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ทุก ๆ หน้าที่ ท้ายนี้ ขอฝากวารสารวิทยาจารย์ไว้กบั ทุกท่าน หากมีขอ้ เสนอแนะหรือติชม สามารถแสดงความคิดเห็นส่งเข้ามากันได้
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5 ตุลาคม

วันครูโลก

ผู้อ่าน ‘วิทยาจารย์’ ทุกท่านคงจะ
ทราบดีว่าทุกวันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู
ของประเทศไทย เป็นวันทีบ
่ รรดาคณาจารย์
จะได้ร�ำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์
ในอดีตและในปัจจุบัน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ให้ครูเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถ
ในการสอนสัง
่ ศิษย์ให้มท
ี ง
ั้ ความรูท
้ างวิชาการ
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม และเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพของสังคม สมดั่งความหมาย
ของค�ำว่า ครู ในภาษาบาลีวา่ ‘ครุ’ ทีแ่ ปลว่า
หนัก และความหมายในภาษาสันสกฤต
ว่า ‘คุร’ุ ที่แปลว่า ผูร้ ู้ หรือ ผูช
้ ท
ี้ างสว่าง
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ในประเทศไทย วันครู ก�ำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยกิจกรรมที่นิยม
กระท�ำกันในวันครู ประกอบด้วย กิจกรรมทางศาสนา 
พิธีร�ำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ (พิธีปฏิญาณตน และ
และการกล่าวค�ำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์) และกิจกรรม
เพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู ซึ่งเป็น
วันหยุดทั้งส�ำหรับครูและนักเรียนทั่วประเทศไทย
แต่ทา่ นเคยสงสัยหรือไม่วา 
่ ประเทศอืน่ ๆ มีวนั ครู
เหมือนประเทศไทยหรือไม่?
ค�ำตอบก็คอื ในต่างประเทศก็มวี นั ครูไม่ตา่ งจาก
ประเทศไทย เช่น ประเทศออสเตรเลีย ก�ำหนดจัดงาน
วันครูในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ประเทศชิลี
ก�ำหนดจัดงานวันครูทกุ วันที่ 16 ตุลาคม ประเทศอินโดนีเซีย
ก�ำหนดจัดงานวันครูทุกวันที่ 25 พฤศจิกายน ในขณะที่
ประเทศเกาหลีใต้ ก�ำหนดจัดงานวันครูทุกวันที่ 15
พฤษภาคมของทุกปี และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกก็มีการ
ก�ำหนดจัดงานวันครูในวันและเวลาที่แตกต่างกันไป
แต่แน่นอนว่ารายละเอียดของกิจกรรมวันครูในแต่ละประเทศ
ย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา
แต่กจ็ ะมีหนึง่ วันในรอบปีทนี่ านาประเทศทัว่ โลก
พร้อมใจกันร�ำลึกถึงความส�ำคัญของบทบาทหน้าที่ของ
อาชีพครูอย่างเป็นสากล นั่นก็คอื วันครูโลก หรือ World
Teachers’ Day ในวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี
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ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2537 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้จดั ให้มกี ารประชุม
สัมมนาทางการศึกษานานาชาติขนึ้ และได้กำ� หนดให้วนั ที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันครูโลก เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงวันครบรอบการลงนามในเอกสาร UNESCO/
ILO Recommendation Concerning the Status of Teachers ในปี ค.ศ. 1966
(พ.ศ. 2509) เอกสารชิน้ นีม้ คี วามส�ำคัญกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในระดับสากล เนื่องจากถือได้ว่าเป็นเอกสารสากลที่รับรองสิทธิและสภาพของ
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูทั่วโลก ต่อมา ในปี ค.ศ. 1997 ก็ได้มีการลงนามเอกสาร
Recommendation Concerning the Status of Higher - Education Teaching
Personnel อีกชิ้นเพื่อให้ความส�ำคัญกับบุคลากรด้านอุดมศึกษา
ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของวิชาชีพ องค์การยูเนสโกจึงได้ก�ำหนดให้มี
วันครูโลก เพื่อยกย่องให้ครูเป็นบุคคลส�ำคัญ เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า  และเพื่อให้
ครูทวั่ โลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี อ่ สังคม ตลอดจนเพือ่ ปลูกฝัง
จิตส�ำนึกทีด่ ใี นการช่วยเหลือมนุษย์ โดยในปี 2561 นี้ องค์การยูเนสโกได้กำ� หนด
แนวคิดหลักของวันครูโลกว่า “The Right to Education Means the Right to
a Qualified Teacher.” เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง 70 ปีแห่งการประกาศปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และเป็นการเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของสิทธิทางการศึกษาว่า
จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากครูที่ผ่านการฝึกฝนและมีมาตรฐาน
ส�ำหรับประเทศไทย สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยและคุรุสภา 
ได้รว่ มกับองค์กรการศึกษาต่าง ๆ จัดงาน “วันครูโลก” ขึน้ ครัง้ แรก ในวันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน ในงานวันครูโลกครัง้ แรก
มีการเชิญผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษาระดับโลกมาบรรยายให้ความรูแ้ ก่คณาจารย์
ชาวไทย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการ
จัดงานจึงมีมติให้จดั งาน “วันครูโลก” ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั
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กิจกรรมงานวันครูโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยจะเน้นหนักไปที่
การจั ด ประชุ ม สั ม มนาทางการศึ ก ษาในด้ า นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา 
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนายกระดับการศึกษาของไทยให้ทดั เทียมกับอารยประเทศ ตลอดจน
การแสดงผลงานของครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ส�ำหรับปี 2561 นี้ วันครูโลก วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 คุรุสภา
ในฐานะองค์กรวิชาชีพครู ได้จัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส
วันครูโลก ประจ�ำปี 2561 (World Teachers’ Day 2018 Forum) เรื่อง
สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ (The Right to Education Means
the Right to a Qualified Teacher) ด้วยเจตจ�ำนงค์ “คุรสุ ภา ส่งเสริม
ยกย่อง ครูดมี คี ณ
ุ ภาพ สร้างโอกาสให้เด็กไทย” เวลา 08.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา
กิ จ กรรมส� ำ คั ญ ประกอบด้ ว ยการเสวนาเชิ ง นโยบาย
เรื่อง สิทธิทางการเรียนรู้กับครูคุณภาพ Policy Talk on the Right to
Education Means the Right to a Qualified Teacher โดยได้รับเกียรติ
จาก Mr.Shigeru Aoyagi ผูอ้ ำ� นวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพ ฯ และ
Dr.Gatot Hari Priowirjanto ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี
ศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อด้วยการประกาศเปิดตัว
“กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
The Launch of Southeast Asian Teachers Competency Framework
(SEA - TCF) โดย Dr.Gatot Hari Priowirjanto และการเสวนา
เรื่อง “สิทธิทางการเรียนรูก้ บั ครูคณ
ุ ภาพ” ผูร้ ว่ มเสวนาประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายแห่ง คือ รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาวิชาชีพครูสำ� หรับอาเซียน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น รศ.ลัดดา ภูเ่ กียรติ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประธานกลุม่
ผูอ้ ำ� นวยการผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง นางค�ำพันธุ์ ตุลากัน ครูชำ� นาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว นายศุภวัจน์ พรมตัน
ครูโรงเรียนนครวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และด�ำเนินรายการโดย
ดร.รังสรรค์ วิบลู อุปถัมภ์ นักวิชาการศึกษา องค์การยูนเิ ซฟ ประเทศไทย
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กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ขอร่วมยกย่องครูทั่วโลก ที่ได้อุทิศกายและใจ
ในการสอนศิษย์ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้คณ
ุ ครูทว
ั่ โลกภาคภูมใิ จในหน้าที่
ของทุกท่านและมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูต่อไป
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สาส์นร่วมจาก
ออเดรย์ อาซูเลย์ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ องค์การยูเนสโก
กาย ไรเดอร์ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ องค์การแรงงานสากล
เฮนเรียตตา เอช. ฟอร์ ผู้อ�ำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟ
อาชิม สไตเนอร์ ผู้บริหาร ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) และ
เดวิด เอ็ดเวิร์ดส์ เลขาธิการ องค์การการศึกษานานาชาติ
ในโอกาสวันครูโลก
“สิทธิที่จะได้รับการศึกษา หมายถึงสิทธิที่จะเป็นครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”
วันที่ 5 ตุลาคม 2561

การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นบริการสาธารณะ การศึกษาจะเปลี่ยนแปลงชีวิต โดยขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ช่วยส่งเสริมสันติภาพ ความอดทนและการมีส่วนร่วมในสังคม  การศึกษาเป็นกุญแจขจัด
ความยากจนและจะท�ำให้เด็ก ๆ และเยาวชนเพื่อบรรลุสู่ศักยภาพความสามารถตัวเอง
อย่างไรก็ตาม  ในสถานทีต่ า่ ง ๆ ทัว่ โลก เด็ก ๆ หมดสิทธิท์ จี่ ะได้รบั การศึกษาเพราะโลกก�ำลังขาดแคลนครูทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมและมีประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสตรีในประเทศที่มีรายได้น้อย แม้จะมีการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษา
มากยิง่ ขึน้ เด็ก ๆ และเยาวชนมากกว่า 263 ล้านคนก็ยงั ไม่ได้เข้าโรงเรียน เด็ก ๆ และวัยรุน่ 617 ล้านคน เกือบร้อยละ 60 ทัว่ โลก
มีชีวิตไม่มั่นคง ไม่รู้หนังสือและการค�ำนวณขั้นพื้นฐาน เด็ก ๆ ที่ยากจนที่สุดและด้อยโอกาส รวมทั้งคนที่อยู่อาศัยในเขต
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง เป็นผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งมากทีส่ ดุ ทีจ่ ะไม่ได้ไปโรงเรียนหรือได้ไปโรงเรียนแต่ได้เรียนรูน้ อ้ ยมาก
ความตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำ ปี 2573 ประชาคมระหว่างประเทศได้ตงั้ มัน่ ทีจ่ ะให้เด็กทุกคนทัว่ โลกได้รบั การศึกษาระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา ในการบรรลุเป้าหมายนี้ เราจะต้องขยายการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เด็กและเยาวชนทุกคน ขจัด
การแบ่งแยกและเลือกปฏิบัติในทุกระดับในระบบการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อ
วัตถุประสงค์เหล่านี้ ท�ำให้ต้องมีการจัดหาครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้น ประมาณ 69 ล้านคน
หัวข้อของวันครูโลก 2018 คือ “สิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษา หมายถึงสิทธิ์ที่จะเป็นครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม”
สะท้อนความเป็นจริง ซึ่งสะท้อนไปถึงปฏิญญาสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่มีการรับรองเมื่อ 70 ปีที่แล้ว ซึ่งยอมรับว่า
“การศึกษา” เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน วันนี้ เราขอย�ำ้ เตือนรัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศให้ระลึกถึงความส�ำคัญของการ
ป้องกันสิทธิ์ดังกล่าว โดยการลงทุนในด้านบุคลากรทางการสอนที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง  คลอบคลุมถึงในประเทศที่รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้ง  เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีการเตรียมเด็ก ๆ ทุกคนให้พร้อมเพือ่ การเรียนรูแ้ ละมีทยี่ นื ในสังคม ครูตอ้ งรับการ
ฝึกอบรมและการสนับสนุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะเสริมให้ครูสามารถตอบสนองต่อความจ�ำเป็นของนักเรียนรวมทัง้ ผูท้ ดี่ อ้ ยโอกาส
มากที่สุด  
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แต่ปญ
ั หาการขาดแคลนครูกำ� ลังขัดขวางความพยายามทีจ่ ะท�ำให้การศึกษามีความเท่าเทียม  ทวั่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพ
ส�ำหรับทุก ๆ คน  โดยเฉพาะอย่างยิง่   ในประเทศทีห่ อ้ มล้อมด้วยความยากจนทีก่ ระจายไปทัว่     และวิกฤตการณ์ทยี่ ดื เยือ้ ยาวนาน
รวมไปถึงในภูมิภาคที่ประชากรเยาวชนก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการครูใหม่ ๆ หน่วยงาน
ด้านการศึกษามักจะว่าจ้างบุคคลทีม่ กี ารฝึกอบรมน้อย  หรือไม่ได้มกี ารฝึกอบรม  หรือโดยการลดข้อก�ำหนดคุณสมบัติ ครูบางคน
ได้รับการขอร้องให้สอนวิชาที่ครูไม่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการสอนมาก่อน ในประเทศที่มีรายได้ต่�ำ การแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูจะใช้วธิ กี ารน�ำนักเรียนมารวมกันเป็นห้องเรียนใหญ่ มีผลกระทบบัน่ ทอนคุณภาพของการศึกษา และเพิม่ ภาระ
ปริมาณงานของครู
ผลก็คือ เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสมากที่สุดและถูกทอดทิ้งมีแนวโน้มที่จะได้รับการสอนโดยครูที่มีประสบการณ์น้อยที่สุด
ที่อาจเป็นสัญญาชั่วคราวและไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนท�ำงานหรือในระหว่างการท�ำงาน ครูที่พร้อมที่จะท�ำงานใน
สภาพแวดล้อมฉุกเฉินหรือวิกฤตอาจไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนของเด็กกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เด็กผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากบ้านเพราะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ  มีการใช้ความรุนแรง
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
แม้ว่าจะมีการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าครูเป็นกุญแจส�ำคัญในการบรรลุความส�ำเร็จของการสร้างการศึกษาที่มี
คุณภาพส�ำหรับทุก ๆ คน  แต่การสอนยังคงไม่ได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นอาชีพทีท่ รงคุณค่า การทีไ่ ม่ได้รบั เกียรติ
เท่าที่ควรเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามที่จะว่าจ้างครูและรักษาครูไว้ ทั้งในประเทศที่ร่�ำรวยและยากจนก็เช่นเดียวกัน
เพื่อเป็นการแก้ปัญหารัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการศึกษาต้องด�ำเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของการฝึกอบรมส�ำหรับครูใหม่ ๆ และครูฝึกหัด  ชักน�ำครูอย่างมีประสิทธิภาพเข้าสู่วิชาชีพครูและมีโอกาสพัฒนาวิชาชีพครู
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงเพือ่ เพิม่ ทักษะของครูตลอดช่วงของการมีอาชีพครูและครูตอ้ งแสดงให้สาธารณชนได้เห็นว่าอาชีพการสอนนัน้
เป็นวิชาชีพที่ทรงคุณค่าโดยการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมและปรับปรุงสภาพการท�ำงานส�ำหรับบุคลากรด้านการศึกษา
ในทุกระดับของการศึกษา
ในโอกาสวันครูโลกนี  ้ เราเฉลิมฉลองเพือ่ แสดงความซาบซึง้ ในการทีค่ รูอทุ ศิ ตนอย่างมากเพือ่ ปรับปรุงชีวติ เด็ก ๆ และ
เยาวชนทัว่ โลก เราจึงขอยืนยันอีกครัง้ หนึง่ ในเรือ่ งความมุง่ มัน่ ของเราทีจ่ ะเพิม่ การจัดหาครูทมี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทัว่ โลก เราขอ
ร่วมผลักดันให้รฐั บาลทัว่ โลกและประชาคมระหว่างประเทศเพือ่ ร่วมมือกับเราในความพยายามนี  ้ เพือ่ ทีว่ า่ เด็ก ๆ และเยาวชน
ทุกคน  ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการณ์ใด ๆ ก็ตามจะสามารถรักษาสิทธิของพวกเขาให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและอนาคต
ที่ดีกว่า
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Joint Message from Ms Audrey Azoulay,Director-General of UNESCO,
Guy Ryder, Director-General, International Labour Organization,
Henrietta H. Fore, Executive Director, UNICEF,
Achim Steiner, Administrator, UNDP and
David Edwards, General Secretary, Education International
on the occasion of World Teachers’ Day
“The right to education means the right to a qualified teacher”
5 October 2018
Education is a fundamental human right and a public good. It transforms lives by driving economic and social development.
It promotes peace, tolerance and social inclusion. It is key to eradicating poverty. And it enables children and young people to
fulfil their potential.
In many places, however, children are deprived of the right to education because of a global shortage of qualified and
experienced teachers – particularly female teachers in low-income countries. Despite an overall increase in access to education,
more than 263 million children and youth worldwide are not in school. A staggering 617 million children and adolescents – nearly
60 per cent globally – have not mastered basic literacy or numeracy. The poorest, most marginalised children, including those
living in areas affected by conflict, are most at risk of either being out of school or attending school, but learning very little.
The 2030 Agenda to which the international Community has committed itself calls for universal early childhood, primary
and secondary education for all. To achieve this goal, we must expand access to quality education for every child and youth, end
discrimination at all levels in the education system and dramatically improve the quality of education and learning outcomes.
These objectives, in turn, will require an increased global supply of qualified teachers – an estimated 69 million more.
The theme of World Teachers’ Day 2018 – “The right to education means the right to a qualified teacher” – reflects this
reality. It also echoes the words of the Universal Declaration of Human Rights, adopted 70 years ago, which recognized education as
a fundamental right. Today, we remind governments and the international community of the importance of safeguarding that right
by investing in a strong teaching workforce, including in conflict-affected countries. To ensure that all children are prepared to
learn and take their place in society, teachers must receive effective training and support that equip them to respond to the needs
of all students, including the most marginalised.
But teacher shortages are hampering efforts to achieve equitable, inclusive, quality education for all – particularly in
countries beset by widespread poverty and protracted crises, and in regions where the youth population is growing rapidly.
To meet the demand for new teachers, education authorities often employ individuals with little or no training or by lowering
qualification requirements. Some teachers are asked to teach subjects for which they have no pedagogical training. In low income
countries, addressing the teacher shortage has meant drastically increasing class sizes, with a devastating impact on the quality
of education and teacher workload.
As a result, the most marginalised and excluded children tend to be taught by the least experienced teachers, who may
be on temporary contracts and receive no pre-service or in-service training. Teachers available to work in emergency or crisis
contexts may not be trained to respond to the complex needs of vulnerable children, particularly girls, who have been forced to
flee their homes because of armed conflict, violence or natural disaster.
Despite widespread recognition that teachers are key to achieving quality education for all, teaching is still not widely
regarded as a valued profession. Its low prestige impedes efforts to recruit and retain teachers in rich and poor countries alike.
In response, governments and education partners must take bold action to improve the quality of training for new and practising
teachers. Teachers must receive quality initial teacher education, effective induction into the profession, and have opportunities
for high-quality professional development to hone their skills throughout their careers. And they must demonstrate to the public
that teaching is a valued profession by providing decent salaries and improving working conditions for educators at all levels of
education.
On this World Teachers’ Day, as we celebrate teachers’ important contributions to improving the lives of children and
youth around the world, we reaffirm our commitment to increasing the global supply of qualified teachers. We urge all governments
and the international community to join us in this endeavour, so that all children and young people, no matter their circumstances,
can secure their right to quality education and a better future.
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รอบรั้วสภาครู
กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู คุรุสภา
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  กี่สุขพันธ์

กรรมการโดยต�ำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายชล�ำ อรรถธรรม

เลขาธิการส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นายกฤตชัย  อรุณรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางภัทราดา  ยมนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ  พวงส�ำลี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร

นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการจากคณาจารย์
ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี
คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กรรมการจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

นายพรรษา ฉายกล้า
ต�ำแหน่งครู

ดร.กรศิริ มิ่งไชย
ต�ำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู
ต�ำแหน่งผูบริหารการศึกษา

ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์

กรรมการ
และเลขานุการ

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์
เลขาธิการคุรุสภา
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คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต
2. ก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภา
ก�ำหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบ
วิชาชีพ
4. ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศ
ในสาขาต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของคุรุสภา
5. แต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมาย
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อกระท�ำการใด ๆ
อันอยูใ่ นอ�ำนาจและหน้าทีข่ องคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้ให้เป็นอ�ำนาจ
และหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการมาตรฐานวิ ช าชี พ
7. พิจารณาหรือด�ำเนินการในเรือ่ งอืน่ ตามทีร่ ฐั มนตรี หรือ
คณะกรรมการคุรุสภามอบหมาย

ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

การวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา
ตอนที่ 3

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
จากแนวคิดของแก่นของการวิจยั ดังกล่าว การวิจยั ทางการบริหารการศึกษาจึงควรจะเริม่ ต้นด้วยการมองสถานการณ์
ทางการศึกษาอย่างพินิจคิดอย่างไตร่ตรอง และต้องลงมือปฏิบัติ (Look - Thing - Act) ตามแนวคิดของสตริงเจอร์ (Stringer.
2007:8 - 9) โดยการคิดวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการศึกษา แล้วพิจารณาตั้งประเด็นปัญหาการวิจัยหรือค�ำถามการวิจัยหรือ
ค�ำถามการวิจัยที่ต้องการ ค้นหาค�ำตอบ ซึ่งอาจใช้วิธีการวิจัยได้หลากหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือระดับของค�ำถาม
วิจัยโดยอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเชิงประเมิน และการวิจัยและพัฒนา
เพือ่ ไปหาค�ำตอบหรือตอบโจทย์วจิ ยั ทีก่ ำ� หนดขึน้ เมือ่ ได้ดำ� เนินการวิจยั ตามระเบียบวิธกี ารวิจยั ทีช่ ว่ ยท�ำให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศ
จากการวิจยั แล้ว นักบริหารหรือนักวิจยั ก็นำ� ผลการวิจยั ไปใช้ในการตัดสินใจเพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา โดยอาจมี
การพัฒนานโยบายทางการศึกษา การปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาทัง้ คุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพ
ของผูเ้ รียนตามมาตรฐานการศึกษาหากนักบริหารการศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษาได้แสดงบทบาททางการวิจยั ในลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะถือว่าผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทในทางการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง
การด�ำเนินการวิจัยดังกล่าว อาจสรุปเป็นฐานความคิดในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้ดังภาพที่ 3

ปญหาคุณภาพ
การศึกษา

การตัดสินใจ

ระเบียบวิธีวิจัย
•
•
•
•
•

การวิจัยเชิงบรรยาย
การวิจัยปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงนโยบาย
การวิจัยเชิงประเมิน
การวิจัยเชิงพัฒนา

ขอมูล
สารสนเทศ
จากการวิจัย

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษา

• การพัฒนานโยบาย
• การบริหารงานวิชาการ
(หลักสูตร/การเรียนการสอน)
• การบริหารงานบุคคล
• การบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษา
• การวิจัยเชิงพัฒนา
• การสนับสนุนสงเสริม
การจัดการศึกษา

คุณภาพ
การศึกษา

คุณภาพสถานศึกษา

คุณภาพผูเรียน
ตามมาตรฐาน
การศึกษา

ภาพที่ 3 ฐานความคิดในการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
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กระบวนการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
การวิจัยทางการบริหารการศึกษา มีขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้
ขัน
้ ตอนที่ 1 ก�ำหนดปัญหาวิจย
ั
ปัญหาวิจยั คือ โจทย์หรือข้อสงสัยทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการจะศึกษาค้นหาค�ำตอบโดยใช้กระบวนการวิจยั
ซึ่งผู้วิจัยจะต้องก�ำหนดและนิยามปัญหาที่จะท�ำการวิจัยให้ชัดเจน ปัญหาวิจัยจะท�ำให้ผู้วิจัยมองเห็น
แนวทางในการด�ำเนินการวิจัย ตัวอย่างปัญหาวิจัย เช่น (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษา
ให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา มีความเสมอภาคในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและมี
ความเสมอภาคการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาหรือไม่ อย่างไร (2) มีปจั จัยใดบ้างทีส่ ง่ เสริมหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (3) ควรมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างไร (4) รูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานควรมีลักษณะอย่างไร เป็นต้น
การทีจ่ ะได้ประเด็นปัญหาวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั จะต้องรูแ้ หล่งทีม่ าของปัญหาวิจยั รูห้ ลักเกณฑ์การเลือก
ปัญหาวิจัย ซึ่งสามารถหาได้จากหลายแหล่งดังนี้ (1) จากทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้วิจัย
สนใน (2) จากประสบการณ์ของผู้วิจัยที่เกิดจากการสังเกตสภาพการท�ำงานหรือด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
สิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัว น�ำข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยมาสร้างเป็นปัญหาวิจยั หรือหัวข้อวิจยั (3) จากข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยของผลงานวิจัยที่ได้ท�ำมาแล้ว (4) จากการอ่านหนังสือ หรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ท�ำให้ได้รบั ทราบข้อค้นพบของงานวิจยั และข้อเสนอแนะต่อการวิจยั ซึง่ จะช่วยให้ผวู้ จิ ยั ได้หวั ข้อหรือปัญหา
วิจัย (5) จากการสอบถาม เรียนรู้จากบุคคลอื่นที่เป็นผู้รู้ ผู้ช�ำนาญที่คลุกคลีกับงานวิจัยหรือสาขาวิชา
ที่สนใจ (6) จากความต้องการขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีก�ำหนดทิศทางการวิจัย (Term of
Reference) ขององค์การไว้เพื่อใช้เป็นกรอบในการศึกษาเรื่องต่าง ๆ (7) จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ จะท�ำให้ผวู้ จิ ยั ได้แนวคิด มองเห็นประเด็นปัญหาการวิจยั และแนวทางในการท�ำวิจยั (8) จาก
เหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาหลักที่สังคมก�ำลังสนใจในช่วงเวลานั้น อาจน�ำมาสู่ประเด็นปัญหาวิจัย
เพือ่ ค้นหาค�ำตอบ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น จากปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาน�ำมาสูป่ ระเด็น
ปัญหาการวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษา หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหา
ด้านคุณภาพครูนำ� มาสูป่ ระเด็นปัญหาการวิจยั ด้านการผลิตและพัฒนาครูยคุ ใหม่ สภาพการเปลีย่ นแปลง
ของประเทศทีจ่ ะเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 น�ำไปสูป่ ระเด็นปัญหาการวิจยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของบัณฑิตไทยในเวทีประชาคมอาเซียน เป็นต้น (9) จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา อาจเกิดปัญหาจากการปฏิบตั งิ านในลักษณะต่าง ๆ เช่น การท�ำงานไม่มปี ระสิทธิภาพ
ขาดขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน หรือกรณีที่สถานศึกษา ครู อาจารย์มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้
ผูเ้ รียนทีม่ ผี ลการเรียนต�ำ่ ปัญหาเหล่านีจ้ ะน�ำไปสูก่ ารก�ำหนดเป็นปัญหาวิจยั เพือ่ ค้นหาค�ำตอบ หรือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยวิธีการวิจัยทางการบริหารหรือการวิจัยทางการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัย
แบบต่าง ๆ เช่น การวิจยั เชิงนโยบาย การวิจยั ปฏิบตั กิ าร วิจยั และพัฒนา การวิจยั เชิงประเมินหรือการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น
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ขัน
้ ตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย
่ วข้องกับการวิจย
ั
หลังจากที่ได้ปัญหาวิจัยแล้วผู้วิจัยจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวทางในการท�ำวิจัย ท�ำให้ไม่ท�ำวิจัยซ�้ำซ้อนกับผู้อื่นและช่วยให้
ออกแบบและวางแผนการวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั นัน้ ผูว้ จิ ยั จ�ำเป็น
ต้องรูจ้ กั แหล่งของเอกสาร ลักษณะและประเภทของเอกสาร ลักษณะและประเภทของเอกสาร และหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกเอกสาร
ส�ำหรับแหล่งของเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ได้แก่ บทคัดย่องานวิจยั รายงานการวิจยั หรือวิทยานิพนธ์
วารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ท�ำการวิจัยหนังสือหรือต�ำรา พจนานุกรม และปทานุกรม รายงานประจ�ำปีของ
หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และการสืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ซึ่งปัจจุบันมีการสืบค้นข้อมูล
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้ท�ำไว้แล้วที่ทันสมัยทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ (Online) ซีดีรอม (CD-ROM) และ
จากอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึง่ สามารถสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ ท�ำให้ได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประโยชน์
อย่างมากต่อผู้วิจัย ในการเลือกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมีหลักเกณฑ์ที่ควรค�ำนึงถึงดังต่อไปนี้
1. พยายามเลือกเอกสารทีม่ เี นือ้ หาสาระเกีย่ วข้องสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับหัวข้อวิจยั หรือปัญหาวิจยั หรือ
ตัวแปรในการวิจยั ให้มากทีส่ ดุ
2. พิจารณาเนือ้ หาสาระของเอกสารในแง่ของความทันสมัย ความถูกต้อง ความชัดเจน และความเชือ่ ถือได้
3. วางแผนการคัดเลือกเอกสารโดยพยายามเริม่ ศึกษาเอกสารทีเ่ ป็นผลงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาตัวแปร
เช่นเดียวกัน หรือปัญหาเดียวกันก่อนทีละตัวแปรเพือ่ จัดระบบเอกสารให้งา่ ยในการค้นคว้าเพิม่ เติมและ
ง่ายต่อการอ่าน
4. การเลือกงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องควรวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของงานวิจยั ก่อนและพยายามเลือกงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากพอก็ไม่ จ�ำเป็นต้องศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทางอ้อมมากนัก
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ขัน
้ ตอนที่ 3 การก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจย
ั
ผู้วิจัยต้องสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยในเรื่องที่น่าสนใจว่า การวิจัยครั้งนี้ต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี
หลักการใด เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องในการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั เป็นแผนภาพ
หรือกรอบทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั สนใจศึกษา ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการยืนยันว่า ปัญหาวิจยั
และการด�ำเนินการวิจยั นัน้ ตัง้ อยูบ่ นแนวคิดทฤษฎีใด จะช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจถึงเหตุผลในการท�ำวิจยั ได้เป็นอย่าง
ดี ในการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยอาจน�ำเสนอโดยวิธีการเขียนบรรยายซึ่งเป็นการเขียนในลักษณะของค�ำ
บรรยายว่า การวิจัยนี้มีตัวแปรอะไรบ้างที่ส�ำคัญเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือประเด็นของการวิจัย และตัวแปรเหล่า
นี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมีเหตุผลหรือทฤษฎีอะไรมาสนับสนุน นอกจากนี้อาจเขียนกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ให้อยูใ่ นรูปของแผนภาพทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา หรือเขียนแบบผสมผสานหลายวิธี
ประกอบก็ได้

ขัน
้ ตอนที่ 4 การออกแบบวิจย
ั
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องออกแบบรายละเอียดของการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งค�ำตอบตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ โดยออกแบบการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้
1) การออกแบบการวัดตัวแปร เป็นการวางแผนก�ำหนดตัวแปรทีจ่ ะศึกษานิยามตัวแปรให้ชัดเจน
เพือ่ ให้สามารถวัดได้ การก�ำหนดเครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั ตัวแปรหรือเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีต่ รงกับ
ลักษณะทีต่ อ้ งการจะวัดอย่างแท้จริง ระบุวธิ กี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ รวมทัง้ ก�ำหนด
แนวทาง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำและครบถ้วน
2) การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง เป็นการวางแผนก�ำหนดแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลหรือประชากรที่
ศึกษาและเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ให้ได้มาซึ่งตัวแทนที่ดีของประชากร และก�ำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการวิจัยสรุปอ้างอิงไปยังประชากรอย่างเชื่อถือได้
3) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวางแผนจัดกระท�ำกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดย
พิจารณาประเภทและลักษณะของข้อมูลแล้วก�ำหนดวิธกี ารวิเคราะห์หรือเลือกใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อตกลงเบื้องต้นของสถิตินั้น ๆ
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ขัน
้ ตอนที่ 5 การพัฒนาเครือ
่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูล
หลังจากผู้วิจัยออกแบบการวัดตัวแปร และก�ำหนดเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป
คือ การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการสร้างเครื่องมือตามที่ก�ำหนดไว้ เครื่องมือการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีหลายประเภท ได้แก่ แบบทดสอบซึง่ ใช้สำ� หรับวัดผลการเรียนรู้ แบบสอบถามใช้สำ� หรับวัดความคิดเห็น
ความพึงพอใจของบุคคลจ�ำนวนมาก ๆ แบบสัมภาษณ์ซงึ่ เป็นแนวค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ส�ำคัญเฉพาะในเชิงลึกที่มีผู้ให้ข้อมูลไม่มาก แบบสังเกตใช้ส�ำหรับบันทึกข้อมูลเชิงพฤติกรรมหรือเหตุการณ์
ที่ผู้วิจัยต้องการสังเกต แบบวัดเจตคติใช้ส�ำหรับวัดเจตคติของบุคคลต่อสิ่งใดหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทจะมีหลักการและวิธกี ารสร้างโดยทัว่ ไปคล้ายคลึงกัน แต่ในลักษณะเฉพาะของ
เครือ่ งมือแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน เมือ่ สร้างเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือตามวิธีการของเครื่องมือแต่ละชนิด เช่น ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability)
ความยาก (Difficulty) อ�ำนาจจ�ำแนก (Discriminant) เป็นต้น

ขัน
้ ตอนที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำเทคนิควิธหี รือเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้พฒ
ั นาไว้แล้ว
ไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลตามที่ก�ำหนดไว้
ผูว้ จิ ยั จะต้องวางแผนและด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือแต่ละประเภทให้เหมาะสมครบถ้วน และ
ทันตามก�ำหนดเวลา
(อ่านต่อฉบับหน้า)
ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�ำนักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด (91 – 116)
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย
โดยใช้กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพ TS Model (2T4S)
โรงเรียนทุ่งสง
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สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นทีร่ กั โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “การบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนทุง่ สงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารระบบ
คุณภาพ TS Model (2T4S)” ของโรงเรียนทุง่ สง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยของนักเรียน
โรงเรียนทุง่ สงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพ TS Model (2T4S) เป็นกระบวนการพัฒนาระบบการปฏิบตั งิ านทีม่ งุ่ พัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียนสูค่ วามเป็นเลิศทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย โดยการบริหารจัดการ
ไปยังรองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ และครู ในการก�ำกับดูแล ติดตามงาน และกระบวนการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบและยืดหยุ่นในวิธีการ มีการบริหารจัดการที่เน้นการท�ำงานเป็นทีม บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจและ
รับผิดชอบร่วมกันในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ (Team Performance) โดยมีการด�ำเนินงาน
ตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก�ำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
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ทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ตามความสามารถ
ความถนัด ความสนใจและตรงตามความต้องการของนักเรียนและผูป้ กครอง
โดยออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สามารถน�ำไปสู่ความเป็นเลิศ
ได้อย่างมีคุณภาพ (Strategic) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง เช่น การประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา
ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย การเผยแพร่ผลงานของนักเรียน
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ทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุก๊
ของโรงเรียน อักษรไฟ และป้ายประชาสัมพันธ์
(Technology) ใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการ
บริหารจัดการเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาระบบปฏิบตั งิ านทีม่ ี
คุณภาพทุกขัน้ ตอน คือ การวางแผนการด�ำเนินงาน (P)
การด�ำเนินงานตามแผนทีว่ างไว้ (D) ควบคุม ก�ำกับ
ติดตามผลการปฏิบตั งิ าน ตรวจสอบประเมินผล (C)
และ ทบทวน/ปรั บ ปรุ ง (A) (Systematic)
จัดระบบการเรียนรู้และกิจกรรมในรูปแบบของ
การฝึกปฏิบัติทักษะ อบรมเชิงปฏิบัติการและ
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน จัดครู วิทยากร
หรือผู้มีประสบการณ์แต่ละความสามารถพิเศษ
สอนเสริมให้กับนักเรียนทั้งในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการ โรงเรียนสนับสนุนด้านสือ่ วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณอย่างเต็มที่และมีการ
ฝึกซ้อมตอนเช้าก่อนท�ำกิจกรรมหน้าเสาธง และ

ตอนเย็ น หลั ง เลิ ก เรี ย นทุ ก วั น มี ก ารเข้ า ค่ า ยฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะ
จ�ำนวน 10 วัน ก่อนการแข่งขันแต่ละครั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กบั นักเรียน โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกร่วมกับครูผร้ ู บั ผิดชอบ
ในการติวเข้มก่อนการแข่งขัน ส่งผลให้ครู นักเรียน ผูป้ กครองและ
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด�ำเนินงานการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยของ
นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง (Satisfactory) และพัฒนาความสัมพันธ์
กับสถาบันภาคีอื่น เช่น ชุมชน องค์กรเครือข่ายผู้ปกครอง
สถานศึกษาอืน่ มหาวิทยาลัย เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ศิษย์เก่า เป็นต้น เพือ่ ระดมทรัพยากรและการเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา
ดนตรีสากล ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียนทุง่ สง
เพือ่ เป็นการบริหารจัดการทีส่ ามารถสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กร
(Sustainable)
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การบริหารจัดการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนโรงเรียน
ทุง่ สงโดยใช้กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพ TS Model (2T4S) ส่งผลให้นกั เรียนทีม่ คี วามสารถพิเศษทางด้านกรีฑา ดนตรีสากล
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทยมีทักษะและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ น�ำชือ่ เสียงมาสูต่ นเอง ครอบครัวและสถานศึกษา นักเรียนได้นำ� ความรูค้ วามสามารถ
ไปใช้ในการแสดงออกโดยการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสูช่ มุ ชน สังคม จนเป็นทีย่ อมรับในชุมชนและสังคม มีรายได้ระหว่างเรียน
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งอบายมุขต่าง ๆ น�ำความรู้ ประสบการณ์ ผลงาน รางวัลที่ได้รับ
ไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ระบบโควตาความสามารถพิเศษ …..ปรบมือให้ครับ......
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

ตอนที่ 54

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

ทรงโต้ตอบพระเจ้าปเสนทิโกศล

“มีน้อย”
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บุคคลผู้ไม่เขลาไม่รีบประพฤติพรหมจรรย์ หรือท�ำความดี ไม่รีบขวนขวายหาทรัพย์เสียตั้งแต่
วัยหนุ่มสาว ย่อมซบเซาเหมือนนกกระเรียนแก่ ซบเซาในหนองน�้ำที่มีแต่เปือกตม ปลาหมดเสียแล้ว
เขานอนทอดถอนระลึกถึงความหลังเหมือนลูกศรตกจากแล่งแล้ว ไม่มีก�ำลังวิ่ง
พบกันนฉบับนีข้ นึ้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต เรือ่ ง ไม่ได้ทรัพย์เมือ่ หนุม่ ซึง่ มาในธรรมบท
หรือหนังสือทางแห่งความดี ซึง่ ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ แปลและเรียบเรียงเป็นไทยไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนผมได้ศกึ ษาตัง้ แต่เป็นสามเณร เมือ่ ครัง้ ศึกษาบาลีประโยค 1 2 และ 3 40 กว่าปีทแี่ ล้ว แต่ประทับใจ
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้นำ� มาเป็นบทน�ำ หรืออารัมภบท เนื่องจากต้องการพูดถึงวาทะพระบรมครู คุณครู
ของชาวโลก หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องทรงโต้ตอบพระเจ้าปเสนทิโกศล เรื่อง มีน้อย
จากพุทธภาษิตที่ยกขึ้นมานั้น พระพุทธองค์ทรงชี้แนะว่า การท�ำความดีนั้นให้ท�ำทุกวัน และ
ท�ำไปตั้งแต่วัยต้นๆ ไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยท�ำ จะเป็นการเข้าป่าจวนค�่ำได้ไม้ไม่กี่ต้น หรือ
“เจอไม้งามเมือ่ ยามขวานบิน่ เสียแล้ว” นัน่ ก็หมายความว่า เทีย่ วระหกระเหินท�ำความชัว่ ช้าสามานย์อยูไ่ ด้
ตั้งแต่เด็กจนแก่ ไม่รู้คุณค่าของความดีและศาสนา แต่พอได้รู้ก็แก่จวนตายเสียแล้วให้รู้สึกเสียดายว่า
ได้ทำ� ความดีนอ้ ยไป จะขอยืดเวลาต่อมัจจุราชหรือความตายก็ไม่ได้ เนือ่ งจากท่านให้เวลามาตัง้ มากแล้ว
มัวเอาไปใช้อย่างอื่นเสีย เปรียบเหมือนนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าห้องสอบกรรมการให้เวลาเท่ากัน
ใครจะท�ำได้เท่าไร อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของผู้นั้น
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงสอนให้รีบท�ำความดีรีบหนีความชั่ว การเข้าห้องสอบของนักเรียน
หรือนักศึกษายังรู้ล่วงหน้าว่า จะหมดเวลาเมื่อไร แต่ชีวิตคนรู้ไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไร ถ้าคิดว่ารอ
ให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยท�ำความดี ถ้ามีอนั เป็นไปอยูไ่ ม่ทนั ถึงแก่ตายเสียก่อนจะท�ำอย่างไร มิเสียโอกาส
ในการท�ำความดี ในการพัฒนาจิตวิญญาณไปเสียชาติหนึ่งหรือ เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาท
ควรรีบท�ำความดีเสียตั้งแต่วัยเด็กและหนุ่มสาว
อีกประการหนึง่ การแสวงหาทรัพย์สมบัตกิ ค็ วรรีบแสวงหาตัง้ แต่วยั รุน่ และวัยหนุม่ สาวเหมือนกัน
เมือ่ พลาดโอกาสแล้วจะตัง้ ตัวยากล�ำบาก และจะล�ำบากมากยิง่ ในวัยแก่ บุคคลทีม่ วั ลุม่ หลงเพลิดเพลิน
เสียในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว มิได้เก็บทรัพย์สมบัติเผื่อไว้ใช้บ้างในวัยชรา พอความแก่มาถึงเข้าจริง
ท�ำอะไรไม่รอด หาทรัพย์ไม่สะดวกจะเดือดร้อนไปจนตาย จะมาหวังพึ่งลูกหลานนั้นยาก เนื่องจาก
พวกเขามีภาระต้องเลีย้ งลูกเลีย้ งภรรยาหรือสามีของพวกเขาเช่นกัน เหลือแล้วพวกเขาจึงจะเอือ้ เฟือ้ มาถึง
คนแก่หรือคนชรา เพราะฉะนั้นควรเตรียมตัวไว้ส�ำหรับเป็นที่พึ่งแก่ตนในวัยแก่หรือชราด้วยจึงชอบ
ลูกหลานส่วนมากก็ชอบเคารพย�ำเกรงคนแก่หรือคนชราที่ไม่ต้องพึ่งพวกเขา
การแสวงหาทรัพย์สมบัตินั้น ควรแสวงหาในทางสุจริต ไม่ควรแสวงหาในทางทุจริต เมื่อหา
ในทางสุจริตไม่ได้กอ็ ย่าแสวงหาเลยเนือ่ งจากพลัง้ พลาดไปกอบโกยในทางทุจริตเข้า จะต้องไปรับโทษ
ติดคุกติดตะรางไปรับใช้ในนรกหนักนัก ไม่คุ้มกัน ยอมอดยอมจนดีกว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติ
โดยไม่ชอบธรรม
อย่างไรก็ตาม ควรพยายามตั้งตัวให้ได้เสียตั้งแต่วัยกลางคนเป็นอย่างช้า
ส่วนค�ำอุปมาในภาษิตนี้ ที่ว่าเหมือนลูกศรที่ตกจากแล่งนั้น คือว่า ลูกศรเมื่อยิงไปแล้ว
พ้นจากแล่งแล้ว เมือ่ ตกลงยังพืน้ ดิน ไม่มใี ครหยิบขึน้ มามันก็คงจมดินอยูอ่ ย่างนัน้ คนทีป่ ล่อยให้วยั ทัง้ 3
ล่วงไปโดยตั้งตัวไม่ได้ก็เช่นเดียวกัน จะต้องนอนทอดถอนระลึกถึงความหลังแล้วเสียใจ
ส�ำหรับเรือ่ งทีพ่ ระบรมครูทรงโต้ตอบพระเจ้าปเสนทิโกศล เรือ่ งมีนอ้ ยนี้ มีมาในอัปปะกะสูตรที่ 6
ว่า พระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช ได้เสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระเชตวันมหาวิหาร
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เมืองสาวัตถี ได้กราบทูลว่า เมือ่ หม่อมฉันอยูใ่ นทีส่ งัดได้คดิ ว่า พวกใดได้ทรัพย์สมบัตมิ ากแล้ว ไม่มวั เมา
ไม่ตดิ อยูใ่ นกามารมณ์ ไม่กระท�ำผิดต่อผูอ้ นื่ พวกนัน้ มีนอ้ ยในโลก ส่วนพวกใดได้ทรัพย์สมบัตมิ ากแล้ว
ย่อมมัวเมา ย่อมติดอยู่ในกามารมณ์ทั้งหลาย ย่อมท�ำผิดต่อผู้อื่น พวกนั้นมีมากในโลก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตอบเห็นดีด้วยว่า อย่างนั้นมหาราช บุคคลเหล่าใดได้
ทรัพย์สมบัติมากแล้ว ไม่มัวเมา ไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลาย บุคคลเหล่านั้น มีน้อยในโลก บุคคลเหล่าใด
ได้ทรัพย์สมบัตมิ ากแล้ว มัวเมาและติดอยูใ่ นกามารมณ์ทงั้ หลายด้วย กระท�ำผิดต่อผูอ้ นื่ ด้วย พวกนัน้ มีมาก
ครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพุทธภาษิตว่า
“บุคคลเหล่าใดยินดีในกามารมณ์และโภคทรัพย์ทงั้ หลาย ติดอยู่ ดิน้ รนอยูใ่ นกามารมณ์ทงั้ หลาย
บุคคลเหล่านั้นย่อมไม่รู้จักก้าวล่วงไปได้ เปรียบเหมือนเนื้อที่ถูกดักไว้ด้วยบ่วง ไม่พ้นบ่วงไปได้
ฉะนั้น ความเผ็ดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลัง ผลอันลามกย่อมมีแก่เขา ดังนี้”
เนื้อความในพระสูตรนี้ เป็นเนื้อความที่ดียิ่ง ดีอย่างไร ขอให้ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังทั้งหลาย
คิดดูพิจารณาดูให้ดี เมื่อพวกเราเข้าใจกันดีแล้ว จงสอนตนเอง และสอนบุคคลอื่นให้เข้าใจด้วย
ก็จะเป็นการดียิ่ง
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วย เรื่อง บุตรของเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก มาในธรรมบท ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผมน�ำมาบรรยายธรรมแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ซึ่งไปรับประทานอาหารกลางวัน
ตามโครงการน�ำ้ พระทัยพระราชทาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ชั้นที่ 1 ตึกนวมหาราช สภาสังคม
สงเคราะห์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีใจความดังนี้
เศรษฐีในกรุงพาราณสีทา่ นหนึง่ มีทรัพย์ 80 โกฏิ หรือ 800 ล้าน ได้มอบทรัพย์นนั้ ให้เป็นมรดก
แก่บุตรของตน ท่านเศรษฐีไม่ได้ให้บุตรศึกษาเล่าเรียนอะไร เนื่องจากเห็นว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้
มีมาก เพราะมากพอที่จะใช้หาความสุขไปได้ตลอดชีวิต
บุตรของเศรษฐีได้แต่งงานกับหญิงสาวแห่งตระกูลทีม่ ที รัพย์ 80 โกฏิ หรือ 800 ล้านเหมือนกัน
เมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว ทั้งสองได้ช่วยกันผลาญทรัพย์สมบัติ 160 โกฏิจนหมดสิ้น เศรษฐีหนุ่ม
ติดสุรา ใช้ทรัพย์ไปในการดืม่ สุราและหาความเพลิดเพลินอืน่ ๆ อันเป็นอบายมุขทัง้ สิน้ ไม่ประกอบการ
งานใด ๆ เลย รายได้ไม่มี มีแต่การใช้จา่ ยทรัพย์ให้หมดไป เพือ่ นฝูงก็มแี ต่นกั เลงสุรา ปอกลอกหลอกกิน ใน
ที่สุดเศรษฐีนั้นกลายเป็นขอทาน
วันหนึ่ง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีและภรรยายืนอยู่ที่ประตู
โรงฉัน และคอยรับอาหารทีเ่ หลือจากพระภิกษุและสามเณร พระพุทธองค์ทรงท�ำอาการแย้ม พระอานนท์
ทูลถาม พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “อานนท์ เธอจงดู บุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์สมบัติมากถึง 160 โกฏิ
แต่ผลาญหมดแล้วเทีย่ วขอทาน ถ้าเขาประกอบการงานในวัยต้น จะได้เป็นเศรษฐีอนั ดับที่ 1 ของนครนี้
ถ้าออกบวชจักได้บรรลุอรหัตตผล ภรรยาของเขาจักได้บรรลุอนาคามิผล
ถ้าท�ำงานในมัชฌิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีอันดับที่ 2 ออกบวชจักได้ส�ำเร็จอนาคามิผล ภรรยา
ของเขาจักได้เป็นสกทาคามี ถ้าท�ำงานในปัจฉิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีอนั ดับที่ 3 ออกบวชจักได้เป็นสกทาคามี
ภรรยาของเขาจักได้เป็นโสดาบัน แต่บดั นี้ เขาได้เสือ่ มหมดแล้วทัง้ จากโภคะของคฤหัสถ์ และสามัญผล
หรือผลทางธรรม”
(อ่านต่อฉบับหน้า )
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เรียนรอบตัว
นิพนธ์ ลิ้มพงษา

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
ในรูปวิดีโอ ผ่าน

ด้วยโปรแกรมประเภท Open Source
เนื่องด้วยในปัจจุบันสื่อส�ำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยที่ครูและนักเรียนสามารถศึกษาได้หลาย
ช่องทาง และรูปแบบการเรียนการสอนเกิดการเปลีย่ นแปลงไปมาก โดยเฉพาะสือ่ การเรียนการสอนทางด้านดิจทิ ลั ทีม่ อี ยูท่ วั่ ไป
นอกจากนี้ยังมีสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนการสอนหลายรูปแบบ เช่น
1. สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เป็นวารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2. สื่อจากใบงาน ใบความรู้ ใบกิจกรรมที่ครูน�ำมาใช้ในการเรียนการสอน
3. สื่อจากสิ่งประดิษฐ์ สื่อที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป
4. สื่อจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถหาความรู้ได้ไม่จ�ำกัด
5. สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ
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“

ครูได้วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษมากขึ้น
แต่คุณภาพนักเรียนต�่ำลงเรื่อยๆ

“

จากตัวอย่างสื่อที่กล่าวถึงถ้านักเรียนได้ศึกษา
หาความรูก้ ส็ ามารถพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้มปี ระสิทธิภาพควบคู่
กับการเรียนในห้องเรียนได้ดี และถ้านักเรียนได้เรียนรูเ้ พิม่ เติม
จากครูผสู้ อนในรายวิชาทีส่ อนจะท�ำให้การเรียนรูส้ อดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ ตรงตามความสามารถของนักเรียน
แต่ในสภาพจริงโรงเรียนในประเทศไทยในระดับ
มัธยมศึกษามีตั้งแต่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนมีจ�ำนวนตามขนาดของโรงเรียน
และความพร้อมในการเรียนรู้แตกต่างกันมาก เกิดความ
เหลื่อมล�้ำในการเรียนการสอนอย่างมากทั้งนักเรียน ครู
อาจารย์ งบประมาณ
ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นบั ว่าเป็น
ปัญหาใหญ่ของนักเรียน และโรงเรียน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพบว่าค่อนข้างต�่ำ และมีการสอบ O - NET
ยิง่ ท�ำให้เห็นสภาพทีแ่ ท้จริงของนักเรียนในประเทศไทย เพราะ
ผลคะแนนสอบของนักเรียนต�ำ่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ทัง้ ประเทศ
และต�่ำลงทุกปี อาจจะมีขึ้นบางปี แต่ขึ้นน้อยมาก ดังนั้น
การสอบ O - NET จึงจ�ำเป็นอย่างมากเป็นตัวชี้ถึงคุณภาพ
โรงเรียน ครู และนักเรียนเป็นอย่างดีในด้านความรู้ ถ้าผล
การสอบยังต�ำ่ กว่าคะแนนเฉลีย่ ระดับจังหวัด ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับประเทศ ก็นา่ เป็นห่วงอย่างมากในการพัฒนาประเทศไทย
ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพราะต้องพัฒนาเยาวชนให้น�ำความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไปสู่การสร้างสรรค์
สร้างนวัตกรรมของตนเองภายในประเทศ
ปัจจุบนั ต้องเน้นคนส�ำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์
ให้มากขึน้ และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประเทศไทยลดค่าใช้จา่ ย
จากน�ำเข้าอุปกรณ์ที่น�ำมาจากต่างประเทศ โดยที่บุคลากร
ของคนไทยก็สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เอง หรือน�ำสือ่
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
งบประมาณไม่มากเกินไป นอกจากนีผ้ ลิตคนทีส่ ามารถแข่งขัน
กับบุคลากรอืน่ ๆ ในระดับอาเซียน ระดับเอเซีย ระดับโลก

แต่ทงั้ หมดคนในประเทศต้องมีการศึกษาในรายวิชา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ มีระดับพืน้ ฐาน
ที่ดีจึงจะพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
การศึกษาในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาจะพบว่า
รายวิชาหลักที่กล่าวถึงยังต�่ำกว่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
เนือ่ งจากเป็นวิชานามธรรม การเรียนต้องเน้นกระบวนการคิด
เป็ น หลั ก ซึ่ ง นั ก เรี ย นในปั จ จุ บั น สนใจเรี ย นลดลงมาก
เน้นแต่ค�ำตอบ ไม่สนใจกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ถ้ายิ่งละเลยไปจะมีผลต่อการ
พัฒนาคนในอนาคตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจากคณิตศาสตร์
เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการเรียนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ถ้าครู อาจารย์ และผูบ้ ริหารทัง้ หลายเห็นความส�ำคัญของนักเรียน
ที่มีผลต่ออนาคตของประเทศ โดยสนใจเพียงผลประโยชน์
ส่วนตนเพียงแค่มตี ำ� แหน่งสูงขึน้ ทางราชการ และก็รอเกษียณ
อายุราชการ เป็นแบบนีเ้ หมือนทีผ่ า่ นมา ก็นา่ เป็นห่วงนักเรียน
ในโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เช่น ระดับต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด
เป็นต้น ข้อสังเกตนักเรียนมีพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์
ที่มีคุณภาพแตกต่างกันมาก และถดถอยลงซึ่งสวนทาง
กับครูได้วทิ ยฐานะช�ำนาญการพิเศษมากขึน้ แต่คณ
ุ ภาพ
นักเรียนต�่ำลงเรื่อยๆ
จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผู้สอนต้องไปคิดหาทาง
สร้างสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
นักเรียนทีม่ กี ารเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกันอย่างมาก ท�ำให้หาช่องทาง
ส�ำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า นักเรียนที่เรียนตามเพื่อนไม่ทัน
นักเรียนที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี เพื่อนักเรียนจะได้
เรียนรูเ้ พิม่ เติมจากทีเ่ รียนในห้องเรียน นอกจากนีอ้ นิ เทอร์เน็ต
ได้เข้ามาในชีวติ ประจ�ำวันทีน่ กั เรียนใช้โทรศัพท์มอื ถือ ผูส้ อน
จึงเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อดิจิทัลเพราะ
นักเรียนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
หรือมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
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“
ปัญหาของนักเรียนที่มีมุมมองต่างกันอย่างมาก
ในเรื่องเดียวกัน ก็มองแตกต่างกัน
จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ให้ครูผลิตสื่อและพัฒนา
ให้ตรงตามความต้องการ
ของนักเรียนเพื่อไปเรียนรู้นอกห้องเรียน

“

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในรูปวิดีโอผ่าน Youtube โดยปกติผู้สอนได้จัดท�ำตั้งแต่ปี 2554
เนื่องจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 คนหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่เข้าใจเนื่องจากครูสอนเร็วเกินไป
อยากให้ครูท�ำวิดีโอแล้วส่งผ่าน Youtube จะได้ไปเปิดทบทวนดู เนื่องจากตัวเองเป็นคนเรียนช้า ท�ำให้ครูถามกลับ
ไปว่าท�ำผ่าน Youtube ท�ำอย่างไร นักเรียนก็หัวเราะอย่างข�ำขันอย่างแปลกใจ แล้วบอกให้ครูท�ำอย่างที่เขาบอก
อย่างมีความสุข (ปัจจุบนั นักเรียนคนนีเ้ รียนสายอาชีพทางด้านวิศวกรรมพืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ โครงการเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี นครราชสีมา) และเป็นจุดเริม่ ต้นทีค่ รูเริม่ ใช้สอื่ วิดโี อผ่าน Youtube แต่การพัฒนาค่อย ๆ ไปเพราะผูส้ อนต้อง
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและเน้นสื่อที่เป็น Open Source เนื่องจากไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่มีปัญหาการใช้
ลิขสิทธิ์ Software เนื่องจากเป็นของฟรี ในการสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในรูปวิดีโอผ่าน Youtube
จะผลิตขึน้ จากการพบปัญหาการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ รียนในห้องแล้วไม่เข้าใจ นักเรียนไม่กล้าถามครูเพราะอายเพือ่ นในห้อง
แต่จากการซักถามของครูกพ็ บปัญหาของนักเรียนทีม่ มี มุ มองต่างกันอย่างมาก ในเรือ่ งเดียวกันก็มองแตกต่างกันจึงเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ให้ครูผลิตสื่อ และพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน เพื่อไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามความต้องการ มีอิสระ
ในการเรียนรู้
สือ่ นวัตกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในรูปวิดโี อผ่าน Youtube ในปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้ทำ� ตัง้ แต่ประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวนหลายเรือ่ งหลายตอน ตามปัญหาจากการสอนจริงในห้องเรียน โดยเป็นเนือ้ หาระดับพืน้ ฐาน
เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูพ้ นื้ ฐานคณิตศาสตร์ดขี นึ้ และนักเรียนจะได้รจู้ กั การคิดใช้เหตุผลประกอบมากกว่าทีเ่ น้นเฉพาะค�ำตอบ
หรือแสดงการเรียนรูท้ เี่ น้นกระบวนการคิด การคิดสร้างสรรค์ทหี่ ลากหลายและเป็นการต่อยอดในการเรียนรูท้ ซี่ บั ซ้อนมากยิง่ ขึน้
รูปแบบการสอน มี 3 แบบ คือ
1. การสอนจริงในห้องเรียนโดยผ่านกระดานอัจฉริยะ (ปัจจุบันเลิกใช้)
2. การสอนผ่านโปรแกรมส�ำเร็จรูป เช่น โปรแกรม Libre Office และโปรแกรม Open Source เป็นส่วนใหญ่
3. การสอนโดยผลิตสื่อจาก Software เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสริม ซึ่งจะเน้นแบบที่
2 และ 3 เป็นหลักเนื่องจากไม่จ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์อะไรมาเสริมครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
ปัจจุบนั มีนกั เรียนทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียนได้ให้คำ� แนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
ให้ข้าพเจ้าได้พัฒนารูปแบบเนื้อหาการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครูอาจารย์
กรณีนักเรียน ครู อาจารย์ บุคคลที่สนใจการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์สามารถดู Youtube ที่ชื่อ นิพนธ์ ลิ้มพงษา
หรือ ติดตามผลงานการสอนเป็นปัจจุบันได้ทาง facebook/nipon limpongsa หรือข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://plus.
google.com/u/0/115415441460297544464
หากพบปั ญ หา หรื อ ต้ อ งการให้
จัดท�ำคณิตศาสตร์เกีย
่ วกับอะไรแจ้งมาได้ครับ
จะได้เป็นประโยชน์แก่เยาวชนประเทศไทย
email: mathnipon@gmail.com
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ภาพตัวอย่าง
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถเขียนกลอนแปดได้

เนื้อหา

1. หลักในการเขียนกลอนแปด
2. แบบฝึกเขียน

ชุดที่ 4.1 หลักในการเขียนกลอนแปด

ความจริงแล้วทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดตัง้ แต่บทเรียนชุดที่ 1 ก็คอื หลักในการเขียนกลอนแปดนัน่ เอง
แต่มีบางสิ่งบางอย่าง ที่ต้องการแนะน�ำในการเขียนกลอนแปด แต่ยังหาหัวข้อไม่ได้จึงจะรวบรวมมา
แนะน�ำเพิ่มเติมในโอกาสนี้
1. ควรมีพจนานุกรมประจ�ำตัว โดยเฉพาะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพราะ
มีจำ� นวนค�ำมากเกือบหมดทุกค�ำทีส่ งสัย เมือ่ สงสัยค�ำใดว่าจะเขียนผิดหรือถูกอย่างไรหรือสงสัยเกีย่ วกับ
ความหมายควรเปิดพจนานุกรมเพือ่ ทราบค�ำตอบทันที อย่าเขียนหนังสือผิดหรือเขียนอย่างผิดความหมาย
เป็นอันขาดเพราะจะท�ำให้กลอนของเราหมดคุณภาพไปโดยทันที
2. เมื่อเขียนกลอนเสร็จส�ำนวนหนึ่ง ๆ หรือเรื่องหนึ่ง ๆ ให้ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วกลับมาอ่าน
บทกลอนของเราอย่างพินจิ พิเคราะห์อกี ครัง้ โดยคิดว่าเราอ่านกลอนของคนอืน่ แล้วหาข้อบกพร่องต่าง ๆ
ที่มีทั้งหมด
3. ต้องมีปิยมิตรในการเขียนกลอนหรือมีมิตรเป็นคนเขียนกลอนด้วยกัน เขียนเสร็จแล้ว
ให้เพือ่ นอ่านแล้ววิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับบทกลอนของเรา บางครัง้ คนเขียนกลอนก็เหมือนนักมวย
เวลาเขียนมักไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเองแต่คนดูมกั เห็นข้อบกพร่องของคนชก เหมือนคนอ่านกลอน
ก็มักเห็นข้อบกพร่องของคนเขียนกลอนเช่นกัน เราอาจได้ค�ำแนะน�ำที่ไม่คาดฝันก็ได้ ซึ่งช่วยให้ผลงาน
ของเราดียิ่งขึ้น
4. การเขียนกลอนแต่ละบทถ้ามีคำ� ซ�ำ้ กัน ไม่ควรใช้ไม้ยมก เพราะไม่นยิ มในบทกลอน ให้เขียน
ค�ำเน้นซ�้ำลงไปเลย
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5. ควรหากลอนหรือหนังสือกลอนมาอ่านมาก ๆ ถ้าชอบส�ำนวนไหนของใคร ควรจดบันทึกไว้
แล้วอย่าลืมบันทึกชื่อผู้เขียนส�ำนวนนั้น ๆ ไว้ด้วย เป็นการให้เกียรติและให้ความเคารพกับบทกลอน
รุ่นพี่หรือรุ่นครูก็ว่าได้ อ่านหลาย ๆ ครั้ง วิเคราะห์ให้ออกว่าเราชอบเพราะอะไร เพราะการอ่านเพื่อ
การเขียนกลอนนัน้ จะช่วยให้ผอู้ า่ นเกิดจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ทไี่ ม่เหมือนใคร ให้เห็นข้อดี
และข้อบกพร่องในผลงานของคนอื่น เกิดความซาบซึ้งในอรรถรสของภาษากลอน
6. เมื่ออ่านกลอนได้ก็ต้องวิจารณ์กลอนหรือพิจารณากลอนตามหลักเกณฑ์เป็น เราได้ศึกษา
บทเรียนมาจนถึงจุดนี้แล้ว ก็ย่อมทราบได้ดีว่ากลอนที่ดีนั้นเป็นอย่างไร กลอนที่เขียนไม่ดีนั้น
เขียนอย่างไร เพราะฉะนัน้ อาศัยประสบการณ์การศึกษาและเปรียบเทียบ เราย่อมรูโ้ ดยทันทีวา่ กลอนที่
เราอ่านเป็นอย่างไร เป็นการติชมโดยปราศจากอคติ เราติเพื่อก่อและชมด้วยความจริงใจแฝงไว้ด้วย
หลักวิชาซึง่ เหมือนกับการประเมินค่าของกลอนนัน้ ๆ ว่าเค้าโครงเรือ่ งเป็นอย่างไร การใช้ถอ้ ยค�ำ ส�ำนวน
ภาษา ความคิด นอกจากจะช่วยให้เราได้เห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้ว สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อเตือนใจ
ในการเขียนกลอนของเราไม่ให้เกิดข้อบกพร่องเหล่านีอ้ กี นอกจากนีก้ ารวิจารณ์ยงั ช่วยให้เกิดความคิด
ใหม่ ๆ ที่ดีด้วย การวิจารณ์กลอนจึงมีส่วนช่วยในการเขียนกลอนให้ได้ดีอีกด้วย
7. การเขียนกลอนสักส�ำนวนหนึ่ง ตั้องตั้งจุดมุ่งหมายไว้อย่างหนึ่งด้วยว่า เราจะให้อะไร
แก่ผอู้ า่ นบ้าง และทีเ่ ราแต่งนัน้ แต่งเพือ่ อะไร การเขียนโดยมีจดุ มุง่ หมายจะช่วยให้บทกลอนมีเอกลักษณ์
หนักแน่นและเห็นจริง
ค�ำถาม โวหารที่นิยมใช้การเขียนบทกลอนโดยทั่วไปมีกี่ชนิด อะไรบ้าง อธิบาย
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
( เฉลย อ่านทบทวนในบทเรียนชุดที่ 4.1 )
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ชุดที่ 4.2 แบบฝึกเขียน

1. จงเติมค�ำลงในช่องว่างของบทกลอนที่เว้นไว้มาให้ถูกต้องและได้ใจความ
		
		
		
		

ใครขอปักจ�ำปีไว้ในเกล้าผม
แล้วขอ ....... ฉันไม่ให้ใครหนอเก้อ
เป็นคนเดียวฉันรักมาก ...............
................. ตราบวันฉันวางวาย

		
		
		
		

ฉันอยู่ที่ในนาม “ความคิดถึง”
ครุ่น ............ หงอยเหงา ............
เหมือนอยู่ใน .............. อย่างเดียวดาย
เมื่อเธอ ............. ลืมฉัน ..............

2. จงแก้บทกลอนที่ยกมานี้ให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านที่ท่านยังเห็นว่ายังบกพร่องอยู่ ใช้เนื้อความเดิม
เปลี่ยนค�ำใหม่ได้
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2.1
		
		
		

ครูคนเดียวเท่านั้นจะสรรค์สร้าง
แสงสว่างมาให้ใจหรรษา
เป็นเด็กเด็กที่ดีมีปัญญา
เหนืออาณาจักรไทยทั่วไพรวัน

		
		
		
		

สู้ล�ำบากตรากตร�ำท�ำทุกสิ่ง
อย่างจริงจริงด้วยใจและสายขวัญ
ทุกข์และยากบากบั่นเกินจ�ำนรรจ์
ให้สมกันกับค่าค�ำว่า “ครู”

2.2
		
		
		

-ไปเรียนมาหลายปี ณ ที่อื่น
ไม่เคยชื่นเลยรู้เหมือนอยู่ที่นี่
วิชาดีฝึกการสอนกับพรดี
ชุบศักดิ์ศรีคนยากให้พากเพียร

		
		
		
		

กลับมาพร้อมปริญญาถือมาด้วย
ช่วยและช่วยเด็กไทยได้อ่านขียน
มีความรู้กระจ่างไม่จางเจียน
มาเป็นเทียนเทียนสว่าง ... “กลางป่าดง”

3. จงแต่งกลอนแปดต่อจากทีข่ นึ้ ต้นไว้มาให้ครบ 2 บท (รวมทัง้ เว้นวรรคทีข่ นึ้ ต้นให้) แล้วให้ตงั้ ชือ่ กลอน
ส�ำนวนนี้มาด้วย
		
3.1
			
			
			
			
		
		
		

ทุกนาทีที่เราก้าวต่อสู้
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

ให้ชื่อส�ำนวนกลอนนี้ว่า .............................................
4. จงแต่งกลอนแปดให้มีความยาว 2 บท บรรยายภาพต่อไปนี้
				
				
				
				
				
			
			
			

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

หมายเหตุ เมื่อนักเรียนท�ำแบบฝึกหัดแต่ละข้อเสร็จ ให้นักเรียนตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้อง
ทั้งหมดอีกครั้งแล้วลองให้เพื่อนนักกลอนที่นักเรียนรู้จักอ่านหรือน�ำไปให้อาจารย์สอนภาษาไทย
ทีโ่ รงเรียนอ่านหรือส่งไปให้บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หรือวารสารโรงเรียน ทีม่ คี อลัมน์
เกีย่ วกับการพิจารณากลอนลงพิมพ์ หากได้รบั การลงพิมพ์กถ็ อื ว่าผลงานของเราได้รบั การยอมรับแล้ว
เราสามารถเขียนกลอนได้ดี ถ้ายังไม่ได้รบั การลงพิมพ์ ได้รบั ค�ำแนะน�ำกลับมา ก็อย่าท้อถอยจงพยายาม
เขียนต่อไป

( อ่านต่อฉบับหน้า )
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา
ว่าด้วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น

ปลายเดือนสิงหาคมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการท�ำข้อตกลง
ร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษาในท้องถิน
่ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานในการท�ำข้อตกลง
ร่ ว มกั น และการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดภายใต้ ก ารประสานงานของส� ำ นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดโดยศึกษาธิการจังหวัด ดร.พัฒนา ชมเชย
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ด้วยความคาดหวังสร้างรอยเชือ่ มต่อระหว่างสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ในพืน้ ทีข่ องจังหวัด
เพือ่ ผลิตผูเ้ รียนตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศด้านตลาดแรงงาน และเป็นผูผ้ ลิต ให้เกิดขึน้
ตามนโยบายรัฐบาล จึงเป็นการประสานข้อตกลงสร้างโมเดลทางการศึกษาประกอบด้วย โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยในพื้นที่
การสร้างข้อตกลงในการผลิตผู้เรียนในแต่ละระดับได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการขึ้นมา
สอดรับและต่อยอดในการผลิตผูเ้ รียน สร้างองค์ความรู้ ทักษะความช�ำนาญในแต่ละด้าน ตลอดจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึง่ ในแต่ละระดับสถานศึกษา
ได้ด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการต้นแบบและจัดท�ำโครงการเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรม จ�ำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดแหลมโตนด (ขยายโอกาส) กับโรงเรียน
บ้านพรุนายขาว โดยโรงเรียนวัดแหลมโตนด ได้มงุ่ เน้นสร้างหลักสูตรทีม่ กี จิ กรรมด้านทักษะอาชีพช่างฝีมอื
เช่น ช่างเชื่อม หรือช่างอื่น ๆ ตามความถนัดของผู้เรียนและความพร้อมของคู่ตกลง เป็นหลักสูตร
เรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความช�ำนาญการและมีความพร้อมทางด้าน
เครื่องไม้เครื่องมือ ส�ำหรับโรงเรียนบ้านพรุนายขาวที่เข้าร่วมโครงการด้วยการด�ำเนินการกิจกรรม
ด้านการเกษตรเหมาะสมกับพื้นที่และวัยของผู้เรียนโดยเลือกกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่และปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จุดมุง่ เน้นให้นกั เรียนมีองค์ความรูแ้ ละทักษะอาชีพทางการเกษตรและมีความอดทน
ขยันหมัน่ เพียรในการท�ำงาน มีความรับผิดชอบอันเป็นคุณลักษณะส�ำคัญเป็นทีต่ อ้ งการของตลาด
แรงงานปัจจุบัน รวมทั้งการผันตัวเองเข้าเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมท�ำข้อตกลง จ�ำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
เขาชัยสน กับโรงเรียนประชาบ�ำรุง ส�ำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนทีผ่ เู้ รียนสามารถ
เลือกทางเดินของตนเองตามความถนัดและความพร้อมมากขึน้ ทางโรงเรียนดังกล่าวจึงเลือกด�ำเนิน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่สูงขึ้นในสายอาชีพ และบูรณาการกับแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเรือ่ งลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารูเ้ พือ่ เติมทักษะให้กบั ผูเ้ รียนมากขึน้ นักเรียนเรียนรู้
และมีทกั ษะด้าน สาขาช่างต่าง ๆ สาขาคอมพิวเตอร์ คหกรรม การแปรรูปอาหาร สมุนไพรในท้องถิน่
เพื่อมีทักษะในการประกอบอาชีพหรือต่อยอดตนเองในระดับสูงขึ้นไปในระดับอาชีวศึกษา
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“

ผลิตผู้เรียน
ที่มีทิศทางในระนาบเดียวกัน
โดยคาดหวังให้การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของ
จังหวัดพัทลุง ได้เชือ่ มต่อโดยการจัดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ให้กับสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับแรงงานฝีมือ
และด้านวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
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“

ระดับอาชีวศึกษา ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุงมีวทิ ยาลัยเทคนิค
พัทลุง เป็นสถาบันหลักและส�ำคัญในพื้นที่มีจ�ำนวนนักศึกษา
มากกว่า 3000 คนทีศ่ กึ ษาอยูส่ ถานศึกษาแห่งนี้ ส่วนหนึง่ นอกจาก
จะผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับตลาดแรงงานตามความต้องการ
แรงานทั่วไปเป็นการยกระดับแรงงานฝีมือและสร้างผู้ผลิต
การบริการในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ จากการร่วมข้อตกลงในระดับ
จังหวัดวิทยาลัยได้รองรับนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมท�ำข้อตกลง
โดยคัดนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรที่สอดคล้องเป็นการต่อย
อดแรงงานฝีมือต่อไปในอนาคต

เพื่อสร้างพลเมือง
ที่เข้มแข็งต่อไป
จากการเชื่อมร้อยด้วยข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุงโดยการประสานของทาง
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงในเบื้องต้นอันเป็นโมเดล
ตอบโจทย์ของการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อ
การผลิตผูเ้ รียนทีม่ ที ศิ ทางในระนาบเดียวกันโดยคาดหวัง
ให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป และ
จัดว่าเป็นการท�ำงานระบบองค์รวมให้เกิดขึน้ ในระดับ
จังหวัดตามโครงสร้างใหม่โดยมุง่ เป้ามายของการท�ำ
การศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นการท�ำงานร่วมกัน
แม้จะอยู่ในคนละสังกัดก็ตาม และค่อยๆ ขยายฐาน
ให้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อวางการผลิตคน
ให้สอดคล้องกับการพัฒนายุคใหม่ทงั้ ในเชิงการแข่งขัน
ตลาดแรงงานของสังคมโลกและผู้ผลิตที่ทันสมัย
ในทุกภาคส่วนทัง้ พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม และ
สามารถตอบโจทย์ได้ในระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดและทัว่ ไป

ในงานดังกล่าวนอกจากร่วมฟัง ร่วมเสวนาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างการศึกษา ได้มกี ารเชิญภาคเอกชนอย่างเช่น
ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ในฐานะองค์กรภาคเอกชน
ผู้ใช้แรงงานที่ผลิตขึ้นจากสถานศึกษา ซึ่งทางประธาน
หอการค้าจังหวัดพัทลุงได้น�ำเสนอประเด็นน่าสนใจว่า
“ภาคเอกชนมีความต้องการแรงงานประเภทฝีมอื ต่อการพัฒนา
ระบบธุรกิจ ด้านการผลิต ส�ำหรับด้านฝีมือของแรงงาน
สามารถเพิ่มประสบการณ์ให้เกิดทักษะทางวิชาชีพได้
แต่คุณลักษณะของแรงงานที่ป้อนเข้าสู่ตลาดนอกจากจะ
เป็นประเภทแรงงานฝีมอื แล้ว ความรับผิดชอบ ความอดทน
ความขยันหมั่นเพียรและความซื่อสัตย์ เป็นคุณลักษณะ
ภาคเอกชนพยายามค้นหาซึง่ มีไม่มากในสถานการณ์ปจั จุบนั
จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ถานศึกษาในทุกระดับควรตระหนักและปลูกฝัง
ให้เกิดขึ้น”

จากการก้าวเพือ่ เชือ่ มโยงทางการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ให้เกิดขึ้นในทุกระดับเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในระดับต่าง ๆ
เป็นก้าวแรกที่ก่อรูปร่างให้เห็นชัดขึ้นจากการหนุนช่วย
ซึง่ กันและกันในระดับพืน้ ทีส่ ร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ กครอง
พร้อมที่จะส่งให้บุตรเข้าเรียนอย่างมีหลักประกันอนาคต
แม้วา่ ประเด็นนีส้ ามารถตอบโจทย์ทางการศึกษาได้ในระดับหนึง่
แต่ยังไม่หลากหลายที่ตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่ได้ จะเห็นว่า
ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย อาชีวะ ยังไม่สามารถตอบสนอง
ลงลึกถึงชุมชนในการหนุนช่วยส่งเสริมนวัตกรรมการผลิต
เป็นที่พึ่งพิงได้ หากงานวิจัย หรือนวัตกรรมไม่สามารถ
ตอบโจทย์เพื่อต่อยอดการผลิตในเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตจากขั้นปฐมภูมิที่มีอยู่ทั่วไป ทางออกในการรอดพ้น
จากกับดักรายได้ปานกลางตามความคาดหวังของนโยบาย
แห่งรัฐไม่อาจเป็นจริง ดังนั้นค�ำตอบที่ส�ำคัญของการศึกษา
คือ ความส�ำเร็จและความอยูด่ กี นิ ดีของชุมชนอันเป็นรากฐาน
ที่ส�ำคัญของสังคม
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ครูเล่าเรื่อง
ครูสมศรี

ตะกอนชีวิต
(ตอนที่ 2)
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(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
“ชาติก่อนก็แล้วกัน” สรรค์ชัยกล่าว
“เราเสนอในรูปภาพก็แล้วกัน” ชาติยกกระดาษให้เพื่อน ๆ ดูเป็นภาพที่เพื่อนดูแล้วออกอาการงง ๆ
“รูปอะไรวะ” สายฝนสาวสวยที่ชอบพูดโผงผางคล้ายผู้ชายกล่าวขึ้น “เห็นเป็นเส้น ๆ”
“ถูกต้อง” ชาติกล่าวพร้อมทั้งเปิดยิ้มและอธิบายต่อ
“เราต้องการบอกว่า ในหัวใจของเราขณะนี้ มีแต่ค�ำว่าเส้นในชีวิตอยากจะบอกกับเพื่อน ๆ ว่า สังคม
ในปัจจุบันนี้ ต้องอาศัยเส้น จึงจะประสบความส�ำเร็จตามที่มุ่งหวังเช่นเราเป็นต้น”
“จริงด้วย เธอรูไ้ หม ดรุณไี ด้รบั คัดเลือกให้ไปเรียนต่อในฐานะประพฤติดี ช่วยเหลือโรงเรียน จริง ๆ แล้ว
ก็เป็นทีร่ อู้ ยูว่ า่ คนอืน่ ทีไ่ ด้รบั พิจารณาบางคนมีคณ
ุ สมบัตดิ กี ว่าดรุณอี กี ก็เส้นตัวเดียว” สายฝนโพล่งขึน้ มา
“ไผเป็นไผ ก็รู้อยู่ หลานผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัด อยากได้ อยากเป็นอะไร ต้องได้ ต้องเป็น แหง ๆ อยู่แล้ว
รูเ้ ปล่า ตอนดรุณสี อบเข้าเรียนทีน่ เี่ ข้าได้เพราะใคร ก็รู้ ๆ กันอยู่ คะแนนอยูใ่ นมือของใคร เออ..ไอ้ชาติ เอ็งเขียน
มาน่ะ สรรเสริญหรือด่าตัวเองวะ ไอ้คนใช้เส้น” สรรค์ชัยกล่าวยิ้ม ๆ
“แล้วแต่จะคิด เส้นน่ะ ใช้ให้ดี ก็มีประโยชน์ ส�ำคัญอย่าไปท�ำลายสังคมก็แล้วกัน” ชาติกล่าว
พร้อมกับยิ้มและยักคิ้วให้
สมโชคยกกระดาษของตนเองขึ้นให้เพื่อนดู ภาพที่ปรากฏเป็นรูปกล่องของขวัญผูกโบว์สวยงาม
มีรูปมือสองมือ อยู่ข้างห่อของขวัญด้านละมือ ใต้ภาพมีกลอนแปดเขียนไว้ 1 บท
		
ของขวัญนั้นไซร้
จะสามารถง้างเหล็กได้ดังใจจินต์

ทั้งผู้ให้และผู้รับสมถวิล
ไม่มีวันหมดสิ้นแผ่นดินเรา

“อธิบายหน่อย” สายฝนคนชอบสงสัยถามเช่นเคย
“เราอยากใช้ค�ำว่า คอร์รัปชั่น มากกว่า เราเขียนภาพนี้เพราะของขวัญเป็นสื่อกลางที่ผู้ให้ ให้เพราะ
มีจุดประสงค์ ผู้รับก็รับอย่างพึงพอใจ สามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ให้ตามความต้องการ” สมโชคเอ่ยขึ้น
“ไม่ชอบของขวัญหรือ” สรรค์ชัยถามขึ้น
“ปกติ ชอบทัง้ ให้และทัง้ รับ แต่ตอนนีช้ งั มากกว่า รูใ้ ช่ไหมวิชาทีเ่ ราติด E เพียงตัวเดียวเป็นของอาจารย์ไหน
และเราก็รู้อีกว่าวิชานี้ของอาจารย์นี้อีกนั่นแหละ เชาว์เพื่อนห้องห้า ได้เปลี่ยนเกรดจาก E เป็น A เพราะ
เหล้าขวดเดียว” สมโชคพูดด้วยน�้ำเสียงเอื่อย ๆ
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“หา” พวกผู้ชายอุทานขึ้นพร้อมกัน
“เราไม่สงสัยเลยว่า ท�ำไมวิชานีเ้ ราได้เกรด C ทัง้ ๆ ทีท่ ำ� ได้ รูอ้ ย่างนีเ้ ราแอบเอาเหล้าไปให้สกั สองขวด
คงได้ A แน่ ๆ เลย” สายฝนกล่าวติดตลก
“เรายอมเรียนจบช้ากว่าคนอื่น อายุเรายังไม่ถึงพอที่จะสอบบรรจุได้ ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ยอมเสีย
ศักดิ์ศรีของตัวเราเองเป็นอันขาด ต่อไปเราต้องได้ดีกว่านี้ เราจะต้องเป็นดอกเตอร์ให้ได้” สมโชคมุ่งมั่น
“พวกเรารูห้ รือเปล่า กับข้าวทีก่ นิ กับข้าวต้ม ท�ำไมยังต้องมีถวั่ คัว่ กับปลาทู ทัง้ ๆ ทีพ่ วกเราก็เคยประท้วง
และอาจารย์ก็รับฟัง ถึงกับจัดเพื่อน ๆ ไปดูแลจ่ายกับข้าวกับแม่ครัว ตอนนั้นถั่วคั่วกับปลาทูก็หายไป ตอนนี้
กลับมาอีกแล้ว เราแอบได้ยินแม่ครัวพูดกันว่า ซื้อน�้ำมันใส่ผมตันโจแจกให้คนละขวดก็สบาย” สมศรีเอ่ยขึ้น
เงียบ ๆ ท่าทางไม่ค่อยอยากออกความเห็นใด ๆ มากนัก
“นี่แหละสังคมเรา ถ้ายอมรับของขวัญต่อไปสังคมจะไม่พัฒนาถ้าครูรับสินบนจากศิษย์ วิญญาณ
ของความเป็นครูก็จะเป็นวิญญาณร้าย ๆ ส่วนนักเรียนก็จะมีเลือดคอร์รัปชั่นในหัวใจ ในที่สุดชาติก็ย่อยยับ
ถ้ามีคนเช่นนี้มาก ๆ” สรรค์ชัยกล่าวสรุป
“สายฝนล่ะ โชว์หน่อย” สมโชคกล่าว
“โชว์อะไร” สายฝนกล่าวติดตลก พร้อมทั้งยืนขึ้น ยกกระดาษของตนออกให้เพื่อนดู
“เราไม่มภี าพประกอบ แต่ขออ่านข้อความทีเ่ ราเขียนให้ฟงั นะ เรือจ้างไม่หา่ งพาย ถึงฉันจะเป็นตัวร้าย
พูดจาไม่ค่อยเพราะ แต่ฉันก็จะเป็นครูที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สิ่งที่อยู่ในความคิดค�ำนึงจนเป็นตะกอนชีวิต
คือค�ำว่า แม่พมิ พ์ของชาติ จบแล้ว ลิเกไหม” สายฝนยิม้ และนัง่ ลง ชาติถอนหายใจเฮือกใหญ่ พูดสรุปพร้อมกับ
ยิ้มตอบ
“ยอด... อาจารย์คงยิ้มได้ สายฝนมุ่งมั่นจะเป็นครูที่ดี มีอุดมการณ์ แหม... นึกว่าพวกเราจะมีแต่
ตะกอนเน่า ๆ เสียแล้ว สายฝนช่วยให้ภาพพจน์ของพวกเราดีขึ้นเยอะ” สรรค์ชัยหันหน้ามองสมศรี
“ศรีล่ะ ว่าอย่างไร”
“เราขอเป็นคนสุดท้าย สรรค์ชัยพูดก่อน”
“ก็ได้ เราก็เขียนภาพเหมือนกัน และคงจะให้พวกเราคิดตามด้วย เห็นภาพของเราไหม ดูไม่ออกหรือ
บอกก็ได้ เป็นรูปขอนไม้ตรงกลางเรียกว่าแก่น รอบ ๆ เขาเรียกกระพี้ คิดเอาเองก็แล้วกัน ไม่อธิบาย”
สรรค์ชัยกล่าว
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“อะไร ไม่อธิบาย แล้วจะรู้ได้ยังไง” ชาติโวยวาย พร้อมทั้งพูดต่อ
ใช่ไหม”

“เราเดาว่า สรรค์ชยั คงหมายถึงวิธกี ารสอนของครูทดี่ ตี อ้ งสอนให้นกั เรียนเข้าใจถึงแก่นสารไม่ใช่กระพี้
“เพิ่งเห็นไอ้ชาติพูดน่าฟังก็อีตอนจะเรียนจบนี่แหละ” สมโชคกล่าวและอธิบายต่อ

“แต่เราว่า สรรค์ชัยต้องการจดจ�ำช่วงชีวิตที่อาจารย์ไม่ยอมฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการแต่งกายในขณะ
ไปฝึกสอน โดยต้องการให้พวกนักเรียนฝึกสอนผู้ชายผูกเนคไทด้วย แล้วสรรค์ชัยเป็นคนที่เพื่อนบังคับให้เป็น
ตัวแทนถามอาจารย์นเิ ทศว่า เนคไทท�ำให้เป็นครูทสี่ อนดีใช่ไหม จนอาจารย์จะพักการเรียนสรรค์ชยั เราคิดว่า
การแต่งกาย ไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญ เปรียบเสมือนกระพี้ กลวิธกี ารสอน ความรัก ความเข้าใจทีท่ ำ� ให้นกั เรียนมีความรู้
คือจุดมุง่ หมายของค�ำว่าครู แต่เราอยูใ่ นสังคมไหนเราก็ตอ้ งถูกฝึกให้ประพฤติปฏบัตใิ ห้อยูใ่ นระเบียบวินยั ของ
ค�ำว่าฝึกหัดครู ถูกต้องไหมดอกเตอร์สรรค์ชัย” สมโชคกล่าวล้อสรรค์ชัย
“แล้วแต่จะคิด แต่ขอเสริมว่าประเทศไทย ถ้าไม่รจู้ กั วิเคราะห์วา่ อะไรแก่น อะไรกระพี้ ก็จบ” สรรค์ชยั
สรุปแบบนักปราชญ์ ให้คิดเอาเอง หันหน้ามาหาสมศรี
“คุณเป็นคนสุดท้าย”
สมศรีวางกระดาษกับพืน้ โต๊ะ ไม่ยกให้ดเู หมือนคนอืน่ ทุกคนมองดูสหี น้าสงสัย กระดาษแผ่นนัน้ ว่างเปล่า
“ไม่อธิบายหรือ” สรรค์ชัยกล่าวขึ้นด้วยน�้ำเสียงอบอุ่น
“ไม่ล่ะ เราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอธิบาย ตะกอนชีวิตของเราไม่มี” สมศรียืดตัวตรง ตาไม่ฉายแววใด
ของอารมณ์ นิ่งสนิท
“แม้แต่เพื่อน ๆ” สายฝนพูดขึ้น โอบไหล่ และมองหน้าสมศรี
“ขอบใจเพื่อน ตะกอนชีวิตของเราแข็งเป็นซีเมนต์ไปแล้ว ไม่สามารถขุ่นขึ้นให้มองเห็นอีกแล้ว”
สมศรียิ้มอย่างสดใสแต่ตรงข้ามกับแววตา
“เราก็ยงั เป็นเพือ่ นกันอยู่ ตะกอนชีวติ ของเราจะเป็นข้อคิดให้คนอืน่ ได้รวู้ า่ ชาติบา้ นเมืองจะเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับมือของเรา ยิ่งเป็นมือของครูแล้ว ยิ่งน่ากลัว เพราะมือนี้จะท�ำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนให้เปื้อนสี
ตามที่เราต้องการ ไม่ว่าเราจะจากกันไปสักกี่ปี หวังว่าเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้น ความคิดความอ่าน ตลอดจน
ประสบการณ์ จะท�ำให้เราแข็งแกร่งและรู้จักเลือกคิด เลือกท�ำในสิ่งที่ดี เราจะจ�ำไว้เสมอว่า ตะกอนชีวิตของ
สมศรีถูกขุดหลุมกลบฝังดินไปแล้ว”
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“

ต้นหญ้าต้นเล็ก ๆ ไม่มีทางที่จะมีความส�ำคัญ
เท่าต้นไม้มงคลที่มีค่าได้ ตราบใดที่สังคมยังมีค่านิยมเช่นนี้

“

ทุกคนก�ำลังเดินทางไปท�ำหน้าทีต่ ามอุดมคติของตน เหลือแต่สมศรีทนี่ งั่ อยูค่ นเดียว เพือ่ รอผูป้ กครอง
มารับ ระหว่างนั้นก็อดนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะไปเข้าค่ายพัฒนาชนบทไม่ได้
“พวกเราเหนื่อยกันมากแล้วในวันนี้ ห้องเรียนที่เราปรับปรุงก�ำลังจะเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เหลือแต่เก็บไม้
ที่ไม่ใช้ขึ้นในรถ ก็กลับโรงเรียนเราได้ คืนนี้หลังจากกิจกรรมรอบกองไฟและการรับเลี้ยงขอบคุณของ
ผูใ้ หญ่บา้ นแล้ว พวกเรามานอนในห้องเรียนกันเลยนะ กางมุง้ และนอนเรียง ๆ กันไป พวกครูกจ็ ะนอนกันข้าง ๆ
พวกเรา ขอกั้นผู้หญิงกับผู้ชายไว้ กลัวผู้ชายหลับแล้วละเมอเดินเข้าไปในส่วนของผู้หญิง”
อาจารย์ที่พูดกับเหล่านักเรียนเป็นอาจารย์ผู้ชาย เป็นหัวหน้าคณะที่ดูแลนักเรียนมาเข้าค่ายพัฒนา
นักเรียนชื่นชมอาจารย์ผู้นี้มากเนื่องจากสุภาพ หุ่นดี มีการศึกษาสูง กลวิธีในการสอนเป็นที่ประทับใจ
มีนวัตกรรมใหม่มาเสนอนักเรียน นอกจากเป็นอาจารย์ทดี่ แี ล้ว ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวทีห่ ลายคนลงความเห็นว่า
เป็นพ่อบ้านที่น่ารักอีกด้วย นักเรียนหญิงชื่นชมและคลั่งไคล้ในตัวอาจารย์มาก โดยเฉพาะสมศรี ซึ่งก�ำพร้า
บิดามาตั้งแต่อายุยังน้อย จึงเทิดทูนและรับใช้อาจารย์เสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
คืนนั้นในห้องเรียนที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ ภายในมุ้ง นักเรียนก�ำลังนอนหลับสนิทด้วยความเหนื่อยอ่อน
รวมทั้งสมศรีและสายฝนที่นอนในมุ้งเดียวกันด้วย ตกดึกสมศรีซึ่งเข้านอนก่อนใครและก�ำลังหลับสนิทก็ต้อง
ตื่นขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงแมวเข้ามาในมุ้ง หล่อนนอนเงียบ กระทั่งรู้สึกว่ามีอะไรมาเขี่ยที่แขน หล่อนหายง่วง
ดวงตาเบิกโพลง มองเห็นทุกสิ่งรางๆ ในความมืดนั้น สักครู่สมศรีก็มองเห็นเงามืดเข้ามาในขณะมุ้งถูกเปิดขึ้น
เงาทีม่ องเห็นเป็นผูช้ าย คลานเข้ามา ใช้มอื ทีส่ ะกิดทีแ่ ขนเหมือนกับแมว สมศรีตกใจตัวสัน่ เขาคงคิดว่าหล่อน
หลับสนิท จึงใช้แขนทั้งสองข้างคร่อมตัวสมศรีไว้ ค่อย ๆ ก้มหน้ามา กลิ่นตัวยังมีคราบน�้ำหอมหลงเหลืออยู่
ท�ำให้สมศรีรู้ว่าเขาเป็นใคร หล่อนทั้งตกใจ ผิดหวัง และไม่คาดคิด ก่อนจะผงกตัวขึ้นมา ยกเท้าถีบไปที่ท้อง
ของคนผูน้ นั้ เต็มแรงพร้อมกับกรีดร้องเสียงดังลัน่ หล่อนหลับหูหลับตาร้องไห้เสียงดัง สายมุง้ ขาดลงมาคลุมร่าง
ที่อยู่ในมุ้ง ท�ำให้สายฝนตื่นขึ้นมา และทันเห็นคนมุดมุ้งที่ก�ำลังวิ่งหนีออกไป เสียงร้องไห้ของสมศรี ท�ำให้
ทุกคนตื่นขึ้น จุดตะเกียงถามหาเหตุผลว่าเหตุใดหล่อนจึงตัวสั่นงันงก ร้องไห้เช่นนั้น
แต่การณ์กลับเป็นว่า อาจารย์หลายคนลงความเห็นว่า สมศรีหลับแล้วฝันไป ไม่มใี ครเชือ่ สมศรี ยกเว้น
สายฝนคนเดียว เพื่อนเช็ดน�้ำตาให้ และทั้งสองนอนไม่หลับอีกเลยจนกระทั่งถึงเช้า สมศรีนึกไม่ออกเลยว่า
หากหล่อนไม่ร้องขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น และอนาคตของหล่อนจะเป็นเช่นไร
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หลายวันต่อมา สายฝนเล่าเรื่องนี้ให้กลุ่มฟัง ทุกคนเป็นเดือดเป็นแค้น ผิดหวังในพฤติกรรมของคน
ที่ได้ชื่อว่าเป็นครู และเห็นใจสมศรีเป็นที่สุด ถึงกับจะฟ้องร้องผู้ใหญ่ แต่สรรค์ชัยให้ความเห็นว่า ใครจะเชื่อ
นักเรียน โดยเฉพาะกล่าวหาอาจารย์ทที่ กุ คนมองว่ามีภาพลักษณ์ดที สี่ ดุ ในโรงเรียน เหตุการณ์นที้ ำ� ให้ตงั้ แต่นนั้ มา
สมศรีกลัวผู้ชายทุกคนที่จะเข้ามาใกล้ชิดด้วย
ครูสมศรีมองดูกระดาษอันว่างเปล่าของชดช้อยอีกครัง้ หนึง่ พลางถอนหายใจเฮือก รูส้ กึ เห็นใจชดช้อย
ที่ในบางครั้งคนเราก็ยากที่จะอธิบายเหตุผลให้คนอื่นฟัง ต้นหญ้าต้นเล็ก ๆ ไม่มีทางที่จะมีความส�ำคัญ
เท่าต้นไม้มงคลทีม่ คี า่ ได้ ตราบใดทีส่ งั คมยังมีคา่ นิยมเช่นนี้ สังคมยุคนีเ้ ป็นสังคมทีบ่ างครัง้ คนตัวเล็ก ๆ ก็ตอ้ งยอมรับ
กับความคิดความเห็น ทัศนคติหรือไม่ก็ค�ำสั่งที่แม้จะไม่เป็นเหตุเป็นผล หรืออาจจะเป็นเพียงความคิดโง่ ๆ
เสียด้วยซ�ำ้ หากแต่ถา้ มันออกมาจากคนตัวใหญ่...แล้วล่ะก็ มันก็มกั จะถือเป็นค�ำขาดทีค่ นตัวเล็กจ�ำต้องยอมรับ
อย่างหน้าชื่นอกตรม ไม่มีค�ำโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะความขัดแย้งใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ผลเสียก็มักจะตกอยู่
กับคนตัวเล็กเท่านั้น
ครูสมศรีเหลือบตามองนาฬิกา ค�่ำมากแล้วหล่อนคงจะต้องกลับบ้านพักเสียที ขณะเก็บของ
หล่อนก็นกึ ในใจว่า พรุง่ นีห้ ล่อนจะจัดการกับครูสมคิดอย่างไรดี หล่อนได้ชอื่ ว่าเป็นครูทมี่ รี ะเบียบวินยั เข้มงวดกับ
นักเรียนมากที่สุดในโรงเรียนเสียด้วย
แต่ครั้งนี้หล่อนกลับมีความคิดเห็น และเป็นพวกเดียวกับนักเรียนที่ถูกครูตราหน้าว่า ก้าวร้าว...

วิทยาจารย์ 45

รักษ์ไทย
กองบรรณาธิการ

4 ขนมไทยโบราณ หาทานได้ยาก
หากพูดถึงขนมไทยโบราณ หลายคนอาจจะได้ลองชิมความหอมหวานอร่อยแล้วจากร้าน
ขายขนมไทย หรือเคยผ่านตาจากละครไทยทางโทรทัศน์ ขนมไทยทีอ่ ยูใ่ นความนึกคิดหรือทีพ่ บได้บอ่ ย ๆ
จะได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ลูกชุบ และอื่น ๆ แต่รู้หรือไม่ว่านั่นเป็นเพียงบางส่วน
ของขนมไทยในสมัยโบราณเท่านั้น อันที่จริงยังมีขนมไทยโบราณอีกหลายชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นของ
ทีห่ าทานได้ยากในสมัยนี้ และชือ่ อาจจะไม่คนุ้ หูเราสักเท่าไร วารสารวิทยาจารย์ฉบับนี้ จะพาท่านผูอ้ า่ น
ย้อนเวลาไปพบกับ 4 ขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน
ขนมไทยถือเป็นมรดกอันล�้ำค่าที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยในอดีต ไม่ใช่
คนทั่วไปที่จะสามารถกินได้ แต่จะกินได้ก็ต่อเมื่อมีงานนักขัตฤกษ์ หรืองานบุญส�ำคัญเท่านั้น
ขนมไทยโบราณแต่ดั้งเดิมจะมีส่วนประกอบหลักแค่ 3 อย่าง ได้แก่ แป้ง กะทิ และน�้ำตาลปี๊บ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น และมีวิธีการท�ำขนมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การนึ่งและการต้ม และ
นี่คือ 4 ขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยาก
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ทองพลุ
ขนมไทยโบราณทีน่ ยิ มใช้ในพิธมี งคลต่าง ๆ เพราะเป็นขนมทีม่ ชี อื่ เป็นมงคล โดยค�ำว่า “ทอง”
หมายถึงของที่มีค่า ส่วนค�ำว่า “พลุ” หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ลักษณะของทองพลุจะเป็นก้อนกลม
คล้ายหยดน�้ำ สีเหลืองทอง ด้านในเป็นโพรง และมีผิวเรียบ สามารถใส่ไส้เพิ่มได้ จัดอยู่ในท�ำเนียบ
ขนมที่มีชื่อเป็นทองเช่นเดียวกับขนมทองเอก ฝอยทอง ทองหยอด ฯลฯ
ฝรั่งเศสเป็นต้นต�ำรับดั้งเดิมของขนมทองพลุ แต่เดิมก็คือขนมเอแคลร์ที่ใช้วิธีการอบนั่นเอง
แต่เพราะความชาญฉลาดของคนไทยโบราณจึงได้ดดั แปลงน�ำมาทอดเป็นวิธที งี่ า่ ย รวดเร็วกว่าการอบ
ขนมทองพลุนี้มีวิธีรับประทานด้วยกันหลายแบบ ส่วนมากนิยมรับประทานกับน�้ำเชื่อม หรือ
น�ำ้ ผึง้ บ้างก็คลุกกับน�ำ้ ตาลทรายป่น เนือ่ งจากขนมทองพลุเป็นโพรงด้านใน จึงสามารถใส่ไส้ได้ ถ้าเป็น
ไส้หมูหรือไส้ไก่ก็เป็นทองพลุคาว

ขนมกง
บางคนเรียกว่า “ขนมกงเกวียน” เป็นขนมไทยโบราณทีม่ ลี กั ษณะเป็นวงกลมและมีเส้นพาดผ่าน
คล้ายกับล้อของเกวียน น�ำไปชุบลงในน�้ำแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี และน�ำลงไปทอดในน�้ำมันพืช
ซึ่งสื่อความหมายถึงการมีความเป็นอยู่อย่างเป็นสุข เปรียบเสมือนให้คู่บ่าวสาวได้ใช้ชีวิตเคียงข้างกัน
ด้วยใจคอที่หนักแน่น มีความรักให้กันตลอดไปเหมือนกงล้อเกวียน
ขนมกง ถือเป็นหนึ่งในขนมทั้งห้าชนิดที่มีความส�ำคัญในการประกอบพิธีกรรมในประเพณี
สารทเดือนสิบทางภาคใต้ โดยมุ่งหมายให้เป็นเครื่องประดับของบรรพบุรุษ ในส่วนของภาคกลาง
ใช้ในพิธีมงคล เช่น ไหว้เจ้า หรือพิธีแต่งงาน ถือว่าเพื่อให้คู่บ่าวสาวครองคู่ด้วยกันไปตลอด และมี
ความหมายถึงการหมุนไปข้างหน้า หรือการก้าวไปข้างหน้า
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ทองโปร่ง
เป็นขนมไทยที่มีมาแต่โบราณหรือเรียกว่า “ขนมหน้านวล” เป็นขนมที่แปลงมาจาก
ขนมโปรตุเกส ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา จัดเป็นขนมไทยและมีชื่อมงคลเช่นเดียวกันกับขนมตระกูลทอง
ประเภทอื่น และเป็นอีกหนึง่ ขนมทีม่ คี วามหมายมงคลเช่นกัน ลักษณะของทองโปร่ง คือ รูปทรงคล้ายเรือ
มีสเี หลืองนวล ลักษณะทีด่ ตี อ้ งกรอบนอก และด้านในต้องโปร่งมีฟองอากาศของน�ำ้ ตาลสีเหลืองอมส้ม
เมื่อรับประทานใหม่ ๆ จะมีน�้ำตาลเยิ้มออกมา
ขนมทองโปร่งและขนมผิง ทีด่ ลู ะม้ายคล้ายกันแต่เป็นขนมคนละชนิดกัน แต่มสี ว่ นผสมหลัก ๆ
คล้ายกัน คือ ไข่แดง น�้ำตาลทราย และแป้ง แตกต่างกันตรงที่ขนมทองโปร่งใช้แป้งสาลี แต่ขนมผิง
ใช้แป้งมันส�ำปะหลัง เนื้อขนมจึงออกมาต่างกัน คือ ขนมผิงจะกรอบ และที่แตกต่างกันอีกอย่างคือ
ขนมหน้านวลไม่ใส่กะทิ แต่ขนมผิงส่วนผสมมีกะทิด้วย

พระพาย
เป็นขนมโบราณที่เกือบจะหายไปจากสารบบขนมไทยยุคปัจจุบัน เป็นขนมมงคลที่ใช้ในพิธี
แต่งงาน ท�ำโดยใช้แป้งข้าวเหนียวนวดกับนํ้าดอกมะลิ ใส่สีต่าง ๆ เพื่อหุ้มไส้ที่ประกอบด้วยถั่วเขียว
เลาะเปลือกที่บดละเอียด ผสมกับกะทิ และนํ้าตาลปั้นเป็นก้อนกลม ๆ เมื่อหุ้มเสร็จแล้วนํามาวางบน
ใบตองที่ตัดเป็นกลม ๆ เมื่อนึ่งสุกแล้ว พรมด้วยหัวกะทิ
ขนมพระพายใช้ในพิธแี ต่งงาน เนือ่ งจากค�ำว่า “พระพาย” นัน้ แปลว่าลม จะน�ำพาซึง่ ความร่มเย็น
เป็นสุขให้คู่แต่งงาน และที่ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว เชื่อกันว่าจะท�ำให้คู่แต่งงานรักกันเหนียวแน่น และ
ไส้ขนมท�ำจากถั่วกวนซึ่งมีความหวาน จะท�ำให้คู่แต่งงานรักกันหวานชื่น
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วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Methodology)

วิธีทดลอง

ความรูเดิม
กลุมออน
กลุมเกง

วิธสี อน

รศ.ดร.วิรัรน์ ธรรมาภรณ์

วิธีปกติ

ภาพที่ 4 แสดงการจับคูโดยการนําตัวแปรความรูเดิมเขาไวในแบบแผนการทดลอง
2.3) การทํา ใหเ ทา กัน เปน รายคน เปน วิธีที่นํา ผูรับ การทดลองที่มีลัก ษณะที่
ตองการควบคุมใหเทากันมาจัดเปนคูๆ แลวสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม (Precision Control) เชน
นําผูรับการทดลองที่สุม จากประชากรที่มีค ะแนนสติปญ ญาระดับ เดีย วกัน มาจัด เปน คู แลว จึง สุม
เขา กลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม จะทํ า ให ไ ด ก ลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ที่มี ส ติ ป ญ ญาเท า กั น
ดังแสดงในแผนภาพ
กลุมตัวอยางที่สุม
จากประชากร
แตละคนมีคะแนน
IQ เพศ หรือ
ตัวแปรอืน่ ๆ ทีต่ อ งการ

จับคูตามตัวแปรเกิน
ที่ตองการ
ใหไดมากคูที่สดุ
สุมทีละคนจากแตละคูเขา
กลุมทดลองและควบคุม

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

ภาพที่ 5 แสดงการจับคูโดยวิธีทาํ ใหเทากันเปนรายคน
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2.4) การทําใหการแจกแจงเทากัน (Frequency Distribution Control) เปนวิธีที่ทําให
การแจกแจงของตัวแปรเกินที่ตองการควบคุมในกลุมทดลองและกลุมควบคุมเทากัน โดยหลักสําคัญ
คือ การทําใหคาเฉลี่ยและสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของทั้ง สองกลุม เทา กัน และทํา ใหก ารแจกแจง
ความถี่ ของทั้งสองกลุ ม มีลักษณะเหมือนกัน
3. การปรับใหสมดุล (Counterbalancing) ใชวิธีนี้ในกรณีกลุมตัวอยางกลุมเดียว
ไดรับการทดลองทุกวิธีหรือไดรบั ซ้ํา โดยหลักเหตุผลของวิธีนี้ คือ ใหมีกลุมทดลองหลายกลุม แตละกลุม
ไดรับการจัดกระทําทุกวิธีที่เรียงลําดับแบบหนึ่ง เมื่อพิจารณาดูทุกกลุมแลวการเรียงลําดับมีความสมดุล
เชน วิธี A จะอยูทั้งลําดับที่ 1,2 และ 3 ถามีการทดลอง 3 วิธี และจัดใหวิธี A อยูกอนวิธี B และวิธี B อยู
กอนวิธี A ใหเกิดความสมดุลกัน เปนตน สําหรับรายละเอียดจะไมขอกลาวไวในหนังสือนี้เพราะมีความ
ซับซอนในการทดลอง การวิเคราะหขอมูล และมีโอกาสใชนอย
4. การควบคุมความคลาดเคลื่อนจากผูรับการทดลอง (Subject Effect) ผูรับการ
ทดลองมีสวนที่จะทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนไดถาไมไดรับการควบคุมที่ดี วิธีควบคุมมีดังนี้
4.1) การป ด บั ง การทดลอง เป น วิ ธี ที่ ป ด บั ง ไม ใ ห ผู รั บ การทดลองรู ว า กลุ ม ใด
ไดรับเงื่อนไขจริงหรือเงื่อนไขปลอม เชน ไมรูวากลุมใดไดรับยาจริงหรือยาปลอม วิธีนี้จะชวยปองกัน
การแสดงออกตามสมมติฐานของผูรับการทดลองไดดี รวมทั้งปองกันความคาดหวังของผูทดลองไดอกี ดวย
4.2) ปดบังเหตุผลของการทดลอง เปนการใหเหตุผลการทดลอง หรือสมมติฐาน
การทดลองที่ไมถูกตองหรือตรงกันขาม เชน บอกกลาววาตองการศึกษาอิทธิพลของการทดลองที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตที่จริงคือเจตคติตอการเรียน วิธีนี้เหมาะสําหรับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู
เพราะจะช ว ยลดความคลาดเคลื่ อ นที่เ กิด จากผู รั บ การทดลองได ดี แต ผู ท ดลองจะต อ งหาเหตุ ผ ล
ที่เหมาะสมที่ไมขัดตอจริยธรรม
4.3) การปดบังไมใหรูตัว เปนวิธีที่ทําใหผูรับการทดลองไมรูตัววารับการทดลอง
และไดรับการวัดตัวแปรตาม เชน การทดลองเสริมแรงนักเรียนดวยวิธีตางๆ ในระหวางการสอนตามปกติ
แลวทําการวัดความตั้งใจในการทําการบานจากงานที่นักเรียนทํา หรือวัดผลสัมฤทธิ์ วิธีนี้สามารถ
ควบคุมความคลาดเคลือ่ นที่เกิดจากผูรับการทดลองได แตสามารถใชไดกับการทดลองบางเรื่อง
4.4) การวัดตัวแปรตามนอกการทดลอง เปนการวัดตัวแปรตามนอกการทดลอง
เช น เมื่ อทดลองเสร็ จแล วไม มี ก ารวั ด ตั ว แปรตามทั น ที แต ต อ มาอี ก 2 วั น จึ ง ทํ า การวั ด ตั ว แปรตาม
ในชั่วโมงสอนในหองเรียน โดยตองการใหผูรับการทดลองคิดวาไมเกี่ยวของกับการทดลอง
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4.5) การควบคุมในกระบวนการทดลอง ผูทดลองสามารถตรวจสอบความเขาใจ
และการเรี ย นรู ของผู รั บการทดลองที่ มี ต อกระบวนการทดลอง โดยอาจทํ าการสั มภาษณ การให พู ด
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองในแงมุมตางๆ เปนระยะๆ หรือเมื่อจบการทดลอง วิธีการนี้
จะทํ า ให ผู ท ดลองได รั บ ขอ มูล ที ่จ ะนํ า ไปทํ า ความเขา ใจกับ ผู ร ับ การทดลอง หรือ หาวิธ ีล ด
ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดจากผูรับการทดลองได
5. การควบคุมความคลาดเคลื่อนจากผูทดลอง (Experimenter Effect) การใชผทู ดลอง
เพียงคนเดียว หรือใชผูทดลองที่มีลักษณะทางกายภาพและทางจิตวิทยาที่คลายคลึงกัน จะสามารถควบคุม
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากผูทดลองไดสว นหนึ่ง สวนอื่นๆ ที่สําคัญที่ควรทําการควบคุมมีดังนี้
5.1) ควบคุมความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการบันทึกขอมูล สามารถทําได โดย
การใชเครื่องมือชวย เชน การบันทึกเสียง การบันทึกวีดีโอ หรือใชผูบันทึกการสังเกตหลายคน เชน ถายวีดีโอ
ปฏิสัมพันธภายในกลุมในขณะที่มีการแบงกลุมทํากิจกรรม เปนตน
5.2) การปดบังการทดลอง การปดบัง ไมใหผูทดลองรูวากลุมใดไดรับการจัด
กระทําแบบใด เพื่อตองการลดความคาดหวังของผูทดลอง ถือวาการปดบังเปนวิธีที่ดีที่สุดในการลด
ความคาดหวัง แตไมสามารถใชไดกับการทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยทั่วไป
5.3) การป ด บั ง การทดลองบางส ว น เป น การป ด บั ง ผู ท ดลองให ม ากที่ สุ ด
ตามขั้ น ตอนของการทดลอง อาจป ด บั ง การตรวจผลงานจากการทดลอง โดยไม ใ ห ผู ท ดลองรู ว า
เปนของกลุมควบคุมหรือกลุมทดลอง เปนตน
5.4) การใช ร ะบบอั ต โนมั ติ คื อ การใช วิ ธี ก ารดํ า เนิ น การทดลอง โดยผู รั บ
การทดลองกับผูทดลองไมมีปฏิสัม พันธกัน อาจใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทํางานทุกอยางตั้งแตเริ่ม
การทดลองจนสิ้น สุด การทดลอง เชน ใหผูรับการทดลองทําตามคําชี้แจงในคอมพิวเตอรทุกอยาง
จนสิ้นสุดการทดลอง แลวทําการสอบเพื่อวัดอิทธิพลของนวัตกรรมที่ออกแบบไวในคอมพิวเตอรดวยเชนกัน
วิธีดังกลาวจะสามารถควบคุมความคาดหวังของผูทดลองไดเปนอยางดี รวมทั้งลดความคลาดเคลื่อนที่
เกิดจากลักษณะของผูทดลองไดดีอีกดวย
แบบแผนการทดลองคืออะไร มีกี่ชนิด อะไรบาง
แบบแผนการทดลอง (Experimental Design) คือ แผนการดําเนินงานเพื่อตอบปญหาการวิจัย
ซึ่งระบุถึงวิธีเก็บรวบรวมขอมูลวาจะมีการทดสอบกอนการทดลอง จะมีกลุมควบคุม จะมีการสุมเขากลุม
หรือ ไม และอาจมีก ารควบคุม ตัว แปรเกิน ในการทดลองอยูดว ย แบบแผนการทดลองจะตอ งมี
แบบแผนทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลดวย ชี้ใหเห็นขอสรุปจากการวิเคราะหและสามารถควบคุม
ตัวแปรเกินที่สําคัญได แบบแผนการทดลองมี 3 ชนิด คือ
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1. แบบแผนการทดลองแบบไมถูกตอง (Faulty Research Design) เปนแบบแผน
ที่ไมสามารถสรุปผลในเชิงสาเหตุและผลได ผูวิจัยจะตองเลือกใชในสถานการณที่เหมาะสม โดยผูวิจัย
ควรเลือกใชแบบแผนวิจัยแบบอื่นกอนแบบแผนชนิดนี้
2. แบบแผนการทดลองแบบแท (True Research Design) เปนแบบแผนที่สามารถ
ตอบคําถามในเชิงสาเหตุและผลได และสามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได
3. แบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง (Quasi Research Design) เปนแบบแผน
การทดลองที่สามารถตอบคําถามวิจัยในเชิงสาเหตุและผลได แตไมสามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญ
ไดทั่วถึง
แบบแผนที่ไมถกู ตองมีกี่แบบ ใชกับปญหาวิจัยลักษณะใด
แบบแผนการทดลองแบบไมถูกตอง (Faulty Research Design) มี 3 แบบดังนี้
1. แบบแผนที่มีกลุมเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง (One - Group Posttest - only
Design) เปนการทดลองโดยใชกลุมเดียวแลวทําการทดสอบเมื่อทดลองเสร็จ ดังภาพขางลาง
กลุม
กลุมทดลอง

เงื่อนไขการทดลอง
X

ทดสอบหลัง
Y

ภาพที่ 6 แสดงแบบแผนทีม่ กี ลุมเดียว มีการทดสอบหลังการทดลอง
ผลการทดสอบหลังการทดลองอาจไมใชผลที่เกิดจากการทดลองก็ได ดังนั้นการนํา
แบบแผนการทดลองนี้ไปใชควรจะตองพิจารณาใชกับสถานการณที่เหมาะสม เชน
− ต อ งการทดลองว า นวั ต กรรมการสอนที ่ คิ ด ขึ้ น ส ง ผลต อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนเปนที่นาพอใจหรือไม โดยผูเรียนจะตองไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ขึ้นไป สถานการณ
ประกอบการพิจารณา คือ ผูทดลองรูวาผูเรียนไมมีความรูในเรื่องที่ทดลองมากอน หรืออาจมีพื้นฐานบาง
− ตอ งการหาประสิท ธิภ าพของบทเรีย นคอมพิว เตอรชว ยสอนโดยรูกอนวา
ผูรับการทดลองไมมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาในการทดลองมากอนหรือยังไมเคยเรียนมากอน
อยางไรก็ตามการทดลองที่ใชเวลานาน อาจมีตัวแปรเกินที่เปนวุฒิภาวะ หรือ
เหตุการณระหวางการทดลองที่จะสงผลตอตัวแปรตามได
2. แบบแผนที่มีกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนและหลัง (One - Group Pretest - Posttest
Design) เปนแบบแผนที่ใชกลุมเดียวทําการทดลอง โดยมีการทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง เปน
แบบแผนที่แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความกาวหนา ซึ่งเหมาะสําหรับการทดลอง
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เกี่ยวกับการสอน การใชนวัตกรรมการสอน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเรียนการสอน อยางไรก็ตาม
การทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนสอบกอนกับคะแนนสอบหลังการทดลอง ในการทดลองเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไมสามารถสรุปไดวาวิธีสอนนั้นดี เพราะโดยทั่วไปแลวไมวาการสอนดวยวิธีใด
คะแนนหลังการทดลองก็สูงกวาคะแนนกอนการทดลอง ถาหาคําตอบไดวาคะแนนสอบหลังสูงกวา
คะแนนสอบกอนมากเพียงใดตามที่กําหนด จึงจะสามารถบอกไดวาวิธีสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ถาใชแบบแผนนี้
ในกรณีที่ตัวแปรตามเปน เจตคติ แรงจูงใจ หรือทักษะ จะเหมาะสมกวาตัวแปรตามที่เปนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพราะมีเนื้อหาสาระสําหรับการเรียนการสอน ลักษณะของแบบแผนแสดงในภาพขางลาง
กลุม
กลุมทดลอง

ทดสอบกอน
Y1

เงื่อนไขการทดลอง
X
เปรียบเทียบ

ทดสอบหลัง
Y2

ภาพที่ 7 แสดงแบบแผนทีม่ กี ลุมเดียว มีการทดสอบกอนและหลัง
3. แบบแผนที่ มี ก ลุ ม ควบคุ ม และมี ก ารทดสอบหลั ง อย า งเดี ย ว (Nonequivalent
Control - Group Posttest - Only Design) เปนแบบแผนที่มีกลุมควบคุมและมีการทดสอบหลังการทดลอง
แลวนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน โดยที่ทั้งสองกลุมมีลักษณะตางๆ ไมเทากันเมื่อเริ่มการทดลอง
ทําใหการสรุปวาเงื่อนไขการทดลองของกลุมใดสงผลตอตัวแปรตามมากกวายอมไมสมเหตุสมผล
ดังนั้นผูทดลองจะตองเลือกกลุมที่มีลักษณะที่สําคัญใกลเคียงกัน เชน เลือกกลุมที่มีความสามารถ
ทางคณิตศาสตรใกลเคียงกันในการทดลองสอนคณิตศาสตร ลักษณะของแบบแผนแสดงในแผนภาพ
ขางลาง
กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

เงื่อนไขการทดลอง
X

ทดสอบหลัง
Y
เปรียบเทียบ
Y

ภาพที่ 8 แสดงแบบแผนทีม่ กี ลุมควบคุมและมีการทดสอบหลังอยางเดียว
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ระดับเหรียญเงิน 17 เรื่อง
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งรายได้
ให้กับเกษตรกรในชุ
มชน่อสารเชิ
นอกจากนั
โรงเรียโดยใช้
นยังมีรเทคนิ
ายได้คจการสอน
าการขาย
ยนการสอนการเขี
ยนสื
งสร้า้นงสรรค์
สิแบบสุ
นค้าของผู
จำานวนร้
๒๐ปได้
สามารถนำ
ระพี ้ป๕ระกอบการธุ
ขั้น ระดับชัร้นกิมัจธยมศึ
กษาปีอยละ
ที่ ๖ สรุ
ดังแผนภูามเงิิ นที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ หลักสูตร
เทคนิคการสอน แผนการเรียนรู้
วิเคราะห์ศกั ยภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

๑. วิเคราะห์หลักสูตร
๒. จัดท�าคู่มือและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
๑. จัดกลุ่มผู้เรียน
๒. ให้ความช่วยเหลือ

จัดกิจกรรมการสอนการเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบสุระพี ๕ ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑. ใบงานการเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
๒. สื่อการสอน
๓. เทคนิคการสอน

ด�าเนินการประเมินผลการเรียนทีส่ อดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

น�าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ด�าเนินการวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับ

ดท�ากวิเรีจัยยในชั
้นเรียมนชน
แผนภู
มิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ขจัองนั
นและชุ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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Act

Check

Do

Plan

เทคนิคการสอนแบบสุ
ขั้นตอนก�รดำ
�เนินง�น ระพี ๕ ขัน้ หมายถึง เทคนิคการสอนทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีทกั ษะการเขียน
วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ในลักษณะความเรียงเชิงวิชาการ มีความรัก
มีเระบบ
จตคติทดี่ ลำตี �อ่ ดัการเขี
างองค์
วยตนเอง
มีอสิ ระในการคิ
บก�รยนขัสามารถสร้
้นตอนก�รดำ
�เนิคนวามรู
ง�น ใ้ นการเขียนด้
ก�รดำ
�เนินง�นต�มหลั
กปรัดชอย่ญ�างสร้างสรรค์
สามารถเขี
าเสนอในเรื่องที่ตนเองชอบ และสนใจของเศรษฐกิ
มีความรู้ในเนื
้อหาที
คุณภ�พ ยนสื
ปฏิ่อบสารและน�
ัติ
จพอเพี
ยง่เขียนเป็นอย่างดี
สามารถเชือ่ มโยงเนื
ยนอย่ทางเป็
ใช้ความคิดอสนั
บสนุจนารณาถึ
หรือโต้งความพร้
แย้งในเนือมอ้ หาอย่
างอิสระ
1 อ้ หาทีศึต่ กนเองเขี
ษาสภาพการณ์
ี่ นขัน้ ตอน
ศึกษาความพร้
มโดยพิ
(พอประม�ณ)
และมีเหตุผล ทั้งนี้ สามารถเขี
ความคิ
ดในการเขี
ยนอย่างสร้จาจุบงสรรค์
จะดำาเนิยนนเรื
การ่องแปลกใหม่ โดยใช้
ในการดำ
าเนินงาน
โดยพิจารณาสภาพปั
ันของการดำาเนินงาน
แนวทางในการพัฒนาเทคนิคการสอนแบบสุระพีด้๕านการแปรรู
ขั้น ปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
๑. ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รีและการมี
ยนเป็นศูงานทำ
นย์กาลางในการพั
ฒนา้งของชุ
และนั
กเรียนมีสว่ นร่วม
ของนักเรียน รวมทั
มชน
ในการจัดการเรีย2นการสอน
และฝึ
ยตนเองตามกฎการเรี
นรูข้ องธอร์
ไดค์ (Thorndike)
ย่ วกับ
วิเคราะห์
ข้อกมูฝนด้
ลที่เกี่ยววข้
อง
พิจารณาเหตุผยลของการดำ
าเนินนการโดยมองให้
เห็นถึงผลทัเกีง้ ทางตรง
การฝึกหัด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของวัตสันและทางอ้
(Watson)
ามที
รับการฝึ
กหรือ
อม (มีเนั
หตุ่นผคืล)อ สิสิ่งที่ง่โใดก็
รงเรียตนดำ
าเนิ่ไนด้การอยู
่และสามารถ
กระท�าบ่อย ๆ ย่อมท�าให้ผู้ฝึกคล่องแคล่วสามารถท�พัาฒได้นาดต่ี อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
๒. ยึดถือความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส�ปกครองส่
าคัญ ค�วานท้
นึงอว่งถิานัน่ กสามารถเข้
เรียนแต่ามามี
ละคนมี
ความรู
้ ความถนั
ด
บทบาทช่
วยอะไรได้
บา้ ง และ
ความสามารถและความสนใจที่แตกต่างกัน การสร้
งรูปแบบการสอนได้
พิจารณาถึ
งความเหมาะสม
ผู้ปาระกอบการธุ
รกิจไหนที่สามารถมี
ความต้
องการและทำางาน
ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
ร่วมกันได้บ้าง
๓. การจั3ดกระบวนการเรี
ยนการสอนโดยใช้
เเป็ทคนิ
คการสอนแบบสุ
ระพีางาน
๕ ขัควบคู
น้ ควบคู
ไ่ ปกับการวิหจารยั
จัดวางระบบและจั
ดทำา
นการกำ
าหนดแนวทางการทำ
่กับการวางแผนบริ
ในชั้นเรียน
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
นอกจากนี้มีแนวคิและแผนบริ
ดทฤษฎีหรารความเสี
องรับอย่่ยางงสมเหตุ
สมผล
ได้แก่ ทฤษฎี
ฎการเรี
ยนรู้ขกองธอร์
มีการบู
รณาการความรู
้เดิมที่มีมกาต่
อยอด และมี
ารศึกษาค้นนไดด์
คว้า
(Thorndike) ทฤษฎีการเรียนรู้ของ บี เอฟ สกินเนอร์
Skinner)้ รวมทั
และพาลอฟ
เพื่อ(B.F,
ขยายฐานความรู
้งนำาภูมิปัญ(Pavlov)
ญาท้องถิ่นระบุ
มาใช้คให้วาม
เกิด
เป็นไป และนวัตกรรมมีความสอดคล้องตามแนวคิดประโยชน์
ทฤษฎีท(รอบรู
ี่ระบุ ้)
เทคนิคการสอนแบบสุ
ะพี ๕ ขั้น ประกอบด้ปฏิวยบัต๕ิงานตามแผนที
ขั้นตอน ดัง่กนีำา้ หนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
4
ดำาเนินรการตามแผน
ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมความพร้อม แบ่งได้เป็น โดยเน้
๓ ส่วนนการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
๑.๑ ครู ศึกษาหลักสูตร ค�าอธิบายรายวิชา(คุผลการเรี
ณธรรม) ยนรู้ที่คาดหวัง ตัวชี้วัด ส�ารวจสื่อ อุปกรณ์
การสอน เอกสารประกอบการสอน
ใบกิจกรรม เตรียาเนิมข้นอการตามแผน
มูลแหล่งเรีตลอดถึ
ยนรู้ แหล่
งศึเทศให้
กษา
5
ตรวจสอบการดำคูาม่ เนิอื นครูงานใบความรู
/ เป็น้ การตรวจสอบการดำ
งการนิ
ค้นคว้า เช่นห้องสมุด ห้นิอเทศติ
งอินดเตอร์
เน็ต วางแผนการศึ
กษาและการเรี
ยนรู้ในการจั
ดการเรี
ยนการสอน
ตามผลการทำ
างาน ข้อเสนอ
แนะในการพัฒนาการดำ
าเนินงานให้
มีประสิ
ทธิภาพมาก
เตรียมการวัดผลประเมินผลการเขียนความเรียงขั้นยิสูง่ งขึตามหลั
น้ หากพบอุกปเกณฑ์
สรรค์กท
ด็ าำ ี่ตเนิั้งนไว้การแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
๑.๒ นักเรี6 ยน ศึกประเมิ
ษาผลการเรี
นรู้ที่คาดหวั
ตัวชีจารณาตั
้วัด ธรรมชาติ
วิชาเนิ
า นการวั
ผลประเมินผล
นผลการทำายงาน
เป็นงการพิ
ดสินผลการดำ
งานเพืด่อหาความสอดคล้
อง
การวางแผนการเรียน แล้วจึงทดสอบก่อนเรียน กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
๑.๓ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ครู
และนั
ยนร่วมจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี
มีเหตุ
ผล,มีกคเรี
ุณธรรม)
น่าเรียน เพื่อจะด�
การเรียนการการสอนร่
มกัน โดยให้นักเรีกยารดำ
นทุากเนิคนเข้
ส่วนร่ว่เป็มเพื
7 าเนินการจั
ดำารงรัดกษา
เป็นวการถอดประสบการณ์
นงานามามี
ทั้งผลงานที
นเลิ่อศ
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ เร้าความสนใจ เป็นขัน้ กระตุน้ ให้น(รอบรู
กั เรีย้)นเกิดความสนใจ เช่น เล่าเรือ่ งจากประสบการณ์
อ่านบทกวี รูปภาพ
ท่วม ไฟ้ไหม้ เศรษฐกิจพอเพี
ง) หรือน�า่อผลงานที
่ผู้อื่นเขีาเนิยนแล้
8 (น�้ารายงานผล
จัดทำายรายงานผลเพื
นำาเสนอผลการดำ
นงานต่วอประสบความ
ผูเ้ กีย่ วข้องและ
ส�าเร็จให้นักเรียนได้ดู ได้อ่าน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียใช้นเกิ
ความสนใจ่เป็นอยากจะเขี
นสื(รอบรู
่อสารเชิ
างสรรค์
เป็นดสารสนเทศที
ประโยชน์ต่อยไป
้,มีคงุณสร้
ธรรม)
เนือ้ หา นอกจากนีค้ รูจะต้องแนะน�าแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล ในการเขียนสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์
ให้แก่นักเรียนด้วย
One School One Innovation

2017

87
81

วิทยาจารย์ 55

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ�
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐

ขั้นที่ ๓ กิจกรรมการเขียน แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน
๓.๑ ขัน้ เตรียมครูรว่ มกับนักเรียนวางแผนการท�างานของนักเรียน ตัง้ แต่ ๑) การให้นกั เรียนก�าหนด
ชือ่ เรือ่ งทีต่ นเองสนใจจะเขียน ๒) นักเรียนก�าหนดโครงร่างของการเขียนสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์ ๓) นักเรียน
น�าโครงร่างเสนอครูผู้สอนเพื่อปรึกษา ๔) นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเรื่องที่ตนเองเลือกที่จะเขียน ตามการ
เขียนโครงร่างไว้
๓.๒.ขั้นเขียน นักเรียนเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ตามโครงร่างเนื้อหาที่วางไว้ และผ่านการตรวจ
ผ่านการให้ค�าแนะน�าจากครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาแล้ว ทั้งนี้ ครูผู้สอนต้องสร้างความตระหนักให้แก่
นักเรียนถึงหลักเกณฑ์การเขียนสือ่ สารเชิงสร้างสรรค์วชิ าภาษาไทย เพือ่ ทีน่ กั เรียนจะได้เข้าใจและสามารถ
เขียนตามหลักวิชาการได้อย่างถูกต้อง
๓.๓ ขั้นพัฒนา นักเรียนน�าเนื้อหาการเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ฉบับร่างในเรื่องที่ตนเองเขียน
ไปพบครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาหารือและน�าไปปรับปรุงแก้ไขตามค�าเสนอแนะของครูผู้สอน
และ น�าไปเขียนในฉบับจริง เพื่อจัดท�าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ต่อไป
ขั้นที่ ๔ ประเมินผล ครูประเมินตามสภาพจริงแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
การประเมินส่วนที่ แผนภู
๑ ประเมิ
นจากการค้
นคว้า ได้ประโยชน์
แก่ การสั
งเกตงการสั
มิแสดงก�รสร้
�งและก�รใช้
จ�กแหล่
เรียนรู้ มภาษณ์
การประเมินส่วนที่ ๒ เป็นการประเมิน และวัดผลจากการปฏิบัติการเขียนสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
วิชาภาษาไทย
าเกณฑ์
แบบ่งนวั
Rubric
มาใช้ในการประเมิน ตั้งแต่การเขียนบทคัดย่อ จนถึงการเขียน
ผลิ
ตภาพ หนึโดยน�
่งโรงเรี
ยนหนึ
ตกรรม
องค์ประกอบของการเขี
ยนสื่อฒสารเชิ
างสรรค์ทงั้งเรีหมด
เรียน ปผลิตภัณฑ์ทางการ
การดำาเนินงานการพั
นานวังตสร้กรรมแหล่
ยนรูและทดสอบหลั
้ในสถานศึกษา งการแปรรู
ขั้นที่ ๕ ชืต่นทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
ชมผลงาน
เกษตรจากผลผลิ
อ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
น�าผลงานของนั
นทีน่มักีผเรีลงานการเขี
ยนสื่แอหล่
สารเชิ
่ถูกต้อตงตามหลั
กวิชาการ
และมีรครู
ายได้
ระหว่างเรียนกเรีทำายให้
ยนและชุมชนมี
งเรีงยสร้
นรูา้ใงสรรค์
นการนำาทีผลผลิ
ทางการเกษตรมา
จากทุปกชัเพื้น่อเรีเพิย่มนมาชื
ผลงาน เพื
นตัวอย่
างในการเขี
่อสารเชิให้งสร้
แปรรู
มูลค่า่นให้ชมกับและเผยแพร่
สินค้าทางการเกษตรที
่มีอ่อยูเป็่ในโรงเรี
ยนและชุ
มชน ยสร้นสืางรายได้
กับานังสรรค์
กเรียน
วิชาภาษาไทยต่
ในระหว่
างเรียนอไป
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
ผลงานที
่เกิด้ปขึระกอบการธุ
้นจากการด�รากิเนิจนจำงาน
สินค้าของผู
านวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ผลสัมสฤทธิ
์ทางการเรี
าภาษาไทยชั
้นมัอธนภาษี
ยมศึกไษาปี
ี่ ๖ สูง่งขึด้้นวย
ส่วนลูก๑)
ค้าเองก็
ามารถนำ
าเงินทีย่บนวิ
ริจชาคไปช่
วยลดหย่
ด้อีกททางหนึ
๒) นักเรียนสามารถใช้ความรู้ความสามารถด้านทักษะการเขียนเชิงวิชาการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยเกินร้อยละ ๘๐ ของจ�านวนนักเรียน และมีผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
๓) นักเรียนประสพความส�าเร็จได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ
๔) นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยและมีความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสุระพี ๕ ขั้น
๕) ผู้บริหารและเพื่อนครูชื่นชมกับการที่ข้าพเจ้าได้คิดค้นรูปแบบการสอนแบบสุระพี ๕ ขั้น
เพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๖) ชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนยอดนิยม
แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน

82
88

One School One Innovation
2017

56 วิทยาจารย์

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

ขั้นตอนก�รดำ
นง�น
แบบอย่
างที่ภ�เนิาคภู
มิ

Plan

๑) รางวัลผลงานครูเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันผลงานครูและและการแข่งขันทักษะนักเรียน
ระบบ
ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
โรงเรี
ยนมาตรฐานสากล
คุณภ�พ
ปฏิลบัตทรงคุ
ิ ณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง
ของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงาปี ๒๕๕๖ จาก
๒) รางวั
ระดับชาติ
ประจ�
1
ศึกษาสภาพการณ์
ส�านักงานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพืท้นี่ ฐาน ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
นการ
ในการดำาเนินงาน โดยพิ่ปจระสบผลส�
ารณาสภาพปัาเร็
จจุจบันประจ�
ของการดำ
เนินงาน
๓) รางวัล โรงเรียจะดำ
นมีากเนิารพั
ฒนารูปแบบวิธีการสอนภาษาไทยที
าปี า๒๕๕๔
านการแปรรูปผลผลิ
ทางการเกษตรที
ยส่งเสริ
มการมีอยาชีรติพ
จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้ในโครงการรั
กษ์ภตาษาไทย
เพื่อร่่ชว่วมเฉลิ
มพระเกี
และการมี๗งานทำ
ยน รวมทั
้งของชุและเนื
มชน ่องในโอกาส
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา
รอบาของนั
๕ ธันกเรีวาคม
๒๕๕๔
ข้อมูล๒๕๕๔
ที่เกี่ยวข้อจากส�
ง านัพิจการณาเหตุ
ผลของการดำาเนินการโดยมองให้
นถึงผลทั
วันภาษาไทยแห่2งชาติ ปีวิกเคราะห์
ารศึกษา
งานคณะกรรมการการศึ
กษาขั้นพืเ้นห็ฐาน
วันง้ ทางตรง
ที่ ๒๙
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พัฒนา ต่อยอดได้
ช่ มุ ชนมี
อยูแ่ ๒๕๕๙
ละสามารถทำ
าร่วมกันได้งองค์
๔) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดี
เด่น พุสิง่ ททีธศั
กราช
จากกรมส่
เสริกมร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้ประกอบการธุ
รกิจไหนที่ส่ยามารถมี
๕) ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมี
เทคนิคการสอนที
อดเยี่ยคมวามต้
ระดัอบงการและทำ
ชั้น ม. ๔ า–งาน๖
มกันได้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากส�านักงานคณะกรรมการการศึร่กวษาขั
้นพืบ้านงฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดวางระบบและจั
ดทำา อนดีเด่เป็
การกำาหนดแนวทางการทำ
ควบคู
การวางแผนบริ
หาร
๖) ได้รบั คั3 ดเลือกเป็
นข้าราชการพลเรื
น นประจ�
ปี ๒๕๕๙ เข้ารับาเกีงานยรติ
บตั ่กรับจากผู
ว้ า่ ราชการ
ความเสีย่ งเพืมอ่ ศูป้นอย์งกัรนาชการจั
ปัญหาทีอ่ งาจจะเกิ
ดขึน้ (มีรภณ์
มู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันแผนงานโครงการ
ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุ
หวัดเพชรบู
หารความเสี
่ยง มี่อกนวั
ารบูตรกรรมระดั
ณาการความรู
้เดิมทีจากกระทรวงศึ
่มีมาต่อยอด และมีการศึ
๗) รับรางวัลเหรียและแผนบริ
ญทองจาก
การประกวดสื
บชาติ
ษาธิกกษาค้
ารนคว้า
ิปัญกญาท้
องถิ่นมาใช้ไธยย่
ให้เกิอด
๘) รางวัลยกย่องเป็น ครูภาษาไทยดีเด่น เพืเพื่อ่อรัขยายฐานความรู
บรางวัลเข็มเชิ้ ดรวมทั
ชูเกี้งยนำรติาภูจมารึ
พระนามาภิ
ประโยชน์
(รอบรู้) ๒๕๖๐
สธ ปี ๒๕๕๙ จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา วันครู
๑๖ มกราคม
ดำาเนินการตามแผน

5

ตรวจสอบการดำาเนินงาน /
นิเทศติดตามผลการทำางาน

6

ประเมินผลการทำางาน

7

ดำารงรักษา

8

รายงานผล

Act

Check

Do

4

ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภ�

รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการทำางาน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ๑๑๗ ถนนแก้วนวรัฐ ต�าบลวัดเกต
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๐๐๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในฐานะที่เป็น
โรงเรียนน�าร่องการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการบริหาร
จัดการและการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นรุ่นแรกของกระทรวงศึกษาธิการ และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสยามกัมมาจล
และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจด้านการศึกษา” แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

สภาพปั
หาก่่งโรงเรี
อนการพั
ฒ่งนา
ผลิ
ตภาพญหนึ
ยนหนึ
นวัตกรรม

ปัญหาที
จากการจัฒดนานวั
การเรีตยกรรมแหล่
นการสอนงเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
การดำ
าเนิ่เนกิดงานการพั
โรงเรียนพบว่
านอกเหนือจากการที่นักเรียนส่วนหนึ
่งขาดความสามารถในการคิ
บสูองาชี
แล้พว
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวั
นและจากชุมชน เพืดระดั
อ่ การมี
นักเรียรนยั
งขาดกระบวนการคิ
นระบบ
อ่ ครู้ในการนำ
มอบหมายงานให้
นกั เรียนไปปฏิบตั ิ
และมี
ายได้
ระหว่างเรียน ทำดาในการท�
ให้นักเรีายงานอย่
นและชุางเป็
มชนมี
แหล่งซึเรีง่ เมืยนรู
าผลผลิตทางการเกษตรมา
พบว่าปมีเพืน่อักเพิ
เรีย่มนส่
าจะเริ่มต้นอย่า่มงไร
และไม่ยชนและชุ
ัดเจนว่ามจะต้
องท�างรายได้
าอย่างไรบ้
แปรรู
มูลวค่นหนึ
าให้ก่งับไม่สิทนราบว่
ค้าทางการเกษตรที
ีอยู่ในโรงเรี
ชน สร้
ให้กาับงนัรวมถึ
กเรียนง
ขาดการวางแผนที
ด่ ี ขาดความรอบคอบ
าให้ผลงานของนั
ยนทีอ่ อกมาไม่
คอ่ ยดี
เท่งามีทีรค่ ายได้
วร กระบวนการ
ในระหว่
างเรียน และสร้
างรายได้ให้กับท�เกษตรกรในชุ
มชนกเรีนอกจากนั
้น โรงเรี
ยนยั
จาการขาย
เรียนพบปัญรหามากมาย
่อนัก๒๐
เรียนลงมื
อปฏิบาเงิัติงนาน
ขาดการน�
าหลั
กปรัชาญาของ
สิท�นางานของนั
ค้าของผู้ปกระกอบการธุ
กิจ จำานวนร้อเมืยละ
สามารถนำ
ที่ได้ยัไงปพั
ฒนาโรงเรี
ยนในด้
นต่างๆ
เศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
งเข้
า
มาใช้
ส่
ว
นมากจะท�
า
งานต่
า
ง
ๆ
ไปตามวิ
ธ
ก
ี
ารที
เ
่
คยปฏิ
บ
ต
ั
ม
ิ
า
และเมื
อ
่
ครู
ซ
ักถาม
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย
เกีย่ วกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ นักเรียนก็จะพยายามเชือ่ มโยงสิง่ ทีน่ กั เรียนคิด
หรือปฏิบัติให้เข้ากับหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพบว่าเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้าง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นเรื่องที่ตามมา เมื่อนักเรียน
ไม่ได้ใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการคิดหรือการท�างานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น
การพัฒนาอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนก็จะกลายเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้ ในเรื่องของกระบวนการคิดมักจะ
เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ การวางแผน การพิจารณา การเลือกสรร และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลที่ดี
ในทุกเรื่องโดยเฉพาะการให้เหตุผลที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะเลือกท�า นั่นคือพอประมาณและมีเหตุผล
ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการท�างานของนักเรียน
การที่นักเรียนไม่ได้ใช้หลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ต้น จะท�าให้เกิด
ปัญหามากมายในการท�างานของนักเรียน ซึง่ ได้แก่ การวางแผนการท�างานทีไ่ ม่เหมาะสม การจัดการเวลา
ที่ไม่เหมาะสมแผนภู
การใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จเ�คเงิ
หมาะสม
การใช้
่องมือตในการท�
างานที
่ไม่เหมาะสม
มิแสดงกระบวนก�รบริ
นจ�กก�รซื
้อสินเค้ครื�และผลิ
ภัณฑ์ของนั
กเรียนและชุ
มชน การเลือก
ใช้วิธีการท�างานที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ รวมถึงการขาดความรู้ที่ชัดเจนในสิ่งที่ต้องกระท�า เหล่านี้ล้วนท�าให้
เกิดปัญหาในการท�างานของนักเรียน เหล่านี้คือการขาดภูมิคุ้มกันที่ดี นั่นเอง โดยเฉพาะการขาด
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Check

Do

Plan

ความรู
้ที่ถูกต้อ�งจะท�
าให้นักเรียนท�างานออกมาผิด ๆ ซึ่งถ้าครูผู้สอนตรวจไม่พบ ก็จะติดตัวนักเรียนไป
ขั้นตอนก�รดำ
เนินง�น
ที่ส�าคัญอีกเรื่องคือ คุณธรรม เป็นสิ่งที่คอยก�ากับทั้งความคิดและการกระท�าของผู้เรียนไปตลอดตั้งแต่ต้น
จนจบ
ู้เรียนจะต้อ�งคิ
งความเหมาะสมแล้
องคิดถึงผลกระทบที
ระบบนั่นคืลำอ�ดันอกจากที
บก�ร ขั้น่ผตอนก�รดำ
เนินดถึง�น
ก�รดำว�เนิยังนต้ง�นต�มหลั
กปรัชญ�่อาจเกิดขึ้น
ทัคุ้งณกับภ�พ
ตนเองและผู
ปฏิบัต้อิ ื่นและต้องคิดให้มาก ๆ เข้าไว้
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัญหาที่เ1กิดขึ้นจากการน�
าเสนองานของนั
ยน อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ศึกษาสภาพการณ์
ที่
ศึกกเรีษาความพร้
การจัดการเรียนการสอนที
เรียนท�าเนิานงานเสร็
จแล้
ว ครูผู้สอนมั
จะให้นาักเนิเรีนยงานน
จะดำาเนินการ่ผ่านมา เมื่อนักในการดำ
งาน โดยพิ
จารณาสภาพปั
จจุบันกของการดำ
ได้นา� เสนองานของตนเองหรือกลุม่ เพือ่ แบ่งปันประสบการณ์
ให้กปบัผลผลิ
เพือ่ ตนทางการเกษตรที
หรือเป็นการประเมิ
น มตรวจสอบ
ด้านการแปรรู
่ช่วยส่งเสริ
การมีอาชีพ
ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ท�าหรือไม่ ได้และการมี
ลงมือท�งาานทำ
งานนั
้นจริกเรีงหรื
ไม่ ้งโดยขึ
อยู่กับเป้าหมาย
าของนั
ยน อรวมทั
ของชุม้นชน
ของครูทกี่ า� หนดให้
ากิจข้อกรรมนั
้ วข้ๆอง ซึง่ พบว่
ผูเ้ รียนส่
วนใหญ่ขาเนิาดทั
กษะในการน�
ด่ ี
2 นกั เรียวิเนท�
คราะห์
มูลที่เกี่ยน
พิจาารณาเหตุ
ผลของการดำ
นการโดยมองให้
เห็นาถึเสนองานที
งผลทัง้ ทางตรง
บางครัง้ ถึงแม้วา่ จะสามารถพูดสือ่ สารได้ดี แต่กย็ งั ขาดวิ
ธกี ารที
หมาะสมในการน�
และทางอ้
อม เ่ (มี
เหตุผล) สิ่งที่โรงเรีายเสนอผลงานของตนเอง
นดำาเนินการอยู่และสามารถ
ให้ผอู้ นื่ เข้าใจได้อย่างชัดเจนเพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจในเนือ้ พัหาเรื
รงตามความต้
ฒนาอ่ ต่งราวที
อยอดได้ต่ สิอ้ ง่ งการสื
ทีช่ มุ ชนมีอ่ อได้ยูแ่ ตละสามารถทำ
าร่วมกัองการของ
นได้ องค์กร
ผู้น�าเสนอ บางครั้งพูดวกไปวนมาจับต้นชนปลายไม่
ถูก บางครั
้งพูน่ ดสามารถเข้
ในประเด็
นส�บาทบาทช่
คัญไม่วคยอะไรได้
รบถ้วนบา้ งหรืและอ
ปกครองส่
วนท้องถิ
ามามี
ใช้สื่อไม่เหมาะสม ไม่เข้ากับบริบท ที่ส�าคัญอย่างยิผู่ง้ปคืระกอบการธุ
อ ไม่สะท้อรกินว่จไหนที
าผลงานนั
้นมาจากกระบวนการคิ
ด
่สามารถมี
ความต้องการและทำางาน
ในการท�างานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจร่พอเพี
ยงบ้าง
วมกันได้
ปัญหาที่เ3กิดจากการด�
าเนินงาน/โครงการ/กิ
กรรมต่
าง ๆ
จัดวางระบบและจั
ดทำา
เป็นจการกำ
าหนดแนวทางการทำ
างาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
โรงเรียนได้นา� หลักแผนงานโครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี
ยงเข้ย่ างเพื
มาใช้
บเคลื
อ่ นงานต่
ความเสี
อ่ ป้อในการขั
งกันปัญหาที
อ่ าจจะเกิ
ดขึน้ า(มีงภๆมู คิของโรงเรี
มุ้ กัน) เพิม่ ยเตินม
โดยก�าหนดไว้ในแผนปฏิและแผนบริ
บัติการของโรงเรี
ชญาของเศรษฐกิ
ยงเข้กาารศึ
มาใช้
ในการ
หารความเสีย่ยนได้
ง น�ามีหลั
การบูกรปรั
ณาการความรู
้เดิมที่มีมาต่จอพอเพี
ยอด และมี
กษาค้
นคว้า
ด�าเนินงานมาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๖ ถึงแม้จะมีการระบุ
วา่ มีการน�าหลั้ กรวมทั
คิดตามหลั
ชญาของเศรษฐกิ
เพื่อขยายฐานความรู
้งนำาภูมิปกัญปรัญาท้
องถิ่นมาใช้ให้เกิจด
พอเพียงเข้ามาใช้ แต่ในกระบวนการท�างานยังขาดร่
องรอยที
่สะท้้) อนให้เห็นถึงการน�าหลักคิดตามหลัก
ประโยชน์
(รอบรู
ปรัชญาของเศรษฐกิ
งมาใช้ในขั้นตอนต่าปฏิ
ง บๆัติงและในผลของการด�
งาน
หลักคิด
4 จพอเพี
ดำาเนินยการตามแผน
านตามแผนที่กำาหนดไว้าอเนิ
ย่านงเต็
มกำาการใช้
ลังความสามารถ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็นเพียงเรื
่องทีนการมี
่ใช้กล่สว่ านร่วอ้วามงถึ
ง แต่ไม่ไอด้ปฏินบ�าตัมาปฏิ
เกิา่ ดเสมอ
ผล
โดยเน้
และการลงมื
อิ ย่างจริบงัตจัิใงห้สมำ
อย่างจริงจังจนปรากฏร่องรอยให้เห็นชัดเจน
(คุณธรรม)
โดยสรุป 5ปัญหาทีตรวจสอบการดำ
่พบ คือ ถึงาแม้
ะมี/นโยบายที
่ชัดเจน แต่วิธีกาเนิารน�
าไปปฏิบัตตลอดถึ
ิให้เกิดงผลยั
ขาด
เนินจงาน
เป็นการตรวจสอบการดำ
นการตามแผน
การนิงเทศให้
ความชัดเจน ยังขาดการน�
าหลัดตามผลการทำ
กคิดตามหลัางาน
กปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงมาใช้
างจริมงีปจัระสิ
ง ทและไม่
ได้
นิเทศติ
ข้อเสนอ แนะในการพั
ฒนาการดำ
าเนิอนย่งานให้
ธิภาพมาก
น�ามาใช้ตงั้ แต่ตน้ ทาง ผลทีป่ รากฏไม่สะท้อนให้เห็นถึงยิการน�
าหลักปคิสรรค์
ดตามหลั
ปรัชญาของเศรษฐกิ
พอเพียง)้
ง่ ขึน้ หากพบอุ
กด็ าำ เนินกการแก้
ไขปัญหาทันที (คุณจธรรม,รอบรู
มาใช้ให้เห็นอย่า6งชัดเจนเพี
่จะระบุ
ดตามหลั
กปรั
ญาของเศรษฐกิ
ยงได้เกิดขึอ้นง
ประเมิยนงพอที
ผลการทำ
างาน ว่า หลัเป็กนคิการพิ
จารณาตั
ดสินชผลการดำ
าเนินงานเพืจ่อเพี
หาความสอดคล้
ในตัวของผู้ปฏิบัติ เป็นครูหรือนักเรียน
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,

Act

มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
พลิกผันมาสรรค์
7 สร้ดำาางรงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท�(รอบรู
างานบนพื
้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
้)
ของโรงเรียนปริน8 ส์รอยแยลส์
วิทยาลัย สร้างขึ้นจากการผสมผสานแนวคิ
ดและหลักาการต่
างอๆผูเ้ กีได้
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำ
เนินงานต่
ย่ วข้แอก่งและ
๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิ
กทีน่ า� มาใช้
นการพัฒ
ปแบบ้,มีประกอบด้
ใช้เป็ดนหลั
สารสนเทศที
่เป็นใประโยชน์
ต่อนารู
ไป (รอบรู
คุณธรรม) วย

๒ เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม ๓ ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตนเอง และ ๔ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
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๒. ทักษะการคิดระดับสูง เป็นความสามารถในการคิดบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วยการคิด ๖ อย่าง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการคิดแบบหมวก ๖ ใบ
๓. บันได ๕ ขั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
แบ่งออกเป็น ๓ สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) IS1 – การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and
Knowledge Formation) ๒) IS2 - การสื่อสารและการน�าเสนอ (Communication and Presentation) และ ๓) IS3 – การน�าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity)
๔. ค�าถามส�าคัญในการส่งเสริมการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของรองศาสตราจารย์
ดร.ทิศนา แขมมณี โดยเป็น ๗ ค�าถามที่ให้ครูน�าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อทดสอบ
วิถีพอเพียง
๕. ทักษะการสื่อสาร เป็นความสามารถในการพูดเพื่อน�าเสนอผลงานซึ่งมาจากการค้นคว้าและ
ปฏิบัติจริงของนักเรียนตามขั้นตอนรูปแบบฯ ในการสื่อความรู้-ความคิดของตนเองและผู้อื่นผ่านการ
น�าเสนองานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิการบูรณาการและความสัมพันธ์ของการใช้ ๗ ค�าถามส�าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิดกับการคิดขั้นสูง
กับขั้นตอนของรู
แบบการพัฒนากระบวนการคิ
ดในการท�
้นฐานหลั
แผนภูมปิแสดงกระบวนก�รบริ
จ�คเงินจ�กก�รซื
้อสิานงานบนพื
ค้�และผลิ
ตภัณฑ์กขปรั
องนัชญาของเศรษฐกิ
กเรียนและชุมชนจพอเพียง
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จากการศึ
ขั้นตอนก�รดำ
�เนิกนษาวิ
ง�นเคราะห์ความสัมพันธ์เชือ่ มโยง แนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ เพือ่ น�ามาผสมผสาน บูรณาการ
ประยุกต์ใช้กับขั้นตอนต่าง ๆ ของรูปแบบ และเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทาง
การจั
ดการศึลำ�กดัษาในยุ
บัน จึงมีก�ารวิ
้ในศตวรรษที
ระบบ
บก�รคปัขัจ้นจุตอนก�รดำ
เนินเคราะห์
ง�น จุดมุ่งหมายการเรี
ก�รดำ�เนิยนนรูง�นต�มหลั
กปรั่ ๒๑
ชญ�ของยูเนสโก
(UNESCO)
ดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล
คุณภ�พ และกระบวนการจั
ปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจ(World-Class
พอเพียง Standard
School) เข้าไปด้1 วย ดังนีศึก้ ษาสภาพการณ์ที่
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
2
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
3
จัดวางระบบและจัดทำา
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
และแผนบริหารความเสี่ยง มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
4
ดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที(คุ
่ ๒๑
ของยูเนสโก (UNESCO)และการจัดการเรียนการสอน
ณธรรม)
ในโรงเรีย5นมาตรฐานสากล
(บันไดการเรี
ยนรู/้ ๕ ขั้นเป็) นกัการตรวจสอบการดำ
บขั้นตอนของรูปแบบการพั
ฒนากระบวนการคิ
ด เทศให้
ตรวจสอบการดำ
าเนินงาน
าเนินการตามแผน
ตลอดถึงการนิ
าเสนองานบนพื
ปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียางเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
นิในการน�
เทศติดตามผลการทำ
างาน้นฐานหลั
ข้อกเสนอ
แนะในการพัฒนาการดำ
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
คณะท�างานจึ
กา� หนดกรอบแนวคิ
างนวัจตารณาตั
กรรมดสิ“รูนผลการดำ
ปแบบการพั
ฒนากระบวนการคิ
6 งได้ประเมิ
นผลการทำางาน ดในการสร้
เป็นการพิ
าเนินงานเพื
่อหาความสอดคล้อดง
ในการท�างานบนพืน้ ฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิกับจเป้พอเพี
ยง”ความคุ
ซึง่ ประกอบด้
วย ๕าเนิขันน้ งาน
ตอนคื
อ ขัน้ ที่ ๑
าหมาย
้มค่าของการดำ
(พอประม�ณ,
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) ขั้นที่ ๒ การตัดสินมีเใจหตุ(Decision
Making) ขั้นที่ ๓ กระบวนการท�างาน
ผล,มีคุณธรรม)
(Process) ขั้นที7่ ๔ ผลทีดำ่เกิารงรั
ดขึก้นษา(Result) และขั้นทีเป็่ ๕นการถอดประสบการณ์
การแบ่งปันและขยายผล
การดำาเนิ(Sharing)
นงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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จะดำาเนินการ
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กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
ในส่
วนของรูปแบบกระวนการคิ
ดในการท�างานบนพืน้ ฐานหลั
กปรัชญาเศรษฐกิ
จพอเพีมยชน
ง สรุเพืปอ่ ได้การมี
ดงั แผนภู
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวั
นและจากชุ
อาชีพมิ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

การขับเคลือ่ นรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดในการท�างานบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีการด�าเนินการ ๒ แนวทางดังนี้
๑) การบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการน�ารูปแบบการพัฒนากระบวนการคิด
ในการท�างานบนพืน้ ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในขัน้ ตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามขั้นตอนของรูปแบบฯ ผ่านการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
๒) การบู
รณาการในกิ
จกรรม จเป็
นการน�
ารูป้อแบบการพั
ดในการท�
แผนภู
มิแสดงกระบวนก�รบริ
�คเงิ
นจ�กก�รซื
สินค้�และผลิฒตนากระบวนการคิ
ภัณฑ์ของนักเรียนและชุ
มชน างานบน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในขั้นตอนของการท� ากิจกรรมของนักเรียน ผ่านการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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องค์
ความรู้ที่ไ�ด้เนิจากการพั
ขั้นตอนก�รดำ
นง�น ฒนา สรุปได้ดังนี้
๑) เริ่มจากแรงบันดาลใจ เราตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงควรเกิดขึ้นจากภายในของผู้เรียนเป็น
ส�าระบบ
คัญ เพราะเขาจะท�
้น ๆ ได้ดี �เป็เนินนผลงานที
และสามารถต่
อยอดความรู
ด้เอง เกิดการ
ลำ�ดับก�ร าสิขั่ง้นนัตอนก�รดำ
ง�น ่มีคุณภาพก�รดำ
�เนินง�นต�มหลั
กปรัช้ไญ�
เรีคุยณนรู
้อย่างมีปฏิ
ความสุ
ญัติการศึกษาแห่
ภ�พ
บัติ ข สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญของเศรษฐกิ
จพอเพีงชาติ
ยง พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบั
1 บที่ ๒)ศึกษาสภาพการณ์ที่
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
๒) เน้นหนักเรื่องจะดำ
“หลั
ด” มากกว่าท่องจ�ในการดำ
า จากการด�
นงานพบว่
าในการท�
กิจกรรมาเนิท�นางาน
ไม
าเนิกนคิการ
าเนินงานาเนิโดยพิ
จารณาสภาพปั
จจุบันาของการดำ
จึงไม่เกิดผลที่ตัวนักเรียน จบลงที่กิจกรรมแต่นักเรียด้นไม่
สามารถน�
าไปใช้
ได้ จึงคิดว่าจะต้
งท�ามให้
เกิอดาชีกับพ
านการแปรรู
ปผลผลิ
ตทางการเกษตรที
่ช่วยส่องเสริ
การมี
ตัวนักเรียน ทัง้ หมดกว่า ๖,๐๐๐ คน ให้ได้ เมือ่ ทบทวนหลั
กปรังานทำ
ชญาของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยงอย่
และการมี
าของนักเรียน รวมทั
้งของชุ
มชนางลึกซึง้ มากขึน้
พบว่าเป็น “หลั2กคิด” โดยคิ
ดว่ขา้อถ้มูาลเป็
กับผนัลของการดำ
กเรียนทัา้งเนิหมดผ่
าน“การคิ
ที่เป็ง้ ทางตรง
นเหตุ
วิเคราะห์
ที่เกีน่ยการจั
วข้อง ดกิจกรรมให้
พิจารณาเหตุ
นการโดยมองให้
เห็นดถึ”งผลทั
เป็นผล หลักคิดทีไ่ ด้นา่ จะยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงควรใช้กจิ กรรมเป็
ตัง้ เหตุส�าผหรั
กระบวนการ
และทางอ้นอตัมว(มี
ล) บสิ่งกระบวนการจะใช้
ที่โรงเรียนดำาเนินการอยู
่และสามารถ
๒ เงือ่ นไข ๓ ห่วง และ ๔ มิติ เมือ่ เห็นภาพชัดเจนก็ลพังสูฒก่ นาารปฏิ
บตั ไิ ปประยุ
กต์อใช้ยูแ่กละสามารถทำ
บั ทุกกิจกรรม
ซึง่ นหลั
งจาก
ต่อยอดได้
สิง่ ทีช่ มุ ชนมี
าร่วมกั
ได้ องค์
กร
การท�าวิจัยในหัวข้อ SMART Model แล้วเห็นว่า ควรน�
าหลัวนท้
กปรั
จพอเพี
ยงมาใช้
ป็น
ปกครองส่
องถิชน่ ญาของเศรษฐกิ
สามารถเข้ามามีบทบาทช่
วยอะไรได้
บา้ งเและ
กระบวนการจัดการทางด้านความคิด แล้วน�าเอาหลั
กคิดนี้มาสร้
างเป็่สนามารถมี
กระบวนการในการจั
ผู้ประกอบการธุ
รกิจไหนที
ความต้องการและทำดาการ
งาน
เรียนรู้ที่จะท�าให้เกิดความพอเพียงต่อไป
ร่วมกันได้บ้าง
๓) เน้นการให้
ยนรูจ้ กั ตนเอง
งนัน้ ต้องให้นกั าเรีงาน
ยนได้
รจู้ ่กกั ับตนเอง
วิเคราะห์
3 นกั จัเรี
ดวางระบบและจั
ดทำาวิเคราะห์เป็ตนนเอง
การกำาดัหนดแนวทางการทำ
ควบคู
การวางแผนบริ
หาร
ตนเองได้ว่าอะไรที่ควรท�แผนงานโครงการ
า อะไรที่ไม่ควรท�า มีอะไรทีความเสี
่ท�าได้ย่ มีงเพือะไรที
ได้ ถ้อ่ าจจะเกิ
าอยากจะท�
อ่ ป้องกั่ทน�าปัไม่
ญหาที
ดขึน้ (มีาภสิมู ่งคิ นัมุ้ ้นกันต้)อเพิงปรั
ม่ เติบม
เปลี่ยนตนเองอย่างไร และพร้
อมรัหบารความเสี
การเปลี่ย่ยงนแปลง
การด�
ารงตนด้ว้เยความไม่
ระมาท
ท�ากให้
ตัวนเอง
และแผนบริ
มีการบู
รณาการความรู
ดิมที่มีมาต่อปยอด
และมีไม่
การศึ
ษาค้
คว้า
และผู้อื่นเดือดร้อน หลักการที่ใช้อยู่เสมอคือ “เรียนรู
้งค�าถาม ค้นหาค�
าตอบ
กรรม
เพื่อ้ ตัขยายฐานความรู
้ รวมทั
้งนำาภูมสร้
ิปัญางนวั
ญาท้ตองถิ
่นมาใช้พัใฒ
ห้เนา
กิด
และน�าเสนอ” ซึ่งถ้าท�าแบบนี้อย่างต่อเนื่อง จะเกิดประโยชน์
การเรียนรู
้สิ่งใหม่
(รอบรู
้) ๆ อยู่เสมอ
๔) สอนให้
งเป็
นเหตุเป็นผล...สุดท้ปฏิายต้
งเลือกท�าที่ก่สำามเหตุ
นักเรียนได้
4 คิดอย่ดำาาเนิ
นการตามแผน
บัตอิงานตามแผนที
หนดไว้สอมผล
ย่างเต็มโดยให้
กำาลังความสามารถ
พิจารณาการท�างาน ชิ้นงาน หรือโครงงานด้วยเหตุผโดยเน้
ล มีคนวามเป็
มากทีส่ ดุ อโดยเฉพาะการพิ
จารณา
การมีสว่ นนร่ไปได้
วม และการลงมื
ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำ
า่ เสมอ
ถึงความสมเหตุสมผลในการเลือกท�าในแต่ละขัน้ ตอน(คุครู
จะต้องคอยกระตุน้ นักเรียนโดยใช้การตัง้ ค�าถาม
ณธรรม)
ส่งเสริมการคิดน�5 า ให้นักตรวจสอบการดำ
เรียนหาค�าตอบที
่สมเหตุ
่สุด
าเนินงาน
/ สเป็มผลที
นการตรวจสอบการดำ
าเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
๕) ครูตอ้ งชัดเจนก่
อนมุดตามผลการทำ
ง่ เป้าไปทีน่ ากั งานเรียน โรงเรี
ยนเน้
นย�า้ ครูผฒสู้ อนอยู
ย่ วกัมบีประสิ
หลักทธิปรั
ชญา
นิเทศติ
ข้อเสนอ
แนะในการพั
นาการดำเ่ สมอเกี
าเนินงานให้
ภาพมาก
ของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็น“หลักคิด”ไม่ใช่ความรู
เป็นป“กระบวนการ”
ที่ตญ้อหาทั
งลงมื
บัติเพื่อ)้
ยิง่ ขึน้ ้ แต่
หากพบอุ
สรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปั
นที (คุอณปฏิ
ธรรม,รอบรู
ให้เกิดเป็นอัตลั6กษณ์หรืประเมิ
อเกิดนคุผลการทำ
ณลักษณะอั
่ทุกฝ่าดยทั
้งผู้บริหาารและครู
ะต้องดูแลและ
างาน นพึงประสงค์
เป็นการพิจทีารณาตั
สินผลการดำ
เนินงานเพื่อจหาความสอดคล้
อง
พัฒนาให้เกิดในตัวตนของนักเรียน โดยเน้นการจัดการเรี
นรูผ้ า่ ความคุ
นกระบวนการคิ
กี ารสอนคิด
กับเป้ายหมาย
้มค่าของการดำดาน�เนิานเอาวิ
งาน ธ(พอประม�ณ,
มาเป็นกระบวนการ คือ น�ามาจัดการความคิด แล้
วน�ผล,มี
าวิธคีคุณิดธรรม)
ตามหลักปรัชญาฯ ไปจัดกิจกรรมการ
มีเหตุ
เรียนรู้ให้เกิดผล7 โดยจัดดำกิาจรงรั
กรรมให้
กระบวนการคิดไปจั
ดการกิ
กรรมต่
าง ๆ ของตน
กษา นักเรียนสามารถน�
เป็นาการถอดประสบการณ์
การดำ
าเนินจงาน
ทั้งผลงานที
่เป็นเลิศ
ได้ กระบวนการคิดนี้จะเป็นนิสัยติดตัวนักเรียนไป และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
๖) เป้าหมายการเรียนรู้ให้นักเรียนพร้อมรับ(รอบรู
การเปลี
้) ่ยนแปลง ฐานคิดส�าคัญ คือ การรู้และเข้าใจ
อย่างลึกซึง้ ถึงเป้8าหมายของการน�
จพอเพีย่องมาใช้
ในการด�าาเนิเนินนงานต่
ชีวติ อผูเ้ถ้กีาย่ นัวข้กอเรีงและ
ยน
รายงานผล าหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
จัดทำารายงานผลเพื
นำาเสนอผลการดำ
หรือครูน�าไปปฏิบัติแล้ว เป้าหมายสูงสุดเขาจะได้อใช้ะไร
จึงควรตั้งเป้
น และเตรี
ยมตัวให้
เป็นสารสนเทศที
่เป็านหมายให้
ประโยชน์ตไ่อด้ไปก่อ(รอบรู
้,มีคุณธรรม)
พร้อม คือถ้าเกิดวิกฤติที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก็พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ จะต้องไม่ท�าให้
ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อน สามารถลดภาวะเสี่ยงจาก ๔ มิติ และด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข จะเกิด
เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไปในตัว
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐

๗) การขยายผลจากครูสู่ครู ในการพัฒนาครูผู้สอน ควรมีการอบรมครูตั้งแต่หลักคิดไปจนถึง
การบูรณาการการเรียนการสอนที่ลงสู่แผนการเรียนรู้และกิจกรรมงาน/โครงการ และควรมีการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มครูแกนน�า ขยายครูเครือข่าย การรวบรวมองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้
๘) การต่อยอดและพัฒนา ในการบูรณาการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในตัวของครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง การด�าเนินการในระยะต่อไปของโรงเรียนฯ
มีแนวทางที่ส�าคัญดังนี้
๘.๑ จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง ก�าหนดเป็นนโยบายใช้ในการด�าเนินงานทั้งระบบ
ในโรงเรียน
๘.๒ เปิดเวทีให้นักเรียนได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานโดยใช้ขั้นตอนของรูปแบบฯ อย่างต่อเนื่อง
๘.๓ จัดให้มีการถอดองค์ความรู้ (KM) จากการน�ารูปแบบฯ ไปใช้
๘.๔ ฝึกการทักษะการตัง้ ค�าถามทีส่ ง่ เสริมการคิดระดับสูง (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์) เพื่อใช้ประกอบในการตั้งค�าถามและค้นหาค�าตอบของ
นักเรียน
๘.๕ ฝึกทักษะการให้
แผนภูมขิแ้อสดงก�รสร้
มูลย้อนกลั
�งและก�รใช้
บและการสะท้
ประโยชน์
อนคิ
จ�กแหล่
ดของนั
งเรียกนรู
เรีย้ นเพื่อประกอบในการน�า
เสนอผลงาน

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
แบบอย่การดำ
างทีา่ภเนิาคภู
นงานการพั
มิ ฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรจากผลผลิ
๑. รางวัลชนะเลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
ศและรางวัลขวัญใจนิทรรศการ ระดั
อ่ อาหารกลางวั
บประเทศ การแข่
นและจากชุ
งขันชุมชน
นุมนัเพืกอ่ วิการมี
ทยาศาสตร์
อาชีพ
รุและมี
่นเยาว์
รายได้
เนื่อระหว่
งในงานสั
างเรียปนดาห์
ทำาให้
วิทนยาศาสตร์
ักเรียนและชุ
แห่มงชนมี
ชาติแณ
หล่งศูเรีนยย์นรู
แสดงสิ
้ในการนำ
นค้าผลผลิ
และการประชุ
ตทางการเกษตรมา
มอิมแพค
แปรรู
เมื
องทองธานี
ป เพื่อเพิโดยสมาคมวิ
่มมูลค่าให้กับทสิยาศาสตร์
นค้าทางการเกษตรที
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชู
่มีอยู่ในโรงเรียนและชุปมถัชน
มภ์สร้และ
างรายได้
SCG ใเมื
ห้ก่อับวันันกทีเรี่ ๒๘
ยน
สิงหาคมา๒๕๕๙
ในระหว่
งเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
๒. รางวั
ลรองชนะเลิรศกิอัจนจำดัาบนวนร้
ที่ ๑ อระดั
การประกวดโครงงาน
Thailand
สินค้าของผู
้ประกอบการธุ
ยละบประเทศ
๒๐ สามารถนำ
าเงินที่ได้ไปพัฒโครงการ
นาโรงเรียนในด้
านต่าGo
งๆ
ส่วนลูกค้๒๕๕๘
Green
าเองก็สามารถนำ
“โครงงานแปลงขยะเป็
าเงินที่บริจาคไปช่
นพลั
วยลดหย่
งงานทดแทนที
อนภาษีได้่ใช้อไีกด้ทางหนึ
จริงในโรงเรี
่งด้วยยน” โดยบริษัทบางจาก
ปิโตรเลียมจ�ากัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มอบรางวัลโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประเทศ การประกวดขยายความรู้สู่ชุมชน โครงการ
Thailand Go Green ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง”
โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ มอบรางวัลโดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๔. รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหัวข้อ “แผ่นดินของเรา”
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ “สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยส�านักงาน กปร.
ร่วมกับศูนย์การศึกษาและพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ รับถ้วยรางวัลจากองคมนตรี พร้อมเงิน
รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 97
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
“เปลี่ยน - แปลง - ปรับ - รับมือ”
สี่คำ� ทีพ่ มิ พ์ขนึ้ ต้นบันทึกนี้ พี่คดิ ว่าคงเข้ากับความเป็นไปของโลกในปัจจุบนั เป็นที่สดุ โดยเฉพาะ “โลกแห่งการศึกษา
ของชาติ” ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นสถานการณ์ “เปลีย่ นและแปลงเป็นระยะ ๆ” พีจ่ งึ เห็นว่าครูมคิ วรนิง่ นอนใจ ไม่รบั รูอ้ ะไร ๆ เลย ยิง่ ไปกว่านัน้
ก็คอื ครูจำ� เป็นต้อง “ปรับตัวเองและพร้อมรับมือ” ต่อความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และก�ำลังจะเกิดในอนาคต การเตรียม
ความพร้อมย่อมท�ำให้ครู “มีพลังอันเข้มแข็ง” ที่จะสามารถสร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างมีเหตุมีผล ความรู้สึกท้อแท้
เหนื่อยหน่ายอาจลดลงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้ ความรู้สึกขัดใจหรือต่อต้านในบางเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่อาจละลาย
หายไปในที่สุด และสุดท้ายครูก็จะพบค�ำตอบในค�ำถามที่ว่า
“แล้วนักเรียนของเราล่ะ มีสิ่งใดบ้างที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งมวล” ท่ามกลางกระแสธารแห่งรูป
เสียงสีแสงอันเชี่ยวกราก พร้อมที่จะชักลากนักเรียนให้เหินสู่ฟ้าหรือด�ำดิ่งจมดินโคลนได้ทุกขณะ
ค�ำตอบก็คงมาลงทีค่ รูอกี นัน่ แหละ ซึง่ เป็นค�ำตอบทีป่ ฏิเสธไม่ได้เช่นกัน แม้ไม่เอ่ยถึงหน้าทีท่ ตี่ อ้ งท�ำ แต่โดยสามัญส�ำนึก
ของผู้ที่มากทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ์ ครูก็มิอาจละเลยความเป็นผู้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่อนเยาว์กว่าได้
พี่เห็นว่าทางหนึ่งที่จะช่วยขัดเกลาและน�ำพาให้นักเรียนพบทางสว่างไสวในการใช้ชีวิตก็คือ “ครูและนักเรียน
ต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน” โดยมี “ความรักและความห่วงใยเป็นที่ตั้ง” ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ห้องเรียน “ไม่ควรเคร่ง ไม่ควรเครียดมากเกินไป” แต่คงไม่ถึงกับ “เละตุ้มเป๊ะ” จนไม่อาจเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และคุณธรรมได้

วิทยาจารย์ 65

ในมุมมองของหน้าที่ครู พี่คิดว่าครูมีหน้าที่ “สั่งและสอน” ที่ควรเฉลี่ยสองหน้าที่นี้เท่า ๆ กัน ไม่ควรหนักไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง หากขาดความสมดุลห้องเรียนก็อาจจะเป็นแค่ห้อง “แสดงเทศนาโวหาร” เท่านั้น นักเรียนที่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ
ก็อาจกลายเป็นหุ่นนิ่งในที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วพี่อยากให้น้องดาวตระหนักอยู่เสมอว่านักเรียนคือ คนที่
“พร้อมจะเรียนรู้ในทุกเรื่องทุกสถานที่ เรียนเพื่อให้เข้าใจและลงมือปฏิบัติให้รู้อย่างลึกซึ้งช�ำนิช�ำนาญ”
เหมือนบทกลอนที่เขียนว่า
		
“เธอค้นพบใดใดไม่ยากนัก
ในทุกสภาวะสถานการณ์
		
หากแค่เรียน ฤๅจะรู้สู้ชีวิต
เพราะความรู้มิใช่จ�ำในต�ำรา

66 วิทยาจารย์

ถ้าเธอรักที่จะเรียนทั้งเขียนอ่าน
โลกทั้งใบคือบ้านการค้นคว้า
ไม่รู้ถูกรู้ผิด คิดค้นหา
จงหาญกล้าไตร่ตรอง...แล้วลองท�ำ”

นอกจากนักเรียนจะเรียนรู้ได้ทกุ โอกาสทุกสถานที่แล้ว สิ่งส�ำคัญที่สุดก็คอื กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูต้องพยาม
คิด - ค้นหา - ดัดแปลง - ประยุกต์จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในรายวิชาภาษาไทยจึงไม่ใช่การท่องจ�ำเท่านัน้ เพราะทักษะทางภาษาต้องมีทงั้ การคิด - ฟัง - เขียน - อ่าน - พูด - แสดง
คละเคล้ากันตามบริบทของเนื้อหาสาระ เช่น พี่สอนเรื่อง “ค�ำซ�้ำ” หลังจากนักเรียนรู้ความหมาย - ตัวอย่าง - ประโยชน์
ของค�ำซ�้ำแล้ว พี่คิดว่าควรต่อยอดความรู้นี้ให้กว้างและลึกลงไปอีก จึงให้เขียนเรื่องราวที่มีค�ำซ�้ำประสมอยู่ในเนื้อเรื่องด้วย
ดังตัวอย่างผลงานของนักเรียนชั้น ม.1
“วันนั้นฉันนั่งเล่นอยู่กับพวกพี่ๆ เห็นลูกสุนัขน้อยๆ วิ่งมา โดยที่ตัวของลูกสุนัขนั้นเปรอะๆ เปื้อนๆ ฉันจึงอุ้มไป
อาบน�ำ้ ท�ำให้ลกู สุนขั มีขนทีน่ มุ่ ๆ นิม่ ๆ ฉันเอามือลูบๆ คล�ำๆ ทีห่ วั ของมัน แต่ลกู สุนขั อดๆ อยากๆ ฉันจึงน�ำอาหารไปให้กนิ
ใกล้ๆ กับแมวที่ฉันเลี้ยงไว้ จากนั้นเพื่อนๆ ของฉันก็มาเที่ยวที่บ้านและเล่นกับสุนัขน้อยอย่างสนุก ฉันเดินไปที่สนาม
เห็นเด็กๆ ก�ำลังเล่นฟุตบอลอย่างเหน็ดเหนือ่ ย ฉันจึงน�ำน�ำ้ ไปให้นอ้ ง ๆ ดืม่ กัน ตกเย็นฉันเห็นเห็บตัวใหญ่ๆ ก�ำลังเดินไปๆ มาๆ
อยู่บนหลังสุนัขตัวน้อย ตัวของเห็บเป็นสีแดงๆ แต่เรื่องเห็บมันเป็นเรื่องกล้วยๆ ส�ำหรับฉัน...”
จากตัวอย่างงานเขียน แน่นอนพี่ไม่ได้เน้นเรื่องการวัดและประเมินผลในสาระการเขียนเพราะสาระส�ำคัญของ
เรื่องนี้คือ “การน�ำค�ำซ�้ำไปใช้” น้องดาวอ่านแล้วอาจเห็น “อะไร ๆ ที่งดงามจากเรื่องนี้นอกเหนือจากการใช้ค�ำซ�้ำก็ได้”
เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จสิ่งส�ำคัญที่พี่ให้นักเรียนท�ำก็คือ “นักเรียนอ่านผลงานให้เพื่อนฟัง” และในบางครั้ง
หากมีเวลาไม่มากพี่ก็จะอ่านผลงานนักเรียนนั้นเอง เพราะเห็นว่างานที่นักเรียนเขียนควรให้นักเรียนอ่านหรือให้เพื่อน ๆ
ได้รบั รูด้ ว้ ย พี่เชื่อว่าการฝึกเช่นนี้จะท�ำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยเฉพาะเรื่องทักษะการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ
ได้ในอนาคต
บางทีการปรับการท�ำงานหรือหาวิธรี บั มือกับความเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ อาจง่ายดังพลิกฝ่ามือ และน้องดาวเชือ่ ไหมว่า
มือของครูที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีต่อศิษย์จะเป็นดั่งมือของคนปลูกดอกไม้ด้วยความทะนุถนอม
หมัน่ รดน�ำ้ พรวนดินเติมปุย๋ และก�ำจัดแมลงศัตรูรา้ ย จนสุดท้ายโลกก็จะงดงามเพราะมีดอกไม้หลากสีสนั เบ่งบานประดับประดา
เต็มแผ่นดิน
แต่ถ้าครูท�ำตรงข้ามกับที่พี่เขียน น้องดาวคงตอบได้ว่านักเรียนของเราจะมีสภาพเช่นไร ?
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		 เผยผลิ อยู่ทุกขณะ...
ยืนระยะ ลมหายใจในวิถี
แห่งก้านกิ่งมิ่งพฤกษา ร่มธานี
อันดาษดื่นหมื่นสี คละดี - ทราม
		 เสมอกัน ชั้นชน ไร้ชนชั้น
คือระนาบเดียวกัน หยุดหยันหยาม
ไม้สูง ไม้ต�่ำ ย�้ำหมายความ
สร้างโลกงาม - โลกเหงา...เท่าเท่ากัน
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

การสร้างจิตส�ำนึกคุณธรรม
ส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือของผู้ร่วมงาน ท�ำให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและก�ำลังใจ
รู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาสามารถด�ำเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันคุณธรรมเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงควรให้มีการปลูกฝังคุณธรรม
ให้เกิดกับบุคคลทุกคน ซึ่งในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับคุณธรรม
ที่เราคนไทยทุกคนควรศึกษาและน�ำมาปฏิบัติรวม 4 ประการ คือ
1 การรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2 การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติอยู่ในความสัจความดีนั้น
3 การอดทนอดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4 การรูจ้ กั ละวางความชัว่ ความทุจริตและรูจ้ กั สละประโยชน์สว่ นน้อยของตน เพือ่ ประโยชน์สว่ นใหญ่ของบ้านเมือง
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ส�ำหรับคุณธรรมส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้มีการก�ำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องยึดถือคุณธรรม หรือต้องมีคุณธรรม
ใดบ้าง แต่ลักษณะซึ่งแสดงคุณธรรมที่ผู้บริหารศึกษาควรยึดจะปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและวินัยครูตลอดจนที่ปรากฏอยู่
ในหลักของศาสนาทุกศาสนารวมถึงระเบียบกฎหมายและค�ำสั่งต่าง ๆ ซึ่งโดยสรุปแล้วผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณธรรม
ในเรื่องต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน คือ
1 มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น
2 มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3 ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน
4 มีความยุติธรรมมีเหตุผล และวางตัวเป็นกลางอย่างสม�่ำเสมอ
5 มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน
6 ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน่วยงานและผู้อื่น
7 มองโลกในแง่ดี
8 ยึดกรอบคุณธรรมในการบริหารงาน
คุณธรรมดังกล่าวข้างต้นเป็นเรือ่ งทีย่ อมรับจากสังคม และเป็นความคาดหวังทัง้ ของทางราชการและสังคมทีจ่ ะได้เห็น
ข้าราชการไทยประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะ “ครู” ด้วยแล้วก็ยังคาดหวังสูงกว่าข้าราชการ
ในต�ำแหน่งอื่น ๆ เพราะการด�ำรงอยู่ในต�ำแหน่งที่เป็นทั้งครูและผู้บังคับบัญชาจึงจ�ำเป็นต้องเป็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ทั้งในด้านคุณธรรมและหน้าที่การงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
การสร้างจิตส�ำนึกด้านคุณธรรมส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษานับว่าเป็นบุคคลที่มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อองค์กร เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายวางแผนการด�ำเนินงานแนวการฏิบัติและเป็นตัวอย่าง
ให้กบั ผูอ้ นื่ ทีอ่ ยูภ่ ายในองค์กร หากผูบ้ ริหารเป็นผูท้ มี่ จี ติ ส�ำนึกในการวางนโยบายและยึดแนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างมีคณ
ุ ธรรม
อีกทั้งรู้จัการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมย่อมส่งผลต่อองค์กรและสังคมโดยส่วนรวม
ปัจจุบนั สังคมได้ให้ความส�ำคัญวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ และคุณธรรมจริยธรรมท�ำให้ผนู้ ำ� หรือผูบ้ ริหารทุกระดับ
ต้องปรับกระบวนทัศน์ และวิธีคิดใหม่ เนื่องจากปัจจุบันสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลท�ำให้การเสริมสร้าง และพัฒนาจิตส�ำนึก
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมขาดความสมบูรณ์ซึ่งการปลูกฝัง หรือสร้างจิตส�ำนึกในด้านคุณธรรมนั้นจะต้องมีการรพัฒนา
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมนั้นควรมีลักษณะที่ส�ำคัญยิ่ง 3 ประการ ดังนี้

1. มีความรู้ และเป็นผูม้ องการณ์ไกลสามารถวางแผนงานให้เหมาะรูจ้ กั งาน รูจ้ กั ตนเองและผูอ้ นื่ ใช้ได้กบั บุคคลต่าง ๆ
ในทุกสถานภาพผู้บริหารระดับสูงต้องมีสติปัญญา
2. มีความเชี่ยวชาญ แม่นย�ำมั่นคงต่องานที่ตนบริการอยู่
3. มีนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถผูกใจคนได้ ทั้งผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ การมีมนุษย์สัมพันธ์นั้น
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ ความจริงใจให้เกียรติทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้บริหารที่มีความพร้อมในด้านนี้ จะสามารถบริหารกิจการ
ได้อย่างราบรื่น เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
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อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ คือ สามารถ
บริหารงานจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้นนั้ จักต้องถอดบทเรียนคุณธรรมประจ�ำตัว
และแยกแยะความส�ำคัญและรายละเอียดให้ได้อย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้

1

2

3

ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีความรอบรูถ้ งึ งานในหน้าที่
ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง นักบริหารต้องเริ่มต้นบริหารตนเอง
บริหารคน และบริหารงานให้เป็น ต้องเป็นคนอ่านมาก ฟังมาก
เกาะติดกับสถานการณ์รอบด้าน เมื่อได้ข้อมูลสิ่งใดมาต้องรู้จัก
วิเคราะห์วา่ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้รมู้ านัน้ มีความถูกต้องแค่ไหน ต้องมีใจ
ที่หนักแน่นไม่เอนเอียง ไม่มีอคติ คือ ตัวเอง ต้องเป็นคนที่มี
ความยุติธรรมประจ�ำใจนั่นเอง การมีปัญญารอบรู้ดังกล่าว
ยังไม่พอเพียง ถ้าไม่รู้จักน�ำความคิดความรู้มาปฏิบัติให้เกิด
ความช�ำนาญ เมือ่ มีปญ
ั หาใด ๆ ประสบการณ์จะช่วยให้สามารถ
แก้ไขได้ในทันที

ความขยันหมั่นเพียร และก�ำลังใจเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน
คนมีปัญญาแต่ขาดก�ำลังใจในการท�ำงาน ก็จะไม่ประสบ
ความส�ำเร็จเพราะความทีไ่ ม่กล้าตัดสินใจ ผูบ้ ริหารควรกล้าคิด และ
กล้าท�ำงานใดที่ยาก มีอุปสรรคมากก็ไม่ท้อถอย เมื่อลงมือท�ำ
สิง่ ใดแล้วเกิดมีอปุ สรรคย่อย ๆ ใช้ปญ
ั ญาแก้ไขปัญหา ใช้กำ� ลังใจ
ความมุง่ มัน่ เพียรพยายามสิง่ ใดทีค่ ดิ ว่ายากล�ำบากจะเบาบางลง
ทีค่ ดิ ว่าเราต้องใช้เวลานาน สิง่ เหล่านีจ้ ะหมดไปในทีส่ ดุ ผลทีต่ ามมา
คื อ ความเชี่ ย วชาญและผลส� ำ เร็ จ ได้ ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ ย ศ
เป็นก�ำลังใจให้ทำ� ความดีตอ่ ไป

การจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่สังคมยอมรับไม่ควร
จะมีจดุ ด่างพร้อยในชีวติ ไม่วา่ จะมาก หรือน้อยก็ตาม นักบริหาร
หลายคนหมดอนาคตในความเป็นผูน้ ำ� เพราะถูกจับได้วา่ ทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือบางคนควรได้เลื่อนต�ำแหน่งหน้าที่ในระดับสูง
แต่เพราะได้มกี ารท�ำผิดพลาดเพียงเล็กน้อยไม่ได้ตงั้ ใจก็ทำ� ให้ตอ้ ง
เสียต�ำแหน่งให้ผอู้ นื่ มีคณ
ุ สมบัติ ในการท�ำงานด้อยกว่าแต่ประวัติ
ส่วนตัวไม่ด่างพร้อย เป็นต้น
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ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีจิตเอื้อเฟื้อพร้อมที่จะให้การสงเคราะห์กับเพื่อนร่วมงานใต้บังคับบัญชา
การให้จะผูกใจคนอืน่ ไว้ได้ การให้ในทีน่ ร้ี วมไปถึงการให้คำ� แนะน�ำถ่ายทอดวิชาความรู้ หรือเคล็ดลับในการท�ำงาน
ต่าง ๆ อย่างไม่ปิดบัง ให้อภัยเมื่อมีการผิดพลาดในการท�ำงาน หรือมีการกระทบกระทั่งล่วงเกินกัน
จะโดยเจตนาหรือไม่กต็ ามเมือ่ มีการให้อภัยกันก็ยอ่ มได้รบั มิตรภาพคืนมา ยิง่ ถ้าเป็นผูม้ คี วามอ่อนน้อมถ่อมตน
พูดแต่สิ่งที่ดีงามไพเราะ อ่อนหวานมีความจริงใจและเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายก็สามารถมัดใจได้ดีเช่นกัน
หรือการท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ในทางใดทางหนึง่ เช่น ให้การช่วยเหลือเมือ่ ได้รบั การร้องขอ หรือการสงเคราะห์
ด้วยความเมตตา การกระท�ำเหล่านี้ ควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ยอดเยี่ยม
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีคณ
ุ ธรรม หรือมีธรรมะประจ�ำใจส�ำหรับผูบ้ ริหาร เพือ่ เป็นเครือ่ งหมายส�ำหรับ
ก�ำกับความประพฤติอันจะได้รับการยอมรับนับถือเคารพยกย่อง จากผู้ร่วมงานและคนทั่วไป ท�ำให้ผู้ร่วมงาน
มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน การบริหารคนของสถานศึกษาสามารถด�ำเนินงานได้อย่างราบรื่น ผู้ร่วมงาน
ในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สถานศึกษามีความมั่นคง ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เกิดประสิทธิภาพท�ำให้สถานศึกษาได้รบั ความไว้วางใจจากชุมชนในการจัดการศึกษา
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เรื่องสั้น
สุวัฒน์ชัย ศรีบัว

วิญญาณครูสาว
หลังจากกลับจากทานข้าวในตัวเมืองกับเพื่อนผมก็ขับรถมาตามทางที่สองฟากทางปกคลุม
ไปด้วยหญ้าและต้นไม้ทปี่ กคลุมรกเรือ้ ทัง้ สองฟากทาง ผมขับรถมาเรือ่ ย ๆ คนเดียว ท่ามกลางรถราทีต่ อนนีไ้ ม่
ค่อยมีรถวิง่ สวนไปมาบนท้องถนน ผ่านหมูบ่ า้ นต่าง ๆ ทีเ่ ปิดไฟส่องสว่างตามหน้าบ้านแต่กย็ งั ดูเงียบวังเวงอยู่
ผมขับมาตามถนนพอมาถึงทางเลี้ยวเข้าหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปราวห้ากิโลเมตร ผมขับมาท่ามกลาง
ความมืดของต้นไม้และไฟส่องตามถนนก็ไม่มีเส้นทางนี้จึงเปลี่ยวน่ากลัวพอสมควร
พอขับมาถึงโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ผมก็หยุดรถลงมาเปิดประตูวิ่งรถวิ่งไปตามทางที่เป็นลูกรังวิ่งรถ
เข้ า ไปหยุ ด จอดรถใกล้ ๆ กั บ บ้ า นพั ก ครู ที่ ผ มพั ก อยู ่ ผมเป็ น คนอี ส านพอสอบได้ ก็ ร อเรี ย กตั ว และ
ได้มาบรรจุที่โรงเรียนชนบทแห่งนี้ในบ้านนอกที่อยู่ห่างอ�ำเภอราวยี่สิบกิโลเมตร ห่างจากตัวอ�ำเภอ
ราวหกสิบกิโลเมตรซึ่งถือว่าอยู่บ้านนอกจริง ๆ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่ด้วยห่างกันกับหมู่บ้านอื่น
ชาวบ้านจึงส่งลูกหลานมาเรียนทีโ่ รงเรียนนี้ เด็กนักเรียนมีดว้ ยกันราวสามร้อยกว่าคน ครูกม็ เี กือบยีส่ บิ คน
ผมมาสอนที่นี่ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ครูด้วยกันมอบให้อย่างอบอุ่น ที่โรงเรียนแห่งนี้มีผมและ
เพือ่ นครูพักกันอยู่ตามบ้านพักครูแต่ก็ไม่มากนักส่วนครูผู้ชายก็มีพียงผมคนเดียวที่พักอยู่ท่ีบ้านพักครูเพราะ
ครูส่วนมากเป็นครูในท้องที่นี่ทั้งนั้น
ผมเดินลงจากรถปิดล็อกกุญแจรถจนแน่ใจว่าแน่นหนาดีแล้ว ผมจึงเดินจากรถเดินขึน้ ไปทีห่ อ้ ง เดินลง
มาอาบน�ำ้ อาบท่าเพือ่ ให้ความชุม่ ชืน่ พอเสร็จผมเดินเข้าครัวหาอะไรทานกินก่อนเดินขึน้ ห้องเปิดทีวดี ลู ะครและ
รายการต่าง ๆ ในโรงเรียน ผมนอนทีห่ อ้ งนีม้ าก็หลายเดือนแล้วแต่ผมก็ยงั นอนไม่คอ่ ยหลับจึงนอนดูรายการทีวี
ไปเรือ่ ย ๆ วันพรุง่ นีเ้ ป็นวันอาทิตย์ผมจึงยังนอนดูทวี ไี ปเรือ่ ยไม่มภี ารกิจทีจ่ ะต้องท�ำในวันพรุง่ นีผ้ มจึงยังนอนดึกได้
บ้านพักครูหลังนี้เป็นบ้านพักครูหลังเก่าเพราะอยู่คู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นพร้อมกับโรงเรียน
แม้ผมจะพักอยู่คนเดียวแต่ผมก็ยังมีเพื่อนครูที่พักอยู่ด้วยกันที่บ้านพักครูหลังอื่นเป็นเพื่อนพอได้พูดคุยกัน
ผมนอนดูทีวีไปเรื่อยรายเที่ยงคืนผมยังนอนไม่หลับบังเอิญฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามีงานที่ยังไม่ทันสะสาง
ผมจึงเดินลงจากบ้านพักครูมาด้านล่าง หมาอีด่างวิ่งมาคลอเคลียแข้งขาผมด้วยอาการดีใจ หมาอีด่างเป็น
หมาวัดที่อยู่ตรงข้างถนนที่อยู่ใกล้โรงเรียน แรก ๆ ผมว่าจะไม่เลี้ยงมันหรอก แต่มันก็มาหากินที่บ้านผมและ
บางครั้งผมก็ให้อาหารเศษอาหารให้มันกิน มันจึงติดและผมก็เลยจ�ำใจเลี้ยงมันเฝ้าบ้านพักและเป็นเพื่อนผม
แต่ก็ดีอยู่อย่างคือ ผมมีหมาอีด่างเป็นเพื่อนในคราวที่มีคนแปลกหน้าหรือชาวบ้านมาที่โรงเรียนในยามค�่ำคืน
มันจะเห่าให้ผมรู้ตัวและเดินออกมาดูมันก็พออุ่นใจได้บ้าง
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ผมเดินจากบ้านพักครูเดินไปทีห่ อ้ งพักครูเดินผ่านอาคารหนึง่ อาคารไม้ทกี่ อ่ สร้างมาตัง้ แต่แรก
ที่ตั้งโรงเรียนผ่านอาคารสอง ผมเดินฝ่าไปเรื่อย ๆ ดีที่มีแสงสว่างส่องความสว่างท�ำให้ไม่มืดมากนัก
เสียงแมลงกลางคืนยังคงกรีดเสียงร้องระงมอยู่ตลอดเวลา ผมมองบริเวณรอบโรงเรียนที่รายล้อม
ด้วยความมืด โรงเรียนแห่งนีต้ งั้ อยูน่ อกหมูบ่ า้ นและห่างออกมาจากชุมชนมันจึงดูวงั เวงเหมือนกันในยามนี้
ผมเดินมาถึงอาคารสามโดยมีหมาอีด่างเดินเคียงข้างมาด้วย ผมเดินขึ้นบันไดไปหยุดยืน
ทีห่ อ้ งพักครูใช้กญ
ุ แจเปิดไปด้านใน ผมเปิดไฟทีข่ า้ งหน้าประตูไม่นานไฟก็สอ่ งสว่างไปทัง้ ห้อง ผมหยิบ
แฟ้มเอกสารที่จะน�ำกลับไปท�ำที่บ้านพักครู พอหยิบเอกสารได้แล้วผมก็ปิดไฟเดินออกจากห้อง
ปิดกุญแจไว้เหมือนเดิมผมเดินผ่านห้องอาคารห้องดนตรีไทยพลันนั้นมีเสียงดนตรีไทยบรรเลงขึ้น
ท่ามกลางที่ผมก็ได้ยิน
“ใครมาบรรเลงเครื่องดนตรีไทยวะ” ผมพึมพ�ำกับตัวเอง
“หรือว่าเราหูแว่วไปเอง” ผมเดินผ่านห้องดนตรีไทยเดินลงมาที่ด้านล่างเดินไปเรื่อยๆ
พลันหมาอีด่างของผมก็หอนขึ้น
“บร๊กกก บรู๊วววววว”
ผมรู้สึกขนหัวลุกชูชันขึ้นอย่างอัตโนมัติทันที ผมตะโกนเอ็ดหมาอีด่างทันที
“เฮ้ยอีด่างมึงหอนอะไรวะ”
หมาอีด่างหยุดหอนแล้วไม่นานมันก็หอนขึ้นอีกครั้ง หมาอีด่างยืนอยู่ที่สนามบาสเก็ตบอล
ยืนหอนอยู่แล้วหมาชาวบ้านที่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนก็ผสมโรงเข้าไปอีก ผมหยุดยืนฟังหมาอีด่างและ
หมาชาวบ้านหอน แต่ผมกลับได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยบรรเลงดังขึ้นมาทางห้องดนตรี ผมหยุดยืน
มองไปที่อาคารที่ผมเดินจากมา ในใจนึกสงสัยอยู่ว่าใครมาตีเครื่องดนตรีไทยอยู่ในห้องดนตรีไทย
พอผมหันหลังกลับไปผมก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทยบรรเลง พร้อม ๆ กับผมเห็นหญิงสาวคนหนึ่ง
ยืนอยู่หน้าห้องดนตรีไทยนั้น ผมเพ่งมองผมเห็นเธอไว้ผมยาว ใบหน้าซีดเซียว ดวงตาลึกโบ๋ยืนอยู่ที่
หน้าห้องดนตรีไทยนั้น คราวนี้ผมว่าหญิงสาวคนนี้คงไม่ใช่คนแล้ว เป็นผีอย่างแน่นอน เพราะผู้หญิง
ทีไ่ หนจะมายืนอยูห่ น้าอาคารหน้าห้องดนตรีไทยในยามวิกาลอย่างนี้ ในห้องดนตรีไทยมันต้องมีเรือ่ งราว
ที่ผมไม่เคยทราบมาก่อนอย่างแน่นอนเพราะผมเพิ่งมาอยู่ใหม่คงไม่ทราบเรื่องราวอะไรมากนัก
ผมรีบเดินมาที่บ้านพักครูเดินขึ้นไปที่ห้องปิดประตูอย่างแน่นหนา หมาอีด่างยังคงเห่าหอน
อยู่อย่างนั้นเสียงบรรเลงนั้นยังแว่วมาให้ได้ยิน พอมาถึงผมวางเอกสารล้มตัวลงนอนนึกถึงเรื่องราว
ทีป่ ระสบมาสด ๆ ร้อน ๆ ขนยังลุกไม่หายเลย ผมหยิบโทรศัพท์กดโทรศัพท์หาครูวภิ า ครูทอี่ ยูโ่ รงเรียนนี้
มานานกว่าครูคนอื่นและเป็นครูที่ผมผมสนิทด้วยในโรงเรียน
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“พีเ่ มือ่ กีผ้ มไปเอาเอกสารทีห่ อ้ งพักครูเดินผ่านห้องดนตรีไทยผมได้ยนิ ดนตรีไทยคล้ายมีคนบรรเลง
พอผมเดินลงมาด้านล่าง หมาหอนผมเลยหันหลังกลับไปทีต่ วั อาคารปรากฏว่าผมเห็นหญิงสาวคนหนึง่
ยืนอยู่ที่หน้าห้องดนตรีไทยหน้าตาเธอซีดเซียวน่ากลัวมากพี่” ผมเล่าให้ครูวิภาฟังอย่างละเอียด
ครูวิภาฟังแล้วก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งจึงบอกกกลับมาทางโทรศัพท์มาว่า
“สงสัยแกเจอดีเข้าแล้วล่ะ”
“ท�ำไมพี่”
“ก็สิ่งที่แกเจอหน่ะมันไม่ใช่คนแต่เป็นผีครูจันทร์จิรา”
“ฮ่ะ อะไรนะพี่”
“แกเจอพีค่ รูจนั ทร์จริ า ครูดนตรีไทยคนเก่ารุน่ ราวคราวเดียวกันกับพี่ แกฆ่าตัวตายเมือ่ หลายปี
แล้วแหละ แกฆ่าตัวตายในห้องดนตรีไทยประชดรักเมื่อหลายปีมาแล้ว”
“นั่นแสดงว่าผมโดนผีหลอกเหรอพี่”
“ใช่แกโดนผีหลอกเข้าให้แล้ว” ครูวิภาส�ำทับผมท�ำให้ผมรู้สึกกลัวและใจคอไม่ดีเอาเสียเลย
“ขอบคุณมากครับพี่ ที่บอกเรื่องจริงกับผม แค่นี้นะครับ”
ผมวางสายผมกลับมานั่งสวดมนต์นึกถึงพระคุณเจ้าให้ท่านคุ้มครอง ผมอยู่มา
หลายเดือนผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนีเ้ ล่นเอาผมขลาดกลัวไปเลยทีเดียว การมาปรากฏกาย
ให้ผมเห็นในครั้งนี้ผมกะว่ารุ่งเช้าผมจะพาเพื่อนๆ ไปท�ำบุญที่วัดอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่
วิญญาณครูจนั ทร์จริ าเพือ่ วิญญาณของเธอจะได้ไปผุดไปเกิดเสียที และทีส่ �ำคัญเธอจะได้ไม่ตอ้ ง
มาหลอกหลอนผมและเพื่อนครูคนอื่นๆ ในวันต่อไปในภายภาคหน้าอีก เข็ดแล้วเข็ดจริงๆ
ให้ตายสิผีหลอกผมในโรงเรียน...
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

“จะป้องกันขอบขัณฑสีม ารักษาประชาชนแลมนตรี”
ตอนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ของไทยหลังจากเสร็จศึกทางด่านพระเจดีย์สามองค์แล้ว คือ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จยกทัพหลวงขึน้ ไปช่วยทัพทางเหนือ ส่วนสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ยกทัพลงมาขับไล่ทัพข้าศึกทางใต้ต่อไป ทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเข้าโจมตีทัพที่ 2
ของพม่าที่เข้ามาทางด่านบ้องตี้ แล้วยกเข้ามาทางเมืองชุมพร ตั้งมั่นอยู่นอกเขางู ครั้งนั้น ไทยจับทหารพม่า
และช้างม้าพาหนะได้เป็นจ�ำนวนมาก
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การรบทางเหนือ
ทัพที่ 3 ของพม่าเข้าตีหัวเมืองเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 2 ทัพ ทัพหนึ่งเข้าตีสวรรคโลก สุโขทัย พิชัย
และพิษณุโลก และไปตั้งมั่นที่ปากพิง อีกทัพหนึ่งเข้าตีเมืองล�ำปาง
ทัพที่ 9 ของพม่าเมื่อเข้าตีเมืองตากได้แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่บ้านระแหง
ทัพไทยทีส่ มเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงอนุรกั ษ์เทเวศร์ ยกไปได้ตงั้ ทัพไว้ 3 แห่ง คือทีพ่ จิ ติ ร นครสวรรค์ และ
ชัยนาท เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จฯ ยกทัพขึ้นไปทางเหนือ โปรดให้ทัพที่
ชัยนาทไปตีพม่าที่เมืองระแหง ส่วนทัพหลวงยกไปสมทบทัพไทยที่นครสวรรค์และพิจิตร ขับไล่พม่าออกจาก
ล�ำปางได้ส�ำเร็จ
ทัพที่ 9 ของพม่าตัง้ มัน่ อยูท่ บี่ า้ นระแหง เมือ่ ทราบข่าวศึกว่าทัพใหญ่ทเี่ ข้ามาทางด่านพระเจดียส์ ามองค์
เลิกทัพกลับไปแล้วและทัพพม่าที่ปากพิงก็ถูกทัพไทยตีแตกพ่ายไป จึงถอยทัพกลับออกไปทางด่านแม่ละเมา
ไม่ทนั ได้สรู้ บกับพัพไทยทีย่ กไปจากชัยนาท หลังจากเสร็จศึกครัง้ นีแ้ ล้ว สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงอนุรกั ษ์เทเวศร์
ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

วิทยาจารย์ 77

การรบทางใต้
ทัพที่ 1 ของพม่าตั้งชุมนุมพลอยู่ที่เมืองมะริด แบ่งเป็นกองทัพเรือประมาณ 3,000 คน ที่เหลือเป็น
กองทัพบกยกเข้าตีเมืองชุมพร ไชยา และลงมาตีเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าพระยานคร (พัฒน์) ได้จดั ทัพมารับ
ข้าศึกที่ท่าข้าม (ปัจจุบันอยู่ตรงสะพานรถไฟข้ามแม่น�้ำตาปี) พม่าท�ำอุบายบังคับคนไทยที่จับได้ให้ร้องบอก
ชาวเมืองนครศรีธรรมราชว่า กรุงเทพฯ เสียทีแก่พม่าแล้ว ถ้าขืนต่อสูห้ ากพม่าเข้าเมืองได้จะฆ่าให้สนิ้ เจ้าพระยานคร
(พัฒน์) หลงเชื่อตามอุบายเพราะได้บอกข่าวศึกพม่าขึ้นไปกรุงเทพฯ นานแล้ว แต่ไม่มีทัพส่งมาช่วย
จึงอพยพหนีข้ามเทือกเขาบรรทัดไปซ่อนอยู่นอกเมืองฉวาง พม่าจึงตีเมืองนครศรีธรรมราชได้อย่างง่ายดาย
แล้วเก็บทรัพย์สนิ ผูค้ นไปเป็นเชลยเป็นอันมาก จากนัน้ ทัพพม่าก็เตรียมเข้าตีพทั ลุงและสงขลาต่อไป ทีเ่ มืองพัทลุง
เจ้าเมืองและกรมการเมืองว่าเมืองนครศรีธรรมราชเสียแก่ข้าศึกแล้วก็ไม่คิดต่อสู้กลับหลบหนีเอาตัวรอด แต่มี
พระภิกษุองค์หนึ่งคือ มหาช่วย ได้ชักชวนให้ชาวเมืองพัทลุงต่อสู้รักษาเมือง อย่างไรก็ตามข้าศึกไม่ได้ลงมาตี
สงขลาและพัทลุง เพราะทราบข่าวว่าทัพไทยยกลงมาถึงเมืองไชยาจึงยกทัพขึ้นมาต่อสู้ แต่ยังไม่ทันที่ทัพข้าศึก
จะตั้งค่ายมั่น ทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทก็โอบล้อมไว้และเข้าโจมตีทัพพม่าแตกพ่าย
ยับเยิน ทหารเสียชีวิตเป็นจ�ำนวนมาก
ส่วนกองทัพเรือของพม่าตีได้เมืองตะกัว่ ทุง่ ตะกัว่ ป่า แล้วเข้าล้อมเมืองถลางไว้ ในครัง้ นี้ เกิดวีรสตรีคอื
คุณหญิงจันทร์ ภรรยาพระยาถลางทีเ่ พิง่ ถึงแก่กรรม กับนางมุกน้องสาวได้เป็นผูน้ ำ� ชาวถลางต่อสูป้ อ้ งกันเมืองถลาง
จากพม่าไว้ได้ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษขาดแคลนเสบียงอาหารและเสียรี้พลจ�ำนวนมากจึงเลิกทัพกลับไป
เสร็จศึกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ คุณหญิงจันทร์ เป็นท้าวเทพกระษัตรี นางมุก เป็นท้าวศรีสนุ ทร
เมือ่ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทตีทพั พม่าแตกพ่ายไปแล้ว ได้เสด็จลงมาประทับทีเ่ มือง
นครศรีธรรมราช ทรงจัดการหัวเมืองปักษ์ใต้ให้เป็นที่เรียบร้อย เจ้าเมืองกรมการเมืองที่หนีไปก็โปรดให้กลับมา
ท�ำงานอยูใ่ นต�ำแหน่งเดิม และทรงแต่งตัง้ พระมหาช่วยซึง่ ลาสิกขาบทออกมารับราชการเป็น พระยาทุกขราษฎร์
(ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเป็น “หลวงบันเทาทุกขราษฎร์”) ต�ำแหน่ง
กรมการเมืองพัทลุง
ในที่สุด สงครามใหญ่ก็ยุติลงด้วยชัยชนะของกองทัพไทย สร้างเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติ
ในท�ำนองเดียวกัน ความพ่ายแพ้ของพระเจ้าปะดุงครั้งนั้นได้สร้างความอัปยศอดสูให้แก่พระเจ้าปะดุงมาก
เพราะยังไม่เคยท�ำสงครามแพ้ใคร อีกทั้งหมายมั่นที่จะมีพระเกียรติยศเสมอเหมือนพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
แต่กลับพ่ายแพ้ไทยอย่างยับเยิน ถึงกระนัน้ พระเจ้าปะดุงก็ไม่ละความพยายาม ได้เตรียมทัพใหญ่ยกเข้ามาตีไทย
อีกในปีต่อมา
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ศึกที่ท ่าดิน แดง
เมือ่ พ.ศ. 2329 พระเจ้าปะดุงยกทัพใหญ่มาตีไทยอีกครัง้ หนึง่ โดยพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดในครัง้ ก่อน
ครั้งนี้ เตรียมทัพใหญ่เข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ มีการเตรียมการเรื่องเสบียงอาหารมาเป็นอย่างดี
โปรดให้พระมหาอุปราช ราชโอรสเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชได้ให้แม่ทัพที่ 4 และ 5 ที่เคยไปพ่ายแพ้
ที่ทุ่งลาดหญ้า คุมพล 30,000 คน ยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ มาตั้งค่ายอยู่ที่ท่าดินแดงและสามสบ
ทัพพม่าครัง้ นีต้ งั้ ค่ายชักปีกกาถึงกัน ขุดสนามเพลาะ ปักขวากแน่นหนา แล้วปลูกยุง้ ฉางวางเสบียงอาหารไว้ทกุ ระยะ
ท�ำสะพานข้ามทุกแห่งที่มีห้วยธาร ส่วนพระมหาอุปราชยกทัพเข้ามาตั้งค่ายริมล�ำน�้ำแม่กษัตริย์ใกล้ด่าน
พระเจดีย์สามองค์ ในครั้งนี้ พม่าเตรียมการที่จะยึดครองชายแดนไทย โดยตั้งค่ายสะสมเสบียงอาหารและ
พาหนะเพื่อท�ำสงครามกับไทยเป็นแรมปี สงครามครั้งนี้รู้จักกันดีในชื่อศึกท่าดินแดง
เมือ่ ไทยทราบข่าวศึกก็ไม่ยอมให้พม่าได้ทนั ตัง้ ตัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โปรดให้เร่งยกทัพออกไปให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทคุมพล 30,000 คนเข้าตีคา่ ยพม่าทีส่ ามสบ
ส่วนพระองค์ยกทัพหลวงไพร่พล 30,000 คนเข้าตีค่ายข้าศึกที่ท่าดินแดง สงครามครั้งนี้ฝ่ายไทยได้เข้าโจมตี
ข้าศึกพร้อมกันทั้งที่ท่าดินแดงและสามสบ เพียง 3 วันเท่านั้นฝ่ายไทยก็สามารถขับไล่กองทัพข้าศึกออกไปได้
พม่าต้องสูญเสียผูค้ นพาหนะเสบียงอาหารและเครือ่ งศัสตราวุธให้ไทยจ�ำนวนมาก สงครามทีพ่ ม่าเตรียมการ
มาเป็นอย่างดีจึงพ่ายแพ้ไทยอย่างง่ายดาย
หลังจากพ่ายแพ้ไปแล้ว 2 ครั้ง พม่ายังเพียรพยายามจะสร้างที่มั่นทางหัวเมืองเหนือ ขณะนั้น
พม่ามีที่มั่นอยู่ที่เชียงแสน พม่าต้องการได้เชียงใหม่เพื่อจะควบคุมหัวเมืองทางเหนือ ฝ่ายไทยเห็นอันตราย
จากการทีพ่ ม่าจะลงมายึดครองหัวเมืองทางเหนือ จึงโปรดให้พระยากาวิละเจ้าเมืองล�ำปางขึน้ ไปตัง้ เมืองเชียงใหม่
ซึง่ ถูกทิง้ ร้างมาตัง้ แต่สมัยธนบุรี แต่เนือ่ งจากไพร่พลมีนอ้ ยพระยากาวิละจึงตัง้ เมืองอยูท่ ปี่ า่ ซาง เมือ่ พ.ศ. 2330
พม่าได้ยกทัพมาตีป่าซางและล�ำปาง สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทยกทัพไปช่วยขับไล่พม่าออก
ไป หลั ง เสร็ จ ศึ ก เมื อ งเหนื อ ครั้ ง นี้ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราชทรงปรึ ก ษากั บ
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สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ว่าไทยควรยกทัพไปตีพม่าเป็นการตอบโต้บา้ ง จึงเสด็จฯ ยกทัพหลวง
ไปตีพม่าทางทวาย ตีได้หัวเมืองเล็ก ๆ ชายแดนหลายเมือง ทัพไทยเดินทัพไปด้วยความยากล�ำบากด้วยเส้น
ทางเป็นภูเขาสูงชันเพือ่ เข้าตีเมืองทวาย แต่ทรงเห็นว่าไม่คมุ้ ค่าจะเสียรีพ้ ลเปล่า ๆ แม้จะตีได้กค็ งรักษาทวายไว้ไม่ได้
จึงพักกองทัพอยู่ระยะหนึ่งแล้วถอยทัพกลับมา
แม้วา่ ครัง้ นีจ้ ะตีทวายไม่ได้ แต่กม็ ผี ลดีเพราะปรากฏเลือ่ งลือไปในดินแดนพม่าว่าไทยกลับมีกำ� ลังเข้มแข็ง
สามารถยกทัพบบุกเข้าไปในดินแดนพม่า จนท�ำให้เมืองขึ้นของพม่าเกิดความกระด้างกระเดื่องต่อพม่า อีกทั้ง
ต่อมา เมืองทวาย มะริด และตะนาวศรี ได้เข้ามาขอสวามิภักดิ์ขึ้นกับไทย ซึ่งไทยได้ใช้ 3 เมืองนี้เป็นฐานที่มั่น
ในการโจมตีพม่าครั้งต่อไปคือ เมื่อ พ.ศ. 2336 แม้จะตีพม่าไม่ได้แต่ก็สร้างความฮึกเหิมแก่กองทัพไทยได้
นอกจากนี้ พม่ายังยกทัพมาตีเชียงใหม่อกี 2 ครัง้ เมือ่ พ.ศ. 2340 และ พ.ศ. 2345 แต่กถ็ กู ทัพไทยขับไล่ออกไป
ในครั้งหลังไทยได้ยกทัพเข้าท�ำลายที่มั่นของพม่าที่เชียงแสนยับเยิน และยังได้หัวเมืองลื้อ เขิน สิบสองปันนา
เชียงตุง เชียงรุ้ง มาอยู่ในอ�ำนาจอีกด้วย
การฟื้น ฟูประเทศ
การสูญเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310 น�ำมาซึ่งความสูญเสียและความเสื่อมโทมทุกด้าน ทั้งด้าน
การเมือง การปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ความสูญเสียนี้มีทั้งด้านวัตถุและจิตใจ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนมาดีขึ้นได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากสมัยธนบุรี
บ้านเมืองยังอยู่ในภาวะสงครามและมีเวลาสั้น การฟื้นฟูประเทศจึงท�ำได้ไม่มากนัก จนสมัยรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงทรงฟื้นฟูประเทศต่อจนกระทั่งเหมือน “เมื่อครั้งบ้าน
เมืองดี” และเป็นแนวทางในการฟื้นฟูประเทศต่อมาอีกหลายรัชกาล
( อ่านต่อฉบับหน้า )
ที่มา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
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นวนิยายอิงธรรมชาติ
ธเนศ ข�ำเกิด

ตอนที่ 4
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ตอนที่ 4 เส้นทางสู่ธรรมะ
นงชนกขับรถพาคณะลงจากหมูบ่ า้ นคีรวี งวิง่ ต่อจาก
อ�ำเภอลานสกา ไปตามถนนที่อยู่แนวเชิงเขา ตรงไปทาง
อ�ำเภอพรหมคีรี พอเห็นป้ายน�ำ้ ตกทางขวามือก็ขบั เลีย้ วเข้าไป
ประมาณ 500 เมตร ก็เห็นป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมข้างหน้า
นงชนกเลีย้ วรถเข้าไปในศูนย์โดยไม่บอกไม่ถามใคร ภายใน
ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมมีบรรยากาศร่มรืน่ อากาศเย็นสบาย มีอาคารเล็ก
อาคารน้อยและบ้านพักหลายหลัง เสียงน�้ำตกดังซู่ซ่า
อยู่ด้านหลังศูนย์ปฏิบัติธรรม รถจอดที่หน้าอาคารหลังแรก
แล้วความลับก็เปิดเผย เมื่อนิศมาบอกนิพาดาก่อนใครด้วย
ประโยคสั้น ๆ ว่า
“เราจะพามาพักผ่อนและปฏิบตั ธิ รรมให้ใจสงบกัน
ที่นี่” แล้วชวนกันลงจากรถโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
นิพาดาหน้าตืน่ ๆ งง ๆ เพราะเป็นคนเดียวทีไ่ ม่เคยมา
ในที่อย่างนี้ ก้าวลงจากรถอย่างหวาด ๆ รู้ทันทีว่าถูกเพื่อน
ร่วมกันหลอกมาปฏิบัติธรรม นึกโกรธในใจแต่พอคิดอีกที
เพื่อนก็หวังดีต่อเรา เป็นไงเป็นกันสิ ลองดูสักตั้ง ผีถูกหาม
เข้าป่าช้าแล้วนี่ คงกลับตัวไม่ได้แล้ว หันไปดูธรรศแวบหนึ่ง
เชิงต�ำหนิเล็กน้อยว่ารูแ้ ล้วท�ำไมไม่บอกตรง ๆ มาเล่าเรือ่ งราว
ให้ฟงั อ้อมค้อมอยูไ่ ด้ ธรรศเองก็เสียววาบ ทุกคนไม่พดู ไม่จากันอีก
ก้าวลงจากรถยกกระเป๋าลงมาทัง้ หมด ท่ามกลางความเงียบ
นงชนกกล่าวขึ้นก่อน
“ขอให้ทุกคนพบกับความสุข ความสงบอันแท้จริง
และขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะ วันสุดท้ายจะมารับ
ไปสนามบิน” นิศมาน�ำกล่าวขอบใจเพือ่ น ทุกคนก็กล่าวตาม
นิศมากับกรนุชเข้ามาจับมือนิพาดา พร้อมทัง้ ขอโทษ
ที่ไม่บอกตรงๆ แต่แรกและให้ก�ำลังใจเพื่อนว่า
“เรามาพักผ่อนกายกันแล้วลองมาพักผ่อนใจกันบ้าง
ไม่ต้องกลัวที่นี่มีแต่ความสุขความสงบนะเพื่อน พวกเรา
ผ่านกันมาแล้วหลายรอบหลายที่รู้ว่าดีจึงอยากให้เพื่อน
ได้รับสิ่งดี ๆ ด้วย เพราะเรารักเพื่อนนะ”

นิพาดายังตืน่ เต้นไม่หาย หันไปมองธรรศอีกแวบหนึง่
ธรรศยิ้มให้โดยไม่พูดอะไร นิศมาพาคณะเข้าไปในศูนย์
เพือ่ ลงทะบียนเข้าปฏิบตั ธิ รรม การลงทะเบียนเขามีการแยกชาย
แยกหญิ ง คนละกลุ ่ ม กั น ธรรศแยกไปลงทะบี ย นตาม
ความเคยชินเพราะเป็นศิษย์เก่าอยูแ่ ล้วรูธ้ รรมเนียมการปฏิบตั ิ
ดีที่มีกฎกติกาเหมือนกันทุกศูนย์ นิศมากับกรนุชในฐานะ
ศิษย์เก่าพานิพาดามาอีกทาง ธรรมบริกรออกมาต้อนรับและ
ตรวจสอบข้อมูลตามทีส่ มัครไว้ นิศมาฝากให้ธรรมบริกรช่วย
ดูแลนิพาดาด้วยเพราะเป็นศิษย์ใหม่ ธรรมบริกรได้ปฏิบตั ติ อ่
นิ พ าดาด้ ว ยความเมตตา พู ด ให้ ก�ำลั ง ใจเป็ น เบื้ อ งต้ น
ให้กุญแจห้องพักซึ่งเป็นห้องพักเดี่ยว พร้อมทั้งขอให้เก็บ
โทรศัพท์กระเป๋าสตางค์และของมีคา่ ในล็อกเกอร์ โดยให้เก็บ
กุญแจไว้เอง วันสุดท้ายจึงค่อยมารับ พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำ
เบื้องต้นในการปฏิบัติตน ตลอดการอยู่ที่นี่อย่างคล่าว ๆ
รายละเอียดจะมีการปฐมนิเทศอีกครั้งก่อนเริ่มการปฏิบัติ
นิศมากับกรนุชคอยช่วยเหลือจัดการเกือบทุกเรื่อง
ให้นิพาดา เสร็จจากลงทะเบียนก็พานิพาดาไปเข้าห้องพัก
ทีเ่ ขาจัดให้พกั ห้องติดกันทัง้ สามคน นิพาดาค่อยอุน่ ใจหน่อย
ห้องพักมีที่หลับที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ถาดอาหาร
ช้อนส้อม แก้วน�ำ้ เก้าอีน้ งั่ อุปกรณ์ทำ� ความสะอาดห้อง ตลอดจน
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นทุกอย่างไม่ตา่ งจากโรงแรม
ทีพ่ กั ทัว่ ๆ ไป เพียงแต่ไม่มที วี ี ตูเ้ ย็น และแอร์ เท่านัน้ มีหอ้ งน�ำ้
ในตัว มีพดั ลมให้ดว้ ย อากาศในห้องโปร่งเย็นสบายไม่จำ� เป็น
ต้ อ งเปิ ด พั ด ลมก็ ไ ด้ ห้ อ งพั ก ดู ส ะอาด เล็ ก กระทั ด รั ด
แต่ไม่อดึ อัด โดยจัดแยกโซนชาย - หญิง ไม่ปะปนกัน มีอาคารรวม
ปฏิบัติธรรมคั่นกลาง นิพาดารู้สึกพอใจกับห้องพักและ
บรรยากาศทีน่ ี่ ท�ำให้เธอรูส้ กึ สบายใจไปเปลาะหนึง่ แต่ตอ่ ไป
ไม่รู้ว่าจะต้องผจญภัยกับอะไรบ้าง
เสียงออดเรียกเข้ารับการปฐมนิเทศดังขึ้น สมาชิก
ทุกคนต่างไปรวมกันทีอ่ าคารเอนกประสงค์ซงึ่ ใช้เป็นทีร่ บั ลง
ทะเบียน เป็นห้องประชุมย่อย เป็นห้องส�ำหรับผู้จัดการ
หลักสูตร ห้องเก็บของมีค่า ที่สมาชิกฝากไว้ รวมทั้งเป็นห้อง
รับประทานอาหารและอาหารว่างทุกมือ้ โดยจัดเป็นเค้าเตอร์
ยาวไปตามแนวอาคาร ก�ำหนดหมายเลขที่นั่งตามห้องพัก
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แต่ละคนจะน�ำถาดอาหาร แก้วน�้ำ ผ้าเช็ดจาน ผ้าคลุมถาด
มาวางไว้ถาวรตามที่ที่จัดให้ ทุกอย่างถูกจัดให้เป็นส่วนตัว
ไม่เกี่ยวข้องกัน
ทีห่ อ้ งประชุมย่อย ผูจ้ ดั การหลักสูตร และธรรมบริกร
ฝ่ายชาย - หญิง จัดเก้าอี้นั่งแยกชายแยกหญิงไว้ และขอให้
ผูป้ ฏิบตั ใิ หม่นงั่ ด้านหน้า ผูป้ ฏิบตั เิ ก่านัง่ ด้านหลัง นิศมาและ
กรนุชเลือกนัง่ เก้าอีก้ ลาง ๆ ทีเ่ ป็นรอยต่อระหว่างผูป้ ฏิบตั ใิ หม่
กับผูป้ ฏิบตั เิ ก่าแล้วเรียกนิพาดามานัง่ ใกล้ ๆ ตอนนีย้ งั สามารถ
พูดคุยกันได้ แต่ทกุ คนจะพูดกันเสียงไม่ดงั นิพาดาสังเกตเห็น
ผูป้ ฏิบตั ทิ ง้ั เก่าและใหม่จะมีหลากหลายอายุ ตัง้ แต่อายุ 18 ปี
ไปจนถึง 70 - 80 ปี แต่ละคนแต่งชุดสุภาพสีไม่ฉูดฉาด
แต่ดูมิดชิด เหมือนที่นิศมาเคยเข้ามาดูแลเรื่องเสื้อผ้า
ก่อนออกจากบ้าน บางคนแต่งชุดขาวก็มี จึงมีความหลากหลาย
ภายใต้ความสุภาพมิดชิด
สิง่ ทีน่ พิ าดาเห็นแล้วแปลกมาก ๆ คือ มีผป้ ู ฏิบตั สิ ว่ นหนึง่
ทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ ดูหน้าตาคร่าว ๆ และได้ยนิ เขาคุยกันแว่ว ๆ
ว่าน่าจะเป็นทัง้ คนฝรัง่ มีทงั้ ผิวขาวและคนสีผวิ รวมทัง้ คนเอเชีย
ที่น่าจะมาจากหลายเชื้อชาติปะปนอยู่ นอกจากนี้ยังมี
พระภิกษุอีกประมาณ 6 รูป มาร่วมปฏิบัติด้วย ดูจ�ำนวน
ผูป้ ฏิบตั ทิ ง้ั หมดคร่าว ๆ ฝ่ายหญิงน่าจะประมาณ 60 - 70 คน
ฝ่ายชายรวมทัง้ พระภิกษุดว้ ยประมาณ 15 คน นิศมากระซิบบอก
นิพาดา
“การอบรมทุกรุ่นก็มีประมาณนี้แหละ” นิพาดา
ก็ถามด้วยความสงสัย
“ผู้ชายไปไหนหมดไม่มาปฏิบัติธรรมกัน” นิศมา
ก็ตอบเพื่อนเบา ๆ แบบติดตลก
“คงไปอยู่นรกกันหมดมั๊ง” นิพาดาหัวเราะออกมา
ท�ำให้เพื่อนอุ่นใจว่าเธอคงไม่เครียดแล้ว
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นิพาดารูส้ กึ ตืน่ เต้นกับสิง่ ทีเ่ ห็นจริง ๆ ท�ำให้เธอสนใจ
อยากติดตามดูวา่ จะมีอะไรทีแ่ ปลกใหม่ทเี่ ธอไม่เคยรูเ้ กิดขึน้ บ้าง
ผู้จัดการหลักสูตรที่น�ำปฐมนิเทศเป็นผู้หญิง กล่าวต้อนรับ
แล้วเริ่มปฐมนิเทศผ่านทางสื่อทีวีและเครื่องบันทึกเสียง
กรนุชอธิบายเพิม่ เติมเบา ๆ ว่าทุกศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมเป็นเช่นนี้
เหมือนกันหมดตัง้ แต่วนั แรกถึงวันสุดท้ายเพือ่ ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน นิพาดาตั้งใจฟังเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เริ่มจากการแนะน�ำศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ มีสถานที่และ
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกอะไรบ้าง ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องปฏิบตั ติ น
อย่างไรตลอดการอบรมทั้ง 10 วัน จะมีอาหารบริการเป็น
อาหารมังสะวิรตั แิ ละเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มนี มและเนือ้ สัตว์เจือปน
ส�ำหรับศิษย์ใหม่จะรักษาศีล 5 ส่วนศิษย์เก่าจะต้องรักษาศีล 8
งดอาหารเย็น ดืม่ ได้เฉพาะน�ำ้ ปานะ ยกเว้นผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
ต้องทานยาหลังอาหารก็ให้แจ้งเป็นรายๆ ไป ทางศูนย์
ก็จะจัดอาหารให้ตามจ�ำนวนที่เหมาะสม ส่วนผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพนั่งพื้นบนอาสนะนาน ๆ ไม่ได้ก็จะแจ้งอาจารย์
ให้พิจารณาจัดเก้าอี้นั่งให้ตามที่อาจารย์เห็นเหมาะสม
โดยเน้นย�้ำถึงกฎที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกคนคือ
การแยกชายแยกหญิง ไม่พูดคุยกัน ไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน
แม้เป็นเพศเดียวกันก็ตาม การรักษาความเงียบ งดการติดต่อ
สื่อสารใด ๆ ทั้งค�ำพูดและแสดงสัญลักษณ์ทางร่างกาย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรักษาวินยั เรือ่ งการตรงต่อเวลา เป็นต้น
โดยกฎดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาเพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภาพใด ๆ
แต่ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ อ ยู ่
ในบรรยากาศทีช่ ว่ ยให้การรักษาศีลมีความบริสทุ ธิ์ ซึง่ จะช่วย
ให้การปฏิบัติประสบผลส�ำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
กฎนี้จะเริ่มใช้เมื่อเริ่มเข้ารับการอบรมหลังจาก
ปฐมนิ เ ทศนี้ แ ล้ ว ผู ้ ป ฏิ บั ติ มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สอน
ของอาจารย์และรักษากฎระเบียบอย่างเดียว ไม่ตอ้ งท�ำอะไร
ทั้งสิ้น มีปัญหาที่ต้องการขอความช่วยเหลือสิ่งใดให้บอก
ธรรมบริกรทั้งชายและหญิงได้ตลอดเวลา โดยแนะน�ำ
ธรรมบริกรที่อยู่ประจ�ำอาคารห้องพักแต่ละหลังทีละคน
ทั้งชายและหญิง ทุกคนทั้งผู้จัดการหลักสูตร ซึ่งธรรมบริกร
ล้วนเป็นอาสาสมัครมารับใช้ธรรมะในการอบรมแต่ละครั้ง
ก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไป

นิพาดาค่อนข้างเครียดและกังวลพอสมควรในกฎ
ระเบียบบางเรือ่ ง โดยเฉพาะเรือ่ งไม่พดู กับใคร ไม่ตดิ ต่อกับใคร
ทั้ง 10 วัน จะไหวไหมเนี่ย แค่ไม่โทรศัพท์ติดต่อใครเลย
ก็ตอ้ งท�ำใจมากพอดูอยูแ่ ล้ว นิศมาและกรนุช สังเกตเห็นแววตา
และสีหน้าของนิพาดาที่แสดงความไม่มั่นใจว่าจะผ่านพ้น
ไปได้ไหม ทั้งสองคนจึงจับมือนิพาดาให้ก�ำลังใจเพื่อน
ขอให้เพื่อนท�ำใจให้สบาย เพราะนี่คือทางปฏิบัติที่จะน�ำเรา
ไปสู่ความสุขที่แท้จริงเราสองคนก็ผ่านมันมาแล้ว ใหม่ ๆ
อาจล�ำบากกายใจหน่อยเพราะเราไม่เคยชินกับกฎระเบียบ
เยีย่ งนี้ แต่ไปสักระยะหนึง่ เราก็จะคุน้ ชินและผ่อนคลายไปเอง
แรก ๆ ก็ตอ้ งใช้ขนั ติความอดทนให้ผา่ นพ้นไปให้ได้ ยากกว่านี้
หลายเรื่องนิพาดาก็ท�ำส�ำเร็จมาแล้ว สู้ ๆ นะเพื่อน นิพาดา
ยิม้ รับเจือ่ น ๆ อย่างพิพกั พิพว่ น เธอมองข้ามไปยังกลุม่ ฝ่ายชาย
เห็นธรรศจ้องมาที่เธอไม่วางตาพร้อมยิ้มและโค้งศีรษะ
ให้ก�ำลังใจแก่เธอด้วยความห่วงใย

เสร็จจากปฐมนิเทศก็ตอ้ งไปพบธรรมบริกรตามฝ่าย
ของตนเอง เพือ่ รับหมายเลขอาสนะและเก้าอีน้ งั่ ในการปฏิบตั ิ
ตลอดหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาจัดให้ตาม
ความเหมาะสม ซึง่ จะเปลีย่ นแปลงไม่ได้ ตอนนีม้ กี ารกัน้ ฉาก
ระหว่างเขตชายเขตหญิงอย่างสมบูรณ์แล้ว โดยไม่มกี ารแยก
เชื้อชาติภาษาใด ๆ แต่ละฝ่ายจะมีป้ายประกาศตาราง
การอบรมและข้อความที่ต้องการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีโต๊ะวางอาหารและเครื่องดื่มแยกตาม
ฝ่ายชายหญิง สรุปแล้วต่อนีไ้ ปจะต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาด
แม้ในฝ่ายเดียวกัน คนที่มาด้วยกันก็จะต้องงดการติดต่อ
พูดคุยหรือแสดงสัญลักษณ์ใด ๆ ต่อกันทั้งสิ้น
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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IT Hero
Teacher COMP

อุปกรณ์ IT กับ เด็ก Gen Z
เทคโนโลยีทก
ี่ า้ วกระโดดอย่างต่อเนือ
่ งในปัจจุบน
ั ท�ำให้มค
ี วามสะดวกสบาย
มีความหลากหลายในการใช้ชีวิต เรียกว่าเป็น Life Style ของคนในปัจจุบัน
โดยเฉพาะเด็กใน Generation Z หรือเด็กที่เกิดมาช่วงปี ค.ศ. 2000 โดยการ
แบ่งพัฒนาการของวัยในแบบต่าง ๆ อย่างเช่น รุ่น Babyboom (Gen B),
Gen X, Gen Y และ Gen Z ซึ่งในแต่ละช่วงวัยนี้ เมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคม
จะสังเกตเห็นความขัดแย้ง ความคิด ทัศนคติ ความแตกต่างกันได้งา่ ยมาก ๆ
เช่น พ่อแม่ไม่เข้าใจลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ครูไม่เข้าใจเด็กนักเรียน นั่นก็เพราะ
Generation ของคนที่เกิดนั้นต่างกัน ท�ำให้ความคิด การตัดสินใจต่างกัน
ดังนัน
้ เด็กทีเ่ ติบโตมาในยุคทีม
่ ค
ี วามสะดวกสบายและเทคโนโลยีเข้าถึงได้งา่ ย ท�ำให้
การใช้ชวี ต
ิ แตกต่างกันออกไปอย่างไรบ้าง ต้องลองมาดูวา่ เด็กยุค Generation Z
หรือเรียกกันติดปากว่า เด็ก Gen Z พวกเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนบ้าง
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วัยรุน่ ยุค Gen Z นัน้ โทรศัพท์มอื ถือ ทัง้ กลุม่ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเรียกได้วา่
เป็นอวัยวะที่ 33 ของชาว Gen Z เลยก็ว่าได้ ตอบสนองชีวิตดิจิทัล โลกออนไลน์
ส�ำหรับชาว Gen Z ไม่ใช่โลกเสมือนแต่คอื โลกความจริงอีกโลกเลยทีเดียว หรือเรียกได้วา่
ขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลย นอกจากนี้สมาร์ทโฟนยังเป็นสิ่งที่ช่วยหาความรู้อื่น ๆ ที่ไม่ได้มี
ในต�ำราได้ตลอดเวลา เรียกว่ามีความรู้มากกว่าคน Gen อื่น ๆ กันเลยทีเดียว
การมีแรงบันดาลใจเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง หรือแม้กระทั่ง
เน็ตไอดอลทีใ่ ช้สอ่ื เป็นตัวช่วยในการแสดงศักยภาพของตัวเองในแต่ละด้าน
ออกมา ท�ำให้เด็ก ๆ Gen นี้ มองบุคคลเหล่านีเ้ ป็นแบบอย่างในการใช้ชวี ติ
เลยก็วา่ ได้ ความคิดความอ่านของเด็ก Gen นี้ เป็นประแภททีค่ ดิ ไว ท�ำไว
ตัดสินใจอะไรก็จะท�ำทันที โดยยังไม่คิดถึงผลที่จะตามมาสักเท่าไหร่
โดยเฉพาะการใช้เงินเพือ่ ตัวเองก่อน เช่น ซือ้ ของทีอ่ ยากได้ ตัดสินใจทีจ่ ะซือ้
ทันทีโดยไม่รีรอ อุปนิสัยส่วนใหญ่เป็นประเภทที่มีความอดทนต�่ำ ทนต่อ
สภาวะการกดดันได้นอ้ ย ซึง่ วิธกี ารเลีย้ งดูของพ่อแม่ทใี่ ช้อปุ กรณ์ไอทีเลีย้ งลูก
ท�ำให้ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ลดลง เนื่องจากขาดปฏิสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว รวมถึงการขาดการยอมรับ
นับถือตนเอง (Self - Esteem) ท�ำให้เด็กรู้สึกว่าด้อยคุณค่าในตัวเอง เกิดความทุกข์
จากการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตตนเองและชีวิตเพื่อนในสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจท�ำให้
เกิดโรคซึมเศร้า แต่รู้หรือไม่ว่าเด็ก ๆ Gen Z เหล่านี้ยังต้องการความรักจากผู้ใหญ่อยู่
ถึงแม้การพูดคุยติดต่อผ่านเทคโนโลยีอย่าง Facebook หรือโซเซียลมีเดียอื่น ๆ ก็ยัง
ไม่สามารถแทนทีก่ ารคุยจริง ๆ ได้ เรือ่ งบางเรือ่ งข้อความไม่สามารถสือ่ ความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงได้
และเด็ก ๆ ทุกคนก็ยงั ต้องการความเข้าใจจากผูใ้ หญ่ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของมนุษย์อยูแ่ ล้ว
ยังยากให้ผู้ใหญ่แสดงความรู้สึกสนใจ ห่วงใย แม้ว่าจะต้องการโลกส่วนตัวขนาดไหน
ก็ตาม ผู้ใหญ่ต้องปรับตัวเข้าหา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของเทคโนโลยีเท่า ๆ
กับที่วิถีของชาว Gen Z ที่รวดเร็วเช่นกัน
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“

พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก
ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนแต่พอดี
หลีกเลี่ยงการเช็คโทรศัพท์มือถือ
ตลอดเวลาที่ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว

“

การท�ำให้เด็ก Gen Z ถอยออกมาจากโลกของเทคโนโลยี สามารถท�ำได้ โดยเริ่มที่ครอบครัว
พยายามหากิจกรรม หรือ ของเล่นเสริมพัฒนาการ อย่างอื่นให้เด็ก เพื่อลดการเล่นโทรศัพท์ ก�ำหนดเวลา
ให้กบั เด็กในการเล่นสมาร์ทโฟนได้ในแต่ละวัน ใช้เวลาอยูก่ บั ลูก ๆ เพิม่ มากขึน้ ออกไปเทีย่ วทุกวันหยุด หรือ
เมื่อมีโอกาส งดการใช้สมาร์ทโฟนในระหว่างการรับประทานอาหาร ไม่ควรอนุญาตให้เด็กใช้สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ตช่วงก่อนเข้านอน และไม่เก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องนอนของเด็ก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เด็กแอบเล่นสมาร์ทโฟน
ทัง้ ก่อนนอนหรือหลังตืน่ นอนในทันที ให้เด็กได้ออกไปเจอเพือ่ น ๆ พยายามให้เด็กมีกจิ กรรมท�ำอยูต่ ลอดเวลา
การได้วิ่งเล่นหรือออกก�ำลังกายก็ช่วยให้เด็กมีสุขภาพดี มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ให้เด็กท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ
ไม่ปดิ กัน้ ความคิดและจินตนาการ จะท�ำให้เด็กออกห่างจากเทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
คือ พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนแต่พอดี หลีกเลี่ยงการเช็คโทรศัพท์มือถือ
ตลอดเวลาที่ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวให้มากที่สุด เพื่อเด็กจะได้ซึมซับพฤติกรรม และเข้าใจ
การใช้เทคโนโลยีได้อย่างพอดี
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

กีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 (อินโดนีเซีย : Pesta Olahraga Musim Panas Asia 2018) หรือชือ
่
ที่เป็นทางการ “กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18” หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “จาการ์ตา ปาเล็มบัง 2018”
เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติทส
ี่ �ำคัญทีส
่ ด
ุ ในทวีปเอเชีย ควบคุมโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ซึง
่ จัดขึน
้ ใน
กรุงจาการ์ตา และเมืองปาเล็มบัง ประเทศอินโดนีเซีย จัดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน พ.ศ. 2561
มี 37 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
ประเทศอินโดนีเซียได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
19 กันยายน พ.ศ. 2557 ในการประชุมสามัญแห่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย สมัยที่ 33 ณ เมืองอินช็อน
ประเทศเกาหลีใต้ กรุงจาการ์ตาเคยเป็นเจ้าภาพมา 1 ครัง
้ คือ กีฬาเอเชียนเกมส์ 1962 (พ.ศ. 2505)
ซึ่งครั้งนี้กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองที่ 3 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มากกว่า 1 ครั้ง และเมือง
ปาเล็มบังเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตเมืองหลวงเมืองที่ 5 ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ รวมถึง
กรุงจาการ์ตาก็ได้รบ
ั เกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ 2018 ส�ำหรับนักกีฬาคนพิการเช่นกัน
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กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 นี้ มีการแข่งขันกีฬา 40 ชนิด รวม 63 ประเภท ชิงชนะเลิศทั้งหมด 465 เหรียญทอง
กระโดดน�้ำ (10)
ว่ายน�้ำ (41)
ระบ�ำใต้น�้ำ (2)
โปโลน�้ำ (2)
ยิงธนู (5)
กรีฑา (48)
แบดมินตัน (7)
เบสบอล (1)
ซอฟท์บอล (1)
บาสเกตบอล (2)
บาสเกตบอล 3 คน (2)
โบว์ลิ่ง (6)
มวยสากล (13)
สปรินต์ (12)
สลาลม (4)
เรือประเพณี (5) บริดจ์ (6)
บีเอ็มเอ็กซ์ (2)
บีเอ็มเอ็กซ์ฟรีสไตล์ (2)
จักรยานเสือภูเขา (4)
จักรยานถนน (4)
จักรยานลู่ (12)
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ศิลปะการบังคับม้า (2)
อีเวนติ้ง (2)
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (2)
ฟันดาบ (12)
ฮอกกี้ (2)
ฟุตบอล (2)
กอล์ฟ (4)
ยิมนาสติกสากล (14)
ยิมนาสติกลีลา (2)
ยิมนาสติกแทรมโพลีน (2)
กาบัดดี (2)
คาราเต้ (13)
ยิวยิตสู (9)
คูราช (8)
ปันจักสีลัต (16)
แซมโบ (6)
วูซู (15)
เจ็ทสกี (4)
ร่มร่อน (6)
ปัญจกีฬาสมัยใหม่ (2)
สเกตความเร็ว (2)

สเกตบอร์ด (4)
เรือพาย (15)
รักบี้ 7 คน (2)
เรือใบ (10)
ยิงปืน (15)
ปีนผา (2)
สควอช (4)
เทเบิลเทนนิส (5)
เทควันโด (12)
เทนนิส (5)
ซอฟท์เทนนิส (5)
ไตรกีฬา (3)
วอลเลย์บอลชายหาด (2)
วอลเลย์บอล (2)
ยกน�้ำหนัก (14)
มวยปล�้ำ (18)
แทรมโพลีน (2)
แฮนด์บอล (2)
ยูโด (15)
เซปักตะกร้อ (6)

สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 เป็นรายการการแข่งขันกีฬาของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย โดยการจัดอันดับ
ตามจ�ำนวนเหรียญที่ได้รับระหว่างเอเชียนเกมส์ 2018 ในจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึง
2 กันยายน พ.ศ. 2561 ดังนี้
อันดับที่

ประเทศ

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1

จีน (CHN)

132

92

65

289

2

ญี่ปุ่น (JPN)

75

56

74

205

3

เกาหลีใต้ (KOR)

49

58

70

177

4

อินโดนีเซีย (INA)*

31

24

43

98

5

อุซเบกิสถาน (UZB)

21

24

25

70

6

อิหร่าน (IRI)

20

20

22

62

7

จีนไทเป (TPE)

17

19

31

67

8

อินเดีย (IND)

15

24

30

69

9

คาซัคสถาน (KAZ)

15

17

44

76

10

เกาหลีเหนือ (PRK)

12

12

13

37

11

บาห์เรน (BRN)

12

7

7

26

12

ไทย (THA)

11

16

46

73

13

ฮ่องกง (HKG)

8

18

20

46

14

มาเลเซีย (MAS)

7

13

16

36

15

กาตาร์ (QAT)

6

4

3

13

16

มองโกเลีย (MGL)

5

9

11

25

17

เวียดนาม (VIE)

4

16

18

38

18

สิงคโปร์ (SGP)

4

4

14

22

19

ฟิลิปปินส์ (PHI)

4

2

15

21

20

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

3

6

5

14
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อันดับที่

ประเทศ

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

21

คูเวต (KUW)

3

1

2

6

22

คีร์กีซสถาน (KGZ)

2

6

12

20

23

จอร์แดน (JOR)

2

1

9

12

24

กัมพูชา (CAM)

2

0

1

3

25

ซาอุดีอาระเบีย (KSA)

1

2

3

6

26

มาเก๊า (MAC)

1

2

2

5

27

อิรัก (IRQ)

1

2

0

3

28

เกาหลี (COR)

1

1

2

4

29

เลบานอน (LBN)

1

1

2

4

30

ทาจิกิสถาน (TJK)

0

4

3

7

31

ลาว (LAO)

0

2

3

5

32

เติร์กเมนิสถาน (TKM)

0

1

2

3

33

เนปาล (NEP)

0

1

0

1

34

ปากีสถาน (PAK)

0

0

4

4

35

อัฟกานิสถาน (AFG)

0

0

2

2

36

พม่า (MYA)

0

0

2

2

37

ซีเรีย (SYR)

0

0

1

1

465

465

622

1,552

รวม (37 ประเทศ)
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
รู้เบื้องต้นอย่างถูกต้องกับการลงทุนในหุ้น

พอมีการพูดถึงหุ้น พูดถึงตลาดหุ้น พูดถึงตลาดหลักทรัพย์ หลายคนคงนึกถึงภาพที่ติดลบทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น
บ่อนพนันขนาดใหญ่ การซื้อขายหุ้นก็เหมือนการเล่นพนัน คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น คนที่มีเงินมากเท่านั้นถึงจะซื้อหุ้นได้
ซื้อหุ้นจะท�ำให้เกิดการล้มละลาย การเกิดฟองสบู่ การขาดทุนมหาศาล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาพลบแทบทั้งสิ้น และ
เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแทบทั้งสิ้น มีคนจ�ำนวนน้อยที่เข้าใจตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องแท้จริง
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ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นของทุกแห่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ส่วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายตราสารทุน หรือที่เรียกว่าหุ้นสามัญของบริษัทต่าง ๆ
ทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้ สามารถระดมเงินทุนเพิม่ เติมจากสาธารณะได้โดยสะดวก และให้ประชาชน
ได้เป็นเจ้าของกิจการของบริษทั ทัง้ หลายเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีบทบาทส�ำคัญในการเป็น
แหล่งระดมเงินทุนจากประชาชน ดังนัน้ หากคุณอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่เงินยังไม่มากพอ
ที่จะไปลงทุนซื้อที่ดินเอง สร้างโรงงานเอง ซื้อเครื่องจักรมาผลิตสินค้าเอง และจ้างคน
มาท�ำงานให้ หากคุณไม่มเี งินมากพอหรือไม่มเี วลามากพอทีจ่ ะไปบริหารจัดการอย่างทีก่ ล่าวมา
ได้แล้ว วิธีการหนึ่งที่จะท�ำให้คุณเป็นเจ้าของกิจการดี ๆ ได้ นั่นคือ “การลงทุนในหุ้น” นี่คือ
เจตนารมณ์ทแี่ ท้จริงของการมีตลาดหุน้ นะครับ ประโยชน์ทเี่ ราจะได้รบั จากหุน้ ทีเ่ ราถือไว้กค็ อื
เมือ่ บริษทั นัน้ มีกำ� ไร เราก็จะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลและก�ำไรจากส่วนต่างของราคาหุน้
และในการซื้อขายหุ้นนั้นก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีเงินหลักแสนหลักล้านถึงจะซื้อหุ้นได้ เรามีเงิน
หลักร้อยหลักพัน ก็ซื้อหุ้นได้ครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นแต่ละตัวในตอนนั้น ซึ่งไม่ได้แพง
อย่างที่หลาย ๆ คนคิดเลยครับ เรื่องนี้จะมาอธิบายรายละเอียดในภายหลังนะครับ
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หุ้นที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ นั้น ก็คือ ตราสารทุน
(Equity Instruments) เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ
(Holder) เพือ่ ระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผูถ้ อื ตราสารทุน
จะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทั้งมีส่วนได้เสียหรือ
มีสทิ ธิในทรัพย์สนิ และรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รบั
ผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มี
ข้อผูกพันว่ากิจการที่ออกตราสารทุนจะต้องจ่ายเงินปันผล
เสมอไป ทัง้ นี้ การตัดสินใจจ่ายเงินปันผลจะขึน้ อยูก่ บั ผลก�ำไร
และข้อตกลงของธุรกิจนัน้ ๆ โดยทัว่ ไปนัน้ “หุน้ ” แบ่งออกเป็น
2 ประเภทด้วยกัน คือ
1. หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสาร
ทีอ่ อกโดยบริษทั มหาชนจ�ำกัด (บมจ.) ทีต่ อ้ งการระดมเงินทุน
จากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของ
บริษัท และมีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนของตัวเองในการตัดสินใจเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั
นอกจากนีผ้ ถู้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ยังมีสทิ ธิได้รบั เงินปันผล
เมื่อบริษัทมีก�ำไรอีกด้วย และยังสามารถขายหุ้นสามัญ
เมื่อเห็นว่าได้ก�ำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น
2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสาร
ประเภทหุน้ ทุนทีผ่ ถู้ อื มีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับ
หุน้ สามัญ มีขอ้ แตกต่างจากหุน้ สามัญ คือ ผูถ้ อื หุน้ บุรมิ สิทธิ
จะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงลงมติในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่จะ
ได้รับสิทธิในการช�ำระคืนเงินทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในกรณี
ที่บริษัทเลิกกิจการ
นอกจากหุ้น 2 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหุ้น
อีกชนิดหนึง่ ทีเ่ รามักจะได้ยนิ กันบ่อยครัง้ ซึง่ จะแตกต่างจากหุน้
2 ประเภทแรก ก็คือ หุ้นกู้ (Debenture / Corporate Bond)
คือ เอกสารที่แสดงสิทธิเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทหรือกิจการใด
กิจการหนึง่ บริษทั ออกหุน้ กูเ้ พือ่ ระดมทุนขยายกิจการ แต่ทำ�
ในรูปของการกูย้ มื ประชาชนโดยก�ำหนดระยะเวลา และอัตรา
ดอกเบี้ยที่แน่นอน ส�ำหรับหุ้นที่ทุกคนพูดถึงกันในตลาดหุ้น
หรือตลาดหลักทรัพย์นี้ จะหมายถึงหุน้ สามัญ ซึง่ จะผูถ้ อื หุน้

จะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการและได้เงินปันผลตามสัดส่วน
ที่เราถือหุ้นอยู่ เมื่อบริษัทนั้นมีก�ำไร
ส�ำหรับประเทศไทยของเรา ตลาดที่เราจะท�ำ
การซื้อขายหุ้นได้มี 2 ตลาดด้วยกัน คือ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai) ความแตกต่างระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดหลักทรัพย์
ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษทั ไทย
และบริษัทต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่มีผลการด�ำเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่อง มีทุนช�ำระแล้ว ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
ในขณะทีต่ ลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นแหล่งระดมทุนของ
ธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีทุนช�ำระแล้ว
ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป
เป็นอย่างไรกันบ้างครับเกีย่ วกับความรูเ้ บือ้ งต้นกับ
การลงทุนในหุน้ หลายคนต้องปรับทัศนคติใหม่เกีย่ วกับตลาดหุน้
แล้วนะครับว่า ไม่ใช่บ่อนพนันขนาดใหญ่ แต่เป็นแหล่งที่
บริษัทมหาชนสามารถระดมทุนจากประชาชนทั่วไปได้
และประชาชนทั่วไปถ้าเห็นว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่ดี
มีความน่าสนใจก็สามารถไปซื้อหุ้นเพื่อเป็นร่วมเป็นเจ้าของ
กิจการกับบริษัทนั้น ๆ ได้ และเมื่อบริษัทนั้นมีก�ำไร ก็จะได้
ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลตามมา เช่น เราเห็นว่า
7-Eleven เป็นบริษัทที่น่าสนใจ เพราะเดินไปไหนมาไหน
ก็เจอ 7-Eleven เต็มไปหมด ลูกค้าก็มีจ�ำนวนมาก เราอยาก
จะเป็นเจ้าของกิจการ 7-Eleven แต่ไม่มีเงินเพียงพอไปซื้อ
แฟรนไชส์ หรือมีเงินแต่ไม่มเี วลาบริหาร เราก็สามารถซือ้ หุน้
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ซึ่งเป็น
เจ้าของ 7-Eleven ได้ เป็นต้น
ในบทต่อเราเราจะมาเล่ากันต่อนะครับว่า ประชาชน
คนธรรมดาอย่างเรา จะไปซื้อขายหุ้นได้จากที่ไหนบ้าง
เดินเข้าไปตลาดหลักทรัพย์เพื่อไปขอซื้อหุ้น หรือเดินเข้าไป
บริษทั มหาชนทีเ่ ราต้องการจะซือ้ หุน้ เลยใช่หรือไม่ ในครัง้ หน้า
เราจะได้ทราบกันครับ
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มุมสุขภาพ
Kinjoo

9

วิธีกินดี

เพือ
่ สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย ได้มี
“ข้อแนะน�ำการบริโภคอาหารเพือ
่ สุขภาพของคนไทย” (Food Based Dietary
Guildlines) 9 ข้อ ดังนี้

1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมูใ่ ห้หลากหลาย และหมัน
่ ดูแลน�ำ้ หนักตัว
          ข้อแนะน�ำนีเ้ ป็นข้อแนะน�ำหลัก  ยึดอาหารหลัก 5 หมู  ่ และเพิม่ ความส�ำคัญของการกินอาหารแต่ละหมู่
ให้มคี วามหลากหลาย  ไม่จำ� เจอยูเ่ พียงอาหารไม่กชี่ นิด น�ำ้ หนักตัวเป็นเครือ่ งบ่งชีอ้ ย่างง่ายถึงภาวะสุขภาพ  
ในผู้ใหญ่ที่กินอาหารได้เหมาะสม   จะมีน�้ำหนักตัวที่เหมาะสม   มีรูปร่างที่ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปและ
มีน�้ำหนักตัวค่อนข้างคงที่   หากสังเกตเห็นว่าน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากน�้ำหนักปกติ   แสดงให้เห็นว่า
เริม่ กินอาหารมากเกินไปแล้ว ควรจะต้องหันมาควบคุมลดปริมาณให้นอ้ ยลง  โดยไม่จำ� เป็นต้องรอให้เสือ้ ผ้า
คับก่อนที่เริ่มรู้สึกตัวเพราะเสื้อผ้าสมัยใหม่มักนิยมใช้สายยืดเพื่อให้สวมใส่สบาย
           หรือหากพบว่าน�้ำหนักตัวลดลงเรื่อย ๆ  ก็ควรต้องให้ความสนใจพร้อมทั้งสังเกตว่ามีการอ่อนเพลีย
ง่วง ซึม หรืออาการทีแ่ ตกต่างไปจากปกติเกิดขึน้ ด้วยหรือไม่ ถ้ามีอาการมากควรพบแพทย์เพือ่ ตรวจสุขภาพ  
ส�ำหรับเด็ก ร่างกายมีการเจริญเติบโต น�้ำหนักตัวควรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตราที่เหมาะสม  ดังนั้น ควรหมั่น
ชั่งน�้ำหนักตัวอย่างน้อยเดือนละครั้ง
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2. กินข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
เพื่อเป็นการรักษาเอกลักษณ์ของคนไทย  จึงให้ความส�ำคัญกับการกินข้าวเป็นอาหารหลัก  ถ้าเป็นไปได้
ควรกินข้าวซ้อมมือ เพราะมีวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน และใยอาหารมากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว ส่วนอาหารแป้ง
เช่น ขนมปัง ก๋วยเตีย๋ ว ขนมจีน ให้กนิ เป็นบางมือ้   อาหารแป้งเป็นอาหารทีผ่ า่ นการแปรรูป ใยอาหารจะมีนอ้ ยกว่า
ในข้าว
3. กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจ�ำ
อาหารหลัก 5 หมู  ่ ของไทยมีเอกลักษณ์ทสี่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ การจัดแยกพืชผัก และผลไม้เป็นอาหาร
หลักคนละหมู่ เนื่องจากประเทศไทยมีพืชผักและผลไม้อุดมสมบูรณ์ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคได้ตลอดปี
พืชผักและผลไม้ให้สารอาหารที่ส�ำคัญหลายชนิด คือ วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร และให้สารอื่นที่มิใช่
สารอาหาร เช่น สารแอนติออกซิแดนท์ทชี่ ว่ ยไม่ให้อนุมลู อิสระท�ำลายเนือ้ เยือ่ และผนังเซลล์ ช่วยชะลอการเสือ่ มสลาย
ของเซลล์  ท�ำให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ ดูสดใส ไม่แก่เกินวัย  นอกจากนีย้ งั ให้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรทีช่ ว่ ยรักษา
สุขภาพ
4. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ�ำ
เป็นการกินอาหารทีใ่ ห้โปรตีน  โดยเน้นปลาและอาหารประเภทถัว่ เมล็ดแห้ง เช่น เต้าหูช้ นิดต่างๆ  ส�ำหรับ
เนือ้ สัตว์ให้เลือกทีไ่ ม่ตดิ มัน หรือทีม่ มี นั น้อย ไข่เป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ควรกินเป็นประจ�ำ เด็กควรกินวันละฟอง  
ผู้ใหญ่ภาวะปกติควรกินวันเว้นวัน หรือสัปดาห์ละ 2 - 3 ฟอง ส่วนคนที่มีปัญหาภาวะโคเลสเตอรอลสูงในเลือด
ควรลดปริมาณลง
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
บางคนอาจมองเห็นว่าน�ำ้ นมเป็นอาหารของต่างชาติ  ไม่ควรส่งเสริมการบริโภค  น่าจะให้คนไทยไปบริโภค
อาหารอย่างอื่นจะดีกว่า   อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาโดยรวม จะเห็นได้ว่าน�้ำนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์สมบูรณ์  
เป็นแหล่งอาหารของโปรตีน แคลเซียม วิตามินบี 2 และแร่ธาตุต่าง ๆ นอกจากนี้น�้ำนมเป็นอาหารที่กินง่าย
ราคาไม่แพงเกินไป มีหลายชนิดหาได้ทั่วไป จึงเป็นการสะดวกที่จะใช้เป็นอาหารส�ำหรับคนทุกวัย
ในกรณีทห่ี ว่ งว่าดืม่ นมมาก ๆ อาจท�ำให้อว้ น ผูบ้ ริโภคสามารถเลือกดืม่ นมพร่องไขมันได้ และในเวลาเดียวกัน
ควรควบคุมปริมาณไขมันในอาหารชนิดอื่นด้วย เพราะเพียงไขมันจากน�้ำนมอย่างเดียวไม่น่าที่จะท�ำให้เกิดโรค
อ้วน
ปริมาณที่แนะน�ำคือ เด็กควรดื่มวันละ 1 - 2 แก้ว ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรดื่มวันละ 1 แก้ว
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6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
          ถึงแม้ไขมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาโภชนาการ เช่น โรคอ้วนภาวะไขมันในเลือดสูงที่น�ำไปสู่โรคหัวใจ
ขาดเลือดได้   แต่รา่ งกายต้องการไขมันเพือ่ สุขภาพด้วยเช่นกัน เพียงแต่จะต้องควบคุมปริมาณและชนิดของไขมัน
ที่จะบริโภคให้เหมาะสม  ลดอาหารที่มีไขมันมาก เช่น หมูสามชั้น ขาหมูพะโล้ และอาหารที่ใช้น�้ำมันหรือ
กะทิจ�ำนวนมากในการประกอบอาหาร
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
          ส่วนประกอบส�ำคัญของอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด  ได้แก่   น�้ำตาล และเกลือแกง  ซึ่งส่วนประกอบ
ทั้ง 2 ชนิดเมื่อบริโภคมากเกินไป พบว่าเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดโรคอ้วน และโรคความดันโลหิตสูง
         วิธีปฏิบัตินอกจากการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัดแล้ว  ผู้บริโภคควรพยายามรับประทาน
อาหารที่มีรสธรรมดา ไม่ควรที่จะต้องเติมน�้ำตาลหรือเกลือเพิ่มเติมในอาหารที่ปรุงแล้ว หรือหันมากินอาหาร
แบบไทยเดิม ที่มีกับข้าวหลายชนิดเพื่อให้เกิดรสชาติที่หลากหลาย
8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน
          การกินอาหารที่สะอาดนับเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะจะช่วยลดอันตรายจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น
เชื้อโรค พยาธิ สารพิษ สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ผู้บริโภคควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ มีการผลิต
ที่ถูกต้อง มีการเก็บรักษาที่เหมาะสม  อาหารส�ำเร็จรูปควรบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด มีฉลากที่ถูกต้อง
บอกวันหมดอายุ ส่วนประกอบ ชื่ออาหาร สถานที่ผลิต
          นอกจากนี้ผู้บริโภคควรมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
การใช้ช้อนกลาง หรือใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารมากกว่าการใช้มือ
9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
         เมื่อดื่มมาก จะมีผลท�ำให้การท�ำงานของระบบสมองและประสาทช้าลง  ท�ำให้เกิดการขาดสติได้ง่าย  
อันจะน�ำไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคตับแข็งและการขาดสารอาหารทีส่ ำ� คัญหลายชนิด
ดังนั้นควรลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด

ข้อแนะน�ำการบริโภคอาหารส�ำหรับคนไทยทั้ง 9 ข้อดังกล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริโภค
ชาวไทยทุกคน เป็นการให้ค�ำแนะน�ำในทางปฏิบตั ไิ ด้ชดั เจนขึน้ และมีความยืดหยุน่ ในตัว ทีแ่ ต่ละคนสามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับตนเองได้ เพื่อสุขภาพที่ดี

ที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98 วิทยาจารย์

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ความคิดของ

คน

เมือ
่ พูดถึง “ความคิด” ก็ตอ
้ งเติมค�ำว่า “ของคน” เข้าไปด้วย ...เป็น
“ความคิดของคน” ซึง
่ หมายถึงเฉพาะของคนเท่านัน
้ จริง ๆ แปลว่าจะเว้น
ไม่พูดถึงความคิดของสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น แมว นก ไก่ กระต่าย จิ้งจก หรือ
แม้กระทัง
่ ต้นไม้ทเี่ รานึกว่ามันจะไม่คด
ิ อะไร เอาเข้าจริง ๆ ต้นไม้กค
็ ด
ิ เหมือนกัน
โดยเฉพาะตอนทีถ
่ ก
ู คนฟันทีล
่ �ำต้นโดยหวังจะโค่นให้ลม
้ ลง ตอนนัน
้ ต้นไม้
ก็จะคิดแช่งคนฟัน ขอให้มีอันเป็นไป เช่นนี้เป็นต้น ถ้าเราขืนไปพูดถึง
ความคิดของต้นไม้ก็จะมีคนหาว่าเรา “บ้า” เป็นแน่แท้
อย่ากระนั้นเลย เราพูดถึงเฉพาะ “ความคิดของคน” ก็พอ
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พจนานุกรมให้ความหมายค�ำว่า “คิด” หมายถึง
นึก เอาใจหรือความรู้สึกท�ำให้นึกรู้ คะเน คาด
แล้วก็ยกตัวอย่างการคิดไปอีกหลายค�ำทีม่ คี วามหมาย
ต่างกันออกไป เช่น คิดตก คิดถึง คิดบัญชี คิดผิด คิดมาก
คิดไม่ถึง คิดลึก คิดเล็กคิดน้อย คิดสมบัติบ้า คิดสั้น
คิดหน้าคิดหลัง คิดเห็น คิดออก คิดอ่าน เป็นต้น
อันทีจ่ ริงยังมีคำ� ลักษณะเดียวกันนีอ้ กี เยอะมากทีย่ งั ไม่มี
คนให้ความหมายไว้อย่างเป็นทางการ เช่น คิดเป็น
คิดได้ ไม่ได้คิด คิดยาก คิดลึก คิดเร็ว คิดตลอด
ไม่กล้าคิด คิดได้ไง คิดดี คิดหยาบ คิดโง่ ๆ ชวนคิด
ช่างคิด คิดดัง ฯลฯ
สมัยก่อนเวลาเรียนเลขคณิต ครูมกั จะให้เรา
ฝึกหัดคิดในใจ เรียกว่า “เลขคณิตคิดในใจ” โดยให้โจทย์
มาแล้วให้เราตอบโดยไม่ให้ขดี เขียนบนกระดาษเหมือน
ท�ำเลขปกติ โดยเฉพาะการบวก ลบ คูณ หาร ง่าย ๆ
ใครคิดได้ก่อนให้ยกมือแล้วตอบแข่งกัน ใครตอบได้
ถูกต้องไวกว่า ก็จะได้รางวัลเป็นเสียงปรบมือจากเพือ่ น
ทั้งห้อง
ครูยงั ให้เราฝึกบวกเลขทะเบียนรถบ้าง บวกเลข
ในธนบัตรบ้าง แบ่งของด้วยการหารในใจบ้าง เป็นที่
สนุกสนาน นอกจากนี้ ทุกวิชาต่างก็มเี รือ่ งให้เราฝึกคิด
จนคิดได้ คิดเป็น คิดดี คิดชอบ คิดไว การคิดเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
ในชีวิต เป็นการฝึกสมองให้ท�ำงาน ยิ่งคิดก็ยิ่งฉลาด
แหลมคม เรียนได้เร็วขึ้น รอบรู้มากขึ้น จนกลายเป็น
“คนเก่ง” อันหมายถึง เรียนเก่ง ท�ำงานเก่ง สอนเก่ง
บริหารเก่ง ฯลฯ ไปในที่สุด
อย่างไรก็ตามคนเรานัน้ คิดไม่เหมือนกัน มองเห็น
สิง่ ของหรือเรือ่ งราวอย่างเดียวกัน แต่คดิ ไปคนละเรือ่ ง
จนกลายเป็นวิวาทะ อันเป็นต้นเหตุของการ “ฟาดปาก”
ดังที่เห็นกันอยู่เสมอ
นักวิชาการได้ศกึ ษาวิจยั ถึงเหตุผลทีค่ นเรา
คิดต่างกัน สรุปได้ว่าความไม่เข้าใจของคน เป็นเรื่อง
ทีเ่ กิดขึน้ เป็นปกติในทุก ๆ ทีท่ เี่ ราต้องอยูร่ ว่ มกัน จากใน
ครอบครัวจนถึงในสังคมต่าง ๆ ความไม่เข้าใจกัน
และความขัดแย้งกันจึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
ในทุกสังคม ซึง่ หนึง่ ในสาเหตุของความไม่เข้าใจทีเ่ กิดขึน้
มาจากความคิดหรือทัศนคติทไี่ ม่ตรงกัน โดยเหตุของ
ความคิดและทัศนคติทตี่ า่ งกันทีว่ า่ นีม้ าจากปัจจัย 4 ข้อ
เป็นอย่างน้อย คือ
100 วิทยาจารย์

1

ความรู้ไม่เท่ากัน
หรือรู้ต่างกัน

คนเรามีประสบการณ์ตา่ งกัน ท�ำให้มคี วามรู้ “ไม่เท่ากัน” และ
“ไม่ตรงกัน” ประสบการณ์ที่แตกต่างกันจะท�ำให้แต่ละคน
แสดงออกไม่เหมือนกัน นอกจากเรือ่ งข้อมูลทีม่ ไี ม่เท่ากันแล้ว
ข้อมูลที่แต่ละคนมีก็อาจจะไม่ตรงกันด้วยก็ได้ บางครั้ง
ในเรือ่ งเดียวกัน อาจจะมีขอ้ มูลในการรับรูไ้ ม่ตรงกันทัง้ ทีเ่ ป็น
เรื่องเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการปรับข้อมูลให้ตรงกัน คือ
“การรับฟังให้มากขึน้ ” ดังทีผ่ รู้ มู้ กั พูดเสมอว่า “การรับฟังมากขึน้
แม้จะยังไม่ยอมรับได้ก็ยังดีกว่าไม่รับฟังอะไรเลย”

2

ต่างคนต่างมี
“จุดสนใจ”
ไม่สอดคล้องกัน

สิ่งที่เป็นความสนใจหรือความต้องการลึกๆ จริงๆ ในใจ
ที่เรียกว่า “จุดสนใจ” (Interest) นั้นย่อมมีความแตกต่างกัน
ได้ ซึ่งถ้าแตกต่างกันแต่ไม่ขัดกันก็ไม่เป็นไร ไม่มีเรื่อง ไม่มี
ข้อขัดแย้ง แต่ถ้า “ต่างกัน” และ “ขัดกัน” ก็จะเกิดความคิด
ที่ขัดแย้งกัน
การรับฟังอย่างเปิดใจกว้างให้มากขึ้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการปรับ “จุดสนใจ” ของเราให้เป็นไปในทางทีผ่ อู้ นื่ สามารถ
ยอมรับได้มากขึ้น รู้ว่าผู้อื่นเขาต้องการอะไร ไม่มองอะไร
แบบผิวเผินและรีบสรุปเอาเองโดยไม่รบั ฟังความคิดเห็นใคร
จะเป็นเรื่องดีที่สุด

3

“หลักคิด”
ไม่เหมือนกัน

“หลักคิด” เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะเปลี่ยน เพราะมันเป็นเหมือน “ตะกอน” ของความคิด ความเชื่อ
และประสบการณ์ทสี่ งั่ สมมาตลอดทัง้ ชีวติ ตัง้ แต่การเลีย้ งดูในวัยเด็ก การศึกษา และสังคมแวดล้อม
ต่าง ๆ ซึง่ เราไม่สามารถบอกได้วา่ ใครคิดผิด ใครคิดถูก ไม่มหี ลักคิดใดดีกว่าหรือแย่กว่า การยอมรับ
ในความแตกต่างของหลักคิด ยอมรับว่านัน่ คือ หลักคิดของเขา และไม่ควรพยายามเปลีย่ นหลักคิด
ของเขาในทันทีภายในระยะเวลาอันสั้น ควรให้เวลาและอาศัยเหตุผลที่ดีกว่า เหมาะสมกว่า
มาช่วยปรับหลักคิดหรือความคิดให้โอนเอนเข้าหากันให้ได้

4

“การรับรู้”
ไม่เหมือนกัน

แม้ว่าคนสองคนที่มี “หลักคิด” เหมือนกัน มี “จุดสนใจ” เหมือนกัน และมี “ข้อมูล” ที่เท่ากันและ
ตรงกัน ก็ยงั จะมีความคิดทีแ่ ตกต่างกันได้ เพราะว่า “การรับรู”้ หรือ “Perception” ทีเ่ กิดขึน้ ในสมอง
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ (1) Selection คือ มนุษย์จะเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจก่อนอื่น
เรื่องไหนที่ตนเองไม่สนใจก็จะไม่เกิดการรับรู้ หรือเกิดการรับรู้น้อย (2) Organization คือ การจัด
ระเบียบสิ่งเร้าที่เข้ามาในสมอง ให้เป็นไปตามหมวดหมู่ โดยใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิม
ในการจัดระเบียบ และ (3) Interpretation คือ การน�ำเอาสิง่ ทีร่ บั รูน้ นั้ น�ำมาตีความ โดยอาศัยความรู้
ประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และจุดสนใจ เพื่อตีความสิ่งเร้านั้น

การสร้างความรับรู้ ในขั้นตอนแรก (Selection) จึงเกี่ยวพันกับศิลปะของการสื่อสารเพื่อ “เปิดใจ” ให้ผู้ฟัง
รับเอาสิ่งที่อยากรู้ และสื่อเข้าไปอยู่ในความคิดของผู้ฟังให้ได้ โดยไม่ใช้วิธีการบังคับ หรือกรอกหู แต่ต้องใช้วิธีการ
พูดสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเปิดใจรับฟังและน�ำไปจัดระเบียบ พร้อมตีความสิ่งที่รับเข้ามานั้น ให้ตรงตามที่เราอยากจะสื่อ
ออกไปให้ผู้อื่นรู้
“ความคิดของคน” มันวุน่ อย่างนีน้ เี่ อง ต่อไปก็เป็นหน้าทีท่ เี่ ราจะร่วมกันสร้างสรรค์สงั คม ให้นา่ อยูข่ นึ้
ด้วยการเรียนรู้ตนเองมากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นด้วย …แม่นบ่
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เพลินใจในไทเป
คนจีนแผ่นดินใหญ่ทั่วไปมองว่าแผนที่
ประเทศตั ว เองมี รู ป ร่ า งเหมื อ นไก่ โดยมี
เกาะไหหล�ำเป็นขาข้างซ้าย และเกาะไต้หวันเป็น
ขาข้างขวา ซึ่งเป็นดินแดนที่จีนแผ่นดินใหญ่
ยังผนวกรวมไม่ได้

ถ้าวันหนึ่งวันใด ไก่ตัวนี้เกิดขาขาดไปข้างหนึ่ง
เหลือเพียงข้างเดียว กลายสภาพเป็นไก่พกิ ารไม่สมประกอบ
ขึ้นมา คนจีนแผ่นดินใหญ่คงยอมไม่ได้เป็นแน่ เพราะคนจีน
พร�ำ่ สอนกันมาว่า ไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของจีน แต่ถา้ ถาม
ความเห็นคนไต้หวันแล้วล่ะก็ ค�ำตอบคงจะกลับตาลปัตร
อย่างไม่ต้องสงสัย
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คนจีนแผ่นดินใหญ่นนั้ อ่อนไหวมากกับเรือ่ งบูรณภาพ
แห่งดินแดน นอกจากไต้หวันแล้ว จีนยังมีดนิ แดนทีม่ ปี ญ
ั หา
เกี่ยวกับการรวมชาติอีก 2 - 3 แห่ง มี ทิเบต ซินเจียงอุยกูร์
เป็นต้น
อย่างเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวว่านิตยสารชื่อดังของ
อินเดียได้ออกแบบภาพหน้าปกเป็นรูปแผนที่จีนที่มีสภาพ
เว้าแหว่ง เนื่องจากได้ตัดดินแดนไต้หวันและทิเบตออกจาก
แผนที่ สร้างความเดือดเนือ้ ร้อนใจให้แก่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่
จนต้องออกมาตีโพยตีพายกันยกใหญ่
อย่างไรก็ตาม แม้ความสัมพันธ์ทางการเมือง
โดยเฉพาะประเด็นการรวมชาติระหว่างสองจีน จะยังอึมครึม
ทึม ๆ เทา ๆ เพราะยังไม่มที ที า่ จะหาข้อสรุปร่วมกันได้ในเร็ววัน
แต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้วล่ะก็ สบายใจ

หายห่วง เห็นได้จากมีการไปมาหาสูแ่ ละการค้าการลงทุน
ข้ามช่องแคบอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้น�ำ
ทัง้ สองฝ่ายตกลงใจทีจ่ ะแยกความสัมพันธ์ทางการเมือง
ออกจากเศรษฐกิจการค้า และปล่อยให้ปัญหาดินแดน
เป็นเรื่องของอนาคต
ด้วยพืน้ ฐานทางเชือ้ ชาติทเี่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ท�ำให้การไปเยือนเกาะไต้หวันให้ความรู้สึกไม่ต่างจาก
การเยือนจีนแผ่นดินใหญ่เท่าใดนัก แต่จะบอกว่าไม่ตา่ งกันเลย
ก็ไม่ได้ เพราะนอกจากไต้หวันจะมีรากฐานทางวัฒนธรรม
เช่นเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้ว ไต้หวันยังได้รับ
อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมไม่ น ้ อ ยมาจากแดนซามุ ไ ร
ด้วยเคยตกเป็นเมืองขึน้ ของญีป่ นุ่ นานถึง 50 ปี หลังจาก
ที่ ร าชวงศ์ ชิ ง พ่ า ยแพ้ ส งครามและถู ก บั ง คั บ ให้ เ ซ็ น
สนธิสญ
ั ญาชิโมะโนะเซะกิ ยกไต้หวันให้อยูใ่ นการปกครอง
ของญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1895 (ตรงกับรัชกาลที่ 5 ของไทย)
ท�ำให้บางคนทีไ่ ปเยือนไต้หวันกลับมากล่าวว่า “ไปไต้หวัน
นึกว่าไปญีป่ นุ่ ” หรือ “ไต้หวันคือญีป่ นุ่ ทีถ่ กู กว่า” ซึง่ ล้วนแล้ว
แต่สะท้อนให้เห็นถึงควันหลงของวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ที่ยังคงปกคลุมเหนือดินแดนไต้หวันได้เป็นอย่างดี
กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นที่ยังคงหลงเหลือนั้น
มีตั้งแต่อาหารการกิน สภาพบ้านเรือนที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมไปถึงอุปนิสยั ของผูค้ น ทีส่ ร้างความประทับใจ
จนหลายคนเอ่ยปากชมว่า มีระเบียบวินัยสูง มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน และอัธยาศัยดี
แต่ ภ ายใต้ ค วามรุ ่ ม รวยทางวั ฒ นธรรมที่
ผสมผสานกันอย่างลงตัวนั้น ไต้หวันยังได้เผยให้เห็น
ความน่าทึ่งในแง่ความทันสมัยของบ้านเมือง และ
เจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมีสมญานาม “สี่เสือแห่งเอเชีย” การันตีคุณภาพ

ในแง่ความงามทางธรรมชาติ ไต้หวันก็ไม่เป็นสอง
รองใคร ขนาดฝรั่งโปรตุเกสที่ล่องเรือผ่านมาแถวนี้ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 17 ยังต้องร้องว้าว พร้อมตั้งชื่อให้แก่เกาะ
รูปร่างคล้ายหัวมันเทศนีว้ า่ “Formosa” (ฟอร์โมซา) ซึง่ แปลว่า
“สวยงาม” จากนัน้ ไม่นาน ชือ่ ฟอร์โมซาเป็นทีร่ จู้ กั ของชาวโลก
อย่างแพร่หลาย ก่อนจะค่อย ๆ ถูกบดบังด้วยชื่อ “ไต้หวัน”
ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
ทุกวันนีบ้ นเกาะไต้หวันมีแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
สวย ๆ เต็มไปหมด แต่ละแห่งล้วนยังคงความอุดมสมบูรณ์
ไว้เต็มเปี่ยม เพราะชาวไต้หวันช่วยกันทะนุถนอมราวกับ
ไข่ในหิน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบื่อแสงสีของเมืองใหญ่อย่าง
ไทเปเมื่อไหร่ อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปหาความส�ำราญ
จากความสงบและสายลมแสงแดดดูบ้าง จะเป็นชายหาด
ทะเลสาบ หรือหัวไร่ปลายดอย ไต้หวันเธอมีให้เลือกทุกแบบ
ตามใจปรารถนา
ไปไหนมาไหนบนเกาะแห่งนี้ จะใกล้ไกล ก็สบายใจ
หายห่วง เพราะโครงข่ายคมนาคมหลากหลายรูปแบบทีท่ นั สมัย
โดยเฉพาะการคมนาคมทางราง ท�ำให้การเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเทีย่ วไม่วา่ ทีใ่ ดเป็นเรือ่ งง่ายแสนง่าย ถ้าต้องการ
ตะลอนเที่ยวเฉพาะภายในกรุงไทเป แค่รถไฟฟ้าอย่างเดียว
ก็เอาอยู่แล้ว หรือถ้าอยากไปเที่ยวตามต่างจังหวัดก็ไม่ใช่
ปัญหา เพียงใช้บริการรถไฟความเร็วสูง ชั่วพริบตาเดียว
ก็ถึงที่หมาย
แขกต่างถิ่นที่มีโอกาสไปเยือนไต้หวัน รับรองได้ว่า
ร้อยทัง้ ร้อยไม่มใี ครทนต่อแรงยัว่ เย้าของเมืองหลวงทรงเสน่ห์
ที่ชื่อ “ไทเป” ได้ ต้องปรี่เข้าไปท�ำความรู้จักกันเสียทุกราย
และปรากฏว่ า มี ห ลายคนเหมื อ นกั น ที่ ห ลงเสน่ ห ์ เ ธอ
จนหัวปักหัวปร�ำ ต้องเทียวไล้เทียวขื่อ แวะเวียนไปเที่ยวหา
เป็นหลายครั้งหลายหน

วิทยาจารย์ 103

ถ้าเอ่ยถึงเมืองไทเป เชือ่ ว่านักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ตอ้ งมีภาพ
“ตึกไทเป 101” อยูใ่ นหัวด้วยแน่ ๆ เพราะเจ้าตึกทีว่ า่ นีเ้ ป็นเสมือน
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งควบต� ำ แหน่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข องประเทศ
ไปแล้วก็ว่าได้ ไม่ต่างจากหอไอเฟลที่ปารีส โอเปราเฮ้าส์ที่ซิดนีย์
หรือตึกแฝดที่กัวลาลัมเปอร์
นับตัง้ แต่ตกึ ไทเป 101 อวดโฉมต่อชาวโลกใน ค.ศ. 2004
มันก็ทำ� หน้าทีเ่ ป็นนางกวักเรียกเงินเรียกทองเข้าประเทศเป็นว่าเล่น
โดยเฉพาะเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวทุกมุมโลก ไม่ต้องไปดู
อื่นไกล ดูแค่จ�ำนวนนักท่องเที่ยวไทย ก็จะเห็นตัวเลขที่พุ่งทะยาน
แบบรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี
มาถึงไทเปทัง้ ที ไม่วา่ ใครก็ใคร คงอยากขึน้ ไปสัมผัสความสูง
และความเสียวบนยอดตึกที่เคยครองแชมป์ตึกสูงที่สุดของโลก
ซึง่ มีจำ� นวนชัน้ เท่ากับชือ่ ของตึก ตึกไทเป 101 เป็นเจ้าของสถิตโิ ลก
เป็ น เวลาราว ๆ 5 ปี ก่ อ นที่ จ ะเสี ย บั ล ลั ง ก์ แ ชมป์ ใ ห้ แ ก่ ตึ ก
บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) ของดูไบไปใน ค.ศ. 2010
จุดชมวิวของตึกไทเป 101 ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ ที่ 89 ซึง่ เป็นที่
ที่แขกเหรื่อทุกคนจะถูกปรนเปรอด้วยทิวทัศน์อันตระการตาของ
ป่าคอนกรีตผืนใหญ่กว้างไกลสุดลูกหูลกู ตา แต่พอครัน้ พระอาทิตย์
ลาลับขอบฟ้า ภาพที่ปรากฏตรงหน้า กลับกลายเป็นทะเลดวงไฟ
นับล้านดวง ก�ำลังส่องแสงทอประกายวิบวับจับตาจับใจ
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หากต้องการรู้จักไต้หวันในเชิงประวัติศาสตร์
การสร้างชาติ คงไม่มีสถานที่แห่งใดจะเหมาะไปกว่าการไป
เยีย่ มเยือนศาลานุสาวรียเ์ จียงไคเช็ก (Chiang Kai - Shek
Memorial Hall) ผูไ้ ด้รบั การยกย่องให้เป็นบิดาของประชาชาติ
ไต้หวัน
เจียง ไคเช็กผู้นี้เป็นผู้น�ำในการอพยพรี้พลพร้อม
พลเมืองจ�ำนวนหลายแสนคน ข้ามฝัง่ มาตัง้ รกรากในไต้หวัน
หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองกับฝ่ายคอมมิวนิสต์
ที่น�ำโดยเหมาเจ๋อตุง
ในครั้งแรก เจียง ไคเช็กตั้งใจเพียงจะจัดตั้งรัฐบาล
พลัดถิน่ เป็นการชัว่ คราว รอคอยเวลาอันเหมาะสมทีจ่ ะยกทัพ
กลั บ ไปทวงแผ่ น ดิ น มั ง กรคื น จากรั ฐ บาลคอมมิ ว นิ ส ต์
แต่แล้วเมือ่ วันเวลาผ่านไป ความหวังของเจียง ไคเช็กก็คอ่ ย ๆ
ริบหรี่ลงเรื่อย ๆ เพราะรัฐบาลที่ปักกิ่งแข็งแกร่งเกินกว่า
จะต่อกรได้ จวบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวติ นับเป็นเวลารวม 26 ปี
บนแผ่นดินไต้หวัน ความหวังข้อนีข้ องเขาก็ยงั คงเป็นได้แค่ฝนั
ที่ไม่อาจเป็นจริงได้ แม้จนทุกวันนี้
ถึงแม้ว่าเจียง ไคเช็กจะไม่อาจน�ำมากองทัพและ
พลเมืองกลับสูม่ าตุภมู ไิ ด้อกี แต่คณ
ุ งามความดีของเขาก็นบั ว่า
มากมายมหาศาล โดยเฉพาะด้านการรักษาอ�ำนาจอธิปไตย
และเสริมสร้างความมัง่ คงของชาติ จนไต้หวันสามารถรักษา
เนื้อรักษาตัวให้รอดพ้นจากเขี้ยวเล็บของพญามังกรที่แสดง
อาการฮึกฮักอยู่บ่อยครั้ง
ขณะที่กองก�ำลังของฝ่ายจีนคณะชาติมีทีท่าจะ
เพลี่ยงพล�้ำแก่ฝ่ายจีนคอมมิวนิสต์ เจียง ไคเช็กได้สั่งการ
ให้เคลือ่ นย้ายทรัพย์สมบัตลิ ำ�้ ค่าจากพระราชวังต้องห้ามทีป่ กั กิง่
ปริมาณหลายสิบล�ำเรือมายังไต้หวัน ทรัพย์สมบัติดังกล่าว
ปัจจุบันได้น�ำมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังกู้กง
(National Palace Museum) ซึ่งมีวัตถุโบราณอยู่ในความ
ครอบครองรวมกันถึง 7 แสนชิ้น ท�ำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ติดอันดับหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ทว่า ส่วนที่
น�ำจัดแสดงมีจ�ำนวนเพียง 1 ใน 100 ส่วนเท่านั้น
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ว่ากันว่าวัตถุโบราณทีข่ นย้ายมาไว้ทไี่ ต้หวัน
ล้วนแล้วแต่เป็นของดีของวิเศษ ที่ถูกเลือกสรรมา
อย่างพิถีพิถัน ฉะนั้น หากต้องการชม “ที่สุด” ของ
ศิลปะจีน โดยเฉพาะสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชงิ
จึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเดินทางไปชม
ที่ไต้หวันเท่านั้น
วัตถุโบราณชิน้ เอกของพิพธิ ภัณฑ์ทคี่ วรไปดู
ให้เห็นบุญตาก็อย่างเช่น หยกรูปผักกาดขาว ที่มี
กาบใบเป็นสีขาว แต่สว่ นใบเป็นสีเขียวเงาวับ ซึง่ แกะสลัก
ได้ละเอียดลออสมจริงมาก โดยเฉพาะส่วนใบนั้น
แกะได้บางเฉียบ ดูพลิ้วไหวราวกับใบผักสด ๆ
อีกชิน้ หนึง่ ก็เลอเลิศไม่แพ้กนั คือ หินแกะสลัก
รูปหมูสามชัน้ สีนำ�้ ตาลอมส้ม ทีช่ า่ งบรรจงแกะสลัก
ส่ ว นหนั ง และชั้ น เนื้ อ หมู ใ ห้ มี ผิ ว สั ม ผั ส และสี สั น
เหมือนหมูสามชั้นย่างไฟทุกกระเดียดนิ้ว เหมือนจน
ไม่อยากเชื่อสายตาว่าวัตถุชิ้นนี้ได้มาจากก้อนหิน
ที่แข็งกระด้าง
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ส�ำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ใจกลาง
เมืองไทเปยังมีอกี หนึง่ สถานทีท่ นี่ า่ สนใจ คือ วัดหลงซาน (Longshan
Temple) ซึ่งเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
วัดแห่งนีส้ ร้างขึน้ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 เพือ่ ถวายแด่เจ้าแม่กวนอิม
กระนัน้ ภายในวัดก็ยงั พบรูปเคารพของเทพเจ้าองค์อนื่ ๆ ทัง้ ในศาสนาพุทธ
และลัทธิความเชื่ออื่น ๆ อีกไม่ต�่ำกว่า 100 องค์

แม้วัดแห่งนี้มีอายุเกือบ 300 ปี ทว่า สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่พบเห็นภายในวัดมีอายุเพียง
80 ปีเท่านั้น เนื่องจากถูกระเบิดท�ำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยทหารอเมริกา เพราะ
สงสัยว่าวัดแห่งนี้ใช้เป็นซ่องสุ่มอาวุธของกองทัพญี่ปุ่น รู้แบบนี้ก็พาให้เกิดความเศร้าสลดใจ
ที่มรดกล�้ำค่าแห่งนี้ ต้องสูญสลายไปเนื่องจากความกระหายสงครามของมนุษย์ เช่นเดียวกันกับ
มรดกของมนุษยชาติอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแห่งทั่วโลก และพาลท�ำให้นึกเลยไปถึงกรณีพระราชวัง
ที่มัณฑะเลย์ของพม่า ที่ถูกทหารอังกฤษทิ้งระเบิดวอดวายไปจนไม่เหลือซาก เพียงเพราะต้องการ
ท�ำลายฐานที่มั่นของทหารญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งนับเป็นความสูญเสียมรดกล�้ำค่า
ครั้งส�ำคัญของโลกอันประเมินค่ามิได้
กลิน่ ธูปควันเทียนทีล่ อยตลบอบอวล และผูค้ นทีเ่ นืองแน่นตลอดทัง้ วัน บ่งบอกได้เป็นอย่างดี
ถึงความส�ำคัญของวัดหลงซานส�ำหรับชาวพุทธในไต้หวัน นอกจากที่นี่จะเหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้
เกีย่ วกับระบบความเชือ่ ของคนท้องถิน่ แล้ว ยังมีศลิ ปะสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ให้ได้เพลินตา
เพลินใจกันอีกด้วย
ใครที่มีโอกาสไปเยือนไทเป มักกลับมาพร้อมกับชั้นไขมันรอบเอวที่หนาขึ้นกันเป็นแถว
เพราะห้ามใจไม่ไหวกับความยั่วยวนใจของหน้าตา สีสัน และรสชาติอาหารของเมืองนี้ เจอที่ไหน
เป็นอดไม่ได้ ต้องแวะชิมกันเกือบทุกทีใ่ นเมืองไทเป มียา่ นของกินอร่อย ๆ ให้เลือกชิมเกือบทุกหัวระแหง
แต่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุด คงเป็นย่านตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market) ซึ่งมีร้านอาหาร
ริมทางรวมตัวกันหลายร้อยร้าน ซึง่ มีนกั ชิมให้ความสนใจไปเดินซือ้ หาของกินแน่นขนัดในทุกค�ำ่ คืน
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อีกย่านหนึง่ ทีม่ รี า้ นอาหารอร่อยๆ เพียบ คือ ซีเหมินติง้
(Ximending) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังและคึกคักที่สุดของ
ไทเป ขนาดได้รบั ฉายาว่า “ฮาราจูกแุ ห่งไทเป” (Harujuku of
Taipei) ถ้าอยากลิม้ ลองของกินเด็ด ๆ พร้อมกับจิบบรรยากาศ
แบบมหานครที่ น ่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจด้ ว ยล่ ะ ก็ ซี เ หมิ น ติ้ ง
เนี่ยเหมาะที่สุดแล้ว
ออกนอกเมืองไทเปไปหน่อย มีเมืองเล็ก ๆ ชือ่ จิว่ เฟิน่
(Jiufen) ซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old
Street) ตลอดถนนสายแคบ ๆ สายนีม้ รี า้ นขายอาหารคาวหวาน
แบบพื้ น เมื อ งมาให้ เ ลื อ กชิ ม อย่ า งละลานตาอย่ า งกั บ
กลัวพลพรรคนักชิมจะผอม ขอเตือนว่าเวลาเดินถนนโบราณ
จิว่ เฟินต้องใช้สติ เพราะไม่เช่นนัน้ งานนีม้ หี วังอิม่ จนปวดท้อง
แหง ๆ
เต็มอิม่ กับแหล่งท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมกันไปแล้ว
คราวนีเ้ ราไปเทีย่ วชมความงดงามของธรรมชาติในเมืองไทเป
และเมืองข้างเคียงกันบ้าง
ใครจะเชือ่ ว่า มหานครอย่างไทเปทีม่ ตี กึ รามบ้านช่อง
แน่นขนัด ยังคงหลงเหลือผืนป่าธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์และ
ไร่ชาที่สวยงาม ให้ชาวเมืองให้ใช้เป็นแหล่งสูดโอโซนและ
พักผ่อนหย่อนใจ
ถ้าอยากสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของไทเป
อย่างใกล้ชิด ก็เพียงแค่ขึ้นกระเช้าเหมาคง (Maokong
Gondola) จากบริเวณสวนสัตว์ไทเป จากนัน้ กระเช้าจะค่อย ๆ
พาเราไต่ระดับความสูงผ่านลวดสลิง เหินข้ามขุนเขาสลับซับซ้อน
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และผืนป่าอันเขียวขจี รวมไปถึงไร่ชาของชาวบ้านที่ปลูก
เป็นแนวโค้งไปมาตามไหล่เขา เป็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตา
ตื่นใจ ที่ให้ความรู้สึกสุขสดชื่นอย่างวิเศษ
แต่ถา้ ยังไม่ชำ�่ ใจ ใกล้ ๆ กับเมืองไทเป ยังมีอทุ ยาน
หินเย่หลิว (Yehliu Geopark) ซึ่งมีความสวยงามของ
ธรรมชาติและกลิน่ อายบริสทุ ธิข์ องท้องทะเลให้ได้ดมื่ ด�ำ่ อย่าง
ไม่รู้เบื่อ
อุทยานหินเย่หลิวแห่งนี้ เป็นแหลมที่ยื่นออกสู่
ท้องทะเล ภายในอุทยานมีโขดหินรูปร่างแปลกตานับร้อยนับพัน
อันเกิดจากการกัดเซาะของน�ำ้ ทะเลและกระแสลมนับล้าน ๆ ปี
จนกลายเป็นประติมากรรมทางธรรมชาติหลากหลายรูปทรง
ที่พาให้เกิดจินตนาการไปต่าง ๆ นานา บ้างเหมือนเห็ด
บ้างเหมือนรองเท้า บ้างเหมือนหางปลาโลมา แต่ทจี่ ดั ว่าเด็ดสุด
แถมยังเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้ ต้องยกให้หินรูป
เศียรราชินี (Queen’s Head) ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายล�ำคอเพรียว
ระหงและศีรษะของสตรีทปี่ ระดับด้วยมงกุฎอย่างสง่างาม
อุทยานหินเย่หลิวมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาเทีย่ วชม
จากทั่วสารทิศ ซึ่งที่เห็นมากเป็นพิเศษคงเป็นกรุ๊ปทัวร์จาก
จีนแผ่นดินใหญ่ ภาพแหล่งท่องเที่ยวที่คลาคล�่ำไปด้วย
นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นสิ่งที่พบเห็นจนชินตา
ในแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตทุกแห่งในไทเป จนท�ำให้แทบลืม
ไปเลยว่า สองศรีพี่น้องคู่นี้เคยมีความหลังอะไรกันมา
นี่แหละมั้งที่โบราณว่า “สายเลือดเดียวกันยังไง
ก็ตัดกันไม่ขาด”

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
ตุล 61 เขียนที่ คลินิกส่วนตัว

ผมวานเพื่อน....“VIRUS”
เขียนบท “ย�ำสามกรอบ”...

ผมไม่พยายามเรียกว่า “ป่วย” เพราะผมไม่ได้เชื่อว่าตัวเอง
เป็นไข้ ทัง้ ทีง่ อมแงมกับอาการไอ จาม น�ำ้ มูก มาตัง้ แต่ขา้ งขึน้ เดือน 9
เป็นๆ หายๆ สร่างๆ ซาๆ แต่ไม่หมด กระทั่งครบรอบจันทร์ข้างขึ้น
เดือน 10!

ไม่น่าเชื่อว่าผมจะคบหาสนุกสนาน
กับสหายไวรัสตัวจิว๋ ของผมอยูไ่ ด้เป็นเดือน.....
โดยที่ผมสรุปเอาเองว่าไม่ป่วย เพราะกินได้
นอนง่าย ตืน่ ไว ตามปกติ แต่... ร�ำคาญ กับ
น�ำ้ มูกและเสียงซืด ซีด ซาด อยูต่ ลอดมา
อีกอย่างคือ ผมไม่มีอาการปวดหัว
ตัวร้อน ครั่นเนื้อคร้ามตัวใด ๆ... เออ! เอากับ
เขาสิ!
และ“เขา” VIRUS ก็คงจะสนุกกับ
การมาส�ำแดงอิทธิฤทธิใ์ นร่างกายหง่อม ๆ ของ
“ฅุรชุ รา” ได้แบบยัว่ เย้า หยอกเล่น ไม่คดิ ต่อกร
รุกรานสังขารผมจริงจัง ให้ต้องล้มหมอน
นอนเสื่อ เขาถึงแหย่ย�่ำ ผมอยู่ได้เป็นเดือน
ในสภาพจริงของวิถีชีวิตผม เกือบ
เจ็ดสิบปีทผี่ า่ นมา ประเภทล้มหมอน นอนเสือ่
เข้าโรงพยาบาล เป็นเรื่อง เป็นกิจจะลักษณะ
ไม่เคยมี แม้ครั้งนี้ก็แค่นอนซมนิดๆ
และในสภาพจริงของชีวิตอีกเรื่อง
ผมเป็นนักเคลือ่ นไหว ทีม่ กั คิด มักเขียน และ
ชอบการเดินทางอย่างซอกซอน
แต่เมื่อร่างกายซม ต้องซ่อม ท�ำให้
ต้องนอนแซ่ว ไม่ถึงกับซบ และซ่อน เพียงแต่
ซุ่มบ้าง ฮ่าาาา..... แบบเบาะ ๆ ก็เป็นเดือน!
บทความ “ย�ำสามกรอบ” จากความ
เคลื่อนไหว จึงต้องปรับตามสังขาร คือการ
Recall คนทีฅ่ รุ ชุ นสัญจรเคยผ่านพบ ซึง่ แน่ ๆ ว่า
ผมย่อมมี วิธคี ดิ และมุมมอง ต่อบุคคลทีแ่ ผ้วผ่าน
เข้ามาในชีวิต
เพราะคนทั้งหลายย่อมมีจุดเด่น
ให้ผมสะดุดคิด และติดใจ
ผมจึงท�ำภาพนีไ้ ว้เพือ่ บ่งบอกวิถที าง
ฅุรุชน นั่นคือ การจาริกเพื่อจารึก!
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ในภาพด้านซ้ายเป็นเด็กสาวมุสลิม
ปากีสถาน คือ มาลาลา ยูซาฟไซ ผู้มุ่งมั่น
ในการเรียนหนังสือ เพราะเธอเชือ่ ว่า การศึกษา
จะพัฒนาคน เพือ่ สร้างโลกได้ และได้รณรงค์
ต่อสูเ้ พือ่ การศึกษาของเด็กและสตรีอย่างจริงจัง
กระทัง่ ถูกกลุม่ ก่อการร้ายตาลีบนั บุกเข้ายิงเด็กหญิง
ในรถทีเ่ ธอโดยสารไปโรงเรียน ในเดือนตุลาคม
ปี 2555... แต่เธอไม่ตาย เพียงบาดเจ็บสาหัส...
และโลกได้ ข อบคุ ณ ความคิ ด ของเธอด้ ว ย
รางวัลโนเบล
อีกด้านเป็นเด็กน้อยมุสลิมที่ผมได้
ตระเวนไปพบเธอและน้องทีล่ มุ่ นำ�้ ฮาลา - บาลา
ในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดยะลา.....
วันนี้ เด็กน้อยเหล่านี้ คงเติบโตกันไป
ตามวัย ตามสภาพกาล ในขณะทีส่ ภาวการณ์
ของโลก ก็ยังมิได้ดีกว่าเดิมสักเท่าใดนัก.....
วันนี.้ .... ผมนอนเคลิม้ สะลึมสะลือด้วยฤทธิย์ าลดน�ำ้ มูก.....
..... นึกย้อนไปสูอ่ ดีตอันไกลโพ้น สมัยเป็นครูหนุม่ ละอ่อน
สอนเด็กน้อยแถบลุ่มน�้ำทะเลสาบ...
ผมอยูก่ บั เด็กทีส่ ดใส ธรรมชาติอนั บริสทุ ธิ์ พร้อมอุดมการณ์
ที่คุโชน เป็นความสุขในอดีตที่หวนคืนมาให้ชื่นใจได้ทุกครั้ง
เมื่อร�ำลึกถึง
วันนี้ เธอทัง้ หลาย เติบโตก้าวไปตามวิถี และเส้นทางชีวติ
ที่ได้เลือกกันไป..... และผมก็จากมาเกือบห้าสิบปีแล้ว
จูๆ่ เด็กหญิงพูนทรัพย์ ชูแก้ว ของผมในอดีต ได้สง่ ข่าวดี
มาบอกว่า..... “ลูกได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อยากให้พ่อครูมาเป็นก�ำลังใจ
ค่ะ”.....
ผมนึกถึงเด็กน้อยผิวคล�ำ้ ผมหยิกหยอย วิง่ เล่นในโรงเรียน ไม่สวมรองเท้า…
แต่ที่เด่นสะดุดตา คือ แววตาใสคม แบบสู้คน สู้งาน.....
และบุคลิกอัตลักษณ์เฉพาะทีผ่ มเห็นตัง้ แต่เด็กของเธอแบบนีแ้ หละ เมือ่ โตขึน้
เธอจึงน�ำเอาทรัพย์แผ่นดิน โหนด นา เล ที่บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
มาเป็นทรัพย์น�ำเสนอให้สังคมเห็นคุณค่า
เธอจึงเป็นเด็กน้อยในสายตาฅุรุชนที่ผมแอบปลื้มในใจลึก ๆ และตั้งใจ
จะไปร่วมภูมิใจกับลูกสาวผู้ “สวมครุย ลงลุยโคลน”
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การแบกเป้กว่าสิบกิโลยามสัญจร เสมือนเป็น
การออกก�ำลังกายของผมทุกวันอยู่แล้ว แต่พอต้องมานอน
พะงาบ ๆ ทั้งสืด ทั้งสั่งน�้ำมูก แทบจะตลอดเวลา ท�ำให้ผม
หงุดหงิดและอึดอัด
วันต่อมา... พอสร่างน�้ำมูกหน่อย ผมก็ฉวยเวลา
ชีวิต ฉุดสังขารหง่อม ๆ ไปเดินออกก�ำลังกาย พอได้เหงื่อ
พอได้ฟื้นตัว แล้วก็เดินผ่านตลาดแบกะดิน
จู่ ๆ..... ผมเห็นสตรีมุสลิมคลุมศีรษะด้วย “ฮิญาบ”
ชุดด�ำ วิ่งเข้ามาหาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแบบดีใจ.....

เธอยกมือสวัสดีแบบไทย ๆ อย่างน่ารัก พูดรัวเร็วว่า...
.....“คุณครูคงจ�ำหนูไม่ได้ เพราะหลายปีแล้วที่หนู
ได้พบ และได้รบั ค�ำแนะน�ำเรือ่ ง หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
OSOI (One School One Innovation)
ผมชอบประโยคเริม่ ของเธอทีท่ าํ ให้ผมไม่ตอ้ งขัดเขิน
ซึ่งดีกว่าค�ำถามว่า... จ�ำหนูได้มั้ย?.....
เธอ... ลากผมไปพบสามี วิรชั ปัตนกุล ทีก่ ำ� ลังนัง่ ดืม่
น�้ำชาในตลาด.....

คุณครูอารีนาถ ปัตนกุล ได้ทวนความให้ฟังว่า
เคยน�ำเสนอผลงานนวัตกรรม เกีย่ วกับการฝึกทักษะอาชีพ
ชุมชนสู่เด็กนักเรียนโดยชาวบ้าน
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ที่โรงเรียนเทศบาล 5 จ.ปัตตานี ของเธอ ได้น�ำเสนอต่อ
คุรุสภา..... และได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครับ... ผมเริ่มนึกได้ว่าประมาณปี 2552 - 2553
ที่ผมเป็นประธานกรรมการโครงการ OSOI.
อืม!... ผ่านไปเกือบสิบปีแล้วสิครับ.....
แต่สงิ่ ทีเ่ ธอเล่าต่อมาสิครับ ทีท่ ำ� ให้ผมทึง่ และศรัทธา
ในพลังของเธอ และความเป็นครอบครัว “ปัตนกุล”
ผมสรุปจากที่เธอเล่าได้ว่า..... ความส�ำเร็ จ
ทางวิชาชีพ อาจไม่ใช่ความสมหวังของชีวติ ... เธอเล่า
ทัง้ น�้ำตาว่า.....
เธอเกิดปัญหาสุขภาพอย่างมากแทบทุพพลภาพ
และตามมาด้วยหนีส้ นิ ... กระทัง่ เธอต้องลาออกจากการเป็นครู
ในวัยที่ยังไม่มากนัก และขณะที่ก�ำลังก้าวหน้าในผลงาน
การสร้างคน
แต่... เธอโชคดี ที่มีสามีที่ดี มีลูก ๆ ที่มุ่งมั่น และ
รับผิดชอบ
พูดได้ว่า ในความทุกข์ยากของชีวิต “ครอบครัว”
ยังเป็นฐานพลังที่มั่นคงให้คุณครูอารีนาถ ปัตนกุล ฟันฝ่า
ปัญหา กระทั่งลุกขึ้นยืน และก้าวเดินได้อีกครั้ง.....
เป็นความหยัดสู้ โดยมีฐานคิดจากความเป็น “ครู”
โดยแท้... เพราะเธอบอกผมว่า.....
.....“หนูจ�ำสิ่งทีฅุรุชนพูดได้ เรื่องความเป็นครู
ตามความหมายของในหลวง รัชการที่ 9 ว่า อยูท่ จี่ ติ วิญญาณ
ไม่ใช่รูปแบบ
... หนูรู้สึกตัวเองเป็นครูอยู่เสมอ แม้ต้องลาออก
จากราชการ”.....
ผมรู้สึกรันทดกับวิบากกรรมของครูในประเทศนี้
อีกมากหลาย
แต่กร็ สู้ กึ ปิตกิ บั เธอทีค่ อ่ ย ๆ ฟืน้ วิกฤติชวี ติ ได้บา้ งแล้ว
เมื่อเธอและสามีกลับไปแล้ว ผมร�ำลึกนึกย้อนถึง
ความเป็นฅุรุชนในห้วง 10 ปีที่ผ่านมา
ผมสัมผัสได้ถงึ จิตวิญญาณครูมากมายหลายรูปแบบ
ล้วนงดงามที่ซอกซอนอยู่ทุกถิ่น ทั่วไทย และทั่วโลก
แต่... ใครจะรูเ้ ล่า...ว่า “ครูผสู้ ร้างคน” นัน้ ยังตกอยู่
ในวิบากกรรมอีกมากมาย!
ใครหนอ… หรือหมอไหน จะเยียวยา?
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ยากมากนะครับ ที่.. คน ๆ หนึ่ง จะมีองค์ประกอบพร้อมหลายศาสตร์!
    
ยิ่งเป็น “องค์พระมหากษัตริย์” ที่มีพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ด้วยแล้ว
    
หลายคนอาจคิดว่า พระองค์ทรงมีข้าราชบริพารพร้อม.. ย่อมท�ำได้
  
แต่เคยฉุกคิดไหมครับว่า องค์ความรู้ Knowledge Know - how ที่เชี่ยวชาญปฏิบัติการ
เกิดได้อย่างไรในพระองค์
    
เห็น พระบรมฉายาลักษณ์ นีไ้ หมครับ เราจะเห็น การคิดค้น ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ความใฝ่ร.ู้ ..
นี่คือ อัตลักษณ์ ของปราชญ์
    
เห็น พระต�ำหนักสวนจิตรลดา ซึ่งเป็นพระราชฐาน ส�ำหรับโครงการน�ำร่องในทุกศาสตร์
ของพระองค์ ไหมครับ...
    
และเห็นพระราชจริยวัตร “ทรงงาน” ของพระเจ้าแผ่นดินทุกซอกมุมทัว่ ไทย ทีพ่ ระองค์เสด็จไหม
นั่นแหละคือเนื้องาน พระราชด�ำริเกือบห้าพันโครงการ คือ ผลผลิตเพื่อปวงชน และสังคมไทย
    
แล้ว... อย่าถามอีกนะครับว่า ความฝัน อันสูงสุด ของพ่อนั้น อยู่ที่ใคร.?.๚๛
		
					
	           								
“ฅุรุชน”
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