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(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
บรรณาธิการ

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมเกี่ยวกับวารสารวิทยาจารย์ หรือหากเป็น
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของคุรุสภา ก็สามารถแลกเปลี่ยนซักถาม
เข้ามาได้นะครับ เพราะเป็นหน้าที่หลักของวิทยาจารย์ที่จะอยู่เคียงข้างครู และ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านครับ

ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1
2 ปร
ีย กอ บรร า ิการวารสารวิทยา ารย สานัก านเ า ิการครส า
12 1 นนนครราชสี า ว ดสิ เ ดสิ กร เทพ 1
ทร ทรสาร
22 2 1
านที่ส านัน อ ิ ด อกเ ียน ดัด ป
าน อ ูอื่น
านที่ ดรับคัดเ ือกเ ย พร ดรับคา อบ ทน า ที่กอ บรร า ิการกา นด

วารสารเพือ
่ การพัฒนาวิชาชีพครู

01

บทบรรณาธิการ

04

สกู๊ปพิเศษ

12

โรงเรียนดี โครงการเด่น

16

22
25

28

ปีท่ี 117 ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน 2561

วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยกระบวนการ PLC - AT TKW MODEL”
โรงเรียนไตรคามวิทยา
Hot Issue

เต้นสนัน่ โลก! เด็กบุรรี มั ย์คว้าแชมป์โลกเต้นฮิพฮอพ
World Hip Hop Dance Championship 2018
เกาะกระแส

Bitcoin (บิตคอยน์) สกุลเงินดิจติ อลเปลีย่ นโลก (?)

พุทธศาสนา

วาทะพระบรมครู เรื่อง
คฤหัสถ์สา� เร็จบรรพชิตไม่ส�าเร็จ ตอนที่ 3

ประโยคสัญลักษณ์

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 96 อาณานิคมใหม่

04

2 วิทยาจารย์

16
32

บริหารการศึกษา

36

วิชาการอ่านง่าย

40

ครูเล่าเรื่อง

44

ยุทธศาสตร์ศึกษา

49

วิจัยน่ารู้

59

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

65

ประสบการณ์

69

บทความพิเศษ

การใช้นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปด
ด้วยตนเอง
บุญเข้าพรรษา วิถีคนลุ่มน�า้
ตะกอนชีวิต ตอนที่ 1
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา ตอนที่ 2

บันทึกถึงดวงดาว 96
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

72

กองบรรณาธิการ
เรื่องสั้น

ที่ปรึกษา :

แสงสุดท้าย บนทางสายเปลี่ยว

77

ณ สยาม

83

นวนิยายอิงธรรมชาติ

“จะป้องกันขอบขัณฑสีมารักษาประชาชนแลมนตรี” ตอนที่ 1
รักที่หลุดพ้น ตอนที่ 3 พาเพลินคีรีวง

86

IT Hero

89

ดรรชนีกีฬา

93

พิชิตการออม

คณะกรรมการคุรุสภา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
นายไพบูลย์ เสียงก้อง
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�า
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์
นายด�ารง พลโภชน์
นายยุทธชัย อุตมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำา :

10 วิธีใช้ Social Media ให้ปลอดภัยและป้องกันอันตราย
7 ท่าบริหาร ห่างไกลโรคออฟฟิต ซินโดรม
ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย RMF ภาค 10

102

ศ.กิตติคุณสมุน อมรวิวัฒน์
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
บรรณาธิการ : ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางราณี จีนสุทธิ์
รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

95

มุมสุขภาพ

99

วิชาการบันเทิง

เลีย้ งลูกอย่างไร ไม่ให้ตดิ เกม
การศึกษา คืออะไรกันแน่

102 ตระเวนเที่ยว
พาเจ๊เที่ยวจีน

109 ยำาสามกรอบ

ขอคารวะ แด่.....กัลยาณี

วารสารวิทยาจารย์

กองบรรณาธิการ/ฝ่ายสมาชิก โทร./โทรสาร 0 2282 1308
ที่อยู่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
e-mail : withayajarn@gmail.com
www.withayajarnksp.com

ประจ�ากองบรรณาธิการ :
นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :

นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
ศิลปกรรม/รูปเล่ม/จัดพิมพ์ :

บริษัท ออนป้า จ�ากัด
111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0 2689 1056
โทรสาร 0 2689 1081
www.onpa.co.th

สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

วัวัน
นอนุ
อนุรรัก
ักษ์
ษ์แและพั
ละพัฒ
ฒนา
นา
แ นา
ลอ แ
า

หากคุณครูอาจารย์ทเี่ ป็นสมาชิก “วิทยาจารย์”

ลองชวนลูกศิษย์ของท่านสนทนาในประเด็นว่า “ครัง
้ หนึง
่

ชาวต่ า งชาติ เ คยให้ ส มญานามกรุ ง เทพฯ ว่ า เป็ น

เวนิสแห่งตะวันออก” เนือ
่ งจากมีแม่นา�้ เจ้าพระยาไหลผ่าน
กลางเมือง ทัง
้ ยังมีลา� น�า้ คูคลองแตกแขนงจ�านวนมาก

ที่ เ ชื่ อ มถึ ง กั น ทั้ ง หมด น� า มาซึ่ ง การสั ญ จรทางน�้ า
ที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และมีทัศนียภาพที่งดงาม
ท่ า นอาจจะพบว่ า เด็ ก ในปั จ จุ บั น อาจจะไม่ ส ามารถ

จินตนาการถึงภาพนัน
้ ได้ หรือจะเรียกให้ทน
ั สมัยใหม่หน่อย
ก็คือ เด็กสมัยนี้คง “ไม่เก็ท” เพราะในปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นกรุงเทพฯ หรือเมืองอืน
่ ๆ ในประเทศไทย การขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ ความเจริญของเมือง และความก้าวหน้า
ของระบบการขนส่ ง ทางบก ท� า ให้ แ ม่ น�้ า ล� า คลอง

ถูกลดทอนคุณค่าและความส�าคัญในการเป็นเส้นทาง

คมนาคมลงไปอย่ า งมาก และการพั ฒ นาเมื อ ง
อย่างไร้การควบคุมก็เป็นปัจจัยหลักที่คุกคามสภาพ

ของแม่น�้าล�าคลองไม่ว่าจะเป็นล�าธารตามธรรมชาติ
หรือ คลองที่มนุษย์ขุดขึ้น แม่น�้าล�าคลองจ�านวนมาก
ถูกบุกรุกจนคับแคบตื้นเขิน กลายเป็นแหล่งน�้าเน่าเสีย

ไปจนถึงแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน�าโรคติดต่อ เช่น ลูกน�้า
ยุงลาย เป็นต้น
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“

คลองแสนแสบ
เปนค อ สาคั
นปร วั ิ าส ร
ที่สมควรได้รับการดูแล
รักษาต่อไป”

“
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แม้ว่าผู้คนในปัจจุบันจะใช้ประโยชน์จากแม่นา�้ ล�าคลอง
เพือ่ การอุปโภคบริโภค และการคมนาคมลดลง แต่สายธารเหล่านี้
ยังคงมีคุณค่าต่อผู้คนในสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาแหล่งน�้า
ตามธรรมชาติ แม้แต่ในสังคมเมืองเอง สายธารเหล่านีก้ ม็ ปี ระโยชน์
อย่างยิง่ ในการระบายน�า้ และการบรรเทาปัญหาน�า้ ท่วมขัง ทีถ่ อื เป็น
ปัญหาเรื้อรังของเมืองใหญ่หลายเมืองในประเทศไทย เรียกว่า
หนึ่งในปัจจัยของปัญหาน�้าท่วมในเขตเมืองไม่ได้เกิดจากเทวดา
ฟ้าดินลงโทษอะไร แต่เกิดจากการที่คนในเมืองไม่ใส่ใจการดูแล
รักษาแม่น�้า คู คลอง แถมยังรุกล�า้ ทางระบายน�้าของเมืองตัวเอง
นี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุส�าคัญ
ย้อนกลับไปเมื่อ 24 ปีก่อน คลองแสนแสบ ล�าคลอง
สายยาวที่สุดของกรุงเทพฯ มีต้นคลองอยู่ท่ีสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
ทอดยาวไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมความยาวกว่า 72 กิโลเมตร
ในห้วงเวลานัน้ คลองแสนแสบช่วงทีไ่ หลผ่านกรุงเทพฯ หลายช่วง
เต็มไปด้วยวัชพืช มีนา�้ เน่าเสีย ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบุคคลที่มีใจรักในล�าคลองสายประวัติศาสตร์ได้รวมตัวกัน

จัดตัง้ คณะกรรมการโดยใช้ชอื่ โครงการว่า “โครงการรวมใจภักดิ์
รักษ์คลองแสนแสบ” เมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อหาแนวทาง
และลงมือฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียในคลองแสนแสบ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ได้มี
การรวมพลังครัง้ ใหญ่เพือ่ รณรงค์ทา� ความสะอาดคลองแสนแสบ
ตลอดสาย โดยทหาร ต�ารวจ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
ผู้ใหญ่บ้าน ก�านัน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกัน
พัฒนาคลองแสนแสบ เก็บขยะ ก�าจัดผักตบชวา พงอ้อพงแขม
จนล�าคลองสะอาดโล่งเตียน และเรือสามารถผ่านได้
ตลอดล�าคลอง
กระทั่ ง วั น ที่ 20 กั น ยายน 2537 สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ประพาสทางเรือ เยี่ ย มราษฎรสองฝั ่ ง คลองแสนแสบ
จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จนถึงประตูทา่ ไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยใช้เวลากว่า 5 - 6 ชั่วโมง
พร้อมมีพระราชด�ารัสว่า “คลองแสนแสบเป็นคลองส�ำคัญ
ในประวัติศำสตร์ ทีส่ มควรได้รบั กำรดูแลรักษำต่อไป”
ยังความปลาบปลืม้ ปีตแิ ก่พสกนิกรตลอดเส้นทางเป็นอย่างยิง่

วิทยาจารย์ 7

“

ีร้อยมือคนแก้ปัญหา
า ีหนึ่งพันมือคนสร้างปัญหา
เราค ไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
...ได้อย่างยั่งยืน

“
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จากเหตุการณ์ประวัตศิ าสตร์นเี้ อง ทีไ่ ด้นา� ไปสูก่ ารประชุมสัมมนาผูน้ า� ท้องถิน่
ริมคลองแสนแสบ ณ หอประชุมสถาบันราชภัฏจันทรเกษม เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2538
โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ เป็นประธานในการประชุม
ทีป่ ระชุมได้มมี ติกา� หนดให้วนั ที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรกั ษ์และรักษาแม่น�้า
คู คลอง แห่งชาติ” จนกระทั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
เห็นควรให้มีการด�าเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของแม่น�้า
คู คลอง ในทิศทางทีเ่ หมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้เสนอความเห็น
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
1. วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันอนุรกั ษ์และพัฒนาแม่นา�้ คู คลอง แห่งชาติ”
2. ให้ ปี พ.ศ. 2544 - 2546 เป็น “ปีแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง”
3. เห็นชอบกับนโยบายและแผนงานการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น�้า
คู คลอง และโครงการน�าร่องในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสภาวะแวดล้อม แม่นา�้ คู คลอง
4. ให้มีการตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์และพัฒนา
สภาพแวดล้อม แม่น�้า คู คลอง
5. ให้ส�านักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานตามนโยบาย
และแผนงานฯ และโครงการน�าร่องฯ
และคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม 2538 ประกาศให้
วันที่ 20 กันยายน เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ
ตราบจนถึงปัจจุบนั เพือ่ น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยตระหนักถึงคุณค่า
ความส�าคัญของแม่น�้าล�าคลองทุกสาย และร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู แม่น�้าล�าคลอง
ให้มีสภาพ และมีระบบนิเวศที่สะอาด สวยงามเหมือนดังเช่นอดีต
แม้ว่ารัฐบาลจะก�าหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่นา�้ คู คลอง แห่งชาติ มาแล้ว 23 ปี แต่จากข่าวทีป่ รากฏให้เห็นอยูเ่ ป็นประจ�า
ว่ามีการรุกล�้าล�าน�้าสาธารณะ ปล่อยสารพิษและสารเคมีลงสู่แหล่งน�้าจนท�าให้
น�า้ เน่าเสีย สัตว์นา�้ ลอยขึน้ มาตาย หรือ การทิง้ ขยะลงในแม่นา�้ ล�าคลองจนไปกองสะสม
อยูต่ ามประตูนา�้ และกีดขวางทางเดินของน�า้ จนไม่สามารถระบายน�า้ ได้ทนั ท�าให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนว่า ถึงแม้จะมีร้อยมือคนแก้ปัญหา แต่ถ้ามีหนึ่งพันมือคนสร้างปัญหา
เราคงไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาแม่น�้าล�าคลองตื้นเขินและ
เน่าเสียได้อย่างยัง่ ยืน ภาครัฐก็จะยังคงจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ เครือ่ งจักร ก�าลังคน
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับแม่น�้าล�าคลองอย่างไม่มีวันจบสิ้น
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ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเริ่มแก้ปัญหาจากตัวของเราเองในฐานะ
แบบอย่างทีด่ ขี องลูกศิษย์ ร่วมกันรณรงค์ไม่ทงิ้ ขยะลงในแหล่งน�า้ ไม่วา่ จะเป็นแม่นา�้
ล�าคลอง หรือแม้แต่ตามถนนหนทางต่างๆ ที่ขยะจะไหลลงสู่ท่อระบายน�้า และ
หลุดเข้าไปสูแ่ ม่นา�้ ล�าคลองสายต่างๆ การติดตัง้ ถังดักไขมันในครัวเรือนก่อนทีจ่ ะ
ระบายน�า้ จากครัวเรือนลงสูท่ อ่ ระบายน�า้ หรือแหล่งน�า้ ต่างๆ ร่วมกัน ไม่กอ่ สร้าง
บ้านเรือนหรืออาคารรุกล�้าแนวล�าน�้า และการสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์
แม่นา�้ ล�าคลองให้ขยายจากระดับบุคคล สูร่ ะดับครอบครัว ชุมชน และระดับสังคม
ที่ใหญ่ขึ้นไปตามล�าดับ
เพราะแม่นา�้ ล�าคลองทุกสายไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึง่
แต่เป็นของมนุษย์ทุกคนบนโลกและเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกัน
สงวนรักษาคุณค่าของแม่นา�้ ล�าคลองให้คงอยู่สืบไป
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“
นา าค อ ทกสาย

ดเปน อ ครคน ดคน น่

แต่เป็นของมนุษย์ทุกคนบนโลก
และเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกัน

ส วนรัก าค คา อ

นา าค อ

“

เพรา

ค อยูสืบ ป

ข้อมูล :
http://www.lib.ru.ac.th/journal/sep/sep20-WaterwayConserve.html
http://www.pcd.go.th/info_serv/water_clearcanal_develop.htm
http://news.ch7.com/detail/248774
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การ กระ ั ล ั
ว กระ วนการ
ร ร น ร า ว

า การ ร น
า

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยกระบวนการ PLC - AT TKW MODEL” ของโรงเรียนไตรคามวิทยา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก เปิดท�าการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
ต�าบลดงเค็ง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โรงเรียนไตรคามวิทยาได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมาโดยตลอด อนึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสามจากส�านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ผ่านมา
พบว่า ในมาตรฐานด้านผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง นอกจากนี้ยังพบว่า
ผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 อยู่ในระดับต�า่ และในสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
พบว่า จ�านวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส. มากขึ้น ค่าเฉลี่ยรายวิชาลดลง มีทักษะการคิดยังพัฒนาได้น้อย ต้องจัดหาวิธีการและ
รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการฝึกและจัดการเรียนรู้ นักเรียนบางส่วนไม่จบหลักสูตรในเวลาทีก่ า� หนด ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ จบหลักสูตรในเวลาทีก่ า� หนด จึงได้ดา� เนินการจัดท�านวัตกรรมโรงเรียนเพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ด้วยกระบวนการ PLC - AT TKW MODEL โดยมีกระบวนการด�าเนินการดังนี้
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วิเครา สูค

าพ

กร บวนการ ัดการเรียนการสอน
ทดสอบ

นิเท กากับ ิด า ดู
คร ทาอ ร ที่ น เ ื่อ ร อยา ร
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามกระบวนการ PLC - AT TKW
MODEL มีผลปรากฏดังนี้
• โรงเรียนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อจัด
เป็นข้อมูลสารสนเทศนักเรียน พัฒนาส่งเสริมผูเ้ รียนให้เหมาะสม
ตามศักยภาพของผูเ้ รียน และช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษ
• ครูผสู้ อนมีแผนการจัดการเรียนรูท้ สี่ ามารถน�ามา
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวชีว้ ดั เหมาะสมกับผูเ้ รียนและธรรมชาติของรายวิชา ใช้เทคนิค
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
• โรงเรียนมีแบบทดสอบที่ได้มาตรฐานตรงตาม
ตัวชี้วัด และสามารถน�ามาวัดผลประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• โรงเรียนมีการตรวจสอบทางการศึกษา โดยการมี
การประกันคุณภาพภายในและการนิเทศติดตามประเมินผล
• โรงเรียนมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และน� า ผลการด� า เนิ น งานมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาให้มคี วาม
พร้อม และพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนจนเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล คือ
• ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทัง้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งู ขึน้ ลดปัญหา
การติ ด 0 ร มส. ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จบการศึกษาทันเวลาก�าหนด
• พั ฒ นาการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET) สูงขึ้นเป็น
อันดับ 1 ในสหวิทยาเขตหนองสอง - ห้องพล
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จุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม

นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กระบวนการ PLC - AT TKW MODEL เป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอน
ในแต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ ช้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งผลงานนวัตกรรมเกิดจากการน�ากระบวนการ PLC มาปฏิบัติ
ในสถานศึกษา ท�าให้เกิดการประชุมร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ดิ หากระบวนการแก้ปญ
ั หาผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รียน และการน�านวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ด้วยกระบวนการ PLC - AT TKW MODEL เป็นการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนที่มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้
น�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขั้นตอนการด�าเนินงาน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะด�าเนินงานตามขั้นตอนเหมือนกัน
ทัง้ 5 ขัน้ ตอน แต่จะแตกต่างกันทีก่ ระบวนการจัดการเรียนรูท้ แี่ ต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แน่นอนว่า กระบวนการ PLC เป็นเหมือนยาขมของแต่ละ
โรงเรียน แต่เมือ่ ศึกษากระบวนการท�างานฯ ของโรงเรียนไตรคามวิทยา
แล้วนั้นต้องขอชื่นชมและปรบมือให้ครับ ...... //@-@\\ สวัสดีครับ
ท่านผู้อ่านที่รัก
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ก ุรรั

เต้นสนั่นโลก!
์ วาแ

ลก น พ อพ

World Hip Hop Dance Championship 2018
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ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีเรื่องราวดีๆ ของเยาวชนไทยที่ได้ไปสร้าง
ชื่อเสียงไกลถึงต่างแดน ด้วยการโชว์ลีลาการเต้นฮิพฮอพในการแข่งขัน
World Hip Hop Dance Championship 2018 จนโดนใจกรรมการ และ
สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ของประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเต้นฮิพฮอพ
มาครองได้เป็นผลส�าเร็จ
และทีน
่ า่ ทึง
่ ขึน
้ ไปอีกก็คอ
ื เยาวชนไทยทีไ่ ปคว้ารางวัลเต้นสนัน
่ โลก
ในครั้งนี้ยังเรียนอยู่ในระดับชั้น ป.3 – ป.5 เท่านั้น เรื่องดีๆ แบบนี้ต้องขยาย!
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การแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship จัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 ที่เมืองลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นการแข่งขันการเต้นฮิพฮอพที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญที่สุดของโลก โดยมีทีมเต้นฮิพฮอพจากกว่า
50 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน โดยในปีนี้ก�าหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม
ณ Grand Canyon University เมืองฟินกิ ซ์ มลรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภท Magacrew
Adult Varsity และ Junior

บรรยากาศการแข่งขัน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ในปีนี้ เยาวชนไทยในนามทีม AWESOME JUNIOR ที่ประกอบด้วย ด.ช.สุรกานต์ เครือยศ ชั้น ป.3
ด.ช.ณัฏฐชัย แจ่มแจ้ง ชั้น ป.4 ด.ช.ณัฐพล สุโทวา ชั้น ป.4 ด.ช.ภูบดินทร์ ไพเราะ ชั้น ป.5 และ ด.ช.พัชรพงษ์
ถวิลบุญ ชัน้ ป.5 จากโรงเรียนทศพรวิทยา อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
ในประเภท Junior อายุระหว่าง 7 – 12 ปี โดยต้องพบเจอกับคู่ต่อสู้จากกว่า 50 ประเทศ รวมถึงมหาอ�านาจ และ
ต้นต�าหรับของการเต้นฮิพฮอพอย่างสหรัฐอเมริกาด้วย
แต่เด็กไทยก็ได้พสิ จู น์ความสามารถในการเต้นฮิพฮอพว่าไม่นอ้ ยหน้าชาติใดในโลก โดยทีม AWESOME
JUNIOR สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองมาครองได้อย่างงดงาม ด้วยคะแนน 6.89 คะแนน ชนะอันดับสอง
ทีม NEXT JR. ตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้คะแนนไป 6.80 คะแนน และทีม FRESHH 2.0 ตัวแทนจาก
ประเทศแคนนาดาได้ 6.59 คะแนน ครองอันดับสาม

วิทยาจารย์ 19

ที่น่ายกย่อง และประทับใจอย่างที่สุดก็คือ น้องๆ ทีม AWESOME JUNIOR ได้ชูพระฉายาลักษณ์
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ไว้เหนือศีรษะขณะขึน้ ไปรับรางวัลบนเวทีอกี ด้วย นับเป็นอีกหนึง่ ในเหตุการณ์ดๆี
ที่เกิดขึ้นในเดือนมหามงคลของพี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่า
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จริงๆ แล้ว ทีม AWESOME JUNIOR ไม่ใช่กลุม่ นักเต้นหน้าใหม่แต่อย่างใด แต่วา่ เป็นทีมนักเต้นเยาวชนทีแ่ สดงฝีมอื
ในเวทีระดับประเทศมาแล้วอย่างโชกโชน ทัง้ การแข่งขันเต้นในโครงการทูบนี มั เบอร์วนั โดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
และเคยโชว์การเต้นแสดงความสามารถในรายการโทรทัศน์ Super 10 ซึ่งเป็นการเต้นออกรายการโทรทัศน์เพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนไปแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่ประทับใจทั้งกรรมการ
และผูช้ มทัว่ ประเทศ ซึง่ ผูอ้ า� นวยการโรงเรียนทศพรวิทยาให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชนว่า การไปแข่งขันทีส่ หรัฐอเมริกาในครัง้ นี้
มีจดุ ประสงค์ทตี่ อ้ งการให้เยาวชนไปหาประสบการณ์ ซึง่ ผลการแข่งขันชนะเลิศเหรียญทองถือว่าเป็นสิง่ ทีเ่ กินความคาดหมาย
และทางโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ทีม AWESOME JUNIOR จ�านวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ในปีต่อไป

การคว้าชัยชนะของทีม AWESOME JUNIOR ในการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2018 ในครัง้ นี้
น่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยอีกจ�านวนไม่น้อย ว่าการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และ
ความมุ่งมั่นตั้งใจท�าในสิ่งที่ตนเองรัก ย่อมน�ามาสู่ความส�าเร็จในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือ เรื่องใหญ่

เพราะการทำาทุกสิ่งด้วย “หัวใจ” เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอ
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กองบรรณาธิการ

Bitcoin (บิตคอยน์)
สกุลเงินดิจิตอลเปลี่ยนโลก (?)

ตลอดช่วงปี 2561 ค�ำว่ำ “บิตคอยน์” ถูกน�ำเสนอผ่ำนสือ่
ต่ำงๆ อยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ ในมิตขิ องกำรเป็นสกุลเงินดิจติ อลทีน่ ำ่ ลงทุน
ควำมเสีย่ งในกำรลงทุนกับสกุลเงินดิจติ อลทีไ่ ม่มรี ฐั ชำติใดควบคุม
“เหมือง” บิตคอยน์ทหี่ ลำยคนยอมลงทุนหลำยแสนบำทเพือ่ “ขุด”
บิตคอยน์ และเรื่องอื่นๆ อีกมำกมำย โดยเจ้ำบิตคอยน์นี้เป็นสิ่งที่
ทั้งน่ำสนใจและชวนให้สับสน โดยเฉพำะคนที่ไม่ค่อยได้ติดตำม
ข่ำวสำรเรือ่ งเทคโนโลยีและกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี ณ วันนี้ 1 บิตคอยน์
ก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีรำคำสูงถึง 213,000 บำท ไปแล้ว!
วิทยำจำรย์ฉบับนี้ จะชวนท่ำนสมำชิกมำท�ำควำมรูจ้ กั กับ
สกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่ำ “บิตคอยน์” ไปด้วยกัน
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บิตคอยน์คืออะไร?
บิตคอยน์ คือ สกุลเงินดิจติ อลชนิดหนึง่
ที่เกิดจำกกลไกซึ่งก�ำหนดโดยคอมพิวเตอร์
เพือ่ มุง่ หวังจะให้เป็นสือ่ กลำงในกำรแลกเปลีย่ น
เสมือนเงินตรำทัว่ ไป เช่น เงินสกุลดอลลำร์ หรือ
เงินบำท เดิมทีบิตคอยน์จะถูกจัดเก็บไว้ใน
เครือ่ งคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพำ และสำมำรถ
โอนให้กนั ได้ ต่อมำได้เริม่ มีกำรน�ำมำใช้แลกเปลีย่ น
กับสินค้ำในลักษณะของกำรซื้อขำยเช่นเดียว
กับกำรใช้บตั รเครดิต ทัง้ ยังมีกำรน�ำมำแลกเปลีย่ น
กับเงินสกุลต่ำงๆ โดยอัตรำแลกเปลี่ยนนั้น
ถูกก�ำหนดกันเองภำยในแวดวงผู้ใช้

ค�ำว่ำ “บิตคอยน์” ปรำกฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2551 โดยผู้ให้ก�ำเนิดที่มีนำมแฝงว่ำ
ซำโตชิ นำกำโมโตะ (ซึง่ ในตอนนีย้ งั ไม่มผี ใู้ ดรูต้ วั ตนทีแ่ ท้จริงของ ซำโตชิ นำกำโมโตะ) ต่อมำ ในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2552
เครือข่ำยบิตคอยน์ถือก�ำเนิดขึ้นหลัง ซำโตชิ นำกำโมโตะ เริ่มขุดบล็อกแรกของเชนที่เรียกว่ำ บล็อกก�ำเนิด ที่ให้รำงวัล
จ�ำนวน 50 บิตคอยน์ จำกนัน้ ฮำล ฟินนีย์ (Hal Finney) โปรแกรมเมอร์ทเี่ ป็นหนึง่ ในผูส้ นับสนุน ผูน้ ำ� ไปใช้และผูร้ ว่ มพัฒนำ
บิตคอยน์คนแรกๆ เป็นผู้รับกำรซื้อขำยบิตคอยน์ครั้งแรก ฟินนียด์ ำวน์โหลดซอฟต์แวร์บติ คอยน์ในวันแรกทีเ่ ปิดตัว และ
ได้รบั 10 บิตคอยน์จำกนำกำโมโตะในกำรซือ้ ขำยบิตคอยน์ครัง้ แรกของโลก
อย่ำงไรก็ตำม ข้อแตกต่ำงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ระหว่ำงบิตคอยน์กบั สกุลเงินทัว่ ไปก็คอื บิตคอยน์ ไม่ถอื เป็นเงินทีส่ ำมำรถ
ใช้ช�ำระหนี้ได้ตำมกฎหมำย ไม่มีคุณค่ำในตัวเอง หำกแต่เป็นเพียงกำรก�ำหนดมูลค่ำในกำรแลกเปลี่ยนขึ้นมำในแวดวง
ผู้ใช้งำนเท่ำนั้น และยังปรำศจำกกำรควบคุมของธนำคำรกลำง หรือ ภำครัฐ ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้ให้ก�ำเนิด
บิตคอยน์ที่ต้องกำรสร้ำงสกุลเงินที่ปรำศจำกกำรควบคุมโดยรัฐ โดยหลักกำรท�ำงำนของมันคือให้ทุกคนในระบบ
ช่วยกันยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล โดยตรวจสอบทีละคนว่ำมีข้อมูลตรงกันหรือไม่ และทุกคนจะรู้บัญชี
ของกันและกัน แต่ยังมีควำมเป็นส่วนตัวอยู่เพรำะ บัญชีบิตคอยน์จะไม่ระบุเจ้ำของบัญชี
สกุลเงินบิตคอยน์ 1 BTC สำมำรถแบ่งย่อยออกได้มำกสุดถึง 8 หลัก
หรือ 0.00000001 โดยหน่วยย่อยที่สุดนี้จะเรียกว่ำ Satochi กลไกรำคำ
ของบิตคอยน์ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนที่คนมีอยู่ รำคำที่คนนั้นจะปล่อย หรือ
จะขำย ซึง่ ก็เป็นตำมหลักของกลไลตลำดทัว่ ไป ซึง่ ผูส้ ร้ำงบิตคอยน์
ได้ก�ำหนดให้บิตคอยน์มีเพียงจ�ำนวน 21 ล้ำนบิตคอยน์เท่ำนั้น
ซึ่งในปัจจุบันยังมีไม่ครบ 21 ล้ำนบิตคอยน์ในระบบ

การได้
การได้มมาซึ
าซึ่ง่งบิบิตตคอยน์
คอยน์
น ร
อ
อ น์

การ ก กา ร
โดยกำรเก็บบิตคอยน์ทไี่ ม่วำ่ จะได้มำจำกกำรซือ้ มำ
จำกเงินจริงๆ หรือ กำรขุด แล้วน�ำกลับมำแลกเปลี่ยน
กลับเป็นเงินจริงอีกครัง้ ในช่วงทีบ่ ติ คอยน์มรี ำคำสูงขึน้ ก็จะมี
รำยได้จำกส่วนต่ำงเสมือนเป็นกำรเก็งก�ำไรค่ำเงิน หรือทองค�ำ

า

น า
าระ
า น รา
น
อ น์
การ
อ พว อร์ พาะ า นการ
รแกร
า อา ว รอ การ ุ
อ น์
โดยโปรแกรมจะค้นหำบิตคอยน์ทอี่ ยูใ่ นระบบ เนือ่ งจำกผูอ้ อกแบบ
ระบบได้เทียบจ�ำลองเสมือนบิตคอยน์เป็นทองค�ำทีม่ มี ลู ค่ำ เมือ่ ขุดขึน้ มำแล้ว
ก็สำมำรถน�ำไปใช้จ่ำย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ แต่คอมพิวเตอร์
ทีใ่ ช้ในกำรขุดบิตคอยน์ตอ้ งเป็นคอมพิวเตอร์เฉพำะทำงทีม่ รี ำคำค่อนข้ำงสูง
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ข้อดีและข้อได้เปรียบของบิตคอยน์
ุ การ าระ น ว
ก
ะ า าร ร ก น
ในกรณี ผู ้ ที่ ท� ำ ร้ ำ นค้ ำ
ออนไลน์ และเรียกเก็บเงินในสกุล
บิตคอยน์จงึ สำมำรถมัน่ ใจได้ 100%
ว่ำจะไม่ถกู เรียกเงินคืน เสมือนกำรใช้
บัตรเครดิตในสกุลเงินปกติทั่วไป

อ น์

PA
Y

ความเสี่ยง
ของบิตคอยน์

เนือ่ งจำกบิตคอยน์เป็นเพียงกำรก�ำหนด
มูลค่ำขึน้ มำเองโดยกลุม่ ผูใ้ ช้ ไม่มกี ำรอ้ำงอิงกับ
มำตรฐำนทองค�ำ หรือสิง่ อืน่ ใดอันมีมลู ค่ำคงตัว
และยังปรำศจำกกำรควบคุมของธนำคำรกลำง
หรือภำครัฐ จึงท�ำให้มีควำมเป็นไปได้จะมีค่ำ
ผันผวน นีเ่ ป็นสิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงสูงสุดหำกต้องกำร
ลงทุน หรือ ถือครองบิตคอยน์ โดยเฉพำะ
ในสถำนกำรณ์ทเี่ ลวร้ำยทีส่ ดุ ก็มคี วำมเป็นไปได้
ทีว่ นั หนึง่ บิตคอยน์จะไม่มคี ณ
ุ ค่ำใดเลย หำกตลำด
มีเหตุต้องล้มลงด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม
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การ า รุ กรร
กุล น
ัน อน
ุ าก ั อน
ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำร
ขอเปิดบัญชีทสี่ ำมำรถท�ำผ่ำนระบบ
ออนไลน์ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องจัด
เตรียมเอกสำรใดเลย หรือแม้แต่กำร
ท�ำธุรกรรมต่ำงๆ ก็สำมำรถท�ำได้จำก
ทั่วทุกมุมโลกอย่ำงสะดวกสบำย

อ น์

ผู้ใช้ หรือ ผู้ถือครองบิตคอยน์ทุกคนจะต้อง
ตรวจสอบพฤติกรรมกำรถ่ำยโอนค่ำเงินบิตคอยน์
ของตนเองอย่ำงละเอียดอ่อนและมีควำมเข้ำใจทำง
ด้ำนกฎหมำย เพรำะอำจมีบำงแง่มมุ ทีส่ ำมำรถตีควำม
ได้ ว ่ ำ เป็ น กำรใช้ เ พื่ อ กำรฟอกเงิ น ซึ่ ง นั บ เป็ น เรื่ อ ง
ที่มีควำมผิดในทำงกฎหมำย

บิตคอยน์ จึงเป็นทั้งโอกำสทำงธุรกิจของนักลงทุน
ไอที แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นควำมสุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท�ำ
ผิดกฎหมำย โดยเฉพำะกำรฟอกเงิน ทีจ่ ะต้องศึกษำกันอย่ำง
ละเอียดถี่ถ้วนต่อไป
ที่มา
https://cryptothailand.com/Thread-ฺBitcoin-คืออะไร-มือใหม่อา่ นตรงนีก้ อ่ น
https://moneyhub.in.th/article/bitcoin/
https://tech.mthai.com/tips-technic/72201.html
https://th.wikipedia.org/wiki/บิตคอยน์

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

ตอนที่ 53

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

คฤหัสถ์สาำ เร็จบรรพชิตไม่สาำ เร็จ
(ตอนที่ 3)
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พระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้ห่างไกลจากกิเลส อยู่ในที่ใด จะเป็นบ้านก็ตาม ที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตาม ที่นั่น
ย่อมเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์
พระอรหันต์นั้น คือ ท่านผู้ได้บรรลุธรรมเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลส ไม่มีโลภ โกรธ หลง เหลืออยู่ในจิตใจ
อีกเลย เป็นผู้สามารถก�าจัดข้าศึก คือ กิเลสได้แล้ว หักกรรมแห่งสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิดได้แล้ว
เป็นผู้ควรรับปัจจัย 4 ที่ทายกถวายด้วยศรัทธา และไม่ท�าบาปในที่ทั้งปวง
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต เรือ่ ง สถานที่อนั น่ารืน่ รมย์มาในธรรมบท ซึง่ แปล
และเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ เพือ่ น�าเข้าสู่ เรือ่ ง คฤหัสถ์สา� เร็จบรรพชิตไม่สา� เร็จ ซึง่ เป็นตอนที่ 3
ตอนสุดท้าย มีใจความดังต่อไปนี้
สุภมาณพได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์ได้ยินเขาว่า พระพุทธองค์รู้จัก
ทางไปพรหมโลก ข้อนี้จริงหรือ
พระพุทธองค์จึงตอบว่า จากนี้ไปถึงบ้านนฬการคามไม่ไกลไม่ใช่หรือ ไม่ไกลพระพุทธเจ้าข้า ถ้ามี
ผู้ถามหนทางไปที่บ้านนฬการคามกับบุรุษที่เกิดที่โตในบ้านนฬการคาม บุรุษนั้น จะตอบได้ชักช้าหรือไม่
ไม่ชักช้าพระพุทธเจ้าข้า ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมาณพ เพราะเรารู้จักพรหม รู้จักพรหมโลก รู้จักทางไปพรหมโลก
รู้จักการปฏิบัติให้ไปเกิดในพรหมโลก ได้ดีเหมือนบุรุษนั้น
สุภมาณพได้ฟงั ดังนี้ จึงทูลขอให้ทรงแสดงทางไปพรหมโลก พระพุทธองค์กท็ รงแสดงทางไปพรหมโลก
พระพุทธองค์กท็ รงแสดงให้ฟงั โดยพิสดาร ซึง่ ได้ใจความว่า ทางไปพรหมโลกนัน้ ได้แก่ การเจริญพรหมวิหารธรรม 4
จนได้สา� เร็จฌาณ สุภมาณพได้ฟงั แล้วก็ทลู สรรเสริญพระธรรมเทศนา แล้วประกาศตัวเป็นอุบาสกแล้วก็ถวาย
บังคมลา
ในคราวนั้น ชาณุสโสณีพราหมณ์ได้นั่งรถเทียมม้าขาวออกจากกรุงสาวัตถีไป ได้เห็นสุภมาณพ
เดินสวนทางมาแต่ไกล จึงถามว่ามาจากไหน ตอบว่ามาจากส�านักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาณุสโสณี
พราหมณ์ถามว่าเธอเห็นจักรูใ้ นปัญญาไวยัตติ คือ ความเป็นผูฉ้ ลาดในพระปัญญาของพระพุทธองค์ สุภมาณพ
ตอบว่า ข้าพเจ้าเป็นอะไร ข้าพเจ้าวิเศษอย่างไร จึงจักรูใ้ นปัญญาไวยัตติของพระพุทธองค์ได้ ผูใ้ ดรูป้ ญ
ั ญาไวยัตติ
ของพระพุทธองค์ผู้นั้นต้องเป็นดังพระพุทธองค์เป็นแน่
ชานุสโสณีพราหมณ์ จึงว่าท่านสุภมาณพสรรเสริญพระพุทธองค์มากเกินไปเสียแล้ว ข้าพเจ้าเป็นอะไร
ข้าพเจ้าประเสริฐอย่างไร จึงจักสรรเสริญพระพุทธองค์ได้ พระพุทธองค์เป็นผู้ที่โลกสรรเสริญ เป็นผู้ประเสริฐ
ของเทพยดา และมนุษย์ทั้งหลายต่างหาก พวกพราหมณ์บัญญัติธรรม 5 อย่าง เหล่าใดไว้ในการท�าบุญ
ในการส�าเร็จกุศล พระพุทธองค์กล่าวว่าธรรม 5 อย่างนัน้ เป็นบริวารแห่งจิตต์ คือ เป็นบริวารแห่งจิตต์ทไี่ ม่มเี วร
ไม่มีพยาบาท
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เมือ่ สุภมาณพกล่าวอย่างนี้ ชาณุสโสณีพราหมณ์กล็ งจากรถ ห่มผ้าลดไหล่ลงข้างหนึง่ แล้วประนมมือ
ไปทางพระพุทธองค์ประทับอยู่ แล้วเปล่งวาจาขึ้นว่า เป็นลาภอันดีของพระเจ้าปเสนทิโกศลโดยแท้ ในการ
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่ในแว่นแคว้นของพระองค์
เป็นอันว่าจบเรื่องการโต้วาทะกับสุภมาณพนี้ พระพุทธองค์ทรงใช้ปฏิภาณหลายประการ ดังที่ท่าน
ผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั ได้อา่ นได้ฟงั มาแล้ว ส่วนข้อทีท่ รงโต้กม็ ี 5 ข้อด้วยกัน คือ ข้อแรกโต้วาทะของพวกพราหมณ์
ทีว่ า่ คฤหัสถ์เท่านัน้ ได้สา� เร็จกุศลซึง่ เป็นธรรมทีค่ วรรู้ บรรพชิตไม่สา� เร็จข้อที่ 2 พวกพราหมณ์บญ
ั ญัตวิ า่ การกระท�า
ของฆราวาสมีผลใหญ่ การกระท�าของบรรพชิตมีผลน้อย ข้อที่ 3 พวกพราหมณ์บัญญัติว่า ในการท�าบุญกุศล
มีธรรมอยู่ 5 ประการเป็นของส�าคัญ ข้อที่ 4 พวกพราหมณ์กล่าวว่า ไม่มีสมณพราหมณ์ ที่ได้ความรู้
ความเห็นวิเศษ ไปกว่ามนุษยธรรม คือ ถว่าธรรมของมนุษย์ อันได้แก่ กุศลกรรมบท 10 ข้อที่ 5 ว่าด้วยทางไป
พรหมโลก
ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั ซึง่ ยังไม่เข้าใจจงอ่านจงฟังจนเข้าใจ ก็จกั ได้ความเลือ่ มใสในพระพุทธปฏิภาณ
หรือวาทะของพระพุทธองค์ยิ่งขึ้น ผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธองค์ก็จักต้องเลื่อมใส จงดูแต่สุภมาณพ
ซึ่งนับถือพวกพราหมณ์เป็นตัวอย่างเถิด เพราะว่าวาทะของพราหมณ์ตามที่สุภมาณพยกขึ้นโต้กับ
พระพุทธองค์นั้น ได้ทรงถูกพระพุทธองค์ทรงลบล้างเป็นข้อๆ ไป
จากฉบับนี้ จากกันด้วยค�าว่า สังสารวัฏ การหมุนไปแห่งสาระ คือ การเวียนว่ายตายเกิด ท่านเปรียบเหมือน
การหมุนไปได้ของล้อรถ ธรรมดาหรือตุมของมันแน่นหนาอยู่ แต่เมื่อก�าหรือตุมของมันถูกหักเสียแล้ว
ก็ไม่อาจทรงตัวอยู่ได้
สังสารวัฏนี้ก็เหมือนกัน เมื่อยังมีกิเลสเป็นกรรมอยู่ก็ยังหมุนไป แต่เมื่อกรรมคือกิเลสถูกหักเสียแล้ว
การหมุนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็สิ้นสุดหยุดลง
บุคคลผู้ไม่มีกิเลสคือ พระอรหันต์นี้ จะอยู่ที่ใด ที่นั่นก็กลายเป็นที่รื่นรมย์ เพราะใจของท่านรื่นรมย์
ตรงกันข้ามเมื่อใดใจมีความกังวล เมื่อนั้นบุคคลจะอยู่ที่ใดก็ไม่มีความสุข สถานที่จะดีสักเท่าไร อาหารจะ
ประณีตสักเพียงไร เมื่อใจไม่มีความสุข มีแต่ความวิตกกังวลเสียแล้ว ที่นั้นก็เหมือนกับนรก
ความวิตกกังวลเป็นมารของความสุข บางครัง้ บุคคลชอบสร้างเรือ่ งขึน้ มาให้ใจวิตกกังวล ชอบสมมติ
ในสิ่งที่น่ากลัวล่วงหน้า เมื่อสมมติอย่างนี้แล้วใจก็วิตกกังวลล่วงหน้า พอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆ ก็ไม่มีอะไร
ความวิตกกังวลนั้น จึงเป็นเพียงความทุกข์เปล่าๆ ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ด้วยเหตุน้ี พวกเราถ้าจะคิดสมมติขอให้สมมติไปในทางที่ดี ผลดีจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม
แต่ผลที่ได้แน่นอนก็คือท�าให้ใจของพวกเราเป็นสุขและมีความรื่นเริง
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 96

อาณานิคมใหม่

2 ปี 5 เดือน กับอีก 28 วัน...

คือระยะเวลาทั้งหมดที่ผมจมปลักอยู่บนสถานีอวกาศอันไกลโพ้น
สถานีอวกาศที่ล�้าสมัยที่สุดแห่งมนุษยชาติสหัสวรรษนี้โคจรวนรอบวงแหวนของดาวเสาร์ ลอยปะปนไปกับ
กลุม่ อุกกาบาตและดาวบริวารน้อยใหญ่ทรี่ วมตัวกันเป็นวงแหวนอันกว้างใหญ่ไพศาลวงนี้
หลังจากทีท่ มี ส�ารวจอวกาศอีก 24 คน ทีเ่ ดินทางมาถึงสถานีอวกาศแห่งนีด้ ว้ ยกันในครัง้ แรกจัดการติดตัง้ ระบบต่างๆ
จนเข้าทีเ่ ข้าทาง ทุกคนเดินทางกลับโลกหลังจากอยูด่ ว้ ยกันมา 1 เดือนเต็ม และปล่อยให้ผมจ่อมประจ�าการอยูท่ นี่ เี่ พียงชีวติ เดียว
หน้าทีข่ องสถานีอวกาศและผมคือการเฝ้าสังเกตและศึกษาความเป็นไปในพืน้ ทีท่ แี่ ทบจะเรียกได้ว่าสุดขอบสุรยิ จักรวาลและ
ไกลที่สุดเท่าที่วิทยาการมนุษย์ยุคนี้จะสามารถพามาถึง
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สิ่งที่ผมต้องท�าหลักๆ ในแต่ละวันก็มีประมาณนี้
ถ้าบอกใครว่าผมได้มาประจ�าการอยูบ่ นสถานีอวกาศ
ที่ลา�้ สมัยที่สุด วันๆ ไม่ได้ต้องท�าอะไรมากมาย ระหว่างจิบ
กาแฟตอนเช้าหรือจิบวิสกี้ตอนกลางคืนโดยมีเพลง Space
Oddity ของ David Bowie ที่เป็นเสมือนเพลงชาติของคน
ในสายอาชีพนีค้ ลอเบาๆ เคล้าด้วยวิวทิวทัศน์เป็นดาวเสาร์และ
วงแหวนสว่างสวยงามเมือ่ ทอดตามองออกไปนอกหน้าต่าง...
ร้อยทั้งร้อยต้องรู้สึกอิจฉา
แต่เชื่อผมเถอะ...
ที่นี่แม่งน่าเบื่อฉิบหาย!
อ้อ!
ยกเว้นคืนวันศุกร์...
ทุกคืนวันศุกร์ตามมาตรวัดเวลาของโลกมนุษย์ คือ
วันที่ “พวกเขา” จะมา!
…
…
…
ผมได้เจอพวกเขาครั้งแรกเมื่อประจ�าการอยู่บนนี้
มาได้ประมาณ 1 ปี

“

“พวกเขา”
า

าก

“พวกเรา”

“

สิง่ ทีต่ อ้ งท�าในแต่ละวันก็ไม่มอี ะไรมาก เปิดเครือ่ งรับ
สัญญาณระยะไกล รายงานความคืบหน้า ที่ก็ไม่มีอะไร
มากนัก กลับไปยังโลก ใส่ชดุ มนุษย์อวกาศออกไปลอยเท้งเต้ง
อยูข่ า้ งนอกเพือ่ ส�ารวจสภาพของสถานีวา่ มีสว่ นไหนเสียหาย
หรือเสือ่ มสภาพจนต้องซ่อมบ�ารุงบ้าง วันไหนมีเวลาพอก็ขบั
Odyssey Capsule ออกจากสถานีไปส�ารวจพื้นที่ใกล้ๆ
ว่าเหมือนเดิมหรือมีอะไรเปลีย่ นแปลงไปบ้าง บันทึก VIDEO
LOG ก่อนนอนทุกวัน

“พวกเขา” ไม่ต่างจาก “พวกเรา” เท่าไหร่ และ
มันไม่ยากเลยทีจ่ ะท�าความคุน้ เคยเมือ่ พวกเขาเข้ามาอย่างมิตร
และผมก็พร้อมที่จะผูกมิตร
ภาษาทีพ่ วกเขาใช้คอื ภาษาทีผ่ มไม่เคยได้ยนิ มาก่อน
แต่กลับมีอกี ภาษาทีผ่ มเข้าใจดังตามเข้ามาในห้วงความคิด
แทบจะทันทีที่พวกเขาพูดอะไรออกมา และผมเดาว่า
ปรากฏการณ์นกี้ น็ า่ จะเกิดขึน้ กับพวกเขาเช่นเดียวกัน เพราะ
เมือ่ ผมพูดอะไรออกไปในภาษาของผมก็ดเู หมือนพวกเขาจะ
เข้าใจมันได้เป็นอย่างดี
หลังจากนั้นมันก็มีเรื่องให้แลกเปลี่ยนกันมากมาย
พวกเขาจะมาทุกคืนวันศุกร์ (ตามมาตรวัดเวลาของโลก
มนุษย์) นั่นท�าให้ทุกคืนวันศุกร์ของสถานีอวกาศแห่งนี้
คล้ายจะมีปาร์ตี้ย่อมๆ
มันไม่ใช่ปาร์ตที้ เี่ ต็มไปด้วยความมัว่ มึนเมามายหรือ
กรีดกรายเต้นร�า แต่มนั คือการเสวนาอย่างเป็นกันเอง แลกเปลีย่ น
องค์ความรู้ ความคิด วัฒนธรรม และวิทยาการต่างๆ
อย่างมิตรสหาย
“เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว” พวกเขา
เคยบอกผมในคืนวันศุกร์หนึ่ง
“ตั้งแต่สมัยที่พวกเจ้ามีฟาโรห์คอยควบคุม”
‘อ๋อ อียิปต์โบราณ’ ผมคิดแล้วนั่งฟังเขาเล่าต่อ
“ตอนนั้นที่พวกเราไป... ด้วยความที่รูปลักษณ์
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ภายนอกก็ไม่ตา่ งจากพวกเจ้ามากนัก แต่เปล่าหรอก ถ้าเจ้า
ก�าลังคิดว่าเราคือพวกทีไ่ ปสร้างสิง่ ทีพ่ วกเจ้าเรียกว่าพีระมิด
พวกนั้นล่ะก็ ไม่ใช่เลย เราเพียงไปแนะหลักกลศาสตร์และ
ฟิสิกส์ในการก่อสร้างสิ่งเหล่านั้น แต่เพียงเท่านั้นพวกเจ้าก็
สามารถสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่โตที่พวกเจ้าเรียกกันว่า
พีระมิดได้อย่างน่าอัศจรรย์จนเราประหลาดใจ”
“ใช่ และมันก็ยังเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มาจนถึงเดี๋ยวนี้”

คืนนีเ้ ป็นคืนวันศุกร์ ตามมาตรวัดเวลาของโลกมนุษย์
แต่พวกเขายังไม่มา...
ผมนั่งจิบวิสกี้รอเคล้าคลอไปกับเสียงเพลง Space
Oddity ของ David Bowie
ปกติพวกเขาจะมาเวลาเดิมตลอดทุกครั้ง ไม่เคย
มาก่อนหรือมาหลัง

ผมบอก
“เราเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าพวกเจ้าน่าจะวิวัฒน์
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แน่ น อน พวกเราจึ ง ผละกลั บ ออกมา
แต่นา่ เสียดายทีค่ นทีเ่ จ้าบูชาว่าฟาโรห์กลับเอามันไปใช้เกีย่ วกับ
ความเชื่อเรื่องสวรรค์ วิญญาณ เทพเจ้า ตายแล้วจะกลับมา
เข้าร่างเดิมเกิดใหม่ได้อีก อะไรก็ไม่รู้เป็นตุเป็นตะ”

แต่ครั้งนี้
ช้าไปหลายชั่วโมงแล้ว ยังไม่มีวี่แววของพวกเขา
…
ผมถูกปลุกให้ตาลีตาเหลือกลนลานตืน่ ขึน้ มาหลังจาก
ที่เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ตอนที่เสียงสัญญาณ
แผดลั่นไปทั่วสถานีอวกาศ

“แล้วหลังจากนั้นยังมีแวะไปบ้างรึเปล่า” ผมถาม
“ก็มีไปดูๆ อยู่เรื่อยๆ นะ แต่ก็เห็นว่าพวกเจ้าวิวัฒน์
กันไปได้ไกลและรวดเร็วมาก เราจึงไม่ได้ท�าอะไรอีก”

มันเป็นสัญญาณแจ้งเตือนปกติเมื่อมีวัตถุใดๆ
เข้ามาใกล้จนอาจเกิดอันตรายแก่ตัวสถานี
ยานอวกาศคุ้นตาล�าหนึ่งลอยเทียบอยู่ด้านนอก

หลังจากนัน้ ผมก็ได้คยุ แลกเปลีย่ นต่อมาอีกหลายเรือ่ ง...
ผมได้รวู้ า่ โลกของเขาละม้ายคล้ายโลกของเรามาก
ทั้งอากาศ สภาพแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตบนนั้น พวกเขากับ
พวกเราแทบจะคล้ายสายพันธุ์เดียวกัน!
ที่ส�าคัญ ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ถูกอนุรักษ์
กักเก็บไว้อย่างอุดมสมบูรณ์
พวกเขาอาศัยอยูบ่ นดาวเคราะห์เล็กๆ ทีเ่ ราตกส�ารวจ
ขนาดเท่าดวงจันทร์ของโลก โคจรอยู่ระหว่างดาวเนปจูนกับ
ดาวพลูโต ซึง่ ถ้าตัง้ ต้นจากโลกมนุษย์ วงโคจรดาวเสาร์ทสี่ ถานี
อวกาศของผมวนเวียนอยู่นั้นเป็นเพียงครึ่งทางไปสู่ดาว
ซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาเท่านั้น!
…
…
…
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“พวกเขา” นั่นเอง!
ผมเปิดสถานีตอ้ นรับพวกเขาอีกครัง้ แม้คนื วันศุกร์นี้
จะมาช้าไปหลายชั่วโมง
แต่คืนนี้...
พวกเขามาในลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม!
ผมช่วยประคองร่างอันสะบักสะบอมของพวกเขา
เข้ามาภายในสถานีทลี ะคนด้วยความสับสนระคนตืน่ ตระหนก
ทุกคนมีรอ่ งรอยอาการบาดเจ็บและเปลีย้ ล้าอย่างเห็นได้ชดั
ของเหลวสีมว่ งข้นคลัก่ ทีน่ า่ จะเป็นเลือดไหลออกมาจากปาก
แผลที่กระจายอยู่ทั่วร่างของแต่ละคน!
“เกิดอะไรขึน้ !” ผมละล�า่ ละลักถาม หัวใจเต้นโครมคราม
ราวกับจะทะลวงออกมาจากอก

“

ก็เหมือนกับที่เราท�ากันมาตั้งแต่โบราณ
ยุให้แตก ตีกันเอง แล้วก็ยึด!

“

“สงคราม!” พวกเขาบอก
“มันหยุดไม่ได้แล้ว! พวกเรามีเวลาไม่มากนัก พวกเรา
มาลาเจ้า!”

ประตูยานของพวกเขาปิดกึง! ผมเดินเข้าสถานี
อวกาศของผม ยืนมองดูยานอวกาศของพวกเขาพุง่ ลอยออกไป
ในเวิ้งอวกาศอันมืดมิดไร้ที่สิ้นสุด...

ผมนิ่งอึ้ง ก้อนอะไรบางอย่างอัดจุกอยู่ที่ล�าคอ
พูดไม่ออก

คืนวันศุกร์นไี้ ม่มปี าร์ตี้ ไม่มกี ารสนทนาแลกเปลีย่ น
ไม่มีกลิ่นอายแห่งมิตรภาพระหว่างดวงดาว!

“ดาวของเราล่มสลายแล้ว! เผ่าพันธุ์เราคงต้อง
อพยพ” เขาแค่นพูดอย่างล�าบากยากเย็น ผมไม่แน่ใจว่านั่น
เป็นผลจากบาดแผลหรือความร้าวรานรันทดใจทีเ่ ห็นบ้านเกิด
ล่มสลายไปต่อหน้าต่อตา

ผมคว้าแก้ววิสกี้ที่ยังเหลือติดก้นแก้วตั้งแต่ก่อน
ผล็อยหลับ ตรงไปนั่งประจ�าการยังแท่นควบคุมซึ่งมีแผง
ที่เต็มไปด้วยปุ่มควบคุมนับร้อย

“เราต้องไป เราทั้งหมด เราแค่อยากมาลาเจ้า และ
เราอยากบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักกับสหายเช่นเจ้า!”
“ขอบคุณมาก ผมก็ยินดีที่ได้พบกับพวกคุณ ขอให้
พวกคุณโชคดี”
พวกเขายันร่างขึ้นโดยมีผมช่วยประคอง ค่อยๆ
เดินกลับเข้ายานทีจ่ อดเทียบสถานีอวกาศของผม สภาพยาน
ของพวกเขากร�าศึกมาโชกโชนไม่แพ้กลุม่ คนทีข่ บั ขีม่ นั มาจน
ผมไม่แน่ใจว่ามันจะพาพวกเขาไปถึงทีห่ มายทีต่ งั้ ใจไว้หรือเปล่า
“แล้วนี่พวกคุณจะไปที่ไหน” ผมถามก่อนที่ประตู
ยานอวกาศของพวกเขาจะเลื่อนปิด
“กาแล็กซี่อื่น พวกเราพบรูหนอนที่จะพาเผ่าพันธุ์
พวกเราทั้งหมดไปที่น่ันแล้ว มันอยู่ในหลุมด�านอกระบบ
สุริยจักรวาลของพวกเจ้า”

กระดกวิสกี้ที่เหลือก้นแก้วนั้นจนเกลี้ยง
แล้วติดต่อโลก!
“ว่าไง เป็นไงบ้าง” เสียงจากทีมงานบนโลกมนุษย์
เปล่งออกมาจากเครื่องรับสัญญาณ
“ปฏิบัติการแทรกแซง...ส�าเร็จเรียบร้อย!” ผมพูด
กรอกกลับไป
“ว้าว! นีม่ นั เร็วกว่าทีเ่ ราคาดการณ์กนั ไว้มากเลยนะ
ตั้งแต่ที่เราได้รับรายงานครั้งแรก! คุณท�าได้ยังไงเนี่ย”
“ก็เหมือนกับที่เราท�ากันมาตั้งแต่โบราณ ยุให้แตก
ตีกันเอง แล้วก็ยึด! ไม่เห็นจะยาก” ผมตอบ เว้นจังหวะ
หันไปเทวิสกี้มาอีกครึ่งแก้วแล้วว่าต่อ
“ส่งทีมมาเลย...”
ผมกระดกวิสกี้ไปหนึ่งกรึ๊บ คืนนี้ผมต้องฉลอง
“เราได้อาณานิคมใหม่แล้ว!”
…
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ชุดที่ 3.5 สำานวนโวหาร

ประยงค์ อนันทวงศ์ ได้เปรียบเทียบไว้ว่า “ถ้ากลอนเป็นอาหาร” ส�านวนโวหาร ก็เปรียบเสมือนผงชูรสที่จะช่วยให้
อาหารนัน้ มีรสชาติชวนรับประทานยิง่ ขึน้ กลอนใดทีไ่ ม่มสี า� นวนโวหารกลอนนัน้ ย่อมแห้งแล้งไม่มชี วี ติ ชีวา ดังนัน้ กลอนประเภทนี้
จึงย่อมไม่ได้รบั ความสนใจ หรือ ติดใจจากผูอ้ า่ นผูฟ้ งั เป็นธรรมดาผูท้ จี่ ะเป็นนักกลอนถ้าไม่รจู้ กั ใช้สา� นวนโวหารแล้ว ก็เห็นจะเป็น
นักกลอนที่ดีได้ล�าบาก เพราะนักกลอนที่ดีมีชื่อล้วนแต่เป็นเจ้าส�านวนโวหารกันทั้งนั้น

โวหาร ที่นิยมใช้ในการเขียนบทกลอนโดยทั่วไปแล้วก็มี 5 ชนิดด้วยกัน คือ
1. บรรยายโวหาร คือ กระบวนความอย่างละเอียดแจ่มแจ้งให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างแจ่มชัด
2. พรรณนาโวหาร คือ กระบวนการความเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิดภาพพจน์
มีอารมณ์คล้อยตามไปกับข้อความนั้นๆ มีความซาบซึ้งวิจิตรออกไป
3. เทศนาโวหาร หรือภิปรายโวหาร คือ กระบวนการความโน้มน้าวผูอ้ า่ นให้เกิดความเห็น ความเชือ่
เห็นดีเห็นงามกับข้อความนั้นๆ ใช้กับเรื่องค�าชี้แจงสั่งสอนโดยอาศัยเหตุผลเห็นส�าคัญ
4. อุปมาโวหาร คือ กระบวนการเปรียบเทียบ เพื่อช่วยให้ข้อความแจ่มชัดยิ่งขึ้น ใช้แทรก
ในการพรรณนาโวหาร ก็จะได้ความสมบูรณ์
5. สาธกโวหาร คือ กระบวนความที่ยกเป็นตัวอย่างประกอบเป็นอุทาหรณ์ เพื่อให้ได้ความ
ที่แจ่มชัดยิ่งขึ้น นิยมแทรกอยู่ในเทศนาโวหารและการบรรยายโวหาร
ส่วนเรื่องส�านวนภาษานั้นตามปกติแล้วมักจะเป็นเรื่องเฉพาะตัว ส�านวนของใครก็เป็น
ของคนนั้นไม่เหมือนกัน แต่ส�านวนในกลอนนั้นบางครั้งก็แยกไม่ออก เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะ
ในการอ่านอย่างมาก จึงจะพอจับได้ว่าเป็นส�านวนของใคร
ส�านวนภาษาเป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึง่ เช่น เมือ่ เขียนถึงอย่างหนึง่ แต่กลับหมายความ
ไปถึงอีกอย่างหนึ่ง นักกลอนนิยมใช้ส�านวนภาษาเพราะต้องการให้ผู้อ่านเห็นภาพอารมณ์และ
ความรู้สึก ตัวอย่างเช่น
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ดน รี ากเ าพร ยา า ับก อ
เพ สนพรอ ิว พร ออยอิ่
ร วัน น นารอน อนพักพิ
ควา วั ยิ่ พริ เพริดนาเชิดชู
เรา านวันอัน นัก านัก นา
นรัวอา า ักร อ นักสู
ชว ควา
ั คืนวัน าก ันดู
ค ายเดินอยู นร วา ทา า าย
เนาวรั น พ

พบู ย

จะเห็นได้ว่าดนตรีจากเจ้าพระยา เพลงสน ทางม้าลาย ล้วนแต่เป็นส�านวนที่เห็นภาพทั้งสิ้น
อีกตัวอย่างเป็นส�านวนที่เรียกว่าบุคลาธิษฐาน คือ การสมมติสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีคุณลักษณะต่างๆ
เหมือนสิ่งมีชีวิต เช่น
นาวเริ่ อ า าก า ว
พร ูบ วเ าพร ยา รย า น
ค ื่นค ี่เก ียว ว วนกับนว ันทร
กร ิบสั่น านกร เ นเปน านา
นาว

เ าพร ยา อ เนาวรั น พ

พบู ย

บ
ิว น นารอน
ปรยป ิวรอน อยควา ก า ปา
ว บดินนิ่ นอน บ อน บ
รอเชือ
ปา า า
าก ปา

เ ือ

อ ดารัส อารีรั น

ถาม โวหารที่นิยมใช้การเขียนบทกลอนโดยทั่วไปมีกี่ชนิด อะไรบ้าง อธิบาย
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ใบความรู้

ตัวอย่างบทกลอนขนาดสัน้ ทีน่ ยิ มเขียนกันในปัจจุบนั อ่าน
และพิจารณาตามชุดความรูท้ ไ่ี ด้เรียนมาในแต่ละชุด
ตื่น
การเปน ู ี าว
ื่น เส อ
ยอ เ อพ ั ิด นกิ อ
คิด พูด ทา สานก ั่น รก รอ
สนอ เนื่อ นนค อนัน
ื่น นควา ปร าท ฉ าด า
ก ่าดาร ชีพค ั่น
ด ชา ิ าสนา อ คราชัน
ส าบันสั ค ส ควา ดี
ื่น นควา
นัน
กสรรเสริ
รูปร เ ินปร ั ยป ัยสี่
ฉ ฉอคอรัปชั่นอันราคี
สรา รา ี ื่อ ร เปน ค
ื่น นควา
กร ปร ยชนส
นิรา ทก กเคีย นเบือ น
ยด า นบั่นทอนชีพรอนรน
กอ ิ่ น สา ัคคีชื่นชีวา
ื่น นควา
ั่นค ิ
ิ
ิดคิด ยก กพ า
ีเ
นวทา สรา รัท า
ยอ เสริ คาควา เปนคนบน นดิน
ู ื่น วคือ ูที่ ีชัยชน
พน าว ืด ิดชีวิ
ิ่น
สา รับ ู ับ
น ทิน
อยูเ ือนสินชีพพาย ายทั เปน
ิวกานท ปท สู ิ
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มุมมืด
พยับ อก าน าวรอบราว า
เ ื่อเว ารา รีค ค ี น
ก เ าเ า ับกับ าวัน
ควา ืดพ ัน รา ครอบก า คืน
ดนดิน ิ่น พน อก พ น าว
ปร กายดาวพริบพรา น า ค ืน
วทว า ควา วั อันยั่ ยืน
กอน ยิบยื่นควา ชาค อนา า
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เสีย ส อืนอวด ครที่ นนี่
คนเคยเปนเพื่อน อบ
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ฉาบชีวิ
น าเกินร่า าน
ร รั สีค ี่ค
ักรวา
า นอน การก า าน
ชา ิชาย

อ่

( อ่านต่อฉบับหน้า )
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

บุญเข้าพรรษา
วิถีคนลุ่มน�้า

ตอนวัยเด็กนึกถึงบุญเข้าพรรษาคนแถบลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลามักนวดข้าวเหนียว
ผึ่งแดดไว้ท�าข้าวตอกท�าบุญเป็นประเพณีประจ�าทุกปี จนมีค�าคล้องจองจนติดปากว่า
“เข้าพร้อมตอกออกพร้อมต้ม” อันหมายถึง การบวชของลูกผู้ชายรอบลุ่มทะเลสาบ
จะต้องบวชเข้าพรรษา มีการท�าข้าวตอกและสึกออกมาพร้อมกับต้ม (ชือ
่ ของขนมชนิดหนึง
่
มัดเป็นรูปสามเหลี่ยมห่อด้วยใบกระพ้อ) จึงน�ามาสู่ความภูมิใจของครอบครัวและสามารถ
มีครอบครัวในอนาคต และหากเป็นไปได้เจ้าอาวาสมักขอร้องพระที่บวชจ�าพรรษาอยู่ในวัด
ให้จ�าวัดต่อจนรับกฐินเสร็จเรียบร้อยก่อนจะสึกซึ่งส่วนใหญ่มีพระอยู่ครบองค์กฐิน
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หลังฝนโปรยปรายตามฤดูกาล ท้องทุ่งช่วงเดือนหกชาวนาทุ่งระโนดเริ่มไถนาหว่านข้าวซึ่งส่วนมากจะท�านาหว่าน
และนาด�าบ้างเลยเดือนหกไปแล้ว ข้าวในนาเขียวแผ่พลิว้ ไปตามลมและฝนทีพ่ รมท้องทุ่งเกือบตลอดเดือน ก่อนจะหยุดทิ้งช่วง
หน้าบุญเข้าพรรษา
ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวด�า มักจะถูกจัดดับเป็นลอมข้าวเล็กๆ บนลอมข้าวจ้าว การปลูกข้าวเหนียวในพื้นที่
รอบลุ่มทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่เป็นการปลูกเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
และท�าขนมไว้กินภายในครอบครัว พื้นที่นาถูกกันเป็นผืนเล็กๆ ไว้ปลูกตอนฤดูท�านา
ก่อนถึงบุญเข้าพรรษาชาวบ้านมักจะคั่วข้าวตอกเสียงตอกดังลั่นไปทั่วชุมชน จ�าได้ว่าที่บ้านจะมีกระทะใบบัว
(กระทะขนาดใหญ่ไม่มีหู) มักจะมีบ้านใกล้เรือนเคียงน�าข้าวเปลือกเหนียวมาคั่วอยู่เป็นประจ�า งานหาไม้ฟืนจึงเป็นเรื่องของ
เด็กๆ บริเวณสุมทุมร่มไม้เป็นลานโล่งจึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมในการคั่วตอกซึ่งมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่รั้วบ้านเต็มไปด้วยต้นลาน
ต้นพุด สังแก ในวันเข้าพรรษา ชาวบ้านน�าข้าวตอกไปวัดถวายพระเป็นพุทธบูชา เรียกกันว่า “ฉลองตอก”
ปีนี้เป็นวันหยุดยาว ตั้งใจกลับบ้านเกิดเยี่ยมพ่อแม่โทรศัพท์ไปหาน้องที่อยู่เป็นเพื่อนแม่บอกว่าอยากรับประทาน
แกงส้ม “ปลาหัวโม้ง” ฝีมือแม่ แต่น้องบอกว่า ไม่มีเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาและคลืน่ ลมในทะเลแรงไม่มใี ครออกเรือหาปลา
คลืน่ ลมในทะเลสาบแม้จะไม่ใหญ่เท่าฝัง่ อ่าวไทย แต่ไม่มใี ครกล้าออกหาปลาเพราะแรงคลื่นจะพัดซัดเอาตาข่ายจับปลา
ม้วนเครียวกลมยากทีแ่ ก้ไขกลับคืนเหมือนเดิมสร้างความยุง่ ยากให้กบั ชาวประมง ว่ากันว่า ทุกวันนีห้ าคนทีม่ อี าชีพประมงจริงๆ ยาก
ส่วนมากท�าเป็นอาชีพเสริมหลังจากท�านาหรือเวลาว่าง และประกอบกับเป็นช่วงเข้าพรรษาไม่มีใครออกทะเลหาปลาเพราะ
เป็นช่วงเวลาการท�าบุญไม่มีใครอุตริท�าบาป

วิทยาจารย์ 37

ด้วยที่ห่างหายจากบ้านเกิดมาเวลานานแม้จะกลับเยี่ยมบ้านประมาณเดือนละครั้งในวันหยุด แต่ก็มีเวลาจ�ากัด
จนลืมบางเรื่องราวที่ยึดโยงในวิถีของชุมชน ขณะขับรถกลับบ้านเลียบชายฝั่งทะเลสาบฟากตะวันตกซึ่งเป็นที่อาศัยของ
คนหาปลาเป็นอาชีพเสริมตลอดชายฝัง่ พยายามสอดส่ายสายตาหวังแวะซือ้ ปลาทีช่ อบแกงส้มสักมือ้ แต่กลับเงียบเหงา ตาข่าย
จับปลาถูกแขวนไว้บนราวไม้ไผ่ตากแดดตลอดเส้นทาง รูปลักษณ์ดังกล่าวสอดรับกับค�าอธิบายของน้องสาวว่า “ช่วงต้น
วันเข้าพรรษาไม่มใี ครลงทะเลออกหาปลาถือว่าเป็นการหยุดท�าบุญ” นึกสมเพชตัวเองขึน้ มาทันทีวา่ ด้วยระบบการศึกษา
และวิ ถี ชี วิ ต สมัยใหม่น� าพาให้เราพลัดหลงไร้การติดยึดจากกรอบจารีต ประเพณี ความเชื่อดั้งเดิมที่ซ่อนนัยยะ
โดยการน�าเอาเงื่อนไขของการท�าบุญมาเป็นตัวช่วยในการอนุรักษ์สัตว์น�้า แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม
ชีวิตในวิถีทุนนิยมมุ่งส่งเสริมการผลิตเพื่อการค้าและใช้ชีวิตเพื่อการบริโภค และสร้างคนเชิงปัจเจกตอบสนอง
ในการเข้าถึงสังคมบริโภค และการศึกษาก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ร่วมขัดเกลาเดินตามกระแสดังกล่าวจนลืมวิถีดั้งเดิม บางครั้ง
ถึงกับตราหน้าวิธีคิดแบบเก่าๆ ว่า “โง่ หรือไม่ทันสมัย” และเลยเถิดว่า ไม่รู้จักการฉกฉวยจังหวะโอกาสให้กับตนเอง
อย่างคนหาปลาหากอาศัยช่วงจังหวะทีไ่ ม่มใี ครออกทะเลมุง่ หาปลา เมือ่ มีปลาในตลาดการซือ้ ขายน้อย ราคาย่อมสูงขึน้ ตามกฎ
ของอุปสงค์ อุปทาน ในทางเศรษฐศาสตร์ แต่คนลุ่มทะเลสาบเลือกเอาช่วงเวลาดังกล่าวท�าบุญพักลมหายใจให้กับทะเล
แม้รายได้จะหดหายไปหลายวันก็ตาม
ภาวะระบบการศึกษาในปัจจุบันเป็นการตอบสนองการผลิตคนมุ่งรับใช้และใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับวิถีทุนตลาดโลก
บนเงือ่ นไขของการแข่งขันของปัจเจก องค์ความรูท้ นั สมัยถูกถ่ายทอดผ่านระบบการศึกษาค่อยๆ เบียดแทรกองค์ความรูด้ งั้ เดิม
ให้หายไปจากชุมชน โดยระบบตลาดได้ท�าหน้าที่ในเชิงการแลกเปลี่ยน จัดหา บนความต้องการไม่สิ้นสุด
ในช่วงสมัยเด็กๆ จ�าได้ว่า..ช่วงเข้าพรรษาแต่ละบ้านน�าข้าวตอกมาท�าบุญที่วัดบนโรงธรรมเต็มไปด้วยข้าวตอก
รวมใส่ไว้ในกระสอบจ�านวนมากมาย ทุกวันนีว้ ถิ ชี วี ติ ของคนลุม่ ทะเลสาบเปลีย่ นแปลงไปไม่มใี ครคัว่ ข้าวตอก ส่วนมากซือ้ จากตลาด
จ�านวนข้าวตอกลดลงเหลือแค่หยิบมือพอเป็นพิธกี รรมทีส่ บื ทอดกันมาและวัดแทบทุกวัดก�าลังเผชิญกับปัญหามีพระบวชใหม่
จ�าพรรษาน้อย จนต้องขอยืม (นิมนต์) พระจากวัดอื่นๆ เพื่อให้ครบองค์กฐิน
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แม่เล่าว่า..ช่วงนี้ความเปลี่ยนแปลงมาเยือนพื้นที่สัตว์แปลกใหม่รุกล�้าอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่น งูเหลือม นาก
โดยเฉพาะงูเหลือมพบบ่อยถีม่ ากขึน้ แอบมากินไก่ เป็ด กระทัง่ แมวสัตว์เลีย้ งในชุมชนยิง่ ตัวนากล�้าเขตแดนมาถึงทีน่ าป้วนเปีย้ น
บริเวณคูนา�้ ทางยาวบริเวณเหมืองชลประทาน ความตืน่ เต้นจากการรับรูเ้ กิดขึน้ อย่างฉับพลันด้วยความแปลกใหม่ในชีวติ ตัง้ แต่
เด็กจนโตเที่ยวซุกซนไปทั่วไม่เคยเจอ งูเหลือม นาก เลยแม้แต่น้อย ต่อมาเมื่อโตขึ้นมาตั้งบ้านเรือนอีกฟากของทะเลสาบ
เชิงเขาบรรทัดจึงได้เจอสัตว์เหล่านีก้ ลายเป็นเรือ่ งธรรมดา เพียงระยะไม่กปี่ กี ารอพยพเคลือ่ นย้ายของสัตว์เหล่านีเ้ พือ่ หาทีอ่ ยูใ่ หม่
เกิดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งหากินใหม่กระทั่งออกลูกหลานเต็มไปหมด
ว่ากันว่า...พืน้ ทีเ่ ชิงเขาบรรทัดความสมบูรณ์เชิงระบบนิเวศน์ถดถอยลง ป่าไม้ ป่าเชิงเขาถูกปรับเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีท่ างเกษตร
เชิงเดี่ยวปลูกยางพารา การใช้เคมีทางการเกษตรมากขึ้น ย่อมส่งผลให้สัตว์ต่างๆ เจ้าของพื้นที่เดิมต้องอพยพเคลื่อนย้ายถิ่น
ลงตามล�าห้วยออกสู่ทะเลสาบ จนยึดพื้นที่ริมฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเป็นที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีแหล่งอาหารสมบูรณ์กว่า
การจัดการศึกษาบนทางสายแพร่งมุ่งพัฒนาคนรองรับการผลิตพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ การผลิตแบบดั้งเดิม (ยังชีพ) ถูกกลืนหายไปพร้อมกับการแข่งขัน จนกระทั่งมายืนถึงจุดหนึ่งจนกลายเป็นปัญหา
ส�าคัญทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการท�าลายสิง่ แวดล้อมไม่วา่ จะเป็นเร่งขยายพืน้ ทีท่ างการผลิต การใช้สารเคมีทางการเกษตรทัง้ พืชและสัตว์
กลายเป็นปัญหาที่ทับถมต่อเนื่องยาวนานจนขาดความสมดุลทั้งด้านชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากการเร่งเร้าความเจริญเติบโต
ในมิติทางสังคมกลับติดกับของความเจริญ คุณภาพของคนอีกส่วนในสังคมพาชีวิตของตนเองไปสู่ความเจริญเฉพาะด้าน
เฉพาะการใช้เทคโนโลยีและการบริโภค การศึกษาแม้จะพยายามสร้างคนให้พร้อมรองรับในทุกมิต.ิ ..แต่กไ็ ม่สามารถท�าได้ทงั้
ด้านสติปัญญาและสังคมเพราะการเรียนรู้ทั้งหมดกลับดึงตัวเองออกจากชุมชนท้องถิ่นอาศัยให้ความส�าคัญกับพื้นที่ส่วนตน
ตามกระแสหลักละเลยต่อพื้นที่ส่วนรวมโยนความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานท�าหน้าที่บริการสาธารณะตามกรอบ
ของการกระจายอ�านาจ
บุญเข้าพรรษาหากเปรียบเทียบกับวันเวลาที่ผ่านเลย ในความขลังของการให้ความส�าคัญค่อยๆ ลดถอยลงจากเดิม
ลงมาก บนโรงธรรมผู้คนมาท�าบุญ ฟังเทศน์ฟังธรรมน้อยลง พระบวชใหม่เพื่อเข้าพรรษาแทบไม่มี เป็นปรากฏการณ์น่าห่วง
กังวลจนต้องตั้งค�าถามว่า “เราจะอยู่กันแบบนี้อีกนานเท่าไร”
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ครูเล่าเรื่อง
ครูสมศรี

ตะกอนชีวิต
(ตอนที่ 1)
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แสงไฟในห้องพักครูห้องเดียวของโรงเรียนยังสว่างอยู่ แม้จะเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนนานแล้ว
ภายในห้องที่พื้นไม้ขัดเงาวาววับรายล้อมไปด้วยตู้หนังสือเก่าคร�่าคร่า 4 ตู้ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยหนังสือ
ตรงกลางมีโต๊ะครูตง
ั้ เรียงรายเป็นแถว แต่ละโต๊ะมีสมุดของเด็กนักเรียนวางกองสุมอยูเ่ ป็นตัง
้ ๆ

ครูสมศรียืนกอดอกมองออกไปนอกหน้าต่าง ฟ้ามืดแล้วไหล่งองุ้มของหล่อนยืนอยู่เพียงเดียวดายในห้อง ผมมวย
ที่เกล้าไว้อย่างง่ายๆ แซมด้วยสีขาวตามอายุของเจ้าของ ร่างผอมบางนั้นอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ชายเสื้อเก็บไว้ใน
กระโปรงยาวคลุมเข่า สีดา� สนิท มีเข็มขัดรัดเอวอย่างเรียบร้อย รองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดา� ตามระเบียบแบบแผนของข้าราชการครู
หล่อนคงจะยืนอยู่อย่างนั้นอีกนาน หากไม่ได้ยินเสียงเคาะประตู
“อ้อ...ชดช้อย เข้ามาซิ ครูคอยหนูอยู่” หล่อนทักขึ้นเมื่อเห็นว่าเป็นใครที่เดินเข้ามาในห้อง
เมื่อหล่อนนั่งลงบนเก้าอี้ เด็กหญิงก็เดินมานั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆ ในมือถือกระดาษมาด้วยแผ่นหนึ่ง ครูสมศรีก็เริ่ม
การสนทนาด้วยน�า้ เสียงและสีหน้าที่ราบเรียบ
“ครูบอกให้หนูมาพบเมื่อไร”
“ตอนเลิกเรียนค่ะ” เสียงตอบแผ่วเบาสั่นเครือเล็กน้อย เด็กหญิงก้มหน้าจดหน้าอก นิ่งเงียบ
“ตอนนี้เกือบทุ่มแล้วนะ เลยเวลาเลิกเรียนมากี่ชั่วโมงแล้ว” ครูสมศรียังคงถามเสียงเรียบ ชดช้อยเงยหน้าขึ้นมอง
น�า้ ตารื้นที่ขอบตาริมฝีปากสั่นระริก
“หนูไม่กล้าส่งงานที่คุณครูสั่งให้ท�าค่ะ”
ครูสมศรีก้มลงมองลูกศิษย์อย่างพิจารณา
“อ้าว...แล้วถือกระดาษอะไรมา ไหนให้ครูดูซิ” เสียงของหล่อนอ่อนลงเมื่อเห็นอาการของลูกศิษย์
แต่เมือ่ รับกระดาษจากลูกศิษย์มาดูกเ็ ห็นว่ามันกระดาษเปล่ามีเพียงตัวหนังสือเขียนค�าว่า “ตะกอนชีวติ ” ไว้ทกี่ ระดาษ
“ครูสั่งให้เธอท�าอะไร”
เมื่อวานหลังเลิกเรียน ชดช้อยมีปัญหากับครูสมคิดซึ่งเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฝ่ายนั้นมาฟ้องหล่อนซึ่งเป็น
ครูประจ�าชั้นว่าชดช้อยก้าวร้าว ไม่ยอมให้ครูตีทั้งที่ทา� การบ้านที่ครูสั่งไม่ครบ หล่อนก็เลยสั่งให้ลูกศิษย์กลับไปเขียนอะไรก็ได้
ที่อยากจะเขียนในหัวข้อตะกอนชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์ แล้วมาส่งหล่อนในวันรุ่งขึ้นหลังเลิกเรียน
“แล้วท�าไมมีกระดาษเปล่า”
“หนูเขียนไม่ได้...” ชดช้อยมองหน้าครูสมศรี น�้าตาไหลเป็นทางจากดวงตาทั้งสองข้าง ก่อนจะอื้นจนตัวโยน
ครูสมศรีมองลูกศิษย์ด้วยสายตาอันปราณี ก่อนจะก้มตัวลงมากอดไว้แน่น ลูบหลังลูบไหล่จนฝ่ายนั้นคลายอาการ
สะอื้น เรื่องราวทั้งหมดจึงค่อยๆ หลุดออกมาจากปากของเด็กหญิง
“นักเรียนคนไหนที่ท�าการบ้านมาไม่ครบ ออกมานี่” เสียงครูสมคิดดังกร้าวในห้อง นักเรียนหลายคนเดินก้มหน้า
ออกมายืนหน้าห้องพร้อมสมุดการบ้าน รวมทั้งชดช้อยด้วย
“ยายชดช้อย เธอนี่เป็นประจ�าเลยนะ การบ้านแค่ 20 ข้อ ก็ทา� ไม่เคยครบ โง่มาก นี่แหละครูจึงต้องเอาเครื่องจับเท็จ
มาพิสูจน์และลงโทษคนที่ทา� ไม่ครบแสดงว่าไม่รู้เรื่อง”
ครูสมคิดพูดสรุปเองเรียบร้อย พร้อมกับดึงสายไฟที่วางบนโต๊ะมาถือกับมือ สายไฟยาวกว่าครึ่งเมตร ครูสมคิดจับที่
ปลายไฟฟ้าทั้งสองข้าง ท�าให้สายไฟฟ้าโค้งคล้ายกับห่วง แล้วครูสมคิดก็ใช้มันแทนไม้เรียวลงโทษนักเรียน
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“ใครท�าไม่ครบ จะถูกตีข้อละ 1 ทีตามระเบียบ”
แล้วกระบวนการลงโทษ ด้วยการใช้เครือ่ งมือจับเท็จตามทีค่ รูสมคิดตัง้ ชือ่ ก็เริม่ ขึน้ แต่ละคนต้องเปิดสมุดการบ้านว่า
ท�าเลขมากี่ข้อขาดกี่ข้อ ครูสมคิดก็จะตีที่มือตามจ�านวนข้อของเลขคณิตที่ไม่ได้ท�ามาจากบ้าน ท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะ
ของเพื่อนบางคนที่แอบลอกการบ้านเพื่อนมาก่อนแล้ว และหลายคนแอบสมน�้าหน้าเพื่อนที่หยิ่งจนไม่ยอมลอกการบ้าน
ของเพื่อนคนอื่นๆ
“ยายชดช้อย ไม่ได้ท�าเลขมากี่ข้อ”
“10 ข้อ ค่ะ”
“งั้นก็ต้องลงโทษด้วยเครื่องจับเท็จ 10 ทีน่ะซิ เมื่อวานก็โดน 7 ที ไม่พัฒนาตัวเองเลย” ครูสมคิดแกว่งสายไฟฟ้า
ไปมาอย่างเมามัน
ชดช้อยแบมือยื่นไปตรงหน้าครูสมคิด มือที่แบออกมีร่องรอยเส้นนูนสีแดงปรากฏอยู่ พาดบนฝ่ามือและบางรอย
ปรากฏอยู่ที่ใต้ท้องแขนรอยเหล่านั้นเป็นรอยที่มีสีชมพูเรื่อๆ หลายรอยพาดไปมา
ขวับ...ขวับ เสียงสายไฟฟาดกระทบกับฝ่ามือของนักเรียน
“หนึ่ง สอง สาม...” ชดช้อยนับในใจ ความเจ็บปวดยังน้อยไปกว่าความอับอาย ครูสมคิด ตีค่าการท�าการบ้านไม่ครบ
เท่ากับความไม่เข้าใจในบทเรียน
“สี่ ห้า” ครูสมคิดนับตาม ขณะที่ระดมแรงหวดสายไฟฟ้าลงฝ่ามือของลูกศิษย์
“อ้าว...ยายชดช้อย ยังไม่ครบ หดมือท�าไม” ครูสมคิดเงยหน้ามองชดช้อย
“ครูมาท�าเลขแข่งกับหนูไหมคะ ข้อไหนก็ได้” ค�าพูดออกจากปากของชดช้อย น�า้ ตาคลอตาด้วยความเจ็บปวดจาก
การลงโทษ
“ไม่ถามหนูซักค�าเลยหรือคะ ว่าท�าไมหนูทา� การบ้านไม่ครบ”
มือทีถ่ อื สายไฟชะงักค้าง สายตามองมาทีล่ กู ศิษย์อย่างคาดไม่ถงึ ขณะเดียวกัน นับบางอย่างในค�าพูดของเด็กก็ทา� ให้
หล่อนโมโหเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันที
“มาพูดจาก้าวร้าวแบบนี้กับฉันได้ไง นักเรียนทุกคน ตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะถือว่าไม่มีลูกศิษย์ชื่อชดช้อย” เป็นค�าพูด
สุดท้ายของครูสมคิดก่อนเดินออกจากห้องเรียนพร้อมเครื่องจับเท็จของหล่อน
ครูสมศรีถอนหายใจเฮือกใหญ่ ท�าไมจะไม่รวู้ า่ ครูสมคิดไม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่ตอ้ งสอนในภาวะจ�ายอม ค�าพูดทีก่ ล่าว
กับชดช้อยก็คือ
“ท�าไมหนูพูดอย่างนั้นกับคุณครูล่ะ”
“ครูสมศรีคะ ครูสมคิดไม่เคยสอนวิธที า� เลยค่ะ มาถึงก็ลอกโจทย์จากหนังสือคูม่ อื ไว้บนกระดานด�าให้พวกเราลอกตาม
บางครั้งก็ลอกผิดหายเป็นบรรทัดเลย พวกเราก็ไม่เข้าใจพวกที่เขาท�าการบ้านครบทุกข้อก็เพราะเขาแอบซื้อหนังสือคู่มือ
มาลอกค�าตอบส่งคุณครูต่างหาก เขาไม่ได้ท�าเองหรอกค่ะ” ชดช้อยตอบ
“แล้วท�าไมชดช้อยไม่ท�าอย่างเขา” ครูสมศรีแกล้งถาม
“หนูไม่มีเงินซื้อหนังสือคู่มือหรอกค่ะ แล้วก็ไม่มีเวลาท�าการบ้านด้วย”
เหตุผลก็คอื เมือ่ กลับถึงบ้านเธอต้องท�างานบ้าน ท�ากับข้าว ดูแลน้องเล็กๆ ให้กนิ ข้าว อาบน�า้ แต่งตัว และต้องไปช่วย
พ่อแม่ขายอาหารตอนกลางคืนด้วย จึงแทบไม่มีเวลาท�าการบ้าน
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“แล้วท�าไมเธอไม่บอกครูสมคิดล่ะ”
“ครูสมคิดไม่เคยฟังใครเลยค่ะ”
ค�าตอบของเด็กท�าให้ครูสมศรีเงียบ ไม่สามารถโต้แย้งได้
“แล้วท�าไมไม่เขียนลงในกระดาษตะกอนชีวิตที่ครูให้เขียน” ครูสมศรีป้อนค�าถามสุดท้าย
“หนูเขียนไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะ เขาก็ต้องเชื่อครูมากกว่า แต่หนูไม่เป็นไรหรอกค่ะ หนูโดนครูตีจนชินแล้ว
ถึงยังไงครูสมคิดก็คงไม่ชอบหน้าหนูอยู่ดี”
จากนั้นชดช้อยก็กลับไป แม้ว่าครูสมศรีจะเกลี้ยกล่อมให้หล่อนไปขอโทษครูสมคิดก็ไม่เป็นผล แต่ชดช้อยรับปากว่า
จะเข้าห้องเรียน นั่งเรียนตามปกติ รอเวลาสอบและปิดภาคเรียนในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจบการศึกษาในระดับนั้นพอดี
แผ่นหลังที่เหยียดตรงอย่างสง่างามอยู่ต่อหน้าลูกศิษย์ เริ่มค้อมลงเหมือนเดิม หล่อนเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ ตามอง
กระดาษที่ชดช้อยน�ามาคืน ความคิดค�านึงล่องลอยไปไกล ถึงกิจกรรมสุดท้ายที่ท�าร่วมกันกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม ก่อนที่จะจบ
การศึกษาออกมาเป็นครู เมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา
“โอ๊ย จบ จบแล้ว จะเป็นครูแล้ว ปูชนียบุคคลเชียวนะเพื่อน” ชาติเดินเข้ามาที่โต๊ะม้าหินใต้ต้นจามจุรี ซึ่งมีเพื่อน
นัง่ กันอยูห่ ลายคน เขานัง่ บนเก้าอีท้ วี่ า่ งอยู่ วางกระดาษรายงานผลการศึกษาลงบนโต๊ะเพือ่ นๆ ทีน่ งั่ อยู่ ได้แก่ สรรค์ชยั สมโชค
สายฝน และสมศรี ก้มลงมองพร้อมกัน
“2.04” สายฝนอ่านดังๆ
“โอ้โฮ เกือบไป ถ้าไม่ถึง 2.00 มีหวังอยู่ต่ออีกหนึ่งเทอม ท�าอย่างไรนะถึงผ่านได้” สายฝนถามต่อ
“งานนี้ต้องอาศัยเส้น ถ้าเราไม่มีญาติเป็นอาจารย์ที่นี่ สงสัยว่าวิชาหลายวิชาต้องติด E” ชาติพูดพร้อมทั้งเปิดยิ้ม
อย่างสดชื่น หันไปมองเห็นเพื่อนคนหนึ่งก้มหน้าก็รู้ว่ามีปัญหาเช่นเดียวกัน
“เสียใจด้วยนะ สมโชค ฉันอยากช่วย แต่ก็จนปัญญา ล�าพังตัวเองก็เกือบไม่รอด ลื้อคงจบง่ายเพราะติด E ตัวเดียว
ฉันก็เห็นใจลื้อโชคไม่ดีไปเถียงกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่มีเหตุผล ท�าข้อสอบได้ ก็ต้องตกเทอมหน้าอาจารย์คงคิดได้ละมั้งว่า
ท�าอะไรกับลูกศิษย์บ้าง” ชาติพูดพร้อมใช้มือตบไหล่สมโชคเบาๆ
“เออ...เรามีความคิดอะไรอย่างหนึ่ง อยากให้พวกเราท�าก่อนจากกันไว้เตือนความจ�าและร�าลึกถึงกัน” สรรค์ชัย
เพื่อนที่มักจะมีความคิด และกิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ มาให้เพื่อนท�า เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ พูดขึ้น
พร้อมแจกกระดาษเปล่าให้เพื่อนคนละ 1 แผ่น
“เราขอตั้งหัวข้อนี้ว่า ตะกอนชีวิต ก็แล้วกัน” เพื่อนทุกคนรับกระดาษมาแล้วมองหน้าสรรค์ชัย
“เราขออธิบายเพิม่ เติมว่า ในช่วงชีวติ สองปีทเี่ ราเรียนครูและรูจ้ กั จนจบการศึกษาในอีกไม่ชา้ นี้ เราก็มกี จิ กรรมทัง้ ทุกข์
สุข ดี ไม่ดี อันเป็นที่รับรู้กันอยู่ อยากจะให้เพื่อนๆ เขียนอะไรลงไปก็ได้ที่ถือว่า มันเป็นที่สุดของชีวิต เป็นตะกอนที่นอนก้น
อยูใ่ นหัวใจ อยากบอกอยากเล่าให้เพือ่ นๆ ฟัง เขียนลงไป แล้วเรามาแลกเปลีย่ นกันดู ให้เวลาเขียน 10 นาทีนะ” เพือ่ นห้าคนกลุม่ นี้
คบกันมา รักในน�้าใจ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข จนเกิดเป็นมติของกลุ่มว่า จะยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนๆ และช่วยกันปฏิบัติ
ก้มหน้าก้มตาเขียนลงไป
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

การวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา
ตอนที่ 2

( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวนี้ ถ้าผู้วิจัยต้องศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อาจก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการเขียนบรรยายตัวแปรที่ศึกษาได้ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ซึ่งคาดว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท�างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วยปัจจัย 2 กลุ่มคือ ปัจจัยกระตุ้น ได้แก่ ความส�าเร็จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ท�า
ความรับผิดชอบต่องาน และความก้าวหน้าในอาชีพ ปัจจัยค�า้ จุน ได้แก่ นโยบายของมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์กบั คณะผูบ้ ริหาร
สภาพการท�างานวิถีชีวิตส่วนตัว และความมั่นคงในงาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการท�างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยอาจเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยในรูปแผนภาพเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ชัดเจนดังนี้

ตัวแปรอิสระ
ั

ตัวแปรตาม

ล อ วา พ พอ

ปัจจัยกระตุ้น

ควา ส เร น าน
การ ดรับการยอ รับนับ ือ
ัก
อ านที่ท
ควา รับ ิดชอบ อ าน
ควา กาว นา นอาชีพ

ปัจจัยค้ จุน

น ยบาย อ
าวิทยา ัย
ควา สั พัน กับค
ูบริ าร
ส าพการท าน
วิ ีชีวิ สวน ัว
ควา ั่นค น าน
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ควา พ พอ นการท าน
อ อา ารย าวิทยา ัยราช ั

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เรือ่ งปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความ
พึงพอใจในการท�างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทีม่ า : พิชติ ฤทธิจ์ รูญ. 2554 : 67

2

การก�าหนดขอบข่ายของการวิจยั โดยใช้การปฏิบตั เิ ป็นฐานความคิดหรือเป็นหลักในการท�าวิจยั
ซึ่งตามแนวคิดของวิจิตร ศรีอ้าน และทองอินทร์ วงศ์โสธร (2550 : 21 - 23) ได้เสนอให้พิจารณา
ทัง้ 3 มิติ คือมิตภิ ารกิจในการบริหาร มิตกิ ระบวนการบริหาร และมิตริ ะดับการศึกษา ซึง่ มีสาระโดยสรุป
ดังนี้
2.1 มิติภารกิจในการบริหาร เป็นการก�าหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานและการวิจัย
ตามภารกิจในการบริหารการศึกษาทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ งานวิชาการ งานบริหาร
งานบุคคล งานธุรการและการเงิน งานกิจการนักเรียน นักศึกษา และงานความสัมพันธ์กับชุมชน
หรืออาจแบ่งตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันในเรื่องโครงสร้างการกระจายอ�านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป
2.2 มิติกระบวนการบริหาร เป็นการก�าหนดขอบข่ายการปฏิบัติงานและการวิจัยตาม
กระบวนการบริหารตามแนวคิดหรือหลักการที่น�าเสนอไว้โดยนักวิชาการด้านการบริหาร เช่น
กระบวนการบริหารที่รู้จักกันดี คือ POSDCoRB ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงาน 7 ขั้น คือ การวางแผน
(Planning) การจัดหน่วยงาน (Organizing) การจัดหาบุคลากร (Staffing) การอ�านวยการ (Directing)
การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) การจัดงบประมาณ (Budgeting) นอกจากนี้
นักวิจัยอาจจะประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาอื่นๆ เช่น PDCA ของ Deming หรือ
Balanced Scorecard ของ Kaplan และ Norton เป็นต้น
2.3 มิติระดับการศึกษา เป็นการก�าหนดขอบข่ายของการวิจัยโดยพิจารณาจากระดับ
การศึกษา เนือ่ งจากการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษามีลกั ษณะธรรมชาติและบริบทในการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งทั้งตัวผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน มาตรฐาน
การเรียนรู้ ครูผู้สอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การวัดและประเมินผลไม่เหมือนกัน ดังนั้นในการวิจัย
ทางการบริหารศึกษาจึงอาจก�าหนดขอบข่ายของการวิจยั ตามประเภทหรือระดับการศึกษาได้ 5 ประเภท
คือ การวิจัยการศึกษา นอกจากการก�าหนดขอบข่ายการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ถ้าใช้กรอบแนวคิด
ในการสังเคราะห์งานวิจยั ทางการศึกษา (นงลักษณ์ วิรชั ชัย และสุวมิ ล ว่องวานิช, มปป.) เนือ้ หาสาระ
ในรายวิชาการวิจยั เพือ่ พัฒนาการบริหารการศึกษาและงานวิจยั การสังเคราะห์วทิ ยานิพนธ์ดา้ นการบริหาร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรของ พิสมร วิญญากูล (มปป.) มาเป็นกรอบแนวทางส�าหรับ
ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิเคราะห์งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา จะท�าให้ได้ขอบข่ายและ
สาระของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา โดยสรุปดังนี้
1. การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนการศึกษา (Policy Research) ซึ่งเป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินและพัฒนาเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา
เพื่อให้ได้นโยบาย แนวทางปฏิบัติตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การตัดสินคุณค่าของนโยบายและการพัฒนานโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตัวอย่างงานวิจยั เช่น การวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และเรือ่ งการวิจยั และพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (พิชติ ฤทธิจ์ รูญและคณะ. 2549 : 2553) เป็นต้น
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2. การวิจยั เกีย่ วกับการศึกษาคุณลักษณะ ศักยภาพและการพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษาและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. การวิจยั เกีย่ วกับองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา
4. การวิจยั เกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึง่ เป็นการวิจยั เกีย่ วกับการบริหาร
งานวิชาการ การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ การบริหาร
งานอาคาร สถานที่ และสิง่ แวดล้อม การบริหารงานกิจการนักเรียนและนักศึกษาการบริหาร
งานความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
5. การวิจยั เกีย่ วกับการทดสอบและการใช้หลักทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษา
6. การวิจยั เกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลโครงการทางการศึกษาดังตัวอย่างงาน เช่น
การวิจยั ประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต�าบล (พิชติ ฤทธิจ์ รูญ. 2554)

วิธีการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา อาจใช้วิธีการวิจัย ดังนี้

1
2
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การวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research)
เป็นการศึกษาเพื่อบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางการบริหารการศึกษาในสภาพ
ปัจจุบันหรือสภาพความเป็นจริงของการศึกษาในสังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อให้รู้ความจริง
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงส�ารวจ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ที่สนใจเกี่ยวกับการบริการการศึกษา

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา
(Educational Action Research)
ใช้ฐานความคิดมาจากการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มุ่งน�าผลการวิจัยไปใช้
แก้ปญ
ั หา พัฒนาการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษา

3

การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research)

4

การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)

5

การวิจยั ประยุกต์ทมี่ งุ่ ศึกษาเพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การจัดท�านโยบาย หรือ
พัฒนานโยบาย ขององค์การหรือหน่วยงานทางการศึกษา

การวิจัยประยุกต์ที่มุ่งศึกษาหาสารสนเทศเชิงคุณค่า (Information) เพื่อการตัดสินใจ
ปรับปรุง พัฒนา หรือยุตสิ งิ่ ทีต่ อ้ งการศึกษาหรือสิง่ ทีม่ งุ่ ประเมินนัน้ ซึง่ อาจเป็นนโยบาย แผนงาน
โครงการ หลักสูตร หรือโปรแกรมทางการศึกษาต่าง ๆ

การวิจัยและพัฒนา
(Research and Development : R&D)
เป็นการวิจยั ทีม่ งุ่ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา (Educational
Product/Invention) และวิธกี าร กระบวนการ หรือรูปแบบในการจัดการศึกษาหรือบริหาร
การศึกษา (Procedure/Model) โดยใช้การวิจยั เป็นฐานในการพัฒนา (Research Based
Development) เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาและ
คุณภาพการศึกษา

ฐานความคิดในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา นักวิจัยควรจะเริ่มต้นการวิจัยด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์หรือปรากฏการณ์
ในทางการศึกษา (Research Issues) ว่ามีเรือ่ งเด่น ประเด็นร้อน (Hot Hit Issues) อะไรบ้างทีค่ วรสนใจศึกษาวิจยั แล้วก�าหนด
เป็นประเด็นปัญหาการวิจยั โจทย์วจิ ยั หรือค�าถามวิจยั (Research Question) ซึง่ เป็นประเด็นทีน่ กั วิจยั อยากรู้ อยากค้นหาค�าตอบ
ด้วยวิธีการวิจัย การที่นักวิจัยจะได้ค�าตอบของค�าถามวิจัยเหล่านั้นได้ต้องมีวิธีการไปค้นหาค�าตอบด้วยวิธีการที่เป็นระบบ
มีแบบแผนและเชื่อถือได้ซึ่งในทางการวิจัยเรียกว่า วิธีวิทยาการวิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้นักวิจัยได้ค�าตอบหรือผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ โดยนักวิจัยจะต้องออกแบบการวิจัย (Research Design)
ให้เหมาะสม ซึง่ ประกอบด้วยการวางแผนว่าจะไปเอาค�าตอบในเรือ่ งอะไร ด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารอย่างไร วิธกี ารดังกล่าวนี้
ทางการวิจัยเรียกว่า การออกแบบการวัดตัวแปร (Measurement Design) ซึ่งเป็นการวางแผนว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง
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ตัวแปรอิสระ
ั

ตัวแปรตาม

ล อ วา พ พอ

ปัจจัยกระตุ้น

จะวัดตัวแปรเหล่
อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือชนิดใด จะสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมืออย่างไรและ
ควา ส าเรนั้นนหรืาน
จะเก็บรวบรวมข้
อมูบลการยอ
อย่างไรหลั
งจากนั
้ ต้องวางแผนว่าจะไปเอาค�าตอบของค�าถามวิจยั จากใครหรือแหล่งข้อมูลใดจึงจะน่าเชือ่ ถือ
การ ดรั
รับนั
บ ือ น
านทีจ่ทย
มากทีส่ ดุ วิักธกี ารนีท้ อางการวิ
ั เรียกว่า การออกแบบการสุม่ ตัวอย่างหรือก�าหนดแหล่งข้อมูลหรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�าคัญ (Sampling
ควา
รั
บ
ด
ิ
ชอบ
อ
าน าหนดประชากร วิธีการสุ่มตัวอย่าง และการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมหรือ
Design) ซึ่งเป็นการวางแผนการก�
ควา กาว นา นอาชีพ
ก�าหนดแหล่
งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informat) เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่
ข้อมูลนการท
หรือผู้ให้ขาน
้อมูลต่างๆ มาแล้วนักวิจัย
ควา พ งพอ
จะต้องจัดกระท�ากับข้อมูลเพื่อสรุปให้ได้ค�าตอบของค�าถามวิจัยที่กอ�าหนดไว้
ตั้งแต่าวิเทริ่มยาต้นัยราช
ซึ่งถือั ว่าเป็นข้อค้นพบหรือ
อา ารย
ปัจวิจัธกี ยารดั
ค้ งกล่
จุนาวนีท้ างการวิจยั เรียกว่า การออกแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล (Statistical Design) ซึง่ เป็นการวางแผน
ผลการวิจยั นัน่ เอง
น ยบาย
ทยา ัยอย่างไร และใช้สถิติชนิดใดวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากที่ได้ออกแบบการวิจัยแล้วนักวิจัย
การวิเคราะห์
ข้อมูลอว่าจะวิาวิเคราะห์
ควา สั พัน กับค
ูบริ าร
ก็จะได้แบบแผนการวิจัยและน�าไปสู
่การจัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการวิจัยของ
ส าพการท าน
นักวิจัย เมืวิ ่อีชด�ีวาิ เนิสวน
นการตามแผนการวิ
จัยแล้วก็จะได้ข้อค้นพบการวิจัย (Research Finding) หรือผลการวิจัย (Research
ัว
Results) และส่
กประการหนึง่ ของฐานความคิดในการวิจยั ก็คอื การน�าผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์
ควา วนส�
ั่นคาคัญ
น อีาน
จากผลการวิจัย (Research Utilization) ให้คุ้มค่า ฐานความคิดในการวิจัยดังกล่าวนี้ผู้เขียนคิดว่าเป็น หัวใจส�าคัญของ
การวิจัย จึงเรียกว่า “แก่นของการวิจัย” ซึ่งมีองค์ประกอบของการวิจัยที่ส�าคัญ สรุปดังภาพที่ 2
Research
Issue

Research
Utilization

Research
Question

แกน อ
การว ั
Research
Results

Research
Methodology

Research
Design

ภาพที่ 2 แก่นของการวิจัย

ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�านักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ากัด ( 91 – 116)
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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การสั เครา านวิ ัยเกี่ยวกับ าว ูนา อ ูบริ ารส าน ก า
ดวยเทคนิคการวิเครา เนือ า การวิเครา อ ิ าน

ศุภนภา สิมะพรชัย
บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หา
โดยการบรรยายสรุปตามลักษณะของงานวิจยั 2) สังเคราะห์งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
อภิมาน โดยศึกษาค่าขนาดอิทธิพลตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา และความแปรปรวน
ของขนาดอิทธิพลทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กลุม่ ตัวอย่าง คือ งานวิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2558 จ�านวน 35 เล่ม เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ แบบสรุปรายละเอียดงานวิจยั และแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ และการบรรยายสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะของงานวิจยั
การวิเคราะห์อภิมานใช้แนวคิดของกลาส (Glass) ในการหาค่าขนาด
อิทธิพล
ผลการวิจยั พบว่า 1) งานวิจยั ทีน่ า� มาสังเคราะห์สว่ นใหญ่เป็นงาน
วิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ โดยแหล่งผลิตผลงานมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีผ่ ลิตในปีการศึกษา 2548 มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่
เป็นงานวิจยั ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับการศึกษาทีท่ �า
วิจยั คือ ระดับขัน้ พืน้ ฐานมากทีส่ ดุ เป็นงานวิจยั เชิงพรรณนา/ส�ารวจทัง้ หมด
มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา การตัง้
สมมติฐานแบบทางเดียว มากทีส่ ดุ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการ
วิจยั เป็นครูผสู้ อน/บุคลากร มากทีส่ ดุ การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ แี บบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) มากที่สุด ตัวแปรที่ใช้
ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ประสบการณ์ในการท�างานมากทีส่ ดุ ตัวแปรตาม
ได้แก่ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามากทีส่ ดุ ประเภทของเครือ่ งมือ
คือ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ คือ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง และค่าความเชือ่ มัน่ วิธกี ารค�านวณ คือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สา� เร็จรูป สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน
คือค่าทีม่ ากทีส่ ดุ ผลการวิจยั ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ ผลการวิจยั เกีย่ วกับแบบ
ภาวะผูน้ า� 2) จากการสังเคราะห์คา่ ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั เกีย่ วกับ
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ า� ในของผูบ้ ริหารส่งผลต่อ
ผูน้ า� แบบแลกเปลีย่ นในทางลบ รองลงมา คือ การพัฒนาความผูกพัน

และศรัทธาต่อผูน้ า� เพศส่งผลต่อภาวะผูน้ า� มากทีส่ ดุ ด้านการริเริม่ สิง่ ใหม่
รองลงมา คือ ด้านการเอือ้ อ�านวยความสะดวก และด้านการขับเคลือ่ น
วุฒกิ ารศึกษาส่งผลต่อภาวะผูน้ า� มากทีส่ ดุ คือ ด้านการริเริม่ สิง่ ใหม่ รองลงมา
คือ ด้านการขับเคลื่อน และด้านท�าให้เป็นเรื่องง่าย ประสบการณ์
ในการท�างานส่งผลต่อภาวะผูน้ า� มากทีส่ ดุ คือ ด้านการจูงใจ รองลงมา
คือ ด้านการเอือ้ อ�านวยความสะดวก และด้านการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับ เพศส่งผลต่อความพึงพอใจของครูตอ่ ภาวะผูน้ า� มากทีส่ ดุ คือ ด้าน
การพัฒนาตนเอง ระดับการศึกษาส่งผลต่อความพึงพอใจของครูตอ่
ภาวะผูน้ า� ด้านการเรียนการสอน ประสบการณ์ในการท�างานส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของครูตอ่ ภาวะผูน้ า� มากทีส่ ดุ คือ ด้านความเป็นผูน้ า� แบบ
ร่วมมือ ส�าหรับ เพศส่งผลต่อภาวะผูน้ �าเชิงปฏิรปู และภาวะผูน้ า� เชิง
การจัดการ มากทีส่ ดุ คือ ด้านบุคลิกภาพทีน่ า่ เชือ่ ถือ ต�าแหน่งส่งผลต่อ
ภาวะผูน้ า� เชิงปฏิรปู และภาวะผูน้ า� เชิงการจัดการ มากทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า�
แบบสนับสนุน ส�าหรับประสบการณ์การท�างานส่งผลต่อภาวะผูน้ า� การ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา มากทีส่ ดุ คือ ด้านการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ และขนาดโรงเรียน ส่งผลต่อภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา มากทีส่ ดุ คือ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิง
อุดมการณ์ส�าหรับขนาดสถานศึกษาส่งผลต่อภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มากทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� แบบเปลีย่ นสภาพการสร้างบารมี ส�าหรับสถานภาพ
ส่งผลต่อภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มากทีส่ ดุ
คือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และขนาดสถานศึกษาส่งผลต่อภาวะผูน้ า�
การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มากทีส่ ดุ คือ ด้านการค�านึง
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค�าส�าคัญ การสังเคราะห์งานวิจยั ; ภาวะผูน้ า� ; การวิเคราะห์เนือ้ หา;
การวิเคราะห์อภิมาน

The objectives of this research were to: 1) synthesize
research reports concerning school administrator leadership using
content analysis techniques and meta analysis technique and
summarizing descriptively according to research characters,
2) synthesize research reports concerning school leadership using
meta analysis technique by studying the effect sizes of variables
under the studies and the variability of effect sizes concerning
school administrator leadership. The Samples were theses of
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students in higher education institutes, Bangkok, between B.E.
2004-2015, total 35 topics. The research instruments were research
detail summary form and research qualitative evaluation form. The
statistics for data analysis were frequency, percentage, and
descriptive summary of research results and research suggestions.
The meta analysis were based on Glass’s methods for finding effect
sizes.
The research revealed that: 1) majority of the researches
were student theseses. Most of the theses were completed at
Silpakorn University. Most of the theses were completed in academic
year 2005. Most of the theses were in education administration
discipline. The level of education they did research the most were
foundation education. They all were descriptive/survey researches.
The majority of objectives of the research were to study leaderships
of school administrators. Next objectives were to compare leaderships
of school administrators. Most of the research hypotheses were
one tailed form. The majority of population and sample in the
researches were school instructors/school personnel. Sample
selection methods mostly were stratified random sampling. The
research variables, independent variables mostly were work
experience; the dependent variables, mostly, were leadership of
school administrators. The research instruments were questionnaires.
The methods for qualitative check of the instruments were index
item objective congruence and reliability. Calculation method was
computer program. The statistics for data analysis were fundamental
statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation
and hypotheses were most tested by t-test. The research results
mostly were about styles of leadership and about school. 2) The
synthesis of effect size of research concerning leadership of school
administrators revealed that negative exchange leadership effected
leadership and school efficiency the most. The teacher satisfaction
toward leadership of school administrators classified by gender,
self-development effected the most, classified by level of education,
teaching-learning effected the most, classified by work experience,
cooperative leadership effected the most. The reformative and
management leadership of school administrators in the opinion of
teachers, classified by gender, trustworthiness effected the most,
classified by position, supporting leadership effected the most. The
formative leadership of vocational school administrators classified
by work experience and school size, ideal influence effected the
most. The leadership of school administrators classified by school
size, transformative leadership, influence building effected the most.
The leadership of school administrators classified by position,
inspiration effected the most; classified by school size, indiridual
difference consideration effected the most.
Keywords: research synthesis; leadership; content analysis;
meta analysis.
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บทนา
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยะธรรม
ประเทศนัน้ หลักส�าคัญคือการศึกษา เพราะการศึกษา สร้างคน สร้างชาติ
สถานศึกษาถือได้วา่ เป็นสถานทีท่ สี่ า� คัญซึง่ มีบทบาทต่อประเทศชาติ ภาพ
ของสถานศึกษาจะออกมาในทิศทางใดขึน้ อยูก่ บั ว่าผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์
และภาวะผูน้ า� มากน้อยเพียงใด เพราะผูบ้ ริหารเปรียบเสมือนเสาหลักที่
ส�าคัญยิง่ ต่อหน่วยงาน ต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และต่อผลงานอันเป็น
ส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ
กับคุณภาพของสถานศึกษา รวมทัง้ มีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธปี ฏิบตั ิ
งานของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างมาก
สถานศึกษาจัดเป็นองค์กรหนึง่ ทีม่ คี วามส�าคัญอย่างยิง่ ต่อการ
จัดการศึกษาทุกระดับ หากจะพัฒนาคุณภาพของเยาวชน จะต้องพัฒนา
หรือปฏิรปู การบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาให้มภี าวะผูน้ า� ทางการบริหาร ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
มีความส�าคัญต่อผลส�าเร็จของการจัดการศึกษาของประเทศโดยรวม
จึงมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษากันอย่าง
มากมายและหลากหลายแง่มมุ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ดา� เนินการศึกษาค้นคว้า วิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ า�
ซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ า� คัญ อันดับแรกทีจ่ ะน�าพาองค์การไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางได้
ตามวัตถุประสงค์ซงึ่ ภาวะของผูน้ า� ทีป่ ระสบความส�าเร็จจะต้องมีความรู้
แบบสหวิทยาการ มีความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หาและ
การวิเคราะห์อภิมาน
วั

ปร ส คการวิ ัย

1. เพือ่ สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หา โดยการบรรยายสรุปตาม
ลักษณะของงานวิจยั 2 ประการ ได้แก่ การบรรยายสรุปลักษณะข้อมูล
เบือ้ งต้นของงานวิจยั และการบรรยายสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
2. เพือ่ สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน โดยศึกษาค่าขนาดอิทธิพล
ตามตัวแปรทีศ่ กึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากร
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
ประชากร คือ งานวิจยั ทีเ่ ป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2547 – 2558 จ�านวน 35 เล่ม
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสรุปลักษณะรายละเอียด
ของงานวิจยั ประกอบด้วยรายละเอียดของงานวิจยั ดังนี้ ข้อมูลพืน้ ฐาน
ของงานวิจยั มีขอ้ ความเกีย่ วกับชือ่ - สกุลผูว้ จิ ยั ชือ่ งานวิจยั สถาบันผลิต
งานวิจยั และปีการศึกษาทีท่ า� งานวิจยั และรายละเอียดของงานวิจยั

มีขอ้ ความเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ สมมติฐานการวิจยั กลุม่ ตัวอย่าง การคัด
เลือกกลุม่ ตัวอย่าง ระดับการศึกษา ตัวแปรทีศ่ กึ ษา ประเภทของเครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล น�า
แบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้กรรมการ
ควบคุมการท�าปริญญานิพนธ์พจิ ารณาเพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
เนือ้ หาและผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแบบลักษณะรายละเอียดของงานวิจยั ตาม
ข้อเสนอของกรรมการควบคุม น�าแบบสรุปลักษณะรายละเอียดของงาน
วิจยั เก็บข้อมูลกับงานวิจยั เพือ่ ตรวจสอบความครบถ้วนของเนือ้ หาในเครือ่ ง
มือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั เพือ่ ใช้เก็บข้อมูลจริงต่อไปซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง
ทีใ่ ช้เป็นส่วนหนึง่ ของประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีด้ ว้ ย
การวิ ัย
1. ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม สามารถ
สรุปได้ดงั นี้ 1) จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะ
ผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแบบภาวะผูน้ า�
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มากทีส่ ดุ จ�านวน 19 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 57.14 2) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน
35 เล่ม จ�าแนกตามสมมติฐานของการวิจยั พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีสมมติฐานของการวิจยั มากทีส่ ดุ
คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ คี ณ
ุ วุฒิ
แตกต่างกันมีแบบภาวะผูน้ า� ในการบริหารงานแตกต่างกันผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีบ่ ริหารสถานศึกษาขนาดแตกต่างกัน
มีแบบภาวะผูน้ า� ในการบริหารงาน แตกต่างกัน จ�านวน 6 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 17.14 3) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม
จ�าแนกตามประชากร พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ประชากรทีใ่ ช้เป็นครู มากทีส่ ดุ จ�านวน 13 เล่ม คิดเป็น
ร้อยละ 37.14 4) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม
จ�าแนกตามกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ทีใ่ ช้เป็นกลุม่ ตัวอย่างเป็นครู จ�านวน 17 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 48.57
5) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตาม
การก�าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ก�าหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ
เครสซีและมอร์แกน มากทีส่ ดุ จ�านวน 25 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 71.43
6) จ�าแนกตามวิธกี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า�
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา การสุม่ แบบสัดส่วนเชิงชัน้ (Stratified Random
Sampling) มากทีส่ ดุ จ�านวน 20 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 57.14 7) ผลการ
สังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตามตัวแปรที่
ศึกษา ตัวแปรอิสระ / ตัวแปรต้น พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร มากทีส่ ดุ จ�านวน 15 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 42.86 จ�าแนกตามตัวแปรตาม พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะ
ผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร มากทีส่ ดุ จ�านวน
11 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 31.43 8) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั
จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตามเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั พบว่า งานวิจยั ที่
เกีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แบบสอบถาม มากทีส่ ดุ
จ�านวน 35 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของ
วิจยั จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตามการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ พบว่า

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา การค�านวณค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟา ด้วยสูตรของครอนบาค มากทีส่ ดุ จ�านวน 32 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 91.43 9) ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะของวิจัย
จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตามวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
SPSS จ�านวน 35 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100 10) ผลการสังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะ
ของวิจัย จ�านวน 35 เล่ม จ�าแนกตามสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่
ค่าร้อยละมากที่สุด จ�านวน 34 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 97.14 11) ผลการ
สังเคราะห์คณ
ุ ลักษณะของวิจยั จ�านวน 35 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 100
3. ผลการศึกษาผลการวิจยั เกีย่ วภาวะผูน้ า� สามารถสรุปและสังเคราะห์
เป็นผลการวิจยั มีสาระส�าคัญ ดังนี้ ผลการวิจยั เกีย่ วกับแบบภาวะผูน้ า�
จ�านวน 27 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 77.14 ผลการวิจยั เกีย่ วกับบทบาท
ภาวะผูน้ า� จ�านวน 8 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 22.86 ผลการวิจยั เกีย่ วกับ
พฤติกรรมภาวะผูน้ า� จ�านวน 2 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 5.71 และผลการวิจยั
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ า� กับการบริหารสถานศึกษา จ�านวน 13 เล่ม
คิดเป็นร้อยละ 37.14
2. ผลการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะ
ของงานวิจยั มีคา่ ขนาดอิทธิพลสามารถสรุปได้ดงั นี้ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ
ผูน้ า� แบบแลกเปลีย่ นเชิงลบ (d=0.3200) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผล
ต่อประสิทธิผลสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูง
ทีส่ ดุ เรียงจากมากไปหาน้อย 3 ล�าดับ คือ ด้านการริเริม่ สิง่ ใหม่ (d=0.253)
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา จ�าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการริเริม่ สิง่ ใหม่
(d=0.107) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา
จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ด้านการจูงใจ (d=0.234) ความพึงพอใจของครูตอ่ การมีความพึงพอใจ
ต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ ที่
มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการพัฒนาตนเอง (d=0.169)
ความพึงพอใจของครูตอ่ การมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพล
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการเรียนการสอน (d=0.2440) ความพึงพอใจของ
ครูตอ่ การมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ �าทางการบริหารของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพล
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านความเป็นผูน้ า� แบบร่วมมือ (d=0.3907) ความพึงพอใจ
ของครูตอ่ การมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหารของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จ�าแนกตามจ�านวนนักเรียนในโรงเรียนทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพล
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการพัฒนาตนเอง (d=0.5638) ภาวะผูน้ า� เชิงปฏิรปู
และภาวะผูน้ า� เชิงการจัดการของผูบ้ ริหารตามทัศนะของครู จ�าแนกตามเพศ
ที่มีค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยสูงที่สุด คือ บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
( d =4.527) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและครู จ�าแนกตามต�าแหน่ง ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ภาวะผูน้ า� แบบสนับสนุน (d=0.585) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
เอกชนตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู จ�าแนกตามเพศ ทีม่ คี า่ ขนาด
อิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� แบบสนับสนุน (d=0.878) ภาวะผูน้ า�
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
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จ�าแนกตามอายุ ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� แบบสนับสนุน
(d=0.8444) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและครู จ�าแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ภาวะผูน้ า� แบบสัง่ การ (d=0.2225) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหารและครู จ�าแนกตามประสบการณ์ในการ
บริหารงาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� แบบสนับสนุน
(d=0.3507) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริหารและครู จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน (d=0.8088) ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ การกระตุน้
การใช้ปญ
ั ญา ( d =0.3661) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา จ�าแนกตามประสบการณ์
ในการท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ การให้รางวัลตาม
สถานการณ์ ( d =0.9024) ภาวะความพึงพอใจของบุคลากรต่อภาวะผูน้ า�
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน จ�าแนกตามประสบการณ์
ท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการมีความยืนหยัด
(d=0.2822) ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
จ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ
คือ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ (d=0.4330) ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน ทีม่ คี า่ ขนาด
อิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการมีอทิ ธิพลเชิงอุดมการณ์ (d=0.7300)
ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์การท�างาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ งานกิจการ
นักเรียนนักศึกษา (d=0.7487) ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่
สูงทีส่ ดุ คือ งานกิจการนักเรียนนักศึกษา (d=0.7487) ความพึงพอใจของ
ครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนนิตบิ คุ คล จ�าแนกตามอายุ
ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� ด้านความสามารถ
(d=3.1642) ความพึงพอใจของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนนิตบิ คุ คล จ�าแนกตามประสบการณ์ ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่
สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� ด้านความน่าเชือ่ ถือ (d=1.0145) ความพึงพอใจ
ของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนนิตบิ คุ คล จ�าแนกตาม
ระดับการศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� ด้านความ
สามารถ (d=11.120) ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษา จ�าแนกตามอายุ ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้าน
มุง่ สัมพันธ์ (d=0.1773) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสตรีจา� แนกตามประสบการณ์
ในการบริหารงาน ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านมุง่ เกณฑ์
(d=0.3420) ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน
ของครูในสถานศึกษา ในภาพรวม ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ
ด้านความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ (d=1.3953) ภาวะผูน้ า� ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพล
เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ภาวะผูน้ า� แบบเปลีย่ นสภาพการสร้างบารมี (d=1.036)
ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการค�านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (d=0.2625) ภาวะผูน้ า� การเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่
สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (d=0.2479)
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อ ิปราย
1. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้ หาและการวิเคราะห์อภิมาน ของ
นักศึกษาปริญญาโททีพ่ มิ พ์เผยแพร่ในระหว่าง พ.ศ. 2547-2558 พบว่า
งานวิจัยที่นา� มาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์
ผูศ้ กึ ษาวิจยั ส่วนใหญ่สนใจท�าการศึกษาอยูใ่ นช่วง ปี พ.ศ. 2547-2558
โดยแหล่งผลิตผลงานมาจากมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ทีผ่ ลิต
ในปีการศึกษา 2548 มากทีส่ ดุ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มีระดับการศึกษาทีท่ า� วิจยั คือ ระดับขัน้ พืน้ ฐาน มากทีส่ ดุ
เป็นงานวิจยั เชิงพรรณนา/ส�ารวจทัง้ หมด มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ า�
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มากทีส่ ดุ การตัง้ สมมติฐานแบบทางเดียว
มากทีส่ ดุ ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นครูผสู้ อน/บุคลากร
มากที่สุด มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ต�่าสุด คือ ใช้ประชากรเป็น
กลุม่ ตัวอย่าง ตัวแปรทีใ่ ช้ศกึ ษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ตัวแปรเชิงคุณภาพ
มากที่สุด จ�าแนกตามตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแปรเชิงคุณภาพ ประเภท
ของเครือ่ งมือ มากทีส่ ดุ คือ แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือ คือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง และค่าความเชือ่ มัน่ วิธกี ารค�านวณ
คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สา� เร็จรูป SPSS สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติ
พืน้ ฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน t-test F-test Multiple Regression Analysis และ
Correlation Coefficient ผลการวิจยั มากทีส่ ดุ คือ ผลการวิจยั เกีย่ วกับ
แบบภาวะ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการน�าผลการวิจยั ไปใช้ และข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับการวิจยั ครัง้ ต่อไป จึงเห็นได้วา่ การวิจยั เกีย่ วกับภาวะผูน้ า� ของผู้
บริหารสถานศึกษามีทงั้ การศึกษาระเบียบวิธวี จิ ยั ส่วนใหญ่เป็นการวิจยั
ในเชิงปริมาณหรือการส�ารวจ แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษาด้วยระเบียบวิธวี จิ ยั เชิง
คุณภาพ จึงควรได้มกี ารสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารด�าเนินการวิจยั ด้วย
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพให้มากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีม่ คี วาม
ละเอียดลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ
ผูว้ จิ ยั ส่วนใหญ่นา� มาใช้กนั เป็นจ�านวนมาก ซึง่ อาจเป็นเพราะสะดวกต่อ
การเก็บข้อมูล การค�านวณค่าสถิติ หรือเป็นเพราะการน�าข้อมูลเดิมมา
ท�าการวิจยั ต่อยอด เพือ่ ให้ทราบถึงภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารในด้านอืน่ ๆ ที่
ยังไม่เคยได้มกี ารท�าวิจยั ขึน้ โดย อดุลย์ วังศรีคณ
ู (2543, หน้า 6) และสุรตั น์
สิงเวียง (2543, หน้า 22) กล่าวว่า การสังเคราะห์ หมายถึง ระเบียบวิธกี าร
ศึกษาข้อเท็จจริง เพือ่ ตอบปัญหาใดปัญหาหนึง่ โดยการรวบรวมหน่วย
ย่อยๆ หรือส่วนต่างๆ ของผลการวิจยั ทีเ่ ป็นข้อความรูจ้ ากงานวิจยั หลายๆ เรือ่ ง
ทีศ่ กึ ษาปัญหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาสังเคราะห์อย่างมีระบบและ
น�ามาบรรยายสรุปรวมกันเป็นข้อความรูท้ สี่ อดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน
ให้เป็นเนือ้ เรือ่ งเดียวกัน จนเกิดเป็นองค์ความรูใ้ หม่ และน�าเสนอข้อสรุป
อย่างเป็นระบบ
2. สังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน โดยศึกษาค่าขนาดอิทธิพล
ตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา และความแปรปรวนของขนาดอิทธิพลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามตัวแปรอิสระ พบว่า ภาวะผูน้ า� ของ
ผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษา ค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ
0.2771- 0.3200 ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ
มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.024-4.527 ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จ�าแนกตามวุฒกิ ารศึกษา ทีม่ คี า่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ ี่

ระดับ 0.005-11.122 ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท�างาน มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.001 - 0.9024
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาจ�าแนกตามต�าแหน่ง มีค่า
ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.118-0.585 ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จ�าแนกตามอายุ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.0681 - 3.1642
ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน มีคา่
ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.0627 - 2.6250 ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผล
ต่อคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ านของครูในสถานศึกษา ในภาพรวม มีคา่
ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.2732-1.5065 ความพึงพอใจของครู
ต่อการมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จ�าแนกตามเพศ มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.019 - 0.169
ความพึงพอใจของครูตอ่ การมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามระดับการศึกษา มีคา่ ขนาดอิทธิพล
เฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.0104 - 0.2440 ความพึงพอใจของครูตอ่ การมีความพึงพอใจ
ต่อภาวะผู้น�าทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท�างาน มีคา่ ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.0511 - 0.3907
ความพึงพอใจของครูตอ่ การมีความพึงพอใจต่อภาวะผูน้ า� ทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามจ�านวนนักเรียนในโรงเรียน มีคา่
ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 0.164 - 0.5638 ความพึงพอใจของครูผสู้ อน
ทีม่ ตี อ่ ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนนิตบิ คุ คล จ�าแนกตามอายุ มีคา่ ขนาด
อิทธิพลเฉลีย่ อยูท่ รี่ ะดับ 3.1642
จากการสังเคราะห์คา่ ขนาดอิทธิพลของงานวิจยั เกีย่ วกับภาวะ
ผูน้ า� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา พบว่า ประสบการณ์ในการท�างานและ
ต�าแหน่งมีคา่ ขนาดอิทธิพลความแปรปรวนค่อนข้างน้อยกว่าเพศ วุฒกิ ารศึกษา
อายุ และขนาดโรงเรียน ทั้งอาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถาม
ในงานวิจยั ทัง้ 35 เล่ม มีความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อค�าถามอยูใ่ นระดับมาก
จึงท�าให้ผลของค่าขนาดอิทธิพลมีระดับสูง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปราณี พิพฒ
ั น์สถิตกุล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง การสังเคราะห์
งานวิจยั ด้านวนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้
กลุม่ สาระภาษาไทยของนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : การวิเคราะห์
อภิมาน ผลการศึกษาพบว่า 1) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับนวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์มกี ารศึกษามากทีส่ ดุ ในปี พ.ศ. 2551 สาขาทีท่ า�

การศึกษามากทีส่ ดุ คือ สาขาหลักสูตรและการสอน งานวิจยั ส่วนใหญ่
มีจา� นวนหน้าทัง้ หมด 201 - 250 หน้า เมือ่ ไม่รวมภาคผนวกมีจา� นวน
51 - 100 หน้า 2) งานวิจยั ทีม่ ตี อ่ ค่าขนาดอิทธิพล ได้แก่ 2.1) เนือ้ หาสาระ
ของงานวิจยั พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีจา� นวน 6 ตัวแปร ได้แก่ วัตถุประสงค์
การวิจยั แนวคิด/ทฤษฎี จ�านวนแนวคิด/ทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จ�านวนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ สือ่ การสอน และจ�านวนสือ่ การสอน
โดยมีคา่ เฉลีย่ ขนาดอิทธิพลอยูใ่ นช่วงตัง้ แต่ 0.43 ถึง 6.84 2.2) ด้านวิธี
วิทยาการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีส่ ามารถอธิบายความแตกต่างของค่าขนาด
อิทธิพลอย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 มีจา� นวน 9 ตัวแปร ได้แก่
ประเภทสมมติฐาน จ�านวนสมมติฐาน ระดับชัน้ ของกลุม่ ตัวอย่าง กระบวนการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่าง แบบแผนการวิจยั เชิงทดลอง จ�านวนเครือ่ งมือวิจยั
ระยะเวลาในการทดลอง และประเภทสถิตทิ ใี่ ช้ โดยค่าเฉลีย่ ขนาดอิทธิพล
มีคา่ อยูใ่ นช่วงตัง้ แต่ 0.43 ถึง 6.74 ส่วนตัวแปรทีไ่ ม่สามารถอธิบายความ
แตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล มีจา� นวน 5 ตัวแปร ได้แก่ จ�านวนตัวแปรตาม
จ�านวนตัวแปรต้น ประเภทเครือ่ งมือ ชนิดของความเชือ่ มัน่ และคะแนน
คุณภาพงานวิจยั
อเสนอ น
1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า ภาวะผูน้ า� ของผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ควรมี
คุณลักษณะทางร่างกาย คุณลักษณะด้านภูมหิ ลังทางสังคม คุณลักษณะ
ด้านสติปญ
ั ญาและความสามารถ คุณลักษณะด้านคลิกภาพ คุณลักษณะ
ทีเ่ กีย่ วกับงาน คุณลักษณะทางสังคม และควรใช้ภาวะผูน้ า� ตามสถานการณ์
ควรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความยุตธิ รรมในการปกครองคนในองค์การ
เพือ่ ให้องค์การเกิดความสามัคคี และร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั ภิ าระหน้าที่
ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการสังเคราะห์งานวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการสังเคราะห์งานวิจยั เกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบนั
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2. ผลที่เกิดจากผูทดลอง (Experimenter Effect) ลักษณะของผูทดลองที่สามารถ
สงผลตอตัวแปรตามได คือ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) เชน เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ
เปนตน และลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Attributes) เชน ความอบอุน ความมีอาํ นาจ
ความวิ ตกกัง วล ความเชื่อมั่น ในตนเอง เปนตน ถาผู ทดลองในกลุ มควบคุม และกลุ มทดลองเปน
คนละคนกัน และมีความแตกตางกันมากตามลักษณะดังกลาวผลการวิจัยก็มีความคลาดเคลื่อน
อีกประการหนึ่งคือความคาดหวังของผูทดลอง (Experimenter Expectancy) ที่ตองการ
ใหผลการทดลองเปนไปตามสมมติฐ าน ทํ า ใหพฤติก รรมของผู ทดลองมีค วามลํา เอีย งในการ
ดําเนินการทดลองและการวัดผลการทดลองได
3. ผลที่เกิดจากการเรียงลําดับเงื่อนไขการทดลอง (Sequencing Effect) ในการทดลอง
ที่ใหกลุมเดียวกันรับการทดลองทุกเงื่อนไขการทดลอง ผลที่เกิดจากเงื่อนไขแรกอาจตกคาง (Carry Over Effect) ไปยังเงื่อนไขการทดลองถัดไป เชน ถาใหรางวัลการกระทําดวยเงิน 5 บาทกอนและตาม
ดวยการใหรางวัล 15 บาท จะทําใหมีการจูงใจในระดับหนึ่งในครั้งแรก และสูงขึ้นเมื่อไดรับรางวัลครั้งที่ 2
แตถาใหรางวัลครั้งแรก 15 บาท และตอมาให 5 บาท จะทําใหแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการใหรางวัล
5 บาท ครั้งหลังนอยกวาครั้งแรก ซึ่งถือวาเปนผลจากการจัดลําดับเงื่อนไขการทดลอง (Order Effect)
4. ตัวแปรเกินอื่นๆ ที่ตองควบคุมในการทดลอง ไดแก ความชํานาญการของผูไดรับ
การทดลองที่ ผ านการทดลองมาแลวหลายครั้ ง จะทํา ใหผู รั บ การทดลองมี ค วามคุ นเคยกับ
กระบวนการวิจัยหรือเนื้อหาในการทดลอง ซึง่ จะเปนความคลาดเคลื่อนในการทดลองได

ลักษณะของการแปรเปลี่ยนของตัวแปรอิสระมีลกั ษณะใดบาง
การกําหนดลักษณะของตัวแปรอิสระ จะชวยใหผูวิจัยสามารถทําการทดลองไดหลายเรื่อง
โดยใชตัวแปรเดียวกัน แตตองพิจารณาเลือกอยางสมเหตุสมผลทางหลักวิชา รูปแบบดังกลาวมีดังนี้
1. การใหกับไมให (Presence versus Absence) คือ ใหกลุมทดลองไดรับการจัดกระทํา
เชน ใหกลุมทดลองนั่งสมาธิ วันละ 10 นาที เปนเวลา 1 เดือน แตกลุมควบคุมไมไดรับการจัดกระทําใดๆ
แลวมีการวัดระยะเวลาการใหความสนใจในการเรียนหลังการทดลอง
กรณีที่ใหกลุมทดลองไดรับการสอนแตกลุมควบคุม ไมไดรับ การสอน แลววัด
ผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองเพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน กรณีดังกลาวยอมไมสมเหตุสมผลที่จะสรุปวาการ
สอนดังกลาวไดผลดี
2. การใหวิธีที่ตางกัน (Types of Variables) เปนการจัดกระทํากับกลุมตางๆ ดวยวิธีตางกัน
เชน กลุมทดลองไดรับการสอนโดยวิธีใหม กลุมควบคุมไดรับการสอนโดยวิธีเดิม หรือวิธีปกติ หรือวิธีตาม
คูมือครู หรืออาจใชวิธีที่เปนนวัตกรรมใหม 2 กลุม เชน ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2 รูปแบบในการทดลอง
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3. การใหรูปแบบที่ตางกัน (Amount of Variables) เปนการศึกษาปริมาณที่เหมาะสม
เชน กําหนดใหขนาดกลุมตางกันในการอภิปราย 3 คน กับ 5 คน เพื่อตองการทราบวาขนาดเทาไร
จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวา อาจกําหนดจํานวนครั้งการ กตางกัน หรือความถี่ของการเสริมแรง
ตางกันเพื่อศึกษาวาสงผลตอตัวแปรตามตางกันหรือไม
เง่อน ข ี่แสดง ง วามสัม นั เ ิงสาเ ตและ ลมีอะ รบาง
การที่จะหาคําตอบวาตัวแปรอิสระสงผลตอตัวแปรตามหรือไม เชน การ กสมาธิสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม หรือวิธีสอนที่ใชนวัตกรรมสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
จากวิธีสอนแบบปกติหรือไม มีเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1. เงื่อนไขความจําเปน (Necessary Condition) คือ วิธีที่นาํ มาทดลองตองเปนอิทธิพล
ตอตัวแปรตามจริงๆ โดยมีทฤษ ีหรืองานวิจัยสนับสนุนมิใชคิดขึ้นเองโดยไมมีทฤษ ีรองรับ เชน การ ก
สมาธิจะทําใหระยะเวลาของการสนใจการเรียนนานขึ้น และจดจออยูกับสิ่งที่ตองศึกษาดีขึ้น ซึ่งนาจะ
สงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจะตองคิดวิธีทดลองที่อยูบนพื้นฐานของทฤษ ี
และงานวิจัย
2. เงื่อนไขความพอเพียง (Sufficient Condition) คือ จํานวนหรือปริมาณการจัดกระทํา
ตัวแปรอิสระอยางเพียงพอจนสงผลตอตัวแปรตาม เชน ถาทําการ กสมาธิเพียง 2 - 3 ครัง้ อาจไมเพียงพอ
ที่จะทําใหนักเรียนมีความสนใจนานขึ้นจนสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น หรือในการ ก
ทักษะการเรียน ทักษะการอาน หรือทักษะทางกี าตางๆ ถาทําการ กไมเพียงพอก็ไมสงผลตอการ
พั นาทักษะนั้นๆ เงื่อนไขนี้ชี้ใหเห็นวาควรกําหนดจํานวนครั้ง หรือความยาวนานในการทดลองที่
เหมาะสมเพียงพอที่ตัวแปรอิสระสามารถสงผลตอตัวแปรตามได โดยการศึกษางานวิจยั ทํานองเดียวกัน ที่
ไดทําการวิจัยมาแลวอยางทั่วถึง ถาทําการทดลองหลายครั้งเกินไปหรือนานเกินไปก็ไมดี เพราะเปดโอกาส
ใหเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นของผลการทดลองที่ เ กิ ด จากตั ว แปรเกิ น ตางๆ มากขึ้ น เชน วุ ิ ภ าวะ
เหตุการณแวดลอม เปนตน
เราสามาร วบ ม วาม ลาดเ ล่อนในการ ดลอง ดอยาง ร
การที่ผลการทดลองไมไดเปนผลที่เกิดจากตัวแปรอิสระเพียงอยางเดียว คือ มีอิทธิพลของตัวแปรเกิน
รวมอยูดวยนั้น ถือวาผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อนในทางป ิบัติแลว ไมสามารถควบคุมการทดลอง
ใหปราศจากความคลาดเคลื่อนไดอยางสิ้นเชิง แตสามารถควบคุมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในระดับ
ที่ยอมรับได โดยการควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญถาสามารถควบคุมตัวแปรเกินไดจนผลการวิจัยเปนผลที่
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระโดยแทจริง ถือวาการวิจัยมีความตรงภายใน (Internal Validity)
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วิ ธี ค วบคุ ม ตั ว แปรเกิ น ที่ สํา คั ญ ไดหลายวิ ธี คื อ 1)ใชการกํา จั ด ตั ว แปรเกิ น ออกไป เชน
เสียงรบกวน หรือสิ่งแวดลอมตางๆ ทีส่ ามารถกําจัดได 2) การใชวิธีทางสถิติเพื่อกําจัดอิทธิพลของตัวแปร
เกินบางตัว เชน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA) เพื่อควบคุมผลสัมฤทธิ์พื้นฐานที่กลุม
ทดลองและกลุมควบคุมซึ่งมีแตกตางกันกอนการทดลอง และ 3) การนําตัวแปรเกินเขาไปไวในแบบแผน
การทดลอง เชน ทําการควบคุมตัวแปรเกินเชาวนปญญาโดยการจัดใหมีกลุมเชาวนปญญาสูง และกลุม
เชาวนปญญาต่ําอีกหนึ่งตัวแปร นอกจากมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม
นอกจากวิ ธีค วบคุม ตั ว แปรเกิน ดั ง กลาวขางตนแลวยั ง มี เ ทคนิ ค การควบคุม ตั ว แปรเกิน
ที่จะตองใชรวมกับแบบแผนการทดลองตาง ๆ ตามความเหมาะสมดังนี้
1. การสุม (Randomization) การสุม คือ การเลือกผูดําเนินการทดลองโดยเปดโอกาส
ใหทุก ๆ หนวยมีโ อกาสไดรับ การเลือ กเทาๆ กั น เปนวิธีก ารทางสถิติที่สํา คัญ ที่สุด ในการควบคุม
ตั ว แปรเกิ น ซึ่ง รับ ประกัน ไดวาตัว แปรเกิน ทั้ง ที่รู และไมรู จะไดรับ การปรับ ใหมีอ ยู เทาเทีย มกัน
(Constancy) ทั้งในกลุมทดลองและกลุมควบคุม การสุมในการทดลองมี 2 ระยะ คือ
1.1) การสุมจากประชากร (Random Selection) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทน
ของประชากร จะทํา ใหสามารถสรุป พาดพิง ผลการวิจัย ไปยัง ประชากรได(Generalization) เชน
สุมนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจากประชากรที่กาํ หนด
1.2) การสุมเขากลุม (Random Assignment) เพื่อใหกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
มีลกั ษณะตางๆ เชน แรงจูงใจ สติปญญา เจตคติ ความรูพื้นฐาน เปนตน เทากันกอนที่จะทําการทดลอง
เพื่อใหผลการทดลองมีความตรงภายใน (Internal Validity) โดยการสุมดวยวิธีจับ ลากทีละคนเขาทั้ง
สองกลุมสลับกัน
การสุมสําหรับการทดลองตามอุดมคติสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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ประชากร (Population)
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยาง (Sample)
สุมนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 60 คน

สุมกลุมตัวอยางเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม
(Random Assignment)

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน
กลุมทดลอง (Experimental Group)

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 30 คน
กลุมควบคุม (Control Group)

ภาพที่ 2 แสดงวิธกี ารสุมจากประชากรและการสุมเขากลุมเพื่อการทดลอง
การสุมสําหรับการทดลอง ในทางป ิบัติจริงไมสามารถใชวิธีการสุมตามแบบในภาพขางบน
ไดเสมอไป เพราะไมสามารถสุมจากประชากรโดยตรงได เมื่อมีการกําหนดประชากรกวางขวางมากขึ้น
เชน ถากําหนดประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุง เทพมหานคร จะไมสามารถนํา
นักเรียนที่สุมไดจากโรงเรียนหลายๆ โรงเรียน มาทําการทดลองได ดังนั้นจึงตองใชวิธีสุมอีกวิธีหนึ่ง
โดยการกําหนดประชากรเปน 2 ระดับ คือ ประชากรเปาหมาย (Target Population) ไดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ทุกคนในกรุงเทพมหานคร และประชากรสุม (Experimentally Accessible Population)
แลวจึงสุมเขากลุม (Random Assignment) เพื่อการทดลองตอไป ผูวิจัยจะตองเลือกประชากรสุมที่มี
ลักษณะคลายคลึงกับประชากรเปาหมาย เชน ไมเปนโรงเรียนที่มีการคัดเลือกนักเรียนเกงเขาเรียน หรือ
นักเรียนที่อยูในสภาพแวดลอมแตกตางจากโรงเรียนที่มากเกินไป เปนตน วิธีสุมแบบนี้เหมาะสําหรับ
นําไปใชไดกวางขวางในการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธีการสุมดังกลาวสามารถแสดง
เปนแผนภาพไดดังนี้
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ประชากรเปาหมาย (Target Population)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร
ประชากรสุม (Experimentally Accessible Population)
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหอวัง
สุมจากประชากรสุม (Random Selection)

กลุมตัวอยางนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 60 คน
สุมเขากลุมเพือ่ การทดลอง
(Random Assignment)

กลุมทดลอง
จํานวน 30 คน

กลุมควบคุม
จํานวน 30 คน

ภาพที่ 3 แสดงวิธกี ารสุมจากประชากรสุม และการสุมเขากลุมเพื่อการทดลอง
2. การจับคู (Matching) เปนวิธีควบคุมตัวแปรเกินที่ตองการหนึ่งตัวหรือมากกวา โดยการ
ทําใหผูรับการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีปริมาณของตัวแปรเกินที่ตองการควบคุมเทากัน
โดยผูวิจัยจะตองเลือกตัวแปรเกินบนพื้นฐานความรูทางทฤษ ี วิธีจับคูทําใหการทดลองมีความไวมากขึ้น
คือ สามารถเห็นอิทธิพลของตัวแปรอิสระงายขึ้น การจับคูในการทดลองมีหลายวิธีดงั นี้
2.1) การทําใหตัวแปรอิสระมีคาเดียว เชน ถาเพศมีอิทธิพลตอตัวแปรตามก็ใช
เพศชาย หรือเพศหญิงเพียงเพศเดียวทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2.2) การทําตั วแปรเกินใหอยูในแบบแผนการทดลอง เชน ถาผลสัมฤทธิ์ เดิมจะมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม ก็จะเอาระดับความรูเดิมมาเปนตัวแปรอิสระอีกตัวหนึ่ง โดยอาจแบงเปนกลุม เชน
กลุมเกงกับกลุมออน ดังแผนผังขางลางนี้
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การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันและจากชุมชน เพื่อการมีอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน
โรงเรียนบ้านสันกอง เลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๙ ตำาบลแม่ไร
อำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๒๔๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ามายาวนาน และยังไม่มีวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างยัง่ ยืนได้ ส่วนใหญ่รฐั บาลทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร จะใช้วธิ กี ารแก้ปญ
ั หาแบบระยะสัน้ เช่น
การจำานำาข้าว, รัฐรับซื้อผลผลิตไว้เอง เป็นต้น ซึ่งก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้แบบชั่วคราวเท่านั้น ต้นตอของ
ปัญหาหลักๆ ก็คอื มีผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด ทำาให้ตอ้ งเร่งรีบขายออกไป จึงส่งผล
ทำาให้ราคาตกตำา่ ลง และปัญหาขาดหน่วยงานทีจ่ ะมาจัดสรร วางแผนการปลูก วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
ให้กับเกษตรกร เพราะก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจปลูกพืช หรือทำาปศุสัตว์อะไร มักจะอ้างอิงราคา
ผลผลิตในปัจจุบัน ผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดที่มีราคาแพงขณะนั้นก็มักจะนิยมไปปลูกชนิดนั้น ๆ
ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การอ้างอิงราคาพืชผลทางการเกษตรแบบนี้ไม่ได้ เพราะผลผลิตทางการเกษตร
มักใช้เวลานานกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งการที่เกษตรกรหันมาเพาะปลูกหรือทำาการเกษตรเหมือนกันหมด
ก็ทาำ ให้ราคาตกตำา่ จึงส่งผลทำาให้ราคาสินค้าเกษตรลดตำา่ ลง และกลายเป็นปัญหาจนทำาให้รฐั บาลต้องเข้า
มาช่วยเหลืออยู่เสมอๆ ต่อมาก็มีเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจบางส่วนหันมาให้ความสนใจ
ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร แทนที่
จะขายผลผลิตโดยตรงให้กบั นายทุนเพียงอย่างเดียว ซึง่ นัน้ ก็เป็นการแก้ปญ
ั หาอีกทางเลือกหนึง่ ทีเ่ กษตรกร
สามารถนำามาปรับใช้ได้ เช่นเดียวกันกับความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ในการเตรียมนักเรียน
ให้พร้อมกับชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นเรือ่ งสำาคัญของกระแสการปรับเปลีย่ นทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ส่งผลต่อวิถีการดำารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง โรงเรียนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมให้นกั เรียนมีทกั ษะสำาหรับการออกไปดำารงชีวติ ในโลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ ๒๐ และ ๑๙ โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่สำาคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ ๒๑
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ กลุ่มนักเรียนที่ดำาเนินการในกิจกรรมโครงการต่างๆ
จึงขาดการดำาเนินงานทีต่ อ่ เนือ่ ง บางครัง้ สินค้าก็ไม่พอกับความต้องการของคณะศึกษาดูงาน เช่นเดียวกับ
คนในชุมชนที่ประสบปัญหาทางด้านการจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของ
ชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ ๙๕ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนประกอบอาชีพหัตถกรรม ซึ่งสินค้าทางการเกษตรส่วนใหญ่ขายให้
กับพ่อค้า ส่วนงานหัตถกรรมก็จะผลิตเพื่อใช้เองในครัวเรือนและส่งขายให้ร้านค้าและมีราคาถูก
เพราะต้องแบ่งรายได้ให้กับพ่อค้าคนกลางด้วยจึงทำาให้มีรายได้น้อย
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สร้างสรรค์งานโรงเรียนนักคิด

โรงเรียนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน ผู้นำากลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ประกอบการ
เจ้าของธุรกิจร้านต้นนำา้ ได้ปรึกษาหารือในการร่วมกันพั นาโรงเรียนและชุมชน เพือ่ ให้โรงเรียนและชุมชน
สามารถดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน นำาทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพั นา และก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ ด้วยการนำาสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน และของดีในชุมชนมาถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา
ให้กับลูกหลาน และจัดจำาหน่ายสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนให้กับผู้ที่สนใจ ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้
ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ด้วยการ
ให้ความรู้ และการรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านและนักเรียนโดยผู้ประกอบการนำามา
ผลิตเป็นสินค้า นอกจากนั้นแล้ว นักเรียนและชาวบ้านยังสามารถมาเป็นแรงงานให้กับผู้ประกอบการ
ในการผลิตสินค้า สร้างรายได้ระหว่างเรียนและครอบครัวในอีกทางหนึ่ง ในส่วนขององค์กรส่วนท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยการให้การสนับสนุนงบประมาณในการจ้างวิทยากรมาช่วยในการอบรมให้ความรู้
เรื่องการทำาการเกษตรอย่างถูกวิธี และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าราคาสินค้าทาง
การเกษตรให้สูงขึ้น นอกจากนั้นแล้วในส่วนของโรงเรียน ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำา
แหล่งเรียนรู้ การแปรรูปผลผลิตจากโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
อาหารกลางวัน และผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนอย่างเต็มที่ เพราะนอกจากจะส่งผลดีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ที่สามารถพั นาให้นักเรียนเป็นคนเก่งในเรื่องของทักษะอาชีพ ที่สามารถเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง ยังสามารถช่วยให้นกั เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ช่วยพ่อแม่และครอบครัวในอีก
ทางหนึ่งด้วย และยังให้ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนจัดทำาเป็นศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ และเป็นฐานในการ
แปรรูปและผลิตสินค้าด้วย เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนต่างมีส่วนช่วยในการก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้การแปรรูป
ผลผลิตจากโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน และผลผลิตทาง
การเกษตรจากชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพั นาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน
ในอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี เป็นรูปธรรม สามารถส่งผลดีโดยรวมในอนาคตอย่างยั่งยืน ดังนี้

ผนภูมิ ดงองคประกอบ ีช ย ห้เกิดก�รพั น� หลงเรียนรู้
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ก�รออก บบน ัตกรรมเพอก�รพั น�
ในการออกแบบนวัตกรรม การแปรรูปผลผลิตจากโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออาหารกลางวัน และผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน มีวิธีการออกแบบโดยอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ผู้ประกอบกิจการธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพั นา
แหล่งเรียนรู้ โดยใช้ศูนย์จำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร ดังนี้

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นเพอพั น�
โรงเรียนบ้านสันกองพั นาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากผลผลิต
ทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและจากชุมชน โดยได้นำาเอาผลผลิตที่มีอยู่
ในโรงเรียนมาดำาเนินการแปรรูปและทำาเป็นผลิตภัณฑ์จำาหน่ายอย่างครบวงจรภายในโรงเรียน ผลผลิต
บางส่วนแปรรูปและส่งขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจแบรน ต้นนำ้า เพื่อนำาไปผลิตเป็นสินค้าอื่น ๆ เช่น
การนำาสมุนไพรตากแห้ง อาทิเช่น ดอกอัญชันตากแห้ง ไพรตากแห้ง มาสกัดเป็นนำ้ามันเป็นส่วนผสม
การทำาครีมบำารุงผิว และสบู่สมุนไพร เป็นต้น และขยายผลไปสู่ชุมชน และนำาสินค้าที่ตนเองมีมาจำาหน่าย
ที่ศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ และขายตลาดออนไลน์ โดยสรุปขั้นตอนการพั นาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ดังนี้
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ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ระบบ ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
คุณภ�พ ปฏิบัติ
ศึกษาสภาพการณ์ที่
จะดำาเนินการ

Plan

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จัดวางระบบและจัดทำา
แผนงานโครงการ
และแผนบริหารความเสี่ยง

Do

ดำาเนินการตามแผน

Check

ตรวจสอบการดำาเนินงาน
นิเทศติดตามผลการทำางาน
ประเมินผลการทำางาน

Act

ดำารงรักษา

รายงานผล
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ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พั นา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ปองกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพั นาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเปาหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ผนภูมิ ดงก�ร ร้�ง ละก�ร ช้ประ ยชนจ�ก หลงเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพั นานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพั นาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ผนภูมิ ดงกระบ นก�รบริจ�คเงินจ�กก�ร ้อ ินค้� ละผลิตภัณ ของนักเรียน ละชุมชน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

รูป รรมที่ภาคภูมิ

๑ นักเรียนได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีแหล่งเรียนรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
มีศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มาจากการลงมือปฏิบัติของนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ
๒ ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และมีศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่มาจากชุมชน
ชุมชนได้จำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำาผลผลิตเหล่านั้น
มาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ ทำาให้ชุมชนมีรายได้ ผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต
๔ ชุมชนได้จำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำาผลผลิตเหล่านั้น
มาทำาเป็นผลิตภัณฑ์ ทำาให้ชุมชนมีรายได้ ผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต
๕ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนโครงการสืบสานพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โรงเรียนได้รบั รางวัลสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมดีเด่น โรงเรียนขนาดใหญ่
โรงเรียนได้รบั รางวัลดีเด่น ด้านการจัดการขยะ โครงการ reen S l ar
๙ โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
๑๐ โรงเรียนได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม โรงเรียนดีประจำาตำาบล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์
รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ประเภทแหล่งเรียนรู้
ก�รขย�ยผล ละก�รเผย พรผลก�รพั น�
หลังจากการดำาเนินงานผลปราก ว่า นอกจากโรงเรียนจะสามารถนำาผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ หลือ
จากโครงการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้ว
ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ชุมชนมี
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งมีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย
จุดเดน หรอลักษณะพิเศษของผลง�นน ัตกรรม
ลักษณะเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ การร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยการนำาผลผลิตทางการเกษตร
สินค้าที่มีอยู่ในชุมชนที่มีราคาตำ่า มาพั นา ปรับปรุง แปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้ที่สนใจ และสามารถช่วยให้นักเรียนมีอาชีพและทักษะในการทำางาน มีรายได้
ระหว่างเรียน ชุมชนเองก็มีรายได้จากการขายสินค้า และการแปรรูปสินค้า นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับ
ประโยชน์จากการซื้อสินค้าของผู้ที่มาซื้อสินค้า จากเงินบริจาคซึ่งผู้ที่มาซื้อสินค้าสามารถนำาส่วนลดที่ได้
มาบริจาคให้กับโรงเรียน โดยสามารถนำาส่วนลดนั้นไปเป็นเงินลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย
เรียกได้ว่าทุก ายต่างได้รับประโยชน์จากการพั นาแหล่งเรียนรู้นี้อย่างเต็มที่
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 96
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
ณ วันนี้มีประโยคหนึ่ง พี่คิดว่าน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนจาก “ครูต้องตามนักเรียนให้ทัน”
เป็น “ครูต้องเดินน�าหน้านักเรียน” ได้แล้ว...น้องดาวเห็นด้วยกับพี่ไหม ?

หากพิจารณาวิถีชีวิตของนักเรียนจะพบว่า มีหลายเรื่องเหลือเกินที่ครูกับนักเรียนห่างไกลกันและยิ่งห่างขึ้น
ทุกวันๆ เริ่มจะคุยกันคนละภาษาเหมือนยิ่งพูดยิ่งไม่รู้เรื่อง หลายครั้งที่ครูพูดเหมือนนักเรียนจะเข้าใจ แต่ถึงเวลาปฏิบัติ
กลับกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งพี่คิดว่า “โลกออนไลน์” นี่แหละคือสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว
นักเรียนส่วนใหญ่ “ไปถึงไหนต่อไหนแล้ว” แต่กลับมีครู (บางส่วน) ยังอยูท่ จี่ ดุ เดิม โดยเฉพาะเรือ่ งการอบรมสัง่ สอนนักเรียน
ครูยังใช้วิธีเดิมๆ จัดกิจกรรมซ�้าๆ ตรงนี้มิใช่ “อะไรๆ ก็ครู” ที่ไม่รู้จักพลิกแพลง ค้นคว้า สร้างสรรค์กิจกรรมแปลกใหม่
น่าสนใจ เพราะมีตวั แปรอีกมากมายทีท่ า� ให้ครูไม่มโี อกาสแม้แต่จะคิดงานใหม่ๆ ได้เลย (พูดถึงเรือ่ งนีพ้ ขี่ อละไว้กอ่ น...) ยังดี
ที่ปัจจุบันหน่วยงานต้นสังกัดได้พยายามจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้น�าความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง
และนักเรียน หัวข้อการอบรมจึงมักจะพบค�าว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ประสมอยู่ด้วยแทบจะทุกหลักสูตร และการอบรม
ก็มไิ ด้จา� กัดเฉพาะในห้องเท่านัน้ บางหลักสูตรสามารถฝึกฝนเรียนรูใ้ นโลกออนไลน์ได้ดว้ ย นับว่าเป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ให้สามารถ
ใช้แอพพลิเคชั่นที่นักเรียนนิยมและเข้าถึงได้รวดเร็วมาสร้างประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ประเด็นนี้
นี่แหละที่พี่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าครูต้องเป็นผู้น�านักเรียนไม่ใช่ให้ครูวิ่งตาม เพราะโลกของเราเคลื่อนตัวไปข้างหน้า
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างฉับไวและถูกต้องนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิง่ และการรับรูห้ รือเรียนรู้
มิได้จ�ากัดเฉพาะบุคคลเหมือนในอดีต ทุกคนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในทุกๆ เรื่อง อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในอนาคต
การเรียนการสอนก็มิได้จา� กัดเฉพาะในห้องเรียนเช่นกัน การศึกษาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวในวิทยาการใหม่ๆ คือ
ความจ�าเป็นทีค่ รูทกุ คนต้องตระหนัก ดังนัน้ หากมีกจิ กรรมใดทีจ่ ะส่งเสริมให้นกั เรียนใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะในโลกออนไลน์
แสวงหาความรู้ได้ก็เป็นเรื่องที่ครูควรสนับสนุนอย่างยิ่ง
พี่เคยจัดการแสดงละครวรรณคดีให้นักเรียนชมแทบทุกปีที่ผ่านๆ มา เมื่อนักเรียนได้ชมแล้วก็ท�าแบบประเมิน
ความพึงพอใจเพื่อเป็นการสรุปงาน รายงานผู้บริหารต่อไป แต่ปีการศึกษานี้พี่และครูในกลุ่มสาระฯ ตกลงกันว่าควรจะ
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ให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมมากกว่า “การชม” เท่านั้น จึงได้จัดประกวด “ภาพถ่ายการแสดงละครพร้อมค�าบรรยายสั้นๆ”
ใครไม่มีโทรศัพท์หรือกล้องถ่ายภาพสามารถขอภาพคนอื่นได้ แต่ถ้าได้รับรางวัลต้องแบ่งรางวัลให้เจ้าของภาพด้วย
การส่งภาพประกวดพี่ใช้วิธีส่งในช่องทาง Messager/Facebook ของพี่ ปรากฏว่ามีนักเรียนส่งภาพเข้าประกวด
แม้จะมีจ�านวนไม่มากนักด้วยสาเหตุบางประการ เช่น นักเรียนหลายคนคิดค�าบรรยายประกอบภาพไม่ได้ บางคนส่งผิด
ช่องทางหรือบางคนก็หลงลืม ข้อสังเกตทัง้ หมดพีจ่ ะน�าไปเป็นข้อมูลเพือ่ แก้ไขปรับปรุงการชมครัง้ ต่อๆ ไป ดังตัวอย่างภาพ
ที่ส่งประกวด

ตัวอย่างภาพถ่ายของนักเรียนขณะชมการแสดงละครวรรณคดีที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม
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ข้อสรุปอีกประการหนึ่งก็คือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้น เพราะในการจัดประกวดภาพครั้งนี้ พี่ยังประกวด
การตอบค�าถามเกีย่ วกับวรรณคดีไทยด้วย เป็นกิจกรรมทีส่ บื เนือ่ งจากการฝึกในห้องเรียน แต่พเ่ี สริม “ความยากให้แตกต่าง
จากการฝึกทัว่ ๆ ไป” โดยเน้นว่านักเรียนสามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตมาตอบได้ เพียงนักเรียนพิมพ์ขอ้ ความทีพ่ กี่ า� หนดให้
ในช่องค้นหาของเบราว์เซอร์ก็จะพบค�าตอบแล้ว แต่ไม่น่าเชื่อว่ามีนักเรียนตอบผิดมากกว่าตอบถูก กิจกรรมดังกล่าว
ก็คือการตอบปัญหาที่มาของวรรณคดีและแก้ไขโคลงโลกนิติ ที่ไม่ถูกต้อง ดังตัวอย่าง

ตอบปัญหาที่มาของวรรณคดี

1. อ่านร้อยกรองต่อไปนี้แล้วตอบค�าถาม
ภุมราการุณสุนทร
เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน
ก ข ก กา ว่าเวียน
อ่านเขียนผสมกมเกย

ไว้หวังสั่งสอน
หนูน้อยค่อยเพียร

1. ใครคือผู้แต่งบทร้อยกรองนี้
ตอบ........................................................................
2. บทร้อยกรองนี้นา� มาจากวรรณคดีเรื่องใด
ตอบ......................................................................

ประกวดโคลงโลกนิติปริศนา
2. เขียนแก้ไขโคลงโลกนิติให้ถูกต้องด้วยลายมืออ่านง่ายและสะอาดเรียบร้อย

โคลงโลกนิติที่ไม่ถูกต้อง
เสียสินศักดิ์สงวนไว้
เสียรู้เร่งด�ารง
เสียศักดิ์สู้ประสงค์
โจรจักเบียนบ่ได้

วงศ์หงส์
ความสัตย์ ไว้นา
รู้สิ่ง
เร่งรู้เอาเรียน

(โคลงโลกนิติ : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร)

โคลงโลกนิติที่ถูกต้อง
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

จากค�าตอบโดยเฉพาะข้อ 2. นักเรียนตอบโดยมิได้ค้นหาค�าตอบที่แท้จริงเพราะพบว่านักเรียนน�าบาทที่ 4
มาตอบด้วย ซึ่งแสดงว่าขาดความเอาใจใส่หรือขาดความรอบคอบในการท�างาน แต่หากมองอีกมุมหนึ่งก็คือกิจกรรมนี้
อาจไม่เร้าใจ ไม่น่าสนใจก็เป็นได้
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บันทึกฉบับนี้ พีช่ วนน้องดาวคิดกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมนักเรียนใช้ “มือถือ” ให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
แต่อาจเป็นที่หนักอกหนักใจส�าหรับครูหลายๆ คนที่ไม่ถนัด – ไม่ชอบ – ไม่ช�านาญในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้
พี่ก็ขอเป็นก�าลังใจให้ “ค่อยเป็นค่อยไป” ส�าหรับ “มือเก่าหัดใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ” เพื่อตามนักเรียนให้ทันและเป็นผู้น�า
ในที่สุด...ยิ่งน�าทั้งความรู้คู่คุณธรรมยิ่งพิเศษสุดเลยทีเดียว
แต่ถ้าน้องดาวหรือครูบางคน “เหนื่อยนัก” พักอ่านกลอนพี่บ้างก็ได้ บางทีอาจเป็นก�าลังใจให้คลายเหนื่อย
ในภาระของการเป็นครูได้บ้างไม่มากก็น้อย

1. เคยจ�าคอร์ดได้บ้างบางขณะ
ทิ้งเพื่อน เอ - เอฟ - ซี...ตีเพลินเพลิน
2. เมื่อเล่น ไม่ได้จึงใช้วาด
ไม่เครียดเคร่งเกร็งข้อทรมาน

แล้วเลยละดีดเล่นเว้นนานเนิ่น
ไปดุ่มเดินในมรรคาวิชาการ
ขอซึมซับศิลป์ศาสตร์พอสุขศานต์
เราพบพานสุขวิถี...ที่หัวใจ
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

คุณภาพการศึกษาของไทยในปัจจุบันนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า เรียนมากแต่รู้น้อย การมี
วิทยฐานะของครูและผูบ้ ริหารไม่สมั พันธ์กบั คุณภาพของผูเ้ รียน การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาไม่สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการ ในขณะเดียวกันสังคมต้องการให้การศึกษาพัฒนาคนไทยให้สามารถเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ จะต้องมี
ทักษะพื้นฐาน 3 ด้าน คือ การอ่านออก การเขียนได้ และการคิดเลขเป็น และต้องมีทักษะความช�านาญในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
ประกอบด้วย คือ
1. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
2. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3. ทักษะด้านความเข้าใจ ความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
4. ทักษะด้านความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�า
5. ทักษะด้านสื่อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ
6. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
7. ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้
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การที่โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของคนไทยได้นนั้ จ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน เพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ผูบ้ ริหารจะต้องเปลีย่ น
วิธีคิดมองกว้างไกล ยาว และลึก มองข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์และผลกระทบต่างๆ และที่ส�าคัญ คือ ต้องคิดนอกกรอบด้วย
นอกจากเปลี่ยนวิธีคิดแล้ว ต้องเปลี่ยนวิธีท�าด้วย คือ ต้องมีความต้องการที่จะท�า มีความรู้ความสามารถเพียงพอ มีความ
พยายามเพียงพอ มีกลยุทธ์ที่ดี ท�างานเป็นชุด เป็นทีม สร้างเครือข่าย ท�าแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาค

1

าพ อ ร เรียนเพือ
่ เสริ สรา ทัก

เรี
ู ยนสูควา เปนเ ิ

อ กร ทาทั ร บบ ดั นี

ด้านผู้บริหาร
1.1 น�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวก
และทันต่อการใช้งานเร่งด่วน
1.2 ปรับปรุงระบบการติดตามการปฎิบัติงาน และประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อน�า
ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน
1.3 น�าคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.4 ส�ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษา หรือการจัดท�าหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
1.5 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่าย
ในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน

2

ด้านการเรียนการสอน
2.1 ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีลักษณะครอบคลุมหลักสูตร
เพื่อการเรียนรู้ เน้นกระบวนการคิดและการตั้งค�าถามในการเรียนรู้ หลักสูตรบูรณาการที่เน้น
การเรียนรู้ผ่านโครงงานและการท�างานเป็นทีม และหลักสูตรช่างคิดที่สนับสนุนการใช้ ICT
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
2.2 เป้าหมายของเรียนรู้ ต้องเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
การท�างาน ทักษะด้านสารสนเทศ ความรู้เชิงบูรณาการ ทักษะการชี้น�าตนเอง การตรวจสอบ
การเรียนรู้ของตนเอง ตลอดจนทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.3 หลั ก การเรี ย นรู ้ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นเป็ น การเรี ย นเพื่ อ รู ้ การเรี ย นเพื่ อ ท�า เป็ น
ใช้เป็นการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม การเรียนเพื่อพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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3

4

ด้านครูผส
ู้ อน
3.1 ครูต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับการเรียน
การสอนและลักษณะของผู้เรียน
3.2 ครูตอ้ งสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนเป็นส�าคัญ เน้นการสอนแบบโครงงาน
การสอนแบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน
3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้
3.4 ให้ครูได้มีการท�าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3.5 ปรับกระบวนการวัดผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง
เชิงประจักษ์และการใช้แบบทดสอบ
3.6 น�านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้
วิถีชุมชนมาเสริมในการจัดการเรียนการสอน
3.7 สร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียน น�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ๆ มาใช้ อาทิ ห้องเรียนกลับด้าน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครู PLC เป็นต้น

ด้านผูเ้ รียน
4.1 ส่งเสริมให้นกั เรียนรักการอ่านและพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
4.2 พัฒนาการจัดกิจกรรมเพือ่ ฝึกการมีระเบียบวินยั ในตนเอง และการท�างานเพือ่ ส่วนรวม
ของนักเรียนมากขึ้น เพื่อส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน
4.3 บูรณาการกิจกรรมทีฝ่ กึ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์
สู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4.4 จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในด้านศิลปดนตรี โดยให้มีส่วนร่วมทุกโครงการ
4.5 จัดให้นกั เรียนมีสว่ นร่วมในตารางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
สร้างทีมงานอย่างเป็นรูปแบบ
4.6 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ต้องตระหนักว่ากระบวนการ
เรียนรู้ส�าคัญกว่าความรู้ ครูมิใช่ผู้มอบความรู้แต่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน เน้นการค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่ง ทั้งในสิ่งแวดล้อมและอินเทอร์เน็ต ทุกคนควรมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา
ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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เรื่องสั้น
ประทุม เรืองฤทธิ์

แสงสุดท้าย

บนทางสายเปลี่ยว

โรงเรียนถูกยุบ...
ชุมชนเล็กๆ กลางป่าลึกภูเขาโอบล้อมบนพื้นที่ราบเนินระนาดกว้างพอที่บรรจุครัวเรือนจ�านวน
เกือบหกสิบครอบครัวอยูอ่ าศัยได้อย่างสบาย ล�าห้วยน�า้ ใสไหลคดเคีย้ วเป็นวังเวิง้ สองฝัง่ ต้นไม้ใหญ่สลับด้วย
ดงผักกูดและพืชน�้าอื่นๆ ตลอดแนวเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอันอุดม ในระยะแรกเริ่มมีบ้านเรือน
สองสามหลังกล้าพออพยพมาอยูโ่ ดดเดีย่ วท่ามกลางป่าลึกเต็มไปด้วยภัยอันตรายทางธรรมชาติและความแร้นแค้น
หลังจากนั้นชักชวนหมู่ญาติเพื่อนพ้องหักร้างถางพงรอบๆ เข้ามาอยู่ร่วมกันมากขึ้น แม้กระทั่งผู้คนอีกฟาก
ของลุ่มทะเลสาบจากทุ่งระโนดเดินทางร่วมชายคาอาศัยหลบหนีคดีอย่างลักวัว ปล้น กระทั่งฆ่า มากบดาน
แล้วตั้งถิ่นฐานอย่างนิ่งเงียบรอเวลาคดีหมดอายุความ และค่อยเปิดเผยตัวตน และแน่นอนว่า บนพื้นที่
เริ่มก่อร่างสร้างตัวนี้เองจึงเต็มไปด้วยผู้คนต่างพื้นที่รวมเป็นลูกผสมมากขึ้น จนกลายเป็นชุมชนเล็กๆ
ทางซุยเดินเท้าทีใ่ ช้ตดิ ต่อโลกภายนอกค่อยกลายเป็นถนนลูกรังตัดผ่านเพียบระยะไม่กปี่ จี ากถนนลูกรังก็กลายเป็น
ถนนลาดยางทอดยาวไกล ว่ากันว่าการพัฒนาถนนหนทางทีร่ วดเร็วนีม้ เี หตุมาจากการแย่งชิงผูค้ นในช่วงเวลา
ของความขัดแย้งทางความคิดและพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตล่อแหลมงานเคลื่อนไหวจึงต้องรีบปิดจุดอ่อนก่อนที่
จะถูกใช้เป็นเครื่องมือด้วยการพัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้าให้กับชุมชนอย่างเร่งด่วน
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เพียงระยะไม่กี่ปี เมื่อทางการเห็นว่าในชุมชนมีเด็กเล็กๆ มากพอที่จะเปิดโรงเรียนได้จึงได้จัดตั้งเป็น
โรงเรียนสาขาของอีกโรงที่เป็นโรงเรียนใหญ่และไม่ไกลมากนัก ส่งครูเข้าท�าการสอนและก่อเป็นรูปร่าง
ได้ชัดเจนขึ้น เมื่อค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยออกค่ายอาสาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ลกู หลานเดินทางไกลท่ามกลางความยากล�าบากของพืน้ ที่
จนแล้วเสร็จ สามารถเปิดการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์ จนกระทั่งภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
อาคาร ป.1ก/2525 พร้อมอาคารประกอบต่างๆ ครบถ้วน มีความพร้อมจึงยกระดับจากโรงเรียนสาขามาเป็น
ตัวของตัวเองแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม
“เจ้าสิงโต” วัวหนุม่ วัยก�าลังห้าว สีโหนดด�าอมเหลือง เป็นดาวเด่นขวัญใจนักเลง วัวชนทัง้ ในหมูบ่ า้ น
และทั่วสารทิศ ว่ากันว่า เจ้าสิงโตเกิดมาผ่าเหล่าผ่ากอมิได้เกิดจากสายพันธุ์วัวชนแต่อย่างใด มีพ่อแม่เป็นวัว
พันธุ์พื้นเมืองที่นิยมเลี้ยงไว้ประจ�าครอบครัวมีอยู่ทั่วไปในชุมชนชนบท แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเป็นมา
อย่างไร เมื่อวัยย่างเข้าสู่รุ่นกระทงฉายแววสายพันธุ์นักสู้เริ่มปรากฏชัดขึ้น รูปร่าง ล�าตัว ท่อนขา กล้ามเนื้อ
อัดแน่นแข็งแกร่งในทุกส่วน ล�าคอบึกบึนตรงกลางเป็นร่องลึก หน้าอกใหญ่ ท้ายเล็กเรียว คล้ายสิงโต บ่งบอก
ถึงลักษณะที่แข็งแรงเต็มไปด้วยพละก�าลังมหาศาล โคนเขาใหญ่โค้งงอลงรับรูปสวยงาม ยามเมื่อชนเล่น
ประสาวัวรุ่นหรือฝึกซ้อมวางวัว ทางชนเป็นเยี่ยมรู้จักแทง กด ข่ม พา เบี่ยงด้วยความฉลาดปราดเปรียว
จนเป็นทีช่ น่ื ชอบของนักเลงวัวชนยิง่ นัก จึงเฝ้าทะนุถนอมฝึกฝนด้วยความหวังว่าอนาคตจะต้องเป็นวัวชนชัน้ เลิศ
แน่นอน
ทันทีที่รถกระบะขอบรั้วยกสูงบรรทุกสิงโตกลับบ้าน สิงโตยืนเชิดหน้าสง่างาม เขาทั้งสองข้าง
หุม้ ปลอกเขาท�าด้วยไหมพรมสีสนั สวยงามพร้อมพวงมาลัยเต็มคอราวกับนักร้องชือ่ ดังบนเวทีเต็มไปด้วยสีแสง
ยามราตรี ผ้าแพรเหลืองทองผืนใหญ่คลุมตัง้ แต่โหนกจนถึงท้ายปล่อยชายริว้ ระบายแนบกับล�าตัวยิง่ เสริมสง่า
ราศียิ่งนัก ถัดจากนั้นตามมาด้วยเสียงไชโยโห่ร้อง หัวเราะฮาครืนดังจากรถกระบะสนุกครึกครื้นแห่งคลื่น
อารมณ์ดใี จแว่วลอยดังขึน้ เรือ่ ยๆ กลบเสียง รถจักรยานยนต์ ไล่ตามหลังมาอย่างกระชัน้ ชิดเพือ่ ไม่ให้ตกขบวน
“ไอ้ลางสาด วิ่งหนีหัวซุกหัวซุน น่าจะเข้าบ่อนไม่ถูกแล้ว” เสียงจอแจเล่าเหตุการณ์ ตามด้วยเสียงฮา
“วิ่งหนีขี้แตกเยี่ยวแตกเลย แทงเลือดติดเขา” เสียงพูดเสริมขึ้นมา
“ครั้งที่สิบแล้ว ครั้งหน้าเป็นไงเป็นกันต้องเรียกเพิ่มดูซิว่าใครจะกล้าบ้าง” เสียงดังลั่นจนแทบตะโกน
ออกมาจากกลุ่มก้อนขาเชียร์คล้ายบอกทุกคนเป็นนัยๆ ให้รับรู้ เมื่อรถจอดถึงจุดหมายท่ามกลางวงล้อมชาย
หญิงเฝ้ารอฟังข่าว ร่วมดีใจกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสิงโต
“เอาด้วย เอาด้วย ! ใครไม่แบ่งเป็นโกรธ ไม่คบนะโว้ย !” เสียงต้อนรับดังลั่นคล้ายเป็นมติเอกฉันท์
แล้วแถมด้วยการต่อรองเอาจริงเอาจัง
“ใช่ๆ เอาด้วย เอาด้วย ให้มันได้ดังนี้เจ้าสิงโตของข้า จ�านองบ้าน จ�านองสวน กูก็ยอมแล้ววะ”
เสียงส�าทับแทรกขึ้นมาจากใครสักคนสวนทันขึ้นทันควันด้วยกลัวตกขบวน
“เออ ทุกคนใจเย็นๆ แบ่งให้ทุกคน ให้ถึงเวลาก่อน เราคนบ้านเดียวกัน” นัดเจ้าของสิงโตบอก
เสียงดังๆ ให้ทุกคนได้ยินตามวิสัยนักเลงคนใจกว้าง
“แป้งเจิมสิงโตอยูไ่ หน ใครเก็บไว้” นัดถามขึน้ เมือ่ นึกได้วา่ ก่อนออกจากบ้าน ได้ทา� พิธกี รรม เจิมหน้าผาก
เจ้าสิงโตด้วยแป้งของหมอเฒ่าเสกให้มา แล้วลืมสนิท เพิ่งนึกขึ้นมาได้
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“อยู่ที่กูนิ” เส้งรับค�าขึ้น
“เออดี เอามาให้กูเก็บไว้ แป้งนี้มีอาคมขลังดีนัก เจิมทุกครั้งชนะทุกครั้ง” นัดบอกแล้วหันหน้าเย้า
เพือ่ นสนิทว่า “เก็บไว้ทมี่ งึ เดีย๋ วมึงลืมพาไปเจิมรถยนต์จะเดือดร้อนทัง้ หมูบ่ า้ น” ทันทีทพี่ ดู จบเรียกเสียงฮาครืน
ทั่วบริเวณอย่างถูกอกถูกใจ
“เออว่ะ เอาของมึงไป” เส้งนักเลงจากทุ่งระโนดผู้หลบหนีคดีฆ่า ล้วงตลับแป้งยื่นให้นัดนักเลงวัวชน
จากเชิงเขาบรรทัดทันทีเหล่ตาเหมือนรู้ใจ
“เฮ้ย ! พวกเราฉลองกันหน่อยวะ” เส้งเอ่ยขึ้นเมื่อตะวันเริ่มลับเหลี่ยมเขาตะวันตก อาการคลื่นเหียน
จากกระเพาะลมเรอจนเปรี้ยวปาก ก่อนหันไปสั่งไอ้ด�านักเลงรุ่นน้อง “ไปมึงไปเอาสักสองกลม”
ว่ากันว่า นานมาแล้วในวงเหล้าชาวบ้านเกินกว่าห้าสิบดีกรี การพบปะปะทะล้อมวงบนแคร่ไม้ไผ่
ริมห้วยใต้ตน้ ข่อยร่มครึม้ ระหว่างนัดนักเลงวัวชนเชิงเขาบรรทัดพร้อมพรรคพวกกับเส้งนักเลงหนุม่ จากทุง่ ระโนด
นั่งดวลเหล้า เพียงยกแก้วดื่มแก้วต่อแก้วมองตาก็รู้ใจกันประสานักเลงลูกทุ่งผูกมัดแน่นเป็นเพื่อนเกลอ
นัดเป็นธุระจัดหาที่ทางตั้งบ้านเรือนให้กับนักเลงหนุ่มจากทุ่งระโนดลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง ทุกวันนี้
เส้งคอยช่วยเหลือดูแลเรื่องสิงโตวัวหนุ่มของนัดราวกับลูกรักของตนเอง
บ่อนชนโค ไก่ชน มีอยู่ให้เห็นทั่วไปสองฟากริมถนนสายเอเชีย วันนัดชนโคหรือชนไก่ ส่วนใหญ่
จะเป็นวันอาทิตย์ รถจอดเบียดเสียดริมถนนเป็นทางยาว รถสารพัดยีห่ อ้ ตัง้ แต่รถจักรยานยนต์พว่ งข้างสามล้อ
บรรทุกหญ้าให้ววั ไปจนถึงรถจากยุโรปราคาหลักล้านแม้กระทัง่ สารพัดตราก็ยงั มีให้เห็น บ่งบอกถึงวิถผี ชู้ นื่ ชอบ
ดูการชนวัวหรือเล่นพนันแฝงอยู่ทุกระดับชั้น สนามกีฬาชนโคจึงเป็นสถานที่ที่บุคคลหลายระดับชั้นมาพบกัน
ตัง้ แต่ชาวบ้านธรรมดา คนเลีย้ งวัว นักเล่นการพนันทัง้ ฝ่ายความมัน่ คง บ�าบัดทุกข์บา� รุงสุข ผูผ้ ดุงความยุตธิ รรม
ผู้ท�า – ส่ง ส�านวนคดีความ ผู้สอนเด็ก นักการเมือง พ่อค้า หรือกระทั่งนักเลงหัวไม้ โจร อยู่รวมกัน
เบียดเสียดในสนามโดยไม่เคอะเขินขอเพียงมีเงินและสามารถพนันขันต่อได้ นอกจากการเล่นการพนัน สนาม
ชนโคยังเป็นแหล่งเติมค�า้ ชูกลไกอุปถัมภ์ได้อย่างลงตัว ไม่วา่ การฝากงาน หาเสียง ฝากบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ชือ่ ดังประจ�าจังหวัด หรือกระทัง่ คดีความต่างๆ เป็นไปอย่างราบรืน่ ส่วนการขออนุญาตสนามกีฬาชนโคว่ากันว่า
มีตัวเลขถึงเจ็ดหลัก สนามกีฬาชนไก่มีตัวเลขประมาณหกหลัก จึงไม่แปลกใจว่า ทุกวันนี้มักจะมีการทิ้งทวน
ของข้าราชการระดับสูงภายในจังหวัดด้วยการอนุมตั สิ นามกีฬาชนโค หรือสนามกีฬาชนไก่ อยูเ่ นืองๆ ก่อนจะย้าย
ไปจังหวัดอื่นๆ สนามชนโค ยังเป็นจุดกระจายรายได้เงินทองแพร่สะพัด แม่ค้าต่างน�าสิ่งของต่างๆ มาขาย
ทัว่ ไปทัง้ ในและนอกสนาม ของกินของใช้ราคาเพิม่ สูงขึน้ โดยแทบไม่มีการต่อรองราคาส�าหรับผูช้ นะการพนัน
หอบหิ้วกลับบ้าน
การจ้างงานเกิดขึ้นตามมา เช่น เด็กเลี้ยงวัว คนปลูกหญ้า เจ้าของรถบรรทุกวัว แม้กระทั่งพ่อหมอ
เจ้าอาคมเข้มขลังพลอยได้รับอานิสงส์ของกีฬาโดยทั่วกัน
ชือ่ เสียงของสิงโตกระจายไปทัว่ ภาคใต้แพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจากชัยชนะอย่างงดงามและต่อเนือ่ ง
คลื่นคนชื่นชอบ นักเลงพนันตามติดไปทุกสนาม อัตราการพนันในการชนแต่ละครั้งถูกเรียกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
จากเลขหกหลักมาเป็นเจ็ดหลัก ส่วนแบ่งการพนันลงขันรายใหญ่รายเล็กจัดสรรปันส่วนทั่วชุมชนกระทั่งเลย
ข้ามจังหวัดตามเส้นสายที่รู้จักกัน แม้จะฝังตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆ ก็ตาม ผลพลอยได้ถึงชุมชนจนที่เป็นรู้จัก
โดยทั่วไป เปลี่ยนจากชุมชนสงบนิ่งโดดเดี่ยวเชิงเขาบรรทัด กลายเป็นชุมชนที่ครึกครื้นจอแจผู้คนเยี่ยมเยียน
ไม่ขาดสาย ผลผลิตในชุมชนอย่างพืชผัก ของป่าขายได้แทบปลูกและหาไม่ทนั แม้กระทัง่ ขอแบ่งซือ้ น�า้ เชือ้ สิงโต
น�าไปท�าพันธุม์ มี าอย่างต่อเนือ่ ง สิงโตถูกประคบประหงมเสมือนลูกในไส้ มีทนี่ อนสะอาด มุง้ ใหม่เอีย่ มอยูเ่ สมอ
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ป้องกันยุง แมลงมารบกวน แปลงหญ้าประเภทหญ้าดอก หญ้าหวายข้อ เชื่อกันว่าจะสร้างมัดกล้ามเนื้อให้วัว
เข็งแรงปลูกขึ้นในแปลงเฉพาะ ดูแลเพื่อความปลอดภัยด้วยความระแวดระวัง การฝึกซ้อมทุกเช้าจูงเดิน
ฟิตก�าลัง ดินกองใหญ่กองไว้ฝึกชนเล่น ยิ่งใกล้ถึงเวลาชนต้องจัดเวรยามดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากจะเลี้ยงดู
อย่างดีแล้ว การรักษาความปลอดภัยกลัวภัยจากมือดีวางยาหรือท�าร้าย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คนที่ไว้ใจ
ได้เท่านัน้ จึงสามารถเข้าใกล้ววั ได้ ส่วนคนแปลกหน้าไม่รจู้ กั หรือไม่สนิทต้องกันให้หา่ งออกไป สงสัยถึงเจตนา
ทีม่ าและอาจจะเป็นอันตรายได้ เรือ่ งนีใ้ นวงการนักเลงวัวชนเป็นข้อถือสา ซึง่ เคยเกิดเรือ่ งมากมายยิง่ เงินพนัน
สูงมากเท่าไรต้องระวังเป็นทวีคณ
ู มีการวางยา ยาเบือ่ หรือเล่นของท�าคุณไส สารพัดวิธที ที่ า� ให้ววั ชนพ่ายแพ้
นัน่ หมายถึงเงินพนันจ�านวนมหาศาลสูญหาย คนเลี้ยงวัวต้องใช้คนที่วางใจได้เท่านั้น หากสืบทราบว่าสาเหตุ
ของการพ่ายแพ้เกิดจากคนเลี้ยงหรือเจ้าของจงใจล้มวัวต้องหนาวๆ ร้อนๆ ไปตามกัน ถือว่าเป็นการลูบคม
ในวงการนักเลงวัวชนท�าให้เสียพนัน การดักท�าร้าย กราดยิงด้วยอาวุธสงครามเป็นข่าวครึกโครมอยูเ่ ป็นประจ�า
เจ้าของวัวทุกคนรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี ความซื่อสัตย์ต่ออาชีพเท่านั้นจึงสามารถเอาตัวให้รอด พ้นจาก
ความระแวงจากหมู่นักพนันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและครอบครัว ซึ่งงานนี้เส้งนักเลงจากทุ่งระโนดเป็น
คนดูแลสั่งการอย่างรอบคอบเสมอมา และวัวชนก็มีชะตากรรมเช่นเดียวกัน หากตัวใดหันหลังวิ่งหนีคู่ต่อสู้
หมายถึงชีวติ เปลี่ยนทันทีในพริบตา บนสังเวียนของการต่อสู้ไม่มีที่ยนื ส�าหรับตัวที่แพ้ และทันทีที่แพ้มักจะถูก
ส่งขึ้นโต๊ะ
“สิงโตถูกคู่ครั้งที่สิบเอ็ด” ข่าวสะพัดอย่างรวดเร็วไปทั่วหมู่บ้าน พร้อมทั้งคนแปลกหน้าของชาวบ้าน
แต่คุ้นเคยกับเจ้าของวัวชนและกลุ่มคนเลี้ยงเข้ามายังหมู่บ้านบ่อยขึ้น
“พี่อย่าแบ่งให้คนอื่นมากจนลืมพวกเรา” ด�านักเลงวัวชนรุ่นน้องบอกกับนัดเย็นวันหนึ่งหลังจากน�า
สิงโตเข้าคอกกางมุ้งให้นอนเป็นอย่างดี
“ไว้ให้พวกเราบ้างจะได้ลมื ตาอ้าปากได้ แบ่งให้คนนอกก็ดแี หละ แต่คนบ้านเรานัง่ ตาปริบๆ ไม่เหมาะ
ไม่ควร” ด�าบอกกับนัดคล้ายกับตนเองเป็นตัวแทนของชาวบ้านมาเสนอเงื่อนไข
“ล้านหนึ่งพอไหม” นัดพูดกับด�าอย่างจริงจัง พร้อมบอกต่อ “ถ้าจะเอาต้องล้านขึ้นไปถ้าต�า่ กว่านั้น
มีคนขอแบ่งเยอะแยะ เพราะทางโน้นของเขาก็มดี ชี นะมาก็มาก เขาเรียกเพิม่ ชนิดล้มโต๊ะกันเลย ข่าวว่าเถ้าแก่
ในเมือง พวกชลประทาน นักการเมืองถือหางอยู่คนพวกนี้เงินเยอะรวมหุ้นกัน” นัดอธิบาย
“ฝ่ายพีก่ ม็ คี นดังหลายคน อย่างผูพ้ พิ ากษา อัยการ ต�ารวจ ก็มนี ะเห็นมาบ่อย กลัวว่าพีจ่ ะแบ่งให้เขาหมด
พวกเราอยากขอให้พี่แบ่งบ้างนะพี่นะ” ด�าพูดท่าทางออดอ้อน
“ได้ไม่เป็นปัญหา เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ให้ก็ไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะหาว่าคบแต่คนนอกจนลืมคนใน”
นัดฟันธงตามประสานักเลงแล้วบอกต่อ “แต่ตอ้ งไม่ตา�่ กว่าล้านถ้าต�า่ กว่านัน้ ไม่รบั มีคนมาขอส่วนแบ่งอีกเยอะ
นีก่ กู ก็ นั ไว้แล้วนะแต่วา่ มึงไปท�ามาไป! ให้เวลาสักสองอาทิตย์กอ่ นชนรวมมาให้กจู ะพาไปวางเพือ่ ความมัน่ ใจ”
นัดออกปากไล่ด�าตัดบทคล้ายตัดสินใจเด็ดขาดตามนิสัยนักเลงซึ่งด�าเองก็รู้ดีว่าเป็นนิสัยประจ�าตัวของนัด
“คิดให้ดีนะโว้ยไอ้ด�าเงินมากโขอยู่นะ” เส้งนักเลงรุ่นพี่ส�าทับขึ้นอีกที
“ครับพี่ ก็ชาวบ้านเราเขาฝากให้ผมมาพูดกับพี่ มาขอแบ่งพี่” ด�าบอกย�า้ กับนักเลงรุ่นพี่ทั้งสอง
“เออดีมึงไปรวมมาเลย” นัดตอบตกลงหยุดคิดนิดหนึ่งพูดต่อ “ นี่กูก็กันไว้เผื่อพวกเราแล้วแต่กลัวว่า
พวกเราจะมีปัญหาเลยไม่กล้าพูดนอกจากคนสนิทกันเท่านั้น” นัดอธิบายเสริมขึ้นน�้าเสียงเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆ
“ตกลงพี่อีกสองอาทิตย์ผมจัดการเรียบร้อย” ด�าตกปากรับค�าอย่างมั่นเหมาะ
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บ่ายแก่ๆ...ความเหงาเงียบมาเยือนหมู่บ้าน หลังฝนตะวันตกหลงฤดูเทลงมาห่าใหญ่ ตั้งแต่
ก่อนเทีย่ งกระทัง่ บ่ายแก่ๆ ค่อยซาเม็ดลงจนหยุด ฟ้าหลังฝนอากาศขมุกขมัวม่านหมอกหนาเรีย่ ไล้คลุมเป็นกลุม่ ๆ
เหนือยอดไม้ทั่วเชิงเขา ความเย็นชุ่มฉ�่าเบียดแทรกอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้านั้นให้ผ่อนคลายลง น�้าเหนือ
จากเชิงเขาสีฝนุ่ เติมน�า้ ใสในล�าห้วยให้ขนุ่ ข้นบนความเปลีย่ นแปลง พวกผัก หญ้า ต้นไม้ คล้ายแอบยิม้ ในกาลเวลา
แต่ทว่าหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอึมครึมเหมือนมือแห่งความมืดโอบกอดไว้ ไอดินผสมกลิ่นมูลวัวจากคอกกลาง
หมู่บ้านโชยกลิ่นไปไกลทั่วบริเวณ ทุกอย่างนิ่งเงียบไร้เสียงเจี๊ยวจ๊าวเซ็งแซ่ของนกบนต้นตะขบที่เคยส่งเสียง
เหมือนทุกวันที่ผ่านมา ความนิ่งเงียบแห่งเวลาของฟ้าหลังฝนพกพาหอบเอาความโศกเศร้ามาเยือนหมู่บ้าน
ในห้วงเวลาขณะนี้ได้อย่างบังเอิญ
“สิงโตแพ้” ข่าวสะพัดกระจายทั้งหมู่บ้าน รถยนต์สี่ล้อบรรทุกสิงโตแล่นเข้ามายังหมู่บ้านเอื่อยช้า
จนแทบจะคลาน ขบวนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กลุ่มขาเชียร์แล่นตามหลังพากันเงียบกริบผิดกับครั้งก่อนๆ
ที่เสียงครึกครื้น ผสมด้วย ไชโย! พูดคุยหัวเราะดังลั่นสนุกสนานจนกลบเสียงเครื่องยนต์ แต่วันนี้แม้กระทั่ง
เพื่อนบ้านที่คอยมารับพลอยเงียบหน้าตาเคร่งเครียดครุ่นคิดตลอดเวลาจนแทบไม่มีน�้าเสียงใดๆ เล็ดออกมา
“เจ้าสิงโตมันแพ้จริงๆ มันสู้เต็มที่แล้ว ชนกันชั่วโมงกว่าๆ อย่างสมศักดิ์ศรี จริงๆ ได้ทีหลายครั้ง
แต่กินไม่ไปตัวมันใหญ่กว่ากดข่มได้ทุกครั้งก่อนสิงโตหมดแรงสู้ถอดหัวยอมแพ้” เส้งเล่าด้วยเสียงดังปนด้วย
ความหดหู่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“แต่วันนี้มันชนแปลกมากจากวัวที่ฉลาดกลายเป็นเทอะทะ ใช้เขากดข่ม แทง ไม่มีเลยชนเหมือนวัว
เพิ่งหัดชนเหมือนกล้าๆ กลัวๆ” เส้งออกความเห็น
“ใช่ๆๆ” เสียงรับจนเกือบจะพร้อมกันสีหน้าของแต่ละคนงุนงงครุ่นคิดต่อด้วยกังวลก่อนนิ่งเงียบ
“เอาละวะไอ้ด�ามึงไปเอาเหล้ามาหน่อยกูจะเมาให้ลืมไปเลย เหนื่อยว่ะ” เส้งหันไปสั่งด�าหาเหล้า
ย้อมใจในความพ่ายแพ้ของเจ้าสิงโตขณะทุกคนรอบข้างพากันเงียบกริบ
“เด็กชายวีรวัฒน์ไปไหน” ครูประจ�าชั้น ป. 4 ถามขึ้นเมื่อกวาดสายตาทั่วห้องไม่เห็น
“ครูครับๆ เสียงว่า เด็กชายวีรวัฒน์ย้ายครับ” เด็กนักเรียนตอบขึ้น
“เอ้า! ย้ายไปไหนอีกล่ะ” ครูถามขึ้นนึกแปลกใจว่าช่วงนี้เด็กนักเรียนมักจะหายไปทีละคนสองคน
แทบทุกวัน
“ก็ครูครับ..เขาขายบ้านขายสวนยางไปอยู่ในเมืองแล้วครับ” เพื่อนใกล้ชิดบอกครู
เพียงไม่กี่เดือนนักเรียนค่อยๆ ทยอยหายไปจากโรงเรียนจนจ�านวนลดลงกว่าครึ่งจากเกือบร้อยคน
เหลือไม่ถึงครึ่ง บ้านเรือนติดถนนปิดเงียบหรือไม่ก็ถูกรื้อไม้เก่ากองริมถนนรอขนย้าย หมู่บ้านที่เคยครึกครื้น
เต็มไปด้วยผู้คนและเสียงเด็กๆ กลับเงียบเหงาจนเกือบเป็นหมู่บ้านร้าง แสงสุดท้ายของตะวันยามเย็นค่อยๆ
ลับเหลี่ยมเขาที่กางปีกโอบหมู่บ้านก่อนม่านมืดคลี่คลุมไปทั่ว
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

“จะปองกันขอบขัณฑสีมารักษาประชาชนแลมนตรี”
ตอนที่ 1

ส

มั ย รัตนโกสินทร์ ไทยได้ท�าสงครามกับพม่าอีกหลายครั้งสงครามครั้งส�าคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2325 – 2352) คือ สงคราม 9 ทัพ
เมื่อ พ.ศ. 2328 ที่พม่ายกทัพเข้ามาเป็นจ�านวนมากและหลายทางด้วยกัน ด้วยหวังจะตีไทยให้ได้ ในขณะนั้น
ไทยเพิง่ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ได้เพียง 3 ปี พระนครก็เพิง่ สร้างเสร็จใหม่ การสงครามครัง้ นีจ้ งึ ถือเป็นสงคราม
เพื่อความอยู่รอดของไทย เพราะถ้าไทยพ่ายแพ้ กรุงรัตนโกสินทร์คงต้องพินาศย่อยยับเหมือนครั้ง
เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 แต่ดว้ ยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท รวมทัง้ ความกล้าหาญชาญชัยของทหารไทยและคนไทยทุกคน
ท�าให้สามารถต่อสู้ต้านทานทัพพม่าและขับไล่ข้าศึกให้ออกไปจากพระราชอาณาเขตได้
ชัยชนะในสงคราม 9 ทัพ ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของไทย เพราะหลังจากครั้งนี้แล้ว การศึกกับพม่า
ก็ไม่น่าเกรงขามอีกต่อไป แม้ศึกใหญ่ที่ท่าดินแดง กาญจนบุรี ไทยก็ตีโต้กลับไปโดยไม่ล�าบากหลังจากนี้
แม้จะมีสงครามกับพม่าอีกหลายครั้งแต่ก็เป็นเพียงสงครามชายเขตแดน ซึ่งไทยสามารถขับไล่ข้าศึกออกไปได้
ทุกครั้ง อีกทั้งยังสามารถยกทัพเข้าไปในดินแดนพม่าถึง 2 ครั้ง ในสมัยรัชกาลที่ 1 แม้ว่าจะไม่สามารถตีพม่าได้
แต่ ก็ เ ป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ความยิ่ ง ใหญ่ แ ละอานุ ภ าพ ตลอดจนเกี ย รติ ย ศของไทยให้ เ ป็ น ที่ ป รากฏ
แก่นานาประเทศเป็นที่เลื่องลือว่าไทยเข้มแข็งมีอ�านาจสามารถตอบโต้ไปตีพม่าได้
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นอกจากการป้องกันประเทศซึ่งถือเป็นพระราชกรณียกิจอันส�าคัญยิ่งของพระองค์แล้ว พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังทรงฟื้นฟูประเทศทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ทรงฟืน้ ฟูความเจริญรุง่ เรืองทีเ่ คยมีมาแต่ครัง้ กรุงศรีอยุธยาให้กลับคืนมาอีกครัง้ ซึง่ จะเป็นระเบียบ
แบบแผนประเพณี วัฒนธรรมของไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สืบต่อมา ดังพระราชปณิธานว่า
“ตั้งใจจะอุปถัมภก
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา

ยอยกพระพุทธศาสนา
รักษาประชาชนแลมนตรี”
ภัยคุกคาม

ในสมัยกรุงธนบุรีพม่าเพียรพยายามที่ตีไทยให้ได้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่ส�าเร็จ ถูกไทยตีโต้ตอบ
แตกพ่ายไปทุกครั้ง แต่ถึงกระนั้นไทยก็ไม่สามารถหยุดยั้งการที่พม่าเข้ามาตีไทย มีเพียงบางเวลาที่เกิด
ความยุง่ ยากภายใน เช่น สมัยพระเจ้าจิงกูจา (พ.ศ. 2320 – 2324) พม่าจึงไม่ได้ยกทัพเข้ามารบกวนไทย ท�าให้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีเวลาขยายอาณาเขตและฟืน้ ฟูประเทศให้กลับคืนเหมือนครัง้ กรุงศรีอยุธยา
เรืองอ�านาจ พระเจ้าจิงกูจาของพม่าเป็นกษัตริยซ์ งึ่ ไม่มคี วามสามารถในการรบและการปกครอง ท�าให้หวั เมืองขึน้
ต่างๆ พากันกระด้างกระเดื่อง ในที่สุดบ้านเมืองก็เกิดจลาจล จนกระทั่ง พ.ศ. 2324 พระเจ้าปะดุงได้เป็น
กษัตริย์ต่อมา พระเจ้าปะดุงมีความสามารถในการรบมาก สามารถปราบปรามเมืองขึ้นต่างๆ ได้ทั้งหัวเมือง
มอญและไทยใหญ่ และย้ายเมืองหลวงมาสร้างใหม่ที่เมืองอมรปุระ เมื่อ พ.ศ. 2326 ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับ
ที่ไทยมีการเปลี่ยนราชวงศ์และย้ายเมืองหลวงมาสร้างทีก่ รุงเทพฯ หลังจากที่ปราบปรามหัวเมืองต่างๆ ให้อยู่
ในอ�านาจพม่าได้ดังเดิมแล้ว พระเจ้าปะดุงยังได้ยกทัพไปตีเมืองมณีปุระและยะไข่เข้าไว้ในอ�านาจ ท�าให้
อาณาเขตและรี้พลมากจึงต้องการเพิ่มพูนพระเกียรติยศให้ยิ่งใหญ่เหมือนกษัตริย์พม่าองค์ก่อนๆ โดยเฉพาะ
พระเจ้าบุเรงนองที่สามารถเอาชนะไทยได้ พระเจ้าปะดุงจึงเตรียมยกทัพเข้ามาตีไทยเป็นสงครามใหญ่
โปรดให้ยกเข้ามาถึง 9 ทัพ 5 ทางด้วยกัน หมายมัน่ ทีจ่ ะทุม่ เทก�าลังทัง้ หมดเข้าโจมตีไทยทุกทางเพือ่ ไม่ให้ไทย
ตัง้ ตัวได้
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ฝ่ายไทยมีการเปลีย่ นราชวงศ์เป็นพระบรมราชวงศ์จกั รี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมือ่ พ.ศ. 2325 และทรงสร้างเมืองหลวงใน 3 ปีตอ่ มา ซึง่ พอดีกบั ทีพ่ ระเจ้าปะดุง
ยกทัพเข้ามาตีไทย
สงครามครัง้ นีเ้ ป็นการพิสจู น์ฝมี อื และความสามารถของไทยได้เป็นอย่างดี ถ้าไทยพ่ายแพ้กจ็ ะท�าให้
กรุงรัตนโกสินทร์ซงึ่ เพิง่ สถาปนามาได้พยี ง 3 ปี ล่มสลายตามกรุงศรีอยุธยาไป แต่ถา้ พม่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กลับไป
ก็จะท�าให้เกียรติยศของไทยเลื่องลือทีส่ ามารถเอาชนะทัพพม่าที่มกี า� ลังพลมหาศาลได้ การที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างเมืองหลวงใหม่ เนื่องด้วยทรงมุ่งหวังจะใช้เมืองหลวงเป็นที่ต่อสู้
ป้องกันข้าศึก แต่เมื่อพม่ายกทัพเข้ามาจริงๆ พระองค์กลับโปรดให้ยกทัพไปสกัดทัพข้าศึกนอกเมืองหลวง
ถึงแม้วา่ ก�าลังทหารของไทยจะน้อยกว่าถึงครึง่ หนึง่ แต่กถ็ อื ได้วา่ มีกา� ลังพร้อมกว่าสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อีกทัง้ ได้ผา่ นสงครามกอบกูเ้ อกราชและขับไล่พม่าในสมัยกรุงธนบุรมี าหลายครัง้ ทหารไทยจึงมีความช�านาญ
ด้านภูมิประเทศมีความช�่าชองในการยุทธ มีกา� ลังใจเข้มแข็งและมีความสามัคคีพร้อมเพรียงประสานงานกัน
เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ไทยเอาชนะข้าศึกได้
การขจัดภัย
แม้วา่ กรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าท�าลายอย่างยับเยิน และบ้านเมืองเป็นจลาจล แต่ไทยก็สามารถฟืน้ ตัว
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถรวมประเทศได้เป็นปึกแผ่น ขยายอาณาเขตและฟื้นฟูประเทศให้ยิ่งใหญ่เหมือนครั้ง
กรุงศรีอยุธยารุ่งเรือง ถึงแม้ว่าจะมีการย้ายเมืองหลวงและเปลี่ยนราชวงศ์ ในระยะเวลาใกล้เคียงกันถึง 2 ครั้ง
แต่เป็นการสืบทอดอ�านาจความยิง่ ใหญ่ของไทยให้เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ส่วนพม่านัน้ ถ้าขาดผูน้ า� ทีเ่ ข้มแข็ง
เมื่อใด เมืองขึ้นต่างๆ ก็พากันกระด้างกระเดื่องแข็งเมือง ท�าให้เกิดจลาจลวุ่นวายเสมอ การที่ประเทศราช
ของพม่ายอมรับอ�านาจของพม่าก็คือ ความสามารถในการปราบไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ทัดเทียมกันให้อยู่
ในอ�านาจ นอกจากนี้ กษัตริย์พม่ายังถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ถ้าสามารถยึดครองประเทศไทยได้ และ
การเกณฑ์พลเข้ามาท�าสงครามนอกประเทศก็เป็นเกณฑ์หวั เมืองประเทศราชและชนเผ่าในพม่าซึง่ มีหลายชนเผ่า
เข้ามารบ เป็นการตัดปัญหาการกระด้างการเดือ่ งภายในด้วย ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าปะดุงจึงเพียรพยายามยกทัพ
เข้ามาตีไทยหลายครั้ง ที่เป็นสงครามใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น คือ สงคราม 9 ทัพ และสงครามที่ท่าดินแดง
ในระยะเวลาติดๆ กัน แต่ไทยก็ขบั ไล่ทา� ลายทัพพม่าออกไปจากพระราชอาณาจักรได้ทกุ ครัง้ ไทยสามารถรักษา
เอกราชและอธิปไตยไว้ได้ ทั้งยังได้ขยายอาณาเขตออกไปจนปรากฏเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่า
สมัยกรุงศรีอยุธยา
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สงคราม 9 ทัพ
เมื่อ พ.ศ. 2328 พระเจ้าปะดุงทรงยกทัพใหญ่มาตีไทยโปรดให้ตั้งรวบรวมไพร่พล เสบียงอาหารและ
พาหนะที่เมืองเมาะตะมะแล้วจัดทัพออกเป็น 9 ทัพ รวมไพร่พลถึง 144,000 คน ให้ยกเข้ามาตีไทยเพียง
1 - 2 ทางเท่านั้น ทั้งนี้พระเจ้าปะดุงหมายมั่นจะตีไทยให้ได้ พม่าเดินทัพเข้ามาตีไทย 5 ทาง ดังนี้
ทัพที่ 1 มีก�าลังพล 10,000 คน ให้มาชุมนุมทัพที่เมืองมะริด แล้วตรงเข้าตีเมืองปักษ์ใต้ของไทย
ให้ทพั บกตีตงั้ แต่ชมุ พรไปจนถึงเมืองสงขลา ให้ทพั เรือตีหวั เมืองชายฝัง่ ทะเลตะวันตกตัง้ แต่เมืองตะกัว่ ป่าลงไป
จนถึงเมืองถลาง
ทัพที่ 2 มีก�าลังพล 10,000 คน มาตั้งทัพอยู่ที่เมืองทวายให้เดินทัพเข้ามาทางด่านบ้องตี้เข้าตีเมือง
ราชบุรี เพชรบุรี ลงไปถึงชุมพร
ทัพที่ 3 มีกา� ลังพล 30,000 คน ยกเข้ามาทางเชียงแสนให้เข้าล�าปาง สวรรคโลก พิชยั สุโขทัย พิษณุโลก
และลงมาสบทบตีกรุงเทพฯ
ทัพที่ 4 มีก�าลังพล 11,000 คน
ทัพที่ 5 มีทหาร 5,000 คน
ทัพที่ 6 มีทหาร 12,000 คน
ทัพที่ 7 มีก�าลังพล 11,000 คน
ทัพที่ 8 เป็นทัพหลวงของพระเจ้าปะดุง
มีก�าลังพล 50,000 คน ทั้ง 5 ทัพนี้เข้ามาทางด่าน
พระเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี มีก�าลังพลรวมกัน
ถึง 89,000 คน มุ่งตรงเข้าตีกรุงเทพฯ
ทัพที่ 9 มีก�าลังพล 5,000 คน ยกเข้ามา
ทางด่านแม่ละเมาแขวงเมืองตาก ให้เข้าตีเมือง
ตาก ก�าแพงเพชร แล้วลงมาสบทบเข้าตีกรุงเทพฯ
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ทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์เป็นทัพที่อันตรายที่สุดเพราะมีถึง 5 ทัพ ก�าลังพล
รวมกันมากกว่าทัพไทย ซึ่งขณะนั้นมีประมาณ 70,000 คน อีกทั้งเส้นทางนี้สามารถเข้าตีไทยได้สะดวกกว่า
เส้นทางอืน่ ส่วนทางเหนือมีทพั ที่ 3 และทัพที่ 9 เป็นทัพทีล่ งมาขนาบช่วยทัพทีย่ กมาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์
พระเจ้าปะดุงหวังว่าทั้ง 7 ทัพนี้สามารถตีกรุงเทพฯ ได้อย่างแน่นอน ฉะนั้น ทัพที่ 1 และทัพที่ 2 ซึ่งยกเข้าตี
หัวเมืองปักษ์ใต้จึงเป็นเพียงทัพที่เข้ามาปล้นสะดมสร้างความกังวลและความวุ่นวายให้แก่ไทยที่จะต้องแบ่ง
ก�าลังไปรับทัพพม่าทุกทาง อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบที่พระเจ้าปะดุงหวังทุ่มเทก�าลังเข้าตีไทยหลายๆ ทาง
ไม่ให้ไทยมีโอกาสตั้งตัวได้นั้น กลับกลายเป็นข้อผิดพลาดของพระเจ้าปะดุงเอง เพราะเส้นทางเดินทัพ
ของแต่ละทัพมีระยะทางและความสะดวกทุรกันดารต่างกัน ย่อมมาถึงจุดหมายไม่พร้อมกัน อีกทั้งพม่า
ยกทัพมามากย่อมประสบปัญหาการล�าเลียงเสบียงอาหาร ในขณะที่ไทยผ่านสงครามมาแล้วหลายครั้ง
ย่อมช�า่ ชองช�านาญในยุทธวิธแี ละภูมปิ ระเทศดี จิตใจก็ฮกึ เหิมมีความเชือ่ มัน่ จึงเป็นฝ่ายได้เปรียบ จะเห็นได้จาก
การวางแผนของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการรบกับพม่าครัง้ นี้ เมือ่ ทรงทราบว่า
ศึกพม่ายกมาหลายทาง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงจัดทัพออกไปรับศึกพม่า
เฉพาะด้านที่ส�าคัญก่อนเท่านั้น เพราะไทยมีไพร่พลน้อยไม่สามารถแบ่งก�าลังไปรับศึกทุกจุดได้โดยเฉพาะ
ทางใต้ โดยโปรดให้จัดทัพออกเป็น 4 ทัพ
ทัพที่ 1 ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงอนุรกั ษ์เทเวศร์เป็นแม่ทพั คุมก�าลังพล 15,000 คน ไปขัดตาทัพ
อยู่ที่เมืองนครสวรรค์คอยป้องกันทัพที่ 3 และทัพที่ 9 ของพม่า
ทัพที่ 2 เป็นทัพใหญ่มีก�าลังพล 30,000 คน ให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
เป็นแม่ทัพไปตั้งรับพม่าที่เมืองกาญจนบุรี คอยต่อสู้ป้องกันทัพพม่าที่ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์
ทัพที่ 3 ให้เจ้าพระยาธรรมมา (บุญรอด) กับเจ้าพระยายมราชคุมก�าลังพล 5,000 คน ไปตั้งทัพ
อยูท่ รี่ าชบุรี คอยป้องกันรักษาทางล�าเลียงของทัพที่ 2 ของไทยและคอยป้องกันทัพพม่าทางใต้ไม่ให้ยกขึน้ มา
ทัพที่ 4 เป็นทัพหลวงก�าลังพล 20,000 คน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เป็นจอมทัพตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นทัพหนุน ถ้าศึกด้านไหนหนักจะยกไปช่วยด้านนั้น
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การรบที่ลาดหญา
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงตั้งค่ายมั่นที่ทุ่งลาดหญ้าเชิงเขาบรรทัด จังหวัด
กาญจนบุรหี ลายค่าย คอยสกัดกองทัพพม่าไม่ให้ลงจากเขาได้ ถ้าไทยสามารถรักษาทุง่ ลาดหญ้าได้กองทัพพม่า
ที่ยกมาก็ต้องติดอยู่บนภูเขาอันเป็นที่กันดาร จะหาเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพและเดินทัพยากล�าบาก
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงเปรียบว่า เหมือนข้าศึกต้องอยูใ่ นตรอก ไทยคอยสกัดคอยอยูป่ ากตรอก
ถึงก�าลังน้อยกว่าก็พอจะสู้ได้ เพราะทัพพม่าที่ยกเข้าทางนี้มีกา� ลังพลเกือบ 90,000 คน เดินทัพเข้ามาทีละทัพ
ตั้งแต่ทัพที่ 4 ถึงทัพที่ 8 ถ้าทัพหน้าหยุดก็จะท�าให้ทัพต่อๆ ไปเดินไม่ได้ และการที่ทัพไทยแต่งกองโจร
ออกปล้นสะดมตัดทางล�าเลียงท�าให้ขา้ ศึกมีปญ
ั หาเรือ่ งการหาและการล�าเลียงเสบียงอาหาร ท�าให้ทพั พม่าอดอยาก
ทัพไทยใช้ปนื ใหญ่ระดมยิงเข้าไปในค่ายพม่าโดยใช้ไม้เป็นกระสุนปืนใหญ่ ท�าให้พม่าครัน่ คร้ามและกล่าวกันว่า
ถ้าป่าไม่หมด กระสุนปืนใหญ่ของไทยก็ไม่หมดเช่นกัน นอกจากนี้ ยังใช้อุบายหลอกพม่าว่าไทยได้รับก�าลัง
เพิม่ เติมเสมอ โดยในเวลากลางคืนได้ถอนก�าลังออกไปส่วนหนึง่ แต่พอเช้าก็ให้กองทัพนัน้ เดินกลับเข้าค่าย พม่า
ซึ่งอยู่บนที่สูงมองเห็นได้ชัดเจนว่าทัพไทยมีก�าลังหนุนมาเพิ่มเติมทุกวันก็ยิ่งครั่นคร้ามมากขึ้น เมื่อสมเด็จ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงเห็นว่าข้าศึกอดอยาก และครัน่ คร้ามไทยมากแล้ว จึงโปรดให้ตที พั พม่าที่
4 และ 5 จนแตกพ่าย พระเจ้าปะดุงเห็นว่าครั้งนี้คงจะตีไทยไม่ส�าเร็จ ประกอบกับทัพหลวงของพระองค์
ขาดเสบียงอาหาร ทหารเกิดความเจ็บไข้ จึงรับสั่งให้ถอยทัพกลับไปตั้งมั่นที่เมืองเมาะตะมะ
(อ่านต่อฉบับหน้า)

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

ตอนที่ 3
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ตอนที่ 3 พาเพลินคีรีวง
ทีท่ า่ อากาศยานนครศรีธรรมราช นงชนกเพือ่ นของ
นิศมาขับรถโฟวิลมารอรับทีส่ นามบิน ตอนนีเ้ วลายังเช้าอยูเ่ ลย
ก่อนขึน้ รถนิศมาแนะน�าให้นงชนกรูจ้ กั ทุกๆ คน รถโฟวิลกว้าง
ขวางบรรจุสมาชิกและสัมภาระได้อย่างเหลือเฟือ ธรรศเป็น
ผู้ชายคนเดียวจึงถูกจัดให้ไปนั่งด้านหน้าคู่กับนงชนก
ทีเ่ ป็นคนขับ สามสาวนัง่ ด้านหลังสบายๆ ไม่เบียดกันมากนัก
นงชนกพาคณะมาทานอาหารเช้าร้านขึน้ ชือ่ ในตัวเมือง
มีอาหารให้เลือกทั้งบักกุ๊ดเต๋ ขนมจีบ ซาราเปา ชา กาแฟ
เธอบอกว่าใครมานครศรีธรรมราชถ้าไม่มาทานร้านนี้ถือว่า
มาไม่ถงึ เมืองนี้ ดังนัน้ ทุกคนจึงสัง่ ทุกอย่างแล้วมาทานด้วยกัน
ต่างยอมรับว่าอร่อยจริง นงชนกบอกว่าที่เมืองนครยังมี
ร้านอาหารอร่อยๆ อีกหลายร้าน ที่มาแล้วต้องหาโอกาส
ไปทานให้ได้คอื ขนมจีนเส้นสดน�า้ ยาปูนมิ่ และผลไม้ทนี่ มี่ ใี ห้ทาน
หมุนเวียนกันทัง้ ปี ราคาไม่แพง ส่วนใหญ่จะมาจากบ้านคีรวี ง
ทีจ่ ะไปพักกัน โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง จ�าปาดะ ฯลฯ
ล้วนมาจากคีรวี งเป็นส่วนใหญ่ เขาจะส่งไปขายกันทัว่ ภาคใต้
ลงไปถึงภาคกลางด้วย
ผลไม้ขึ้นชื่อของนครศรีธรรมราชอีกอย่างคือ ส้มโอ
ทับทิมสยาม รสชาติอร่อยกว่าส้มโอทัว่ ๆ ไป และมาทีเ่ มืองนคร
ถ้าไม่ได้ทานมังคุดคัดก็ถือว่ามาไม่ถึงเมืองนครเช่นกัน
เพราะมีทนี่ ที่ เี่ ดียว มีขายกันทัว่ เมือง เป็นภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ของเมืองนคร โดยเอามังคุดแก่ที่ยังดิบๆ อยู่มาปอกด้วยมีด
(ภาษาท้องถิ่นเรียกคัด) แล้วเสียบไม้ขาย ทานแล้วกรอบ
อร่อยมาก นอกจากนีท้ เี่ มืองนครยังมีอะไรทีแ่ ปลกๆ ดีๆ สนุกๆ
อีกหลายอย่าง เช่น การกวนขนมราก่อนวันเข้าพรรษา
การชนวัว การสร้างบ้านให้นกนางแอ่นอาศัย เป็นต้น
ทานอาหารเช้าเสร็จนงชนกก็พาคณะมาไหว้พระ
มหาธาตุนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคล และขับรถ
พาตระเวนไปรอบเมืองนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดใหญ่
มีหลายอ�าเภอ ถ้าจะเที่ยวให้ทั่วก็คงต้องอยู่กันหลายวัน แต่
เป้าหมายส�าคัญของการมาครั้งนี้ไม่ใช่การมาเที่ยว เอาแค่
ได้สัมผัสจุดที่เป็นไฮไลท์บางจุดก็พอแล้ว และเวลาหนึ่งวัน
ที่เหลือก่อนไปปฏิบัติธรรมก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศที่
บ้านคีรีวงมากกว่า
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ก่อนขึน้ ไปบ้านคีรวี ง เจ้าบ้านก็ไม่ลมื ทีจ่ ะให้ผมู้ าเยือน
ได้ลิ้มรสมังคุดคัดและส้มโอทับทิมสยามกันก่อน ทุกคน
ติดใจจึงซือ้ เผือ่ ไปทานบนคีรวี งด้วย นงชนกเป็นทัง้ คนขับรถ
และเป็นไกด์แนะน�าบ้านคีรวี งให้ทกุ คนทราบด้วย เธอเล่าว่า
บ้านคีรีวงตั้งอยู่ที่ต�าบลก�าโลน อ�าเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาอาศัยอยู่
เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนีม้ ชี อื่ ว่า “บ้านขุนน�า้ ” เพราะตัง้ อยูใ่ กล้
ต้นน�้าจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง”
หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เสน่ห์ของ
บ้านคีรวี งทีเ่ ป็นทีก่ ล่าวขานในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว คือความสงบ
และความเงียบ การได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบท อิ่มไปกับ
บรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขาที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุด
ในประเทศไทย ฟังเสียงน�า้ ไหล ผ่านแก่งหินต่างๆ ไหลรวมเป็น
แม่นา�้ สายเล็กๆ ผ่านกลางหมูบ่ า้ น จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ
ในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และได้รับรางวัลยอด
เยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทเมืองและชุมชน
ทีน่ มี่ กี จิ กรรมให้นกั ท่องเทีย่ วได้ทา� แบบไม่รเู้ บือ่ เช่น
นอนโฮมสเตย์ของชาวบ้านแบบใกล้ชิดธรรมชาติ เที่ยวชม
สวนผลไม้ ใครมาเที่ยวบ้านคีรีวงในช่วงฤดูผลไม้ (ประมาณ
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ของทุกปี) จะมีผลไม้นานาชนิด
เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง จ�าปาดะ เป็นต้น ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้เลือกซื้อและชิมกันจนอิ่มท้อง เสียดายที่เราไม่ได้มา
ในช่วงนี้ แต่ก็ยังมีความหวังว่าจะมีผลไม้ออกนอกฤดู
ให้ได้ทานบ้าง
นงชนกเล่าต่ออีกว่าคนที่มาที่นี่จะชอบไปเล่นน�้า
ในล�าธาร ส�าหรับนักท่องเทีย่ วคนไหนอยากลงเล่นน�า้ แล้วกังวลว่า
เสือ้ เปียกแล้วจะเปลีย่ นชุดทีไ่ หน ไม่ตอ้ งห่วง เพราะบางร้านค้า
เปิดบริการห้องน�า้ ไว้สา� หรับให้ได้อาบน�า้ และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าได้
และสามารถปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านแบบสบายๆ
รถวิ่งลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่ไม่สูงและคดเคี้ยว
มากนัก ผ่านสวนผลไม้และแมกไม้นานาชนิด ไม่ถึงชั่วโมง
ก็ถึงจุดหมายปลายทาง ก่อนเข้าที่พักนงชนกพาคณะไปชม
จุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของบ้านคีรีวง ไปทีละจุด จุดแรก
คือ “สะพานบ้านคีรวี ง” ซึง่ เป็นจุดแลนด์มาร์กส�าคัญทีไ่ ม่วา่ ใคร
มาก็ตอ้ งมาถ่ายรูปกับสะพานและป้าย “คีรวี ง อากาศดีทสี่ ดุ

ในประเทศไทย” เป็นการบอกว่ามาถึงคีรีวงแล้วนะ นงชนก
พาคณะลงสูดอากาศบริสทุ ธิจ์ นชุม่ ปอดและถ่ายรูปกันแบบ
ไม่เร่งรีบ นิพาดาถูกเพือ่ นๆ คะยัน้ คะยอให้ถา่ ยรูปคูก่ บั ธรรศ
ทัง้ คูม่ ที า่ ทีเขินอายเล็กน้อยแต่กค็ ล้อยตามเพือ่ นและตามใจ
ปรารถนาของตนในส่วนลึกด้วย

พอทุกคนจัดของเข้าที่เสร็จก็เปลี่ยนชุดชวนกันลง
ไปเล่นน�า้ กัน ธรรศท�าหน้าทีบ่ อดีก้ าร์ดคอยดูแลบริการสาวๆ
โดยเฉพาะกับนิพาดา ธรรศจะดูแลอยูใ่ กล้ชดิ ไม่คลาดสายตา
เขาเป็นสุภาพบุรุษที่วางตัวได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาส
อย่างน่าชื่นชม

นงชนกขับรถพาเพื่อนๆ เดินทางต่อไปจุดที่สอง
คือ “หนานหินท่าหา” มีลกั ษณะเป็นล�าคลอง มีนกั ท่องเทีย่ ว
มาเล่นน�า้ ทีบ่ ริเวณนีก้ นั อย่างสนุกสนาน นงชนกชีใ้ ห้ดรู สี อร์ท
ของตนทีเ่ พือ่ นๆ จะพักกันคืนนี้ ซึง่ อยูใ่ กล้ๆ บริเวณนี้ แต่ยงั ไม่แวะ
ไปเทีย่ วให้ครบทุกจุดก่อน บ่ายคล้อยจึงจะพามาพักผ่อนกัน

อาหารเย็นแบบพื้นบ้านที่แปลกแต่แสนอร่อย
จากการคุยกันเป็นกลุ่มสักครู่นิศมากับกรนุช ขอตัวไปท�า
ภารกิจส่วนตัวที่จริงคือไปเตรียมตัวส�าหรับเข้าปฏิบัติธรรม
ในวันพรุง่ นีเ้ พือ่ ไม่ให้นพิ าดาสงสัย ทิง้ ให้ธรรศมีโอกาสได้อยู่
กับนิพาดาสองต่อสอง ธรรศมีกิริยาวาจาที่สุภาพและ
ให้เกียรติเธอเสมอจนนิพาดารูส้ กึ อบอุน่ และไว้วางใจเขามากขึน้
ธรรศไม่มีทีท่าว่าจะพูดจาเชิงเกี้ยวพาราสีหรือมีค�าพูดใดๆ
ให้เธอรูส้ กึ อึดอัดใจ เขาจะพยายามชวนคุยในเรือ่ งทีน่ พิ าดา
สนใจ เพราะพอทราบเรื่องราวของนิพาดาที่นิศมาเล่าให้ฟัง
มาบ้างแล้ว จึงพยายามหาวิธีพูดจาให้เธอรู้สึกผ่อนคลาย
เมือ่ จะต้องเจอกับสถานการณ์จริงในวันพรุง่ นี้ ซึง่ เขาจะบอก
เธอตรงๆ ไม่ได้เพราะรับปากกับนิศมาไว้แล้ว ในตอนหนึ่ง
เขาได้เล่าถึงประสบการณ์ทดี่ แี ละมีความสุขกับการไปปฏิบตั ธิ รรม
ของเขาที่ผ่านมาหลายครั้ง ดูนิพาดาตั้งใจและสนใจฟัง
เรื่องที่เขาเล่าไม่น้อย เธอมีค�าถามระหว่างการเล่าอยู่บ่อยๆ
ซึ่งอาจเป็นเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนและเป็นการเล่า
จากคนที่เขาเริ่มศรัทธาก็ได้ ธรรศเองก็รู้สึกอึดอัดที่จะตอบ
ตรงๆ และหวั่นว่าเมื่อเธอเจอสถานการณ์จริงในวันพรุ่งนี้
เธออาจโกรธจนไม่พดู กับเขาเลยก็ได้ ก็คดิ เข้าข้างตัวเองว่า
การคิดดีเจตนาดี ธรรมะคงจะช่วยจัดสรรให้เธอได้พบกับธรรมะ
อันบริสุทธิ์ที่จะน�าเธอไปสู่ความสุขความสงบที่แท้จริงเอง

จุดต่อไปคือ “สะพานแขวนท่าหา” อยู่ไม่ไกลจาก
หนานหินท่าหา เป็นสะพานแขวนเล็กๆ ล้อมรอบด้วยวิวป่าเขา
เป็นอีกหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยๆ ของบ้านคีรีวงที่ทุกคนได้ลง
ไปถ่ายรูปกัน
จุดสุดท้ายที่ไปกันวันนี้คือ “ตลาดบ้านคีรีวง” เป็น
ตลาดเล็กๆ อยู่ไม่ไกลจากสะพานบ้านคีรีวงเท่าใด นงชนก
พาคณะเดินเลือกชมเลือกซื้อของกินต่างๆ มากมาย ได้ยล
วิถชี าวบ้านกับกลุม่ อาชีพต่างๆ ของบ้านคีรวี ง เพราะนอกจาก
ธรรมชาติสวยๆ ของบ้านคีรีวงแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้
คือการตระเวนเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพที่เกิดจากการรวมตัวของ
ชาวบ้านเป็นกลุม่ ต่างๆ เช่น “กลุม่ ลูกไม้” เป็นกลุม่ ทีร่ วมตัวกัน
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืช “กลุม่ มัดย้อมสีธรรมชาติ”
ชมผลิตภัณฑ์ผา้ บาติกสวยๆ “กลุม่ ใบไม้บา้ นคีรวี ง” ชมผ้ามัดย้อม
ท�าจากสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ เป็นต้น ใครมีเวลาก็สามารถ
เดินเทีย่ วชมได้ทงั้ วัน บ้านคีรวี งนับเป็นหมูบ่ า้ นทีส่ งบ สวยงาม
และที่ส�าคัญเป็นแหล่งที่ปลูกมังคุดได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทยด้วย
ได้เทีย่ วจนครบทุกทีแ่ ล้วนงชนกก็พาคณะเข้าทีพ่ กั
โดยเธอจัดบ้านหลังหนึ่งให้สามสาวพักด้วยกัน ส่วนธรรศ
ถูกจัดให้พกั ทีอ่ าคารแถวซึง่ จัดเป็นห้องๆ ไม่ไกลจากบ้านพักของ
สามสาวเท่าไรนัก รีสอร์ทของนงชนกดูเป็นรีสอร์ทเล็กๆ
แต่จดั ได้นา่ รัก มีบา้ นและอาคารไม่กหี่ ลัง จัดบรรยากาศและ
บริเวณได้สวยงามน่าอยู่ บริเวณใกล้เคียงก็มรี สี อร์ทอีก 4 - 5 แห่ง
ทีส่ า� คัญคืออยูใ่ กล้ธารน�า้ บริเวณหนานหินท่าหาทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ชอบไปเล่นน�า้ กัน

วันรุ่งขึ้นนิศมาเข้ามาช่วยจัดข้าวของของนิพาดา
ลงกระเป๋า ดูเสือ้ ผ้าของใช้ทจี่ า� เป็นให้ครบถ้วนตามทีไ่ ด้เตรียม
มาก่อนออกเดินทางจากบ้านมาแล้วอีกครัง้ ชุดทีเ่ ธอสวมใส่
ก็ดูเรียบร้อยมิดชิด สีไม่ฉูดฉาด
นิพาดาแปลกใจในท่าทีของเพือ่ นเหมือนกัน สงสัย
เหมือนกันว่า วันนี้เพื่อนๆ จะพาไปเที่ยวที่ไหน นิศมาก็บอก
แต่วา่ จะพาไปพักรีสอร์ทแห่งใหม่ ทีบ่ รรยากาศดี สงบ ร่มเย็น
เราจะพักกันยาว 10 วันเลย นิพาดาคิดในใจ เพือ่ นจะพาไปไหน
ก็ไปด้วยทั้งนั้น มีธรรศไปด้วยก็อุ่นใจอยู่แล้ว
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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IT Hero
Teacher COMP

10 วิธีใช้ Social Media

ให้ปลอดภัยและป้องกันอันตราย

โซเชียลมีเดีย เป็นปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนคู่ใจของใคร
หลายๆ คน มีประโยชน์ และใช้บ่อยมากในทุกๆ วัน สามารถติดตามเพื่อนๆ คุยกับเพื่อนได้ทุกที่
ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะใช้สอ
ื่ โซเชียลมีเดียในการให้เพือ
่ นเข้าถึงตัวเรา
หรือเข้าถึงเพื่อนๆ บ้างก็โพสต์สถานะตัวเองบนโซเชียลมีเดีย เพื่อให้เพื่อนคอยติดตามสถานะเราผ่าน
ทางโซเชียลมีเดียของเรา แม้กระทัง
่ การแชร์เพลง แชร์คลิปวีดโี อ แชร์สาระน่ารูจ
้ ากเว็บต่างๆ หรือแชร์บทความ
ที่น่าสนใจผ่านทางโซเชียลมีเดีย แต่ข้อมูลที่เราแชร์ออกไปก็เสี่ยงที่จะโดนแอบอ้างหรือขโมยข้อมูล
หรือเข้าถึงความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตัวเรามาก อาจจะไม่ใช่ที่
ตัวเรา แต่เป็นอันตรายจากการโจรกรรมข้อมูล ทั้งนี้ทาง ThaiCERT ได้ให้หลักการการใช้โซเชียลมีเดีย
ให้ปลอดภัยและป้องกันภัยอันตรายจากโลกออนไลน์ ดังนี้
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คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์

เพราะว่าการโพสต์แต่ละครัง้ จะเป็นการเปิดเผย ซึง่ ทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งเป็นที่สุ่มเสี่ยงอาจเป็นภัยต่อตัวเอง
ระมัดระวังในการคลิกลิงค์ที่มากับการแชร์

แชร์ลิงค์ส่วนมากจะมาพร้อมกับไวรัส ซึ่งอาจมีรูปภาพที่ตรงตาม
ความต้องการของเรา จึงเปิดโอกาสให้คลิกเข้าไปดู และอาจเป็นช่อง
ทางการขโมยของเหล่าแฮกเกอร์
เข้าโซเชียลเน็ตเวิร์ก พิมพ์ URL โดยตรงให้ถูกต้อง

อย่างเสี่ยงคลิกลิงค์เพราะลิงค์ที่ได้มาอาจเป็น URL ปลอม
หลอกเอาบัญชีของเรา เช่น com อาจเป็น URL หลอกเป็น
youtube.com เป็นต้น

ระวังและคิดให้รอบคอบก่อนรับเพื่อนที่เราไม่รู้จัก
บนโซเชียล

ภาพลักษณ์ของคนอาจท�าให้สนองความต้องการของผูใ้ ช้ให้อยาก
เข้าไปดูโปรไฟล์ หรืออาจจะเป็นดาราผู้มีชื่อเสียงเหล่านั้น
ต้องเข้าไปดูโปรไฟล์กอ่ นรับทุกครัง้ เพราะในบางครัง้ อาจมีผไู้ ม่หวังดี
แฝงด้วย
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

หลีกเลีย่ งตัง้ ค่าโพสต์แบบสาธารณะ และอนุญาตให้เพือ่ นเท่านัน้
ที่สามารถท�ากิจกรรมของเราได้
ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับ

เช่น บัตรประชาชน บัตรเครดิต เบอร์โทรศัพท์ ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบ
ข้อความหรือรูปภาพก็ตาม
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ให้เปิดใช้งาน Do Not Track

ป้องกันการติดตามและเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์ก
รวมถึงผู้ไม่หวังดีมาขโมยข้อมูล
ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

สารทีส่ ง่ ออกมาในปัจจุบนั จะเป็นในรูปแบบข้อความสัน้ กระชับ ภาพ
คลิปวีดีโอสั้นๆ เหล่านั้นท�าให้ความหมายของเนื้อหาจริงไม่ได้
ถูกแสดงออกมาอย่างครบถ้วนฉะนั้นอย่าปักใจเชื่อทันที อาจมีการ
สร้างกระแส สวมรอย สมอ้างจากผู้ไม่หวังดี
ควบคุมการใช้งานของบุตรหลาน

ลองหาเครื่องมือมาเป็นตัวช่วย เช่น แอพพลิเคชั่น Screen Time
Parental Control สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของเด็ก ๆ เพื่อดู
ได้ว่าเด็กๆ ท�าอะไรอยู่ และสามารถตั้งเวลาปิดได้ ป้องกันไม่ให้
เข้าเว็บไม่เหมาะสม
ตระหนักว่าเป็นสังคมเสรี

ให้จา� ไว้เสมอว่า แม้ทกุ คนมีสทิ ธิในการแสดงความเห็น แต่การกระท�า
ทีไ่ ม่เหมาะสมก็เป็นเหตุให้ถกู ฟ้องร้อง และศาลก็อาจรับฟังค�าร้องด้วย
ฉะนั้น การที่เรารู้จักใช้วิธีควบคุมการใช้งาน รู้จักเลือก
ก�าหนดการเข้าถึงข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละข้อมูล หรือข้อความ
ต่างๆ ที่จะโพสต์ จะท�าให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น และ
ใช้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ติดตามข่าวสารเรื่องความปลอดภัย
และภัยโลกออนไลน์อย่างสม�า่ เสมอ

ข้อมูลจาก ThaiCERT
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

7 ท่าบริหาร

ห่างโรคออฟฟิต ซินโดรม
การทา านนั่
กับควา เ อ
ื่ ย า อ
ื เปนเรือ
่ ที่ าคูกัน ดยเฉพา กับพนัก านบริ ท
ั ทีท
่ า าน
นั่
วัน อยา นอย ก 6 7 ชัว่
อวัน ่ อ
ื เปนเว าทีน
่ าน าก ยอ ทา เกิดควา เ อ
ื่ ย า ด
ปร สบป
า ปวด น ปวด
ปวดคอ กร
เ า ดรรชนีกี า อยากชวนชาวออ
ก น า
ค ายก า เนือ กป า รคออ
น
ิ ดร ดวย 7 ทา าย สา าร ทา ดที่ ทา าน
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ท่าที่ 1 บริหารแขนและข้อมือ
ท่านี้จะช่วยผ่อนคลายทั้งแขน ข้อมือ และคอ
ไปพร้อมๆ กัน นั่งแช่หน้าคอมนานๆ ก็ต้องบิดกันหน่อย
How to : เหยียดแขนออกไปข้างหน้า ประสานมือ
เข้าหากัน แล้วค่อยๆ ยกขึน้ ไปข้างบนพร้อมเงยหน้า
มองตามมือ ท�าประมาณ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที

ท่าที่ 2 บริหารแขน
ท่ า บริ ห ารแขน ช่ ว ยเวลาที่ เ ราต้ อ งห่ อ ไหล่
พิมพ์คอมพิวเตอร์นานๆ ก็ควร ยืดผ่อนคลายกันมั่ง
How to : เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านข้าง
ตัง้ ฉากกับล�าตัว ท�าประมาณ 3 - 5 ครัง้ ครัง้ ละ 5 วินาที
ท่าที่ 3 บริหารข้อมือ
การพิมพ์งานนานๆ ท�าให้มอื แข็ง แล้วพิมพ์ไม่คอ่ ยพริว้
เท่าไหร่ ลองบริหารข้อมือบ้าง ให้ขอ้ ต่อลืน่ ไหล ช่วยให้ทา� งาน
ได้ลื่นขึ้น และยังผ่อนคลายอีกด้วยค่ะ
How to : เหยียดแขนออกมาข้างหน้า แล้วคว�า่ ข้อมือลง
จากนั้นใช้มืออีกข้างค่อยๆ ดันมือเข้าหาล�าตัว
ท�าสลับประมาณ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที
ท่าที่ 4 บริหารคอ
บางครั้งโต๊ะท�างานที่เรานั่งอยู่ ก้ยังไม่ได้สัดส่วน
ทีส่ บายพอ ท�าให้การตัง้ คอขณะพิมพ์งานผิดรูปทรงและเมือ่ ยล้า
ขึน้ ได้ ลองปรับระดับโต๊ะท�างานใหม่ และมาลองบริหารคอ
กันด้วยเลย รับรอง ช่วยได้!
How to : ใช้มือข้างขวา แตะที่หูข้างซ้าย และค่อยๆ
ดันคอไปทางด้านขวาอย่างช้าๆ ท�าสลับกันประมาณ
3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที
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ท่าที่ 5 บริหารสะบัก
การบริหารบริเวณสะบักแก้ปวดเมื่อย จากการ
ต้องท�าค้างท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
How to : ตั้งศอกขวาขึ้น และพลิกข้อมือได้ทางซ้าย
จากนัน้ ใช้แขนข้างซ้ายลอดใต้ศอกมา จากนัน้ ให้เอามือ
มาประกบกัน ท�าสลับกันประมาณ 3 - 5 ครั้ง
ครั้งละ 5 วินาที
ท่าที่ 6 คลายกล้ามเนื้อแขนและคอ
ท่านี้จริงๆ แล้วจะช่วยบริหารได้ทั้งคอและหัวไหล่
ท�าให้ผ่อนคลาย
How to : ใช้แขนขวาไขว้สลับกับแขนซ้าย แล้วหันคอ
ไปฝัง่ ตรงข้ามกับแขนทีเ่ ราเหยียดออกไป ท�าสลับกัน
ประมาณ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที

ท่าที่ 7 ยืดลำาตัว
ส�าหรับท่านีจ้ ะช่วยให้เราผ่อนคลายในส่วนเอวครับ

How to : ยกแขนขึน้ ตัง้ ตรงชิดกับหู มืออีกข้างท้าวเอว
จากนัน้ ค่อยๆ เอียงตัวไปด้านตรงข้ามกับทีช่ แู ขนขึน้
ท�าสลับกันประมาณ 3 - 5 ครั้ง ครั้งละ 5 วินาที

ยากเ ย ช ัยครับ ค ยับนิด ยับ นอย กชวย อนค าย ดเยอ เ ย ชาวออ
อยา ื
ชวนเพื่อน ก น าบริ ารรา กายกันบา น ครับ ดทา านกันอยา สบายกาย
สบาย

อ้างอิง : https://www.mangozero.com/yoga-for-office-syndrome/
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออ นกอ ทน อกเ ย ฉบับ น ยเ ินเดือน
ทน
าค 1 ป ฉิ บทการ ทน
จาก 9 ฉบับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าการลงทุนในกองทุน RMF มีรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับ
ตอนนี้ก็มาถึงบทสรุปของการลงทุนในกองทุน RMF กันแล้ว ซึ่งผู้เขียนจะน�าส่วนส�าคัญๆ เกี่ยวกับ RMF มาสรุปไว้ให้นะครับ
การที่เราจะลงทุนใน RMF เบื้องต้นเลยเราต้องรู้เงื่อนไขในการลงทุนกองทุน
4 ประการด้วยกัน
เงื่อนไขแรก

เงื่อนไขที่สาม

เงื่อนไขที่สอง

เงื่อนไขที่สี่

เมื่อเริ่มลงทุนแล้ว ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยซื้อ
หน่วยลงทุนกองทุน RMF ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และ
ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี
ติดต่อกัน

ต้องลงทุนและถือหน่วยลงทุน จนผู้ลงทุนอายุครบ
55 ปีบริบรู ณ์ และมีการลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบรู ณ์
นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

ต้องลงทุนขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี
หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จา� นวนใดจะต�่ากว่า

เงินลงทุนขั้นสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ทั้งปีที่ต้อง
เสียภาษี เมือ่ รวมกับเงินสะสมหมวดลดหย่อนภาษีอนื่ ๆ
ที่มีเพื่อเกษียณ

เงือ
่ นไขทัง้ สี่ขอนี
้ ้ ถาผู
้ อ
้ ่านยังไมพร
่ อม
้
ในขอใดข
อหนึ
่ ง หรือต้องการนํ
าเงินลงทุน
้
้
มาใช้ภายในไม่เกิน 5 ปี และอายุ ยังน้อยอยู
่
ผู
าว่าอย่าพึ่ งลงทุนดี กว่าครับ
้เขียนแนะนํ
แนะนํ
าให้ไปลงทุนในกองทุนประเภทอื่ นๆ
จะดีกว่าครับ
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เมื่อรู้จักเงื่อนไขการลงทุนแล้ว ล�าดับต่อมาก็คือ ประเภทกองทุน RMF แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ กองทุนรวม RMF
ทีเ่ น้นลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นลงทุนในตราสารทุน กองทุนรวม RMF ทีเ่ น้นลงทุนแบบผสม และกองทุนรวม
RMF ทีเ่ น้นลงทุนต่างประเทศ ซึง่ แต่ละคนก็คงถามว่าจะลงในกองทุน RMF ประเภทไหน ผูเ้ ขียนก็แนะน�าไปแล้วนะครับว่าขึ้น
อยู่กับเหตุผลความจ�าเป็นและเป้าหมายของแต่ละคน ถ้าคนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก
คิดว่าได้ก�าไรจากเงินลดหย่อนภาษีที่ได้คืนมาก็คุ้มแล้ว หรือมีอายุมากแล้วไม่อยากเสี่ยงมากก็เลือกลงทุนในกองทุน RMF
ประเภทตราสารหนี้ ส่วนคนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนจ�านวนมาก ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของราคากองทุน
ในบางช่วงขณะได้ และมีอายุน้อยเหลือระยะเวลาในการลงทุนมาก ก็เลือกกองทุน RMF ประเภทตราสารทุนครับ

ล�าดับต่อมาเป็นการค้นหากองทุน RMF ที่น่าลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถค้นจากเว็บไซต์ www.
morningstarthailand.com และ www.wealthmagik.com ซึง่ จะมีขอ้ มูลเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง
ของแต่ละกองทุนไว้ให้ดู ผู้ลงทุนสามารถน�าผลตอบแทนกองทุน RMF ที่ต้องการลงทุนมาเปรียบเทียบกัน
กองทุนไหนให้ผลตอบแทนดีและสม�า่ เสมอ ก็นา� ชือ่ กองทุนดังกล่าวไปค้นหาใน Google ได้วา่ มีรายละเอียด
อย่างไรบ้าง โดยดูตรงข้อมูลที่สรุปส่วนส�าคัญของกองทุนที่เรียกว่า “ข้อมูลส�าคัญการลงทุน” หรือบางครั้ง
เรียกว่า “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป” หรือ “หนังสือชี้ชวนฉบับย่อ” ซึ่งจะบอกให้เราทราบเกี่ยวกับกองทุนนั้น
โดยมีสาระส�าคัญ 7 ประการ คือ คุณก�าลังจะลงทุนอะไร กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร คุณต้องระวังอะไร
เป็นพิเศษ สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ค่าธรรมเนียม ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ

www.morningstarthailand.com
www.wealthmagik.com
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ส�าหรับข้อมูลในส่วนคุณก�าลังจะลงทุนอะไร
จะบอกข้อมูลที่สา� คัญ 2 อย่าง คือ นโยบายการลงทุนและ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร
จะบอกว่ากองทุนนีเ้ หมาะกับใครและไม่เหมาะกับใคร คุณต้อง
ระวังอะไรเป็นพิเศษ จะบอกข้อมูลทีส่ า� คัญ 3 ส่วนคือ ค�าเตือน
ทีส่ า� คัญ ภาพแสดงต�าแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม และ
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์
ที่ลงทุน จะเป็นรูปแผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนสินทรัพย์
ทีก่ องทุนนัน้ ๆ ไปลงทุน ค่าธรรมเนียม จะบอกค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) และ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
ผลการด�าเนินงาน จะมีข้อมูลผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
ตามปีปฏิทนิ และข้อมูลอืน่ ๆ จะบอกรายเอียดทีส่ า� คัญอืน่ ๆ
เช่น ไม่มกี ารจ่ายเงินปันผล ผูด้ แู ลผลประโยชน์ วันทีจ่ ดทะเบียน
อายุโครงการ จ�านวนเงินลงทุนโครงการ ซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน รายชื่อผู้จัดการกองทุน อัตราส่วนหมุนเวียน
การลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น
เมื่อเราทราบกองทุนอย่างดีแล้ว ต่อไปก็เป็นการ
เปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุน RMF ซึง่ สามารถเปิดบัญชีซอื้ ขายได้
3 แห่งด้วยกัน คือ แห่งแรก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
(บลจ.) ผู ้ ล งทุ น ที่ ส นใจเปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายกองทุ น รวม
กับ บลจ. สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์หรือส�านักงานของ

บลจ. นัน้ ๆ ได้เลย หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลเบือ้ งต้นได้
แห่งที่สอง ธนาคารพาณิชย์ โดยเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน
กับธนาคารในเครือเดียวกันกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(บลจ.) วิธีนี้จะสะดวกมากครับ สามารถติดต่อไปที่ธนาคาร
นัน้ ๆ ได้เลย และแห่งทีส่ าม บริษทั ตัวแทนจ�าหน่ายหรือบริษทั
หลักทรัพย์ (บล.) เป็นการเปิดบัญชีซอื้ ขายผ่านบริษทั หลักทรัพย์
หรือทีเ่ รียกว่า โบรกเกอร์ (Broker) ทีซ่ อื้ ขายกองทุนรวม
เมือ่ เปิดบัญชีซอื้ ขายแล้ว ล�าดับต่อมาก็คอื การบริหาร
กองทุน โดยเริ่มจากการซื้อก่อนเลย ควรซื้อแบบทยอยซื้อ
หรือทีเ่ รียกว่าการเฉลีย่ ต้นทุน (Dollar Cost Averaging : DCA)
ด้ ว ยการทยอยซื้ อ ทุ ก เดื อ นมากกว่ า การซื้ อ ก้ อ นเดี ย ว
ครั้งเดียวทั้งปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ต่อมาคือ
การบริหารกองทุนโดยการสับเปลีย่ นกองทุนระหว่างกองทุน RMF
ประเภทตราสารหนี้ และ RMF ประเภทตราสารทุน เพื่อให้
มีหน่วยลงทุน NAV เพิม่ มากขึน้ ในสภาวะตลาดทีแ่ ตกต่างกัน
ในระหว่างตลาดที่เป็นขาขึ้นและตลาดที่เป็นขาลง โดยเรา
จะซื้อกองทุนเมื่อกองทุน RMF ประเภทตราสารทุนมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ก็สบั เปลีย่ นไปถือกองทุน RMF ประเภท
ตราสารหนี้เพิ่ม แต่ถ้ากองทุน RMF ประเภทตราสารทุน
มีการเปลี่ยนแปลงลดลง ก็สับเปลี่ยนกองทุน RMF ประเภท
ตราสารหนี้ ไปเป็นตราสารทุนเพิม่ ท�าสลับกันไปเมือ่ กองทุน
RMF ประเภทตราสารทุนมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลง
15% สลับสับเปลีย่ นกันไปมาเพือ่ ให้เราได้หน่วยลงทุนมากขึน้
และได้ผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเอง

ผู
เขี
าความรู
้ ยนหวังว่าทุกท่านคงได้นํ
้
ด้านการลงทุนจากที่ผเขี
ู้ ยนได้เรียบเรียงไปใช้
ประโยชน์ในการลงทุนนะครับ ท้ายนี้ ขอให้
ทุกท่านประสบผลสํ
าเร็จในการลงทุน และ
มีอิสรภาพทางการเงินในวัยเกษี ยณกันนะครับ
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

เลี้ยงลูกอย่างไร

ไม่ให้ติดเกม

“ลูกใครชอบเล่นเกมบ้าง”
เ ื่อ า คา า นี ค พอค
านวน ากทีเดียว ค อบวา ช ่ กเปนพ ิกรร ปก ิ
อ เดกยคนี ที่ชอบเ นเก นเว าวา เพื่อควา สนกสนาน ค ายควา เ า
ยั ีเรื่อ คยกับ
เพื่อน ที่ ร เรียน ด
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“
คอมพิวเตอร์กม
็ ีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต
การศึกษา และการงานของคนในยุคปัจจุบัน
และเกมบางเกมก็มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก
เพียงแต่เราต้องสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองในการเล่นเกม

”
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เก คอ พิวเ อร ดเ า าสูเดก ดยเริ่ น ากการทีท
่ กบาน
อ ค
ี อ พิวเ อร ชเพือ
่ การ ก า การสือ
่ สาร ควา บันเทิ ทวา
ที่เดก ชคอ พิวเ อรนี ครอบครัวก ับ ีเว านอย ที่ บอก
สอน ควบค ูก นการ ชคอ พิวเ อรอยา เ า ส เนื่อ าก
ครอบครัวก วน ว
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ิ ทอ
ช
ี ว
ี ิ ทีส
่ สบาย
ทัดเทีย คนอื่น ค พอค
ชเว าสวน
กับการทา าน
นอกบาน
วันเดก
ีเว า ายชั่ว ที่ อ อยูบาน า าพั
ดย ี ู
ควบค ดู
รือ าก ี ู
ดู
ู
ก ก
ั ป อย เดก
อยู กั บ ควา บั น เทิ นา อคอ พิ ว เ อร เพรา คิ ด วา ทา
ูก
เปนเดกทีเ่ ก อยู ด
ิ บาน ชวย พอ เี ว าพัก อน อ เ นดเ นือ
่ ย
กับการดู ก
ู

เด็กบางคนเล่นเกมได้โดยไม่มปี ญ
ั หา คือ สามารถแบ่งเวลา และควบคุมตัวเอง
ให้เล่นเกมตามเวลาที่ก�าหนด ยังรับผิดชอบการเรียนและการงานได้ ผลการเรียน
ไม่ตก และยังคงท�ากิจกรรมอืน่ ๆ ได้ตามปกติ การเล่มเกมจะเริม่ เป็นปัญหาเมือ่ เด็ก
เริ่มคลั่งไคล้เกม คือ เด็กเริ่มจดจ่อกับการเล่นเกมมากขึ้น จ�านวนชั่วโมงในการ
เล่นเกมมากขึ้น ควบคุมเวลาเล่นเกมไม่ได้ สนใจบุคคลรอบข้างน้อยลง และ
ผลการเรียนเริ่มตกลงบ้าง การคลั่งไคล้เกมนี้ หากไม่ได้รับการแก้ไข จะน�าไปสู่
ภาวะการติดเกม ซึง่ เด็กจะควบคุมตนเองในการเล่นเกมไม่ได้เลย เด็กจะไม่สนใจ
สิ่งอื่นใด นอกจากการเล่นเกม เริ่มละเลยไม่ท�ากิจวัตรส่วนตัว ไม่รับผิดชอบ
การเรียน งานบ้าน ปฏิเสธทีจ่ ะท�ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว อารมณ์ฉนุ เฉียว
เมื่อพ่อแม่ตักเตือนให้เลิกเล่นเกม และหงุดหงิดเมื่อไม่ได้เล่นเกม เด็กบางคน
โดดเรียน หนีออกจากบ้านไปขลุกอยู่ในร้านเกม คบแต่เพื่อนที่เล่นเกม บางคน
อาจขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกม
การติดเกม มีส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกับการติดยาเสพติด คือ ผู้ติดเกมเอง
จะไม่เดือดร้อน แต่คนที่เดือดร้อนคือครอบครัวที่ห่วงว่าลูกหลานจะเสียอนาคตและ
เป็นทุกข์ใจมากทีล่ กู หลานก้าวร้าวกับตนเอง ครอบครัวจะเริม่ ดิน้ รนให้ลกู หลานเข้ารับการบ�าบัด
แต่การบ�าบัดก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก เพราะเด็กก็ไม่ค่อยร่วมมือ ครอบครัวจึงต้องใช้
พลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาสูงมากจึงจะดึงลูกหลานให้ห่างจากสิ่งที่ติดได้
ซึ่งโอกาสประสบความส�าเร็จก็พยากรณ์ได้ไม่ดีนัก และในบางกรณีการแก้ไข
ก็อาจสายเกินไป การป้องกันปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการแก้ไขมาก
พ่อแม่ต้องมีความเข้าใจเบื้องต้นว่า เราไม่อาจห้ามเด็กไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และเกมได้
ที่จริงแล้ว คอมพิวเตอร์ก็มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต การศึกษา และการงาน
ของคนในยุคปัจจุบัน และเกมบางเกมก็มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพียงแต่เรา
ต้องสอนให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองในการเล่นเกม คือ รู้จักเลือกเกมที่เหมาะสม
แบ่งเวลาเล่น โดยยังคงมีความรับผิดชอบการเรียน การงานได้
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การฝึกให้เด็กควบคุมตนเองได้ ต้องฝึกตั้งแต่เด็กยังเล็ก ด้วยวิธีการต่อไปนี้
ก�าหนดกติกา ก่อนทีจ่ ะให้ลกู เริม่ เรียนรูค้ อมพิวเตอร์และการเล่นเกม พ่อแม่ควรก�าหนดกติกาและขอบเขตการเล่นเกม
ที่ชัดเจนกับลูก เช่น ลูกสามารถเล่นเกมในวันธรรมดาได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง หรือเล่นเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์
เท่านัน้ ในเวลาไม่เกินวันละ 2 ชัว่ โมง ให้เล่นสลับกันระหว่างพีน่ อ้ งคนละวัน ให้ทา� การบ้านหรือการงานอืน่ ๆ ให้เสร็จก่อน
จึงจะเล่นเกมได้ เป็นต้น การก�าหนดขอบเขตการเล่นเกมนี้ ควรเริม่ ท�าตัง้ แต่ลกู ยังเล็ก ควบคูก่ บั การฝึกวินยั ในเรือ่ งอื่นๆ
เช่น การเข้านอนและตื่นเป็นเวลา การรู้จักจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ การกลับบ้านตรงเวลา เป็นต้น ในเด็กเล็ก
พ่อแม่อาจเป็นผู้ก�าหนดกติกาว่าอะไรที่ลูกควรท�า และไม่ควรท�า แต่ส�าหรับเด็กโตและเด็กวัยรุ่น การก�าหนดกติกา
โดยพ่อแม่ฝ่ายเดียวอาจไม่ได้ผล จึงควรให้เด็กร่วมก�าหนดกติกากับพ่อแม่ ที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่าย โดยพ่อแม่จูงใจ
ให้ลูกเห็นผลดีจากการก�าหนดกติกา ร่วมกันก�าหนดข้อตกลง และการลงโทษที่ชัดเจนว่าเมื่อลูกไม่ท�าตามข้อตกลง
ลูกจะถูกลงโทษอย่างไร เช่น พ่อแม่จะเตือนก่อน ครั้งที่ 1 และ 2 ในครั้งที่ 3 ลูกจะถูกลงโทษ เช่น ถูกตัดค่าขนม
ให้ท�างานเพิ่มขึ้น ในเด็กเล็กอาจก�าหนดโทษด้วยการตี แต่ควรตีพอให้ลูกได้จดจ�าความผิดเท่านั้น ไม่ควรท�าบ่อยนัก
และไม่ตีโดยใช้อารมณ์ สิ่งสาคัญคือ เมื่อก�าหนดกฎกติกาใดๆ พ่อแม่ต้องท�าตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกและเอาจริง
ในการควบคุมให้ลูกปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นด้วย กฎกติกานั้นจึงจะได้รับการยอมรับจากลูก
ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ พ่อแม่ควรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูกช่วยงานในบ้าน เช่น รดน�้าต้นไม้
ล้างจาน กรอกน�า้ ใส่ขวด เป็นต้น ควรให้ลกู มีสว่ นเลือกงานทีเ่ ขาอยากท�า และพ่อแม่ตอ้ งก�ากับดูแลให้ลกู ท�าให้สา� เร็จ
ลูกจะได้เรียนรูท้ จี่ ะมีความรับผิดชอบ รูจ้ กั ควบคุมตัวเองให้ทา� ในสิง่ ทีค่ วรท�า และเรียนรูท้ จี่ ะรับผิดชอบต่อตัวเอง และครอบครัว
เสริมสร้างความภาคภูมิใจ เด็กที่มีความภาคภูมิใจในตัวเอง จะมีแรงจูงใจที่จะท�าดีและท�าสิ่งต่างๆ ให้ส�าเร็จ
การเสริมสร้างความภาคภูมใิ จทีพ่ อ่ แม่สามารถท�าได้อย่างง่ายๆ และเห็นผลชัดเจน คือ การจับถูก โดยพ่อแม่ควรหมัน่ มอง
ด้านดีหรือด้านบวกแม้เล็กน้อยในตัวลูก แล้วพูดชื่นชมให้เจ้าตัวรับรู้ เช่นเดียวกับการบอกให้ผู้อื่นรับรู้ด้วย และ
ควรชืน่ ชมในสิง่ ทีล่ กู ท�าจริง ไม่เยินยอเกินจริง เช่น “ลูกน่ารักมากทีก่ ลับบ้านตรงเวลา” “ ลูกเก่งมากทีค่ วบคุมอารมณ์ได้”
“แม่ภมู ใิ จทีใ่ ครๆ ก็ชมว่าลูกพูดจาเพราะ” ค�าชมจากพ่อแม่ชว่ ยให้ลกู มีกา� ลังใจและร่วมมือในการแก้ไขปัญหามากขึน้
สนับสนุนงานอดิเรกทีส่ ร้างสรรค์ เด็กทีต่ ดิ เกมจ�านวนมากเริม่ เล่นเกมเพราะเด็กรูส้ กึ เหงาและไม่มอี ะไรท�าในเวลาว่าง
การมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความสุขแบบไม่มีพิษภัย จะช่วยให้เด็กเพลิดเพลินและไม่เหงา การห้ามเด็กที่ติดเกม
แล้วให้เล่นเกมลดลงนัน้ จะประสบความส�าเร็จได้ยาก หากเด็กไม่มกี จิ กรรมสร้างสรรค์รองรับ เด็กก็จะไม่มที างออกอืน่
และตัดใจจากการเล่นเกมได้ยาก พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกท�ากิจกรรมสร้างสรรค์ได้ โดยช่วยลูกให้ค้นหาความถนัด
ความสนใจของตนเอง และสนับสนุนให้ลูกได้มีโอกาสท�ากิจกรรมนั้น เมื่อเด็กได้พบความสุขจากกิจกรรมสร้างสรรค์
เขาก็ใช้เวลาว่างอย่างมีคณ
ุ ค่ามากขึน้ และค่อยๆ ลดเวลาในการเล่นเกม จนกระทัง่ สามารถควบคุมตัวเองในการเล่นเกม
ได้ดีขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีในครอบครัว ครอบครัวที่มีการเอาใจใส่กันและกัน พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดี มีเวลาเอาใจใส่
พูดคุย และท�ากิจกรรมที่สร้างความสุขร่วมกับลูก จะช่วยให้พ่อแม่และลูกมีความผูกพันกัน พ่อแม่สามารถบอกสอน
และชี้แนะสิ่งต่างๆ กับลูก โดยลูกก็จะเต็มใจรับฟัง และยอมท�าตามพ่อแม่ ซึ่งย่อมเป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ลูก
ต่อปัญหาทุกเรื่องการให้ความใส่ใจ ให้เวลา และฝึกหัดลูกอย่างถูกวิธีนี้ อาจเป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
ในระยะแรกๆ และต้องใช้ความอดทนในการดูแลอย่างสม�า่ เสมอและต่อเนือ่ ง เสมือนกับการทีเ่ ราปลูกต้นไม้ เราต้องเรียนรู้
ธรรมชาติของต้นไม้ และรู้จักดินฟ้าอากาศแวดล้อม ให้การดูแลรดน�้า พรวนดิน ให้ปุ๋ย ก�าจัดแมลง อย่างพอเหมาะ
ซึ่งต้องอาศัยความใส่ใจ ดูแลวันแล้ววันเล่า แต่ผลส�าเร็จนั้นก็จะน�าความชื่นใจให้ เมื่อต้นไม้นั้นเติบใหญ่เป็นต้นไม้
ที่มั่นคง สวยงาม ดีกว่าปล่อยให้ลูกเติบโตตามยถากรรม และพ่อแม่ต้องมาเสียใจภายหลัง ว่า “ถ้าเราให้ความส�าคัญ
ในการฝึกหัดลูกตั้งแต่เล็ก เราคงไม่ต้องมาปวดหัว และเสียใจเพราะลูก แบบนี้”
ที่มา : บทความโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

การศึกษา

คืออะไรกันแน่

วันนีข
้ อวกกลับมาถึงเรือ
่ งความหมายของค�าว่า
“การศึกษา” กันอีกสักครัง
้ เพราะเริม
่ มีความสับสนเกิดขึน
้
หลั ง จากที่ มี ผู ้ แ ต่ ง ต� า ราว่ า ด้ ว ย “หลักการศึกษา”
เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจจะสอบชุดวิชาชีพครูกับคุรุสภา
หรือผู้ที่ประสงค์จะสอบบรรจุเข้าเป็นครูในสังกัดต่างๆ
ได้เตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนอื่นต้องมาท�าความเข้าใจในเรื่อง หลักการ
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา กันเสียก่อน เพราะ
ถือเป็นหัวใจส�าคัญ ก่อนที่จะไปลึกถึงเรื่องอื่น
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สมหมาย ปวะบุตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสรุปเรื่องนี้ไว้ว่า “การศึกษาเป็น
กระบวนการให้และการรับความรู้ ประสบการณ์ การปรับเปลีย่ นทัศนคติ การสร้างจิตส�านึก การเพิม่ พูนทักษะ การท�าความเข้าใจ
ให้กระจ่าง การอบรมปลูกฝังค่านิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคล
มีความเจริญ งอกงามทางปัญญา มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมส�าหรับการประกอบอาชีพ สามารถด�ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม มีค่านิยมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และที่ส�าคัญการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การศึกษาจะช่วยยกระดับคุณภาพประชากรของชาติให้มีคุณภาพ สอดคล้องตาม
แนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย สภาพของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง การจัดการศึกษาของประเทศก็จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงตามไปด้วย แนวทางในการจัดการศึกษาในแต่ละประเทศ
จึงแตกต่างกัน ตามความเชื่อ แนวคิด และปรัชญาการจัดการศึกษา
ปรัชญาเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาได้เข้ามามีบทบาทกับการจัดการศึกษา ดังนั้น
ผูท้ มี่ หี น้าทีใ่ นการจัดการศึกษาจึงต้องเข้าใจในปรัชญาการศึกษา และน�าหลักปรัชญาการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนลักษณะวิชา และตัวผู้เรียนแต่ละคน”
การศึกษา (Education) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 2 ค�า คือ Educe หมายถึง บ�ารุง เลี้ยง อบรม รักษา ท�าให้
เจริญงอกงาม และ Educate หมายถึง ชักน�าหรือดึงออกมา ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ในหลายมิติ ซึ่งเรามักจะเคยได้ยินและ
น�ามาใช้อ้างอิงเสมอ เช่น

การศึกษา คือ การท�าให้พลเมืองมีความประพฤติดี
และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart)

การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของเด็กเพื่อให้เด็กพัฒนาตนเอง
เฟรดเดอริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel)

1) การศึกษา คือ ชีวิต ไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต
2) การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
3) การศึกษา คือ กระบวนการทางสังคม
4) การศึกษา คือ การสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
จอห์นดิวอี้ (John Dewey)
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การศึ ก ษา คื อ ความเจริ ญ งอกงาม โดยเป็ น การจั ด ประสบการณ์
ทีเ่ หมาะสมให้แก่ผเู้ รียน เพือ
่ ให้ผเู้ รียนงอกงามหรือหมายถึงการศึกษาเพือ
่ การพัฒนา
สิ่งที่เรียกว่า การพัฒนาขันธ์ 5 ซึ่งประกอบด้วย
1) รูป คือ ร่างกาย รวมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งปวง
2) เวทนา คือ อารมณ์ทุกข์และสุขของมนุษย์
3) สัญญา คือ การเรียนรู้และเป็นตัวสร้างความจ�า
4) สังขาร คือ องค์ประกอบทางจิตที่คอยปรุงแต่งให้คิดดีหรือชั่ว
5) วิญญาณ คือ การรับรู้ที่เกิดจากการสัมผัส ทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ มี ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ จะได้ลดน้อยถอยไป
และได้บรรลุถึงชีวิตที่ร่มเย็นตามควรแก่กรณี
ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี

การศึกษา คือ การพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ค�าว่า “ศึกษา” (สิกขา) ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
มีความหมายครอบคลุมข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาแห่งการศึกษา และกล่าวว่าการศึกษาเป็นการปฏิบัติ
ไม่ใช่เล่าเรียน คือการเรียนรู้ เข้าใจและท�าได้ ท�าเป็น
หรือเรียนรู้ฝึกท�าให้ได้ผล จึงจะเรียกว่าการศึกษา
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต,)

จากนั้น เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น ก็ได้มีการระบุความหมายของการศึกษา
ไว้ว่า “การศึกษา” หมายความว่า “กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ซึ่งถือเป็น
การสรุปที่ดีที่สุดและสามารถน�าไปอ้างอิงได้ตลอดไป.
วิทยาจารย์ 101

ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

พาเจ๊เที่ยวจีน
เดือนมกราคมทีผ
่ า่ นมา ผมได้พาแม่ไปเทีย
่ ว
เมืองจีนเป็นครั้งแรก จริงๆ ก็เป็นการไปเยือน
ต่างประเทศครั้งแรกของแม่ด้วยนั่นแหละ

แม่ผมเกิดเมืองไทย แต่มีเชื้อจีนในสายเลือดอยู่เกินครึ่ง
แม้กระทั่งชื่อเล่นก็ยังเป็นชื่อจีน ความที่เกิดและเติบโตในชุมชน
คนจีน ท�าให้แม่ใช้ภาษาจีนได้บ้างนิดหน่อย
แม้ขณะนีแ้ ม่จะรับเบีย้ ผูส้ งู อายุมาได้ 5 ปีแล้ว แต่แม่กย็ งั
ไม่คอ่ ยชอบใจสักเท่าไหร่ เวลาทีไ่ ด้ยนิ ใครเรียกขานด้วยสรรพนาม
ทีบ่ ง่ บอกความร่วงโรยแห่งวัย เช่นค�าว่า อาม่า ย่า ยาย อะไรเทือกนี้
ถ้าเรียก ป้า อาอึ้ม เนี่ยพอทน แต่ถ้าใครเรียก “เจ๊” เมื่อไหร่ละก็
จะยิ้มรับอย่างหน้าชื่นตาบาน
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการบ�ารุงขวัญก�าลังใจบุพการีผมู้ พี ระคุณ
ผมก็จะขอเรียกแม่ว่าเจ๊ก็แล้วกัน
ใจจริงผมอยากพาเจ๊ไปเที่ยวเมืองจีนนานแล้ว แต่เจ๊
ก็อดิ ออดมาตลอด สาเหตุสา� คัญมาจากหวาดผวาในกิตติศพั ท์ของ
ส้วมจีน ที่ใครๆ ต่างกล่าวขวัญถึง แต่หลังจากผมรับประกันว่า
เดี๋ยวนี้ส้วมจีนเขาพัฒนาแล้ว เจ๊จึงค่อยคลายกังวลลงหน่อย
ก่อนจะตัดสินใจตบปากรับค�าเชิญชวนของผมในที่สุด
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การเดินทางไปจีนครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สาม
ของการเหยียบแผ่นดินมังกรของผม ซึง่ สองครัง้ ทีผ่ า่ นมา
ผมแบกเป้ ไ ปเอง ยอมรั บ ว่ า ทุ ลั ก ทุ เ ลพอสมควร
ด้วยเหตุทตี่ วั เองสือ่ สารภาษาจีนได้เพียงเล็กน้อย หรือ
เพราะคนจีนส่วนมากอ่อนภาษาอังกฤษก็ไม่ทราบ
ท�าให้การไปจีนแต่ละครัง้ มีปญ
ั หาจุกจิกกวนใจให้คอยแก้
เสมอๆ แต่ผมก็ยงั ไม่เข็ด เพราะบวกลบคูณหารแล้ว
ส่วนดีมีเศษเหลือมากกว่าส่วนไม่ดีอยู่มากโข

ส่วนคราวนี้ ผมก็แบกเป้ไปเองอีกเช่นเคย ทว่า ต่างจาก
ครั้งที่แล้วๆ มา ตรงที่ผมจ�าเป็นต้องท�าการบ้านดีเป็นพิเศษ
เพราะมีเจ๊ไปด้วย หากผิดพลาดอะไรขึ้นมา มีหวังถูกบ่น
ตายแหงๆ
จากสนามบินดอนเมือง ปลายทางที่เราสองแม่ลูก
บินไปลง คือ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ผู้อ่านอาจเดาว่า
เราคงมีแผนไปเยีย่ มญาติ หรือไม่กท็ วั ร์ไหว้เจ้า เช่นเดียวกับ
ที่นักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่นิยมกระท�ากัน แต่เปล่าเลย
เราไม่ได้แวะซัวเถาเสียด้วยซ�้า
เพราะจุดหมายปลายทางทีเ่ ราแม่ลกู จะไปตะลอนทัวร์
กั น นั้ น อยู ่ ที่ 2 เมื อ งใหญ่ ข องมณฑลฮกเกี้ ย น ซึ่ ง เป็ น
มณฑลทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับมณฑลกวางตุง้ จุดหมายแรก
ทีเ่ ราจะไปกัน คือ เซีย่ เหมิน (Xiamen) เมืองท่าส�าคัญของจีน
ตอนใต้ แล้วตามด้วยฝูโจว (Fuzhou) เมืองเอกของมณฑล
เป็นจุดหมายถัดไป แม้ที่ตั้งของเมืองทั้งสองจะอยู่ห่างจาก
ซัวเถาหลายร้อยกิโลเมตร แต่ดว้ ยศักยภาพของรถไฟความเร็วสูง
ของจีน ท�าให้เราสามารถไปถึงได้อย่างสบายบรื๋อ
บอกแล้วว่า เดิมพันในการไปจีนเที่ยวนี้สูงนัก
เพราะฉะนั้น ทุกอย่างต้องเป๊ะ จะผิดพลาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้
เพือ่ ประกันว่าแผนการเดินทางจะลืน่ ไหลไม่มสี ะดุด ผมจึงได้จอง
ตั๋วรถไฟล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากเมืองไทย
พอไปถึงสถานีรถไฟซัวเถาปุบ๊ ก็ตดิ ต่อขอรับตัว๋ ขึน้ รถไฟได้ทนั ที
ทัศนียภาพสองข้างทางจากซัวเถาถึงเซี่ยเหมินนั้น
โดยรวมมีลักษณะไม่ต่างจากเมืองไทยเท่าใดนัก เนื่องจาก
มณฑลทีเ่ ราไปนัน้ อยูท่ างตอนใต้ของจีน ซึง่ เป็นภูมภิ าคใกล้เคียง
กับเมืองไทย ตลอดทางที่รถวิ่งผ่าน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ท�าการเกษตร สลับกับภูเขาเป็นหย่อมๆ นานๆ ที จึงจะผ่าน
เมืองเล็กเมืองน้อยสักเมืองหนึ่ง
เจ๊ดเู พลิดเพลินอย่างมากกับประสบการณ์ครัง้ แรก
บนรถไฟความเร็วสูง เพราะก่อนนี้เจ๊เคยแต่นั่งรถไฟชั้น 3
ของบ้านเรา ซึ่งไม่ได้นั่งมานานแล้วตั้งแต่สมัยยังสาวๆ
รถออกจากสถานีไปได้พกั เดียว ก้นยังไม่ทนั ร้อน เจ๊กห็ ลับปุย๋
โดยไม่แคร์วิวสองข้างทางที่รออยู่เบื้องหน้า มาคิดๆ ดู
จะไม่ให้เจ๊เผลอหลับได้ยังไง ก็รถไฟวิ่งนิ่มออกจะปานนั้น
จะกระโดกกระเดกโคลงเคลงสักนิดก็ไม่มี แม้ใช้ความเร็วเฉลีย่
ตัง้ 200 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แถมยังไร้ซงึ่ เสียงดังให้รา� คาญหู
พอตืน่ จากภวังค์นทิ รา ผมถามเจ๊วา่ ระหว่างเครือ่ งบิน
กับรถไฟจีน นั่งอะไรดีกว่ากัน เจ๊ตอบว่าดีเหมือนกันๆ
แล้วเสริมว่า “นัง่ เครือ่ งบินรูส้ กึ เหมือนมันไม่ได้วงิ่ เหมือนเรา
นั่งอยู่เฉยๆ”

นั่งรถไฟหลับๆ ตื่นๆ เพียงชั่วโมงเศษ ในที่สุด
เราก็ถงึ เมืองเซีย่ เหมิน อย่างต่อไปทีเ่ ราต้องท�าก็คอื ต่อรถไฟฟ้า
ใต้ดินเข้าเมือง และหาโรงแรมที่จองไว้ให้เจอ เพื่อจะได้น�า
สัมภาระไปเก็บ แล้วท่องราตรีกันต่อ
ระหว่างทางเดินไปโรงแรม รูส้ กึ ได้ถงึ ไอเย็นทีแ่ ผ่ซา่ น
กระทบผิวกาย จากพยากรณ์อากาศที่เช็คไว้ก่อนไป คาดว่า
อุณหภูมิน่าจะอยู่ราวๆ สิบกว่าองศา แม้จะรู้สึกหนาว
แต่อยู่ในวิสัยที่พอรับมือไหว
หลังจากที่เราถึงห้องพักแล้ว เจ๊บอกให้ผมเปิดแอร์
เพราะรู้สึกอบอ้าว พอเปิดไปได้สักพัก รู้สึกว่าอากาศในห้อง
ไม่เย็นขึน้ เลย มีแต่ลมเป่าออกมาจากตัวเครือ่ ง แต่ความเย็น
ไม่ออกมาด้วย ผมจึงตัดสินใจโทรไปหาโอเปอเรเตอร์ สักพัก
แม่บา้ นก็หวิ้ พัดลมตัง้ โต๊ะตัวย่อมๆ มาให้ เห็นแบบนีย้ งิ่ พา
ให้พื้นเสีย เนื่องจากไม่เข้าใจว่าท�าไมทางโรงแรมให้เรา
มานอนในห้องทีแ่ อร์เสีย และท�าไมเขาไม่ยอมเปลีย่ นห้องพัก
ให้เราใหม่ตามที่ร้องขอ ภายหลังผมได้รับค�าชี้แจงจาก
ผูจ้ ดั การโรงแรมว่า เพราะอากาศภายนอกห้องเย็นกว่าในห้อง
แอร์จงึ ไม่ทา� ความเย็น เขายังแนะให้เลือ่ นบานกระจกหน้าต่าง
ซึ่งเผยอออกได้แค่คืบเดียว เพื่อให้ไอเย็นจากภายนอก
ไหลเวียนเข้ามาในห้อง เมือ่ รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว 3 - 4 วัน ในเมืองจีน
เราจึงไม่เคยได้ใช้แอร์กันเลย
เมื่อได้รับค�าชี้แจงอย่างนี้ จึงค่อยคลายขุ่นใจลง
ผมกะเจ๊ชวนกันลงไปเตร็ดเตร่แถวๆ ถนนคนเดินกันต่อ
ซึง่ ห่างจากโรงแรมไปไม่ไกล ถนนคนเดินทีว่ า่ นีม้ ชี อื่ ว่า จงซาน
(Zhongshan) เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของเมืองเซี่ยเหมิน
ตลอดสองข้างทางยาวร่วม 2 กิโลเมตร เต็มไปด้วยร้านรวง
เรียงรายต่อกันเป็นพืด มีซอกเล็กซอกน้อยแตกแขนงออกไป
อีกหลายสาย ทีน่ มี่ สี นิ ค้าจ�าหน่ายนานาชนิด รวมไปถึงของกิน
ซึง่ มีให้เลือกชิมอย่างจุใจ อาหารมีชอื่ ของเซีย่ เหมินจะเป็นจ�าพวก
อาหารทะเล เพราะเซี่ยเหมินเป็นเมืองติดทะเล ของทะเล
จึงทัง้ สดทัง้ ใหญ่ อย่างกุง้ อบเนีย่ ตัวใหญ่เท่าแขน ส่วนปลาหมึก
ทอดกรอบก็ไม่น้อยหน้า ใหญ่กว่าฝ่ามือเสียอีก
ผมกะเจ๊กนิ โน่นกินนีไ่ ปหลายอย่าง เห็นอะไรน่ากิน
ก็ซื้อ พอท้องอิ่ม เราก็พากันเดินชมบรรยากาศรอบๆ เมือง
เพือ่ ให้อาหารย่อย ค�า่ คืนนีด้ เู จ๊กระชุม่ กระชวยมากเป็นพิเศษ
ไม่มีบ่นว่าเหนื่อยสักค�า แม้จะเดินไปเดินมาเป็นระยะทาง
หลายกิโลเมตร อาจเพราะได้เห็นอะไรแปลกหูแปลกตา
ท่ามกลางสภาพอากาศทีเ่ ย็นฉ�า่ ก็เป็นได้ พอสมควรแก่เวลา
เราก็กลับไปนอนพักผ่อนที่ห้องพัก
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เหมือนทุกอย่างก�าลังไปได้สวย ในเช้าวันรุ่งขึ้น
เรามีแผนจะไปเที่ยวกันหลายที่ แต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝัน
เกิดขึ้น ขณะที่เจ๊ก�าลังกินข้าวต้มในห้องอาหารของโรงแรม
เพิง่ ตักข้าวเข้าปากได้เพียงค�าสองค�า จูๆ่ เจ๊กเ็ กิดอาการหน้ามืด
และอาเจียนออกมา อีกทั้งแขนขาอ่อนแรงจนแทบพยุงตัว
ไม่อยู่ เวลานั้นผมตกใจมาก ใจคอไม่ดีเอาเลย เพราะเจ๊
ดันมาป่วยตอนอยูต่ ่างประเทศ ประกันเดินทางก็ไม่ได้ทา� มา
แถมหยูกยาชุดปฐมพยาบาลอะไรก็ไม่ได้เตรียมมาอีก
ยังดีที่เจ๊ไม่เป็นอะไรมาก หลังจากได้อาเจียนและ
ขับถ่ายของเสียออก นอนพักประเดีย๋ วหนึง่ อาการก็คอ่ ยยังชัว่ ขึน้
แต่ทว่ายังกินอาหารไม่ได้ กินแล้วจะอาเจียนออกมาตลอด
ผมคาดว่าอาการของเจ๊คงมาจากอาหารเมื่อคืน ซึ่งไม่รู้ว่า
เป็นชนิดใด เนือ่ งจากเราทัง้ สองกินอาหารชนิดเดียวกันทุกอย่าง
แต่ตัวผมกลับไม่มีอาการอะไรเลย
ระหว่างทีเ่ จ๊กา� ลังนอนพัก ผมไม่นงิ่ นอนใจ ส่งข้อความ
ไปยังเพือ่ นซึง่ เป็นเภสัชกรทีเ่ มืองไทย เพือ่ ขอค�าแนะน�าเกีย่ วกับ
ยารักษา ผมน�าชื่อยาที่เพื่อนแนะน�าไปหาซื้อในร้านยา
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ใกล้ๆ ที่พัก แต่น่าเสียดายที่ร้านยาร้านแรก คนขายสื่อสาร
ภาษาอังกฤษไม่ได้ แถมยังไม่รู้จักชื่อยาที่ผมถามชื่ออีก
ผมจึงต้องเที่ยวตระเวนหาร้านยาร้านใหม่ทั้งๆ ที่ไม่รู้จักทาง
ผมเดินแบบเสี่ยงดวงไปเรื่อยๆ จนพบชายหนุ่มคนหนึ่ง
รูปร่างสูงโปร่ง อายุคง 20 ต้นๆ จึงเข้าไปถามทาง เขาก็ดเี หลือหลาย
เป็นธุระให้ทกุ อย่าง ทัง้ ช่วยค้นหาต�าแหน่งร้านยาผ่านมือถือ
ทั้งเดินไปส่งถึงที่ แถมเป็นล่ามให้อีก จนเมื่อผมได้ยาแล้ว
เขาจึงขอตัวไปท�าธุระต่อ
ความช่วยเหลือของเขาในวันนัน้ ท�าให้ผมซาบซึง้ ใจ
ไม่หายจนถึงบัดนี้ ได้ข้อคิดว่า การท่องเที่ยวที่ใดก็ตาม
จะเจริญได้ ส่วนส�าคัญต้องมาจากไมตรีจติ และความเอือ้ อาทร
ที่เจ้าบ้านหยิบยื่นให้แก่แขกต่างถิ่น โดยเฉพาะในยาม
ตกทุกข์ได้ยาก จึงจะท�าให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ
อยากบอกต่อและกลับมาเที่ยวซ�า้

หลังจากที่กินยาและนอนพักผ่อนไปได้ครู่ใหญ่
เจ๊ก็มีอาการดีขึ้นจนเกือบหายเป็นปกติ ไม่มีอาการอาเจียน
หรือท้องเสียแล้ว สีหน้าสีตาก็ดแู จ่มใสขึน้ มาก มีเพียงอาการ
อ่อนเพลียเล็กน้อย ผมเกรงว่าเจ๊จะเสียโอกาสถ้ามัวแต่นอน
อยู่ในห้อง เพราะพรุ่งนี้เราก็จะต้องออกเดินทางไปฝูโจวกัน
แต่เช้า เลยชวนเจ๊ออกไปเที่ยวที่ใกล้ๆ ก่อนที่พระอาทิตย์
จะชิงลับขอบฟ้าไปเสียก่อน
ผมกะเจ๊นั่งรถแท็กซี่ไปยังวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียง
ทีส่ ดุ ของเมืองเซีย่ เหมิน ชือ่ วัดหนานผูโ่ ถว (Nanputuo) และ
อาจจะต่อด้วยที่เที่ยวอีกสักแห่ง ถ้าเจ๊ยังไหว
กว่าจะถึงหน้าประตูวดั หนานผูโ่ ถว ก็เป็นเวลาเย็นย�า่
เราต้องรีบท�าเวลา เพราะกลัวแสงจะหมด ณ วัดแห่งนี้
เจ๊ดเู ดินเหินกระปรีก้ ระเปร่า ท่าทางมีชวี ติ ชีวา ทัง้ นีอ้ าจเพราะ
ได้ไหว้พระไหว้เจ้าเลยเกิดความสบายใจ จนส่งผลให้กา� ลังวังชา
ฟื้นคืน หลังจากเดินชมโน่นชมนี่จนทั่ววัด ก่อนเดินทางกลับ
บังเอิญเราเห็นคนก�าลังมุงรับแจกข้าวต้มพร้อมกับข้าวเจ
ซึ่งวัดน�ามาเลี้ยงฟรี เจ๊เกิดอยากกินกับเขาบ้าง เพราะตั้งแต่
เช้ามาข้าวแทบไม่ตกถึงท้อง
ผมไปรับแจกข้าวต้มมาให้เจ๊ ข้าวต้มที่ได้รับเป็น
ข้าวต้มเปล่าร้อนๆ ผสมมันเทศ เจ๊โซ้ยจนเกือบหมดถ้วย
บอกว่าอร่อยดี ทีอ่ ร่อยส่วนหนึง่ อาจเพราะความหิวทีห่ อบหิว้

มาด้วยตัง้ แต่โรงแรม พอกินเสร็จ ขณะก�าลังจะเดินออกจากวัด
ไปเทีย่ วทีอ่ นื่ ต่อ จูๆ่ เจ๊กอ็ าเจียนข้าวต้มทีเ่ พิง่ กินไปออกมาอีก
พ่วงด้วยอาการมวนท้อง เจ๊บอกว่าอยากกลับโรงแรมเลย
จึงท�าให้แผนเทีย่ วรอบหัวค�า่ ต้องยัดเก็บใส่กระเป๋าโดยกะทันหัน
ในเช้าวันรุง่ ขึน้ ดูเหมือนเราจะผ่านพ้นความทุลกั ทุเล
จากอาการป่วยของเจ๊มาแล้ว เพราะตัง้ แต่คนื วาน เจ๊ยงั ไม่มี
อาการคลืน่ เหียนอาเจียนหรือท้องเสียมารังควาญอีก แต่ผม
ยังไม่ค่อยกล้าให้เจ๊กินอะไรมาก นอกจากจิบน�้าหวานๆ
แค่พอประทัง เพราะกลัวอาการเก่าจะก�าเริบ เช้านี้เรามี
ก�าหนดการต่อรถไฟไปยังฝูโจว ซึ่งอยู่ห่างจากเซี่ยเหมิน
ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 250 กิโลเมตร
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เมืองโบราณฝูโจว

ทันทีทไี่ ปถึงสถานีรถไฟฝูโจว ลมหนาวก็พดั มาต้อนรับเราสองแม่ลกู ยกใหญ่ รูส้ กึ ได้วา่ อากาศทีน่ หี่ นาวเย็นกว่าทีเ่ ซีย่ เหมิน
เรารีบต่อรถไฟใต้ดินไปยังโรงแรมที่จองไว้ เพื่อเก็บสัมภาระ แม้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าห้องพักได้หรือเปล่า เนื่องจากยังไม่ถึงเวลา
เช็คอิน แต่ถึงจะเข้าห้องไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร เพราะที่จริงเราแค่ต้องการฝากสัมภาระไว้กับทางโรงแรมเท่านั้น เนื่องจาก
วันนี้ทั้งวันเรามีนัดกับสถานที่สา� คัญหลายแห่ง
แห่งแรกที่ผมพาเจ๊ไปเที่ยว คือ เมืองโบราณฝูโจว ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ซานฝ่างชีเซี่ยง” (Sanfang Qixiang)
เมืองโบราณแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ร่วม 700 ไร่ ภายในเมืองโบราณมีอาคาร
อายุหลายร้อยปีกระจัดกระจายตามตรอกซอกซอยต่างๆ เกือบพันหลัง ซึ่งส่วนมากสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
เมืองโบราณฝูโจวจัดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วคุณภาพคับแก้ว การันตีดว้ ยมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่ วระดับ AAAAA (5 เอ) ซึง่ เป็น
ระดับสูงสุดที่รับรองโดยรัฐบาลจีน
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พอพูดถึงเมืองโบราณ บางคนที่ไม่ชอบอะไรที่
เก่าคร�า่ คราก็อาจจะเบะปาก เพราะรูส้ กึ ว่าเมืองโบราณมีแต่
ก้อนอิฐก้อนหินเก่าๆ ขาดสีสนั ไร้ชวี ติ ชีวา แต่สา� หรับเมืองโบราณ
ฝู โ จวไม่ ยั ก เป็ น เช่ น นั้ น เมื อ งทั้ ง เมื อ งเต็ ม ไปด้ ว ยผู ้ ค น
หลายวัยทีเ่ ดินไปมาขวักไขว่ ซึง่ ต่างต้องการแสวงหาความส�าราญ
ภายในบ้านโบราณที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าร้านอาหาร
ส�าหรับบริการนักท่องเทีย่ ว บรรดาของขวัญ ของฝาก ของทีร่ ะลึก
ก็มีให้เลือกช้อปมากมายหายห่วง ไม่เว้นแม้กระทั่งอาหาร
ทั้งแบบพื้นเมืองและนานาชาติ ที่ขนมาประเคนเอาใจ
ขาชิมเพียบชนิดไม่ต้องกลัวอด หากใครยังชอบของเก่าๆ
ที่นี่ก็มีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้ได้หาความรู้ใส่สมอง
หลายต่อหลายแห่ง
เนือ่ งจากทีน่ มี่ ตี รอกซอกซอย
ยุบยับอย่างกับใยแมงมุม ถ้าให้เจ๊เดิน
พิ นิ จ พิ เ คราะห์ ล ะเอี ย ดทุ ก ซอก
ทุกมุมมีหวังขาลาก อาการไข้ตีกลับ
แถมหมดเวลาไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่น
พอดี ผมไม่ อ ยากทรมานคนแก่
ซึ่งเพิ่งฟื้นไข้ ฉะนั้น เราจึงเดินชม
เมืองโบราณกันแค่พอหอมปากหอมคอ แล้วพักหาอะไรกินแก้หวิ
ก่อนจะรุดไปยังสถานที่แห่งอื่นต่อไป มื้อนี้ผมให้เจ๊ลองกิน
ของอ่อนๆ ก่อน จึงสั่งซุปลูกชิ้นปลายัดไส้หมูสับ ของขึ้นชื่อ
ของฝูโจวมาให้ เจ๊กนิ ได้หมดชาม และโชคดีทเี่ จ๊ไม่มอี าการก�าเริบ
สถานที่ถัดมาที่เราไปเยือน คือ วัดซีฉาน (Xichan)
ซึ่งเป็น 1 ในวัดส�าคัญที่สุดของฝูโจว วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่
สร้างตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถงั ภายในวัดมีสงิ่ น่าสนใจมากมาย
เช่น รูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมสีขาวกลางสระน�า้ วิหารเจ้าแม่กวนอิม
ปางพันมือ ซึง่ หล่อด้วยทองเหลืองหนักถึง 29 ตัน วิหารห้าร้อย
อรหั น ต์ สู ง 6 ชั้ น สุ ด ยิ่ ง ใหญ่ อลังการ สร้างด้วยรูปแบบ
สถาปั ต ยกรรมจี น ประยุ ก ต์ ที่ ง ามแปลกตา รวมไปถึ ง
เจดีย์แปดเหลี่ยมสูง 15 ชั้น ซึ่งโดดเด่นเห็นมาแต่ไกล

เราสองแม่ลูกเดินเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ภายในวัด
จนเมือ่ ยขา เนือ่ งจากบริเวณวัดค่อนข้างกว้าง และส่วนหนึง่
คงเป็ น เพราะความเมื่ อ ยที่ เ กาะติ ด ขามาด้ ว ยตั้ ง แต่
เมืองโบราณ พอเห็นว่าเราเดินจนทั่ววัดแล้ว ผมจึงชวนเจ๊
ไปเที่ยวที่อื่นต่อ
ผมเรียกแท็กซีใ่ ห้พาพวกเราไปส่งทีส่ วนสัตว์แพนด้า
ประจ�าเมืองฝูโจว ซึง่ มีชอื่ เรียกเป็นทางการว่า แพนด้าเวิรล์ ด์
(Panda World) เพราะอยากให้เจ๊เห็นแพนด้าตัวเป็นๆ สักครัง้
ส่วนผมนั้น เคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งที่มาเก๊าเมื่อปีกลาย
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สวนสาธารณะซีหู (Xihu)

สวนสัตว์แห่งนี้นับว่าเป็นสวนสัตว์แพนด้าที่มี
ความส�าคัญของจีน เพราะเป็นศูนย์วิจัยแพนด้าที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เป็นรองก็แค่ปกั กิง่ กับเสฉวนเท่านัน้
ปัจจุบนั มีแพนด้าอยูใ่ นความดูแลของสวนสัตว์รวมกันถึง 6 ตัว
น่าเสียดายว่า เราพลาดโอกาสได้เห็น “ปาซือ่ ” (Basi)
แพนด้าเลีย้ งอายุยนื ทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ ได้ลาจากโลกนีไ้ ปด้วยวัย
37 ปี ก่อนหน้าที่เราจะไปที่นั่นเพียง 4 เดือน
แพนด้าที่เราเห็นในสวนสัตว์ถูกเลี้ยงไว้ในคอก
ทีก่ นั้ ด้วยกระจกสูง ซึง่ ท�าให้เราสามารถเฝ้ามองพฤติกรรมและ
ความน่ารักน่าชังของพวกมันได้ทกุ อิรยิ าบถ ผมเห็นแพนด้า
ตัวอวบอ้วนหลายตัว ก�าลังนัง่ ผึง่ พุงกัดกินต้นไผ่อย่างสบายอุรา
เห็นเศษเปลือกไผ่ทมี่ นั ใช้ฟนั ลอกออก ร่วงหล่นเกลือ่ นกลาด
อยู่บนพุงของมัน ท�าให้อดยิ้มตามไม่ได้
“แพนด้าเป็นไงมั่ง เหมือนที่คิดไว้ไหม” ผมกระซิบ
ถามเจ๊ซึ่งเพิ่งเห็นแพนด้าเป็นครั้งแรก
“แพนด้าไม่เห็นเหมือนในทีวีเลย” เจ๊ตอบ
“ท�าไมล่ะแม่” ผมซักต่อ
“ก็แพนด้าทีน่ เี่ นือ้ ตัวมอมแมม เหมือนไม่มใี ครอาบน�า้
ให้มัน” เจ๊ตอบราวกับก�าลังรู้สึกขัดใจที่เห็นขนสีขาวของมัน
เปลีย่ นเป็นสีตน่ ุ ๆ ขมุกขมัวตามสีของพืน้ ดินภายในคอกเลีย้ ง
108 วิทยาจารย์

เสร็ จ จากชมแพนด้ า เราสองคนก็ เ ดิ น ไปยั ง
สวนสาธารณะซี หู (Xihu) ซึ่ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลจากสวนสั ต ว์
สวนสาธารณะแห่งนีก้ ว้างใหญ่ ร่มรืน่ ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์
ที่นี่จึงเป็นเสมือนปอดของเมือง ซึ่งมีประชาชนแวะเวียนมา
มิได้ขาด เดินชมนกชมไม้ไปได้พักหนึ่ง พวกเราก็หยุดนั่งพัก
เหนือ่ ยกันทีศ่ าลาริมทะเลสาบ ในห้วงเวลานัน้ เมฆบังดวงอาทิตย์
จนเกือบหมดแสง ท้องฟ้าจึงดูหม่นๆ พลอยท�าให้อารมณ์
ของผมเศร้าสร้อยหงอยเหงาตามไปด้วย
ผมร�าพึงกับตัวเองว่า พรุ่งนี้แล้วสินะที่เราจะต้อง
ลาจากทีน่ ไี่ ป เพือ่ เดินทางกลับเมืองไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน
4 วันในเมืองจีนใกล้จะปิดฉากลงแล้ว แต่ใช่วา่ เราจะทิง้ ทุกอย่าง
ไว้ทนี่ ี่ อย่างน้อยความสุข ความทรงจ�าดีๆ และบทเรียนสอนใจ
เราจะน�าติดตัวกลับไปด้วย
เมื่อกลับถึงบ้าน ผมถามเจ๊ว่า “ไปจีนเที่ยวนี้
เป็นไงบ้าง” เจ๊ตอบสัน้ ๆ ว่า “ดี” ได้ฟงั แค่นี้ ผมก็ดใี จแล้ว

ยำาสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
เขียนที่ ทุ่งครุ, บางกอก.

ขอคารวะ
แด่.....กัลยาณี
ผมเลือกเอาเดือน “กันยา” ซึ่งเป็นรูปราศีอิตถีเพศ
เพื่อเขียนถึง “มนุษย์เพศแม่” ผมส�านึกในคุณค่าของเธอ
ในฐานะผู้สร้างคน ผู้ขยายเผ่าพันธุ์ และกวีบางคนบอกว่า
สตรีคือผู้แบกโลกไว้ครึ่งหนึ่ง.....
ใครจะบอกว่าเดือนสิงหาคม คือ เดือนแม่ ผมก็ไม่
ปฏิเสธ แต่... ผมรู้สึกว่า มีพันธะอยู่กับเดือน “กันยายน”..
ฉะนั้ น ผมจึงเริ่มบทย� า สามกรอบด้วยบทอาศิ ร วาท
พระแม่แห่งแผ่นดิน
“แม่” จะโดยภาษาใด หรือด้วยส�าเนียงใดก็ตามแต่...
ผมคิดว่า เป็นค�าทีใ่ ห้เสียงสัน้ กระชับ ไม่ยดื แบบไร้พลัง
และไม่ห้วนแบบกร้าว
โทนเสียงค่อนไปทางอ่อนโยน เมตตา แต่เข้มอยูใ่ นที.....
นัย... ของค�าว่าแม่ ผมคิดว่า เราทุกคนสามารถ
ตีความได้กว้างมาก และสามารถมองได้จากทุกสรรพสัตว์

ซึ่งจะเจาะจงไปที่อิตถีเพศ แม้มนุษย์จะพยายามเล่นตลก
กับพระเจ้าด้วยการพยายามท�าให้บรุ ษุ เพศตัง้ ครรภ์ได้กต็ าม...
ก็ได้เพียงความแปลก แต่ไม่รู้สึกถึงความเป็น “แม่”
ย� า สามกรอบเดื อ นนี้ ผมท� า ภาพและบทกวี
ในเนือ้ หาว่าด้วยความเป็นแม่ไว้มาก ทัง้ สัตว์ พืช และมนุษย์
โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ “พระแม่ แ ห่ ง แผ่ น ดิ น ” สมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระเจ้าข้า”
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ต่อจากนี้ ผมจะน�าเสนอ “แม่”
ในมุมมองของ “ฅุรุชน” ผ่านภาพและ
บทกวีบางส่วน เพือ่ ได้สอดคล้องใน “เดือน
มารดร” ตามวิถไี ทย ส่วนใครจะคิดอะไร
เพิ่มเติมก็ลองดูนะครับ
ผมเชือ่ ว่า เราทุกคนสัญชาตญาณ
ต่อความเป็นแม่กันทุกคน ซึ่งอยู่ที่ว่า
เมื่อก�าเนิดมาแล้ว.....
แต่ละชีวิตประสบกับอะไร?.....

ผมคิดว่า… ในบรรดาผูต้ อ้ งการด�ารงเผ่าพันธุ์ “พืช”
เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการในการขยายเผ่าพันธุ์ได้ดีที่สุด
ชาญฉลาด รวดเร็ว และหลากหลายวิธีการ
พรรณไม้ทั่วโลกล้วนมีเพศ แต่จะรวมในร่างเดียว
หรือแยกเพศ แยกร่าง สร้างดอก ผลิตเกสรอิสระ ก็ยงั ใช้เทคนิค
หลอกล่อ หาตัวช่วยได้อกี .....

แต่... สัตว์นั้น ส่วนใหญ่ จะแยกเพศ ผู้ - เมีย
ชัดเจน อาจจะมีบ้างที่รวมเพศในร่างเดียว
สิง่ ทีผ่ มสนใจในสัตว์ และชอบดู คือ พฤติกรรม
และการแสดงออกทางความรักต่อลูก ซึง่ ผมได้บรรยาย
ไว้ด้วยบทกวีในภาพแล้ว

นี่คือ การน�าพาสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้
แบบ “กระจอก”.....
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การเรียนรูม้ ารยาทชีวติ ว่าด้วย “การรอ” และ.....

นานๆ... เราจะได้เห็นความรักที่อยู่ในคมเขี้ยว
มีแต่สตรีที่เรียกว่า “แม่” เท่านั้น ที่ท�าได้ !

เอาละครับ เราผ่านพืช ผ่านสัตว์ ไปแล้ว
เหลือมนุษย์ละครับ ซึ่งผมเห็นว่าในบรรดาสรรพสัตว์
ทั้งหลาย มนุษย์นั้นอ่อนแอ และเปราะบางที่สุด
และในมนุษย์เองนั้น ผมกลับเห็นว่า “สตรี”
มีความแกร่งกว่า “บุรุษ”
ไม่ว่ากายหรือจิต ด้วยเหตุนี้เอง ธรรมชาติ
จึงมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้ มนุษย์แม่ นั่นคือ การให้
ก�าเนิดมนุษยชาติ....
การใช้ แ รงงาน พร้ อ มกั บ การเลี้ ย งลู ก
เรามักพบเห็นบ่อย กระทั่งเกิดความเคยชิน และ
ลืมไปว่า เธอคือ “อิสตรี”.....
แถมเมือ่ กลับสูท่ พี่ กั อาศัย เธอยังต้องรับผิดชอบ
การหุงหาอาหารให้ทุกคน.....
แต่... ไม่ว่าเธอจะส�าคัญเช่นไร “อิตถีเพศ”
ก็ยังเป็นเพศที่มีกรรมเสมอ
ผมปิดท้ายกันยายนด้วยภาพนี้.....
อย่างน้อย บทความเล็กๆ นี้ อาจพอเสริมสร้าง
ส�านึกต่อมนุษย์เพศผู้ ให้ตระหนักต่อแม่ ผูเ้ ป็น “กัลยาณี”
ได้บ้าง.
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HOTLINE – สายตรง
๏ ในอุง้ มือ แห่งอิสตรี.. มีลกั ษณาการ
ประคอง ประคบประหงม อย่ า งอ่ อ นโยน
แต่ไม่เคยอ่อนแอ.. อาจดูบอบบาง แต่แกร่ง
อย่างไม่กระด้าง...
และ.. หากสังเกตให้ดี จะรู้สึกได้ถึง
“ความรัก” ทะนุถนอม.. ทว่า.. แฝงด้วยพลัง
แห่งการก�ากับ ควบคุม อยู่ด้วย...
นี่ แ หละ คื อ นิ ย ามแห่ ง “แม่ ”
ยอดกัลยาณี.!..
“ฅุรุชน”
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