทบทวนเนื้อหาหลักภาษาไทย”
พีก่ า� หนดและจัดล�าดับเนือ้ หาให้นกั เรียนจับฉลากรับผิดชอบน�าเสนอความรูเ้ พือ่ ถ่ายทอด
ให้เพื่อนๆ ในห้อง ตามขั้นตอนการน�าเสนอที่นักเรียนคิดเอง แต่ยังอยู่ในกรอบที่พี่วางไว้กว้างๆ ว่า
“สอน – ถามตอบ – ทดสอบ – แจ้งผล -สรุป” ในท�านอง “เพือ่ นบอกเพือ่ น” โดยนักเรียนต้องส่ง
“กรอบการนำาเสนอ” มาให้ดูคร่าวๆ ก่อน หากเห็นว่ามีขั้นตอนใดควรตัดควรเพิ่มก็จะแนะน�าให้
ปรับแก้บา้ ง แต่จะไม่บอกให้ทา� ตามทัง้ หมด “ภาพรวมการนำาเสนอต้องเป็นของนักเรียนเท่านัน้ ”
ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. เสียงในภาษา
2. ค�ามูล
3. ค�าประสม
4. ค�าซ้อน
5. ค�าซ�า้
6. ค�าเป็น
7. ค�าตาย
8. ครุ
9. ลหุ
10. ค�าเอก - เอกโทษ
11. ค�าโท - โทโทษ
12. การสังเกตค�าไทยแท้
13. การสังเกตภาษาบาลี 14. การสังเกตภาษาสันสกฤต 15. สมาสแบบไม่มีสนธิ
16. สมาสแบบมีสนธิ
เรื่องส�าคัญที่สุดที่พี่เน้นส�าหรับกิจกรรมนี้ก็คือ ต้องให้นักเรียนทราบว่า “แต่ละเรื่อง
มีความจำาเป็นและประโยชน์อย่างไร” เช่น ค�าประสม ค�าซ้อน ค�าซ�้า ค�าสมาส มีประโยชน์
ในการสร้างค�าใหม่หรือหาความหมายของค�า / ค�าเอก - เอกโทษ ค�าโท - โทโทษ ค�าตาย น�าไปใช้
ในการแต่งโคลง / ค�าเป็น - ค�าตาย – ครุ - ลหุ น�าไปแต่งฉันท์ เป็นต้น
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“

การให้นักเรียน
คิดเอง - ท�าเอง - แก้ปัญหาเอง จนได้ชิ้นงาน
เขาจะมีความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง

”
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เช่นเดียวกับส�านวนสุภาษิตและค�าพังเพย หากครูใช้ให้เข้ากับบริบทหรือสถานการณ์ ย่อมเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งยวดและประโยชน์ทั้งหมด แน่นอนย่อมตกไปถึงนักเรียนผู้เยาว์วัยที่ครูทุกคนปรารถนาให้
เขาทัง้ หลายประสบแต่ความส�าเร็จในชีวติ ครูคงไม่ทอดทิง้ ให้นกั เรียน เติบโตเป็นไม้ใหญ่ทา่ มกลางเมืองแห้งแล้ง
ระอุร้อน ยืนต้นแห้งตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวหลายหรอก...ใช่ไหมน้องดาว

1. เธอคือต้นไม้ กลางเมืองหม่น
หยัดยืนฝืนตน ร้อน - ฝน - หนาว
ต้านพายุ ถล่ม ลมกรูกราว
กี่คราวกี่ครั้ง ยังทนทาน
2. แวดล้อมห้อมห่ม คมวัตถุ
ฟันฟาด บาดทะลุอยู่รอบด้าน
ลมหายใจแผ่ว - สั้น กี่วันวาร
ล้วนเปลวไฟภัยพาล...สงสารเธอ

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

แนวทางการบริหารความประทับใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา

ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาในฐานะกุญแจส�าคัญทีจ
่ ะไขไปสูค
่ วามส�าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้นั้น ความรู้ความสามารถทางการบริหารจัดการศึกษาเป็นปัจจัย
พื้นฐานที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแสดงถึงภาวะผู้น�าที่จะโน้มน้าว
ชักชวน และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคล ท�างาน
อย่างมีความสุขและสนุกกับการท�างาน ภาวการณ์ดังกล่าวผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงใจ และ
ทัศนคติทางบวกให้เกิดกับบุคลากรในองค์กรทุกฝ่ายและที่ส�าคัญคือ จะต้องให้ทุกฝ่ายประทับใจ
ในการบริหารจัดการของผูบ
้ ริหาร ดังนัน
้ ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาจะต้องค�านึงถึงและให้ความส�าคัญ
กับการบริหารความประทับใจ (Impression Management : IM)
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การบริหารความประทับใจของผู้บริหารสถานศึกษานั้น เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามควบคุม
ความประทับใจที่ผู้อื่นมีต่อตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องท�าให้ตนเองดูดีในองค์กร สร้างภาพลักษณ์ให้ผู้อื่นเกิด
ความประทับใจ (Favorable Mage) ซึ่งรวมถึงการแต่งกาย การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพิ่มความเชื่อถือด้วยการสร้าง
ความประทับใจ เช่น การสร้างภาพให้บคุ ลากรเห็นว่าเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ พูดเก่ง ประสาทสัมผัสดี และปรับตัวเข้ากับ
สังคมได้ดี การบริหารความประทับใจเป็นเทคนิคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความส�าเร็จในหลายๆ อย่าง เช่น ความสัมฤทธิใ์ นการสัมภาษณ์
เป็นความพยายามเพือ่ เสนอภาพลักษณ์ทเี่ ป็นทางบวกของตน ซึง่ เป็นจุดเด่นของการบริหารความประทับใจ

ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�าคัญกับการบริหาร
ความประทับใจในสถานศึกษาของตน ซึง
่ ผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และด�าเนินการต่างๆ ที่เป็นลักษณะ
ของการบริหารความประทับใจ ดังนี้
การทำาตนให้เข้ากับผูอ้ นื่ (Conformity) คือ การมีความเห็นคล้อยตามความเห็น
ของคนอื่น จะท�าให้ตนเองได้รับประโยชน์ในโอกาสต่อไป คือ เมื่อต้องการ
ให้คนอื่นรับรอง หรือเห็นด้วยกับตน คนๆ นั้นต้องเห็นด้วยกับความคิดของ
คนอื่นก่อน จึงจะได้รับการเห็นด้วยตอบในภายหลัง
การยกโทษให้ (Excuses) เป็นการอธิบายเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้คาดคิด
มาก่อน เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์
การขอโทษ (Apologies) เป็นการแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ปรารถนา ขณะเดียวกันก็กล่าวขอโทษในการกระท�าที่ได้ท�าไป
การชื่นชมผู้อื่น (Acelaiming) เป็นการอธิบายเหตุการณ์ที่เป็นที่ชื่นชอบ
มากที่สุด เพื่อให้คนอื่นมองตนเองดีมากขึ้น
การยกย่องผูอ้ นื่ (Flatter) เป็นการกล่าวยกย่องเกีย่ วกับคุณความดีของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับและชื่นชอบ
การทำาตนให้เป็นทีพ
่ งึ่ ใจ (Favors) เป็นการกระท�าบางอย่างทีส่ วยงามส�าหรับ
บางคน เพื่อจะได้รับประโยชน์จากบุคคลนั้นด้วยการได้รับความพอใจกลับคืน
การสมาคมกับผูอ้ นื่ (Association) เป็นการส่งเสริมหรือการปกป้องภาพลักษณ์
ของบางคนโดยการบริหารจัดการข่าวสาร
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ในการบริ ห ารความประทั บ ใจของผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษานั้น มีนักวิชาการบางกลุ่มแสดงทัศนะที่อยู่
บนพื้นฐานของงานวิจัยว่า การบริหารความประทับใจ
สามารถท�าได้โดยการท�าให้ตัวเองดูแย่ในการท�างาน
ซึ่งแรงกระตุ้นที่ท�าให้ดูไม่ดีในการท�างานนั้น ประกอบด้วย
การหลีกเลี่ยงงานที่จะมากขึ้น ความเครียด ความท้อแท้
การเปลีย่ นสภาพ หรือการสนับสนุนทีไ่ ม่ตอ้ งการ การออกจากงาน
หรือหยุดงาน หรือท�างานไม่เต็มที่ การใช้อา� นาจในการควบคุม
ข่มขูค่ นอืน่ เพือ่ ท�าให้คนอืน่ ดูไม่ดี จากแรงกระตุน้ ต่างๆ เหล่านี้
การบริหารความประทับใจทีส่ ามารถสร้างความรูส้ กึ ได้พอใจได้
คือ การแสดงเจตคติที่ไม่ดี การถอยออกจากงานด้วย
การหยุดงานบ่อยๆ แกล้งป่วย ท�างานไม่เต็มศักยภาพ และ
ลดการปฏิบตั งิ านลงในฐานะผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจ
กระบวนการของการบริหารความประทับใจทัง้ ทางบวกและ
ทางลบ เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงผลทางลบและส่งเสริมและ
ด�าเนินการบริหารความประทับใจให้บังเกิดผลในทางบวก
ให้มากที่สุด

การยอมรับชืน่ ชม ศรัทธาในตัวผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จะเป็นแรงกระตุน้ การท�างานของบุคลากรในสถานศึกษา ดังนัน้
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาและท�าความเข้าใจใน
กระบวนการบริหารความประทับใจ เพื่อที่จะได้ด�าเนินการ
บริหารจัดการให้บังเกิดประสิทธิผลและเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคลากรท�างานเต็มความสามารถ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรต่อไป
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เรื่องสั้น
พรศักดิ์ เนตรค�ายวง

พระ ในบ้าน
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พระ หมายถึง ผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยม เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ประเสริฐยอดเยี่ยม
อยู่ในตัว และท�าความดีต่อผู้อื่น โดยมิได้มุ่งหวังการตอบแทนท�าไปด้วยดวงใจในอันเปี่ยมล้น
ด้วยดวงใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี และความสงสารเป็นที่ตั้ง
หากผู้ใดท�าได้ดังนี้ ไม่ว่าผู้นั้นจะครองเพศแบบไหน และอยู่ในวัยไหนชาวโลกย่อม
แซ่ซอ้ งสรรเสริญว่าผูน้ นั้ เป็นพระ ในสายตาของเขา และพร้อมจะยกมือทัง้ ไหว้บชู า ยอมก้มศรีษะ
หรือยอมก้มถวายกายลงหมอบกราบด้วยความเต็มใจ
“ความเป็นพระ” อย่างที่ว่ามานั้นไม่ว่าจะเป็นเฉพาะนักบวชในศาสนาเท่านั้น เพราะ
พระที่กล่าวมานั้น เรียกว่า “พระในบ้าน”
คุณธรรมของพระในบ้านค�้าจุนลูก
หากจะบอกในตอนต้นนี้ว่า “พระในบ้าน” นั่นก็คือ พ่อและแม่ของเรา
และคงไม่มีใครออกมาคัดค้านหรือปฏิเสธว่า “พ่อแม่” ไม่ได้เป็น “พระ” หากว่าผู้นั้น
เป็นคนดี มีความคิดและความยุตธิ รรม ทัง้ เป็นคนทีม่ องโลกในแง่ดใี นแง่ทถี่ กู ต้องตามความเป็นจริง
เหตุที่ท้ังสองได้นามว่าเป็นพระนั้นเพราะท่านมี “ความเป็นพระ” คือ มีคุณธรรม
มีความดีอยู่ในตัว
และได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นหน้าที่ของท่านอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ
เปีย่ มไปด้วยความรัก ความปรารถนาดี และความสงสาร อันเป็นเหตุจงู ใจให้เราได้เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
เสียสละย่อมเป็น “ผู้ให้” ผู้ตลอดมาอย่างไม่เสื่อมคลาย
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“

พ่อแม่คือพระในบ้าน
พระอรหันต์ อันประเสริฐ

อยู่ในบ้านเรา
“
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แน่แล้ว พ่อแม่คือพระในบ้าน พระอรหันต์อันประเสริฐอยู่ในบ้านเรานี่เอง โดยปกติเรามัก
จะไปแสวงหาพระหรือไปกราบไหว้ตามวัด ตามถ�้า ตามป่า เมื่ออยู่บนดอยเขาก็ดั้นด้นไปด้วยความมุ่งมั่น
ว่าจะเป็นมงคลแก่ตัว แม้จะไปค้างคืน หรือใช้เวลาเดินทางไปเป็นวัน เราก็ย่อมลงทุนหอบหิ้วสังขาร
ไปจนกระทัง่ ถึงท่านจงได้ พอพบเห็นท่านได้กราบไหว้บชู าแล้วก็กลับ เพียงเท่านีก้ เ็ กิดความรูส้ กึ อิม่ เอิบใจหายเหนือ่ ย
โดยโอกาสหน้ายังแวะเยีย่ มเล่าทุกข์ให้ทา่ นฟัง ให้ทา่ นช่วยปลอบใจให้ทา่ นช่วยแก้ไขปัญหาชีวติ คับอกคับใจให้
เป็นต้น
“พระนอกบ้าน” ที่ว่ามานี้เราไปหาได้บูชาได้และท�ากันได้บ่อยๆ เสียด้วยซ�้า
แต่เราทั้งหลายนี้ จะมีสักกี่คนกันเล่ากี่คนที่คิดถึง “พระในบ้าน” กัน พระในบ้านที่จดใจจ่อรอท่าที
บรรดา “ลูก” จะมาหากราบไหว้บูชา หรือมาพอให้พ่อให้เห็นหน้าก็ชื่นใจถมแล้ว
โดยมาที่เราเห็นมักเอื้อบ�ารุงแต่พระนอกบ้าน หรือดั้นด้นไปเช่าพระนอกบ้านที่ปราศจากลมหายใจ
เข้ามาไว้ในบ้านด้วยราคาแพงๆ ประดิษฐ์ไว้ทหี่ อ้ งหรูๆ ราคาแพงลิบแต่พระในบ้านปล่อยให้อดอยากปากแห้ง
ปล่อยให้ใจแล้งอับเฉา ปล่อยให้อ้างว้างหว้าเหว่ และเศร้าใจอยู่ตามล�าพัง เพราะปราศจากน�้าใจของลูกๆ
มาหล่อเลี้ยงให้ชมุ่ ชืน่ พ่อแม่ทรี่ อน�า้ ใจจากลูกๆ นัน้ อาจยิ่งกว่า “ข้าวคอยฝน” อย่างทีเ่ ราชอบเปรียบเทียบกัน
เลี้ยงดูปรนนิบัติ คุณสมบัติลูกกตัญญู
พ่อแม่ได้ใช้ความพากเพียร พยายามตรากตร�า หาเงินหาทองมาเลี้ยงลูกมากว่าจะได้แต่ละคนนั้น
เลือดตาแทบกระเด็น ร่างกายก็พลอยทรุดโทรมลงตามล�าดับอายุวัยก็เพิ่มขึ้น จนกระทั่งหยุดพักโดยปริยาย
เพราะสังขารไม่อ�านวยให้ท�างานได้ เขามือยังหนุ่ม แม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากท�าสักปานใด ก็ไม่อาจฝืน
ธรรมชาติได้
ตอนนี้แหละเป็นโอกาสทองของลูกแล้วก็จะได้ตอบแทน
ใช้หนี้บุญคุณของท่าน ด้วยการเลี้ยงดู ด้วยการปรนนิบัติ ท่านบ้างตามความเหมาะสม
เพราะหากลูกไม่เลี้ยงพ่อแม่ในตอนนี้ แล้วใครจะเลี้ยง
จะให้ทา่ นไปอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชรา หรืออาจท�าได้ แต่เท่ากับว่าส่งท่านไป “ติดคุก” ในตาราง
เพราะสถานที่นั้นมันหว้าเหว่และโดดเดี่ยวสักเพียงไหน ไร้ญาติขาดมิตร จะผิดอะไรกับส่งท่านไปตาย
แบบผ่อนส่ง เราใจถึงพอที่จะส่งท่านไปอยู่ ณ สถานที่นั้นหรือ?
เลี้ยงพ่อแม่ทั้งกายใจได้ชื่อว่าเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์
“การเลี้ยงพ่อแม่ให้สมบูรณ์ มีสุขตามสมควรนั้น” หากจะให้สมบูรณ์แล้ว ตามท่านทั้งสองทาง
“ทางร่างกาย”
“ทางจิตใจ”
ให้ปัจจัย 4 ชื่อว่าเลี้ยงกาย
การเลี้ยงร่างกายพ่อแม่นั้นออกจะไม่ยากนัก เพราะคนแก่อยู่ง่ายกินง่ายอยู่แล้ว ไม่ค่อยพิถีพิถัน
ในเรือ่ งการกินการนอนมากนัก เพียงแต่ให้ขา้ วให้นา�้ ให้ทอี่ ยูอ่ าศัย ให้ยารักษาโรค เครือ่ งนุง่ ห่ม อันเป็นปัจจัย
ส�าหรับชีวิตแก่ท่าน หากเข้าวัด ฟังเทศน์ก็พอเพียงอยู่แล้ว หากคิดกลับว่าท่านเลี้ยงดูเรามา การเลี้ยงท่านนี้
ไม่นา่ จะต้องกังวลส�าหรับลูกเลย ว่าเมือ่ เราเป็นเด็ก เรากินเราใช้เปลืองมากกว่านี้ เปลืองอย่างนี้ ทำาไมพ่อแม่
ยังหาเลี้ยงเราได้
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“
เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่
เลี้ยงดูท่านให้ดี
“

เลีย้ งพ่อแม่ยามเป็น ดีกว่าเช่นท่านตอนตาย เคยเห็นอยูห่ ลายราย ทีล่ กู บางคนเวลาพ่อแม่
ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยดูแลพ่อแม่ ไม่เคยจะสนใจเหลียวแล ท่านจะทุกข์อย่างเราก็ช่าง จะกินมีใช้อย่างไร
ไม่นา� พาปล่อยให้อดๆ อยากๆ พ่อแม่ไปอยูด่ ว้ ยก็พดู จากระทบกระเทียบให้เจ็บช�า้ น�า้ ใจเล่น กล่าวหาว่า
ท�าอะไรไม่ได้เรื่องได้ราวสารพัดจะหาเรื่องมาประหัดประหารน�้าใจ
เวลาถ้าตายไปน�าศพของท่านไปจัดการตามประเพณี อย่างสวยหรูเสียด้วย ทั้งนี้ หากไม่ท�า
ก็จะกลัวคนอืน่ เขานินทา เลยจัดงานเสียใหญ่โต ซ�า้ ยังจัดอาหารส�ารับอย่างดี ไร้ข้างโลง “พ่อมากินเสีย
แม่มากินเสีย”
“เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ เลี้ยงดูท่านให้ดี”
แต่บางคน พ่อแม่ตายไปแล้ว ถึงเกิดความรัก ความคิดถึงท่าน บ้างก็เงียบเหงา เคยมีเสียงบ่น
เคยมีเสียงตักเตือนสั่งสอน เคยเป็นหลักในบ้าน แม้จะเป็นหลักที่ลูกเคยมองว่าเป็น “หัวตอ” ก็ตามที
พอท่านตายจากไปเสียงนั้นก็หมดไป หลักนั้นก็หมดไป คิดไปคิดมานึกถึงพ่อแม่ “มันสายเสียแล้ว”
“คนเราจะรู้ว่าอะไรมีค่า มีความส�าคัญ ก็ตอนเมื่อสิ่งนั้นให้หลุดจากมือไปแล้ว”
แล้วทีบ่ า้ นของท่านเล่ายังมีพระในบ้านซึง่ มีคา่ ความสำาคัญทีย่ งั ไม่หลุดไปจากมือหรือไม่
“ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเปรียบเสมือนต้นไทรใบดกหนา มีร่มเงาอันเย็นสบายที่บรรดา
ลูกๆ จะพากันเข้ามาพึ่งพาอาศัยได้ทุกเมื่อทุกครั้ง นี่แหละท่านจึงว่า ขาดพ่อเหมือนถ่อหัก ขาดแม่
เหมือนแพแตก ฉันใดก็ฉันนี้แล ...
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงกอบกูเอกราช
ตอนที่ 2
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( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
ทัพของมังมหานรธาตีได้เพชรบุรี ราชบุรี ส่วนสุพรรณบุรยี อมอ่อนน้อม และเข้าตีกาญจนบุรี
และไทรโยค เมือ่ ได้หวั เมืองทางตะวันตกแล้วก็จดั ทัพมุง่ สูก่ รุงศรีอยุธยา ส่วนทัพของเนเมียวสีหบดี
เมื่อได้หัวเมืองทางเหนือแล้วจึงยกทัพลงมาตีได้เมืองตาก สวรรคโลก พิษณุโลก เมืองระแหง
ก�าแพงเพชร ส่วนสุโขทัยยอมอ่อนน้อม จากพิษณุโลก เนเมียวสีหบดีจัดทัพลงมาตีกรุงศรีอยุธยา
มังมหานรธาตัง้ ค่ายใหญ่ทบี่ า้ นสีกกุ เนเมียวสีหบดีตงั้ ค่ายอยูท่ ปี่ ากน�า้ ประสบ ทัพทัง้ สองต่างช่วยกัน
ปิดล้อมสกัดกัน้ เส้นทางต่างๆ ท�าให้กรุงศรีอยุธยาต้องตกอยูใ่ นสภาพทีโ่ ดดเดีย่ วและต้องพึง่ ตนเอง
แต่พม่าก็ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ แสดงให้เห็นว่าแม้กองทัพไทยจะอ่อนแอลงแต่ก็ได้ต่อสู้
อย่างเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากค�าให้การของชาวกรุงเก่าและขุนหลวงหาวัดที่กล่าวถึงการปกป้อง
พระนครของไทยว่า
ฝ่ายข้างกรุงจึงจัดแจงแต่งบ้านเมืองและค่ายดูประตูหอรบมั่นคง ทั้งนอกเมืองในเมือง
จึงให้ขนึ้ หน้าทีแ่ ละเชิงเทิน ทหารขึน้ รักษาหน้าทีม่ ศี าสตราวุธครบตัวกัน แล้วจึงเอาปืนใหญ่ขนึ้ จุกช่องเสมา
ไว้ทั้งรอบกรุงเหล่าทหารรักษาช่วงเสมาอันหนึ่ง มีคนรักษาอยู่สิบคนทั้งกลางวันกลางคืน
ข้างนอกกรุงศรีอยุธยามีกลุม่ ชาวบ้านบางระจันซึง่ ต่อต้านการปล้นสะดมของพม่า เป็นทีพ่ งึ่
ของผูค้ นจากแขวงเมืองสิงห์บรุ ี อ่างทอง ชัยนาท ร่วมใจกันต่อสูป้ อ้ งกันทัพพม่าทีย่ กมาโจมตีถงึ 7 ครัง้
และนานถึง 5 เดือน จึงถูกตีแตก นับเป็นวีรกรรมทีค่ นไทยทัง้ ชาติยกย่องภาคภูมใิ จในความกล้าหาญ
และเสียสละ
เมื่อฤดูน�้าหลากมาถึง พม่าหาได้ถอยทัพกลับไปไม่ กลับหาที่ดอนอยู่ แม้มังมหานรธา
จะเสียชีวติ ในระหว่างทีล่ อ้ มกรุงแต่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับไทย กลับเป็นผลร้ายมากกว่า เพราะ
เนเมียวสีหบดี ได้เป็นแม่ทพั คนเดียวท�าให้บญ
ั ชาการรบได้คล่องตัวขึน้ เนเมียวสีหบดีให้เคลือ่ นทัพ
เข้ามาใกล้กรุงศรีอยุธยามากขึน้ โดยตัง้ ทัพอยูท่ คี่ า่ ยโพธิส์ ามต้นและให้กองหน้ามาตัง้ ค่ายอยูท่ วี่ ดั ภูเขาทอง
และวัดท่าการ้อง แม้ไทยจะส่งทัพออกไปขับไล่พม่าแต่ก็แพ้ การรบที่ส�าคัญครั้งหนึ่งคือ
เมือ่ พระยาเพชรบุรแี ละพระยาตากสินออกไปรบ การสูร้ บครัง้ นีด้ เุ ดือดมาก ปรากฏว่าพระยาเพชรบุรี
ตายในที่รบ ส่วนพระยาตากสินออกไปตั้งค่ายที่วัดพิชัยและไม่ได้กลับเข้าพระนครอีก พอน�า้ ลด
ก็ยกทัพตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปทางหัวเมืองตะวันออก
เมือ่ พม่าไม่ยอมถอยทัพกลับไปทัง้ ทีเ่ ป็นฤดูนา�้ หลาก ไทยจึงออกไปตัง้ ค่ายรอบๆ พระนคร
ไม่ให้พม่าประชิดพระนครได้ เพราะได้บทเรียนจากศึกอลองพญาทีท่ พั พม่ายกทัพประชิดพระนคร
แล้วใช้ปนื ใหญ่ระดมยิงเข้ามาท�าให้เกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามหลังจากน�า้ ลดแล้วพม่าก็ตคี า่ ย
ต่างๆ ของไทยที่รายรอบพระนครได้หมด และตั้งค่ายประชิดพระนคร สร้างหอรบน�าปืนใหญ่
ขึ้นตั้งยิงเข้ามาในพระนคร
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การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
เมือ่ น�า้ ลดแล้ว พม่าก็ลอ้ มกรุงกระชับยิง่ ขึน้ หลังจากทีต่ ไี ด้คา่ ยต่างๆ ของไทยทีต่ งั้ อยูร่ ายรอบ
พระนคร แม้ไทยส่งทัพซึ่งเป็นกองอาสาต่างชาติเข้าโจมตีพม่าแต่ก็พ่ายแพ้ ภายในพระนคร
ซึง่ ถูกข้าศึกล้อมมานานเกิดอัตคัดขาดแคลนอาหารอย่งหนัก เกิดโจรผูร้ า้ ยชุกชุมซ�า้ เกิดไฟไหม้ใหญ่
ในพระนคร ผู้คนก็ยิ่งอัตคัดคับแค้นหนักยิ่งขึ้น สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงส่งทูตออกไปขอเลิกรบ
ยอมเป็นเมืองขึน้ แต่เนเมียวสีหบดีไม่ยอม ท�าให้ไทยเกิดมานะต่อสูข้ า้ ศึกจนถึงทีส่ ดุ แม้วา่ ข้าศึกจะระดม
ก�าลังเข้าโจมตีไทยหลายครัง้ ก็ไม่สา� เร็จ กลับถูกทหารไทยฆ่าฟันล้มตายลงเป็นจ�านวนมาก แต่เมือ่
ความอดอยากในพระนครรุนแรงยิง่ ขึน้ ประชาชนจึงพากันปีนข้ามก�าแพงเมืองเพือ่ หลบหนี ทีห่ นีรอด
ไปได้ก็มี แต่ก็มีบางพวกหนีไปเพื่อยอมให้พม่าจับพอได้มีข้าวกินประทังชีวิต
ต่อมา พม่าเปลี่ยนยุทธวิธีการรบมาเป็นการขุดรากก�าแพงเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
แล้วสุมไฟเผารากก�าแพง แม้ว่าวิธีนี้จะสูญเสียทหารจ�านวนมากก็ตาม ในที่สุดก�าแพงก็ทรุด
จึงสามารถบุกเข้ากรุงศรีอยุธยาได้ ปืนใหญ่ข้าศึกจากป้อมสูงวัดการ้องและวัดนางปลื้มยิงเข้าไป
ในพระนคร ข้าศึกเข้าเมืองได้ในเวลากลางคืน จุดไฟเผาบ้านเรือนราษฎรจนกระทัง่ ปราสาทราชมนเทียร
ไฟไหม้ลุกลามโชติช่วงสว่างดังกลางวันเป็นเวลาถึง 15 วัน พม่าเที่ยวเก็บรวบรวมทรัพย์จับเชลย
อยู่หลายวันจึงยกทัพกลับ ให้สุกี้ มอญที่น�าทัพตีค่ายบางระจัน คุมพลอยู่ที่ค่ายโพธิ์สามต้น
คอยเก็บทรัพย์จับเชลยส่งตามไป และตั้งนายทองอินทร์คนไทยที่เข้ากับพม่าให้เป็นเจ้าเมืองธนบุรี
กรุงศรีอยุธยาต้องเสียกรุงเป็นครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 หลังจากเป็นราชธานี
ของไทยมานานถึง 417 ปี ถูกพม่าท�าลายพินาศยับเยิน อาณาจักรอยุธยาแตกแยกออกเป็นก๊ก
เป็นเหล่าทีส่ า� คัญ คือ ก๊กสุกี้ ก๊กเจ้าพระยาพิษณุโลก ก๊กเจ้าพระฝาก ก๊กเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
ก๊กเจ้าพิมาย และก๊กพระยาตากสิน ท�าให้บ้านเมืองระส�่าระสายอยู่ระยะหนึ่ง จนพระยาตากสิน
สามารถกู้เอกราชและรวบรวมประเทศได้ส�าเร็จ บ้านเมืองจึงเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นใหม่
พระยาตากสินกอบกูเอกราช
ก่อนเสียกรุงประมาณ 3 เดือน พระยาตากสินได้รวบรวมก�าลังคนไทยจีนประมาณ 1,000 คน
ตีฝา่ วงล้อมพม่าออกไปสูห่ วั เมืองตะวันออก แม้วา่ ข้าศึกจะส่งทัพตามตีหลายครัง้ แต่กถ็ กู พระยาตากสิน
ตีแตกกลับไปทุกครัง้ ราษฎรทีห่ ลบหนีพม่าซ่อนเร้นอยูต่ ามป่าเขา ครัน้ เห็นพระยาตากสินมีชยั ชนะ
ต่อข้าศึกก็พากันเข้ามาเป็นพวกพระยาตากสินมีอ�านาจเหนือหัวเมืองชายทะเลตะวันออก
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และได้ตงั้ ตนเป็นเจ้าหลังจากเข้าเมืองระยองได้แล้ว เพือ่ ให้คนทัง้ หลาย
ย�าเกรงจะได้กแู้ ผ่นดินได้งา่ ย จากนัน้ ได้ไปตัง้ หลักแหล่งรวบรวมก�าลังคนและเสบียงอาหารพาหนะ
ที่เมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อุดมสมบูรณ์กว่าทุกเมือง ทั้งยังไม่ถูกพม่ารุกราน
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เมื่อทราบข่าวกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ข้าศึก พระยาตากสินคิดจะกู้เอกราชจึงตัง้ ตนเป็น
กษัตริยเ์ พือ่ ช่วยให้กอบกูเ้ อกราชได้สะดวกขึน้ เหตุทที่ รงคิดจะกูเ้ อกราชก่อนการปราบก๊กต่างๆ
เป็นเพราะทรงเห็นว่าคนไทยยังมีความเกรงกลัวข้าศึกอยู่ แม้วา่ ข้าศึกจะก�าลังอยูใ่ นดินแดนไทย
ไม่มาก แต่การมีกา� ลังอยูก่ แ็ สดงว่ายังมีอา� นาจอยูเ่ หนือไทย ดังนัน้ จึงต้องขับไล่ขา้ ศึกออกไปก่อน
เพื่อให้ขวัญและก�าลังใจของคนไทยดีขึ้น และเป็นการดึงดูดใจให้คนไทยเข้าเป็นพวกด้วย
อันจะท�าให้พระองค์มีก�าลังเข้มแข็งขึ้น การก็เป็นจริงตามที่ทรงคาดการณ์ เพราะมีขุนนาง
ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมกู้เอกราชด้วยจ�านวนมาก ในขณะที่ก๊กอื่นๆ ตั้งตัวเป็นอิสระ
เพื่อความอยู่รอดของตนเองเท่านั้น
สมเด็จพระเจ้าตากสินเตรียมทัพที่เมืองจันทบุรี มีข้าราชการกรุงเก่าหลบหนีข้าศึก
มาร่วมหลายคน เช่น หลวงศักดิ์ นายเวรมหาดเล็ก นายสุดจินดา หุ้มแพรมหาดเล็ก
(พระอนุชาของรัชกาลที่ 1 ซึง่ ต่อมาได้เป็นวังหน้าสมัยรัชกาลที่ 1) ท�าให้ได้แม่ทพั นายกองเพิม่ ขึน้
เมื่อเตรียมทัพพร้อมแล้วก็ยกทัพเรือเข้ามาทางปากน�้าเข้าตีเมืองธนบุรี จับนายทองอินทร์
ประหารชีวิต แล้วเร่งยกกองทัพเข้าตีค่ายพม่าที่โพธิ์สามต้น สุกี้ให้มองย่าน�าทัพไทย – มอญ
มาต่อต้านที่เพนียดแต่คนไทยหนีไปเข้ากับสมเด็จพระเจ้าตากสิน มองย่าจึงถอยกลับ
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น สามารถตี ค ่ า ยโพธิ์ ส ามต้ น ได้ ฆ่ า สุ กี้ ต ายในที่ ร บ เมื่ อ วั น ที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 ดังนั้น ในเวลาเพียง 7 เดือนหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาไทย
ก็สามารถกู้เอกราชกลับคืนมาได้
หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัศแล้ว
ได้อพยพผู้คนลงมายังเมืองธนบุรี เพราะกรุงศรีอยุธยาถูกท�าลายเสียหายมากยากที่จะบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์ให้คนื ดีได้ดว้ ยก�าลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินยังน้อย และบ้านเมืองยังไม่เป็นปึกแผ่น
มัน่ คงพอ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้สถาปนากรุงธนบุรเี ป็นราชธานีใหม่ และท�าพิธปี ราบดาภิเษก
ขึ้นครองกรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310
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สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงฟนฟูชาติ
การทีส่ มเด็จพระเจ้าตากสินทรงกูเ้ อกราชกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้นนั้ ท�าให้
กิตติศัพท์เลื่องลือไปทั่ว พระเกียรติยศของพระองค์จึงแพร่ไปว่าเป็นผู้สามารถกู้แผ่นดินไทยให้พ้น
จากอ�านาจพม่าข้าศึกได้ ท�าให้ไพร่บ้านพลเมืองที่ยังหลบลี้อยู่ตามที่ต่างๆ พากันมาอ่อนน้อม
เข้าร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะเป็นก�าลังในการบูรณะบ้านเมืองต่อไป
หลังจากกู้เอกราชแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีภารกิจส�าคัญอีกหลายประการ คือ
การรวบรวมประเทศ การฟืน้ ฟูระเบียบการปกครองฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ก็ทรงสามารถปราบปรามก๊กต่างๆ ได้สา� เร็จภายในเวลา 3 ปี ท�าให้ไทยเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันอีกครั้ง รัชสมัยของพระองค์เต็มไปด้วยการสงครามขับไล่ข้าศึกออกไปจากอาณาเขต
การป้องกันประเทศ ไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงรูปแบบการปกครองที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
กลับมาใช้อกี การบริหารประเทศจึงไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เพียงแต่เน้นการสร้างความมัน่ คง
ให้แก่พระราชอาณาจักร เช่น การออกพระราชก�าหนดสักเลก พ.ศ. 2316 เพือ่ สะดวกในการควบคุม
ก�าลังคน การขยายอ�านาจเข้าไปในดินแดนทีเ่ คยเป็นประเทศราชของไทยในลาวและเขมรเพือ่ ท�าให้
ประเทศเข้มแข็งมั่นคง และการเตรียมการให้กรมขุนอินทรพิทักษ์ ไปปกครองเขมรในฐานะ
เมืองประเทศราช แต่ได้เกิดการจลาจลในกรุงธนบุรีเสียก่อนจึงไม่ส�าเร็จ ส่วนหัวเมืองส�าคัญๆ
ทีเ่ ป็นทางผ่านของทัพพม่าก็โปรดให้แม่ทพั นายกองทีม่ คี วามสามารถไปปกครอง เช่น พระยาสุรสีห์
ไปครองเมืองพิษณุโลก เจ้าพระยาพิชัยราชาไปครองเมืองสวรรคโลก นอกจากนั้นทรงแก้ปัญหา
เศรษฐกิจทีเ่ กิดการขาดแคลนอาหารเสือ้ ผ้าอย่างรุนแรงก่อนและหลังการเสียกรุงให้อดุ มสมบูรณ์ดงั เดิม
ฟืน้ ฟูศลิ ปวรรณกรรมต่างๆ ซึง่ เป็นรากฐานของวัฒนธรรมในสมัยต่อมา
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ภารกิจหลักที่ส�าคัญที่สุดของสมเด็จพระเจ้าตากสิน คือ การรักษาชาติบ้านเมืองให้อยู่รอด
ปลอดภัย ด้วยไทยเพิ่งฟื้นจากความพินาศอย่างใหญ่หลวง ก�าลังผู้คนยังไม่มากนัก พม่าส่งทัพมา
โจมตีไทยอยู่เสมอแต่ก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไปทุกครั้ง แม่ทัพคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ทีส่ า� คัญ คือ สมเด็จพระยามหากษัตริยศ์ กึ ทีส่ มุหนายก (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี) และเจ้าพระยาสุรสีย์ (ต่อมาเป็น
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ 1) เจ้าเมืองพิษณุโลก กล่าวได้วา่
รัชสมัยของพระองค์ตอ้ งท�าสงครามขับไล่ขา้ ศึกเกือบทุกปี สงครามครัง้ ทีส่ า� คัญ คือ ศึกบางแก้วราชบุรี
พ.ศ. 2317 ทีไ่ ทยสามารถล้อมพม่าจนอดอยากยอมแพ้แก่ไทยเป็นสงครามที่พระองค์ต้องการแสดง
ให้คนไทยเห็นว่าพม่าสูไ้ ทยไม่ได้ไทยไม่เกรงกลัวพม่าต่อไปแล้ว สงครามใหญ่อกี ครัง้ หนึง่ คือ ศึกอะแซหวุน่ กี้
ตีหวั เมืองเหนือ พ.ศ. 2318 เป็นศึกใหญ่ทพี่ ม่าเข้าตีหวั เมืองเหนือตัดก�าลังไทยโดยส่งทัพเข้าตีเชียงใหม่
ทัพหนึง่ ทัพใหญ่ยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมา แต่พม่าก็ตเี ชียงใหม่ไม่ได้ อะแซหวุน่ กีต้ ไี ด้เมืองพิษณุโลก
แต่ถูกกองทัพไทยตลบหลัง พอดีเปลี่ยนรัชกาลในพม่ากองทัพจึงถูกเรียกกลับ ไทยยกทัพติดตาม
โจมตีข้าศึกเสียหายยับเยิน
นอกจากขับไล่พม่าออกไปจากอาณาจักรได้แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินยังได้ขยายอ�านาจ
เข้าไปในลาว ได้หัวเมืองลาวเข้ามาอยู่ในอ�านาจ อาจกล่าวได้ว่า สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
เป็นสมัยแห่งการกู้เอกราชของชาติ รวบรวมประเทศให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ขับไล่ข้าศึกออกไปจาก
อาณาเขตไทยและขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางสมัยของพระองค์ ไทยจึงยิง่ ใหญ่เท่าเทียม
เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยามีความรุ่งเรือง ในภายหลังปวงชนชาวไทยจึงขานพระนาม พระองค์ว่า
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่มา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
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นวนิยายอิงธรรมชาติ
ธเนศ ข�าเกิด

รักที่หลุดพ้น
(ตอนที่ 2)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
เช้าวันเสาร์ทนี่ ดั หมายกันไว้มาถึง สามสาวแต่งชุดไทย
กั น อย่ า งสง่ า งาม นิ ศ ราขั บ รถพาเพื่ อ นๆ ขึ้ น ทางด่ ว น
สายอุดรรัถยาลงจากทางด่วนก็วงิ่ ไปตามถนนสายบางปะอิน บางปะหัน สีโ่ มงเช้าก็ถงึ วัดไชยวัฒนารามเป็นจุดแรก ตอนนี้
อากาศยังไม่ร้อน แต่คนก็ดูหนาตาเพราะเป็นวันหยุด
กว่าจะหาทีจ่ อดรถได้กใ็ ช้เวลาพอสมควร สามสาวก้าวลงจากรถ
ช่วยกันดูความเรียบร้อยของชุดที่แต่งให้แก่กันและกัน
แล้วเดินเข้าไปข้างในอย่างมัน่ ใจ นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติหลายคนหันมามอง ด้วยต้องตาในความงามสง่า
ของสามสาว
นิศราดูจะคุน้ เคยกับวัดนีก้ ว่าใครๆ เพราะเคยมาแล้ว
หลายหน จึงน�าเพื่อนๆ พาไปชมในจุดที่เป็นไฮไลท์ ผ่าน
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จุดใดที่มีมัคคุเทศก์แนะน�าก็จะเข้าไป
ผสมโรงด้วย นิพาดาดูจะสนใจฟังเขาบรรยายมากกว่าใครๆ

จนมาถึงจุดหนึง่ ก็สะดุดตากับกลุม่ เด็กวัยรุน่ ทัง้ หญิง
และชายราวสิบกว่าคน ทุกคนแต่งชุดไทยย้อนยุคกันทัง้ กลุม่
ก�าลังรุมล้อมชายหนุม่ ผิวขาวหน้าตาดี เหมือนพระเอกหนังจีน
หรือเกาหลีปานนัน้ ซึง่ ก�าลังอธิบายเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์
ของวัดนีเ้ ป็นภาษาไทยสลับภาษาจีน เวลาพูดภาษาไทยฟังแล้ว
ชัดเหมือนคนไทยแท้ๆ สามสาวสบตากัน เดาว่าน่าจะเป็น
ไกด์ทวั ร์จากจีน แต่ขดั กับกลุม่ ลูกทัวร์ทดี่ เู หมือนเป็นคนไทย
ทั้งหมดและดูเป็นเด็กอายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วย รวมทั้ง
ไกด์ก็ไม่ได้ถือธงเหมือนไกด์อื่นๆ ด้วย
ด้วยความอยากรู้ทั้งเรื่องที่เขาก�าลังบรรยายและ
สนใจคนเป็นไกด์ด้วย จึงเข้าไปรวมในกลุ่มอย่างใกล้ชิด
พอชายหนุม่ ทีพ่ วกเธอเข้าใจว่าเป็นไกด์ เห็นสาวหน้าตาดีนอกกลุม่
เข้ามาก็แสดงท่าทีประหม่าเล็กน้อย แต่ก็ยังคงเล่าเรื่องราว
ประวัติวัดไชยวัฒนารามต่อไป โดยเปลี่ยนบรรยายเป็น
ภาษาไทยมากขึ้น ดูเขามีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทย
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ได้ลกึ มาก แถมมีเกร็ดเรือ่ งเล่าสนุกๆ มาเสริมท�าให้ดนู า่ สนใจ
มากขึน้ พอเขาเรียกตัวเองว่าครูและเรียกคนในกลุม่ ว่านักเรียน
สามสาวจึงเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ใช่ไกด์ทวั ร์ แต่คงเป็นครูสอน
ภาษาจีนในเมืองไทยแล้วพานักเรียนมาศึกษานอกสถานที่
และสอนภาษาจีนไปด้วย
นิ พ าดาสนใจฟั ง เรื่ อ งที่ เ ขาบรรยายเป็ น พิ เ ศษ
จึงเข้าไปอยู่ใกล้ๆ กว่าใครๆ มีอยู่ช่วงหนึ่งเธอไม่ทันระวังตัว
เผลอเดินสะดุดสิง่ กีดขวางเซถลาไปทีค่ รูจนี ดีทเี่ ขารับไว้ได้ทนั
พลันสายตาทั้งคู่ประสานกันครู่หนึ่ง เธอรู้สึกเขินอายและ
กล่าวขอโทษ ครูหนุม่ ยิม้ ให้คอ่ ยๆ พยุงให้เธอยืนเข้าทีพ่ ร้อมกับ
บอกว่าไม่เป็นไร พื้นไม่เรียบระวังหน่อยนะครับ เธอเกิด
ความรู้สึกที่ประหลาดขณะที่เขาประคองและสบตากัน
เพียงชัว่ แล่น ด้วยความเขินอาย เลยไม่กล้าอยูส่ หู้ น้ากับเขาต่อ
จึงชวนเพื่อนๆ เดินออกมาจากกลุ่ม เธอหันกลับไปมองเขา
ขณะเดินพ้นออกมา และพบว่าครูจนี ยังมองตามและยิม้ ให้เธอ
ไม่วางตา
เสร็จจากวัดไชยวัฒนารามเพื่อนๆ ก็พาไปชม
เมืองโบราณ และวัดเก่าๆ อีกหลายวัด แต่ดนู พิ าดาไม่คอ่ ยตืน่ เต้น
ใส่ใจนัก เพื่อนๆ สังเกตเห็น แต่ก็ไม่อยากซักไซร้ให้เพื่อน
ไม่สบายใจ จนบ่ายคล้อยจึงพากันเดินทางกลับกัน
นิศมาและกรนุชพอใจที่สามารถชักจูงให้นิพาดา
มาสนใจไปวัดไปวาได้ในระดับหนึ่ง แม้จะต้องใช้สิ่งจูงใจ
มาล่อก็ตาม เลยร่วมกันคิดวางแผนทีจ่ ะชวนนิพาดาให้ไปร่วม
ปฏิบัติธรรมในหลักสูตรพื้นฐานที่เข้มข้น 10 วัน ในช่วง
ปิดภาคเรียนเดือนมีนาคมนีใ้ ห้ได้ แต่กย็ งั นึกไม่ออกว่าจะใช้แผน
อะไรดี เพราะรูด้ วี า่ นิพาดาเป็นคนฉลาดถ้าไม่ชอบเธอจะไม่ไป
เด็ดขาด คิดกันอยูห่ ลายวันจึงคิดออก ว่าครัง้ นีจ้ ะต้องเอาเรือ่ ง
ไปเที่ ย วสถานที่ ที่ ส วยงามที่ นิ พ าดาไม่ เ คยไป รวมทั้ ง
สถานทีพ่ กั ทีม่ บี รรยากาศดี มีโอกาสได้ทา� ใจให้สงบ มีอาหาร
การกินทีแ่ ปลกและอร่อยครบทุกมือ้ ทีเ่ ขาไม่เคยทานมาก่อน
เป็นตัวล่อ และเข้าข้างตัวเองว่าข้อเสนอทั้งหมดไม่ใช่
การหลอกเพื่อน เพียงแต่มีนัยแฝงอยู่เพื่อให้เพื่อนได้ไปท�า
ในสิง่ ทีเ่ ป็นบุญกุศลแก่ตวั เองคงไม่บาปหรอกน่า และจะต้อง
ไม่กลัวเพื่อนโกรธด้วย
วันต่อมาทั้งสองคนก็เริ่มเดินแผนตามที่คิดกันไว้
บอกนิพาดาว่าปิดเทอมแรกนีอ้ ยากชวนเธอขึน้ เครือ่ งไปเทีย่ ว
นครศรีธรรมราชกันสักสิบวัน ไปพักกันทีห่ มูบ่ า้ นคีรวี ง อ�าเภอ
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พรหมคีรี ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทย และจะไป
เทีย่ วอีกหลายแห่ง จะได้ไปพักผ่อนทัง้ กายและใจ ท�าใจให้สงบ
อย่างเต็มที่ยาวไปเลยเธอจะโอเคไหม นิพาดาได้ยินก็
ตาโตเพราะเคยเปิ ด เน็ ต ดู สนใจอยากไปมานานแล้ ว
เลยบอกโอเคทันที โดยไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างในทริปนี้
เธอรีบชวนเพือ่ นๆ ไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ดว้ ยกันทันที
โดยสองคนแอบไปหารือคุณพ่อคุณแม่นิพาดามาก่อนแล้ว
ซึ่งท่านก็เห็นด้วย อยากให้นิพาดาหันมาศึกษาปฏิบัติธรรม
อย่างจริงจังมานานแล้ว และไว้วางใจเพือ่ นสองคนนีอ้ ยูด่ ว้ ย
แต่ก็ยังหวาดๆ ว่านิพาดาจะยอมไปด้วยหรือ และจะไป
ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ พอเห็นนิพาดามาขออนุญาตพร้อม
เพื่อนๆ จึงไม่ขัดและลอบยิ้มให้สองสาวอย่างพอใจ
นิศมาด�าเนินการทุกอย่างให้อย่างเบ็ดเสร็จ ทัง้ การส่ง
ใบสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมหลักสูตร 10 วัน
การจองตัว๋ เครือ่ งบินไปกลับของทุกคนในราคาโปรโมชัน่ พิเศษ
การติดต่อกับเพือ่ นสนิทชือ่ นงชนก ทีไ่ ปท�ารีสอร์ทกับครอบครัว
ที่คีรีวง ให้มารับที่สนามบินก่อนวันเข้าอบรมปฏิบัติธรรม
1 วัน เพื่อให้ไปพักที่รีสอร์ทของเพื่อนสักคืน และพาเที่ยว
ให้ตายใจ รวมทัง้ การช่วยนิพาดาจัดเตรียมเสือ้ ผ้าของใช้ทจี่ า� เป็น
ในการเดินทางเพือ่ ไปเทีย่ วและไปปฏิบตั ธิ รรมตามกฎกติกา
ของศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งนิพาดาแม้จะรู้สึกว่าดูแปลกๆ
เหมือนเพื่อนมีลับลมคมในอะไรหลายอย่าง ทั้งเรื่องเสื้อผ้า
ก็ไม่ให้ใช้สฉี ดู ฉาดดูมดิ ชิดและใส่สบาย เวลาถามรายละเอียด
ก็จะบอกอย่างคลุมเครือว่าให้เหมาะกับบรรยากาศที่นั่น
นิพาดาเชือ่ ใจเพือ่ นอยูแ่ ล้ว เมือ่ เพือ่ นบอกให้ทา� อะไรก็ทา� ตาม
ทุกอย่าง
เช้าวันนัดหมาย ในช่วงปิดเทอมแรก ทั้งสามสาว
ไปถึงสนามบินดอนเมืองก่อนเวลาเครือ่ งออกร่วมชัว่ โมงครึง่
พอเช็คอินเสร็จก็เข้าไปข้างในเพื่อนั่งรอที่ประตูทางออก
ขึ้นเครื่องไปนครศรีธรรมราช ขณะยืนเก้ๆ กังๆ เพื่อหาที่นั่ง
ที่ว่างอยู่นั้น ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนยิ้มเผล่และโค้งศีรษะ
พร้อมกล่าวสวัสดีทกั ทาย เห็นปุบ๊ ก็จา� ได้ทนั ทีวา่ เป็นไกด์ครูจนี
ทีเ่ จอในวัดไชยวัฒนาราม ดูชายหนุม่ ตืน่ เต้นและดีใจทีไ่ ด้เจอ
สามสาว โดยเฉพาะคนพิเศษที่เขาหันมายิ้มให้คือนิพาดา
เขามองเธอไม่วางตา นิพาดายิ้มตอบให้เขาและรู้สึกตื่นเต้น
ไม่แพ้กัน แต่ก็พยายามเก็บอาการไม่ให้เป็นที่สังเกต
ของเพื่อน

ชายหนุ่มกุลีกุจอหาที่นั่งให้ทั้งสามสาว แล้วตัวเอง
ก็ลงนั่งใกล้ๆ กับนิพาดาด้วยกิริยาที่สุภาพ ให้เกียรติ พร้อม
แนะน�าตัวว่าชื่อธรรศ การสนทนาเริ่มขึ้น ต่างแนะน�ากันไป
แนะน�ากันมา จนเกิดความคุ้นเคยกันมากขึ้น ทั้งสามสาว
สนใจอยากรู้จักธรรศมากกว่านี้ จึงพยายามป้อนค�าถาม
ถามเขาลงไปถึงเรื่องส่วนตัว ธรรศเองก็ไม่มีอะไรจะปิดบัง
จึงเริม่ เล่าเรือ่ งราวชีวติ ของตนให้ทกุ คนฟังว่า เขาเป็นลูกครึง่
พ่อเป็นคนจีนชือ่ หย่งจือ้ มาท�างานเกีย่ วกับการค้าทีเ่ มืองไทย
มาเจอกับแม่ที่เป็นคนไทยชื่อธัญพรซึ่งขายผลไม้ที่ตลาด
ท่าน�า้ นนทบุรี เกิดชอบพอกับแม่เลยแวะเวียนมาซือ้ ผลไม้
บ่อยๆ ในทีส่ ดุ แม่กใ็ จอ่อนยอมแต่งงานด้วยและมีลกู คนเดียว
คือเขานีแ่ หละ เขาเกิดเมืองไทยเลยได้สญ
ั ชาติไทยแม่ตงั้ ชือ่
เป็นไทยว่าธรรศที่แปลว่าความกล้าหาญให้ความหมาย
สอดคล้องกับชื่อพ่อ และชื่อภาษาจีนที่พ่อตั้งให้ว่าหย่งฉี
พ่อต้องไปๆ มาๆ ระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีน บ้านพ่อทีเ่ มืองจีน
อยู่ที่ปักกิ่ง เดิมเคยอยู่ที่ซัวเถา แต่อพยพมาท�ามาหากิน
ทีเ่ มืองหลวง เขามีญาติทอี่ พยพมาอยูท่ เี่ มืองไทยตัง้ แต่สมัยก่อน
มีลูกมีหลานแซ่เดียวกันหลายคน ยังไปมาหาสู่กันอยู่
ธรรศอยู่กับแม่ ตากับยาย และน้าสาว ชื่อธิติมา ที่บ้านสวน
นนทบุรี ซึง่ ยังรักษาความเป็นสวนเหลืออยู่ แม่ไม่ยอมขายที่
เหมือนชาวสวนคนอื่นๆ ซึ่งตอนนี้รอบๆ บ้านกลายเป็น
บ้านจัดสรรและตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่กนั หมดแล้ว มีปหี นึง่
เกิดน�า้ ท่วมใหญ่เพราะน�า้ ไม่มที างไหลผ่าน ท�าให้สวนผลไม้
ที่บ้านตายเกือบหมด แต่พวกเขาก็ช่วยกันพลิกฟื้นปลูกขึ้น
มาใหม่จนตอนนีใ้ ห้ผลเก็บขายได้แล้ว แต่กไ็ ม่สมบูรณ์เหมือน
สวนรุ่นเก่า โดยเฉพาะทุเรียนปลูกใหม่ก็ไม่ค่อยงอกงาม
พืน้ ทีส่ วนทีบ่ า้ นก็มแี ค่ไร่กว่าๆ แต่ทบี่ า้ นก็ปลูกพืชหลายชนิด
ทัง้ พืชผักสวนครัวหมุนเวียนกันไป สามารถน�ามาบริโภคเลีย้ งชีวติ
แบ่งปันให้เพื่อนบ้านและน�าไปขายที่ตลาดท่าน�้านนทบุรี
ได้ตลอดปี ว่างๆ ก็อยากเชิญไปเที่ยวบ้านสวนของเขาบ้าง
สามสาวต่างสนใจและตอบตกลงว่าจะหาเวลาไปเทีย่ วทีบ่ า้ น
เขาให้ได้
ธรรศเล่าต่ออีกว่า ครอบครัวเขามีความศรัทธา
เห็นคุณค่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9
อย่างแท้จริง โดยน�าแนวปรัชญามาใช้ในงานสวนและ
ในชีวติ ประจ�าวันอย่างต่อเนือ่ งท�าให้ชวี ติ ความเป็นอยูส่ ขุ สบาย
พอมีพอกิน ไม่ขัดสน

ธรรศเรียนหนังสือที่เมืองไทย แต่ช่วงปิดภาคเรียน
พ่อจะพาไปอยู่ที่บ้านพ่อที่ปักกิ่งเพื่อเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม
ธรรศจึงสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน พอจบมัธยม
ก็เรียนต่อคณะมนุษยศาสตร์ จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน โดยเน้นเรียน
ด้านประวัติศาสตร์ด้วย เพิ่งจบได้ปีกว่าๆ เลยออกมาเป็น
ครูอตั ราจ้างทีโ่ รงเรียนมัธยมสองภาษาไปพลางๆ ก่อน คิดว่า
ปีหน้าจะไปสอบบรรจุเป็นครูจริงๆ เสียที ตอนนีท้ โี่ รงเรียนให้
สอนภาษาจีนและประวัติศาสตร์เป็นภาษาจีนอีกวิชาหนึ่ง
เลยหาโอกาสพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ จึงได้เจอกัน
ทีว่ ดั ไชยวัฒนารามนัน่ แหละ เขาดีใจมากจริงๆ ทีไ่ ด้มาเจอกัน
อีกครัง้ เขาเล่าให้ฟงั อย่างไม่ปดิ บัง ท�าให้สามสาวรูส้ กึ คุน้ เคย
และชืน่ ชมเขามากขึน้ ฟังจากทีเ่ ขาเล่าแสดงว่าเขาเป็นรุน่ พีป่ หี นึง่
ของทั้งสามคน ทั้งสามสาวจึงขออนุญาตเรียกเขาว่าพี่ธรรศ
เหลือเวลาไม่กนี่ าทีทางสนามบินก็จะเรียกขึน้ เครือ่ งแล้ว
นิพาดาและกรนุชจึงขอตัวไปเข้าห้องน�้าก่อน นิศมาเลย
ฉวยโอกาสนี้ถามธรรศว่าจะไปนครศรีธรรมราชท�าไม ก็ได้
รับค�าตอบว่าจะไปปฏิบัติธรรมหลักสูตร 10 วันเช่นเดียวกับ
พวกตน นิศมาเลยเล่าให้ฟังถึงแผนการชักจูงให้นิพาดามา
ปฏิบตั ธิ รรมโดยใช้เรือ่ งการท่องเทีย่ วและการไปพักผ่อนท�าใจ
ให้สงบมาจูงใจ โดยตนเองกับกรนุชไปอบรมมาหลายรอบแล้ว
จึ ง ขอร้ อ งธรรศว่ า อย่ า เพิ่ ง พู ด เรื่ อ งไปปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ
นิพาดา จนกว่าเธอจะเจอเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง ธรรศรับปาก
และบอกว่าตนเองก็เข้าอบรมมาหลายรอบแล้วเหมือนกัน
แต่จะไปในจังหวัดไม่ไกลนัก ยังไม่เคยไปนครศรีธรรมราช
จึงอยากไปเที่ยวด้วย ทราบว่ามีที่เที่ยวสวยๆ หลายที่
จึงเดินทางมาก่อนวันอบรมวันหนึ่ง ว่าจะไปพักในตัวเมือง
แล้วหาทางหารถไปเที่ยวสักวัน
นิศมาเล่าถึงโปรแกรมของตนเองว่าจะไปพักทีร่ สี อร์ท
ของเพือ่ นทีห่ มูบ่ า้ นคีรวี งทีเ่ ขาว่าอากาศดีทสี่ ดุ ในประเทศไทย
เลยชวนธรรศให้ไปพักและไปเทีย่ วด้วยกัน ธรรศเองก็อยากไป
ทีน่ มี่ ากๆ เพราะเคยเปิดเน็ตดู แต่กร็ สู้ กึ เกรงใจ พอดีนพิ าดา
และกรนุชกลับมาได้ยินการชักชวนของนิศมา ทั้งสองคน
จึงช่วยกันคะยัน้ คะยอให้ธรรศไปด้วยกันอีกแรง ธรรศจึงตกลง
และกล่าวขอบคุณทุกคนอย่างมาก โดยจะขอร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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Elon Musk สร้างแคปซูลจิ๋ว
“Escape Pod” ช่วยชีวิตเด็กติดถำ้า

จากเหตุการณ์ที่ 13 ชีวต
ิ ติดอยูใ่ นถ�า้ หลวง
ขุนน�า้ นางนอน จังหวัดเชียงราย เมือ
่ วันที่
23 มิถน
ุ ายน 2561 ทีผ
่ า่ นมา ประเทศไทย
ได้รบ
ั การช่วยเหลือจากชาวต่างชาติมากมาย
หลายภาคส่วน เพื่อร่วมช่วยเหลือทั้ง
13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้าหลวง เป็นสิ่งที่
ทั่ ว โลกจั บ ตามองให้ ทุ ก คนออกมาได้
อย่างปลอดภัย ซึง่ หนึง่ ในการช่วยเหลือทีไ่ ทย
ได้รบ
ั ในครัง
้ นีค
้ อ
ื แคปซูลจิว๋ “Escape Pod”
จาก Elon Musk
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หลังจากที่ Elon Musk ชายผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นต้นแบบ
ของ Iron Man ซีอีโอมากความสามารถของ Tesla และ Spece X
ประกาศเตรียมช่วยเหลือเด็กๆ และโค้ชทัง้ หมด 13 คน ทีต่ ดิ ในถ�า้ หลวง
ขุนน�า้ นางนอน จังหวัดเชียงราย ได้เผยแพร่ภาพ Escape Pod แคปซูล
ช่วยล�าเลียงบุคคล พร้อมเผยวิดีโอสาธิตการใช้งานด้วยในขณะที่
เผยแพร่คลิปนัน้ สามารถช่วยเหลือได้แล้ว 4 คน แต่กย็ งั เหลืออีก 9 คน
ตามที่อดีตผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายได้แถลงการณ์ไป อย่างไร
ก็ตาม การจะช่วยเหลืออีก 9 ชีวิตนั้น จะต้องวางระบบน�าทางและ
ถังออกซิเจนใหม่ทงั้ หมด ซึง่ ต้องใช้เวลาในการจัดการอีกพอควร ดังนัน้
ทาง Elon Musk จึงเสนอเข้าช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ด้วยการเร่งสร้าง
Escape Pod แคปซูลช่วยล�าเลียงบุคคลเฉพาะกิจ
ส�าหรับตัวแคปซูล ก็จะใช้ชนิ้ ส่วนจากท่อออกซิเจนเหลวทีอ่ ยู่
ในจรวด Falcon โดยมีการสร้างให้มีขนาดเล็กมากพอที่จะลอดผ่าน
ช่องแคบภายในถ�้าหลวงได้และยังมีน�้าหนักเบา ให้นักด�าน�้า 2 คน
สามารถเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงจะแข็งแรงมากๆ ตัว Pod จะมีหูหิ้ว
ทัง้ หมด 8 จุด อยูด่ า้ นหน้า 4 จุด และด้านหลังอีก 4 จุด ใช้ได้ทงั้ หิว้ และ
เอาไว้ผูกเชือกส�าหรับลาก ด้านหน้าสามารถต่อกับถังอากาศได้ 2 ถัง
และด้านหลังอีก 2 ถัง รวมแล้วติดตั้งถังอากาศได้ 4 ถัง (จะติดกี่ถัง
ก็ได้) โดยเมือ่ ติดตัง้ แล้วจะไม่ยนื่ ออกมาเพือ่ ป้องกันการชน และมี Cap
Seal ชัน้ ที่ 2 เพือ่ ป้องกันการรัว่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 31 เซนติเมตร
และน�้าหนักเพียง 40 กิโลกรัมเท่านั้น
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ท้ายนี้ Elon Musk ได้แสดงความคิดเห็นว่าแคปซูล Escape Pod คาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน 8 ชั่วโมง สามารถ
ท�าให้นักด�าน�้ากู้ภัยสามารถน�าพาน้องๆ ออกมาได้อย่างปลอดภัย และเรือด�าน�้าของเราจะเดินทางมาถึงไทยในวันจันทร์ที่
9 กรกฎาคม 2561 เราหวังว่ามันจะได้ถกู ใช้งานในภารกิจกูภ้ ยั ครัง้ นี้ แต่ถา้ ไม่ได้ใช้งานก็ยงั จะมีประโยชน์สา� หรับการกูภ้ ยั ในอนาคต
ขณะนี้ได้ช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ�้าหลวงขุนน�้านางนอนได้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้จะยังไม่ได้ใช้
Escape Pod ในการปฏิบัติภารกิจช่วย 13 ชีวิตในครั้งนี้ ยังไงก็ตามทาง Elon Musk ให้ทางการไทยเก็บแคปซูล Escape Pod
เพื่อใช้ศึกษาและพัฒนา Escape Pod เพื่อให้สามารถน�ามาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

ปั่นจักรยานออกกำาลังกาย

ลดนำ้าหนัก ลดต้นขา
อย่างไรให้ได้ผล

การ ด น าดว การปน ก
ั ร านออกกา ง
ั กา

ดนาหนักกา ังเปนที่นิ มอ างมากน ครับ เหน ดวา
สาว ห า
คน เ ือกการปน ักร านมาก น มีการ
า เ
กับ ก
ั ร านกันเ อ มาก มีทงปน
ั
บบนอกส านที่
ปน ก
ั านออกกา ง
ั กา น เนส บางคนก อ
ื ก
ั ร าน
ออกกา ังกา วที่บานเ กมี
บางคนทีเ่ อ
ื ก ดนาหนักดว การปน ก
ั ร าน
ห า คนนัน มสามาร ดนาหนัก ดเ บางคน มก า
ที่ องเ น ก
ั ร านดว า เพรา ก ว
ั วานอง ปง า ห
ก าม า นดว า เ ก วั ที่ ชการปน ก
ั านออกกา ง
ั กา
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ปั่นจักรยานออกกำาลังกาย
ลดนำ้าหนัก ลดต้นขา อย่างถูกวิธี
การปัน่ จักรยานออกก�าลังกายนัน้ สามารถเบิรน์ ไขมันของคุณได้อย่างดีมากๆ เลยนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญได้เคยพูดไว้ว่า
การปน ก
ั ร านเพี ง 1 ชั่ว มง
สามาร เ า า พ ังงาน ด ง 600 ค อรี่

ถ้าในหนึง่ วันคุณสามารถควบคุมอาหารและทานไม่เกิน 1500 แคลอรีไ่ ด้ และมาปัน่ จักรยาน
ลดน�า้ หนัก 1 ชัว่ โมง ร่างกายคุณจะเผาพลาญไขมันได้อกี 600 แคลอรี่ ซึง่ เท่ากับ 1500 - 600 = 900
แคลอรี่ ที่ร่างกายจะน�ามาใช้ซึ่งมันไม่พอแน่นอนในการใช้ชีวิตประจ�าวันของแต่ละคน ร่างกาย
จะต้องเผาไขมันส่วนเกินทีร่ า่ งกายสะสมเอาไว้ตามพุง ต้นขา มาใช้แล้วเราก็จะผอมลงอย่างแน่นอน
ทีนี้ มือใหม่ทจี่ ะเริม่ ปัน่ จักรยานออกก�าลังกาย ต้องท�าอย่างไรบ้าง เราเลยไปถามเทรนเนอร์
จากฟิตเนสมาครับ เค้าได้บอกมาว่า
ร่างกายของคนทีป่ น่ั จักรยานเป็นประจ�าจะมีสภาวะ “After Burner” หรือเผาผลาญไขมัน
ส่วนเกินได้อย่างต่อเนื่องหลังจากลงจากจักรยานออกก�าลังกายแล้วต่อไปอีก 2 - 3 ชั่วโมงด้วย
ส่วนวิธกี ารปัน่ ไม่ให้ขาใหญ่นนั้ ก็มหี ลักการง่ายๆ อยูค่ รับว่า
อ าปนเกี รหนัก

หปนเกี รเบา เนนที่รอบ า ห อ

ี่ เรว

อ้าว! งงกันเลยสินะ เอาหล่ะ...ผมนายเมฆา ดัชนี กีฬา ไม่ใจร้ายนะ มาอ่านรายละเอียด
การปั่นจักรยานออกก�าลังกายกันเลยดีกว่า
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ปั่นจักรยาน

ออกกำาลังกายอย่างไร

ให้นำ้าหนักลดลง
มีวิธีการดังต่อไปนี้

ืดก ามเนือ

คุณจะต้องท�าการยืดกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ๆ ทัง้ ร่างกายของคุณก่อนเพือ่ ป้องกันการเกิดอาหารบาดเจ็บของร่างกาย
อบอนรางกา

วอร์มเบาๆ ท�าการปรับที่นั่งให้สูงพอที่จะเหยียดขาเวลาปั่นได้ เมื่อวางเท้าบนแป้นขนานกับพื้นหัวเข่า
จะต้องท�ามุม 10 - 15 องศา ที่จับสามารถปรับระดับได้ ขั้นแรกเริ่มจากระดับ “สูง” ก่อนวางมือทั้งสองข้าง
ขนานกันบนที่จับจากนั้นค่อยลดระดับลงเพื่อเพิ่มความโค้งให้แผ่นหลัง ปั่นเบาๆ 5 นาที เร่งความเร็วขึ้น
เรื่อยๆ จนเมื่อถึงนาทีที่ 5 ให้ Heart Rate (HR) อยู่ที่ 60% – 70% ของ MHR
ความเรว

รง

เมื่อเข้านาทีที่ 6 ให้คุณปั่นสุดแรงเกิด (Sprint) ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ต้องปั่นให้ถึงสุดแรงเกิดจริงๆ
แต่ดูที่ HR ให้อยู่ที่ 80% – 90% ของ MHR ปั่นให้เร็วสุดๆ แบบนี้ 20 วินาที ถ้าคุณยังไม่ชินให้เริ่มจาก
การปัน่ แบบธรรมดาทีค่ วามเร็ว 60 รอบต่อนาที (1 รอบต่อวินาที) นาน 10 นาที จากนัน้ เริม่ ปรับให้ชนั มากขึน้
ทีละนิด ใช้เวลาปั่น 10 นาที สลับกลับไปที่แบบธรรมดาอีก 10 นาที ท�าแบบนี้อาทิตย์ละ 3 ครั้ง 3 วัน
เป็นเวลา 3 อาทิตย์ ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมถัดไป
เมื่อเริ่มชานา มาก น

แนะน�าให้เริ่มปั่น 80 - 90 รอบต่อนาที สลับกับแบบธรรมดา 15 นาที และแบบชัน 15 นาที และแบบ
ธรรมดา 15 นาที ท�า 3 - 4 ครั้งต่ออาทิตย์ อย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าโปรแกรมที่สูงขึ้นต่อไป
คู ดาวน

ขาดไม่ได้เลยนะส�าหรับการออกก�าลังกาย โดยผ่อนลงมา ค่อยๆ ปั่นให้ช้าลงๆ ประมาณ 5 นาที
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คำาแนะนำาเล็กๆ น้อยๆ

เรื่องอาหารลดนำ้าหนัก และการควบคุมอาหาร
สำาหรับการปั่นจักยานลดนำ้าหนัก นั่นก็คือ
ปนกอนมือเชา

เวลาเราตืน่ เช้ามาแล้วร่างกายเราจะอยูใ่ น
สภาวะอดอาหารชั่วคราว (Fasted State)
เพราะฉะนั้นการออกก�าลังกายหรือการไป
ปัน่ จักรยานตอนเช้าจะช่วยกระตุน้ ให้รา่ งกาย
เราเผาผลาญไขมันซึง่ เป็นพลังงานส�ารองหลัก
ของร่างกาย

ดื่มนา หมาก

ทานเครื่องดื่มเก ือ ร

การดืม่ น�า้ จะช่วยท�าให้รา่ งกายเร่งอัตราการเผาผลาญ
ได้ง่ายขึ้นนะครับ ในสภาวะที่ร่างกายขาดน�้า
จะไม่พร้อมท�าอะไรทั้งสิ้นและเครื่องดื่มเกลือแร่
จะช่วยเติมเกลือแร่ที่เราเสียไปกับเหงื่อ
เพราะการขาดเกลือแร่อาจท�าให้เกิด
อาการตะคริวและอื่นๆ ได้

เราก็ได้ทราบเทคนิคการลดต้นขาจากการ “ปั่นจักรยานออกก�าลังกาย ลดน�้าหนัก” กันแล้วนะครับ หวังว่าสาวๆ
คงจะไม่ต้องกังวลเรื่องขาใหญ่แล้วลดน�้าหนักได้ตามที่ต้องการกันนะครับ ผมหวังว่าบทความนี้จะสร้างแรงบัลดาลใจและ
อยากให้บอกต่อๆ ไปกับเพื่อนๆ ของคุณกันด้วย อยากเห็นคนไทยหุ่นดีครับ

อ้างอิง : https://www.thaifitandfirm.com
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออม นกองทน หงอกเง ฉบับมน เงินเดือน
งทน
าค บริหารกองทน
ดว ัวเอง
ด การสับเป ี่ นกองทน
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ในครั้งก่อนหน้า เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับส�าหรับ
การบริหารกองทุน RMF ด้วยตัวเองโดยการการเฉลี่ยต้นทุน
(Dollar Cost Averaging : DCA) ในครั้งนี้เราจะมาทราบ
การบริหารกองทุนอีกวิธหี นึง่ นะครับ นัน่ คือการสับเปลีย่ นกองทุน
RMF ระหว่าง RMF ประเภทตราสารหนี้กับตราสารทุน
การสับเปลี่ยนกองทุน RMF ระหว่าง RMF ประเภท
ตราสารหนี้กับตราสารทุน เป็นการบริหารหน่วยลงทุน NAV ให้
เพิม่ มากขึน้ ในสภาวะตลาดทีแ่ ตกต่างกันในระหว่างตลาดทีเ่ ป็น
ขาขึ้นและตลาดที่เป็นขาลง โดยเลือกลงทุนใน RMF 2 กองทุน
ระหว่าง RMF ประเภทที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ RMF
ที่เน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งสองกองนี้จะเป็นกองที่อยู่ในบลจ.
เดียวกันหรือต่างกันก่ไ็ ด้ แต่ตอ้ งง่ายและรวดเร็วในการสับเปลีย่ น
กองทุนและมีค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนกองทุนน้อยที่สุดหรือ
ไม่มีเลยยิ่งดี ส่วนใหญ่จะเป็นกองทุนในบลจ.เดียวกันจะไม่เสีย
ค่าสับเปลีย่ นกองทุน โดยเราจะซือ้ กองทุนสองกองนีไ้ ว้พร้อมกัน
ในจ�านวนเงินที่เท่ากัน

วันที่

PHATRA MMRMF

ราคา

2 ก.ค. 61 11.4739

จำานวนหน่วย

3,486.1730

ท�าการสับเปลีย่ นเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงราคาของ RMF
ประเภทตราสารทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปครั้งละ 15% ของราคา
NAV ล่าสุด ซึง่ จ�านวนหน่วยลงทุนทีเ่ ราจะสับเปลีย่ นให้แบ่งทีละ
1 ใน 4 ส่วนของจ�านวนหน่วยลงทุนที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเราซื้อ
กองทุนไว้พร้อมกันสองกองทุนในจ�านวนเงินที่เท่ากันเราก็จะ
ท�าการสับเปลีย่ นกองทุน RMF สองกองระหว่าง RMF ตราสารทุน
ทีเ่ ราซือ้ ไว้ มาเป็นกองทุนอีกประเภทหนึง่ โดยยึดการเปลีย่ นแปลง
ราคาของกองทุน RMF ประเภทตราสารทุนเป็นหลัก กล่าวคือ
หากราคา NAV ของกองทุนตราสารทุน เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ 15%
ของราคา NAV ทีเ่ ราซือ้ เราก็จะด�าเนินการขายสับเปลีย่ นกองทุน
ตราสารทุนไปอีกกองหนึง่ ในจ�านวน 1/4 ของจ�านวนหน่วยลงทุน
ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกองทุน
เปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA EQRMF) ซึ่งกองทุน
ประเภททีล่ งทุนในตราสารทุน จ�านวน 40,000 บาท และกองทุน
เปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : (PHATRA MMRMF)
ซึ่งกองทุนประเภทที่ลงทุนในตราสารหนี้ จ�านวน 40,000 บาท
ไว้พร้อมกัน ในวันที่ 2 ตารางต่อไปนี้

PHATRA EQRMF

ราคา

จำานวนหน่วย

39.4136 1,014.8781

ราคา PHATRA
EQRMF เพิ่ม
ขึ้น 15 % ก็จะสับ
เปลี่ยน(ขาย)

ราคา PHATRA
EQRMF ลดลง
15 % ก็จะสับ
เปลี่ยน(ซื้อ)

45.3256

33.5016

จากตาราง หากเราซื้อกองทุนประเภทตราสารหนี้และตราสารทุนพร้อมกัน ณ วันที่ 2 ก.ค. 61 เราจะได้ PHATRA MMRMF
ในราคา 11.4739 บาท จะได้หน่วย NAV จ�านวน 3,486.1730 หน่วย และ PHATRA EQRMF ในราคา 39.4136 บาท จ�านวน 1,014.8781
หน่วย เมื่อเวลาผ่านไป หากราคากองทุน PHATRA EQRMF เปลี่ยนไปที่ราคา 45.3256 บาท เราจะด�าเนินการขายสับเปลี่ยนกองทุน
จ�านวน 1 ใน 4 ของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน PHATRA EQRMF นั่นคือ ประมาณ 253 หน่วย ไปซื้อ PHATRA MMRMF
แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าในอนาคตข้างหน้า หากราคากองทุน PHATRA EQRMF เปลี่ยนไปที่ราคา 33.5016 บาท จะด�าเนินการซื้อ
PHATRA EQRMF เพิ่ม โดยเอาเงินจากการขาย PHATRA MMRMF จ�านวน 1 ใน 4 ส่วนของจ�านวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของ PHATRA
MMRMF นั่นคือ 871 หน่วย ไปซื้อ PHATRA EQRMF เราท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งราคาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกปี แต่เราก�าหนด
เป้าหมายไว้ที่ 15 % ของ PHATRA EQRMF ที่มีการเปลี่ยนแปลง ในระยะยาวเราก็จะได้หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น และสุดท้ายเราก็จะได้
ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
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จากตารางหากเราซื้อกองทุนประเภทตราสารหนี้และ
ตราสารทุนพร้อมกัน ณ วันที่ 2 ก.ค. 61 เราจะได้ PHATRA
MMRMF ในราคา 11.4739 บาท จะได้หน่วย NAV จ�านวน
3,486.1730 หน่วย และ PHATRA EQRMF ในราคา 39.4136 บาท
จ�านวน 1,014.8781 หน่วย เมื่อเวลาผ่านไป หากราคากองทุน
PHATRA EQRMF เปลี่ ย นไปที่ ร าคา 45.3256 บาท
เราจะด�าเนินการขายสับเปลีย่ นกองทุน จ�านวน 1 ใน 4 ของจ�านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน PHATRA EQRMF นั่นคือ
ประมาณ 253 หน่วย ไปซื้อ PHATRA MMRMF แต่ในขณะ
เดียวกัน ถ้าในอนาคตข้างหน้า หากราคากองทุน PHATRA
EQRMF เปลี่ยนไปที่ราคา 33.5016 บาท จะด�าเนินการซื้อ
PHATRA EQRMF เพิ่ม โดยเอาเงินจากการขาย PHATRA
MMRMF จ�านวน 1 ใน 4 ส่วนของจ�านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
ของ PHATRA MMRMF นั่นคือ 871 หน่วย ไปซื้อ PHATRA
EQRMF เราท�าแบบนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ซึง่ ราคาอาจจะไม่ได้เปลีย่ นแปลง
ทุกปี แต่เราก�าหนดเป้าหมายไว้ที่ 15 % ของ PHATRA EQRMF
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเราก็จะได้หน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
และสุดท้ายเราก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ไม่ยากสักเท่าไรเลยนะครับ
ส�าหรับการบริหารกองทุน RMF ด้วยตัวเอง เพียงแค่เราสนใจ
ติดตามพอร์ตการลงทุนของเราทั้งสองประเภท เราก็สามารถ
สับเปลีย่ นกองทุนเพือ่ ให้ได้หน่วยลงทุนมากขึน้ และได้ผลตอบแทน
จากการลงทุนมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งเราสามารถท�าทั้งสองแบบ

ไปพร้อมกันเลย โดยการเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging :
DCA) ซึ่งในการซื้อทุกเดือนในที่นี้เราจะซื้อเพิ่มเฉพาะกองทุน
RMF ทีล่ งทุนในตราสารทุน ส่วนกองทุน RMF ตราสารหนีเ้ ราไม่ตอ้ ง
ซือ้ เพิม่ แต่ใช้วธิ บี ริหารโดยการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน แต่ถา้ มองว่า
การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นวิธีการที่ยุ่งยางซับซ้อน เราก็เลือก
การเฉลีย่ ต้นทุนอย่างเดียวก็ได้ครับ เพราะได้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
การซื้อไว้ก้อนเดียวทั้งหมด
ไม่วา่ จะเป็นการบริหารกองทุน RMF โดยการการเฉลีย่
ต้นทุน หรือการสับเปลี่ยนกองทุน RMF หรือจะท�าทั้งสองวิธี
ก็จา� เป็นต้องมีการซือ้ ขายทีส่ ะดวกรวดเร็วเพือ่ ให้งา่ ยต่อการสับเปลีย่ น
กองทุน ดังนั้นผู้เขียนจะแนะน�าให้สมัครการซื้อขายโดยใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเปิดบัญชีกับบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายหรือ
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) นะครับ เพื่อให้เราสามารถสับเปลี่ยน
กองทุน RMF ได้หลากหลายกองและด�าเนินการได้อย่างสะดวก
ผ่านระบบแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว
ในการด�าเนินการ
ในครั้งต่อไปเราจะมาสรุปในภาพรวมของการลงทุน
ในกองทุน RMF ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเราได้
เรียนรูอ้ ะไรเกีย่ วกับ RMF ไปบ้างแล้ว และมีอะไรทีเ่ ป็นสาระส�าคัญ
ที่เราต้องค�านึงถึงเมื่อต้องลงทุนในกองทุน RMF ตั้งแต่ RMF
ภาค 1 - ภาค 9 ไว้ในครั้งถัดไปนะครับ
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

6 วิธีรับมือ

ไม่ให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง

เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ลูกของเราจะเรียนรู้
แบบลองผิดลองถูก ซึ่งเด็กในช่วงปฐมวัยนี้
ยังไม่สามารถใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา แต่ลก
ู จะ
คอยสั ง เกตการตอบสนองจากคนรอบข้ า ง
ทั้งพ่อแม่ และผู้ดูแล
หากพ่อแม่ที่ไม่รู้มาก่อนว่าลูกของตนนั้นก�าลัง
“ลองดี” กับตัวเองแล้วละก็ ลูกก็จะเรียนรู้ว่า
“ถ้าท�าอย่างนีแ้ ล้วพ่อแม่จะยอม” ซึง
่ เมือ
่ เด็กเรียนรู้
ไปมากๆ เข้า ก็จะพัฒนากลายเป็นนิสย
ั และเริม
่ รูว้ า่
จะท�าอย่างไรให้ผใู้ หญ่ยอมท�าในสิง
่ ทีเ่ ขาต้องการ
นั่นเอง ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วพ่อแม่คงต้อง
เหนื่อยอีกเยอะเลยค่ะ วันนี้เรามีวิธีเตรียมรับมือ
ไม่ให้ลูกเอาแต่ใจตัวเองและรับฟังเหตุผลพ่อแม่
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“

ท�าแบบนี้ แล้วพ่อแม่จะยอม

”
คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ คยเจอลู ก มี อ าการเหล่ า นี้
บ้างหรือเปล่า
1. เวลาที่ลูกต้องการจะให้พ่อแม่ท�าอะไรให้ เช่น กินขนม
ซื้อของเล่น พาไปเที่ยว เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ลูกก็จะร้องไห้งอแง หนักๆ เข้า
มีอาการดิ้นลงไปกับพื้น ชักดิ้นชักงอ สุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องยอมท�าตาม
ที่ลูกต้องการ
2. เวลาที่ไปขัดใจลูก เช่น ให้หยุดเล่นเพื่อไปท�ากิจกรรมอื่น
ลูกก็จะร้องไห้งอแง
3. เวลาที่พ่อแม่สอนหรือบอกลูกให้ท�าอะไร ลูกมักจะต่อต้าน
หรือไม่ยอมท�าตาม

สาเหตุที่ลูกมีอาการเหล่านั้นเพราะ
1. นับตั้งแต่ลูกเกิดออกมา ลูกของเราก็จะมีการเรียนรู้ เช่น
เมื่อตัวเองรู้สึกหิว เมื่อร้องไห้แล้วมีนา�้ นมให้กิน เด็กก็จะเรียนรู้ว่า อ้อ..
ถ้าหิวให้ร้องไห้นะ เดี๋ยวจะมีน�้านมมาให้กินอิ่มอร่อย
2. เมื่อลูกเรียนรู้ว่าท�าแบบไหนแล้วได้ผล แต่เมื่อท�าซ�้าแล้วยัง
ไม่ได้สงิ่ ทีต่ วั เองต้องการ ลูกก็จะเพิม่ ความรุนแรงของการกระท�าขึน้ ไปอีก
เช่น ครั้งแรกพ่อแม่พาไปเที่ยวแล้วซื้อของเล่นหรือขนมให้ลูกกิน
เมื่อพาลูกออกไปอีก ลูกก็จะให้เราซื้อขนมหรือของเล่นเพิ่มให้ เมื่อไม่ได้
ลูกก็จะร้องไห้ หากการร้องไห้ครัง้ นีท้ า� ให้พอ่ แม่ใจอ่อนจนท�าตามสิง่ ทีล่ กู
ต้องการ ลูกก็จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจไปเองว่า “ท�าแบบนีแ้ ล้วพ่อแม่จะยอม”
เมือ่ วันต่อๆ ไปอยากจะได้อะไร ลูกก็จะน�ากลับไปใช้มขุ เดิม คือ
ร้องไห้งอแง ถ้าไม่ได้ ลูกก็จะร้องไห้หนักขึ้น ดังขึ้น มีอาการลงไปนั่ง
ชักดิน้ ชักงอ หากพ่อแม่ยอมตามใจลูก ลูกก็จะจดจ�าไปอีกว่า “ถ้าท�าแบบ
ขั้นที่ 1 ไม่ได้ ก็ทา� แบบขั้นที่ 2 นี้ แล้วพ่อแม่จะยอมฉัน”
ยิง่ พ่อแม่เห็นลูกร้องไห้งอแงแล้วก็ตามใจ หรือพูดโอ๋ลกู ลูกก็จะ
ยิ่งจดจ�าว่า ท�าสิ่งนี้แล้วจะมีคนรัก คนเอาใจ ซึ่งเด็กทุกๆ คนจะเรียนรู้เอง
ตามธรรมชาติ ท�าให้ยิ่งโตขึ้น ลูกจะยิ่งเอาแต่ใจมากขึ้น และหากขัดใจ
ก็จะร้องไห้หรือมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น
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ทางแก้ไม่ให้ลูกเอาแต่ใจตัวเอง
1. ต้องท�าความเข้าใจกับธรรมชาติของลูกให้มากว่า
ลูกในวัยนี้ (ช่วง 6 ขวบแรก) นั้น หากพ่อแม่สอนและ
ฝึกไม่ตามใจลูกทุกครั้งที่ร้องไห้งอแง ลูกจะโตขึ้นมาโดย
ไม่ติดนิสัยเหล่านี้
2. ให้ลูกหัดเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเอง เช่น พ่อแม่
อาจจะเริ่มฝึกลูก (เริ่มตอน 2 ขวบ) ให้เริ่มใส่เสื้อผ้าเอง
กินข้าวเอง ดืม่ น�า้ จากแก้วเอง ฯลฯ และควรพาลูกไปเล่นกับ
เพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน เมื่อลูกไปเจอกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
ลูกจะเรียนรู้การแบ่งปัน การได้รับและการให้
3. เวลาที่ลูกร้องไห้เมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
(ประเภทลงไปนั่งดิ้นชักกระตุกๆ ที่พื้น) สิ่งแรกที่พ่อแม่
ต้องท�าคือ การเข้าไปอุม้ ลูก กอดลูกไว้ โดยไม่ตอ้ งไปโวยวาย
ไปดุด่าว่าลูก แค่กอดลูกไว้เฉยๆ แล้วพาลูกออกมาจากสิ่งที่
เขาต้องการ เช่น ร้านขนม ร้านของเล่น
การกอดลูกเอาไว้เฉยๆ โดยที่พ่อแม่ไม่ดุ ไม่ด่า
ไม่ว่าอะไรลูก เมื่อลูกร้องไห้จนเหนื่อยและไม่เห็นสิ่งเร้า
(สิ่งที่ตัวเองอยากได้ เช่น ขนม ของเล่น ฯลฯ) สักพักลูกก็จะ
ลืมไปเอง ซึ่งเมื่อลูกอารมณ์เริ่มดีขึ้น พ่อแม่ควรสอนลูกว่า
เหตุใดพ่อแม่จึงไม่ซื้อหรือท�าสิ่งนั้นให้ลูก แต่ไม่ควรไปดุด่า
ลูกอีก แค่บอกเหตุผลว่าท�าไมถึงไม่ทา� หรือซือ้ สิง่ นัน้ ให้กพ็ อค่ะ

“

พ่อแม่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
และเป็น “ของเล่น”
ที่ดีที่สุดส�าหรับเขา

”

ขอขอบคุณ บทความดีๆ จาก Babytrick
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โปรดจ�าไว้วา่ แม้วา่ ลูกจะยังเล็ก จะไม่เข้าใจเหตุผล
ที่พ่อแม่อธิบายไปทั้งหมด แต่ถ้าพ่อแม่ท�าแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ลูกจะซึมซับถึงการใช้เหตุผล ไม่ใช่การใช้อารมณ์ของพ่อแม่
โต้ตอบ พ่อแม่หลายคนมักจะด่าว่าลูกว่า “ร้องท�าไม หยุดร้อง
เดีย๋ วนี”้ ซึง่ ท�าให้ลกู รูส้ กึ ว่าเขาไม่ได้รบั ความรัก พ่อแม่ไม่รกั เขา
ลูกจึงต้องเรียกร้อง (ด้วยการร้องไห้งอแง และดิ้นๆ เพิ่มขึ้น
นั้นเอง)
4. หัดตั้งค�าถามกับลูกบ่อยๆ ถามลูกว่าลูกรู้สึก
ยังไงบ้าง และลูกคิดยังไงกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ ท�าไม
ถึงอยากได้สิ่งๆ นั้น และท�าไมจะต้องเอาสิ่งๆ นั้นให้ได้
5. เปิดโอกาสให้ลูกได้หัดตัดสินใจเองบ้าง อาจจะ
เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของลูกเอง เช่น
จะเลือกเสื้อผ้าตัวไหนดี (ลูกจะได้อารมณ์ดี เพราะบางครั้ง
ลูกอาจจะไม่อยากใส่ชุดที่พ่อแม่เลือกให้ก็ได้) มื้อเย็นนี้จะ
กินอาหารอะไรดี (มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย แล้วลูก
เป็นคนตัดสินใจ) ฯลฯ เป็นต้น
6. พูดคุยกับลูกให้บอ่ ย เด็กในช่วงปฐมวัยนัน้ พ่อแม่
เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็น “ของเล่น” ที่ดีที่สุดส�าหรับเขา
หากพ่อแม่พูดคุยกับลูกสม�่าเสมอ เล่นกับลูก ให้ความรัก
กอดลูกให้มาก ลูกจะไม่ใช้ความก้าวร้าวเป็นตัวต่อรองกับ
พ่อแม่

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

เด็กยิ่งซนยิ่งฉลาด

จริงหรือ

ค�าว่า “ซน” หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า “Naughty” หมายถึง “อาการอยู่ไม่สุข
เล่นโน่นเล่นนี่ ทำาให้เดือดร้อน” ดังนัน
้ ลูกหลานของเรา ถ้าเป็นเด็กซนก็จะท�าให้เราทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
รูส
้ ก
ึ ร�าคาญ บางคนเก็บอารมณ์ไม่อยู่ ถึงกับตวาด ดุดา่ เฆีย
่ นตีเด็กทีซ
่ ก
ุ ซนนัน
้ โดยไม่ยง
ั้ คิด
อันจะเป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มอ
ื ใหม่ หากมีลก
ู น้อยทีซ่ ก
ุ ซนคงท�าเอาเหนือ
่ ยอกเหนือ
่ ยใจ
น่าดู เพราะเจ้าหนูจอมซนจะไม่อยู่เป็นสุข เรียกว่าอยู่นิ่งๆ ไม่เป็น แถมท�าเลอะเทอะเละเทะ
น่าปวดหัว พ่อแม่ก็ต้องคอยเก็บล้างท�าความสะอาด ไหนจะต้องจับเจ้าตัวดีมาอาบน�า้ ใหม่
อีก ไม่รจ
ู้ ก
ั จบสิน
้ เล่นเอาหมดแรง แต่กอ
่ นจะนอนหมดแรงเรามีขา่ วดีมาบอก คือ มีนก
ั วิจย
ั
2 คน ค้นพบว่า การทีเ่ ด็กเล็กมีนส
ิ ย
ั เป็นเจ้าจอมจุน
้ แสนซุกซนกลับเป็นการดี เพราะยิง
่ ซนมาก
ก็ยิ่งเรียนรู้ได้ดีกว่า
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บทความที่ได้รับการเผยแพร่ ภายใต้หัวข้อ Highchair
Philosophers หรือ ‘นักปราชญ์บนเก้าอี้เด็ก’ พิมพ์ในวารสาร
Developmental Science ระบุว่า สองผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ของมหาวิทยาลัยไอโอวา คือ ลาริสซา ซามูเอลสัน และ ลินน์ เพอร์รี่
เปิดเผยผลการวิจัยที่สรุปได้ว่า “เด็กซุกซนกว่ามีการเรียนรู้ได้ดี
กว่าจริงๆ ”
นักวิจัยทั้งสองได้ท�าการทดลองความฉลาดเฉลียวของ
เด็กซุกซน จากเด็กวัย 16 เดือน ทัง้ หมด 72 คน โดยแบ่งเด็กๆ เหล่านี้
ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีน่ งั่ บนเก้าอีส้ งู ส�าหรับการรับประทานอาหาร
ของเด็ก และกลุม่ เด็กทีน่ งั่ บนเก้าอีห้ นั เข้าหาโต๊ะเด็กแบบธรรมดา
โดยเด็กแต่ละคนจะได้รับวัตถุที่ไม่แข็ง (แน่นอนว่าไม่อันตราย
กับเด็กด้วย) จ�านวน 14 รายการ เช่น แยมสตรอเบอร์รี่ ซอสบัตเตอร์
สก็อต ซอสช็อกโกแลต ชีส ข้าวโอ๊ต เป็นต้น เด็กๆ จะได้รบั การบอกชือ่
สิ่งของแต่ละอย่าง โดยเป็นชื่อสมมติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เด็กเรียก
ได้ง่าย เช่น แทนชื่อแยมสตรอว์เบอร์รี่ว่า “อิ๊ก” แทนชื่อชีสว่า “ก้า”
เป็นต้น จากนั้นจึงปล่อยให้เด็กๆ ท�าอะไรกับวัตถุเหล่านั้นก็ได้
ตามใจภายในเวลาทีก่ า� หนด ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ะกลับมาใหม่พร้อมกับ
ตัวอย่าง 14 รายการเหมือนข้างต้น แล้วให้เด็กๆ แต่ละคน
บอกชื่อของที่พวกเขาน�ามาว่าคืออะไรบ้าง
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ผลการทดลองปรากฏว่า เด็กๆ ทีม่ พี ฤติกรรม
แบบฉบับเด็กซุกซนช่างป่วน ทั้งจิ้ม บีบ ขย�า ละเลง
เอามาชิม ปาของลงกับพื้น หรืออื่นๆ สามารถระบุชื่อ
ของวัตถุตัวอย่างได้ถูกต้องถึง 70% เมื่อเทียบกับเด็ก
ทีท่ า� แค่เอานิว้ จิม้ ๆ แล้วก็เลิกสนใจ ปรากฏว่าตอบได้ถกู
อยู่เพียง 50% เท่านั้น
นอกจากนีย้ งั พบอีกว่า การได้นงั่ อยูบ่ นเก้าอี้
สูงส�าหรับเด็กมีสว่ นช่วยให้เด็กๆ ตอบได้ถกู ต้องมากกว่า
เด็กที่นั่งบนชุดโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาด้วย เหตุท่ีเป็นเช่นนี้
ก็เพราะว่า เก้าอีเ้ ด็กนัน้ เป็นโต๊ะอาหารส�าหรับเด็กเล็ก
ไปในตั ว และพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก วั ย นี้
บ่อยครั้งก็เกิดขึ้นยามรับประทานอาหาร ที่เด็กๆ ชอบ
ทีจ่ ะเล่นกับอาหารในถาดตรงหน้าพวกเขาด้วยการจิม้
บีบ คล�า น�าเข้าปาก หรือว่าเอาอาหารมาขว้างปา
เลอะเทอะ ซึ่ ง เป็ น พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ นั่ น เอง
เมื่อวัดความสามารถในการเรียนรูใ้ นสภาพแวดล้อม
ทีค่ นุ้ เคยเช่นนี้ เด็กกลุม่ นีจ้ งึ มีแนวโน้มท�าได้ดกี ว่านัน่ เอง
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“
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้
บ่อยครั้งก็เกิดขึ้น
ยามรับประทานอาหาร...

...เมื่อวัดความสามารถในการเรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยเช่นนี้
เด็กกลุ่มนี้จึงมีแนวโน้มทำาได้ดีกว่านั่นเอง

”

เมื่อเห็นผลการวิจัยออกมาเช่นนี้แล้ว คุณพ่อคุณแม่ที่มีตัวน้อย
แสนจะแสบซน ก็คงหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เพราะความแสบซนที่ว่านี้คือ
ตัวบ่งบอกว่าเขามีแนวโน้มจะโตไปเป็นเด็กฉลาดเลยทีเดียวหล่ะ จึงส�าคัญว่า
การปลูกฝังเลีย้ งดูและส่งเสริมของคุณพ่อคุณแม่นนั้ จะเป็นไปในทิศทางใด ถ้าใจร้อน
โกรธง่าย โมโหง่าย ใช้อารมณ์กบั เด็กซนอยูเ่ สมอ แทนทีจ่ ะเป็นการเสริมเติมเต็มความฉลาด
กลับจะเป็นผลร้ายในทิศทางตรงกันข้าม เขาจะกลายเป็นเด็กซนสมาธิสั้นไปเลย
ก็อาจเป็นได้
ทางจิตแพทย์อธิบายว่าพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นโรคชนิดหนึ่ง เรียกว่า
โรคซนสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)) คือ
การทีเ่ ด็กไม่สามารถจดจ่อท�าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ได้นาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมของตัวเองได้ ซึ่งโรคนี้หากไม่แก้ไขก็จะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ได้เลยทีเดียว ขออย่าได้โชคร้ายขนาดนั้นเลย
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เดือนรอมะฎอน

ตะลอนจาการ์ตา

จะว่าไปการเดินทางท่องเที่ยวประเทศมุสลิมในช่วงเดือนรอมะฎอน ก็เป็นทางเลือกที่ไม่
เลวเหมือนกัน แม้ว่าช่วงนี้จะหาของกินยากสักหน่อย จนหลายคนกลัวว่าจะต้องอดมื้อกินมื้อ
แต่ในความเห็นส่วนตัว ถ้าเทียบระหว่างข้อดีกับข้อเสีย ผมว่าข้อดีมีเยอะกว่า

ข้อดีที่เห็นชัดๆ ก็อย่างเช่น เรามีโอกาสได้เห็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมที่แตกต่างไปจากช่วงเวลาปกติ ไม่ว่า
จะเป็นการประกอบศาสนกิจ หรือการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ข้อดีอีกอย่างก็คือ เนื่องจากช่วงรอมะฎอนเป็นเหมือน
กับช่วงพักเบรกจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชาวมุสลิม เพราะฉะนั้น ตามสถานที่ส�าคัญๆ จึงมีนักท่องเที่ยว
น้อยกว่าปกติ ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งดีทที่ า� ให้เราไม่ตอ้ งคอยเบียดเสียดกับนักท่องเทีย่ วคนอืน่ ๆ มากนัก หรือต้องรอรับบริการ
อะไรนานๆ แถมในช่วงนี้ตั๋วเครื่องบินและที่พักก็มักลดราคา เพราะถือเป็นหน้าโลว์ซีซั่น ดังนั้น ท่องเที่ยวประเทศ
มุสลิมช่วงนี้จึงค่อนข้างสบายกระเป๋าสตางค์
เป็นความบังเอิญมากๆ ที่การเดินทางไปจาการ์ตางวดนี้ (ปลายเดือนพฤษภาคม 2561) ตรงกับช่วงเดือน
บวชพอดิบพอดี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของผมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวในช่วงเดือนรอมะฎอน แม้จะเคยเดินทางไป
ประเทศมุสลิมมาแล้วเป็นสิบหน รอมะฎอนก็รอมะฎอนเถอะ ไม่ได้ทา� ให้ผมหวาดวิตกเลยสักนิด หน�าซ�้ากลับรู้สึก
ตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ ซึ่งจะไม่ได้พบเจอในอีก 11 เดือนที่เหลือ
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อุตส่าห์ไปจาการ์ต้าช่วงรอมะฎอนทั้งที ไม่ไป
ป้วนเปีย้ น ด้อมๆ มองๆ แถวมัสยิด ก็คงจะเสียเทีย่ วแย่ เพราะ
ช่วงเวลานีถ้ อื เป็นโอกาสพิเศษทีจ่ ะได้เห็นชาวมุสลิมมาชุมนุมกัน
เพือ่ ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาอย่างพร้อมเพรียง ทัง้ ในช่วง
ละหมาดฟัรดู (ละหมาดประจ�าวัน) และละหมาดตารอเวียะห์
ช่วงหัวค�่าซึ่งจะมีเฉพาะเดือนรอมะฎอนเท่านั้น ชาวมุสลิม
เชื่อว่าละหมาดตารอเวียะห์จะท�าให้ได้กุศลแรง ฉะนั้น
จึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ ราจะได้เห็นชาวมุสลิมเดินทางไปยังมัสยิด
มากที่สุด
เมื่อพิจารณาดูแล้ว ในกรุงจาการ์ตา คงไม่มีมัสยิด
แห่งใดน่าไปชมมากเท่ากับมัสยิดอิสติกลัล (Istiqlal Mosque)
อีกแล้ว เนือ่ งจากมีชอื่ เสียงในแง่ความใหญ่โตโอฬารถึงขนาด
ขึ้นลิสต์อันดับหนึ่งของอาเซียน และอันดับ 4 ของโลก ด้วย
ขนาดความจุมากถึง 2 แสนคน ฉะนั้น หัวเด็ดตีนขาดยังไง
ผมก็จะต้องเข้าไปพิสจู น์ให้เห็นกับตาให้ได้วา่ มัสยิดอิสติกลัล
ยิ่งใหญ่อลังการสมค�าร�่าลือมากน้อยแค่ไหน
ด้วยความมุง่ มัน่ สุดชีวติ ทีจ่ ะต้องไปเห็นพิธลี ะหมาด
ทีม่ สั ยิดอิสติกลัลให้ได้ ผมจึงต้องใส่เกียร์สี่ รีบสาวเท้าให้ทนั
พิธีละหมาดเวลากลางวัน (ซุฮ์ริ) ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่นาที
ข้างหน้า เพราะหากพลาดไปแล้ว กว่าจะได้เห็นพิธลี ะหมาด
อีกทีต้องรออีกหลายชั่วโมง
1 รอมะฎอนปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน
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พอไปถึงหน้าประตูทางเข้า เห็นผู้คนเดินไปมากัน
ขวักไขว่ มีผู้ชายหลายคนสวมชุดคลุมยาวเกือบถึงข้อเท้า
แบบชาวอาหรับหรือชุดโต๊ป บ้างก็นงุ่ โสร่งปาเต๊ะแบบพืน้ เมือง
โดยมีหมวกกะปิเยาะห์สวมอยู่บนศีรษะ พอเดินเข้าไปใกล้
จะถึงอาคารมัสยิด พบเด็กผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่ง
เดินเข้ามาประชิด แล้วยืน่ ถุงหูหวิ้ พลาสติกสีดา� มาให้ ผมรับถุง
นัน้ ไว้แบบงงๆ โดยไม่รวู้ า่ ใช้ทา� อะไร พอรับเสร็จ เธอก็แบมือ
ขอรับเงินค่าถุงจากผม คิดเป็นเงินไทยราว 2 บาท จนกระทัง่
เดินถึงบันไดทางขึ้นมัสยิด จึงได้รู้ว่าถุงด�าที่ว่านี้เอาไว้ใช้ใส่
รองเท้า

หลังจากเลือกท�าเลวางถุงรองเท้าเหมาะๆ ได้แล้ว
ผมก็รีบจ�้าอ้าวก้าวขึ้นบันไดไปยังโถงกลางของมัสยิดทันที
เพราะเสียงอาซาน (Azan) ที่ดังกึกก้องไปทั่ว เป็นสัญญาณว่า
การละหมาดก�าลังจะเริม่ ขึน้ ผมเลือกระเบียงรอบโถงกลางชัน้ 2
เป็นทีม่ นั่ เพือ่ จะได้สงั เกตการณ์พธิ ลี ะหมาดได้ถนัดตา ทัง้ เพือ่
ไม่ให้รบกวนพิธีกรรม
ภาพพิธีละหมาดที่มัสยิดอิสติกลัลนับเป็นภาพชวน
ขนลุก แม้ผมจะเคยเข้าร่วมพิธลี ะหมาดทีม่ สั ยิดมาแล้วหลายครัง้
แต่ก็ไม่เคยเห็นพิธีละหมาดครั้งใดมีผู้เข้าร่วมเยอะเท่าครั้งนี้
มาก่อน แม้กะด้วยสายตาจ�านวนผู้เข้าร่วมคงไม่เกิน 1 ใน 10
ของความจุที่มัสยิดรองรับได้ แต่ภาพศาสนิกชนเรือนหมื่นที่
กระท�าพิธีโดยพร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย คลอเคล้า
ด้วยเสียงร่ายบทสวดอันโหยหวน ส่งผลให้พธิ ลี ะหมาดมีมนต์ขลัง
ชนิดที่ตรึงตาตรึงใจผมมาจนทุกวันนี้

ไม่ไกลจากมัสยิดอิสติกลัล จะพบเห็น
สิง่ ก่อสร้างหนึง่ สูงตระหง่านอยูก่ ลางลานกว้าง
ของจัตรุ สั เมอร์เดกา (Merdeka) ซึง่ เชือ่ ว่าใครเห็น
ก็ต้องร้องอ๋อ เพราะถือเป็นโลโก้การท่องเที่ยว
ของกรุ ง จาการ์ ต า นั่ น คื อ อนุ ส รณ์ ส ถาน
แห่งชาติ (National Monument) หรือทีเ่ รียกกัน
ติดปากว่า “โมนาส” (Monas)
โมนาสสร้างขึ้นเพื่อร�าลึกถึงชัยชนะ
ของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาวอินโดนีเซีย
โดยออกแบบให้มรี ปู ร่างค่อนข้างแปลกตา คือ
มีลักษณะเป็นเสาสูงๆ ทรงสี่เหลี่ยมเสียดยอด
ขึ้นไปบนฟ้า ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมปากบาน
ผมจินตนาการไปต่างๆ นานาเท่าไหร่ ก็นกึ ไม่ออก
ว่าโมนาสรูปร่างเหมือนอะไร ภายหลังพอได้
อ่านข้อมูลการท่องเที่ยวจึงได้รู้ว่าโมนาสได้
แรงบันดาลใจมาจากศิวลึงค์บนฐานโยนี ซึง่ ข้อนี้
ท�าให้ผมประหลาดใจอยู่มากทีเดียว เพราะ
นึกไม่ถึงว่าประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จะกล้าตั้งศิวลึงค์ไว้กลางเมือง
ใครที่มาถึงโมนาสแล้ว น้อยคนที่จะ
พลาดขึ้นไปชมวิวรอบกรุงบนยอดหอคอย
ซึง่ สูงจากพืน้ ดินกว่า 100 เมตร ผมเองก็ไม่อยาก
เป็นหนึ่งในคนที่พลาด เลยต้องตั้งหน้าตั้งตา
ยืนเข้าคิวรอขึ้นลิฟต์เป็นเวลาร่วมๆ 1 ชั่วโมง
เนือ่ งจากแถวยาวเป็นหางว่าว งานนีก้ ว่าจะได้
เห็นวิวสวยๆ ก็ต้องแลกกับความเมื่อยล้าที่
ฉวยโอกาสมาเกาะกุมแข้งขาลามไปถึงแผ่นหลัง
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สถานทีอ่ กี แห่งหนึง่ ทีเ่ ราคนไทยไม่ควรพลาด คือ พิพธิ ภัณฑ์
แห่งชาติอนิ โดนีเซีย (National Museum of Indonesia) ซึง่ อยูห่ า่ ง
จากจัตุรัสเมอร์เดกาเพียงแค่ถนนกั้น ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่ง
รวบรวมโบราณวัตถุชนิ้ เอกนับพันๆ ชิน้ จากทัว่ ประเทศแล้ว ด้านหน้า
พิพิธภัณฑ์ยังตั้งแสดงช้างส�าริดขนาดกลางบนฐานปูนสีขาว
ซึง่ ได้รบั พระราชทานมาจากรัชกาลที่ 5 เมือ่ คราวเสด็จประพาสชวา
ใน พ.ศ. 2414 ช้างส�าริดตัวนี้เป็นที่มาของชื่อเรียกพิพิธภัณฑ์
อีกชือ่ หนึง่ ว่า “Museum Gajah” (มูซอิ มู กาจะห์) ซึง่ แปลเป็นไทยว่า
“พิพิธภัณฑ์ช้าง”
ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เมื่อได้เห็นช้างส�าริดตัวนี้ ก็อด
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จไม่ได้ ทีพ่ ระบารมีและพระเกียรติคณ
ุ ของพระมหากษัตริย์
ไทยขจรไกลถึงต่างแดน ทั้งเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็น
ถึงสันถวไมตรีอนั ยาวนานของทัง้ 2 ชาติ ทีย่ นื ยงคงอยูจ่ วบจนปัจจุบนั
เป็นความตัง้ ใจตัง้ แต่กอ่ นเดินทางมาอินโดนีเซียคราวนีว้ า่
อยากจะเห็นเจ้ามังกรโคโมโด (Komodo Dragon) ตัวเป็นๆ สักครัง้
เนือ่ งจากพวกมันเป็นสัตว์หายากทีพ่ บได้เฉพาะในอินโดนีเซียเท่านัน้
ครั้นจะให้เดินทางไปชมถึงเกาะโคโมโดแถบหมู่เกาะซุนดาน้อย
ก็คงไม่ไหวแน่ เพราะไกลจากจาการ์ตาเหลือเกิน อย่ากระนั้นเลย
ไปแค่สวนสัตว์จาการ์ตาก็ได้ชมเหมือนกัน แม้จะได้บรรยากาศ
ไม่เทียบเท่า แต่ประหยัดเวลาและเงินในกระเป๋ากว่ากันเยอะ
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งานนี้กว่าที่จะได้เห็นมังกรโคโมโดสมใจอยาก
ผมต้องลงทุนลงแรงไปถึง 2 วัน สาเหตุไม่ใช่วา่ สวนสัตว์จาการ์ตา
ตัง้ อยูไ่ กลขนาดต้องค้างคืนค้างแรม แต่เพราะตอนไปสวนสัตว์
วันแรกซึง่ ตรงกับวันจันทร์ เป็นวันหยุดท�าการของสวนสัตว์
พอดิบพอดี จึงต้องเดินทางไปใหม่ในวันรุง่ ขึน้ ซึง่ ความผิดพลาดนี้
จะโทษใครไม่ได้ นอกจากตัวเองที่ไม่ได้ท�าการบ้านดีพอ
จนแล้วจนรอดผมก็ได้เจอพวกมันในวันที่สอง
ก่อนไป ผมจินตนาการไว้วา่ จะได้เห็นพวกมันในสภาพทีก่ า� ลัง
คลานอย่างทะมัดทะแมง หัวหางส่ายไปมาตามจังหวะก้าว
อย่างน่าเกรงขาม พร้อมๆ กับลิ้นสองแฉกที่แลบผลุบโผล่
เกือบลากพื้น แต่ที่ไหนได้ พอเห็นพวกมันเข้าจริง ภาพที่
จินตนาการไว้ทั้งหมดมลายหายเกลี้ยง เพราะมังกรโกโมโด
2 ตัวตรงหน้า เอาแต่นอนกับนอน โดยไม่ไหวติงราวกับก้อนหิน
ผมเฝ้ามองตัง้ นานสองนาน รอคอยพวกมันลุกขึน้ มาโพสท่า
เท่ๆ ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ก็ไม่ประสบผล จะมีกะใจผงกหัว
ขึน้ มาแลบลิน้ ทักทายผมสักนิดก็ไม่มี พวกมันไม่แคร์ผมเลย
จริงๆ ผับผ่าเถอะ!! เจอแบบนี้ ผมจึงบอกไม่ถกู ว่ารูส้ กึ สมหวัง
หรือผิดหวังกันแน่ที่ได้เจอพวกมันในวันนั้น

นอกจากสถานที่ซึ่งผมแนะน�าไปแล้ว อีกแห่งหนึ่ง
ที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยวกรุงจาการ์ตาก็คือ โกตาตัว หรือ
เมืองเก่าปัตตาเวีย ซึง่ ผมได้เขียนถึงไปเมือ่ ฉบับทีแ่ ล้ว จึงขอ
อนุญาตที่จะไม่กล่าวซ�้าอีกในที่นี้
ดังทีไ่ ด้บอกไปข้างต้นว่าปัญหาอย่างเดียวของการ
ไปเยือนประเทศมุสลิมในช่วงเดือนรอมะฎอน ก็คือ การหา
อาหารการกินทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยากสักหน่อย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ช่วงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกดิน แต่ปัญหา
ทีว่ า่ ก็เป็นเรือ่ งจิบ๊ จ๊อยมาก หากเรารูจ้ กั ปรับตัวและวางแผน
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อย่างการไปเยือนจาการ์ตาหนนี้ ที่ผมไม่รู้สึกเลยว่าอาหารการกินเป็นปัญหาใหญ่ เพราะผมใช้วิธีฝากท้องไว้กับร้านอาหาร
ย่านไชน่าทาวน์ หรือ “โกลด๊ก” (Glodok) ในมื้อเช้าและกลางวัน เนื่องจากที่นี่เป็นย่านชาวจีนที่ส่วนมากไม่ได้นับถือศาสนา
อิสลาม ฉะนั้น มาที่นี่รับรองไม่มีอด อาหารคาว อาหารหวาน มีให้ชิมสารพัดอย่างตั้งแต่เช้ายันค�่า ทั้งมีสีสันของวิถีชาวบ้าน
ร้านตลาดให้ได้ชมเป็นของแถม ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมีอาหารเต็มเติมกระเพาะและล�าไส้ครบทัง้ 3 มือ้ แบบหายห่วง โดยมีชนั้ ไขมัน
รอบเอวที่หนาขึ้นพกพากลับมายืนยันกับคนทางบ้าน
พูดมาถึงตรงนี้ รู้สึกเหมือนท้องไส้เริ่มร้องโครกคราก เพราะภาพของกินอันโอชะที่เคยลิ้มลองลอยลิ่วๆ เข้ามาในหัว
แบบไม่เกรงอกเกรงใจคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน�้าหนัก
นี่ถ้ามีโอกาสกลับไปอินโดนีเซียอีกเมื่อไหร่ รับรองจะจัดการให้หายอยากเลยเชียว
108 วิทยาจารย์

ส หรับเจ้าหน้าที่
ต่ออายุสมาชิก เลขที่ .............................................
สมัครสมาชิกใหม่ เลขที่ .........................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ..............................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................................................

เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

ต แหน่ง

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

สพฐ.
พละ

สพป.
พัฒนศิลป

สพม.
สพศ.

ผู้บริหารการศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
สอศ.
อปท.

สช.
กทม.

ศึกษานิเทศก์
อื่น ๆ .................................
กศน.
สกอ.
อื่นๆ ..............................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
การสมัครเปนสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
ดังนี้

ชื่อผู้แนะน

ต่ออายุสมาชิกเลขที่ ......................................
ราย 1 ปี (ราคา 500 บาท)
ราย 2 ปี (ราคา 1,000 บาท)
(ถ้ามี) ..........................................................

สมัครสมาชิกใหม่
โดยรับฉบับเดือน ........................ถึง ..............................

การช ระค่าสมาชิก

เงินสด ........................................................... บาท
ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ.ศึกษาธิการ ในนาม ผูอ้ นวยการส นักอ นวยการ ส นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (ใช้ธนาณัตติ วั จริงเท่านัน้ )
สถานที่จัดส่งวารสารและใบเสร็จรับเงิน

ตามที่อยู่สมัครข้างต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้คงอยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาสืบไป

สถานที่ติดต่อ ส นักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2282 1308
e-mail : withayajarn@gmail.com

ยำาสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
เขียนที่ ริม’เลสมิหลา

โสรง กับ ตนไมริมทาง
ผมถลก “โสร่ง” เล็กน้อย เมื่อจะเบี่ยงตัวลงจากมิตซูบิชิ
สีแดงคู่ใจ...ฮ่าาา!! วันนี้มาในมาดใหม่ด้วยเครื่องนุ่งห่ม แบบเก่า
ที่ผสมผสานอย่างลงตัว.....
วันนี้... ผมขอใช้ คาแรคเตอร์ ของ ฅุรุชน เพื่อน�าเสนอ
การแต่งกายใน คอลเลคชั่น “สองโลก”
ด้วย T - Shirt เนื้อฝ้ายผสมยางอิลาสติกแบบทันสมัย
เป็นเสือ้ “ครูสร้างคน - คนสร้างโลก” ทีห่ ลายคนชมชอบ และตามหา
เพื่อครอบครอง... แต่ไม่มีจ�าหน่ายในตลาดเสื้อ ทั้งห้างหรูและ
ตลาดแบกะดิน ซึง่ วันนีร้ าคาก็ขยับขึน้ ตาม ดีมานด์ - ซัพพลาย... อิอ!ิ
แต่… ขยับอย่างไรก็ไร้ความหมายเพราะ
ไม่มกี ารผลิตเสือ้ นอกจากตามหาซือ้ เสือ้ ครูสร้างคนฯ
มือสอง...ฮ่าาา!
สลับลงมาท่อนล่าง ผมเปลี่ยนจากกางเกง
ขายาวทรงเดฟหรือยีนส์ตามสภาพปกติ เป็น “โสร่ง”
ที่โปร่งโล่งไร้ความซับซ้อนต่อเรือนกาย.....
ในสภาพจริงแล้ว ผมใช้ โสร่ง มากว่าค่อนชีวติ
กระทั่งคุ้นเคยกับร่างกายในการขยับขับเคลื่อน
โดยไม่ประดักประเดิดใดๆ จะตวัดซ้าย - ขวา ขยับ
คลุม คร่อม พาด เฉียง เฉวียน หรือ ถก รั้ง ตวัด มุ่น
ม้วน มัดชายพกได้ทุกท่วงท่าลีลา
แปลกนะครับที่ผ้าถุงโสร่งของผู้ชาย กับ
ผ้าถุงปาเต๊ะของผูห้ ญิง ซึง่ เป็นนวัตกรรมเครือ่ งนุง่ ห่ม
ของคนย่านอุษาคเนย์นั้น มีมาเป็นร้อยเป็นพันปี
จัดได้เป็นเอกลักษณ์ Unique ของคนภูมภิ าคนีช้ ดั เจน
แม้ แ ต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
องค์พระปิยมหาราช ยังทรงโสร่ง ยามเสด็จประพาสต้น
ทรงเยีย่ มพสกนิกรของพระองค์ เป็นทีป่ ลาบปลืม้ ของ
ปวงชนเมื่อได้เห็น.....
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อนึ่ง... พระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ ทรงโสร่งเป็น
พระภูษาส่วนพระองค์ และทรงลองทอดปลาทูที่ทรงโปรดด้วย
พระองค์เอง ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต
แต่วนั นี้ เด็ก, เยาวชน คนรุน่ ใหม่ ส่วนใหญ่กลับขัดเขิน
ในการนุง่ ห่ม แล้วหันไปลุม่ หลงสไตล์การแต่งกายแบบตะวันตก
ผมไม่ได้ตอ่ ว่าใคร หรือประเทศใดนะครับ เพราะผมเอง
ก็เดินตามกระแสวัฒนธรรมเหล่านี้เช่นกัน
กระแสวัฒนธรรมการแต่งกายนัน้ โดยธรรมชาติกม็ กี ารต่อสู้
การกดข่มกันอยู่แล้ว วัฒนธรรมใดอ่อนแอก็ย่อมถูกครอบง�าได้
นวนิยายเรื่องสี่แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ได้ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของเครื่องแต่งกายผ่านตัวละคร
ได้ชัดเจน จากผ้าถุง โจงกระเบน มาสู่กางเกงทรงสแล็ค
เรือ่ งเหล่านีอ้ ย่าไปซีเรียสเลยครับ ผมเชือ่ ว่า ไม่มผี ดิ - ถูกหรอก
เพียงแต่เหมาะสม ไม่เหมาะสม เท่านั้น
แต่เอาเข้าจริงๆ ถามให้ถึงที่สุดว่า... ความเหมาะสมของ
ใครอีกล่ะ ก็คงเถียงกันไม่จบ
มาถึงวัยนี้แล้ว ผมไม่อยากไปทุ่มเถียงกับใครอีกแล้ว
เพียงมีเวทีให้แสดงความคิดได้ ก็เสนอไป ทั้งพื้นที่ก ระดาษ
แบบโบราณ (วิทยาจารย์) และในโลกเสมือนจริง Social Media
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานีแ่ หละครับ ท�าให้ผมมีความรูส้ กึ เหมือนว่า
ทั้งกาย ทั้งความคิด ทั้งจิตใจ ผมมีสองสภาวะผสมผสานกันอยู่...
ซึ่งมิได้ขัดแย้ง มิได้อึดอัด มิได้น่าเกลียด
มิหน�า... ยังออกข้างน่ารักซะด้วยน่ะสิครับ... อิอิอิ!.
แถมให้อีกหน่อยก็ได้นะครับ ต่อเนื่องจากย่อหน้าแรกโน้น…..
MITSUBISHI เก่าตกรุ่นคันนี้ ที่ผมนุ่งโสร่งก้าวลงมาอย่างสง่านั้น…ได้จอดเสียบเทียบเข้าที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
7-ELEVEN ซึ่งวันนี้ได้เกิดมาเพื่อฆ่าร้านขายของช�า โชว์ห่วยแบบเก่า เจ๊งระเนระนาดกันไปหมดแล้ว!
แค่รถบุโรทั่ง กับ ร้านทันสมัย ก็ดูขัดตาอยู่แล้ว แต่มันก็ด�ารงอยู่
ร่วมกันได้ หากประโยชน์ไม่ทับซ้อนกันเกินไป
บนโลกใบย่อมๆ นี้ ล้วนแต่มีผลพวงแห่งอดีตทอดเหลื่อมกับ
ปัจจุบัน และดูคล้ายจะซ้อนทับกับอนาคตอยู่ด้วยกันเสมอ
เราจึงมีตาำ นานทีเ่ ชือ่ มกับสถานการณ์ ผสานกันไปสูจ่ นิ ตนาการ
ฉะนั้น ผี ปีศาจ เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ เทพไท้เทวา วิญญาณทั้งหลาย
จึงยังสถิตอยูใ่ ห้เราวันนีไ้ ด้บวงสรวงให้การงาน การด�ารงต�าแหน่ง ได้กา้ วหน้า
เคียงคู่กับ Application ทั้งหลายที่พัฒนาอย่างก้าวไกลในโลก DIGITAL
จึงไม่น่าประหลาดใจนะครับ ในเรื่องทั้งหลายที่ผมกล่าวมา
ผมเคยคิดว่า วันเวลาเหมาะๆ ผมอาจจะเชิญ หนุม่ - สาว หรือ เฒ่า
ชรา ก็ไม่รู้ล่ะ มาพบปะกัน โดยเน้นการนุ่ง โสร่ง-ปาเต๊ะ-ซิ่น-ผ้าถุง
อัตลักษณ์พื้นถิ่นเฉพาะของตน เช่น ชนเผ่าต่างๆ พี่น้อง เหนือ กลาง อีสาน
ใต้ ชาวเกาะ และหนุ่ม - สาวมุสลิม
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ผมเชือ่ ว่าจะได้บรรยากาศงาม ขลัง เข้ม ด้วยจิตวิญญาณ
แห่งบรรพชน... ที่สำาคัญคือต้องสนุกและได้สาระ...ฮ่าาาา!!!
ดังนั้น… ช่วงนี้ “ตระเวนการศึกษาไทย” ของ ฅุรุชน
จึงมีโสร่งติดรถติดกายบ่อยขึ้น เพื่อกลืนกับบรรยากาศสภาพ
พื้นถิ่นที่ผมพัก - ค้างแรม
... ฮ่าาา... แค่โสร่งค�าเดียว ผมก็โยงใยไปซะไกล...
แต่ก็น่าคิดนะครับ
ความจริง... ผมก็ออกจากฐานพักแรมไปแวะซื้อของ
ในร้านสะดวกซื้อนิดหน่อย... ก็เท่านั้น!?.....
เสร็จแล้ว เตรียมก้าวข้ามคันคูข้างทาง บังเอิญอีกแหละ! ผมเห็นภาพนี้ครับ
ผมสะดุดตาเมื่อก้าวข้ามคูริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อ.....
และสะกิดใจเมื่อเกิดจินตนาการจากภาพที่เห็นเบื้องหน้า
ต้นตะโกดัด หรือ ต้นชาฮกเกี้ยน ผมไม่ทราบ..... ตั้งตรงสง่า ถูกตัด แต่ง ขริบ
ซะสวย แบบสงบงาม ดูเงียบ เรียบร้อย... อิอิอิ! เป็นไม้งามตามแบบแผน!
รายรอบด้วยพื้นหญ้า ดูเรียบเฉย ธรรมดา….. เป็นพืชผู้ทนทานบนแผ่นดิน!
แต่… เบือ้ งหน้า มีอกี ชีวติ ทีผ่ ดุ โผล่ลอดตะแกรงปิดคูขนึ้ มาระบัดใบแบบแสวงหา
เสรีภาพอย่างตะกายสุดชีวิต.....
ผมก้มดูคูน�้าแห้งลึกเกือบเมตรที่เมล็ดพันธุ์นั้นฟักตัวหยั่งราก แล้วเหยียดล�าต้น
ทะลึ่งตัว โผล่ส่งใบให้รับแสงตะวัน... นึกคารวะ “พฤกษา” ผู้กล้าสู้ชีวิต!
เอาแค่ “สามพฤกษา” ที่เขาอยู่ใกล้กัน ท่านคิดว่าเขาควรจะคุยอะไรกัน หน้าร้านสะดวกซื้อที่ผมเพิ่งออกมา.....
ยังไม่ต้องพูดถึงต้นก้ามปูที่ทะมึนตระหง่านเป็นผู้เฒ่า ไม้เลื้อยที่เลาะรั้วริมทาง หรือ ไม้กระถางที่อ้างว้างบนขอบ
หน้าต่างเรือนปั้นหยาที่ผมผ่านตา.....
ผมคิดว่าบทสนทนาของต้นไม้นนั้ คงมีสาระ..... แต่สงิ่ ส�าคัญคือ... คนเราเคยได้ยนิ และใส่ใจกันบ้างไหม…เท่านัน้ !
MITSU แดง... ถอยออก เตรียมเดินทางต่อ พร้อมด้วยปรัชญาจากต้นไม้ริมทาง!

HOTLINE – สายตรง
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