บทบรรณาธิการ
สวัสดีค่ะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน วารสารวิทยาจารย์
ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2561 แล้ว วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ว่า
วันเวลาจะผ่านไปอย่างไร กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์กย็ งั คงท�ำงานหนัก
เพื่อผลิตผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่าน
ทุกท่านได้รบั ทราบข่าวความเคลือ่ นไหวทางการศึกษา และบทความทางการศึกษา
ที่มีประโยชน์เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาและพัฒนา
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนและทีส่ ำ� คัญเพือ่ คุณภาพการศึกษาไทย
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาก็เช่นเดียวกัน ตลอดระยะเวลาหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา
พวกเรามีความตั้งใจในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รวมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งนั่นหมายถึงส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรุสภาประสบความส�ำเร็จในบทบาทหน้าที่ที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาทั่วประเทศ
ปี 2561 นี้ ครบรอบ 86 ปี วันรัฐธรรมนูญ นับแต่ปี พ.ศ. 2475
ที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 วารสารวิทยาจารย์จึงขอ
(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)
น�ำเสนอ “86 ปี วันรัฐธรรมนูญ” ไว้ในสกู๊ปพิเศษฉบับนี้ เพื่อให้เห็นความส�ำคัญ
บรรณาธิการ
ของการมีรัฐธรรมนูญและการใช้รัฐธรรมนูญในประเทศไทย
              ส�ำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 คุรุสภาก�ำหนดการจัดงานวันครู วันที่ 16 - 18 มกราคม 2562
ภายใต้แก่นสาระ “คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” โดยจัดงานที่ส่วนกลาง ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
ส่วนภูมิภาค ณ สถานที่ที่ศึกษาธิการจังหวัดก�ำหนด ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันครูและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เนื่องในโอกาสวันครู และเพื่อร่วมร�ำลึกถึงพระคุณครู ขอเชิญชวนทุกท่านกลับไปคารวะครูกันนะคะ
   ใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ขอสวัสดีปีใหม่ และขออ�ำนวยอวยพร
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพลังใจที่เต็มเปี่ยมในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ประสบ
ความส�ำเร็จดังหวังในปีใหม่ 2562 นี้นะคะ
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86 ปี วันรัฐธรรมนูญ
นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม
2475 ที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห
่ ว
ั รัชกาลที่ 7
พระราชทาน รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
(พ.ศ. 2475) ให้แก่ปวงชนชาวไทย รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย ปัจจุบัน
ประเทศไทยของเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ ซึ่งฉบับ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
2560 เป็นต้นมา

วิทยาจารย์ 5

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ความส�ำคัญของรัฐธรรมนูญ คือ เป็นเครือ่ งก�ำหนด
ระเบียบแบบแผนของสังคม บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท�ำใดอืน่ จะขัดหรือแย้ง
กับรัฐธรรมนูญมิได้ และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ระบุถึงสถานะของประเทศไทยว่าเป็นราชอาณาจักร
อันหนึง่ อันเดียวทีไ่ ม่สามารถแบ่งแยกได้ มีรปู แบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และอ�ำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุขทรงใช้อำ� นาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล รัฐธรรมนูญจึงเป็น
เสมือนหัวใจที่ท�ำให้ประเทศไทยสามารถด�ำรงอยู่ และขับเคลื่อนไปสู่ความวัฒนาสถาพรได้อย่างยั่งยืน
ย้อนไปเมื่อ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช 2475 โดยเป็นผลพวงหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดย
คณะราษฎร ซึง่ ได้ทำ� การเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสาระส�ำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ คือ การที่ก�ำหนดว่า
อ�ำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ หรือ อ�ำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย โดยคณะบุคคล
เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจแทนราษฎร ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ สภาผูแ้ ทนราษฎร คณะกรรมการราษฎร และศาล
แม้ว่าลักษณะการปกครองจะเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นผู้มีอ�ำนาจสูงสุดมาเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ เป็น
สถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฏิบัติราชการต่าง ๆ จะต้องมีกรรมการ
ราษฎรผู้หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎร
จึงจะใช้ได้ สถาบันที่เกิดใหม่คือ ‘สภาผู้แทนราษฎร’ ซึ่งมีอ�ำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่าง ๆ ซึ่ง
เมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แล้ว จึงจะมีผลบังคับได้ ท�ำให้ในระยะแรกของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอ�ำนาจสูงสุดในทางการเมือง ส่วนการใช้อ�ำนาจ
ตุลาการยังคงให้ศาลยุติธรรมที่มีอยู่แล้ว พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม
ต่อมา ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน
รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรก (พระราชบัญญัติธรรมนูญ
การปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 : 27 มิถุนายน - 10 ธันวาคม 2475) ในวาระส�ำคัญ
หลายประการ อาทิ ได้เปลีย่ นระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
ได้บญ
ั ญัตใิ ห้พระมหากษัตริย์ ซึง่ เป็นประมุขไม่ตอ้ งรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผูใ้ ช้อำ� นาจทางคณะรัฐมนตรี
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดิน แต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร รัฐสภาซึง่ เป็นฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตมิ ไิ ด้ใช้แต่เพียงอ�ำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ท่านัน้
แต่มีอ�ำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีรวมทั้ง
พระมหากษัตริยซ์ งึ่ ประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มอี ำ� นาจทีจ่ ะยุบสภาผูแ้ ทนได้ หากเห็นว่าได้ดำ� เนินการไปในทาง
ที่จะเป็นภัย หรือ เสื่อมเสียผลประโยชน์ส�ำคัญของรัฐซึ่งมีผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้ง
มาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ด�ำรงอยู่
ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ซึ่งหลักการส�ำคัญเหล่านี้ยังคงเป็นหลักส�ำคัญ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขของประเทศไทยตราบจนปัจจุบนั
นับจากนัน้ เป็นต้นมา ทุกวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จึงถูกก�ำหนดให้เป็นวันรัฐธรรมนูญ เพือ่ ร�ำลึก
ถึงเหตุการณ์การพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึง่ ถือเป็นจุดมุง่ หมายส�ำคัญทีส่ ดุ
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย เป็นวันให้ก�ำเนิดกฎหมายที่ก�ำหนดระเบียบแบบแผน
ในการปกครองราชอาณาจักรไทย และเป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันสิทธิ เสรีภาพ และก�ำหนดหน้าที่
ในการเป็นพลเมืองของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
6 วิทยาจารย์

พิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
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“อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย” ได้ถกู สร้างขึน้ เพือ่ แสดงเป็นสัญลักษณ์
แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย ตั้งอยู่ใจกลางวงเวียน
ระหว่างถนนราชด�ำเนินกับถนนดินสอ โดยสร้างขึน้ ในสมัยของรัฐบาล จอมพล ป.
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 โดยเป็นผลงานการออกแบบ
ของหม่อมหลวงปุม่ มาลากุล ซึง่ ได้ออกแบบโดยการน�ำสถาปัตยกรรมแบบไทย
มาผสมผสานเข้าด้วยกัน และควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จโดยศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี เป็นสถานทีท่ มี่ คี วามสวยงามและส�ำคัญแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
นอกจากเป็นสัญลักษณ์แล้ว ประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสถานที่แห่งนี้นั้น
ทุกสัดส่วนล้วนมีความหมายนัยแฝงทั้งสิ้น

อนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย เป็นรูปหล่อลอยตัว
ประกอบด้ ว ยรู ป เล่ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในสมุ ด ไทย
ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า สร้างด้วยทองแดง
มีความสูง 3 เมตร หนัก 4 ตัน ตั้งบนฐานรูปทรงกลม
ด้านบนโค้งกลม ลานอนุสาวรียย์ กสูงมีบนั ไดโดยรอบ
รอบนอกลานอนุสาวรีย์มีครีบทรงแบน อยู่ 4 ทิศ
ทีโ่ คนครีบ มีภาพแกะสลักลายปัน้ นูน และมีรวั้ เตีย้ ๆ
กั้นโดยรอบลานอนุสาวรีย์ รั้วนี้ใช้ปืนใหญ่โบราณ
จ�ำนวน 75 กระบอก ฝังดินโผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา
เป็นเสา คล้องโซ่เชื่อมต่อกัน

ปืนใหญ่จ�ำนวน 75 กระบอก

(ปากกระบอกปืนฝังลงดิน) โดยรอบฐานของอนุสาวรีย์ที่มี
โซ่เหล็กร้อยไว้ หมายถึงปีที่ท�ำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(เลข 75 เป็นเลขท้ายสองหลักของปี พ.ศ. 2475) ส่วนโซ่ทรี่ อ้ ยไว้
ด้วยกันหมายถึงความสามัคคีพร้อมเพรียงของคณะปฏิวัติ
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พานรัฐธรรมนูญ

ซึ่งตั้งอยู่บนยอดป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์ สูง 3 เมตร
หมายถึง เดือน 3 หรือ เดือนมิถุนายน (ขณะนั้นนับ
เมษายนเป็นเดือนแรกของปี) ตรงกับเดือนที่มีการ
เปลีย่ นแปลงการปกครองสมัยนัน้ และหมายถึง อ�ำนาจ
อธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ (นิติบัญญัติ บริหาร
และตุลาการ)

ครีบ 4 ด้าน

สูงจากแท่นพืน้ 24 เมตร มีรศั มียาว 24 เมตร
หมายถึง วันที่ 24 ซึ่งเป็นวันเปลี่ยนแปลง
การปกครอง

ลายปั้นนูนที่ฐานครีบทั้ง 4

เน้ น ถึ ง เรื่ อ งราวการด� ำ เนิ น งานของ
คณะราษฎรตอนทีน่ ดั หมายและแยกย้ายกัน
ก่อการเปลีย่ นแปลงการปกครอง เมือ่ วันที่
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

พระขรรค์ 6 เล่ม

ที่รายล้อมรอบป้อมกลางตัวอนุสาวรีย์
หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร
ข้อมูลและภาพ:
https://www.lib.ru.ac.th/journal/dec/dec10_ConstitutionDay.html
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
https://mgronline.com/travel/detail/9580000135732
https://www.dek-d.com/board/view/1275779/
https://yoddiary.wordpress.com/
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/44215.html
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

ปว. 8 ยุค 4.0 Model
โรงเรียนปลาปากวิทยา

10 วิทยาจารย์

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “ปว.8
ยุค 4.0 Model” ของโรงเรียนปลาปากวิทยา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 จังหวัดนครพนม น�ำโดยรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนปลาปากวิทยา
รองผู้อ�ำนวยการ ชัยรัตน์ ก�ำลังหาญ และคณะ ซึ่ง “ปว.8 ยุค 4.0 Model” เป็นนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และเพื่อให้คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนพฤติกรรมของตัวเองได้
และยังช่วยลดเวลาในการเช็คชือ
่ ในการท�ำกิจกรรม จากเดิมทีม
่ ก
ี ารเช็คพฤติกรรมของนักเรียน
โดยใช้กระดาษซึ่งอาจจะท�ำให้ข้อมูลที่ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน นวัตกรรม “ปว.8 ยุค 4.0 Model”
จะช่วยแก้ปญ
ั หาได้ โดยข้อมูลทุกอย่างทีเ่ กิดขึน
้ ในระบบจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล เป็นนวัตกรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้
และยังเป็นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คณ
ุ ครูผใ้ ู ช้งาน เป็นนวัตกรรมทีง
่ า่ ยต่อการใช้งาน
มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ช่วยลดปัญหาเรื่องการจัดเก็บข้อมูล การสูญหายของเอกสาร
และการค้าหาข้อมูลท�ำได้รวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนา
ขั้นเตรียมการ (Planing)

1. ส�ำรวจสภาพปัญหาจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
3. ประชุมเพือ่ หาแนวทางการแก้ปญ
ั หา ก�ำหนดขัน้ ตอน หลักการรูปแบบการด�ำเนินงานการการวัดผลประเมินผล
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ขั้นด�ำเนินการ (Doing)

1. สร้างนวัตกรรม “ปว.8 ยุค 4.0 Model” พร้อมทัง้ จัดท�ำคูม่ อื การใช้งาน
2. ประชุมชี้แจงนักเรียนและบุคลากรให้ทราบแนวปฏิบัติให้ตรงกัน
3. ด�ำเนินการตามกิจกรรม
4. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมพฤติกรรมระเบียบวินยั และเยาวชนจิตอาสา
ขั้นตรวจสอบผลการด�ำเนินการ (Checking)

1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2. รายงานพฤติกรรมนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองทราบ
ขั้นแก้ไข ปรับปรุง (Action)

1. หาทางแก้ไข ปรับปรุงร่วมกับผู้ปกครอง สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาวินัยนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ คะแนนติดลบ 70 คะแนน
3. น�ำข้อมูลที่ได้เป็นฐานในการจัดเตรียมวางแผนงาน/โครงการ
ในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
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ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
		

นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม การสร้าง

วินัยเชิงบวก กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อโรงเรียนและสังคม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนปลาปากวิทยาโดยใช้นวัตกรรม
“ปว.8 ยุค 4.0 Model” ท�ำให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทางทีด่ ขี นึ้ ประพฤติตนปฏิบตั ติ นเป็นคนดี โดยเป็นผูม้ คี วามจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบ
มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี ค วามกตั ญ ญู ก ตเวที ต ่ อ ผู ้ มี พ ระคุ ณ
มีความเมตตากรุณา รู้จักประหยัดทรัพย์สินสิ่งของ มีความรักสืบสาน
และอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ซึง่ พฤติกรรมนักเรียนส่วนใหญ่ทเี่ ห็นได้ชดั เจน
คือการเดินแถวเพื่อเคารพธงชาติ การตั้งใจท�ำกิจกรรมหน้าเสาธง
การเข้ารับบริการต่าง ๆ เป็นไปตามล�ำดับก่อนหลังไม่แย่งชิงกัน ปฏิบตั ติ น
ท�ำความสะอาดห้องเรียนเป็นประจ�ำท�ำให้ห้องเรียนสะอาดอยู่เสมอ
ทุกวัน ไม่มีการขโมยสิ่งของแสดงถึงนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการท�ำงานระบบกลุม่ ทุกคนท�ำหน้าทีต่ นเอง
อย่างเต็มทีแ่ สดงถึงความสามัคคีชว่ ยเหลือแบ่งปันกัน ช่วยเหลือคุณครู
มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือส่วนรวม มีความรัก ความเห็นใจกัน
ปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบของทางโรงเรียน พูดจาสุภาพเรียบร้อยมากขึน้
การพูดค�ำหยาบลดลง ไม่ใช้โทรศัพท์มอื ถือในชัน้ เรียนและทิง้ ขยะลงถัง
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ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นกับครู
		

คุ ณ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ ใ ช้ น วั ต กรรม

“ปว.8 ยุค 4.0 Model” ในการดูแลและควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน
เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ของตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ให้เป็นระบบออนไลน์ ช่วยลดภาระของคุณครูในการจัดท�ำเอกสาร
สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา ข้อมูลเป็นระบบค้นหา
ได้งา่ ย ผูป้ กครองนักเรียนและตัวนักเรียนสามารถเข้าดูคะแนนพฤติกรรม
ของนักเรียนได้ตลอดเวลา และเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์
ทีเ่ ป็นสาระสนเทศสามารถอ้างอิงได้ชดั เจน ดังนัน้ ทัง้ คะแนนพฤติกรรม
ด้านบวกและด้านลบจะแสดงให้เห็นผ่านระบบโดยการบันทึกของครูทกุ คน
		

การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ 8 ประการ

โดยใช้นวัตกรรม “ปว.8 ยุค 4.0 Model” ของโรงเรียนปลาปากวิทยา
ได้เริม่ ใช้ระบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นครัง้ แรก
ซึ่งในระยะแรกของการเปิดใช้ระบบออนไลน์นั้นได้มีการชี้แจง
การใช้นวัตกรรมให้กบั ผูบ้ ริหาร คณะครูในการประชุมประจ�ำเดือนและ
ได้ชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนในการเข้าใช้ระบบในกิจกรรมประชุม
ผูป้ กครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กับ
ผูป้ กครองและนักเรียนถึงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมือ่ สิน้ สุดภาคเรียน
ก็มีประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อน�ำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบให้มีคุณภาพและครอบคลุม
ประเด็นอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นในภาคเรียนต่อไป ……..สวัสดีครับ......
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

ภาวะผู้น�ำเชิงระบบ
(System Leadership)

รูปแบบที่มุ่งคุณธรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอนที่ 1

“ภาวะผู้น�ำคือการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง”
การบริหารจัดการในระบบองค์การใดก็ตาม เพื่อไปสู่เป้าหมาย ทุกคนต่างยอมรับว่า ผู้น�ำย่อมมีบทบาทส�ำคัญ
ในการขับเคลือ่ นองค์การไปสูค่ วามส�ำเร็จ โดยเฉพาะรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ทีห่ มาะสมกับบริบทกับองค์การของตน ดังนัน้ รูปแบบ
ภาวะผู้น�ำนับว่ามีความจ�ำเป็นที่ผู้น�ำแต่ละระดับต้องทราบและรู้จักเลือกใช้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้น
คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ ดังนัน้ จ�ำเป็นต้องทราบความหมายของภาวะผูน้ ำ� และทราบถึงรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เป็นพืน้ ฐาน
ภาวะผู้น�ำคืออะไร

เป็นความสามารถในการเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงโดยผู้น�ำจะสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตัวก�ำกับ
ทิศทางขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจวิสัยทัศน์และสร้างแรงดลใจแก่บุคลากร
เหล่านัน้ ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพือ่ ไปสูว่ สิ ยั ทัศน์อย่างชัดเจนและประสบความส�ำเร็จ (Bush. 2011 : 56 ; Busher. 2006 : 12)
มากาเรตและคนอื่น ๆ (Margaret. & Others. 2012 : 23) ให้แนวคิดว่าภาวะผู้น�ำ เป็นความสามารถในการมีอิทธิพลต่อกลุ่ม
เพื่อให้ด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้แหล่งที่มาของการมีอิทธิพลต่อกลุ่มเพื่อให้ด�ำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้
แหล่งที่มาของการมีอิทธิพลอาจเป็นอย่างทางการ เช่น ได้มาจากต�ำแหน่งทางบริหารขององค์การนั้นหรือได้รับมอบหมาย
เป็นต้น ดังนั้นการได้รับบทบาทการเป็นผู้น�ำในต�ำแหน่งบริหาร ก็ท�ำให้บุคคลนั้นได้รับอ�ำนาจและเกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น อีกทั้ง
แฮนสัน (Hanson. 2003 : 11) สนับสนุนว่า ไม่ใช้ผู้น�ำทุกคนที่สามารถเป็นผู้บริหาร (Not All Leaders Are Managers) และ
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ก็ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนที่สามารถเป็นผู้น�ำ (Not All Managers Are Leaders) การที่ได้รับมอบหมายต�ำแหน่งหน้าที่
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเป็นผูน้ ำ� ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทัง้ นีอ้ าจมีปจั จัยแวดล้อมภายนอกทีม่ ผี ลมากระทบมากกว่าอิทธิพล
ทีก่ ำ� หนดตามโครงสร้างขององค์การก็ได้ อีกทัง้ ผูน้ ำ� สามารถเกิดขึน้ จากการยอมรับนับถือก็ได้ ในองค์การทีด่ จี ำ� เป็นต้องมีทงั้ ภาวะผูน้ ำ�
และการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง จึงจะท�ำให้เกิดคุณภาพ โดยเฉพาะสภาพของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ย่อมต้องการผูน้ ำ� ทีท่ า้ ทาย มีความสามารถในการสร้างวิสยั ทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ให้เกิดความมุง่ มัน่ ต่อความส�ำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะรูปแบบของภาวะผู้น�ำมีความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการให้ประสบผลส�ำเร็จ
รูปแบบภาวะผูน้ ำ� ช่วยให้เราเข้าใจเกีย่ วกับการท�ำกิจกรรมและการด�ำเนินงานของผูน้ ำ� ว่าไปในทิศทางใด โดยรูปแบบ
เป็นทั้งรูปแบบคุณลักษณะ พฤติกรรมหรือตามสถานการณ์ รูปแบบภาวะผู้น�ำเป็นวิธีการและโครงสร้างที่แนะน�ำและ
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลภายในองค์การ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (Gronn. 2003 : 35) โดยมีนักวิชาการ
แบ่งรูปแบบของภาวะผู้น�ำไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
บุช (Bush. 2011 : 31 - 33) จ�ำแนกรูปแบบภาวะผู้น�ำเป็น 6 แบบ ได้แก่

1. ภาวะผู้น�ำแบบทางการ (Formal Leadership) ผู้น�ำจะเน้นระบบโครงสร้าง ขั้นตอนในการท�ำงาน รวมทั้ง
ใช้หลักของเหตุผลที่สามารถอธิบายได้
2. ภาวะผูน้ ำ� แบบการมีสว่ นร่วม (Collegial Leadership) ผูน้ ำ� จะเน้นการมีสว่ นร่วมม การเปลีย่ นแปลง การตัดสินใจ
การน�ำไปสู่ประชามติ และการกระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจ
3. ภาวะผู้น�ำแบบการเมือง (Political Leadership) ผู้น�ำจะเน้นการแลกเปลี่ยน การพัฒนากลุ่ม การเจรจา
การมีส่วนร่วมในนโยบาย และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
4. ภาวะผูน้ ำ� แบบอัตวิสยั (Subjective Leadership) ผูน้ ำ� จะเน้นการบริหารสมัยใหม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาประสบการณ์ และความเป็นมืออาชีพ
5. ภาวะผู้น�ำแบบคลุมเครือ (Ambiguity Leadership) ผู้น�ำจะเน้นการบริหารงานตามสถานการณ์ และการสร้าง
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางบวก
6. ภาวะผู้น�ำแบบวัฒนธรรม (Cultural Leadership) ผู้น�ำจะเน้นคุณธรรมและการถ่ายทอดคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ปทัสถาน และอุดมคติ
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โบลแมน และ ดีล (Bolman & Deal. 1991 : 39 - 43) จ�ำแนกภาวะผู้น�ำที่เน้นพฤติกรรม
ออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

1. ภาวะผูน้ ำ� แบบโครงสร้าง (Structural Framework) ผูน้ ำ� จะมีการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขององค์การ
พัฒนาโครงสร้างและกลยุทธ์การพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์การ และมีการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. ภาวะผูน้ ำ� แบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Framework) ผูน้ ำ� เป็นตัวกระตุน้ และให้การบริการ
แก่บุคลากร รวมทั้งให้การสนับสนุน มีการเพิ่มพลังอ�ำนาจ โดยมีความเชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่าและมีความสามารถ
ในการพัฒนา โดยเน้นการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ภาวะผู้น�ำแบบการเมือง (Political Framework) ผู้น�ำจะป็นตัวแทนของบุคลากร มีการสร้างกลุ่มหรือเครือข่าย
สร้างความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยการหาความร่วมมือด้วยประชามติในการตัดสินใจ มีการใช้หลักของการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
4. ภาวะผู้น�ำแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Framework) ผู้น�ำเป็นนักพยากรณ์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
แก่บุคลากร ภาวะผู้น�ำสัญลักษณ์เป็นเวทีหรือโรงมหรสพที่ตัวละครหรือผู้แสดงแสดงตามบทบาทเพื่อให้บุคลากร
ประทับใจ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรตั้งใจท�ำงาน โดยใช้ประสบการณ์และการสื่อสารวิสัยทัศน์เพื่อให้บุคลากร
ท�ำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละน�ำพาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างชัดเจน

แบส (Bass.1985 : 25 - 27) น�ำเสนอภาวะผู้น�ำ 5 รูปแบบดังนี้

1. ภาวะผู้น�ำแบบก�ำกับ (Directive Leadership) ผู้น�ำจะบอกให้ผู้ตามท�ำและแนะน�ำวิธีที่ท�ำอย่างถูกต้อง
โดยผู้น�ำก�ำหนดมาตรฐานงานเฉพาะให้ผู้ตามปฏบัติ
2. ภาวะผู้น�ำแบบให้ค�ำปรึกษา (Consultative Leadership) ผู้น�ำให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษากับทีมงานทุกคน
ก่อนตัดสินใจที่ทีมงานปฏิบัติ มุ่งที่ผลงาน โดยให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาตลอดเวลา
3. ภาวะผูน้ ำ� แบบมีสว่ นร่วม (Participative Leadership) ผูน้ ำ� ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันอภิปรายก่อนการตัดสินใจ
ในแต่ละเรื่อง หาประชามติก่อนปฏิบัติโดยที่ทุกคนให้การสนับสนุนเหมือนเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน
4. ภาวะผูน้ ำ� แบบเจรจา (Negotiative Leadership) ผูน้ ำ� แบบเจรจาเน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน พูดคุยกัน
อย่างเป็นกันเอง สนใจบุคลากรเป็นรายบุคคล ในการตัดสินใจเน้นความชัดเจนก่อนการปฏิบัติ
5. ภาวะผู้น�ำแบบมอบอ�ำนาจ (Delegative Leadership) ผู้น�ำจะมอบอ�ำนาจในการตัดสินใจให้บุคลากร และ
คอยดูแลการด�ำเนินงานอย่างใกล้ชิด
โดยสรุปภาวะผู้น�ำมีการแบ่งประเภทที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในสามเรื่อง ได้แก่ การมุ่งเน้นคน มุ่งเน้นงาน และ
เน้นการปฏิสัมพันธ์หรือมนุษยสัมพันธ์
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ภาวะผู้น�ำสมัยใหม่ (Modern Leadership) : กุญแจสู่ความเป็นเลิศ
ภาวะผู้น�ำสมัยใหม่ (Modern Leadership) เป็นรูปแบบของภาวะผู้น�ำที่มีการพัฒนารูปแบบจากภาวะผู้น�ำในทฤษฎี
แบบดัง้ เดิมน�ำมาพัฒนาและสร้างเป็นรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบนั และสอดคล้องกับองค์การ
มีการน�ำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอย่างของภาวะผู้น�ำสมัยใหม่ ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำแบบรับใช้ (Servant Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มาจากคัมภีร์ไบเบิ้ลในศาสนาคริสต์ มีเจตคติที่เน้นการให้
ความช่วยเหลือ ความรัก ความเมตตากับบุคคลทุกระดับ
2. ภาวะผูน้ �ำกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นภาวะผูน้ ำ� ทีม่ าจากการท�ำศึกสงครามและแวดวงธุรกิจน�ำไปใช้ในองค์การ
เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงและใช้การวางแผนกลยุทธ์ ควมคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การให้พัฒนาก้าวหน้า
3. ภาวะผู้น�ำคุณภาพ (Quality Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มาจากแนวคิดในการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management) โดยมุ่งเน้นผลผลิตและการบริการให้เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
4. ภาวะผู้น�ำวิชาการ (Instructional Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มีการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เกิด
คุณภาพในโรงเรียนโดยเฉพาะ
5. ภาวะผู้น�ำแห่งการเรียนรู้ (Learning Leadership) เป็นภาวะผู้น�ำที่มาจากการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) โดยผู้น�ำจะต้องมีความรอบรู้ ท�ำให้บุคลากรเกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เน้นความคิดเชิงระบบ
ตลอดจนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
6. ภาวะผู้น�ำอัจฉริยภาพ (Brand Leadership) ภาวะผู้น�ำที่สร้างภาพลักษณ์แก่บุคลากรและลูกค้าให้เกิดความประทับใจ
และสร้างความภักดีต่อผู้น�ำและองค์การ
7. ภาวะผู้น�ำประชาธิปไตย (Democratic Leadership) เป็นรูปแบบภาวะผู้นำ� ที่เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ใช้ประชามติในการตัดสินใจ การก�ำกับควบคุมบุคลากรในการท�ำงาน มุ่งเน้นบุคลากรและความรู้สึกไปพร้อม ๆ กัน
8. ภาวะผู้น�ำเชิงระบบ (System Leadership) เป็นรูปแบบภาวะผู้นำ� ที่เน้นการพัฒาคุณธรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดยยกระดับการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน นับว่าสอดคล้องกับการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ให้ไปสูเ่ ป้าหมายมุง่ พัฒนา
ภาวะผู้น�ำ เพราะถือว่าผู้น�ำเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เป็นผู้น�ำจริยธรรม เน้นการพัฒนาระบบ
โรงเรียนอย่างแท้จริง ที่ส�ำคัญพัฒนาผู้น�ำสู่ความเป็นมืออาชีพ

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เรียนรู้คู่เที่ยว
กองบรรณาธิการ

ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
จ.อยุธยา ตามรอยวิถีเกษตร ในหลวง รัชกาลที่ 9
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ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านของพ่อ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา แหล่งท่องเทีย
่ ว
และเรียนรูเ้ รือ
่ งเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�ำริของในหลวง
รัชกาลที่ 9
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บ่อยครัง้ ทีค่ นุ้ ชินกับค�ำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง”
มาเนิ่นนาน แต่จะมีใครสักคนที่จะเข้าใจความหมาย
ทีแ่ ท้จริงของค�ำนี้ อันเป็นปรัชญาของในหลวง รัชกาลที่ 9
ที่ มี พ ระราชด� ำ รั ส แก่ ป วงชนชาวไทย ทั้ ง ยั ง เป็ น
ปรัชญาที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อันน�ำมาสู่
แนวทางการพัฒนาตลอดจนวิถชี วี ติ ทีย่ งั่ ยืน จะดีเพียงใด
หากจะมีสถานที่สักที่หนึ่ง เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไป
เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง โดยเรา
จะไปเยี่ยมชม “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านของพ่อ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากพื้นที่
ว่างเปล่า สูก่ ารสร้างแหล่งเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่บนวิถี
แห่งความพอเพียง ที่รอให้คุณไปสัมผัส
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ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ อ้ มน�ำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเปิดโอกาส
ให้เด็กและประชาชนทัว่ ไป ได้เข้ามาศึกษาได้แบบฟรี ๆ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายการเข้าชมใด ๆ ทั้งสิ้น
ภายในศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
ของพ่อ แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนต่าง ๆ โดยใช้หลัก
การเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยพืน้ ทีน่ า พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
เลีย้ งสัตว์ พืน้ ทีก่ กั เก็บน�ำ้ และพืน้ ทีพ่ กั อาศัย ท่ามกลาง
บรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบ รวมถึงยังสนุกไปกับ
ฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
•
•
•
•
•
•
•
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ฐานกิจกรรมไก่ไข่
ฐานกิจกรรมแพะและแกะ
ฐานกิจกรรมต้นไม้และพืชผักสวนครัว
ฐานกิจกรรมปลาน�้ำจืดไทย
ฐานกิจกรรมประกอบอาหาร
ฐานกิจกรรมปักด�ำนา
ฐานกิจกรรมภูมิปัญญาไทย

“

จากพื้นที่ว่างเปล่า
สู่การสร้างแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
บนวิถีแห่งความพอเพียง

“
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         นอกจากจะสนุกไปกับกิจกรรมในแต่ละฐานแล้ว ยังมีการ
จัดแสดงเกี่ยวกับโครงการพระราชด�ำริมากมาย ทั้งแปลงสาธิต
การเพาะพืชผักสวนครัวและผลไม้ การเลีย้ งสัตว์ ซึง่ สร้างรายได้เสริม
ให้กับชาวบ้านอีกหนึ่งช่องทาง นอกจากความรู้ที่เราจะได้รับ
กลับบ้านไปแบบเต็ม ๆ แล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
ได้ดมื่ ด�ำ่ ไปกับวิถชี วี ติ ชาวไร่ชาวนา และยังมีมมุ ถ่ายรูปสวย ๆ ให้คณ
ุ
ได้เก็บเป็นภาพประทับใจกลับบ้านไปอีกด้วย มาร่วมสัมผัส เก็บเกีย่ ว
ชื่นชม ในสิ่งดีงามของที่นี่กัน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
ที่อยู่ : ต�ำบลภูเขาทอง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 06 4932 1838, 06 3587 9963, 08 1817 6037
ข้อมูลและภาพ:
เฟซบุ๊ก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
https://www.edtguide.com/article/460463/บ้านของพ่อ-อยุธยา
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

ตอนที่ 56

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

เศรษฐีไม่มีบุตร
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“ผูใ้ ดไร้ปญ
ั ญา ใจไม่มนั่ คง พึงมีชวี ติ อยูถ่ งึ ร้อยปีกไ็ ม่ประเสริฐ ส่วนผูม้ ปี ญ
ั ญา มีญาณ แม้มชี วี ติ
อยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐยิ่งกว่า”
บุคคลผูม้ ปี ญ
ั ญา คือบุคคลทีม่ วี ชิ า หรือวิทยา ความรูด้ ี รูอ้ ย่างรอบคอบ รูว้ า่ อะไรเป็นประโยชน์
อะไรไม่เป็นประโยชน์ รูว้ า่ อะไรควร อะไรไม่ควร จะไม่ประมาท ในเมือ่ บุคคลอืน่ ประมาท จะตืน่ อยูเ่ สมอ
เมือ่ บุคคลอืน่ หลับ มีความคิดดี มีความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีเหตุผล
ทีด่ ใี นการกระท�ำต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นบุคคลทีม่ ปี ญ
ั ญาดี มีชวี ติ ความเป็นอยูเ่ พียงหนึง่ วัน
ดีกว่าผูไ้ ร้ปญ
ั ญา หรือคนพาลทีม่ คี วามคิดต�ำ่ ไม่มเี หตุผลในการกระท�ำและการพูด ไม่มคี วามรับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำของตน ไม่มคี วามส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ท�ำอะไรตามอารมณ์หรือความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน มาตรการควบคุมตนเอง ที่มีความเป็นอยู่ถึง 100 ปี
ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยว่า บุคคลที่ไร้ปัญญาหรือคนพาลนี้ แม้มีชีวิตอยู่
อย่างยาวนานก็ไม่เป็นประโยชน์ มีแต่โทษ สร้างแต่ความเดือดร้อนทัง้ แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ สู้ผู้มีความดีมีชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวไม่ได้ การกระท�ำของผู้มีปัญญาดี
แม้เพียงครู่เดียว ก็จะเกิดเป็นผลดีและยั่งยืนแก่บุคคลจ�ำนวนมาก
เหตุเกิดของปัญญานั้น มีอยู่ 3 ประการกล่าวคือ เกิดจากการฟัง หรือการศึกษาเล่าเรียน
เรียกว่า สุตมยปัญญา เกิดจากการคิดวิเคราะห์ หรือการพิจารณา เรียกว่า จินตามยปัญญา และเกิดจาก
การอบรมฝึกฝนโดยการลงมือประพฤติปฏิบัติ และสามารถท�ำให้บุคคลพ้นจากความทุกข์ได้ เรียกว่า
ภาวนามยปัญญา
ส่วนปัญญาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ที่เรียกว่าสชาติกปัญญา ได้แก่ ความเฉลียวฉลาด หรือ
สมรรถภาพในการศึกษา หรือการเรียนรู้ ถ้ามีสมรรถภาพสูงก็สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้
อย่างกว้างไกล ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธศาสนสุภาษิต เรือ่ ง ความเป็นอยูข่ องผูไ้ ร้ปญ
ั ญา
ซึ่งมาในธรรมบท กล่าวถึงพระขาณุโกณฑัญญเถระ แปลโดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ซึ่งผม
ได้อธิบายเพิ่มเติมเองจากความต้องการพูดถึงวาทะของพระบรมครูเรื่องเศรษฐีไม่มีบุตร
วาทะของพระบรมครู เรือ่ ง อปุตตถเศรษฐี หรือเศรษฐีไม่มบี ตุ รนี้ เป็นการทรงโต้ตอบเชิงสนทนา
กับพระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช มีมาในปฐมาปุตตก สูตรที่ 9 ดังต่อไปนี้
กาลครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
ได้เสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระมหาวิหารเชตะวัน ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ในเวลาเที่ยงวัน พระพุทธองค์ตรัสถามว่า มหาบพิตรเสด็จมาจากไหน ในเวลาเที่ยงเช่นนี้
พระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราชทูลว่า เศรษฐีทกี่ รุงสาวัตถีนี้ ถึงซึง่ ความตาย หม่อมฉันได้ขนเอา
ทรัพย์สมบัตซิ งึ่ ไม่มบี ตุ รสืบต่อแทนของเศรษฐีนนั้ เข้าไปสูพ่ ระราชวัง แล้วจึงได้มาเฝ้าทรัพย์ของเศรษฐีนนั้
เฉพาะที่เป็นเงินเหรียญมีอยู่ 8 ล้าน ที่เป็นรูปิยะ ซึ่งได้แก่ ทอง เงิน ทองแดง ทองสัมฤทธิ์ เป็นต้น
ที่ท�ำเป็นแท่งละท�ำเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ไว้อีกเป็นจ�ำนวนมาก ถึงแม้เศรษฐีนั้นจะมีทรัพย์มากถึงเพียงนี้
ยังกินแต่ขา้ วหัก ๆ ป่น ๆ กับน�ำ้ ส้มผักดอง นุง่ แต่ผา้ หยาบ ๆ ใช้แต่รถเก่า ๆ ใช้รม่ ใบไม้ พระพุทธเจ้าข้า

26 วิทยาจารย์

พระพุทธองค์ทรงตอบว่า อย่างนั้นมหาราช คนธรรมดา อสัปบุรุษ หรือบุคคลที่ไม่มีปัญญา
ย่อมเป็นอย่างนั้น คือ อสัปบุรุษได้ทรัพย์มากแล้ว ย่อมไม่ท�ำตนให้เป็นสุข ไม่ท�ำมารดาบิดาให้เป็นสุข
ไม่ท�ำให้บุตรภรรยาเป็นสุข ไม่ท�ำให้บ่าวไพร่เป็นสุข ไม่ท�ำให้มิตรอ�ำมาตย์เป็นสุข ไม่ถวายทาน
แก่สมณพราหมณ์ ซึ่งจักให้ผลเป็นสุขต่อไป
เมือ่ เขาไม่ใช้จา่ ยทรัพย์ของเขาในทางทีถ่ กู อย่างนี้ ทรัพย์ของเขาก็ยอ่ มตกเป็นของพระราชาบ้าง
ของโจรบ้าง ถูกไฟไหม้บ้าง ถูกน�้ำพัดไปบ้าง ถูกผู้ร่วมมรดกซึ่งไม่ชอบกันขโมยไปบ้าง ทรัพย์สมบัตินั้น
ย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่เขาละผู้อื่น เปรียบเหมือนสระโบกขรณี ที่มีผีเสื้อน�้ำหวงแหนฉะนั้น
ส่วนสัปบุรษุ หรือบุคคลทีม่ ปี ญ
ั ญาดี เมือ่ ได้ทรัพย์มากแล้ว ย่อมเลีย้ งตนให้เป็นสุข เลีย้ งมารดา
บิดาให้เป็นสุข เลี้ยงบุตรภรรยาให้เป็นสุข เลี้ยงบ่าวไพร่ให้เป็นสุข เลี้ยงมิตรอ�ำมาตย์ให้เป็นสุข
ถวายทานแก่สมณพราหมณ์
เมือ่ เขาใช้ทรัพย์สมบัตใิ นทางทีช่ อบอย่างนี้ ทรัพย์สมบัตขิ องเขาก็ไม่ตกเป็นของพระราชา หรือ
ของโจร ไม่ถูกไฟไหม้ ไม่ถูกน�้ำพัดไป ไม่ถูกผู้ร่วมมรดกลักขโมยไป ย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาและผู้อื่น
เหมือนสระโบกขรณี ทีม่ นี ำ�้ เย็น ใสสะอาด มีทา่ น�ำ้ อันลาดดีงาม อยูใ่ กล้บา้ นหรือนิคม ซึง่ เป็นประโยชน์
แก่คนทั้งหลายฉะนั้น ครั้นตรัสดังนี้แล้วจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาว่า
“น�้ำซึ่งอยู่ในที่แห่งอมนุษย์ ย่อมไม่มีใครใช้ได้ฉันใด บุรุษผู้ลามกได้ทรัพย์แล้วไม่ใช้เอง
ไม่ให้แก่ผอู้ นื่ ฉันนัน้ ส่วนธีรชน คือคนทีม่ คี วามคิดดี ได้ทรัพย์มาแล้วย่อมใช้เองด้วย ท�ำประโยชน์กจิ ด้วย
เขาเลี้ยงหมู่ญาติแล้วก็ไม่มีผู้ติเตียน เวลาตายแล้วเขาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ ดังนี้”
ท่านผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั ก็อย่าลืมท�ำความเข้าใจ และตระหนักไว้เสมอว่า การทีเ่ พียรพยายาม
แสวงหา รักษา และครอบครองทรัพย์สมบัตไิ ว้นนั้ ก็เพือ่ จะใช้ให้เป็นประโยชน์ทงั้ แก่ตนเองและบุคคลอืน่
ถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัตใิ ห้เกิดคุณประโยชน์แล้ว การหาและการมีทรัพย์สมบัตกิ ป็ ราศจากคุณค่า หาความหมายใด ๆ
ไม่ได้ เมื่อหาทรัพย์ได้แล้ว พึงปฏิบัติตามหลักโภคาทิยะ คือประโยชน์ที่พึงได้จากทรัพย์สมบัติ ดังนี้
1. ฝากออมสิน เก็บไว้ใช้ยามจ�ำเป็น
2. ฝังดินไว้ บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
3. ใช้หนี้เก่า เลี้ยงมารดาบิดา ปู่ย่าตายายให้เป็นสุข เนื่องจากท่านเหล่านี้เลี้ยงเรามาก่อน
4. ให้เขากู้ มีลูกมีหลานต้องเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เขาให้ดี เมื่อเขาได้ดีแล้วเขาจะเลี้ยง
เราตอบ
5. โยนสู่เหว เลี้ยงตนเองให้ดี และ
6. ใส่ปากงูเห่า ภรรยาหรือสามีของแต่ละบุคคล ท่านเปรียบเหมือนงูเห่า ชอบขู่ฟ่อ ๆ ฉันใด
ภรรยาหรือสามี ก็ชอบขู่ฟ่อ ๆ ฉันนั้น พึงบ�ำรุงหรือเลี้ยงดูภรรยาหรือสามีให้ดี
						
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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รอบรั้วโรงเรียน
กองบรรณาธิการ

กล้วยน�้ำว้า
ชื่อวิทยาศาสตร์
Musa ABB cv. Kluai ‘Namwa’
จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE)
หากพูดถึงกล้วย เชื่อว่าหลายคนมักนึกถึง
กล้วยน�้ำว้ามาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะนอกจากจะให้
รสชาติทหี่ วานอร่อยแล้ว ยังเป็นผลไม้ทหี่ ลายคนนิยมทาน
เพื่อบ�ำรุงร่างกายและลดน�้ำหนัก ที่ส�ำคัญกล้วยน�้ำว้า
ยังให้ประโยชน์และสรรพคุณทางยาอย่างมากมาย
จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย
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รู้จักกล้วยน�้ำว้า
กล้วยน�้ำว้าคือ ผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการบ�ำรุงร่างกาย เป็นผลไม้ไทยที่มีมาแต่โบราณ
และถือเป็นผลไม้ทมี่ แี หล่งพลังงานส�ำรองชัน้ ดี เพราะกล้วยน�ำ้ ว้า 1 ผล ให้พลังงานแก่รา่ งกายได้มากถึง
100 แคลอรี่ และยังอุดมไปด้วยน�ำ้ ตาลธรรมชาติมากถึง 3 ชนิดเลยทีเดียว ไม่วา่ จะเป็นซูโครส ฟรุกโตส
และกลูโคส นอกจากนี้ยังมีเส้นใย กากอาหาร วิตามินบี 6 ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทาน และยังมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่มีช่วยป้องกันโรคความดัน
ได้เป็นอย่างดี
หากพูดถึงบรรดากล้วยทั้งหมดแล้ว กล้วยน�้ำว้าคือ กล้วยที่ให้แคลเซียมสูงสุด และยังมี
วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 และวิตามินซีในปริมาณทีเ่ ท่ากัน ส�ำหรับสารอาหารทีท่ ำ� ให้กล้วยน�ำ้ ว้า
มีความพิเศษมากกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ คือ กล้วยน�้ำว้าเป็นแหล่งของโปรตีน กรดอะมิโน อาร์จินิน และ
ฮีสติดนิ ซึง่ สารทัง้ หมดนีล้ ว้ นมีความจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารก เรามักจะเห็นได้บอ่ ยว่าผูใ้ หญ่
มักบดกล้วยน�้ำว้าให้เด็ก ๆ ทาน นั่นเพราะกล้วยน�้ำว้าอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินมากมาย
ที่จ�ำเป็นต่อร่างกาย ทั้งนี้ก็ควรระมัดระวังในเรื่องของการให้เด็กเล็กทานกล้วยน�้ำว้าด้วยเช่นกัน
เพราะบางครั้งอาจท�ำให้ติดคอได้ หากไม่มีความระมัดระวังมากพอ

คุณค่าทางโภชนาการ
ของกล้วยน�้ำว้า
ในส่ ว นของกล้ ว ยน�้ ำ ว้ า 100 กรั ม
ให้คุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้
พลังงาน 122 กิโลแคลอรี โปรตีน
1.2 กรัม ไนอาซิน 0.6 มิลลิกรัม วิตามินซี
14.0 มิลลิกรัม คาร์โบไฮเดรต 26.1 กรัม แคลเซียม
12.0 มิลลิกรัม ไขมัน 0.3 กรัม ฟอสฟอรัส
32.0 มิลลิกรัม วิตามินเอ 375 หน่วยสากล
เหล็ก 0.8 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 0.03 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.04 มิลลิกรัม และน�้ำ 7.6 กรัม
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ประโยชน์ของกล้วยน�้ำว้า
ไม่ว่าจะเรียกกล้วยน�้ำว้าว่ากล้วยนาก กล้วยหอมจันทร์ กล้วยมะลิอ่อง กล้วยสะกุย กล้วยเจก หรือ
กล้วยแลหก ตามแต่ละท้องถิ่นเรียกกันก็ตาม คุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาของกล้วยชนิดนี้ก็ยังคง
มากมายเหมือนเดิม มาดูกันว่ากล้วยน�้ำว้าจะให้ประโยชน์อะไรที่น่าสนใจบ้าง
1. แก้อาการนอนไม่หลับ
กล้วยน�ำ้ ว้าไม่ได้มดี แี ค่เฉพาะบ�ำรุงร่างกาย
เพียงเท่านัน้ หากแต่ยงั มีสว่ นช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ
ช่วยลดอาการหงุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นในยามเช้า
โดยไม่มีสาเหตุ ลดอาการหงุดหงิดในสตรีที่อยู่
ในช่วงวันนัน้ ของเดือน รักษาโรคซึมเศร้า และช่วยลด
ความเครียดได้ เนื่องจากสารอาหารอย่างเช่น
โปรตีนชนิดที่เรียกว่า ทริปโตเฟน ที่อยู่ในกล้วย
มีสว่ นช่วยในการผลิตสารเซโรโทนิน หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันดี
ในชือ่ ฮอร์โมนแห่งความสุข และนัน่ จึงเป็นเหตุผลว่า
ท�ำไมทานกล้วยน�ำ้ ว้าแล้วจึงท�ำให้รา่ งกายรูส้ กึ ผ่อนคลาย
และอารมณ์ดีขึ้นได้
2. เป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่
ส� ำ หรั บ ใครที่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งเลิ ก บุ ห รี่
อีกหนึ่งวิธีที่อยากแนะน�ำก็คือ การทานกล้วยน�้ำว้า
เพราะการทานกล้วยน�้ำว้า จะท�ำให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารมากมายอย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี 6
วิตามินบี 12 โพแทสเซียมและแมกนีเซียม ซึง่ สารอาหาร
เหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยท�ำให้ร่างกายสามารถฟื้นตัว
ได้เร็วภายหลังจากการเลิกนิโคตินนั่นเอง
3. บรรเทาอาการของโรคริดสีดวงทวาร
หากก�ำลังเผชิญกับการขับถ่ายออกเลือด
หรือเป็นโรคริดสีดวงทวาร ขอบอกเลยว่ากล้วยน�ำ้ ว้า
ช่วยคุณได้ เพราะกล้วยน�้ำว้ามีส่วนช่วยในการ
บรรเทาอาการของโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังช่วยลดอาการเสียดท้อง รวมถึงช่วยลดกรด
ในกระเพาะอาหาร ซึ่งเมื่อกินกล้วยน�้ำว้าเข้าไป
ก็จะท�ำให้อาการดีขึ้นได้
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4. รักษาโรคโลหิตจาง
เนื่ อ งจากในกล้ ว ยน�้ ำ ว้ า อุ ด มไปด้ ว ย
ธาตุเหล็กสูง จึงช่วยในการผลิตฮีโมโกลบินในเลือด
ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยในการรักษาภาวะโลหิตจาง รวมทั้ง
ผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ร่างกายขาดก�ำลัง
5. แก้อาการท้องเสีย
กล้วยน�ำ้ ว้าดิบจะให้รสชาติทฝี่ าด ซึง่ มีฤทธิ์
ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ โดยกล้วย
น�้ ำ ว้ า ดิ บ จะออกฤทธิ์ ส มานแผลและช่ ว ยเพิ่ ม
ความแข็งแรงให้กบั เนือ้ เยือ่ เมือกในกระเพาะ นอกจากนี้
ยังมีส่วนช่วยเร่งการแบ่งตัวของเซลล์เยื่อเมือก
ด้วยสารส�ำคัญอย่างเช่นสารซิโตอินโดไซด์ ดังนั้น
หากมีอาการท้องเสียแนะน�ำให้ทานกล้วยน�้ำว้า
แบบดิบ จะช่วยแก้อาการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
6. รักษาแผลในล�ำไส้
ในกล้วยน�้ำว้าอุดมไปด้วยสารแทนนิน
ซึ่งสารชนิดนี้มีส่วนช่วยรักษาอาการท้องเสียชนิดที่
ไม่รุนแรง และยังช่วยแก้อาการท้องผูกได้อีกด้วย
ในส่วนของผูท้ เี่ ป็นโรคกระเพาะหรือกระเพาะอักเสบ
ควรหมัน่ ทานกล้วยน�ำ้ ว้าเป็นประจ�ำทุกวัน เพือ่ ช่วย
รักษาแผลล�ำไส้ชนิดเรื้อรัง เพราะกล้วยน�้ำว้านั้น
มีสภาพเป็นกลางจึงไม่ท�ำให้เกิดการระคายเคือง
ในผนังล�ำไส้และกระเพาะอาหาร

ข้อควรระวัง
7. ช่วยชะลอความแก่
เพราะสารต้านอนุมลู อิสระทีอ่ ดุ มอยูใ่ น
กล้วยน�้ำว้านั้นมีส่วนช่วยชะลอความแก่ได้
ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าท�ำไมบางคนอายุ
มากแล้ ว แต่ ยั ง แลดู อ ่ อ นเยาว์ นั่ น เพราะ
การทานกล้วยน�้ำว้าเป็นประจ�ำทุกวันนั่นเอง
8. ช่วยลดน�้ำหนัก
กล้วยน�ำ้ ว้ามีสว่ นช่วยปรับระดับน�ำ้ ตาล
ในเลือดได้ จึงช่วยลดอาการอยากทานของจุบจิบ
อย่างได้ผล จึงไม่แปลกเลยว่าท�ำไมทานกล้วยน�ำ้ ว้า
แล้วน�้ำหนักจึงลดลง ในขณะที่ไม่ได้ปล่อย
ให้ท้องหิวหรืออดอาหารแต่อย่างใด

การกินกล้วยน�้ำว้าในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
การทานกล้วยทีย่ งั อยูใ่ นช่วงห่าม อาจท�ำให้เกิดการท้องอืด
ท้องเฟ้อ แน่นท้อง
กล้วยน�้ำว้า ให้พลังงานที่มากกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ
(1 ผล = 100 แคลอรี่) การทานกล้วยน�้ำว้าในปริมาณที่
มากเกินไป อาจส่งผลให้รา่ งกายได้รบั พลังงานเกินความจ�ำเป็น
กล้วยน�้ำว้า มีฤทธิ์ช่วยในการระบายล�ำไส้ และเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบขั บ ถ่ า ย หากทานติ ด ต่ อ กั น
ในปริมาณมาก อาจส่งผลให้เกิดการท้องเสีย
ใครที่ชอบทานกล้วยน�้ำว้ามาก ๆ ก็อาจจะต้อง
พิจารณาถึงปริมาณทีท่ าน เพือ่ ไม่ให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ทาน หรือไม่ค่อยจะชอบทาน ก็อยาก
ให้ทานอย่างน้อยวันละ 1 ผล เพือ่ ทีจ่ ะได้ชว่ ยให้สขุ ภาพดีขนึ้
ต่อไปในระยะยาว การทานกล้วยน�ำ้ ว้าทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื การทาน
ผลสด ๆ จากเครือ จะได้รบั สารอาหารทีจ่ ำ� เป็นอย่างครบถ้วน

ข้อมูล : https://www.honestdocs.co/benefits-of-cultivated-banana-and-caution
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
ตอนที่ 5
การน�ำเสนอต้นฉบับสู่แหล่งผลิต

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถส่งผลงานออกเผยแพร่ได้

เนื้อหา

1. การเผยแพร่ผลงาน
2. การเขียนกลอนส่งประกวด

ชุดที่ 5.1 การเผยแพร่ผลงาน

ยอดปรารถนาของนักกลอนก็คอื การทีผ่ ลงานกลอนของตนเองได้รบั การเผยแพร่ตอ่ สือ่ มวลชน
ไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ หรือผลงานของตนเองได้ตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์
ต่าง ๆ ถ้าผลงานของตนเองได้รับการลงพิมพ์หรือได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุ ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่า
ผลงานของเราได้ผ่านการตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งจากบรรณาธิการ ผู้จัด หรือผู้ควบคุมรายการนั้น
ก็ย่อมแสดงว่าผลงานของเราพอใช้ได้ เข้าชั้นหรืออย่างน้อยก็มีข้อบกพร่องน้อยมากพอที่จะแก้ไขได้
เป็นบันไดก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในการเขียนกลอนได้ การเผยแพร่ผลงานกลอนมีข้อแนะน�ำ
ในการปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องทราบชื่อที่อยู่ของผู้จัด หรือไม่ก็ตัวบรรณาธิการเอง หรือทราบชื่อผู้ด�ำเนินรายการ
ถ้ารูจ้ กั ละเอียดมากออกไปได้เท่าไรยิง่ ดี ไม่วา่ จะเป็นทีศ่ กึ ษาทัศนคติ รสนิยม ชอบกลอน ประเภทไหน
แนวไหนที่ได้รับเผยแพร่มากที่สุด เมื่อเราเขียนกลอนประเภทไหนขึ้น ก็เลือกเฟ้นกลอนประเภทนั้น
ส่งไปตามรสนิยมที่เขาต้องการ โอกาสที่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ก็มีมากขึ้น

32 วิทยาจารย์

2. ดูขนาดของกลอนที่เขาเผยแพร่ว่า สั้น ยาวเพียงใด ความยาว 2 บท 5 บท หรือมากกว่านี้
เมื่อได้ขนาดความสั้น ยาวของบทกลอนแล้ว ก็แต่งกลอนให้ได้ตามที่เขาก�ำหนด ก็ย่อมเป็นที่ถูกใจ
ของผู้จัด และสะดวกในการเผยแพร่ผลงานด้วย
3. ก่อนส่งผลงานทุกครัง้ เมือ่ เขียนเสร็จแล้ว ควรทิง้ งานกลอนส�ำนวนนัน้ ไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
แต่เขียนผลงานส�ำนวนอื่น ๆ ไปก่อน หลังจาก 1 อาทิตย์แล้ว กลับมาพิจารณากลอนที่เขียนทิ้งไว้แล้ว
อีกครั้ง คราวนี้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เรียนมาให้รอบคอบอย่างไม่เข้าข้างตนเองคิดว่าเป็นส�ำนวน
ของคนอืน่ เขียน เราเป็นคนอ่านและพิจารณาหาข้อบกพร่อง ตรวจดูสมั ผัสซ�ำ้ สัมผัสเลือน สัมผัสสัน้ - ยาว
เขียนถูก – ผิด สงสัยค�ำไหนเปิดพจนานุกรม ตรวจเนื้อความแก้ข้อบกพร่องทั้งหมดที่พบ
4. ถ้ามีเพื่อนที่ชอบอ่านกลอนหรือปิยมิตรในทางกลอนหรือครู – อาจารย์ที่สอนเรามา
ก็น�ำกลอนที่แก้ไขแล้วของเราให้อ่าน แล้วถามว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร มีตรงไหนที่ไม่ดีบ้างให้บอก
โดยไม่ตอ้ งเกรงใจ บางครั้งเราเขียนเองอ่านเองก็เข้าข้างตัวเองว่าดี เราก็มาตรวจดูว่าจริงไหมและ
เราเรียนมาในชุดฝึกแต่ละชุดอยู่แล้ว ถ้าจริงเราก็แก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง ถ้าท�ำได้ เช่นนี้ ผลงานของเรา
จะมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด หรือเกือบไม่มีเลย
5. น�ำผลงานที่ใช้ได้แล้วเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย หรือพิมพ์ดีดได้ยิ่งดี ท�ำส�ำเนาเก็บไว้ 1 ชุด
ทุกครั้ง หากเราเขียนหวัดขนาดอ่านไม่ออก ก็รับรองได้เลยว่าต้องลงตะกร้ามากกว่าจะได้ลงพิมพ์
เป็นแน่แท้
6. ควรมีจดหมายแนบกับผลงานของตัวเองไปด้วยทุกครัง้ แนะน�ำตัวเองไปด้วยทุกครัง้ แนะน�ำ
ตัวเองหรือเล่าทีม่ าของเนือ้ หา ให้อะไรบ้างกับคนอ่าน เพือ่ เร้าความสนใจในบทกลอนของเรา ถ้าทราบข่าว
ความเป็นไปของผู้จัดก็พูดถึงหรือถามข่าวคราวเขาบ้างเพื่อความคุ้นเคย และความสนิทชิดชอบ
ซึ่งกันและกัน
7. ควรมีซองติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเราเองไปด้วยทุกครั้ง และจดหมายบอกไปด้วยว่า
หากมีข้อบกพร่องอย่างไรกรุณาแนะน�ำด้วย บางทีค�ำตอบกลับมาอาจเป็นว่า ผลงานของเราใช้ได้ดี
ขอให้รอฟังหรือรออ่านผลงานของเราเองในหนังสือที่จะลงพิมพ์ เราก็จะได้ดีใจไว้ล่วงหน้า
8. หมัน่ เขียนส่งไปมาก ๆ เขียนบ่อย ๆ และเขียนให้ตรงกับฤดูกาล เหตุการณ์ปจั จุบนั วันนักขัตฤกษ์
หรือวันส�ำคัญต่าง ๆ และเขียนล่วงหน้า ก่อนที่จะถึงวันนั้น ๆ เป็นเดือน ๆ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ เพราะหนังสือพิมพ์ทกุ ฉบับหรือรายการวิทยุ มักจะจัดท�ำต้นฉบับ หรือจัดรายการไว้ลว่ งหน้า
ซึ่งขณะนั้นคนอื่น ๆ ยังไม่ส่งผลงานมา มีคนส่งมาน้อย ผลงานเรามีโอกาสได้เผยแพร่มาก
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9. อย่าส่งผลงานส�ำนวนเดียวกันไปเผยแพร่หลาย ๆ แห่งในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าผู้อ่าน
หรือผูจ้ ดั ได้พบได้ฟงั เข้าก็จะเสือ่ มศรัทธาในตัวเราไปเปล่าๆ เป็นมารยาทในการส่งผลงานออกเผยแพร่
ไม่ควรส่งผลงานส�ำนวนเดียวกันไปหลาย ๆ ที่ นอกจากจะได้รับค�ำตอบว่าผลงานของเราไม่ผ่าน
การพิจารณา เราก็สามารถส่งไปให้ผู้อื่นพิจารณาใหม่ได้
10. หาทางเข้าถึงตัวหรือรูจ้ กั ชนิดทีว่ า่ สนิททีส่ ดุ ได้ยงิ่ ดี ยิง่ คุน้ เคยกันมากเท่าไร ความเกรงใจ
ก็มีมากเท่านั้น หรือมีข้อบกพร่องตรงไหนเขาจะบอกทันที
ถ้าปฏิบัติตามทุกข้อดังเช่นแนะน�ำมานี้ รับรองได้ว่าผลงานของเราจะได้รับการพิจารณา
เผยแพร่อย่างแน่นอน และคิดว่าท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จในการเขียนกลอนและ
มีชื่อเสียงในอนาคตอย่างแน่นอน
ถาม หลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานมีอย่างไรบ้าง อธิบาย
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ชุดที่ 5.2 การเขียนกลอนส่งประกวด

เมื่อเขียนกลอนได้รับการเผยแพร่แล้วก้าวต่อไปก็คือการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล
ต่าง ๆ เพือ่ ชือ่ เสียงและเกียรติยศ นอกจากจะมีขอ้ ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเขียนกลอนเผยแพร่แล้วแนะน�ำ
เพิ่มเติมอีก ดังนี้
1. อ่านประกาศหรือฟังข่าวการประกวดโดยละเอียดว่า เขาให้เขียนประกวดในหัวข้อใดหรือ
กระทู้อะไร มีความยาวขนาดไหน หมดเขตส่งประกวดเมื่อไร ส่งประกวดที่ใด ฯลฯ
2. เมือ่ ตัดสินใจเขียนประกวดแน่แล้วก็มาพิจารณาอีกทีให้ถอ่ งแท้วา่ กระทูท้ เี่ ขาก�ำหนดให้นนั้
หมายความว่าอย่างไร จะเขียนถึงอะไรจึงจะให้ตรงจุดและถูกใจกรรมการทีส่ ดุ เราจึงเริม่ ลงมือหาข้อมูล
ในการเขียน
3. ในการลงมือหาข้อมูลในการเขียนนัน้ ก็ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั เนือ้ เรือ่ ง เช่น กระทู้ “กวีนพิ นธ์ในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ก็ต้องแน่นอนว่าต้องค้นประวัติวรรณคดีว่ากวีนิพนธ์ในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีอะไรโดยละเอียด แล้วน�ำมาสอดแทรก ความคิดสร้างสรรค์เข้าไป
ในเนื้อหา ให้มีสาระ ค�ำคม และให้คุณค่ากว่าส�ำนวนอื่น
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4. ลงมือเขียนโดยประพันธ์ให้ถูกต้องตามแบบฉันทลักษณ์ที่เขาก�ำหนดให้ทุกประการ
เมือ่ เขียนเสร็จมีเวลา ก็ทงิ้ ไว้สกั 1 สัปดาห์ น�ำมาตรวจอย่างพินจิ พิเคราะห์ถงึ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ อีกครัง้
เช่น สัมผัสต่าง ๆ ถ้าเป็นกลอนประกวดควรเคร่งฉันทลักษณ์อย่างยิง่ ไม่ควรมีอะไรทีต่ ำ� หนิให้หกั คะแนน
ได้เป็นดีที่สุด ตรวจขนาดสั้นยาว เนื้อหาว่าถูกต้องหรือไม่ ค�ำถูกผิดก็ต้องตรวจ เพราะจะเป็นจุดหนึ่ง
ที่ท�ำให้เราตกรอบได้ง่าย ๆ เหมือนกัน การด�ำเนินเรื่องต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยตลอด
การใช้ถ้อยค�ำส�ำนวน ควรคิดใหม่ ๆ แปลก ๆ ได้สาระ อ่านแล้วต้องเกิดความประทับใจ
5. ให้สอบถามติดตามดูว่า กรรมการตัดสินการประกวดเป็นใคร ให้ศึกษาดูว่าชอบกลอน
ประเภทไหน เนื้อหาอย่างไร จึงจะถูกใจเพื่อเรียกร้องคะแนนอีกวิธีหนึ่ง
6. ควรเขียนให้ชัดเจน สะอาด อ่านง่าย พิมพ์ดีดได้ยิ่งดี ถ้าเขียนด้วยลายมืออ่านไม่ออก
ก็มีหวังตกรอบแน่ ๆ ไม่มีปัญหา ถ้ามีกฎเกณฑ์หรือกติกาให้ปฏิบัติ ก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะ
จะถูกตัดสิทธิไ์ ด้งา่ ย ๆ เช่น ติดบัตรประกวดแนบไปด้วย หรือถ่ายส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวหรือแนบส่วนสินค้า
บางอย่างที่เป็นสปอนเซอร์ในการประกวด
ผูเ้ ขียนคิดว่าข้อปฏิบตั ิ 6 ข้อทีเ่ สนอแนะมานีจ้ ะเป็นแนวทางให้ประสบผลส�ำเร็จในการประกวดกลอน
ได้อย่างน้อยก็ต้องเข้ารอบ และก็มีโอกาสที่จะชนะการประกวดอย่างแน่นอน
ถาม หลักในการเขียนกลอนประกวดมีอะไรบ้าง อธิบายสิ่งที่จ�ำเป็น
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(เฉลย ดูในบทเรียน ชุดที่ 5.2)
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้ำชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 77

ยักษ์ใหญ่ไม่ไล่ยักษ์เล็ก
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วันหนึ่ง...
อาจจะโดยปรากฏการณ์ผิดเพี้ยนแปลกประหลาดมหัศจรรย์บางอย่างแห่งธรรมชาติ
อยู่ดี ๆ ทุกคนบนโลกก็ตัวหดเล็กลงเท่ามด!
ทุกคน
ทุกเพศ
ทุกวัย
ทุกอาชีพ
ทุกสถานะทางสังคม
ทุกระดับชนชั้น
ทุกคนล้วนถูกย่อหดลงมาเล็กจิ๋วเหมือนกันหมด
เป็นการเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันแบบปัจจุบันทันด่วน ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ
ด้วยความไม่เข้าใจ เสียงพร�่ำบ่นก่นด่าอะไรก็ตามที่ท�ำให้พวกเขาตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเท่านี้
อื้ออึงเซ็งแซ่ไปทั่วทั้งโลก
ความฉิบหายวายป่วงลุกลามไปทั่วทุกหัวระแหง
ชีวิตมนุษย์ทุกคนบนโลกด�ำเนินไปด้วยความทุลักทุเลจนหลายคนทุรนทุราย
มันเป็นอย่างนั้นในช่วง 4 - 5 ปีแรกหลังเกิดปรากฏการณ์...
…
…
…
…
…
ปีที่ 39 หลังปรากฏการณ์ “HUMANTS” (ชื่อนี้ถูกบัญญัติขึ้นหลังจากเกิดปรากฏการณ์
มนุษย์ตัวหดในครั้งนั้นได้ประมาณ 1 ปี เป็นการรวมค�ำว่า “Human” (มนุษย์) เข้ากับ “Ants” (มด)
บอกสือ่ ถึงเหตุการณ์ทอี่ ยู่ ๆ มนุษย์ทกุ คนก็ตวั หดเล็กลงเท่ามด อีกความหมายแฝงก็คอื มันเป็นการรวม
ค�ำว่า Human (มนุษย์) เข้ากับตัวอักษรย่อ T. และ S. ที่มาจากค�ำว่า Totally และ Shrunk รวมกันเป็น
HUMAN Totally Shrunk (มนุษย์ทั้งมวลถูกย่อส่วน - Human T. S.)
มนุษย์เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่เหมือนถูกกระชากย้อนกลับไปยุคริเริ่มอารยธรรม
การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มชุมชนต้องใช้เวลาในการเดินทางอันยาวนานไม่ต่างจากสมัยโบราณ
พาหนะที่ทันสมัยและสามารถพาไปได้ไกลและเร็วที่สุดคือ “รถมด” ที่ลักษณะหน้าตาคล้ายรถม้า
เพียงแต่ใช้มดที่มนุษย์ยุค HUMANTS สามารถฝึกจนเอามาใช้งานได้ มาเป็นสัตว์เทียมรถ
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“ได้ยนิ ข่าวลือเรือ่ งยักษ์หนาหูขนึ้ ทุกวัน” มนุษย์จวิ๋ ผูซ้ งึ่ เคยด�ำรงต�ำแหน่งประธานบริหารบริษทั
ยักษ์ใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งพูด
“เรือ่ งจริงเหรอ มีคนเคยเห็นเหรอ” อีกคนซึง่ เคยเป็นประธานาบดีแห่งประเทศหนึง่ มาหลายสมัย
ถามอย่างไม่แน่ใจ
“มีสิ เค้าบอกสูงใหญ่เหมือนที่พวกเราเคยเป็น ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเราอย่างปกติ เหมือนกับ
ว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ถูกย่อส่วนลงมาตัวเท่ามดเหมือนพวกเรา”
“โถ… ท�ำไมยังเหลืออยูค่ นเดียวนะ เหงาแย่” มนุษย์จวิ๋ อีกคนผูซ้ งึ่ ก่อนถูกย่อส่วนเคยเป็นศิลปิน
อิสระอยู่ในปารีสร�ำพึงขึ้นมาลอย ๆ
“ท�ำไม…” ชายผูเ้ คยเป็นประธานาบดีแห่งประเทศหนึง่ มาหลายสมัยร�ำพึงบ้างด้วยความสงสัย
และไม่สบอารมณ์
“เขาถึงไม่ถูกย่อส่วนลงมาเท่า ๆ กับเรา!”
…
มีคนพบเห็น “ยักษ์” บ่อยและมากขึ้นเรื่อย ๆ ข่าวลือแพร่สะพัดว่ายังมีคนที่ไม่ถูกย่อส่วน
เหลืออยู่เพียงคนเดียวบนโลก!

เล็กจิ๋ว...
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เสียงร�่ำลือกระเพื่อมกระพือไปต่าง ๆ นานา
บ้างว่าเขามีพลังพิเศษที่สามารถต้านทานค้านกฎแห่งธรรมชาติได้
บ้างว่าเขาเป็นยักษ์ใจดี
บ้างว่านี่คือมหาเทพผู้ที่จะมาปลดปล่อยมวลมนุษยชาติจากการถูกพันธนาการไว้ด้วยสรีระ
บ้างยกให้เป็นพระเจ้าหรือไม่ก็เทพเจ้าองค์ใหม่!
เพราะเขาเป็นผู้เดียวที่ไม่ถูกย่อส่วน ไม่ถูกลงโทษโดยธรรมชาติที่อธิบายไม่ได้
และคงมีอ�ำนาจพลานุภาพวิเศษอะไรบางอย่างที่ท�ำให้เป็นเช่นนั้น!
…
…
…

เขางัวเงียตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าได้ยินเสียงกลุ่มคนตะโกนอื้ออึงมาจากที่ไกล ๆ
ค่อย ๆ ยันกายลุกขึน้ อย่างเกียจคร้าน เสียงข้อกระดูกขบกันกรอบแกรบ เหยียดเท้าสวมรองเท้า
ราคาแพงออกเดินหาของกินเหมือนเช่นทุกวัน ของกินหาง่ายและอุดมสมบูรณ์กว่าเมือ่ ก่อนมาก ไปทีไ่ หน
ก็มีอาหารอะไรบางอย่างให้ยัดลงกระเพาะเสมอ
ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นเพียงคนจรจัดไร้บ้าน เนื้อตัวหน้าตาโสโครกสกปรกมอมแมม
กลิ่นตัวเน่าเหนอะ เสื้อผ้าขาดเก่าเกรอะกรัง คุ้ยหาของกินประทังชีวิตได้เพียงจากถังขยะ
หลังร้านอาหารไปวันต่อวัน
ไม่ได้มีความส�ำคัญอะไร ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครเห็นหัว
ทุกวันนีเ้ ขาสวมเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่มรี อยขาด มีรองเท้าไว้สวมให้เดินโดยไม่เจ็บฝ่าเท้า มีทอี่ ยูก่ นั แดด
กันฝน มีอาหารสด ๆ ดี ๆ รออยู่ในทุกที่ที่เดินไปถึง
ชีวิตเขาดีอย่างนี้มา 39 ปีแล้ว!
ตั้งแต่วันที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอมนุษย์คนไหนแม้แต่คนเดียว ราวกับโลกใบนี้มันร้างไปแล้ว !
เขาเดินถือตะกร้าเข้าไปเก็บผลไม้สดฉ�ำ่ ในสวนร้างแห่งหนึง่ จนเต็มล้น ระหว่างถือกลับออกมา
มันร่วงหล่นไปกว่า 10 ลูก
เขาหันขวับ !
เหมือนได้ยินเสียงกลุ่มมนุษย์ตะโกนอะไรไม่เป็นภาษา แว่ว ๆ มาจากที่ไกล ๆ
เสียงมนุษย์ที่เขาโหยหาเหลือเกิน
เขาเพียงแต่ไม่รู้ว่า...
นัน่ เป็นเสียงกลุม่ มนุษย์ตวั จิว๋ เบือ้ งล่างทีป่ ลายเท้านับหมืน่ นับแสนชีวติ ทีต่ ะโกนโห่รอ้ งแซ่ซอ้ ง
สรรเสริญส�ำหรับอาหารปริมาณมหาศาลที่เทพเจ้าอย่างเขาเมตตาประทานมาให้ !
…
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รักษ์ไทย
พวงชมพู
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ม้าจกคอก
การละเล่นม้าจกคอกเป็นการละเล่นของทางภาคเหนือในจังหวัดก�ำแพงเพชร
เป็นการละเล่นที่จะนิยมเล่นในวันขึ้นปีใหม่ (วันสงกรานต์) ของล้านนา การละเล่นชนิดนี้
ในภาคกลางจะเรียกว่า ลาวกระทบไม้ นอกจากนี้การละเล่นชนิดนี้ยังมีคนเข้าใจกันว่า
อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากการละเล่นของชาวลัวะ
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จ�ำนวนผู้เล่น
ใช้ผู้เล่นตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป
อุปกรณ์
˙ไม้กลมขนาดก�ำรอบ ยาวประมาณ 5 ศอก จ�ำนวน 2 ท่อน
˙ขอนไม้สูงประมาณ 1 คืบ ยาวประมาณ 1 - 2 ศอก จ�ำนวน 2 ท่อน
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วิธีการเล่น
1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกจะมี 2 คน ส�ำหรับถือท่อนไม้ที่วางขนานบนขอนไม้
แล้วกระทบกันเป็นจังหวะ ส่วนฝ่ายที่ 2 จะมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อใช้ส�ำหรับเป็นผู้เต้น
2. ให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ระหว่างคาน ส่วนผู้ถือไม้คานทั้งคู่จะท�ำสัญญาณ โดยการยกคานไม้
ทั้งคู่กระแทกลงบนไม้หมอน ซึ่งระหว่างที่เคาะจังหวะอยู่นั้น ผู้เล่นจะต้องเต้นไปด้วย และเมื่อ
ให้สัญญาณเคาะ 3 ครั้งแล้ว ครั้งที่ 4 ผู้ถือจะเอาคานทั้งสองเข้าชิดกัน ดังนั้นผู้เต้นจะต้องกระโดดให้
สูงกว่าครัง้ แรกของจังหวะและแยกขาออกให้พน้ ไม้ ถ้าถูกหนีบขาจะเรียกว่า ม้าข�ำคอก หรือม้าติดคอก
ส�ำหรับคู่ที่ถูกไม้หนีบจะต้องออกไปเปลี่ยนให้ผู้ที่ถือคานอยู่เดิมนั้นเข้ามาเต้นในระหว่างคานนั้น
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ครูเล่าเรื่อง
อาตมัน

“เวลา”

...ไม่เคยผ่านไป
ตอนที่ 2
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นักเรียนแต่ละห้องต่างซักซ้อมการแสดงกันเป็นอย่างงดี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
ภาษาอังกฤษที่อาจารย์จอห์นอาสาสมัครแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติเป็นโต้โผจัดขึ้น
เมื่อแต่งกายกันพร้อมเพรียง ตัวแทนห้อง 6 พรรณีในชุดจิงเกิลเบล และสุเทพตัวแทน ห้อง 5
ทีส่ วมบทบาทปีเตอร์แพนก็ซกั ซ้อมอ่านบทกลอนภาษาอังกฤษกันอย่างขะมักเขม้น แม้ทอ่ งจ�ำมาอย่างดี
แต่พอใกล้เวลาขึน้ เวที พรรณีกอ็ ดท่องผิดท่องถูกและประหม่าไม่ได้ ไม่รสู้ เุ ทพจะตืน่ เต้นเหมือนกันไหม
แต่เมื่อพรรณีหันไปก็สบตากับสุเทพที่จ้องมองอยู่ก่อนแล้ว
...ย้อนเวลากลับไป พรรณีลกู สาวคนเดียวของครอบครัวคนไทยเชือ้ สายจีนเป็นชาวนครสวรรค์
ครอบครัวค่อนข้างมีฐานะและไม่ต้องการให้ลูกสาวจากบ้านไปไหนไกล จึงเป็นที่มาของการเข้ารับ
การศึกษาที่โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เนื่องจากใกล้บ้านและสามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้
เมือ่ เข้าเป็นน้องใหม่ พรรณีเป็นคนท�ำอะไรไม่คอ่ ยเป็นในสายตาเพือ่ น ๆ กิจกรรมหลายอย่าง
นอกเหนือจากการเรียนกลายเป็นเรื่องใหญ่และหลายครั้งที่ต้องกลับมาร้องไห้ที่บ้านด้วยความท้อใจ
หลายต่อหลายครั้งอุปสรรคที่ผูกรัดตัวอยู่ คลี่คลายได้ราวปาฏิหาริย์ ณ ตอนนั้นเธอคิด
เป็นอื่นไม่ได้ว่า โชคชะตาช่างเข้าข้างเสียนี่กระไร
โดยไม่รู้เลยว่าโชคชะตาที่ว่านั้น...เกี่ยวพันกับคน ๆ นี้
ทุกค�ำ 
่ สุเทพจะกลับเข้ามาทีห่ อพักด้วยเสือ้ ผ้าเปรอะเปือ้ น คราบไคลและเม็ดเหงือ่ โซมไปทัง้ ตัว
มีเสียงเพื่อนชายคนสนิทส่งเสียงตะโกนล้อเลียนขึ้นมา จนเขาสะดุ้งโหยง
“สาวปากน�้ำโพ นี่เสน่ห์แรงจริง ๆ โว้ย หนุ่มก�ำแพงของเราถึงขั้นมอมอย่างกับหมา”
เพื่อนคนอื่น ๆ ต่างหันมามองเป็นตาเดียว พากันหัวเราะเสียงขรม
“หุบปากเลย อย่าปากโป้งนะโว้ย” เขาแสร้งท�ำเสียงดังปรามเพือ่ นและส่ายหน้าน้อย ๆ รีบหยิบ
ผ้าขนหนู และเครือ่ งใช้เดินไปห้องอาบน�ำ้ โดยไม่สบตาใคร เป็นอาการแก้เขินทีเ่ ขามักจะท�ำเมือ่ ถูกล้อเลียน
เรื่องของพรรณี จะให้ท�ำอย่างไรได้ เมื่อเห็นสาวน้อยที่เขาแอบปักใจมานั่งร้องไห้ร้องห่มเพราะรู้ว่า
ต้องท�ำแปลงเกษตรคนละแปลงใหญ่ เพือ่ นสาวทีส่ นิทชิดเชือ้ หลายคนก็ไม่มใี ครช่วยใครได้เพราะล�ำพัง
ตัวเองก็แทบไม่รอดอยู่แล้ว และอาจารย์ท่านก็ไม่ปรานีปราศรัยสั่งวันนี้นัดตรวจผลงานรุ่งขึ้น
ครัน้ สุเทพจะไปช่วยซึง่ หน้า ก็กลัวพรรณีจะอายและเป็นขีป้ ากเพือ่ น พลบค�ำ่ เลยกลายเป็นเวลาทีส่ เุ ทพ
ใช้แก้ปัญหาให้หญิงสาว
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เจ้าของมือเล็ก ๆ ขาว ๆ ที่สุเทพเป็นห่วงจะขุดดิน จับจอบอย่างไรไหว ที่ผ่านมาทั้งงานฝีมือ
งานประดิษฐ์ แม้กระทั่งงานเย็บปักถักร้อย นอกจากของตัวเองแล้ว สุเทพมักอดตาหลับขับตานอน
แอบช่วยพรรณีเท่าที่ตนพอจะช่วยได้ บางชิ้นอาจไม่เลิศเลอ แต่ก็สุดฝีมือที่ชายคนนี้จะสร้างสรรค์
ขึน้ มาได้ แต่แม้จะปกปิดอย่างไร ไม่วายทีเ่ พือ่ น ๆ ตัวแสบจะสูร่ จู้ นได้ บางครัง้ ค่อนแคะจนเขาอดน้อยใจ
ลึก ๆ ไม่ได้
“ระวังหมาคาบไปแดกนะมึง มัวแต่ปิดทองหลังพระอยู่ได้”
“จะทันกินเหรอวะไอ้เทพ กูเห็นรุ่นพี่มาเทียวไร้เทียวขื่ออยู่”
จนบางครั้งเขารู้สึกอยากจะตัดใจจากหญิงสาว แต่ความเป็นห่วงความกังวลก็เบียดบัง
ความน้อยเนื้อต�่ำใจเสียทุกครั้ง  การแสดงสัปดาห์ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน ที่สุเทพเฝ้าวนเวียนขอร้อง
อาจารย์จอห์นให้เปลีย่ นบทสนทนาภาษาอังกฤษทีป่ ระกอบด้วยประโยคสนทนายาวยืด ให้กระชับสัน้ ขึน้
แต่อาจารย์จอห์นต้องการคงเนือ้ หาของเรือ่ งราวไว้ เลยกลายเป็นว่า สุเทพต้องมาท่องเนือ้ หาทีป่ รับเปลีย่ น
ความยาวหลายหน้ากระดาษแทนพรรณี รวมกับบทสนทนาของเขาเองที่ต้องพูดอยู่แล้ว งานนี้
จึงไม่ได้ผ่านพ้นมาง่าย ๆ เลยส�ำหรับเค้า
จนกระทัง่ จบจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ สุเทพเลียบเคียงถามไถ่จนรูว้ า่ พรรณีมจี ดุ หมาย
ในชีวติ ต่อไปอย่างไร เขาก็ไม่เคยย่อท้อแม้ความพร้อมหลายด้านจะด้อยกว่า แต่ไม่เป็นเหตุผลทีม่ าลดทอน
ความบากบั่นมุ่งมั่นของสุเทพได้ รอยยิ้มและก�ำลังใจที่ได้รับจากเพื่อนชายนิสัยดีชาวก�ำแพงเพชร
ในวันนัน้ ยังอยูใ่ นความทรงจ�ำของพรรณีจนทุกวันนีน้ กึ ถึงครัง้ ใดก็อดยิม้ อย่างมีความสุขไม่ได้ จนกระทัง่
วันเวลาผ่านไปเกือบสี่สิบปี คนทั้งสองก็ยังคงอยู่เคียงข้างกันไม่เคยห่าง
“แม่จะไปงานเลี้ยงรุ่น...?” ผมถามขึ้นด้วยความประหลาดใจเมื่อแม่เอ่ยปากให้ช่วยไปส่งที่
โรงแรมพิมานที่ จ.นครสวรรค์  ในวันเสาร์นี้เพื่อไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนฝึกหัดครูนครสวรรค์
“ใช่จะ้ ภูมชิ ว่ ยไปส่งหน่อยนะลูก พ่อเค้าหูตาไม่คอ่ ยดี แม่ไม่อยากให้ขบั รถกลางต�ำ่ กลางคืน”
“ปีนี้มีอะไรพิเศษรึเปล่าครับ พอเกษียณแล้วเหงารึเปล่าเอ่ย ปกติแม่ไม่เห็นไป”
ที่ผ่านมานับครั้งได้ที่แม่ออกจากบานไปสังสรรค์ นอกจากจะเป็นงานชนิดที่ปฏิเสธไม่ได้
เค้าจึงแทบไม่เชื่อหูตัวเอง
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อย่างปีทแี่ ล้ว เค้าได้ยนิ แม่ณรี บั โทรศัพท์จากเพือ่ นแจ้งข่าวเรือ่ งงานเลีย้ งรุน่ และก็เหมือนกับ
ทุก ๆ ครัง้ ทีม่ กั จะมีคำ� ตอบแบบเกรงอกเกรงใจแบ่งรับแบ่งสูช้ นิดทีค่ าดเดาไม่ยากว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไป
พ่อเสียอีกที่เค้าจ�ำไม่ได้ว่ามีงานอะไรที่พ่อไปบ้าง ตั้งแต่ไหนแต่ไร ไม่ว่าจะเป็นงานบวช
งานแต่งงานบอกบุญต่าง ๆ พ่อไม่เคยบกพร่อง ไม่ว่างานใครพ่อไปหมด
งานเลี้ยงรุ่นก็เช่นกัน พ่อก็ไม่เคยขาดทั้งรุ่นประถม มัธยม วิทยาลัยครูและมหาวิทยาลัย
บ่อยครั้งที่ได้ยินว่าชวนแม่ไป แม่ก็อิดอิดออดออดตามประสา และบางงานก็ไปอย่างเสียไม่ได้
“คิดถึงเพื่อน ๆ น่ะลูก ไม่ได้เจอกันนาน พอดูรูปเก่า ๆ อ่านจดหมาย อ่านข้อความที่เพื่อน
เขียนถึงกัน เพือ่ นโทร ฯ มาหาบ้าง เราโทร ฯ ไปบ้าง ก็อดคิดถึงไม่ได้ เมือ่ ก่อนก็ไม่ใช่ไม่อยากไปนะ แต่ภาระ
หน้าที่มันเยอะหลือเกิน ถ้าจะไปมันก็ต้องไปค้าง แต่ตอนนี้ว่างแล้ว ถือเสียว่าไปเที่ยวนครสวรรค์ด้วย”
“แม่ไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วเหรอครับ” ผมถามเพราะไม่ค่อยเห็นแม่เอ่ยถึงเพื่อนที่โรงเรียน
ฝึกหัดครูบ่อยนัก
“อืม...” แม่เงียบไปนาน ก่อนเอ่ยว่า “ตัง้ แต่แม่แต่งงานกับพ่อก็ยา้ ยไปอยูก่ ำ� แพงเพชร ปีแรก ๆ
ก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง พอมีภูมิแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพ ฯ แม่ก็ไม่ค่อยได้ไป ห่วงภูมิน่ะจ้ะ ยิ่งช่วงหลังมานี่
ยิ่งไม่ได้ไปเลย ก็เลยห่าง ๆ กันไป มีบางคนที่โทร ฯ คุยกันอยู่บ้างเท่านั้น แต่ก็นาน ๆ ที”
“งั้นก็ดีแล้วล่ะครับ ได้เจอเพื่อน ๆ บ้าง แม่จะได้ไม่เหงา” ผมบอกอย่างรู้สึกสุขใจไปด้วย
หลังส่งพ่อกับแม่ที่หน้าโรงแรมพิมาน ผมก็กลับไปนอนรอที่โรงแรมกับพินน์และลูกชาย
จนเกือบเที่ยงคืนผมก็ขับรถไปรับพ่อกับแม่ที่เดิม เห็นพ่อกับแม่อยู่กับกลุ่มเพื่อนก�ำลังจับไม้จับมือ
ร�ำ่ ลากัน ได้ยนิ เสียงลุงประมวลทีผ่ มรูจ้ กั เป็นอย่างดีเนือ่ งจากเป็นเพือ่ นสนิทของพ่อตะโกนไล่หลังทัง้ คูว่ า่
“เจอกันโว้ยเทพ เออหัดเอาเมียออกงานซะบ้าง เพือ่ นฝูงจะจ�ำไม่ได้อยูแ่ ล้วว่าเรียนมาด้วยกัน”
เสียงพ่อตอบสวนไปทันควัน
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“พอเขามา พวกคุณก็เผาผมกันจัง” เสียงพ่อตอบสวนไปทันควัน “ไว้เจอกันเพือ่ น ลูกมารับแล้ว”
ทันทีที่ก้าวขึ้นมาบนรถ แม่เอ่ยขึ้นว่า
“บูบูล่ะลูก หลับแล้วเหรอ ดึกหน่อย พ่อเค้าติดลมน่ะ”
“อ้าว โทษกันซะแล้ว แม่ก็คุยตลอด ทิ้งพ่อเลย” พ่อโต้กลับบ้าง
“ก็แหม เล่นแซวกันซึ่งหน้าอย่างนั้น” แม่พูดยิ้ม ๆ
“ที่แท้ก็เขิน ดูสิภูมิ อายุตั้งเท่าไหร่แล้ว” สิ้นเสียง แม่หันมาค้อนพ่อเสียตวักใหญ่
การเข้ามาสู่วังวนของอดีตท�ำให้ความรู้สึกเก่า ๆ ที่เริ่มจากความผูกพัน และรักกลับคืนมาเหมือน
ทุกอย่างเพิง่ เกิดขึน้ ท�ำให้พอ่ แม่เขาเหมือนกลับไปเป็นหนุม่ สาวอีกครัง้ เป็นสุเทพหนุม่ ก�ำแพงเพชรทีเ่ ต็มไปด้วย
ความมุ่งมั่น และพรรณีสาวปากน�้ำโพที่อ่อนหวานคนเดิม
ด้วยกัน

“เห็นแม่เขาบอกว่าภูมิกลัวแม่เขาจะเหงาใช่ไหม ออกมาอยู่บ้านเฉย ๆ” พ่อถามขึ้นเมื่อขับรถออกมา

“ครับ...เห็นแม่เคยไปสอนหนังสือทุกวัน” ผมตอบ พลางมองหน้าแม่จากกระจกส่องหลัง เห็นใบหน้า
ของแม่เต็มไปด้วยความสุขอิ่มเอมใจ
“ไม่ต้องกลัวแล้ว อีกหน่อยแม่เราเขาก็ไม่เหงาแล้ว” พ่อพูดพร้อมกับหันไปมองหน้าแม่
“แม่กับพ่อตัดสินใจแล้วลูก เราจะกลับไปช่วยสอนที่โรงเรียน เมื่อกี้คุยกันกับพวกเพื่อน ๆ
เห็นเขาบอกว่าตอนนี้พอมีโครงการเออร์ลี่รีไทร์ โรงเรียนก็เลยขาดครู แม่กับพ่อก็ยังแข็งแรง ประสบการณ์ก็มี
อยูบ่ า้ นเฉย ๆ เสียดายเวลาให้มนั ผ่านไปเปล่า ๆ พวกเราก็เลยคิดว่าจะกลับไปช่วยสอนทีโ่ รงเรียน ก็สอนให้ฟรี ๆ
ไม่คิดเงิน วิชาความรู้เก็บไว้กับตัวก็สูญเปล่า เอาไปถ่ายทอดให้เป็นวิทยาทานดีกว่า”
ผมไม่ตอบว่าอะไร ได้แต่อมยิ้มอยู่ในหน้า ผมบอกแล้วไงครับ...ว่าในชีวิตจริง พ่อกับแม่ผมไม่เคย
เลิกเป็นครูเลย
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วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Methodology)

รศ.ดร.วิรัรน์ ธรรมาภรณ์

ใกล เ คี ย งกั น ทํา การทดสอบก อ นการทดลอง ทํา การทดลอง และทดสอบหลั ง การทดลอง
แลวนําคาเฉลี่ยของผลตางระหวางการสอบกอนกับหลังมาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในแผนภาพขางลางนี้
กลุม
ทดสอบกอน เงื่อนไขการทดลอง ทดสอบหลัง ผลตาง(หลัง-กอน)
กลุมทดลอง
Y
X
Y
D
ไมสุมเขา
เปรียบเทียบ
กลุมควบคุม
Y
Y
D
ภาพที่ 14 แสดงแบบแผนวิจัยแบบไมมีการสุม มีกลุมควบคุมและมีการทดสอบกอนและหลัง
การใชแ บบแผนการทดลองแบบนี ้จ ะตอ งหลีก เลี ่ย งการใชก ลุ ม ที ่มี
ความแตกตา งกัน มากในตัวแปรที่สําคัญ ตัวอยางเชน กลุมที่เกงคณิตศาสตรจะเรียนรูไดมากกวา
กลุมที่ออนคณิตศาสตรตามธรรมชาติ ผลการทดลองก็จะแสดงใหเห็นวาคะแนนความแตกตางระหวาง
กอนกับหลังของกลุมเกงจะมากกวาเสมอไมวาจะสอนดวยวิธีใด ซึ่งจะทําใหผลการวิจัยขาดความตรงภายใน
2. แบบแผนอนุกรมเวลาที่มีกลุมเดียว (One - Group Time - Series Design) เปน
แบบแผนที่ใชกลุมทดลองกลุม เดีย วมีการทดสอบกอ นและหลังเปนระยะๆ หลายครั้ง แบบแผนนี้
จะแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามในขณะที่ยังไมทําการทดลอง และหลังการทดลอง เชน
ตองการศึกษาอิทธิพลของการเสริมแรงในกระบวนการสอนวาสงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียน
หรือไม จึงทําการวัดแรงจูงใจดวยแบบวัดสัปดาหละครั้ง จํานวน 4 ครั้ง แลวทําการทดลอง 2 สัปดาห
แลวทดสอบหลังการทดลองอีก 4 ครั้ง จะทําใหทราบวาแรงจูงใจมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรกอนการทดลอง
หลังการทดลองแรงจูงใจเพิ่มขึ้นหรือไม และมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมหลังการทดลอง แบบแผนแสดง
ในภาพขางลางนี้
ทดสอบกอน เงื่อนไขการทดลอง
X
Y 1 Y 2 Y 3 Y4

ทดสอบหลัง
Y 5 Y 6 Y 7 Y8

ภาพที่ 15 แสดงแบบแผนวิจัยแบบอนุกรมเวลาที่มกี ลุมเดียว
3. แบบแผนแบบอนุกรมเวลาที่มีกลุมควบคุม (Control - Group Time-Series Design)
เปนแบบแผนที่มีกลุมควบคุมเพิ่ม โดยมีการทดสอบกอนและหลังทํานองเดียวกันกับแบบใชกลุมเดียว
แบบแผนนี้จะชวยควบคุมตัวแปรวุฒิภาวะ และเหตุการณระหวางทดลองได ตัวอยางเชน เลือกนักเรียน
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หองหนึ่งเปนกลุมทดลอง และเลือกอีกหองหนึ่งที่มีลักษณะคลายคลึงกันเปนกลุมควบคุมเพื่อทําการ
ทดลอง วิธีพัฒนาวินัยนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนวาสงผลตอความมีวินัยของนักเรียนหรือไม
ผูวิจัยทําการวัดความมีวินัยทั้งสองกลุมเปนระยะๆ กอนการทดลองและหลังการทดลอง จะทําใหทราบ
ผลของตัวแปรอิสระ และแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงของความมีวินัยหลังการทดลอง แบบแผนดังกลาว
มีลักษณะดังภาพขางลางนี้
กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

ทดสอบกอน เงื่อนไขการทดลอง
X
Y1 Y 2 Y 3 Y 4
Y 1 Y 2 Y 3 Y4

ทดสอบหลัง
Y 5 Y 6 Y 7 Y8
Y 5 Y 6 Y 7 Y8

ภาพที่ 16 แสดงแบบแผนวิจยั แบบอนุกรมเวลาที่มกี ลุมควบคุม
4. แบบแผนโคฮอรท (Cohort Design) เปนแบบแผนที่เลือกกลุมโคฮอรทสองกลุม
ที่มีลักษณะใกลเคียงกันแลวทําการทดสอบกอนการทดลองกับกลุมหนึ่ง ทําการทดลองและทดสอบ
หลังการทดลองกับอีกกลุมหนึ่ง สองกลุมที่เปนโคฮอรทอาจใชกลุมที่สมัครเขารับการอบรมรุนที่ 1 กับรุนที่ 2
หรือใชนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของปนี้และปหนา เปนตน เปนการยากที่จะหากลุมโคฮอรทที่มี
ลักษณะเหมือนกันได การใชแบบแผนนี้จะตองพิจารณาใชเมื่อจําเปนถาไมสามารถใชแบบแผนอื่น
ที่ดีกวาได ลักษณะของแบบแผนดังกลาวมีลักษณะดังภาพขางลางนี้
กลุม
กลุมโคฮอรท A
กลุมโคฮอรท B

ทดสอบกอน
Y

เงื่อนไขการทดลอง
เปรียบเทียบ
X

ทดสอบหลัง

Y

ภาพที่ 17 แสดงแบบแผนวิจัยแบบโคฮอรท
การตัดสินใจเลือกแบบแผนการทดลองควรพิจารณาสิ่งใดบาง
สิ่งสําคัญในการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแบบแผนการทดลอง คือ1) จะตองตอบคําถาม
การวิจัยได 2) สามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได และ 3) สามารถสรุปพาดพิงได นอกจากนี้
ควรพิจารณาเลือกใหเหมาะกับปญหาการวิจัย และขอจํากัดตางๆ จะใชกลุมทดลองกลุมเดียว หรือใช
กลุมควบคุมดวย หรือจะทดลองซ้ํากับคนกลุมเดียวกัน จะมีการสอบหลังการทดลองอยางเดียว
50
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หรือมีการสอบกอนการทดลองดวย จะมีการสุมเขากลุมหรือไม เพื่อใหเลือกใชแบบแผนการทดลอง
ที่เหมาะสม มีขอควรพิจารณาดังตอไปนี้
1. ปญหาการวิจัยแบบใดที่ตองการทราบวาตัวแปรอิสระมีอิทธิพลทําใหตัวแปรตาม
เปลี่ยนไปก็เพียงพอ เชน ตัวแปรตามที่เปนดานความรูสึก ความพึงพอใจ เจตคติ ความรับผิดชอบ
หรื อ ตั ว แปรตามที่ เป น ทั ก ษะ เช น ทั ก ษะการอ า น ทั ก ษะทางด า นกี ฬ า เป น ต น ถ า เป น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางดานพุทธิพิสัย ถารูแคการเปลี่ยนแปลงคงไมเพียงพอที่จะบอกไดวานวัตกรรมที่ใชมีประสิทธิภาพดี
เพราะการสอนดวยวิธีใดก็ทําใหเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นการใชกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว มีการทดสอบกอน
และทดสอบหลังเพื่อหาความแตกตาง จะเหมาะสําหรับกรณีผลสัมฤทธิ์ไดก็ตอเมื่อหาคําตอบไดวา
คะแนนสอบหลังสูงถึงเกณฑที่กําหนดหรือไม หรือคะแนนสอบหลังเพิ่มขึ้นถึงเกณฑที่กําหนดหรือไม
2. ปญหาการวิจัยแบบใดที่ตองการหาคําตอบวา การปฏิบัติที่เปนอยูตามปกติหรือ
ตองการทราบความแตกตางระหวางอิทธิพลที่เกิดจากนวัตกรรมสองแบบขึ้นไป
3. ปญหาการวิจัยแบบใดที่สามารถทําการทดลองซ้ํากับคนกลุมเดียวกันได โดยสามารถ
ควบคุมผลตกทอด หรือผลจากการจัดลําดับ
4. สภาพแวดล อมในโรงเรี ยน เช น อาจมี นั กเรี ยนน อยไม สามารถทํ าการทดลอง
หลายกลุมได ไมสะดวกที่จะใชกลุมควบคุม และไมสะดวกที่จะใชโรงเรียนอื่นในการทดลอง อาจตองใช
แบบแผนแบบกลุมเดียว
5. ธรรมชาติของเงื่อนไขการทดลองที่ตองใชเวลานาน หรือตองทดลองหลายครั้ง
ถาใชการสุมเขากลุมจะมีผลกระทบกับนักเรียนที่ตองเสียเวลามากและขาดเรียนวิชาอื่น
6. ตองพิจารณาวาจะเลือกวิธีวิจัยเชิงทดลอง หรือวิธีวิจัยและพัฒนา เพราะการวิจัย
และพัฒนามุงนํานวัตกรรมที่เหมาะสมแลวมาประยุกตใช สวนการวิจัยเชิงทดลองมุงคนหานวัตกรรม
ที่เหมาะสม
ขนาดกลุมตัวอยางในการทดลองควรเปนเทาไร
การทดลองที่ใชจํานวนผูรับการทดลองหลายคน จะตองมี การทดสอบทางสถิติเพื่อยืนยัน
สมมติฐาน การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางขึ้นอยูกับความแปรปรวนของขอมูลและแบบแผนการวิจัย
ขนาดกลุม ตัวอยางที่ใหญ ก วา ยอ มดีกวา แตการวิจั ยเชิงทดลองมีขอจํ ากั ดในเรื่องการดําเนิ นการ
ทดลอง ที่ไมสามารถใชกลุมตัวอยางขนาดใหญเชนเดียวกับการวิจัยเชิงบรรยาย ทําใหเปนที่โตแยง
ในเรื่องของการสรุปผลพาดพิงไปยังประชากร แตอยางไรก็ตามการวิจัยเชิงทดลองที่ผานมาก็เปนที่ยอมรับ
วาจะมุงไปที่การควบคุมตัวแปรเกินเพื่อใหเกิดความตรงภายในมากกวา

51

วิทยาจารย์ 51

สมาคมการศึกษาแหงชาติ สหรัฐอเมริกา ไดพัฒนาสูตรขึ้นมาเพื่อใชกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
สําหรับการวิจัย และตอมา Krejcie และ Morgan ไดนําสูตรไปสรางตารางเทียบหาขนาดกลุมตัวอยาง
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ซึ่งเหมาะสําหรับการวิจัยเชิงบรรยายมากกวาการทดลอง
Cowles ไดเสนอแนะขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
เบื้ อ งต น ว า ควรมี ข นาด 35 คน สํ า หรั บ การทดลองเพื่ อ หาอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระในกรณี ที่ ใ ช
การวิเคราะหความแปรปรวนที่มีกลุมหลายกลุม หรือหลาย Cell ใหใชกลุมละ 15 คน เปนอยางนอย
ทําการวิจัยเชิงทดลองโดยใชผูรับการทดลองคนเดียวไดหรือไม
การวิจัยโดยใชผูรับการทดลองคนเดียว (Single - Subject Experiment) สามารถทําไดโดย
ผูวิจัยมุงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามโดยใชผูรับการทดลอง 1 คน หรือ 2 - 3 คน
เชน ตองการแกไขพฤติกรรมการพูดไมสุภาพของนักเรียนคนหนึ่งดวยวิธีเปดใจตนเอง หรือตองการแกไข
การเขียนตัวอักษรหัวกลับของนักเรียน 3 คน ดวยการฝกรูปแบบหนึ่งที่ครูคิดขึ้น การวิจัยลักษณะนี้
ไมใชกรณีศึกษา (Case Study) เพราะกรณีศึกษาเปนการศึกษาอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับคนๆ เดียวไมไดมุง
ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ เชน การศึกษานักเรียนคนหนึ่งที่มีปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการคบเพื่อน
พฤติกรรมการเรียน ความสัมพันธภายในครอบครัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติตอเพื่อน ตอครู
และตอการเรียน เปนตน
การวิจัย โดยใชผูรับ การทํา ลองคนเดีย ว เปน แบบแผนวิจัย ที่เ ปน จุด เริ่ม ตน ของการวิจัย
ทางจิตวิทยา โดยเริ่มจากการศึกษาเพื่อทําความเขาใจรายบุคคลอยางลึกซึ้ง Woundt ใชวิธีตรวจสอบ
ภายในจิตใจของแตละคน Ebbinghuos ทําการศึกษาเกี่ยวกับความจํา โดยผูรับการทดลองคนเดียว
Pavlov ไดทําการทดลองกับสุนัขตัวเดียว และตอมา Fisher ไดวางพื้นฐานการวิจัยและการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติแบบใชผูรับการทดลองหลายคน (Multisubject) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการวิจัยแบบ
ใชผูรับการทดลองหลายคน อยางไรก็ตามหลังจากนั้น Skinner และคณะไดทําการพัฒนาวิธีวิจัยที่ใช
ผูรบั การทดลองคนเดียว
แบบแผนการวิจัยที่ใชผูรับการทดลองคนเดียว มีกี่แบบ แบบใดบาง
แบบแผนการทดลองแบบใชผูรับการทดลองคนเดียว (Single-Subject Research Design)
มีลักษณะคลายกับแบบอนุกรมเวลา โดยมีการวัดพฤติกรรมเปาหมายหลายๆ ครั้ง กอนการใหเงื่อนไข
การทดลอง และวัดหลังการทดลองไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อศึกษาผลของการทดลอง แบบแผนสําคัญที่
มีดังนี้
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1. แบบ A - B - A เปนแบบแผนที่มีการวัดพฤติกรรมเปาหมาย (Target Behavior)
ซึ่งถือวาเปนเสนฐาน (A หรือ Baseline) เปนระยะๆ ไประยะหนึ่ง แลวใหเงื่อนไขการทดลอง (B หรือ
Treatment Condition) โดยมีการวัดพฤติกรรมเปาหมายไปดวย แลวทําการวัดพฤติกรรมเปาหมาย
หลั ง การทดลองไปอี ก ระยะหนึ่ ง ตั ว อย า งเช น มี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมการหลั บ ในขณะเรี ย น
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนคนหนึ่งทุกวัน เปนเวลา 1 สัปดาห ในสัปดาหที่ 2 ใหนักเรียนคนนั้น
ทํากายภาพสมองกอนเรียนและระหวางเรียนวิชาคณิตศาสตรทุกครั้ง และสังเกตพฤติกรรมการหลับ
ระหวางเรียนไปดวยทุกวัน ในสัปดาหที่ 3 ไมมีการทํากายภาพสมองแตยังคงสังเกตพฤติกรรมการ
หลับระหวางเรียนทุกวัน เมื่อนําผลการสังเกตพฤติกรรมการหลับในแตละวันมาทํากราฟก็จะเห็นวา
ชวงเวลาที่มีการทํากายภาพสมองพฤติกรรมการหลับในหองเรียนลดลงหรือไม และเมื่อหยุดทําแลว
พฤติกรรมการหลับกลับไปสูที่เดิมหรือไม ลักษณะของแบบแผนแสดงในภาพขางลาง
A
การวัดเสนฐาน

B
การใหเงื่อนไขการทดลอง

A
การวัดเสนฐาน

ภาพที่ 18 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ A – B - A
แบบแผนนี ้เ หมาะสํา หรั บ นํ า ไปใชใ นการปรั บ พฤติก รรมที่ไ มพ ึง ประสงค
ของนักเรีย นเป น รายบุ คคล หรือ รายกลุม ย อ ยๆ หรือของทั้ง หอ งเรียน เชน ปรั บ พฤติก รรมการคุย
ในหองเรียน ของนักเรียนคนเดียว หรือนักเรียนคูห นึ่ง หรือ กลุม หนึ่ง ตัวอยางพฤติกรรมอื่น ๆ เชน
การส งการบา น การทํ างานไม เป นระเบียบ การพูดคําหยาบ การกลาแสดงออก การเขาหองเรียนสาย
การรักษาความสะอาดของรางกาย เปนตน
การเก็บขอมูลโดยใชการสังเกตพฤติกรรมเปนสวนใหญ สวนการวิเคราะหขอมูล
ก็ใชการนับความถี่ของขอมูลจากการวัดโดยตรง การใชคารอยละ คาสัดสวน หรือคาเฉลี่ย แลวนําเสนอ
เปน กราฟหรือตารางแจกแจงความถี่ โดยไมจําเปนตองใชการทดสอบทางสถิติ
2. แบบ A - B – A - B เปนแบบแผนที่เพิ่มการใหเงื่อนไขการทดลอง (B) จากแบบแผน
แบบแรก เชน ตอ งการทราบวา การชมเชยมีผ ลตอ พฤติก รรมการแสดงความคิดเห็น ของนัก เรีย น
ที่เรียนออนคนหนึ่งหรือไม ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก (A) ของนักเรียนคนนั้นทุกวัน
เปนเวลา 1 สัปดาห สัปดาหที่ 2 ผูวิจัยใหการชมเชย (B) พรอมกับสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในสัปดาหที่ 3 หยุดชมเชยและสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก (A) สัปดาหที่ 4 ผูวิจัยใหการชมเชย (B)
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พรอมกับสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก เมื่อนําความถี่ในการแสดงออกรายวันมาแสดงเปนกราฟ
จะพบวาพฤติกรรมการแสดงออกมีมากในชวงสัปดาหที่ 2 และ 4 ที่ใหการชมเชยหรือไม ซึ่งจะแสดงให
เห็นผลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม ลักษณะของแบบแผนแสดงในภาพขางลาง
A
การวัดเสนฐาน

B
การใหเงื่อนไขการทดลอง

A
B
การวัดเสนฐาน การใหเงื่อนไขการทดลอง

ภาพที่ 19 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบ A – B – A - B
3. แบบแผนปฏิสัมพันธ (Interaction Design) เปนแบบแผนการวิจัยที่ตองการศึกษา
อิทธิพลของเงื่อนไขการทดลอง 2 เงื่อนไข เมื่อนํามาใชรวมกันวามีปฏิสัมพันธกันหรือไม หรือมีผลตอ
พฤติกรรมเปาหมายรวมกันหรือไม เชน เมื่อใชเงื่อนไขการทดลองอีกเงื่อนไขหรือรวมกับเงื่อนไขเดิมแลว
สงผลตอพฤติกรรมเปาหมายดีกวาใชเงื่อนไขเดียว หรือทําใหไดผลลดลง ซึ่งถือวาเงื่อนไขการทดลองทั้ง
สองมีปฏิสัมพันธกัน ตัวอยางปญหาการวิจัย คือ ตองการทราบวาการใชสัญญาและการเสริมแรง
มีปฏิสัมพันธกันหรือไมเมื่อนํามาใชรวมกัน โดยมีพฤติกรรมเปาหมาย คือ พฤติกรรมการสนใจเรียน
ในหองเรียน แบบแผนการวิจัยแสดงในภาพขางลาง
A = เสนฐาน (พฤติกรรมเปาหมาย)
B = เงื่อนไขการทดลอง 1
C = เงื่อนไขการทดลอง 2
BC = การให B และ C รวมกัน
ลําดับ 1
ลําดับ 2

A
A

B
C

A
A

B
C

BC
BC

B
C

BC
BC

ภาพที่ 20 แสดงแบบแผนการวิจัยแบบปฏิสัมพันธ
ถาทําการทดลองตามลําดับ 1 จะทําใหทราบผลของเงื่อนไขการทดลอง 1 และ
ปฏิสัมพันธระหวางเงื่อนไขการทดลอง 1 กับเงื่อนไขการทดลอง 2 ถาใชลําดับ 2 ก็จะทราบผลของ
เงื่อนไขการทดลอง 2 และทราบปฏิสัมพันธเชนเดียวกัน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

เครื่องกายภาพบำาบัดภาวะข้อเท้าตก
วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๑๙๙ หมู่ ๑๑ ต�าบลแม่สูน อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

ปรากฏการณ์สำาคัญ

ปัจจุบนั โรงพยาบาลฝางเป็นโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอทีส่ า� คัญ เพราะมีคนไข้จ�านวนมากยกตัวอย่าง
เช่น คนไข้ที่เจ็บป่วยทั่วไป คนไข้เจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ คนไข้ที่เจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะคนไข้
ทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับข้อกระดูกซึง่ ต้องการท�ากายภาพบ�าบัดไม่วา่ จะเป็น ข้อเท้า ขา แขน เป็นต้น แต่อปุ กรณ์
กายภาพบ�าบัดที่โรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ และอุปกรณ์กายภาพบ�าบัดเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง
สภาพปัญหาโดยรวมก่อนการพัฒนา จึงประกอบด้วยปัญญาหาทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่มีราคาสูง
ในพื้นที่ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการแพทย์ และผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บด้านข้อเท้า วิทยาลัยการอาชีพ
ฝาง จึงได้คดิ สร้างเครือ่ งกายภาพบ�าบัดภาวะข้อเท้าตกขึน้ มาเพือ่ แก้ไขปัญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น มุง่ หวังให้
เครื่องกายภาพบ�าบัดภาวะข้อเท้าตก จะช่วยในการบ�าบัดผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางด้านข้อเท้าตก และ
ข้อเท้าบวม โดยเครื่องสามารถตั้งเวลาปิด-เปิด การท�างานพร้อมมีเสียงเตือน เมื่อสิ้นสุดการท�างาน และ
สามารถปรับระดับความเร็วของการบ�าบัดข้อเท้าได้ ๓ ระดับ

พลิกผันมาสรรค์สร้าง

ด้วยความต้องการสร้างเครื่องที่สามารถบ�าบัดผู้ป่วยให้หายจากอาการบาดเจ็บ เพื่อให้สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ จึงได้คิดและออกแบบตัวลักษณะเครื่องกายภาพบ�าบัดภาวะข้อเท้าตก ขึ้นมา
ดังรูป
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภ�

ขั้นตอนการด�าเนินงานพัฒนา
ในการด�าเนินงาน ได้ท�าการสร้างผังความคิดขึ้นมา และด�าเนินการขั้นตอนดังรูป
เริ่มต้น
ศึกษาข้อมูลทางกายภาพ
วางแผนการด�าเนินการ
ออกแบบโครงสร้าง และจัดท�าโครงสร้าง
แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ติดตัต้งกรรม
วงจร
ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวั

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
่อง แหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
และมีรายได้ระหว่างเรียทดสอบการท�
น ทำาให้นักเรีายงานของเครื
นและชุมชนมี
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บตรวจสอบโดย
ริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วยปรับปรุง
ที่ปรึกษา

ตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุง

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน

สิ้นสุด
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐

จากการออกแบบและได้
ด�าเนินงานตามขึ้นตอนตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้ ท�าให้ได้เครื่อง
ขั้นตอนก�รดำ
�เนินง�น
กายภาพบ�าบัดภาวะข้อเท้าตก ดังรูป
ระบบ ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
คุณภ�พ ปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

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
สิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ร่วมกันได้บ้าง
ผลจากการทดลองใช้
ง
านเครื
อ
่
งกายภาพบ�
า
บั
ด
เท้าตก พบว่าจากการใช้
เครื่กับอ่ การวางแผนบริ
งกายภาพบ�าหบัารด
3
จัดวางระบบและจัดทำา
เป็ภาวะข้
นการกำาอหนดแนวทางการทำ
างาน ควบคู
ภาวะข้อเท้าตกในระยะเวลา
๒๕ นาที ทีต่ งั้ ไว้ ๑๐ ครัความเสี
ง้ ได้ประสิ
าพการท�
แผนงานโครงการ
ย่ งเพืทอ่ ป้ธิอภงกั
นปัญหาทีาอ่งานของเครื
าจจะเกิดขึน้ อ่(มีงกายภาพบ�
ภมู คิ มุ้ กัน) เพิาม่ บัเติดม
ภาวะข้อเท้าตกสามารถท�และแผนบริ
างานคิดหเป็ารความเสี
นร้อยละ่ยง ๑๐๐มีกผลการศึ
กษาความพึ
่มตักวารศึ
อย่กาษาค้
งในการ
ารบูรณาการความรู
้เดิมทีง่มพอใจของกลุ
ีมาต่อยอด และมี
นคว้า
ใช้เครื่องกายภาพบ�าบัดภาวะข้อเท้าตก พบว่าผู้ใช้รเพื้อ่อยละ
๘๐ มีความพึ
งพอใจต่
่องกายภาพบ�
ขยายฐานความรู
้ รวมทั
้งนำาภูมอิปเครื
ัญญาท้
องถิ่นมาใช้ให้าบัเกิดด
ภาวะข้อเท้าตก
ประโยชน์ (รอบรู้)
4
ดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
จากการด�าเนินงานและทดลองใช้มาอย่างต่อ(คุเนืณ่อธรรม)
ง สรุปได้ว่าการใช้งานของเครื่องกายภาพบ�าบัด
ภาวะข้อเท้าตกนั5น้ สามารถน�
าไปช่วยเหลื
ผูป้ ว่ / ยทีส่ เป็ภาวะข้
อเท้าตกได้จริางเนิช่นวการตามแผน
ยลดภาวะอาการข้
อเท้าเทศให้
บวม
ตรวจสอบการดำ
าเนินองาน
นการตรวจสอบการดำ
ตลอดถึงการนิ
ของผู้ป่วยผ่าตัดที่นอนพันิกเฟืทศติ
้นเป็ดตามผลการทำ
นเวลานานางาน
ๆ ได้เข้ครือเสนอ
่องกายภาพบ�
าบัฒดนาการดำ
ภาวะข้าอเนิเท้นงานให้
าตกในราคาที
แพง
แนะในการพั
มีประสิทธิภ่ไม่าพมาก
และเป็นต้นแบบในการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ยิสง่ ขึ�าน้ หรัหากพบอุ
บในโรงพยาบาล
่มีจุดไขปั
เด่ญนหาทั
หรืนอทีลั(คุกณษณะพิ
เศษ)้
ปสรรค์กด็ าำ เนินที
การแก้
ธรรม,รอบรู
ดังนี้
6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
๑. การท�ากายภาพบ�าบัดของเครื่องกายภาพบ�
าบัาหมาย
ดภาวะข้
อเท้้มาค่ตกาของการดำ
สามารถตั
าบัด
กับเป้
ความคุ
าเนิ้งนเวลาในการบ�
งาน (พอประม�ณ,
และหมดเวลาอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการบ�าบัด
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
๒. เครื่องกายภาพบ�
าบักดษาภาวะข้อเท้าตก สามารถปรั
บมุมของข้อเท้กาารดำ
ได้าเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
7
ดำารงรั
เป็นการถอดประสบการณ์
๓. ไฟแสดงผลการท�างาน และเสียงเตือนเมืและปั
่อหมดเวลา
ญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
๔. มีสวิตซ์ฉุกเฉินส�าหรับผู้ป่วย ระหว่างการบ�
า
บั
(รอบรูด้)
๕. เป็นเครื
ีราคาไม่แพง
8 ่องที่มรายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
ศึกษาสภาพการณ์ที่
จะดำาเนินการ

Act
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Do

Plan
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ�
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐

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

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรรุสุสภา
ภ� ประจำ
ประจำา�ปีปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ของคุ

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น

ชุดฝึก 5 ทักษะวอลเล่ย์บอล

โรงเรียขันบางมดวิ
ทยา�เนิ“สีนสง�น
ุกหวาดจวนอุปก�รดำ
ถัมภ์”�เนิ
๙ นซอย
๒๘ แยกกปรั
๒ ชญ�
ระบบ ลำ�ดับก�ร
้นตอนก�รดำ
ง�นต�มหลั
ถนนพระราม
รหัจสพอเพี
ไปรษณี
คุณภ�พ
ปฏิบัติ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ของเศรษฐกิ
ยงย์ ๑๐๑๕๐

ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ทางการเกษตรที
่ช่วยส่ปงถัเสริ
อาชีชพา
สภาพการจัดการเรียนรู้ “พลศึกษา”ในโรงเรีด้ายนการแปรรู
นบางมดวิปผลผลิ
ทยา ต“สี
สุกหวาดจวนอุ
มภ์ม”การมี
รายวิ
ของนั
เรียน รวมทั
มชน ท�าการศึกษา
พ ๒๑๑๐๑ กีฬาวอลเล่ย์บอล ของนักเรียนมัธยมศึกและการมี
ษาปีที่ ง๑านทำ
ตั้งาแต่
ปี ก๒๕๕๔
ที่ค้งรูของชุ
ผู้สอนได้
ข้อมูลทีก่เกีเรี่ยวข้
จารณาเหตุ
ถึงผลทัง้ ทางตรง
ปัญหา ที่เกี่ยวกั2บทักษะพืวิเคราะห์
้นฐานของนั
ยนองชั้นมัธพิยมศึ
กษาปีผทลของการดำ
ี่ ๑ ตั้งแต่าเนิปีนการโดยมองให้
๒๕๕๔ – ปีเห็น๒๕๕๘
พบว่า
และทางอ้
(มีเ์ทหตุางการเรี
ผล) สิ่งทีย่โรงเรี
การอยู
มีผลจากการประเมินแทบจะไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้
ผลสัมอมฤทธิ
นต�ย่านดำมีาอเนิัตนรานั
กเรี่และสามารถ
ยนได้ผล
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีปช่ ัญ
มุ ชนมี
ละสามารถทำ
าร่วมกันได้ องค์กร
การเรียน “๐” และ “ร” สูง เมื่อท�าการศึกษาหาแนวทางในการแก้
หานีอยู้ แ่จากการศึ
กษาเอกสารงาน
ปกครองส่
องถิน่ สามารถเข้ญาหาคล้
มามีบทบาทช่
วิจยั ต่าง ๆ พบว่า ปัญหาในการสอนหรือฝึกทักษะวอลเล่
ยบ์ อลวนท้หลากหลายปั
าย ๆ กัวนยอะไรได้
เช่น นับกา้ เรีง และ
ยน
ผู้ประกอบการธุ
กิจเจริ
ไหนที
ามารถมีค: วามต้
ขาดทักษะการเล่นลูกสองมือบน, การเสิร์ฟลูกมือบน
(จักรินทร์ บุรญ
ญ,่ส๒๕๕๐
บทคัอดงการและทำ
ย่อ), นักเรีางาน
ยน
ร่วมกันได้บ: ้าบทคั
ง ดย่อ) จากปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้
ขาดทักษะการเล่นสองมือล่าง (สุรพล ช้างเจริญ, ๒๕๕๒
3
จัดวางระบบและจัดทำาไขปัญหานี
เป็น้ การกำ
าหนดแนวทางการทำ
ควบคูด่กค้ับน
การวางแผนบริ
าร
มีนักการศึกษาหลายคนพยายามหาทางแก้
โดยใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่างาน
น การคิ
แบบฝึกทักหษะ
อ่ ป้องกัดนย่ปัอญ) หาที
อ่ าจจะเกิ
ดขึน้ (มีภมู คิ ดมุ้ การเรี
กัน) เพิยม่ เติ
วอลเล่ยบ์ อลมาใช้ในการพัแผนงานโครงการ
ฒนา (นริศ ประธรรมสาร,ความเสี
๒๕๕๔ย่ งเพื: บทคั
การพั
ฒนาแผนการจั
นรูม้
่ยง มีก: ารบู
รณาการความรู
้เดิมที่มีมาต่เกมกิ
อยอดจและมี
การศึกษาค้
นคว้่มาี
ประกอบการฝึกทักษะ และแผนบริ
(พิชามณศ์หารความเสี
สุภา, ๒๕๕๒
บทคั
ดย่อ), และการใช้
กรรมพลศึ
กษาที
าภูมิปษัญฐ์ญาท้
องถิ่นมาใช้
เกิด
ต่อทักษะอันเดอร์บอล (ฟาลาตี หมาดเต๊ะ, ๒๕๕๓เพื:่อขยายฐานความรู
บทคัดย่อ) เป็น้ ต้รวมทั
น ผู้ง้ปนำระดิ
และคณะจึ
งท�ใาห้การ
ศึกษาปัญหาดังกล่าวจากการเรียนการสอนพลศึกษาประโยชน์
รายวิช(รอบรู
า พ ้) ๒๑๑๐๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
4 ยน สรุ
ดำาปเนิได้
นการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
จ�านวน ๑๐ ห้องเรี
ดังนี้
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณกธรรม)
ตารางการสรุปผลการสังเกตทั
ษะการเล่นวอลเล่ย์บอล
5
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
งานให้มีปงระสิ
ที่
ทักษะ นิเทศติดตามผลการทำ
อ่อน างาน
พอใช้ ข้อเสนอ ดีแนะในการพัฒนาการดำ
จุดส�าคัาเนิญนในการสั
เกตทธิภาพมาก
น้ หากพบอุปสรรค์กด็ ยืาำ เนิ
นการแก้ไาขปั
ญหาทัางอเล็
นที (คุกน้ณอธรรม,รอบรู
)้
๑. ท่าการเตรียมความพร้อม ๓๑(๖๗.๓๙) ๔(๘.๖๙) ยิง่ ขึ๑๑(๒๓.๙๑)
นปลายเท้
และเข่
ย
นผลการทำางาน ๒(๔.๓๕) เป็นการพิ
จารณาตัดสินผลการดำ
าเนินยงานเพื
่อหาความสอดคล้
อง
๒. ทักษะการเล่6 นสองมือประเมิ
ล่าง ๓๘(๘๒.๖๑)
๖(๑๓.๐๔)
แขนเหยี
ดตึงขณะเล่
น
าหมาย ความคุ้มค่าพยายามเล่
ของการดำนาเนิ
งาน (พอประม�ณ,
๓. ทักษะการเล่นสองมือบน ๔๐(๘๓.๓๓) ๒(๔.๓๕) กับเป้๔(๘.๖๙)
ด้วนยปลายนิ
้ว
ผล,มีคุณธรรม) ใช้ฝ่ามือ/บังคับทิศทางได้
๔. ทักษะการตบ
๓๘(๘๒.๖๑) ๕(๑๐.๘๗)มีเหตุ๓(๖.๕๒)
7 ฟ ดำารงรัก๓๔(๗๓.๙๑)
ษา
การถอดประสบการณ์
าเนินกลูงาน
้งผลงานที
๕. ทักษะการเสริ
๗(๑๕.๒๒)เป็น๕(๑๐.๘๗)
เหวีก่ยารดำ
งแขนถู
ก/ข้าทัมตาข่
าย ่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)” เป็นค่าร้อ(รอบรู
ยละ ้)
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
่เป็นาประโยชน์
ต่อไป (รอบรู
ุณธรรม)
เมื่อสังเกตทักษะของกีฬาวอลเล่ย์บอลที่สใช้�าคัเป็ญนสารสนเทศที
และมีการน�
ไปใช้ในการเล่
นหรื้,มีอคแข่
งขันก็คือ
ศึกษาสภาพการณ์ที่
ปรากฏการณ์ที่สำาคัจะดำ
ญ าเนินการ

Act

Check

Do

Plan

1

ทักษะการเล่นสองมือล่าง ทักษะการเล่นสองมือบน การตบและการเสิร์ฟ ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง
ในการสอน ประกอบด้วย ทักษะสองมือล่าง พบว่า นักเรียนไม่สามารถใช้แขนเคลือ่ นทีไ่ ปกระทบกับลูกบอล
ที่เคลื่อนที่ลงมายังแขนทั้งสองได้ทัน และขาดทักษะพื้นฐานการเล่นสองมือล่าง, ทักษะสองมือบน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภ�

ไม่สามารถผลักบอลได้เนื่องจาก จังหวะในการโยนไม่สม�่าเสมอ สูงบ้าง ต�่าบ้าง ทักษะการตบ ไม่สามารถ
ก�าหนดจังหวะการวิ่ง การเทคตัวและการแกว่งแขนได้ จึงไม่สามารถตบบอลได้ ปัญหานี้เป็นปัญหา
ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนักเรียนทีฝ่ กึ ทักษะใหม่หรือเริม่ เรียนใหม่ ๆ ท�าให้การฝึกทักษะไม่สนุกสนาน
หรือท้าทายเท่าที่ควร ซึ่งปัญหานี้ สอดคล้องกับ สุรพล บ้างวิจิตร กรณีนักเรียนที่สอนนั้นขาดทักษะ
การเล่นสองมือล่าง (สุรพล บ้างวิจิตร, ๒๕๕๒ : ก)
ด้วยเหตุนี้ ผูป้ ระดิษฐ์จงึ ออกแบบและจัดสร้างสิง่ ประดิษฐ์นขี้ นึ้ มา ชือ่ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ยบ์ อล
โดยท�าการพัฒนาอุปกรณ์เดิมและจัดท�าอุปกรณ์ขนึ้ มาใหม่ โดยน�าเอาสาระส�าคัญทีเ่ ป็นจุดเด่น/จุดส�าคัญ
ของอุปกรณ์การฝึกทักษะวอลเล่ย์บอล เมื่อปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกล่าว อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ดี สือ่ นีน้ อกจากจะช่วยแก้ปญ
ั หา
แก่นักเรียนที่อ่อนแล้ว คณะผู้ประดิษฐ์คาดหวังว่าจะน�าไปพัฒนาทั้งนักเรียนที่มีทักษะปานกลางและ
ระดับดี ไปพร้อม ๆ กัน

พลิกผันมาสรรค์สร้าง

ผู้สอนจึงจัดท�าแบบส�แผนภู
ารวจสภาพและปั
ญหาของนัประโยชน์
กเรียนในการจั
มิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้
จ�กแหล่งดเรีการเรี
ยนรู้ ยนรู้ รายวิชา พ ๒๑๑๐๑
วอลเล่ย์บอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ว่าเป็นอย่างไร น�ามาสรุปได้ดังนี้
๑. ลูกหนึ
บอลแข็
ง หนั
ก เล่น่งแล้
บแขน (ร้อยละ ๗๘.๓๒)
ผลิตภาพ
่งโรงเรี
ยนหนึ
นวัวตเจ็กรรม
๒. เพืา่อเนิน นๆงานการพั
ที่เล่นไม่คฒ่อนานวั
ยเก่ง ตจะไม่
ตั้งใจเล่งนเรี(ร้ยนรู
อยละ
๗๓.๐๕)
การดำ
กรรมแหล่
้ในสถานศึ
กษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
๓. เล่นไม่ตสทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
นุกเพราะเพื่อน ๆ ต่างเล่นไม่เป็น เบื่ออ่ วิอาหารกลางวั
่งเก็บลูกบอลน(ร้และจากชุ
อยละ ๖๙.๓๒)
เกษตรจากผลผลิ
มชน เพือ่ การมีอาชีพ
๔.
ไม่
ค
อ
่
ยมี
เ
วลาว่
า
งที
จ
่
ะเล่
น
หรื
อ
ฝึ
ก
ทั
ก
ษะยามว่
า
ง
(ร้
อ
ยละ
๖๗.๓๘)
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
นด้วยเพราะเล่
ไม่สนุกยนและชุ
(ร้อยละมชน
๖๓.๒๙)
แปรรูป๕.เพืคนที
่อเพิ่ม่เล่มูนลเก่
ค่างให้ไม่กคับ่อสิยอยากจะเล่
นค้าทางการเกษตรที
่มีอยู่ในนโรงเรี
สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
การออกแบบนวั
กรรมเพื
่อการพัให้ฒกนา
(ในปัจจุบัน)มชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
ในระหว่
างเรียน ตและสร้
างรายได้
ับเกษตรกรในชุ
ในการด�
าเนินการแก้รกิปจัญหาการจั
ยนรู้สามารถนำ
รายวิชา าพเงิน๒๑๑๐๑
ย์บยอลของนั
กเรีายงๆน
สินค้าของผู
้ประกอบการธุ
จำานวนร้ดอการเรี
ยละ ๒๐
ที่ได้ไปพัฒวอลเล่
นาโรงเรี
นในด้านต่
มัธยมศึ
กษาปีสทามารถนำ
่ี ๑ ทีผ่ า่ นมา
ญ
ั หาคล้
าย ๆ กัอนนภาษี
ทุกปี ไผูด้ส้ ออนได้
แสวงหาแนวทางในการแก้
ปญ
ั หาไว้
ส่ชัวน้ นลู
กค้าเองก็
เงินทีจะมี
่บริจปาคไปช่
วยลดหย่
ีกทางหนึ
่งด้วย
หลายแนวทางและมาสรุปได้ว่า จะใช้วิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ปรับปรุง
รูปแบบให้สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องนาน ๆ สามารถเล่นได้หลากหลายทักษะ ไปพร้อม ๆ กัน จากการ
ปรับปรุงรูปแบบ โดยน�าเอาสาระส�าคัญ มาใช้ดังนี้
๑. วางกรอบแนวทางศึกษาและตั้งวัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหา/การพัฒนา
๒. ศึกษารูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ กับที่มีอยู่ทั่วไป (คุณภาพ ราคา แหล่งผลิต การซ่อมบ�ารุง)
๓. ออกแบบ เน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ ในรูปแบบต่าง ๆ และเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด
๔. ทดสอบหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการประดิษฐ์
๕. จัดหาวัสดุที่จ�าเป็นในการประดิษฐ์ (เน้นวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น ประหยัด มีคุณภาพดี)
๖. ด�าเนินการประดิษฐ์ชุดฝึกทักษะวอลเล่ย์บอล โดยท�าการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ
๗. น�าชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล ไปทดลองกับนักเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งาน
๘. อาสาสมั
๑ – ๓ คน ทดลองใช้
าน จากนั้อน้ สินได้
า� การปรั
ง (จากค�
าแนะน�มชน
า/ข้อเสนอแนะ)
แผนภูมคิแรสดงกระบวนก�รบริ
จ�คเงินงจ�กก�รซื
ค้�ทและผลิ
ตภัณบฑ์ปรุของนั
กเรียนและชุ
๙. สรุปรูปแบบและวิธีการใช้งาน จัดท�าเป็นเอกสารรายงานผลการศึกษา
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Do

Plan

ในการด��าเนิเนินนง�น
การประดิษฐ์ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล ของผู้ประดิษฐ์ จะใช้หลักการ ๓ ป.
ขั้นตอนก�รดำ
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน ดังนี้
คือ เป็ขัน้นประโยชน์
เด็นกและเยาวชน
ส่งผลดี
ชุมนชน
สังคม และประเทศชาติ
ระบบประโยชน์
ลำ�ดับก�ร
ตอนก�รดำแ�ก่เนิ
ง�น
ก�รดำต�่อเนิ
ง�นต�มหลั
กปรัชญ�
ประหยัปฏิดบคืัตอิ ใช้วัสดุเหลือใช้ หาง่ายในท้องถิ่น การน�าเอาวั
สดุเหลือใช้จกพอเพี
ลับมาใช้
คุณภ�พ
ของเศรษฐกิ
ยงใหม่ (Re-used)
ประยุกต์1คือ น�าไปใช้
ในโอกาสต่ทางี่ ๆ ได้หลากหลาย
หรืออใช้มโดยพิ
ในการเรี
ยนการสอนอย่
ศึกษาสภาพการณ์
ศึกษาความพร้
จารณาถึ
งความพร้อมางหลากหลาย
(พอประม�ณ)
การประดิษฐ์ ชุดฝึก ๕ ทัจะดำ
กษะวอลเล่
าเนิ
นการจั
า แบ่งเป็นจ๔จุบันช่ของการดำ
วง ดังนี้าเนินงาน
าเนินการ ย์บอล มีขั้นตอนการด�
ในการดำาเนิ
นงาน
โดยพิดจท�ารณาสภาพปั
ช่วงที่ ๑ จัดท�าชุดฝึกทักษะ สองมือล่างกับสองมื
อบน ปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
ด้านการแปรรู
ช่วงที่ ๒ จัดท�าตาข่ายเพื่อการฝึกทักษะการตบ
การสกั
้น การเล่
ลูกเหนื
อตาข่
และการมี
งานทำดากัของนั
กเรียนนรวมทั
้งของชุ
มชนาย
ช่วงที่ ๓ 2จัดท�าลูวิกเคราะห์
บอลประกอบการฝึ
ตามข้อผลของการดำ
๑ จ�านวนาเนิ๒นการโดยมองให้
ชุด และ ลูเห็กนบอลประกอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกทักษะ
พิจารณาเหตุ
ถึงผลทัง้ ทางตรง
การฝึกทักษะ ตามข้อ ๒ จ�านวน ๔ ชุด และวัสดุฝึกและทางอ้
ทักษะการตบ
อม (มีเหตุ๑ผชุล)ดสิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
หลังจากการทดลองใช้ ได้ระยะหนึ่ง ได้ท�าการศึ
ญหาและข้
อบกพร่
อง และท�าาร่วการปรั
ปรุกงร
พัฒนากษาปั
ต่อยอดได้
สิง่ ทีช่ มุ ชนมี
อยูแ่ ละสามารถทำ
มกันได้ บองค์
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
๑. ปรับปรุง ฐานโดย เพิ่มเติมเหล็กยึดฐานของเสา
ด้วยเหล็
กล่อ่สงามารถมี
ขนาด ค๑วามต้
x ๑.๕
นิ้ว จ�านวน
ผู้ประกอบการธุ
รกิจกไหนที
องการและทำ
างาน
๒ เส้น พร้อมยึดแน่น
ร่วมกันได้บ้าง
๒. ปรับปรุ
ง
ลู
ก
บอลแขวน
โดยเปลี
่
ย
นเชื
น (ที่มีขนาดใหญ่
เป็น่กไนล่
อนเล็ก สีหดาร�า
3
จัดวางระบบและจัดทำา
เป็อนกไนล่
การกำาอหนดแนวทางการทำ
างาน) ควบคู
ับการวางแผนบริ
พร้อมเพิ่มลูกบอลแขวนแผนงานโครงการ
ส�าหรับการฝึกการสกัดกั้นความเสี
(Blocking)
ก รวมเป็
ย่ งเพือ่ ป้ออีงกักน๑ปัญลูหาที
อ่ าจจะเกินดขึ๒น้ ลู(มีกภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
๓. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน
ส�าหรับการฝึ
นบอลมื้เดิอมเดีที่มยีมวเหนื
อตาข่
ายก(One
และแผนบริหารความเสี
่ยง กทัมีกกษะการเล่
ารบูรณาการความรู
าต่อยอด
และมี
ารศึกษาค้hand
นคว้า
over net) โดยจัดท�าแกน กากบาท (+) เพื่อแขวนบอลให้
ห่างจากตาข่้ รวมทั
าย ๓๐
้ง ๒อด้งถิา่นนมาใช้
และเพิ
เพื่อขยายฐานความรู
้งนำาภูซ.ม.
มิปัญทัญาท้
ให้เกิ่มด
ลูกบอลแขวน ส�าหรับการฝึกอีก ๑ ลูก รวมเป็น ๒ ประโยชน์
ลูก (รอบรู้)
๔. จัดท�า4ชุดฝึกทัดำกาษะการตบ
โดยใช้แผ่นวัสปฏิ
ดุ บ(ยางเที
ยม) เพื่อ่กใช้ำาหนดไว้
แทนลูอกย่บอล
ยลดแรงตบ
เนินการตามแผน
ัติงานตามแผนที
างเต็มจะช่
กำาลังวความสามารถ
ให้ลดลง ท�าให้ผู้ตบรู้สึกถึงความนิ่ม เสียงที่เบา และความทนทานต่
งานทีอปฏิ
่ต่อบเนืตั อิ ่อย่งางจริงจัง สมำา่ เสมอ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วอม การใช้
และการลงมื

Act

Check

(คุณธรรม)
5
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
นิเทศติดตามผลการทำางาน ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
(๑.) ปรับปรุงฐาน
(๒.) มีปรัเหตุ
บปรุ
งลูกคบอลแขวนและเพิ
่มอีก ๑ ลูกเป็น ๒ ลูก
ผล,มี
ุณธรรม)
7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
(๓.) จัดท�าแกน กากบาด (+) แขวนบอล ๒ ลูก

(๔.) จัดท�าชุดฝึกทักษะการตบ
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ช่วงที่ ๔ จัดท�าพื้นพร้อมเครื่องหมายเพื่อก�าหนดจุดฝึกทักษะทั้ง ๕ ทักษะ
ทักษะที่ ๑ เริ่มที่จุด A
 เป็นการฝึกทักษะ สองมือล่าง
ทักษะที่ ๒ เริ่มที่จุด A
 เป็นการฝึกทักษะมือเดียวเหนือตาข่าย
ทักษะที่ ๒ เริ่มที่จุด B
 เป็นการฝึกทักษะมือเดียวเหนือตาข่าย
ทักษะที่ ๓ เริ่มที่จุด C
 เป็นการฝึกทักษะ สองมือบน
ทักษะที่ ๔ เริ่มที่จุด D
, เป็นการฝึกทักษะการสกัดกั้น
ทักษะที่ ๔ เริ่มที่จุด E
 เป็นการฝึกทักษะการตบ

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
แบบอย่าางเรี
งทีย่ภนาคภู
มิ างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
ในระหว่
และสร้
จากการน�
าไปใช้ในชัร้นกิเรีจยจำนานวนร้
ก่อให้เอกิยละ
ดผลที๒๐
่เป็นสามารถนำ
ประโยชน์าทัเงิ้งนโดยตรงและโดยอ้
อมยดันในด้
งต่อไปนี
สินค้าของผู
้ประกอบการธุ
ที่ได้ไปพัฒนาโรงเรี
านต่้ างๆ
ผลทีส่เกิามารถนำ
ดกับนักาเรีเงิยนนทีผู่บ้สริอน
(ผู้ประดิ
ษฐ์) ท�อานภาษี
การศึกได้ษาสภาพและปั
ส่วนลูก๑)
ค้าเองก็
จาคไปช่
วยลดหย่
อีกทางหนึ่งด้วญยหาที่เกิดขึ้นในการจัดการ
เรียนรู้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ น�าผลที่ได้จากการศึกษา ไปเป็นต้นแบบในการวางแผนและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกล่าวมาแล้วใน
เบื้องต้น ในโอกาสนี้ ผู้สอนขอน�าเอาข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๒ ปีการศึกษา มาเปรียบเทียบกัน
เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังตารางและแผนภูมิต่อไปนี้
ตารางเปรียบเทียบระดับผลการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๙
ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ปีการศึกษา
ร.
๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๒๕๕๔
๕๑
๘
๘๗
๔๕
๗๒
๕๕
๔๔
๕๓
๒๕๕๖ แผนภู๑๑
๖
๒๕ ้อสินค้๓๔
มิแสดงกระบวนก�รบริ
จ๑๑
�คเงินจ�กก�รซื
�และผลิตภั๓๙
ณฑ์ของนัก๔๖
เรียนและชุม๗๓
ชน
๒๕๕๙
๗
๙
๒
๒
๓
๒๖
๖๒
๑๔๕
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๔
๔๑
๑๙๖
๑๘๙

หนึ
นน หนึ
่ง่งนวั
หนึ่ง่งโรงเรี
โรงเรียยของคุ
หนึ
นวัตตกรรม
กรรม
รุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ระบบ ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
คุณภ�พ ปฏิบัติ

ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
2
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
จากกราฟ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั
นชั้นสิมัง่ ธทียมศึ
กษาปี
ที่ ๑ ประจ�าร่าวมกั
ปีกนารศึ
กษา
พัฒนากต่เรีอยยอดได้
ช่ มุ ชนมี
อยูแ่ ละสามารถทำ
ได้ องค์
กร
๒๕๕๔ มีผลสัมฤทธิต์ า�่ จึงสร้าง “อุปกรณ์ชว่ ยฝึกทักปกครองส่
ษะกีฬาวอลเล่
ย
บ
์
อล”
เพื
อ
่
แก้
ป
ญ
ั
หา
ซึ
ง
่
เมื
อ
่
ใช้
อ
ป
ุ
กณ์
วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ดังกล่าว พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ประจ�าปี ผู๒๕๕๖
ดีขึ้นรกิจึจงไหนที
ได้พ่สัฒามารถมี
นาเป็นความต้
“ชุดอฝึงการและทำ
ก ๕ ทักางาน
ษะ
้ประกอบการธุ
วอลเล่ย์บอล” ซึ่งพบว่าเป็นสื่อที่ส่งผลให้นักเรียนมีร่ผวมกั
ลสันมได้ฤทธิ
บ้าง์ทางการเรียนดีขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยนักเรียนได้เกรด
และ ๔ เพิด่มทำขึา้น
3 ๓, จั๓.๕
ดวางระบบและจั
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
๒) ผลที่เกิดกับครูและแผนบริ
ผู้สอน หารความเสี่ยง มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
จากการน�าเอา “ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ยเพื์บ่ออล”
ไปใช้เกิดประโยชน์
ผู้สอนเป็
อย่ใาห้งยิ
ขยายฐานความรู
้ รวมทั้งนำาภูตม่อิปครู
ัญญาท้
องถิ่นน
มาใช้
เกิด่ง
นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระในการสอนแล้ว ยังส่ประโยชน์
งผลถึง การสร้
(รอบรู้)างบรรยากาศในชั้นเรียนให้สนุกสนาน
ตื่นเต้น และท้าทายความสามารถของนั
้ บัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
4
ดำาเนินการตามแผนกเรียน ดังนีปฏิ
๒.๑ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล สามารถปรั
บรูปสว่ แบบการฝึ
กทักษะเป็
ๆ งได้จัง สมำ
สะดวก
โดยเน้นการมี
นร่วม และการลงมื
อปฏิบนตั ชุอิ ดย่างจริ
า่ เสมอ
แก่ครูในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
(คุณธรรม)
๒.๒ 5ชุดฝึก ๕ตรวจสอบการดำ
ทักษะวอลเล่ายเนิบ์ นอล
สามารถปรั
บรูปแบบการฝึกาเนิทักนษะได้
หลายทัตลอดถึ
กษะไปพร้
มกัน
งาน / เป็นการตรวจสอบการดำ
การตามแผน
งการนิอเทศให้
๒.๓ ชุดฝึก ๕นิทัเทศติ
กษะวอลเล่
ยบ์ อลางาน
จากการฝึ
กเป็นแนะในการพั
ชุด ๆ อย่างต่ฒนาการดำ
อเนือ่ ง าช่เนิวยเสริ
มสร้
งสมรรถภาพ
ดตามผลการทำ
ข้อเสนอ
นงานให้
มีปาระสิ
ทธิภาพมาก
ทางกายแก่นักเรียน ให้มีความแคล่วคล่องว่องไว (Agility),
แข็
ง
แรง(Strength)
และอดทน
(Endurance)
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
ได้เป็นอย่างดี 6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
๒.๔ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล ช่วยให้
ด้ประเมิ
นผลการฝึ
กทักษะาเนินันกงาน
เรีย(พอประม�ณ,
น ในจ�านวน
กับคเป้รูาไหมาย
ความคุ
้มค่าของการดำ
หลาย ๆ คนไปพร้อม ๆ กันได้สะดวกและรวดเร็ว มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
๒.๕ 7ชุดฝึก ๕ดำทัารงรั
กษะวอลเล่
ย์บอล จะช่วเป็
ยกระตุ
้นให้นักเรียนตื่นกตัารดำ
วกัาบเนิการฝึ
กษา
นการถอดประสบการณ์
นงานกตลอดเวลา
ทั้งผลงานที่เป็ท�นาเลิให้ศ
การฝึกไม่น่าเบื่อหน่าย
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
๒.๖ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล จะช่(รอบรู
วยให้น้) ักเรียนได้ มองเห็นข้อบกพร่องของตนเองและ
เพื่อน ๆ ได้ ตลอดเวลาที
่ฝึกทักษะ และสามารถปรัจับดปรุ
งและพัฒนาทั
ษะได้ด้วยตนเอง
8
รายงานผล
ทำารายงานผลเพื
่อนำากเสนอผลการดำ
าเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
๒.๗ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล สามารถปรั
บ
ไปใช้
ง
านกั
บ
กี
ฬ
าอื
น
่
ๆ
ได้ เช่้,นมีคแบดมิ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู
ุณธรรม)นตัน,
ศึกษาสภาพการณ์ที่
จะดำาเนินการ

Act

Check

Do

Plan

1

ตระกร้อ เป็นต้น
๒.๘ ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล ง่ายต่อการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา เพราะใช้วัสดุเหลือใช้
หาง่าย ราคาถูก
One
One School
School One
One Innovation
Innovation
2017
2017
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

๓) ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม และวงวิชาการและ
เป็นแบบอย่างที่ดีที่ผู้อื่นสามารถน�าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้
หลังจากการน�า ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล ไปใช้ในชั้นเรียนแล้ว จัดท�ารายงานผลการใช้ไปยัง
ผู้บริหารแล้ว ได้ส่งประกวดสื่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกสถานศึกษา
ผลการประกวด เฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ น�าเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝึก ๕ ทักษะวอลเล่ย์บอล”
๑. ชื่อรางวัล รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน ระดับประเทศ จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ชื่อรางวัล รางวัล สพม.๑ (SESAO 1 AWARDS)
รางวัลที่ได้ ครูดีเด่น ประจ�าปี ๒๕๕๙ จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓. รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อส่วนราชการ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๐
๔. รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จากสภาวิจัยแห่งชาติ
แผนภู้นมทีิแสดงก�รสร้
�งและก�รใช้
ยนรู้ ล ประจ�าปี ๒๕๕๙ ได้แก่
และ ส�านักงานเขตพื
่การศึกษามั
ธยมศึกษาประโยชน์
เขต ๑จ�กแหล่
มอบ ๔งเรีรางวั
รางวัลครูดีเด่น ปี ๒๕๕๙, รางวัล MOE awards ประจ�าปี ๒๕๕๙, รางวัล OBEC AWARDS
ผลิตภาพปี หนึ
่งโรงเรี
ยนหนึล่งหนึนวั่งโรงเรี
ตกรรม
๒๕๕๙
และรางวั
ยน หนึ่งนวัตกรรม ปี ๒๕๕๙
การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 99
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
การจากพรากมักท�ำให้เศร้าหมอง หลากเรื่องราวในชีวิต “เริ่มต้นที่พบ - จบที่จาก” ...น้องดาวเห็นด้วยกับพี่หรือไม่
ทีเ่ ห็นชัด ๆ เป็นเรือ่ งราวใกล้ตวั ครูมากทีส่ ดุ คือนักเรียนรุน่ แล้วรุน่ เล่าทีเ่ ราพบ สุดท้ายก็ตอ้ งออกไปสูโ่ ลกแห่งความจริง โลกของ
การแข่งขันไขว่คว้าหรือการเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์ตามแต่จะเรียกขาน โรงเรียนเป็นเพียงประเทศสมมุติ ให้นักเรียนได้เรียนรู้
การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ในกรอบหรือกติกาของโรงเรียน มีระบบการศึกษาเป็นเข็มทิศก�ำหนดทิศทางการบ่มเพาะความรู้
คูค่ ณ
ุ ธรรมเพือ่ การด�ำรงชีวติ ครูเป็นผูร้ บั และน�ำส่งสิง่ หรือเรือ่ งดี ๆ ให้นกั เรียนตลอดระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นบริบทของค�ำว่า “ผูเ้ รียน”
แน่นอนว่าในบางขณะความเครียด ความขุ่นมัวย่อมเกิดขึ้นกับครูได้ซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน บางเรื่องอาจดับได้ง่าย
บางเรือ่ งอาจคาราคาซังอัดแน่นอยูใ่ นหัว รอวันระเบิดหรือเบาลงตามสถานการณ์และตามปัจเจกบุคคลว่าจะมีวธิ กี ารบรรเทา
ความรู้สึกนั้น ๆ ได้อย่างไร น้องดาวจะลองใช้วิธีที่พี่เคยท�ำคล้าย ๆ พูดกับตัวเองว่า “ไม่มีอะไรหรอก...” คือ ตัดบางเรื่องหรือ
ท�ำลืม ๆ ไปบ้างชั่วขณะ บางทีเวลาก็ท�ำให้อะไรดีขึ้นหรือเห็นทางออกที่ไม่คาดฝันก็เป็นได้ เหมือนภาพลายเส้นที่มีน�้ำหนัก
ปากกาหนัก - เบาต่างกัน บางเส้นมองไม่เห็นแต่เหมือนว่ามี สุดท้ายเมือ่ มองในภาพรวมก็อาจได้ภาพทีง่ ามแปลกตาไปอีกแบบหนึง่ ได้

ไม่มีอะไรหรอก...
เพียงจะบอก - ยิ่งเยอะยิ่งเปรอะเปื้อน
บางจังหวะปล่อยว่างเห็นรางเลือน
ภาพเสมือนภาพจริงอาจยิ่งงาม
ตัด - แต่งเส้นสายรายละเอียด
คล้ายตัดเครียดขุ่นข้องมองข้ามข้าม
สุขของใครใครเติมเพิ่มนิยาม
ใครตีความได้ถูก...ทุกบรรเทา

สถานการณ์ในห้องเรียนที่ครูและนักเรียนได้พบกันเป็นประจ�ำ อาจเป็นความจ�ำเจน่าเบื่อหน่าย เมื่อไรก็ตาม
ทีค่ วามรูส้ กึ นีเ้ กิดขึน้ “การถ่ายทอดความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม” ก็จะด้อยประสิทธิภาพตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้สำ� หรับครู การค้นหากิจกรรม
การเรียนการสอนใหม่ ๆ การอบรมศึกษาดูงาน การเปลี่ยนบรรยากาศหรือสถานที่ก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้
ความรู้สึกเหล่านั้นลดหรือหายไปได้ แต่ส�ำหรับนักเรียนจ�ำเป็นต้องมีครูเป็นผู้ช่วย...ใช่ไหมน้องดาว
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น้องดาวลองชวนนักเรียนเรียนนอกห้องบ้าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสบาย ๆ ยืดหยุ่นได้แต่ยังอยู่ในกรอบ
ที่ก�ำหนด แล้วสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพี่คิดว่าเราจะพบบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่แฝงสาระความรู้อยู่ในนั้น อย่างน้อย
ทีส่ ดุ รอยยิม้ และเสียงหัวเราะของนักเรียนก็อาจท�ำให้เรายิม้ ตามได้ พีม่ องว่าเป็นความประทับใจเล็ก ๆ แต่ยงิ่ ใหญ่ในความเป็นครู
ของเรา

พูดถึงความประทับใจ ขอเล่าเรื่องที่คิดว่าทุกโรงเรียนน่าจะมีโอกาสเช่นนี้ นั่นก็คือผู้ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา
ของโรงเรียน เรียกง่าย ๆ ว่าผู้บริจาคเงินทุนให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสหรือเรียนดี ความประพฤติดี นั่นเอง หากมีบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยมาก ๆ ย่อมจะท�ำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้มากยิ่งขึ้น พี่เห็นว่า
เมื่อโรงเรียนหรือนักเรียนได้รับโอกาสดีเช่นนี้แล้วก็ไม่ควรมองข้าม “การสร้างความประทับใจ” ให้แก่ผู้มีอุปการคุณด้วย
แม้จะมองดูเหมือนว่าท�ำตามมารยาทหรือท�ำเพื่อหวังผลตอบแทนให้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็ตาม เพราะสุดท้าย
ผลดียอ่ มเกิดกับนักเรียนแน่นอน ในฐานะครูภาษาไทยพีจ่ งึ สนับสนุนให้นกั เรียนเขียนความรูส้ กึ ด้วยลายมือของตนเอง ขอบคุณ
“ผูใ้ หญ่ใจดี” พร้อมแจ้งผลการเรียนให้ทราบ โดยก่อนส่งต้องกลัน่ กรองถ้อยค�ำหรือการสะกดค�ำให้ถกู ต้อง และอาจมีความรูส้ กึ
ส่วนหนึ่งของครูหรือโรงเรียนแสดงความขอบคุณรวมอยู่ด้วย
แม้ปัจจุบันโลกจะมีอินเทอร์เน็ตที่ติดต่อสื่อสารได้ฉับไวทั้งภาพและเสียง แต่ในฐานะครูภาษาไทยพี่ยังเชื่อมั่นว่า
การเขียน (จดหมาย) แสดงความขอบคุณ หรือส่งความปรารถนาดีตอ่ กันจะสร้างความประทับใจให้แก่ผรู้ บั ทีส่ ำ� คัญการเขียนคือ
น�ำความรู้ที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง เป็นการกลั่นกรองเรียบเรียงภาษาและอารมณ์ความรู้สึกไปถึงผู้รับ
“ที่ต้องใช้เวลาเขียน - ส่ง - รับ” พี่เคยคิดเล่น ๆ ว่าในอดีตการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและประหยัดก็คือการเขียนจดหมาย
“ผลข้างเคียงทีไ่ ด้” คือรูส้ กึ เองว่าคนเราโกรธกันช้า แต่พอมี “อินเทอร์เน็ต” คล้ายครึง่ ค่อนโลกเต็มไปด้วยความเกลียดชังคัง่ แค้น
เพราะคนได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกในทันทีทันใด กับใครก็ได้ที่ตนเองต้องการ...น้องดาวว่าจริงหรือไม่
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คงเหมือนพีน่ แี่ หละทีเ่ ขียนบันทึกให้นอ้ งดาวอ่านเพราะหวังส่งความปรารถนาดีดว้ ยเรือ่ งเล่าทีพ่ ปี่ ระทับใจและคิดว่า
จักเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างดวงดาวดวงเล็ก ๆ ของเราให้ส่องสกาวสว่างสุกใส
เมื่อไรก็ตามหากน้องดาวเกิดความรู้สึกเคร่งเครียด คับข้องใจแล้วเปิดบันทึกอ่าน อย่างน้อยพี่ก็หวังว่าจะมีส่วนสร้าง
ความรูส้ กึ ดี ๆ หรือเติมพลังใจให้เข้มข้นเข้มแข็งขึน้ บ้าง เช่น ภาพและบทกลอนทีพ่ ฝี่ ากมาให้อา่ นในฉบับสิน้ ปีพทุ ธศักราช 2561
ที่ดูเหมือนพี่กับน้องดาวพึ่งได้พบมาหมาด ๆ

ไม่มีอะไรหรอก....
เพียงจะบอก - ขณะข่มอารมณ์ขึ้ง
แรงพายุอุบัติพัดตึงตึง
ถึง - ไม่ถึงจุดเดือดเลือดเป็นไฟ
ดับได้ - ได้ดับระงับอยู่
ย่อมระดมลมกรูวู่หวิวไหว
ทันรู้ - รู้ทันดับทันใจ
เรือนรมย์ร่มไม้...ให้รางวัล
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ภาวะผู้น�ำทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

การที่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะสามารถด� ำ เนิ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
ให้ได้คณ
ุ ภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทก
ี่ ำ� หนดไว้ได้นน
ั้ นอกจากจะปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจตาม
บทบาทหน้าทีข
่ องผูบ
้ ริหารสถานศึกษาแล้ว ยังต้องแสดงบทบาทหน้าทีใ่ นฐานะผูน
้ ำ� ด้วย
คื อ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการใช้ ป ั ญ ญาชี้ น� ำ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ประโยชน์
บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตอ
่ องค์กรและต่อตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์ ผู้น�ำต้องแสดงพฤติกรรม
ที่บ่งบอกถึงความมีภาวะผู้น�ำ ซึ่งเป็นผลรวมของบุคลิกภาพ เช่น ลักษณะทางกาย
ทางอารมณ์ ทางสังคมและมนุษยสัมพันธ์ในฐานะของผูบ
้ ริหารสถานศึกษาต้องมีความรู้
ความสามารถใช้ปัญญาชี้น�ำ และเป็นต้นแบบที่ดีด้านการศึกษา
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ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องแสดงบทบาทในฐานะผู้น�ำทางการศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นการแสดงออก
โดยอิสระที่มีผลดีต่อผู้อื่น หรือสังคม เช่น การตัดสินใจ การจูงใจให้คนท�ำงาน การแสดงออกทางความคิด
การพูด พฤติกรรมทางอารมณ์ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม เป็นต้น
เมื่อพิจารณาบริบทของความเป็นผู้น�ำทางการศึกษา จะพบว่า บทบาทของผู้น�ำทางการศึกษา
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะเกีย่ วข้องกับการเป็นผูน้ ำ� ให้คำ� ปรึกษาหารือในสิง่ ทีถ่ กู ต้องเหมาะสมและเป็นธรรม
การเป็นผูจ้ งู ใจให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ กู ต้องตามตัวแบบหรือตัวอย่างทีด่ ไี ด้ การเป็นผูพ้ ฒ
ั นาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในสิ่งที่พึงประสงค์ขององค์การหรือสังคม และเมื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นมา
เพือ่ การเรียนการสอน ดังนัน้ จุดมุง่ เน้นและเป้าหมายของการบริหารสถานศึกษา คือ ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องแสดงบทบาทส�ำคัญในเชิงวิชาการ ต้องเข้าใจและรับผิดชอบการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึง่ จะต้องมีความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการทีเ่ ป็นวิชาชีพของตนอย่างลุม่ ลึก จนสามารถใช้ในการ
ให้ค�ำแนะน�ำให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ความรู้ในสาขาของตน เพื่อการอธิบายเหตุการณ์และจัดสถานการณ์
เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ ภารกิจ/ องค์การเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ตลอด ถึงสามารถให้คำ� ปรึกษาเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ทีเ่ ผชิญอยูไ่ ด้สำ� เร็จในระดับหนึง่ รวมทัง้ มีผลงานเป็นทีย่ อมรับ มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงวิชาชีพและมีผลงาน
เผยแพร่ ซึ่งการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีความสามารถด้านวิชาการนั้น จะต้องเป็นเหตุผลที่มีความรอบรู้
เฉลียวฉลาด อารมณ์มั่นคง มีอารมณ์ดี และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง มีมนุษยสัมพันธ์สามารถท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง มีบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในงดงาม ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สามารถโน้มน้าว จูงใจหรือชี้น�ำให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
และตระหนักในจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมพลังและประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้งานวิชาการ
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการวัดการเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นภารกิจหลัก
ของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
คุณลักษณะภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ด้านความรู้ ต้องมีความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ภิ าระหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ความรู้เกี่ยวกับการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิผล ความรูแ้ ละความเชือ่ เกีย่ วกับปรัชญาในการจัดการศึกษา ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาทางการบริหาร
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านภาระหน้าที่ เป็นภาระหน้าทีท่ สี่ มั พันธ์กบั ด้านความรูป้ ระกอบด้วยการนิเทศและประเมินผล
การสอน การพัฒนาบุคลากรและทีมงาน การพัฒนาหลักสูตรและการน�ำหลักสูตรไปใช้การพัฒนากระบวนการกลุม่
การท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3. ด้านทักษะ เป็นการน�ำความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิผล ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องมีทกั ษะ
ภาวะผูน้ ำ� ทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วยทักษะความเป็นผูน้ ำ� ได้แก่ ทักษะการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการติดต่อสือ่ สาร ทักษะการนิเทศ ทักษะการแนะแนวทางการตัดสินใจร่วมกันของกลุม่ ทักษะด้านเทคนิค
ได้แก่ ทักษะการก�ำหนดเป้าหมายหรือการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ทักษะการประเมินผล และการวางแผน ทักษะการสังเกต
และทักษะการวิจัย และการประเมิน
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พฤติกรรมของการเป็นผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องได้รบั การฝึกทักษะการเป็นผูน้ ำ� ของวิชาการให้มพี ฤติกรรม หรือภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการ ดังนี้
1. สนับสนุนวิธีการสอนและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
2. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสอนแก่ครู
3. ให้ความสนใจเยี่ยมห้องเรียน เพื่อความมุ่งหมายต่อพัฒนาการสอน
4. สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศการมีส่วนร่วม การก�ำหนดเงื่อนไขและให้ผลสะท้อนกลับ
5. ใช้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร และการสอนเพื่อความส�ำเร็จของนักเรียน
6. ใช้ข้อมูลของบุคลากรเพื่อก�ำหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาวิชาชีพ
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการ
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำทางวิชาการที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้น�ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณลักษณะ ภาวะผู้น�ำ
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณลักษณะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการพูด มีบุคลิกลักษณะที่ดี
2. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ มีลักษณะเด่นชัดทางพฤติกรรม เช่น การพูดดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นต้น
3. องค์ประกอบด้านสถานการณ์ ที่จะท�ำให้เกิดภาวะผู้น�ำได้ เช่น ปัญหาพลังงาน ปัญหาความแตกแยกในองค์การ
จะส่งผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4. องค์ประกอบด้านความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมผู้น�ำกับสถานการณ์
5. องค์ประกอบด้านประสิทธิผล ความพึงพอใจ ผลการจูงใจ และผลผลิตที่เกิดขึ้นในกลุ่ม หรือในองค์การ
เป้าหมายส�ำคัญของการบริหารสถานศึกษา คือ ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องแสดง
บทบาทส�ำคัญในเชิงวิชาการ ต้องเข้าใจ และรับผิดชอบการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ทีเ่ ป็นวิชาชีพของตนอย่างลุม่ ลึก จนสามารถใช้ในการให้คำ� แนะน�ำให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผรู้ ว่ มงานได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ต้องตระหนักถึงความส�ำคัญ และความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงวิชาการ
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เรื่องสั้น
วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

ผิดเป็นครู

“ห้องปกครองหนาวมาก” นักเรียนมักโพสต์ข้อความนี้ในเฟซบุ๊กบ่อย ๆ หลังออกจาก
ห้องปกครอง
ห้องปกครองกั้นกระจกใส แบ่งออกเป็นสามส่วน ด้านหน้าสุดเป็นห้องขนาดใหญ่ ใช้ประชุม
รับแขก และสอบสวนนักเรียน มีโต๊ะประชุมยาวและเก้าอี้นั่งได้ 10 คน ทุกวันครูฝ่ายปกครองและครู
ที่ยังไม่มีชั่วโมงสอนจะนั่งจิบน�้ำชา - กาแฟ พูดคุย หรือสะสางคดีต่าง ๆ ที่คั่งค้างในห้องนี้ ผมจัดให้ครู
หัวหน้าระดับชั้นทั้ง 6 ระดับ คือ ม.1 - ม.6 อยู่ประจ�ำการที่ห้องนี้ในสองชั่วโมงแรก ไม่ต้องมีชั่วโมงสอน
คดีไหนตรงกับระดับชั้นไหนให้หัวหน้าระดับชั้นนั้นจัดการสอบสวน ลงโทษกันตามระเบียบ นักเรียน
ทุกคนที่เข้ามาโรงเรียนต้องมาสแกนบัตรลงเวลาที่หน้าห้องนี้ นักเรียนที่มาสาย แต่งกายผิดระเบียบ
หรือมีความผิดมักไม่รอดสายตาครูฝา่ ยปกครองไปได้ โดยภาพรวมสามารถแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมนักเรียน
ได้มาก ส่วนที่สองเป็นห้องส�ำนักงาน และส่วนที่สามเป็นห้องผม คือห้องรองผู้อ�ำนวยการ
หัวหน้าระดับชัน้ แต่ละคนท�ำหน้าทีไ่ ม่ตา่ งจากร้อยเวรหรือพนักงานสอบสวน ต้องคอยรับเรือ่ งราว
ต่าง ๆ และสืบสวนหาข้อเท็จจริง ก่อนจะลงโทษไปตามระเบียบ หัวหน้าระดับชั้นต้องได้ทั้งบู๊และบุ๋น
ผมมีหลักในการเลือกคนมาท�ำงานโดยดูจติ ใจเป็นส�ำคัญ ต้องเป็นคนจริงใจและรักเมตตาต่อเด็ก ท�ำงาน
เพือ่ งานจริง ๆ ไม่ใช่ทำ� งานเพือ่ หวังสองขัน้ พอได้สองขัน้ แล้วไม่ทำ� งาน คนทีจ่ ะท�ำงานเป็นครูฝา่ ยปกครอง
ต้องเสียสละพอสมควร เพราะผิดพลาดอาจถูกร้องเรียน นักเรียนไม่พอใจก็อาจไปกรีดรถ ปล่อยลมยาง
สารพัดที่จะโดนกลั่นแกล้ง
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คดีชวนปวดหัวเช้านี้เริ่มจากครูปราณีแจ้งมาว่า ปฐมพงศ์นักเรียนชั้น ม. 5 หนีชั่วโมงเรียน
ของแกเมื่อวาน ต้องการให้ฝ่ายปกครองลงโทษนักเรียนให้ได้ เมื่อครูไพศาลหัวหน้าระดับชั้น
เรียกนักเรียนมาสอบสวน นักเรียนยอมรับว่าเข้าห้องเรียนช้าไป 10 นาที เลยถูกครูเช็คหนีเรียน สาเหตุทเี่ ข้า
ห้องเรียนช้าเพราะชัว่ โมงก่อนนัน้ เรียนวิชาฟิสกิ ส์อกี ห้องหนึง่ เกิดข้อสงสัยเลยซักถามเพือ่ ให้ครูอธิบาย
ให้เข้าใจหลังจากหมดชั่วโมง ท�ำให้เข้าเรียนวิชาถัดไปช้า เมื่อไปถึงครูเช็คชื่อเสร็จแล้วและ
ครูออกจากห้องไป ไม่ได้กลับเข้ามาสอนอีกเลย ถามเพื่อนนักเรียนในห้องบอกตรงกันว่า ครูปราณี
เพียงมาเช็คชื่อแต่ไม่ได้สอน เมื่อสอบถามไปยังครูที่สอนฟิสิกส์ ครูเป็นพยานว่านักเรียนอยู่สอบถาม
เรื่องฟิสิกส์หลังจากหมดชั่วโมงจริง คดีนี้ครูไพศาลหมดปัญญาจะตัดสินเลยเข้ามาปรึกษาผม
ให้ผมช่วยตัดสิน
“ท่านรองตัดสินเองเถอะคดีนี้” ครูไพศาลยิ้มอย่างอารมณ์ดี
ผมบอกให้เรียกนักเรียนเข้ามาที่ห้องผม ดูจากประวัติแล้วนักเรียนเป็นเด็กตั้งใจเรียน
ความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติท�ำความผิดมาก่อน
“ครูรู้เรื่องและเข้าใจหมดแล้ว” ผมบอกนักเรียน “เธอจะให้ครูตัดสินอย่างไร เขียนใส่กระดาษ
แผ่นนี้ไว้”
ผมก็เลยตัดสินไปตามที่นักเรียนเสนอ
หลังจากตัดสินคดีเสร็จผมออกไปจิบน�ำ้ ชากับเพือ่ นครูทหี่ อ้ งประชุม ผมรินน�ำ้ ชาจากกาใส่แก้ว
แล้วยกขึ้นจิบ รู้สึกรสชาติแปลก ๆ เลยเปิดฝากาดู
“ใครเอาใบอะไรมาใส่” ผมถาม
ครูสมชายโบ้ยหน้าไปทางครูสมบูรณ์
ผมหยิบขึ้นมาดูจึงรู้ว่าเป็นใบกระท่อม
“เราคอยจับเด็กต้มน�้ำกระท่อม ครูมากินเสียเอง” ผมว่า
“กินเป็นยา” ครูสมบูรณ์ว่า “กินแล้ว...แข็ง”
ผมเทน�ำ้ ในแก้วของผมทิง้ ไปกดน�ำ้ ร้อนทีก่ ระติกแล้วใส่ใบชา เห็นนักเรียนหญิง ม.ปลาย 2 คน
มาสาย จึงเรียกมาสอบถาม
นักเรียนบอกว่ารถจักรยานยนต์ยางรั่ว ผมเห็นแววตามีพิรุธ เลยจับแยกกัน ให้คนหนึ่ง
นั่งในห้องประชุม ส่วนอีกคนเข้าไปในห้องผม
“ยางรั่วล้อหน้าหรือล้อหลัง” ผมถามนักเรียนหญิงที่อยู่ในห้องประชุม
“ล้อหลังค่ะ” เธอตอบอย่างมั่นใจ
“เธอเปลี่ยนยางหรือปะ” ผมถามต่อ
“ปะค่ะ”
“ร้านไหน” ผมถาม “ถ้าครูไปถามที่ร้านแล้วเธอโกหก โทษยิ่งหนักนะ”
“ร้านตรงสี่แยกใกล้โลตัสค่ะ”
แล้วผมไปถามนักเรียนหญิงอีกคนที่อยู่ในห้องผม
“ยางรั่วล้อหน้าหรือล้อหลัง” ผมถามค�ำถามเดิม
“ล้อหลังค่ะ” เธอตอบ
“เธอเปลี่ยนยางหรือปะ” ผมถามต่อ
“ปะค่ะ”
“ท�ำไมไม่นัดกันมาให้ดี ถ้าคิดจะโกหกครู” ผมตวาดเสียงดัง “คนหนึ่งบอกล้อหน้า คนหนึ่ง
บอกล้อหลัง คนหนึ่งบอกปะ อีกคนบอกเปลี่ยน”
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เธอก้มหน้านิ่ง
“ตกลงโกหกใช่มั้ย” ผมขึ้นเสียง “โกหกใช่มั้ย บอกความจริงมา ท�ำไมมาสาย”
“แวะกินข้าวอยู่ค่ะ” เธอตอบแล้วยกมือไหว้ “รองขาหนูขอโทษ รองอย่าบอกแม่หนูนะคะ”
“คนท�ำผิดไม่มีสิทธิ์ต่อรอง”
ผมสั่งให้ครูหัวหน้าระดับตัดคะแนนความประพฤติและให้โทรศัพท์รายงานผู้ปกครอง
หลังจากจัดการคดีเด็กมาสายแล้วผมนั่งจิบน�้ำชากับเพื่อนครูต่อ
ผ่านไปสองชัว่ โมงครูแยกย้ายกันไปสอน มีโทรศัพท์จากผูป้ กครองโทรเข้ามาทีห่ อ้ งส�ำนักงาน
ขอคุยกับผม
“สวัสดีค่ะท่านรอง เป็นแม่ของเด็กชายวรวิทย์ ม. 2/4 ค่ะ”
“ครับ มีอะไรให้ช่วยครับ”
“คือวันนี้เด็กชายวรวิทย์พกบุหรี่ไปโรงเรียน ท่านรองช่วยจัดการลงโทษให้ทีค่ะ”
“ครับ”
“ท่านรองอย่าให้เขารู้นะคะ ว่าแม่โทรมาบอก”
ผมวางสายและสั่งให้ครูหัวหน้าระดับชั้น ม. 2 ไปจัดการ
ผมกลับเข้าห้องท�ำงาน จัดการงานเอกสารได้ราวสิบนาที มีโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องส�ำนักงาน
ครูมัลลิกาซึ่งอยู่ประจ�ำส�ำนักงานรับสาย ชาวบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าเห็นนักเรียนเราอยู่ร้านเกม
บอกพิกัดร้านเรียบร้อย ผมเรียกครูสมชายให้ไปเป็นเพื่อน ขับกระบะสี่ประตูของผมออกไป
ผมขับรถผ่านหน้าร้านเกมเห็นรองเท้านักเรียนวางอยู่หน้าร้านหลายคู่ คิดว่าต้องมีนักเรียน
อยูข่ า้ งใน จึงขับรถวนไปจอดถนนฝัง่ ตรงข้าม แล้วโทรศัพท์แจ้งต�ำรวจสายตรวจ ทีจ่ ริงผมมีบตั รเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) สามารถเข้าไปตรวจได้เลย แต่เพื่อ
ความปลอดภัยผมเลือกทีจ่ ะเข้าไปพร้อมกับต�ำรวจ ผมนัง่ รอต�ำรวจอยูใ่ นรถราวสามนาที ต�ำรวจมาถึง
จึงเข้าไปในร้าน พบนักเรียนแต่งชุดพละ 4 คน และผู้ชายอายุราว 30 ปีเป็นเจ้าของร้าน
“นักเรียนทั้งหมดเลิกเล่น จ่ายเงิน แล้วตามครูไปโรงเรียน” ผมบอกนักเรียน
“ปล่อยให้นักเรียนเล่นเวลาเรียนได้ยังไง” ผมหันไปทางเจ้าของร้าน
“ผมตรวจบัตรแล้ว เห็นอายุเกิน 18 แล้ว จึงให้เล่น” เจ้าของร้านตอบ
นักเรียน 4 คน เรียนอยูช่ นั้ ม. 6 อายุคงเกิน 18 ปีแล้วจริง ๆ ผมจึงไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของ
ร้านได้ นอกจากสัง่ ให้นกั เรียนออกมาแล้วตามไปโรงเรียน ต�ำรวจเดินตามผมออกมา ผมขอบคุณต�ำรวจ
แล้วกลับมาโรงเรียน มอบนักเรียน 4 คนให้หัวหน้าระดับชั้น ม. 6 จัดการต่อ
ผมนั่งได้ไม่ถึงนาทีมีโทรศัพท์เข้ามาที่ส�ำนักงาน ครูมัลลิกาบอกว่ารายเดิม โทรเข้ามา
เกือบทุกวัน ยื่นโทรศัพท์ให้ผม
“เป็นรองปกครองประสาอะไร นักเรียนมีลูกมีผัวแล้วยังให้มาเรียน ไม่รู้เรื่องบ้างเหรอ”
เสียงผู้ชายในสายว่ามา
“รู้แล้ว แต่ปัจจุบันนักเรียนท้องไม่ผิดระเบียบ เขาให้เรียนได้” ผมว่า
“เหรอครับ”
“ครับ แล้วอย่าโทรมากวนอีก ครูเขาต้องท�ำงาน ถ้าโทรมาอีกผมแจ้งต�ำรวจข้อหาก่อกวน”
ผู้ชายคนนี้เคยพยายามติดต่อผมทางเฟซบุ๊ก แต่ผมบล็อกไป และสร้างเฟซบุ๊กใหม่พยายาม
ติดต่อมาหลายครัง้ เขาเป็นแฟนกับนักเรียนคนทีท่ อ้ ง ผมไม่รรู้ ายละเอียดมากนัก เพราะไม่เคยเรียกนักเรียน
มาสอบถาม แต่พอจะรู้ว่าฝ่ายหญิงพยายามหนี ตีตัวออกห่างหลังจากคลอดลูก ฝ่ายชายจึงใช้ผม
เป็นเครือ่ งมือในการข่มขู่ โดยบอกว่าถ้าฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับไปอยูด่ ว้ ยจะแจ้งผม เพือ่ ให้ถกู ไล่ออกจากโรงเรียน
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ผมพยายามไม่สนใจ ประคองเวลาให้นกั เรียนเรียนจบ เพราะเหลืออีกแค่เทอมเดียว เผือ่ เรียนจบ
ได้มงี านท�ำหรือสอบเรียนต่อไปอยูท่ อี่ นื่ ได้หนีไปจากผูช้ ายคนนี้ ซึง่ ดูแล้วไม่ใช่คนเอาการเอางานอะไร
แถมมีรอยสักทั้งตัว ส่วนความคิดที่ว่าให้เขากลับไปอยู่เป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เห็นจะเป็นไปได้ยาก
ช่วงบ่ายผมออกไปประชุมแทนผูอ้ ำ� นวยการทีส่ ำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โทรศัพท์แบตเตอรีห่ มด
เลยไม่ได้รบั การรายงานใด ๆ กลับเข้ามาในโรงเรียนตอนบ่ายสามโมง ผูป้ กครองราวสิบคนทะเลาะกัน
อยู่ในห้องปกครองด้านที่เป็นห้องประชุม
“เขาจะฆ่ากันแล้วรอง” ครูมัลลิการีบรายงาน
“เรื่องอะไรกัน” ผมถาม
“เด็กผูห้ ญิงสองคนทีม่ าสายเมือ่ เช้าไง เขาทะเลาะกัน ตบกันในห้องน�ำ 
้ ทีนผี้ ปู้ กครองต่างฝ่าย
ต่างไม่ยอมกัน”
ผมเดินเข้าไปในห้องประชุมเห็นนักเรียนต่างห้ามผู้ปกครองของฝ่ายตนเองไม่ให้ทะเลาะกัน
“หยุดทุกคน แล้วฟังผม” ผมว่า “ผมไม่รู้ใครเป็นใคร แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้อง ผมขอเชิญให้ออก
ไปก่อน ขอให้อยู่เฉพาะพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่เป็นคนมามอบตัวเท่านั้น”
“พาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป” ผมหันไปสั่งนักเรียน
เมื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป นักเรียนทั้งสองคนกลับเข้ามา ผมสังเกตเห็นแขนมีรอยช�้ำ
และใบหน้ามีเล็บจากการข่วนด้วยกันทั้งคู่
“เอาอย่างนี้นะครับ เรื่องเด็กผมจะยังไม่ตัดสิน ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
ถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วผมค่อยมาตัดสิน ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เชิญไปแจ้งความด�ำเนินคดีกันเองที่โรงพัก”
ผมบอกเสร็จก็เดินออกไปข้างนอก คุยกับญาติ ๆ ทีม่ าด้วย และบอกเหมือนกับทีบ่ อกผูป้ กครอง
ในห้องประชุม แล้วกลับไปนั่งในห้องผม
ราวครึ่งชั่วโมง ครูมัลลิกาเข้ามาตาม บอกว่าผู้ปกครองคุยกันรู้เรื่องแล้ว ใจเย็นลงแล้ว
ให้ผมไปตัดสินได้
เมือ่ ผูป้ กครองกลับกันหมดแล้ว ผมเข้าไปในห้องเซ็นเอกสารทีค่ ง่ั ค้างอยู่ แล้วเก็บของกลับบ้าน
ผมเดินไปที่รถพบครูปราณีซึ่งจอดรถใกล้ ๆ กัน
“สวัสดีค่ะน้องรอง จัดการเด็กให้พี่หรือยังคะ”
“ผมจัดการให้แล้วครับพี่”
“เด็กสมัยนีไ้ ม่รเู้ ป็นยังไงนะน้องรอง พีเ่ ป็นครูมาจนจะเกษียณแล้ว เห็นเด็กแย่ลงทุกวัน ขีเ้ กียจ
ไม่มคี วามรับผิดชอบ พ่อแม่สมัยนีไ้ ม่รเู้ ขาเลีย้ งลูกกันยังไง ตอนสมัยลูกพีเ่ รียนอยูท่ นี่ นี่ ะ ต่างกับเด็กสมัยนี้
ลิบลับ ขยัน ตั้งใจเรียน ....”
ครูปราณีพดู ชืน่ ชมลูกตัวเองอยูร่ าวสิบนาที ผมต้องยืนฟัง ไม่มโี อกาสตัดบท จน ผอ. โทรศัพท์
เข้ามาผมจึงขออนุญาตรับโทรศัพท์และเดินไปขึ้นรถ
“ครับ ผอ.”
“น้อง วันนี้ถ้าเมียพี่โทรมาถาม บอกว่าพี่ไปกินเหล้ากับน้องนะ”
“ครับ ให้บอกว่าร้านไหน ได้บอกตรงกัน”
“ร้านที่น้องพาครูคนสวยไปกินวันก่อนนั่นแหละ วันนั้นพี่เห็นนะ”
“ครับ ๆ” ผมวางสายแล้วถอนหายใจ
ฉบับเดือนมกราคม 2561 ที่ได้ตีพิมพ์บทความนี้ โดยแจ้งชื่อผู้เขียนว่าคือ ส.สันติ ทิพนา ทางกองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาจารย์ตอ้ งขออภัยในความผิดพลาด เนือ่ งจากบทความนี้ ผูเ้ ขียน คือ วัชรินทร์ จันทร์ชนะ ทางกองบรรณาธิการ
จึงขอน�ำบทความเรื่อง “ผิดเป็นครู” มาตีพิมพ์โดยได้แก้ไขชื่อผู้เขียนให้ถูกต้อง อีกครั้ง
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

“ถ้ า ลมหายใจมี อ ยู ่ ต ราบใด
จะไม่ ไ ด้ เ ห็ น กรุ ง สยาม
ปราศจากอ� ำ นาจ
อั น เป็ น เอกราชเลย”
ตอนที่ 1
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เอกราชของชาติเป็นหัวใจส�ำคัญของความเป็นชาติทคี่ นไทยทุกคน
ต่างหวงแหนและได้พยายามต่อสู้รักษาไว้ตลอดมาประมาณ 60 ปี
ตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์
พ.ศ. 2394 – 2411) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ครองราชย์ พ.ศ. 2411 – 2453) เพราะไทยต้องเผชิญกับการคุกคามจาก
ชาติตะวันตกทีม่ อี ำ� นาจมีอาวุธและทัพเรือทีท่ นั สมัย และมีทหารทีผ่ า่ นการ
ฝึ ก ฝนมาอย่ า งดี เ ป็ น ที่ เ กรงขามของศั ต รู ยุ ค สมั ย นี้ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
สมัยจักรวรรดินยิ ม โดยชาติตะวันตกได้แสวงหาเมืองขึน้ ในประเทศแถบเอเชีย
และแอฟริกา ด้วยการอ้างว่าเป็น “ภาระของคนผิวขาว” ที่ชาติตะวันตก
ซึ่งมีความเจริญ มีอารยธรรมมากกว่าจะต้องเข้าไปพัฒนาชาติต่าง ๆ
ทีด่ อ้ ยความเจริญกว่า แต่ในความเป็นจริง ชาติตะวันตกเหล่านัน้ เข้ามา
เพือ่ กอบโกยเอาผลประโยชน์และทรัพยากรของประเทศต่าง ๆ ทีต่ นได้เข้าไป
ยึดครองเป็นอาณานิคม
ชาติตะวันตกทีเ่ ข้ามามีอำ� นาจและอิทธิพลมากในภาคพืน้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือ อังกฤษและฝรัง่ เศส ทัง้ สองชาติได้ยดึ ครองดินแดน
ต่าง ๆ รอบประเทศไทย คือ อังกฤษได้ดินแดนทางใต้และตะวันตก ได้แก่
มลายูและพม่า ส่วนฝรัง่ เศสได้เวียดนามทางด้านตะวันออก มหาอ�ำนาจ
ทัง้ สองชาติพยายามทีจ่ ะคุกคามเอกราชอธิปไตยของไทย แต่ไทยก็สามารถ
ด�ำรงรักษาเอกราชอธิปไตยและอิสรภาพของชาติไว้ได้ นับเป็นประเทศเดียว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจาการตกเป็นอาณานิคมของ
ชาติ ต ะวั น ตก ทั้งนี้ เพราะพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และข้าราชการขุนนางสมัยนั้นที่ด�ำเนินนโยบายทางการทูตอย่างดีและ
ยอมโอนอ่อนผ่อนตาม ไม่แสดงท่าทีแข็งกร้าวเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรัง่ เศสอย่างไรก็ตาม วิเทโศบาย
การโอนอ่อนผ่อนตามชาติตะวันตกเพื่อรักษาเอกราชของชาตินั้น ท�ำให้
ไทยต้องสูญเสียดินแดนให้องั กฤษและฝรัง่ เศสหลายครัง้ ซึง่ เป็นการยอมสละ
ส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้
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ความส�ำเร็จ ในการรัก ษาเอกราชของไทยครั้ ง นี้ น�ำ มาซึ่ ง
ความภาคภูมิใ จของคนไทยทั้งชาติ ต ราบจนปั จ จุ บั น และ
เป็ น บทเรีย นให้ค นไทยต้องจดจ� ำ และยึ ด มั่ นที่ จ ะไม่ ย อม
ให้ชาติไ ทยต้องสูญเสีย เอกราชอย่ างเด็ ด ขาด

การเจริญสัม พันธไมตรีกับ นานาประเทศ
ในสมัยรัตนโกสินทร์ อังกฤษได้เข้ามาติดต่อกับไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดย มาร์ควิส เฮสติง
(Marquis Hastings) ผู้ส�ำเร็จราชการที่อินเดียส่งจอห์น ครอว์เฟิร์ด
(John Crawfurd) เข้ามาเป็นทูตเจรจาการค้าและปัญหาไทรบุรที อี่ งั กฤษ
เช่าอยู่และพยายามจะให้เป็นอิสระจากไทย แต่ไทยถือว่าเป็นดินแดน
ประเทศราชของไทย การเจรจาครั้งนั้นไม่ประสบผลส�ำเร็จเพราะไทยยัง
ไม่ไว้วางใจอังกฤษเกรงว่าอังกฤษจะใช้การค้าบังหน้าเพื่อแทรกแซง
การเมืองภายในของไทย โดยเฉพาะการที่ครอว์เฟิร์ดมั่นใจว่า อังกฤษ
สามารถยึดไทยได้ด้วยเรือรบเพียง 2 - 3 ล�ำเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม
การเข้ามาของครอว์เฟิรด์ ก็มสี ว่ นท�ำให้ไทยตระหนักถึงอ�ำนาจของอังกฤษ
อังกฤษเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในแหลมมลายูมากขึ้นเมื่อได้ตกลง
ท�ำสัญญากับฮอลันดาแบ่งเขตอิทธิพลในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กนั
เมือ่ พ.ศ. 2367 โดยอังกฤษมีอทิ ธิพลตัง้ แต่ชอ่ งแคบสิงคโปร์ขนึ้ มาฮอลันดา
มี อิ ท ธิ พ ลตั้ ง แต่ ช ่ อ งแคบสิ ง คโปร์ ล งไป ในปี เ ดี ย วกั น นี้ อั ง กฤษ
ได้เริ่มท�ำสงครามกับพม่า ซึ่งไทยได้ส่งก�ำลังไปติดตามข่าวการรบด้วย
เพื่อจะได้ทราบความเข้มแข็งของอังกฤษ ระหว่างสงครามนี้ ซึ่งตรงกับ
รัชกาลที่ 3 ของไทย ข้าหลวงใหญ่อังกฤษที่อินเดียได้ส่ง ร้อยเอกเฮนรี
เบอร์นี เข้ามาเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อยุติข้อขัดแย้งกับไทย
เกี่ยวกับหัวเมืองมลายู และอังกฤษยังต้องการติดต่อค้าขายกับไทยด้วย
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เซอร์ จอห์น เบาว์ริง เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ความเข้มแข็งและความได้เปรียบของอังกฤษในการสงครามกับพม่า
ที่ไทยได้รับรู้ ท�ำให้ไทยยินยอมเจรจาและลงนามกันใน “สนธิสัญญา
เบอร์นีย์” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2369 ข้อตกลงในสนธิสัญญาเบอร์นีย์
ทุกข้อ ล้วนเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่อกันโดยไม่มีฝ่ายใด
เสียเปรียบ ต่อมาไทยได้ท�ำสัญญาลักษณะเดียวกันนี้กับสหรัฐอเมริกา
เมื่อ พ.ศ. 2375 แต่เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการค้า
ที่แตกต่างกัน รวมทั้งชาติทั้งสองต้องการสิทธิและผลประโยชน์มากขึ้น
จึงส่งทูตเข้ามาขอแก้สนธิสัญญา แต่ก็ไม่อาจท�ำความตกลงกันได้
ทูตทัง้ สองชาติกลับออกไปด้วยความไม่พอใจทูตอังกฤษถึงกับขูจ่ ะใช้กำ� ลังบังคับ
ให้ไทยยินยอมตามความต้องการของอังกฤษตามแบบทีอ่ งั กฤษท�ำกับจีน
มาแล้ว (คือสงครามฝิน่ และสนธิสญ
ั ญานานกิง ซึง่ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3)
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พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคาดการณ์ในอนาคตว่า
ชาติตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญแทนที่พม่าและญวนซึ่งเป็น
คู่แข่งขันเดิมของไทย ดังกระแสพระราชด�ำรัสกับพระยาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค ต่อมาคือ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์) เมือ่ ใกล้จะ
สวรรคตว่า “...การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่มีแล้ว
จะมีอยู่ก็แต่ข้างพวกฝรั่ง ให้ระวังให้ดี อย่าให้เสียทีแก่เขาได้
การงานสิ่งใดของเขาที่ดี ควรจะเรียนร�่ำเอาไว้ก็เอาอย่างเขา
แต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียว...”
เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึน้ ครองราชสมบัติ
ได้ทรงตระหนักถึงอิทธิพลของมหาอ�ำนาจตะวันตกดีวา่ มีการขยายอ�ำนาจ
ออกไปอย่างกว้างขวางและเพิม่ ความรุนแรงมากขึน้ ทรงเห็นว่าการโอนอ่อน
ผ่อนตามโดยใช้การเจรจาทางการทูตจะได้ผลดีกว่าการขัดขวางชาติตะวันตก
ดังที่ประเทศเพื่อนบ้านก�ำลังประสบอยู่ เช่น จีนถูกอังกฤษบังคับให้ท�ำ
สนธิสัญญานานกิงเมื่อแพ้สงครามฝิ่น (พ.ศ. 2385) และอังกฤษ
ยังท�ำสงครามชนะพม่าเป็นครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2394 – 2395) ท�ำให้ได้พม่าตอนใต้
ไว้ในอ�ำนาจ ส่วนญีป่ นุ่ ก็ถกู สหรัฐอเมริกาใช้กำ� ลังทางเรือบังคับเปิดประเทศ
เมื่อ พ.ศ. 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า
ทางเดียวที่จะรักษาเอกราชไว้ได้ก็คือ การยอมรับไมตรีของชาติตะวันตก
และการปรับปรุงชาติบา้ นเมืองให้ทนั สมัยทัดเทียมชาติตะวันตก หลีกเลีย่ ง
การเผชิญหน้าท้าทาย หันมาใช้นโยบายทางการทูตและถ่วงดุลอ�ำนาจ
คือ คบค้าสมาคมกับทุกประเทศทีเ่ ข้ามาติดต่อในลักษณะเดียวกัน ดังนัน้
เมื่อ พ.ศ. 2398 ไทยจึงได้ท�ำสนธิสัญญาเบาว์ริง กับประเทศอังกฤษ
โดยลงนามกันเมือ่ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 และต่อมา ก็มปี ระเทศอืน่ ๆ
เข้ามาท�ำสัญญาลักษณะเดียวกันนีอ้ กี หลายประเทศ นับเป็นการเปิดประเทศ
เข้าสูส่ งั คมนานาชาติ รับวัฒนธรรมและอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามา
สูป่ ระเทศไทย
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สนธิสญ
ั ญาทีไ่ ทยท�ำกับชาติตะวันตกในสมัยนีเ้ ป็นลักษณะเดียวกับ
สนธิสัญญาที่จีน ญี่ปุ่น ท�ำกับต่างชาติ คือ การค้าเสรี การเก็บภาษี
ขาเข้าขาออกในอัตราที่แน่นอน และการให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ในระยะแรกสนธิสญ
ั ญาต่าง ๆ เป็นผลดีแก่ไทย เพราะท�ำให้การค้าเฟือ่ งฟู
ราษฎรมีรายได้ดีขึ้น แต่ในระยะยาว สนธิสัญญาดังกล่าวท�ำให้ไทย
เสียเปรียบชาติตะวันตก คือ ไทยถูกจ�ำกัดในเรือ่ งอัตราการเก็บภาษีขาเข้า
ไม่เกินร้อยละ 3 และภาษีขาออกไม่เกินร้อยละ 5 ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
อย่างกว้างขวางแก่คนในบังคับของชาติตะวันตก ทั้งที่เป็นคนยุโรป และ
คนเอเชียที่ไปจดทะเบียนเป็นคนในบังคับ เมื่อท�ำผิดไม่ต้องขึ้นศาลไทย
ไทยต้องใช้เวลาในการแก้ไขสัญญาที่เสียเปรียบเหล่านี้นานถึง 83 ปี
จึงส�ำเร็จ คือจนถึง พ.ศ. 2481 ไทยจึงสามารถยกเลิกข้อจ�ำกัดทั้งหลาย
ได้หมดสิน้ และรัฐบาลไทยมีสทิ ธิในการเก็บภาษีศลุ กากรได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
แม้ว่าสนธิสัญญาที่ท�ำกับชาติตวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 และ
รัชกาลที่ 5 จะเป็นสนธิสัญญาที่ไทยเสียเปรียบ แต่ที่นับว่าเป็นผลดี
ต่อประเทศไทยอย่างยิง่ คือมีสว่ นช่วยให้ไทยรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึน้
ของชาติตะวันตก ในขณะทีอ่ งั กฤษยึดครองพม่าตอนใต้ (พ.ศ. 2395) และ
เวียดนามต้องเสียโคชินจีนคือญวนตอนใต้ให้ฝรั่งเศส (พ.ศ. 2405) ผลดี
อีกด้านหนึ่ง คือ ด้านเศรษฐกิจ การที่สนธิสัญญานี้ท�ำให้ไทยต้องยกเลิก
ระบบผูกขาดทางการค้า เปลี่ยนเป็นการค้าเสรีนั้น ก็มีส่วนช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจของไทยให้ขยายกว้างขวางกว่าเดิม มีพอ่ ค้าต่างประเทศเข้ามา
ค้าขายมากขึน้ การอนุญาตให้มกี ารส่ง ข้าว ออกนอกประเทศได้ทำ� ให้ขา้ ว
เป็นสินค้าออกทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของไทย มีการขยายพืน้ ทีก่ ารท�ำนาเป็นจ�ำนวนมาก
และเป็นผลดีสืบมาจนปัจจุบัน
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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นวนิยายอิงธรรมะ
ธเนศ ข�ำเกิด

รักที่หลุดพ้น
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ตอนที่ 6 ผ่อนคลายด้วยทางสายกลาง
ออกมาเข้าห้องน�้ำ ดื่มน�้ำได้ไม่นานสัญญาณเรียกเข้าห้องปฏิบัติก็ดังขึ้นอีก
“ อะไรกันเนี่ย ได้อยู่บนสวรรค์ไม่นานจะต้องลงนรกอีกแล้วเรา” หันไปมอง
เพื่อนสองคนแวบหนึ่งขณะเดินเข้าห้องปฏิบัติด้วยความเคียดแค้น แต่ดูเขาไม่สนใจ
มองเราเลย
“เป็นไงเป็นกัน สู้ต่อไป คงไม่ตายหรอก ไม่งั้นคนที่เขามาปฏิบัติกันมากมาย
คงไม่มใี ครมาปฏิบตั กิ นั หลาย ๆ รอบหรอก” ใจเธอเริม่ ตัง้ มัน่ แล้ว เพราะโดยนิสยั เธอเป็นคน
ทีช่ อบท�ำอะไรทีท่ า้ ทายไม่ยอมแพ้อยูแ่ ล้ว เช่นถ้าท�ำเลขข้อไหนไม่ได้เธอก็จะต้องท�ำให้ได้
เสียงอาจารย์จากซีดีประโยคแรกดังขึ้น “เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง...” เหมือนเรียก
ก�ำลังใจให้เธอสู้อีกครั้ง เธอเริ่มตั้งสติท�ำใจให้สบาย ๆ ไม่บีบบังคับลมหายใจ ค่อย ๆ
ปล่อยตามสบาย ดูลมหายใจทีเ่ ป็นปกติธรรมชาติตามทีอ่ าจารย์สอน ดึงสติให้อยูก่ บั ลมหายใจ
ให้นานที่สุด สังเกตลมหายใจเข้า - ออก บางทีก็แว้บออกไปข้างนอกบ้าง แต่พอรู้ตัว
ก็ดงึ กลับมา พยายามไม่โกรธ ไม่หงุดหงิด แล้วดูลมหายใจต่อไป ไม่นานนักดูทกุ สิง่ ทุกอย่าง
ค่อย ๆ สงบลงอย่างน่าอัศจรรย์ ลมหายใจเริ่มละเอียด เห็นการเข้าออกในจุดเล็ก ๆ
ปลายช่องจมูกชัดเจนขึน้ ความเจ็บปวดทัง้ หลายมลายหายไปสิน้ ตัวเบาโล่งโปร่งสบาย
เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอจริง ๆ ที่ได้พบกับประสบการณ์เช่นนี้ นี่หรือที่เรียกว่าสมาธิ
เราเคยสวดมนต์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่า “สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม
(พระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว) สันทิฏฐิโก (เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและ
ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง) อะกาลิโก (เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จ�ำกัดกาล)
เอหิปสั สิโก (เป็นสิง่ ทีค่ วรกล่าวกับผูอ้ นื่ ว่า ท่านจงมาดูเถิด) โอปะนะยิโก (เป็นสิง่ ทีค่ วร
น้อมเข้ามาใส่ตัว) ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ (เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน)...”
ค�ำสอนของพระพุทธองค์เป็นเช่นนีจ้ ริง ๆ ความโกรธเพือ่ นมลายหายสิน้ มีใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ต่อไปโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
ชั่วโมงธรรมะบรรยายในวันแรกของคืนนี้ เป็นธรรมะที่ฟังแล้วจับใจมาก ๆ
ตอบค�ำถามที่อยากรู้ของนิพาดาในการปฏิบัติที่ผ่านมาในวันนี้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
ทุกค�ำสอนล้วนอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกทีอ่ ธิบายเข้าใจง่าย ท�ำให้เข้าใจทัง้ เหตุ ทัง้ ผล
วิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นล�ำดับขัน้ ตอนอย่างชัดเจน อาจารย์มนี ทิ านทีส่ นุกและกินใจมาเล่าแทรก
หลายเรื่อง นิพาดาจับใจความในตอนหนึ่งของธรรมะบรรยายได้ว่า เราจะพบความจริง
ของจิตด้วยประสบการณ์จริงของตนเองปรากฏชัดเจนขึ้น คือจิตจะไม่ยอมอยู่นิ่งอยู่กับ
ปัจจุบัน แต่จะโลดแล่นไปคิดเรื่องราวในอดีตหรืออนาคตอยู่ตลอดเวลา พอเริ่มรู้สึกตัว
ดึงให้กลับเข้ามาอยู่กับลมหายใจก็ได้สักพักเดียว ไม่นานก็เผลอตัวโลดแล่นไปอีกแล้ว
ต้องพยายามดึงกลับมา เป็นอยูเ่ ช่นนีค้ รัง้ แล้วครัง้ เล่า นัน่ คือเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้จติ ของเรา
มีแต่ความปั่นป่วน เร่าร้อนอยู่เสมอ เพราะมันไม่รู้จักวิธีการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
วิธีการปฏิบัตินี้จึงต้องการฝึกให้เรารู้จักศิลปะในการด�ำเนินชีวิต ให้อยู่กับความจริง
ในปัจจุบัน โดยให้มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ต้องฝึกเช่นนี้อยู่บ่อย ๆ
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จนจิตเชือ่ ง พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเราให้ระวังสิง่ ทีจ่ ะปิดกัน้
ขัดขวางจิตไม่ให้เราปฏิบัติได้ส�ำเร็จที่จะคอยมาบั่นทอน
รบกวนเราอยูต่ ลอดเวลา นัน่ คือ นิวรณ์ 5 อย่าง คือ กามฉันทะ
ความขัดเคืองใจ ความพยาบาทคิดร้ายใด ๆ ความง่วงเหงา
หาวนอน ความฟุ้งซ่านร�ำคาญใจ และความเคลือบแคลง
สงสัย จึงต้องใช้ก�ำลัง 5 อย่างที่จะขจัดนิวรณ์ให้หมดสิ้นไป
ที่เรียกว่า พละ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา
เมื่อรู้ตัวว่าก�ำลังถูกนิวรณ์เข้าครอบง�ำ ลมหายใจ
จะรู้สึกแน่นทึบก็ให้พยายามหายใจแรง ๆ สัก 4 - 5 ครั้ง
เพือ่ เรียกสติกลับคืนมา แล้วค่อย ๆ ผ่อนลมหายใจลงเป็นปกติ
อาจารย์บอกว่าผูม้ จี ติ ใจอ่อนแอมักจะคิดหนี เพราะถูกคุกคาม
มาจากกิเลสต่าง ๆ ภายในจิต ซึง่ ไม่ตอ้ งการให้ถกู ขจัดออกไป
มันจึงพยายามชักจูงให้เลิกปฏิบัติ การปฏิบัติตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้านี้คือการผ่าตัดกิเลสให้หลุดลอกออกมา
จึงต้องใช้ความเพียรอย่างหนัก ทุกคนจึงต้องเดินไปให้ถึง
จุดหมายด้วยตนเอง ไม่มใี ครจะท�ำแทนเราได้ เราต้องปฏิบตั ิ
ด้วยความเพียร และก้าวเดินไปด้วยตนเอง จนบรรลุถงึ จุดหมาย
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วันต่อ ๆ มา นิพาดาปฏิบัติได้ดีขึ้นตามล�ำดับ
แม้บางครัง้ จะมีอะไรมารบกวนจิตบ้าง เธอก็สามารถควบคุมสติ
ไม่ให้คดิ ปรุงแต่งไปยาวนานเหมือนกาลก่อน ความเจ็บปวด
ยังมีอยู่บ้าง บางครั้งก็รู้สึกคันตรงโน้นตรงนี้ บางที่ก็เหมือน
ยุงมาตอมทีห่ ู มีแมล งมาไต่ทหี่ ลัง พยายามดูความรูส้ กึ ต่าง ๆ
ไปเฉย ๆ ตามทีอ่ าจารย์สอน ทนไม่ไหวก็ไปปัดไปเกาสักทีหนึง่
พอเริม่ มีสติกห็ ยุดการกระท�ำ ทีอ่ าจารย์เรียกว่าไม่ให้ไปปรุงแต่ง
สักพักมันก็คอ่ ย ๆ หายไปเอง พอสติเริม่ แกว่งมันก็กลับมาอีก
เธอท่องไว้ในใจว่า “สติ สติ หายใจเข้า หายใจออก ไม่โกรธ
ไม่โกรธ” และแล้วชัว่ โมงนัน้ มันก็ผา่ นไป พอออกมาจากห้อง
ความเจ็บปวดและอาการทัง้ หลายทีแ่ วะเวียนมาระหว่างปฏิบตั ิ
ก็มลายหายสิ้น
3 วันผ่านไปนิพาดารูส้ กึ ตัวว่าเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในจิตของตนเองไปหลายอย่าง ทีเ่ ห็นชัดคือลมหายใจละเอียด
เบาสบาย ตัวเบา ใจจับอยูท่ ลี่ มหายใจได้นานขึน้ และสามารถ
ดึงสติให้กลับมาทีล่ มหายใจได้เร็วขึน้ บางครัง้ ก็เกิดอาการแปลก ๆ
เช่น น�ำ้ ตาไหล น�ำ้ มูกไหล ทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้เป็นหวัดคัดจมูก ฯลฯ

การเดินทางสายธรรมะของเธอก้าวหน้าไปในระดับหนึง่ แล้ว
จิตเธอเริ่มสงบมีพลังจากสมาธิเพิ่มขึ้นแล้ว แต่อาจารย์
บอกว่านี่ยังไม่ใช่วิธีการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง เราจะต้อง
ใช้พลังจากสมาธินี้ไปสู่การปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นเส้นทาง
แห่งปัญญาที่จะน�ำเราไปสู่การขจัดกิเลสซึ่งเป็นต้นตอ
ของความทุกข์ให้หลุดลอกไป
ดังนัน้ วันที่ 4 เป็นต้นไป การสอนวิปสั สนาจึงเริม่ ต้นขึน้
โดยอาจารย์บอกว่า ล�ำพังการฝึกสมาธิไม่เพียงพอที่จะช่วย
ให้เราหลุดพ้น เพราะความบริสุทธิ์ของจิตที่ได้จากการ
ท�ำสมาธิเกิดจากการกดข่มไม่ให้กิเลสผุดขึ้นมา มากกว่า
เป็นการขจัดกิเลส เปรียบเสมือนการแกว่งสารส้มลงไป
ในน�้ำขุ่นโคลน สารส้มจะท�ำให้ตะกอนนอนก้น น�้ำจึงดูใส
แต่เมือ่ มีสงิ่ ใดเข้ามากระทบ น�ำ้ ก็จะขุน่ ขึน้ มาทันที ในท�ำนอง
เดียวกัน สมาธิกช็ ำ� ระจิตให้ใสสะอาดได้ในระดับผิวนอกหรือ
ระดับจิตส�ำนึก แต่ความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายยังคงนอนเนื่อง
อยูใ่ นระดับจิตไร้สำ� นึก หากต้องการหลุดพ้นก็ตอ้ งช�ำระกิเลส
เหล่านีใ้ ห้หมดสิน้ ไป และเราจะสามารถขุดถอนรากเหง้าของ
กิเลสที่ฝังอยู่ในระดับลึกที่สุดของจิตให้หลุดลอกออกไปได้
ก็ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนา
อาจารย์กล่าวต่อไปอีกว่า วิปสั สนาคือการเฝ้ามอง
ความจริงภายในตนเอง โดยการเฝ้าสังเกตความรูส้ กึ ภายในกาย
ของตนเองเป็นอารมณ์ในการภาวนา จะช่วยให้ประจักษ์
ความจริงแท้ทงั้ ปวงของกายและจิตหรือรูปและนาม แล้วอาจารย์
ให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ท� ำ อานาปานสติ สั ก ครู ่ ห นึ่ ง ก่ อ น เพื่ อ ให้
เกิดพลังสมาธิ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั วิ ปิ สั สนาต่อไป แล้วอาจารย์
ก็กล่าวน�ำให้ทุกคนปฏิบัติตามโดยให้เคลื่อนความสนใจ
ไปยังส่วนบนสุดของศีรษะ หยุดอยูต่ รงนัน้ แล้วสังเกตความรูส้ กึ
ที่ตรงนั้น สังเกตเฉย ๆ ไม่ต้องท�ำอะไร แล้วค่อย ๆ เคลื่อน
ความสนใจลงมาอย่างช้า ๆ ในอวัยวะทุกส่วนตามล�ำดับ
จากบนสุดของศีรษะจนถึงปลายนิว้ เท้า ซึง่ จะมีคำ� สอนระหว่าง
ปฏิบตั ใิ นรายละเอียดอีกหลายอย่าง สรุปความว่า ให้เคลือ่ น
ความสนใจจากศีรษะไปยังปลายเท้าและจากปลายเท้า
ไปยังศีรษะทีละส่วน ๆ ไปตามล�ำดับ ปฏิบัติขึ้นลงทั้งสอง
ทิศทาง ให้รู้เวทนาหรือความรู้สึกทุกชนิดในขณะเคลื่อน
ความสนใจ โดยรักษาอุเบกขาไว้ให้มนั่ คง ด้วยความเข้าใจในกฎ
ของความไม่เที่ยงหรือความเป็นอนิจจัง โดยไม่ว่าจะรู้สึกถึง

การเลื่ อ นไหลอย่ า งคล่ อ งตั ว ของกระแสสั่ น สะเทื อ น
อันอ่อนละเอียดเบาสบาย หรือรู้สึกถึงความหยาบ แน่นทึบ
แข็งตึง เจ็บปวดรุนแรงในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ก็ขอให้รกั ษา
ความเป็นอุเบกขาของจิตไว้ให้มน่ั ให้สมบูรณ์ ด้วยความเข้าใจว่า
โครงสร้างทางร่างกายทั้งหมด โครงสร้างทางจิตทั้งหมดนั้น
ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การกระทบกันของ
กายและจิตนี้จะปรากฏออกมาเป็นเวทนาหรือความรู้สึก
ทางกาย ชนิดนัน้ ชนิดนี้ ตามความเป็นจริง ซึง่ จะเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ในขณะที่ก�ำลังประสบกับความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านี้
ก็ให้มีความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาว่า ความรู้สึกใดใดก็ตาม
ทีไ่ ด้พบ จะสบายหรือไม่สบาย ละเอียดหรือหยาบ ความรูส้ กึ
เหล่านี้ล้วนมีลักษณะอย่างเดียวกันคือ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
จะเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา จากประสบการณ์ความเป็นจริง
ทีไ่ ด้พบนี้ ขอให้เข้าใจในกฎของความไม่เทีย่ งหรือความเป็น
อนิจจัง และรักษาอุเบกขาของจิตไว้ให้มนั่ คง ไม่วา่ ความรูส้ กึ
ที่เกิดขึ้นนั้นจะสุขสบายสักเพียงใด ก็จงอย่าได้มีปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยความอยาก และไม่ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น
จะไม่สบายสักเพียงไร ก็อย่าได้ปรุงแต่ง ตอบโต้ดว้ ยความไม่ชอบ
ไม่พอใจ อาจารย์จะย�้ำค�ำพูดนี้อยู่ตลอดเวลาว่า “จงมีสติ
จงมีอุเบกขา”
นิพาดารูส้ กึ ว่าการปฏิบตั วิ ปิ สั สนาครัง้ แรกในชีวติ นี้
เธอได้พบเวทนาที่เจ็บปวดรวดร้าวหนักหนาสาหัสกว่า
การปฏิบัติสมาธิด้วยอานาปานสติหลายเท่านัก เธอต้องใช้
ความเพียรอย่างหนัก อาจารย์จะพูดบ่อย ๆ ว่า
“อาตาปี สัมปชาโน สติมา จงเพียรเผากิเลส
อย่างมีสติ” หมดชัว่ โมงแรกของการปฏิบตั ิ เธอเดินโขยกเขยก
ออกจากห้องเหมือนถูกใครท�ำร้ายมาอย่างหนัก แต่แปลกจริง
พอเดินออกมานอกห้องสักพัก ท�ำไมความเจ็บปวดทัง้ หลาย
คลายไปเอง จะมีเพียงความตึงของเส้นเอ็นที่ปรากฏเล็ก ๆ
น้อย ๆ เท่านัน้ เป็นจริงอย่างทีอ่ าจารย์บอกว่าเมือ่ เกิดเวทนาแล้ว
ถ้าเราสามารถวางอุเบกขาไม่ไปตอบโต้ปรุงแต่ง ธรรมะ
ก็จะจัดการเอง
นีค่ อื กฎของอนิจจัง เกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไป เปลีย่ นแปลงไป
เป็นจริงเช่นนี้เอง
(จบตอนที่ 6)
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ที่จะโดนหุ่นยนต์และ AI แย่งงานไป
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ทีม
่ แี นวคิดในรูปทีเ่ น้นเหตุผลเป็นหลักมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรม
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผูช
้ ว
่ ยในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบถอยจอดรถยนต์อต
ั โนมัติ
ระบบโต้ตอบในสมาร์ทโฟน เป็นต้น AI ตามความสามารถที่มนุษย์ต้องการให้มันแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ
ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ระบบที่กระท�ำเหมือนมนุษย์ (Systems
that act like humans) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally) และระบบ
ที่กระท�ำอย่างมีเหตุผล (System that act rationally) สรุปแล้ว AI ก็คือ วิทยาการด้านปัญญา
ที่จะมาช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สร้างหุ่นยนต์ให้สามารถท�ำงานได้เหมือนมนุษย์จริง ๆ
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นัน่ เป็นทีม่ าถึงเรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะบอกต่อไปนี้ ถ้าหากเจ้าพวก AI เหล่านีม้ ปี ระสิทธิภาพ
เท่าเทียมมนุษย์ขึ้นมา และสามารถท�ำสิ่งต่าง ๆ แทนมนุษย์ได้ แล้วมนุษย์อย่างเราจะท�ำ
อย่างไร การท�ำงานจะเป็นไปในทิศทางไหน คนจะมีงานท�ำหรือไม่ “อาชีพทีค่ นจะโดนหุน่ ยนต์
หรือ AI แย่งงาน” จะมีอาชีพไหนที่จะมี AI หรือหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทบ้าง เพื่อทุกคน
จะได้เตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิด หรืออาจเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพ
ในอนาคตได้
1. แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์

พนักงานระดับล่างในกลุม่ งานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นสายอาชีพทีเ่ สีย่ งตกงานมากทีส่ ดุ เพราะมีการน�ำ
เทคโนโลยี AI รวมทัง้ ระบบแขนจักรกลมาใช้เพือ่ ทดแทนแรงงานมนุษย์ในทุกขัน้ ตอนการผลิต
2. พนักงานสายธุรกิจการเงิน

พนักงานธนาคารและพนักงานขายประกัน ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาหลาย ๆ ธนาคาร
มีการยุบสาขาและปรับลดจ�ำนวนพนักงาน หันมาใช้ระบบออนไลน์และแอปพลิเคชัน
ทดแทนมากขึ้น รวมทั้งหันมาลงทุนใช้ AI ในการบริหารจัดการข้อมูล Big Data เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์สร้างกลยุทธ์บริการลูกค้าที่โดนใจ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าแรงงานคน
3. พนักงานบัญชี

สายงานทีร่ ายได้ดี ค่าตัวสูงมาตลอดหลายทศวรรษอย่าง “นักบัญชี” จะไม่ปลอดภัย
อีกต่อไป ซึ่งอาชีพนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงาน
ระดับปฏิบัติการบัญชี วุฒิปวช. ปวส. จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ เพราะปัจจุบัน
มีโปรแกรมบัญชีส�ำเร็จรูปมากมายที่ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถลงบัญชีได้ด้วยตัวเอง
โดยไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชีอีกต่อไป
4. พนักงาน Call Center และ พนักงานขายทางโทรศัพท์

เป็นอีกหนึง่ กลุม่ งานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างเห็นได้ชดั หลาย ๆ บริษทั น�ำเทคโนโลยี
AI และ Bot มาช่วยในการให้ข้อมูล แนะน�ำ  และตอบปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
เชื่อว่าในระยะเวลาอันใกล้ต�ำแหน่งงานนี้จะถูก AI เข้ามาแทนที่อย่างสมบูรณ์
5. พนักงานต้อนรับ

แม้ประเทศไทยจะมีจดุ เด่นและชือ่ เสียงด้านการท่องเทีย่ ว แต่ใช่วา่ อาชีพพนักงาน
ต้องรับตามโรงแรมจะรุ่ง เพราะผู้ประกอบการได้เริ่มน�ำระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ
เทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่าง ๆ มาท�ำงานอ�ำนวยความสะดวก ให้ขอ้ มูลและรับจองห้องพัก
แทนพนักงานต้อนรับมากขึ้น
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6. พนักงานขายโฆษณา

Facebook, Instragram, Line, Website, Youtube และอืน่ ๆ มีบทบาทในการโฆษณา
มากขึ้น รวมทั้งง่าย สะดวกสบายต่อการโฆษณา ส่งผลให้รูปแบบการลงโฆษณาเปลี่ยนไป
เป็นสื่อดิจิทัล พนักงานขายโฆษณาจึงมีความจ�ำเป็นลดลงนั่นเอง
7. เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร

อาชีพเจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์อกั ษร ซึง่ เป็นงานทีต่ อ้ งตรวจสอบความผิดถูกของเนือ้ หาและ
การเขียนตามหลักการ แต่ปัจจุบันก็มีโปรแกรมพิสูจน์อักษรที่ถูกต้องแม่นย�ำไม่แพ้คน
ถูกน�ำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ทีช่ ว่ ยให้นกั เขียนสามารถตรวจพิสจู น์อกั ษรได้งา่ ย ๆ
ด้วยตัวเอง
8. IT Support

IT Support อาจจะต้องเตรียมตัวตกงานหรือเปลี่ยนสายงานกันอย่างถาวร เพราะ
หลายบริษทั โดยเฉพาะบริษทั ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีเริม่ มีการใช้ Bots ในการแนะน�ำวิธกี ารใช้
และช่วยแก้ปัญหาให้พนักงานและลูกค้าในอนาคตอันใกล้นี้ ความต้องการคนในสายงานนี้
จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
9. พนักงานขายสินค้าในห้าง

เพราะพฤติกรรมของคนไทยทีน่ ยิ มการช้อปปิง้ ออนไลน์ และหาข้อมูลรีววิ สินค้าจาก
โซเชียลมิเดียมากกว่าการไปเดินเลือกซื้อในห้างหรือร้านค้าต่าง ๆ ท�ำให้ห้างสรรพสินค้าและ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ต่างหันไปให้บริการขายและส่งของทางออนไลน์มากขึ้น เป็นการลดภาระ
การจ้างพนักงานขายของไปโดยปริยาย
10. คนขับ TAXI หรือ คนส่งของ

เรื่องการให้บริการหรือพฤติกรรมของ TAXI ที่ยังมีมุมมองด้านลบอยู่มากมาย และ
การเข้ามาของธุรกิจให้บริการขนส่งอย่าง GRAB ที่เริ่มได้รับความนิยมจากคนไทยและ
นักท่องเที่ยว ในตอนนี้ยังมีปัญหาทางกฎหมาย แต่ในอนาคตอาชีพคนขับ TAXI รวมทั้ง
พนักงานส่งของจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ โดรน หรือหุ่นยนต์ภายในไม่เกิน 10 ปี

นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไม AI ถึงมีอิทธิผลต่อสังคมในยุคปัจจุบันอย่างมาก และยัง
ส่งผลกระทบในอีกหลายอาชีพ ดังนั้นเด็กยุคใหม่ต้องคิดถึงอนาคตว่าเส้นทางชีวิตจะเดินไป
ในทิศทางไหน การคิดว่าจะต้องเป็นพนักงานในการท�ำงานอาจต้องเปลีย่ นความคิดเป็นผูพ้ ฒ
ั นา
หรือผู้จัดการเหล่า AI เหล่านี้ ก็เป็นได้ เพราะงานที่เหมือนจะมั่นคงในวันนี้ อาจจะไม่ใช่
ส�ำหรับอนาคต มนุษย์ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อการด�ำรงชีวิตในอนาคตต่อไป
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

เปิดประวัติกีฬา :

ขี่ม้า

ชาวมองโกลหนึ่ ง ในชาติ พั น ธุ ์ ที่ ผู ก พั น กั บ ม้ า มายาวนาน
ม้าเป็นสัตว์ชนิดหนึง
่ ทีม
่ ค
ี วามผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน นับตัง
้ แต่
ยุคที่มนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรม ม้าก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในการพาอาณาจักรต่าง ๆ ไปสู่ความรุ่งโรจน์ เช่น จักรวรรดิมองโกล
จักรวรรดิติมูร์ หรือจักวรรดิโมกุล นอกจากนี้ม้ายังถือเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าและเป็นที่ต้องการของคนในทุกระดับชั้น

วิทยาจารย์ 89

จนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป ความส�ำคัญของม้าเป็นพาหนะในการเดินทาง หรือ
ในการสงครามก็ได้ลดบทบาทลง เนื่องจากการพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยี จึงท�ำม้าเป็นสัตว์ที่ถูกใช้
ในเชิงกีฬาเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 1900 กีฬาขี่ม้าได้รับการบรรจุเข้าในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
และในปี 1982 กีฬาขี่ม้าก็ได้รับการบรรจุในศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 9 ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
ในประเทศไทยกีฬาขี่ม้าเริ่มแพร่หลาย จนในปี 1976 มีการก่อตั้งสมาคมขี่ม้าขึ้น
โดยพลเอกกฤช ปุณณกันต์และคณะ ทีก่ องพลทหารม้า สนามเป้า เขตพญาไท กรุงเทพ ชือ่ สมาคมนักขีม่ า้
สมัครเล่นแห่งประเทศไทย (Thailand Amature Equestrian Association) และในปี 1977 สมาคม
นักขีม่ า้ สมัครเล่น ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ต่อมาคือในปี 1993 สมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย” (Thailand
Equestrian Federation) และปี 1994 สมาคม ฯ ได้สง่ นักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครัง้ ที่ 12
ที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้ และในปี 1996 ทางสมาคม ฯ
ได้สง่ นักกีฬาขีม่ า้ เข้าร่วมแข่งกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13 ทีจ่ งั หวัดสระบุรี โดยทีมชาติไทยได้เหรียญทอง
เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง อย่างละ 1 เหรียญ และล่าสุดในปี 2014 พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขีม่ า้ ประเภทศิลปะ
บังคับม้าประเภททีม พร้อมด้วย เฉลิมฉาน ยศวิรยิ ะพาณิชย์ ภคินี พันธาวา และรวิสรา เวชากร ทีเ่ มือง
อินชอน ประเทศเกาหลีใต้
โดยกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2018 ครั้งนี้จะแข่งขันด้วยกัน 3 ประเภท คือ
ประเภทศิลปะบังคับม้า ประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง และประเภทอีเวนติ้ง

90 วิทยาจารย์

ปัจจัยต่อไปที่เกี่ยวข้องในกีฬาประเภทนี้คือ
“เวลา”  โดยจากจุดเริม่ ต้นถึงจุดสิน้ สุด มีระยะทาง 300 เมตร
ถ้าก�ำหนดให้ใช้ความเร็ว 300 ม./ นาที (60 นาที)
นัน่ หมายความว่านักกีฬาจะต้องท�ำเวลาจากจุดเริม่ ต้น
จนถึงจุดสิน้ สุดให้ได้ภายในเวลา 60 วินาที ถ้าเกินกว่านัน้
จะโดนตัดคะแนนวินาทีละ 0.25 คะแนน
และในกรณีที่คะแนนของผู้แข่งขันเท่ากัน
จะมีการตัดสินโดยการกระโดดรอบชิงชนะเลิศอีกครัง้ หนึง่
โดยผู้ออกแบบสนามจะก�ำหนด จ�ำนวนเครื่องกระโดด
ให้น้อยลง และเพิ่มทิศทางการเคลื่อนที่ให้ยากขึ้น
ซึ่งความสูง และความกว้าง ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ในรอบนี้
นอกจากจะต้องไม่มคี ะแนนเสียแล้วคนทีเ่ วลาเร็วทีส่ ดุ
คือผูช้ นะ ซึง่ การดวลกันเช่นนีจ้ ะสร้างความตืน่ เต้นเร้าใจ
ให้ผู้ชมเป็นอย่างมาก
การแข่งขันประเภทอีเว้นติ้ง (Eventing)
: การแข่งขันประเภทนี้ถือเป็นการแข่งขันขี่ม้าที่สนุก
เร้าใจที่สุด เพราะการแข่งแบบอีเว้นติ้ง จะแข่ง 3 แบบ
ด้วยกัน คือ 1 การบังคับม้า 2 ข้ามภูมปิ ระเทศ 3 กระโดด
ข้ามเครื่องกีดขวาง ในการแข่งขันวันแรกจะเป็น
การแข่งขันศิลปะการบังคับม้า ซึ่งเป็นการแข่งขันที่
ไม่หนักมากนัก วันทีส่ องของการแข่งขันจะเป็น การแข่งขัน
ข้ามภูมปิ ระเทศ เป็นการแข่งขันความเร็ว และความทรหด
โดยแบ่งอกเป็น 4 เฟส คือ

“

จะมีคะแนนเป็น 0 คะแนน
นั่นคือ คะแนนที่ดีที่สุด
เพราะปกติไม่ใช่ว่าทุกคน
จะสามารถผ่านแบบทดสอบได้
โดยไม่มีข้อผิดพลาด

“

การแข่ ง ขั น ประเภทศิ ล ปะบั ง คั บ ม้ า
(Dressage) : การแข่งขันผูเ้ ข้าแข่งขันจะไดรับแบบทดสอบ
ทีก่ ำ� หนดว่า จะต้องท�ำท่าอะไรบ้าง ในเวลาทีก่ ำ� หนดให้
เรียกว่าคะแนนจากท่าบังคับ จะมีคะแนนเต็มข้อละ
10 คะแนน สมมุติ 20 ข้อ คือ 200 คะแนน ส่วนที่ 2 คือ
คะแนนสะสม ดูจากภาพรวมการแสดงออกของม้าและ
การขี่เป็นหลัก ตรงนี้มี 4 ข้อตายตัว ข้อละ 10 คะแนน
เป็น 40 คะแนน รวมคะแนน 2 ส่วนเป็นคะแนนทัง้ หมด
240 คะแนน แพ้ชนะดูจากคะแนนที่ได้รับในแต่ละข้อ
รวมกัน คะแนนสูงสุด (ใกล้ 240 มากที่สุด) คือผู้ชนะ
การแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่อง
กีดขวาง (Show Jumping) : ในกีฬาประเภทนี้ คะแนน
ทุกคนที่ได้รับก่อนการแข่งขันคือ 0 คะแนน ถ้านักกีฬา
สามารถกระโดดข้ า มเครื่ อ งกี ด ขวางได้ ทุ ก เครื่ อ ง
โดยไม่ทำ� ไม้ขวางตก ภายในเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ (วัดระยะทาง
ไว้แล้ว) ก็จะมีคะแนนเป็น 0 คะแนน นัน่ คือ คะแนนทีด่ ี
ทีส่ ดุ เพราะปกติไม่ใช่วา่ ทุกคนจะสามารถผ่านแบบทดสอบ
ได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด สมมติว่าเข้าแข่งขัน 10 คน
ไม่พลาดเลย 3 คน อีก 7 คนทีเ่ หลือพลาดในแต่ละเครือ่ ง
แตกต่างกันออกไป ก็จะมีคะแนนแตกต่างลดลัน่ กันไป
โดยจะมีคะแนนติดลบ เช่น -3  -4 หรือ -8 ฉะนัน้ การทีไ่ ด้
คะแนน 0 จึงถือเป็นคะแนนทีด่ ที สี่ ดุ
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เฟส A : Roads and Tracks
ผู ้ แ ข่ ง ขั น จะต้ อ งขี่ ม ้ า ไปตามเส้ น ทางที่ ก� ำ หนดให้
ในภูมปิ ระเทศเป็นระยะทาง ประมาณ 3 - 6 กิโลเมตร ขึน้ อยูก่ บั เกรด
ของผู้แข่งขัน นักกีฬาสามารถใช้ฝีเท้าวิ่งเรียบหรือโขยกสั้นก็ได้
แต่จะต้องระลึกไว้เสมอว่ายังมีการแข่งขันรออยู่อีก 3 เฟส
เฟส B : Steeplechase
เป็นการแข่งขันในลูว่ งิ่ ซึง่ มีเครือ่ งกีดขวางตัง้ ไว้เป็นระยะ
ประมาณ 6 - 8 เครือ่ ง ผูแ้ ข่งขันจะต้องผ่านเฟสให้ได้ในเวลาทีก่ ำ� หนด
คือ 640 เมตร / นาที
เฟส C : Roads and Tracks
ในเฟสนี้จะมีระยะทางยาวกว่าในเฟส A เพื่อเป็นการ
ผ่อนคลายม้า หลังจากทีต่ อ้ งใช้ความเร็วมาใน เฟส B ปกติระยะทาง
ประมาณ 5 - 8 กิโลเมตร ในความเร็วที่ก�ำหนดให้เท่ากับ เฟส A
เฟส D : ข้ามภูมิประเทศ
เป็นการขี่ม้าวิบากในภูมิประเทศ มีระยะทางประมาณ
4 - 8 กิโลเมตร ซึ่งจะมีเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติเป็นระยะ
ตามเส้นทางทีผ่ อู้ อกแบบสนามได้กำ� หนดไว้ จ�ำนวนเครือ่ งกีดขวาง
มีประมาณ 30 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับเกรดของการแข่งขัน

92 วิทยาจารย์

นางสาวเสียงซอ เลิศรัตนชัย
นักกีฬาขีม่ า้ ทีมชาติไทย

พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
เลือกหุ้นพื้นฐานดี 1
ในครัง
้ ทีแ่ ล้ว เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าจะเปิดบัญชีซอ
ื้ ขายหุน
้ ได้
ทีไ่ หนบ้าง ซึง
่ ก็ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ความสะดวกของเรา แต่สง
ิ่ ส�ำคัญควรเลือกโบรกเกอร์
ทีไ่ ม่คด
ิ ค่าธรรมเนียมขัน
้ ตำ�่ ในการซือ
้ ขาย เพือ
่ ให้เราประหยัดต้นทุน และทยอย
ซือ
้ สะสมบ่อย ๆ ได้ พอเปิดบัญชีซอ
ื้ ขายหุน
้ แล้ว หลายคนก็คงสงสัยกันต่อว่า
แล้วจะซื้อหุ้นตัวไหนบ้างถึงจะได้ก�ำไร วันนี้ผู้เขียนก็เลยอยากจะกล่าวถึงวิธี
การซือ
้ หุน
้ เข้ามาไว้ในบัญชีหน
ุ้ ของเรา หรือการเลือกหุน
้ เข้าพอร์ตนะครับว่า
จะต้องเลือกกันอย่างไรบ้าง
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การเลือกหุน้ เข้าพอร์ตของแต่ละคนก็จะมีสไตล์หรือวิธกี ารเลือกทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ว่าจะ
เป็นนักลงทุนประเภทไหน ซึ่งหากจะแบ่งนักลงทุนในหุ้นแบบง่าย ๆ เลยก็จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
นักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) กับนักลงทุนแนวเทคนิค (Technical) ซึ่งนักลงทุน
แนวปัจจัยพืน้ ฐานเป็นนักลงทุนทีม่ คี วามเชือ่ ว่า การซือ้ หุน้ คือการซือ้ กิจการ เชือ่ ในความเกีย่ วโยงระหว่าง
ผลประกอบการก�ำไรหรือขาดทุนกับราคาหุ้น จะต้องสะท้อนออกมายังราคาหุ้น โดยมักจะมองการ
ลงทุนในระยะยาว เพราะพืน้ ฐานกิจการไม่สามารถสะท้อนออกมาทีร่ าคาหุน้ ได้ในระยะเวลาเพียงไม่กวี่ นั
สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งเดือน แต่การรับรู้พื้นฐานที่ดีขึ้น เช่น รายได้เพิ่ม ก�ำไรเพิ่ม กว่าจะสะท้อนมา
ที่ราคาหุ้น บางครั้งต้องใช้เวลาเป็นปี นักลงทุนประเภทนี้จึงต้องใจเย็น อดทน รอคอยเป็น มีจิตใจที่
มั่นคง ไม่หวั่นไหวกับความผันผวนระยะสั้น ส่วนนักลงทุนแนวเทคนิค (Technical) เป็นนักลงทุน
ประเภทที่สนใจพฤติกรรมราคาของหุ้น โดยเฉพาะกราฟราคาหุ้น (Chart) โดยจะอาศัยข้อมูลราคาหุ้น
ในอดีต ปริมาณการซือ้ ขาย พร้อมทัง้ ใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่าง ๆ
ในการท�ำนายทิศทางราคาหุ้น ซึ่งจะต้องติดตามกราฟและทิศทางราคาหุ้นอยู่ตลอด
มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยกันแล้วนะครับว่า แล้วเราจะเป็นนักลงทุนในแบบไหนดี ถ้าให้
ผู้เขียนตอบก็คงจะบอกว่าก็แล้วแต่คนชอบและความเหมาะสมตามสภาพความพร้อมของแต่ละคน
นัน่ หล่ะครับ แต่สำ� หรับผมแล้วในฐานะทีเ่ ป็นมนุษย์เงินเดือนคงไม่มเี วลาทีจ่ ะมานัง่ ดูกราฟตลอดเวลา
จะมีเวลาศึกษาและวิเคราะห์หุ้นได้อย่างจริงจังคงเป็นเวลาหลังเลิกงานหรือในวันหยุดเท่านั้นหล่ะ
จะมานั่งดูกราฟเฝ้าหุ้นตลอดทั้งวัน คงได้โดนไล่ออกกันพอดี ดังนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงการเลือกหุ้น
ในแบบนักลงทุนพื้นฐานเป็นหลักก่อนนะครับ เพราะน่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน
แบบพวกเรากัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนกันในระยาวตามพื้นฐานการเติบโตของบริษัท
ค�ำพูดทีม่ กั จะได้ยนิ ตามมาส�ำหรับหุน้ พืน้ ฐาน ก็คอื “เลือกหุน้ ดี ๆ ซือ้ ตอนถูก ขายตอนแพง”
เป็นค�ำพูดที่ง่ายแต่ในการลงมือท�ำนั้นยากกว่าที่คิดมากเลยนะครับ เพราะการเลือกหุ้นดี ๆ นั้นจะต้อง
มีการศึกษามีการวิเคราะห์มาระดับหนึ่ง ไม่ใช่ใครบอกว่าหุ้นตัวนี้ดีก็ซื้อตามเขาไปเรื่อย แบบนี้เราคง
ประสบความส�ำเร็จในการลงทุนแน่ครับ เพราะค�ำว่าดีของแต่ละคนนีม้ คี วามหมายทีแ่ ตกต่างกัน บางที
เขาบอกว่าหุ้นดี แต่ไม่ได้หมายความว่า ณ ตอนที่เขาบอก ราคาหุ้นมันควรจะซื้อหรือเปล่า ก่อนจะซื้อ
หุ้นตัวไหน เราก็ควรศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบก่อน
เลือกหุน้ ดี ๆ ค�ำพูดนี้ ก็จะหมายถึง การเลือกหุน้ ทีม่ พี นื้ ฐานดีนนั่ หล่ะครับ แล้วค�ำว่าพืน้ ฐานดี
ก็คือ 1. ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 2. กิจการเติบโตต่อเนื่อง 3. มีก�ำไรอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มี
ปัญหาขาดทุน  4. หนีส้ นิ ไม่เยอะ 5. ก�ำไรสะสมเพิม่ อย่างต่อเนือ่ ง 6. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานได้ดี
7. สภาพคล่องต้องดี และ 8. ผู้บริหารต้องโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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1.

ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

ก็คือ ธุรกิจที่มีความสามารถหรือมีจุดแข็งในการแข่งขัน โดยเราลองมองถึงภาพการลงทุนระยะยาว  จินตนาการถึง
ภาพในอนาคตของบริษัท การที่บริษัทมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่น เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการเติบโต  ซึง่ อาจไม่ตอ้ งเป็นเบอร์หนึง่ หรือเบอร์สองของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ แต่ควรมีจดุ แข็งทีค่ แู่ ข่งไม่มี และยิง่ เป็น
ธุรกิจทีม่ คี แู่ ข่งขันน้อยราย หรือหน้าใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยากก็ยงิ่ ดี เพราะบริษทั จะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูง  
แล้วถามว่าเราจะรูข้ อ้ มูลว่าบริษทั ได้เปรียบด้านการแข่งขันได้อย่างไร ก็คงต้องศึกษาวิเคราะห์ตดิ ตามจากบทวิเคราะห์
หรือจากข่าวต่าง ๆ ก็ได้ครับว่าบริษัทที่เราสนใจนั้นมีความน่าสนใจเพียงใด ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ก็จะอวดศักยภาพ
ของตนเองอยูแ่ ล้วว่ามีอะไรทีเ่ หนือกว่าคูแ่ ข็งและอะไรเป็นจุดแข็งของตนเอง แล้วเราก็มาวิเคราะห์อกี ทีวา่ สิง่ ทีเ่ ขาบอก
เป็นจุดแข็งแล้วบริษัทอื่นมีหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือเป็นจุดแข็งที่ได้เปรียบด้านการแข่งขัน
2.

กิจการเติบโตต่อเนื่อง

ก็คอื การพิจารณาทีย่ อดขายหรือรายได้ของกิจการนัน่ เอง  บริษทั ทีด่ คี วรมียอดขายหรือรายได้เติบโตต่อเนือ่ ง 3 - 5 ปี
ซึ่งจะเป็นการการันตีว่าธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มต่อไปได้ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว และเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ การด�ำเนิน
กิจการในอนาคตด้วย ค�ำถามต่อมาแล้วจะดูได้จากทีไ่ หนข้อมูลเหล่านี้ ค�ำตอบคือหาได้งา่ ยมากเลยครับในโลกยุค 4.0 นี้
ก็ถามได้จากอากู๋ (google) ของเรานั่นหล่ะครับ ถามไปเลยว่า “บริษัทที่เติบโตต่อเนื่อง” ก็จะมีข้อมูลที่หลาย ๆ แห่ง
รวบรวมไว้ หรือหากเราสนใจบริษทั ไหนสักแห่งก็ดไู ด้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์กไ็ ด้ครับ จะมีขอ้ มูลงบการเงิน
ของแต่ละบริษัทรวบรวมข้อมูลไว้ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในครั้งหลัง ๆ อีกครั้งนะครับว่าจะดูข้อมูลตรงจุดไหนบ้าง
3.

มีก�ำไรอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีปัญหาขาดทุน

ก็คอื พิจารณาจากก�ำไรของบริษทั บริษทั ทีด่ ี ควรมีกำ� ไรอย่างสม�ำ่ เสมอในทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน ตัง้ แต่กำ� ไรขัน้ ต้น
เรือ่ ยไปจนถึงก�ำไรสุทธิ ซึง่ เป็นก�ำไรขัน้ สุดท้ายทีธ่ รุ กิจนัน้ ท�ำได้ ควรพยายามหลีกเลีย่ งหุน้ ของบริษทั ทีข่ าดทุนต่อเนือ่ ง
หรือปีเว้นปี เพราะนอกจากราคาจะปรับตัวขึ้นได้ยากแล้ว ยังไม่มีเงินเหลือมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน
แต่บางครั้ง “การขาดทุน” อาจเกิดจากการที่บริษัทน�ำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมหรือน�ำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งสุดท้ายแล้ว
อาจส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว จึงต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับส�ำหรับหลักการเลือกหุ้นดี ๆ ไม่ง่ายสักเท่าไรเลยนะครับ
แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปสักเท่าไหร่ในยุคสมัยเทคโนโลยีแบบนี้นะครับ ส�ำหรับในครั้งนี้ก็คง
ให้รห
ู้ ลักในการเลือกหุน
้ ดี ๆ ไว้ 3 ข้อด้วยกัน ส่วนในครัง
้ หน้าจะมาพูดถึงในข้อทีเ่ หลือนะครับ
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มุมสุขภาพ
Kinjoo

หนานเฉาเหว่ย ป่าช้าเหงา ป่าช้าหมอง

สมุนไพรมีของ

หนานเฉาเหว่ย หรืออีกชื่อคือ ป่าช้าเหงา ป่าช้าหมอง สมุนไพรชนิดเดียวกันที่มีสรรพคุณเด่น
ช่วยลดน�้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต และอีกสารพัดประโยชน์
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หนานเฉาเหว่ย = ป่าช้าเหงา ป่าช้าหมอง ?

สมุนไพรหนานเฉาเหว่ยที่ก�ำลังเป็นที่เลื่องลือถึง
สรรพคุณจริง ๆ แล้วข้อมูลจากสมุนไพรอภัยภูเบศร ยืนยันว่า
หนานเฉาเหว่ย หรือชือ่ วิทยาศาสตร์วา่ Vernonia amygdalina
มี DNA คล้ายคลึงกับต้นป่าช้าหมองมากถึง 98 - 99%
จึงอาจเรียกได้ว่าต้นหนานเฉาเหว่ยและต้นป่าช้าหมองเป็น
สมุนไพรชนิดเดียวกัน โดยชื่อหนานเฉาเหว่ยเพี้ยนมาจาก
หนานเฝ่ยเย่ แปลว่าพืชทีม่ าจากทวีปแอฟริกาใต้ และได้เข้ามา
ในไทยเมื่อประมาณ 10 - 20 ปีก่อน

ทัง้ นีน้ อกจากชือ่ จะเพีย้ นมาเป็นหนานเฉาเหว่ยแล้ว
ต้นป่าช้าหมองหรืออีกชื่อที่รู้จักกันก็คือ ต้นขันทองพยาบาท
หรือทีห่ มอพืน้ บ้านในล้านนาเรียกว่า ป่าเฮ่วหมอง ค�ำว่า ป่าเฮ่ว
หมายถึง ป่าช้า ส่วน หมอง หมายถึง ไม่มีคนใช้บริการ
จึงมีการแปลให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า ป่าช้าเหงา หรือป่าช้าร้าง
ป่าแห้วหมอง (แต่ละพื้นที่ก็เรียกต่างชื่อกันไป) แต่ไม่ว่าจะ
ชื่ออะไร สรรพคุณของหนานเฉาเหว่ยหรือต้นป่าช้าหมอง
ก็เด็ดดวงไม่แพ้สมุนไพรตัวอื่น ๆ เลยล่ะค่ะ    

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหนานเฉาเหว่ยหรือป่าช้าหมอง

          ป่าช้าหมอง หรือหนานเฉาเหว่ย เป็นไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก มีความสูงตัง้ แต่ 3 - 7 เมตร ลักษณะใบเดีย่ ว
เรียงสลับ รูปใบเป็นขอบขนาน ขนาดใบกว้าง 3 - 8 เซนติเมตร ยาว 9 - 22 เซนติเมตร มีดอกเป็นช่อสั้น ๆ
ดอกตัวผูจ้ ะมีขนาดเล็กสีเขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อน มีกลิน่ หอม ออกรวมกันเป็นกระจุกเล็ก ๆ กว้าง 12 มิลลิเมตร
มีกลีบรองดอก 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก แต่จะมีเกสรอยู่มาก ส่วนดอกตัวเมียจะมีลักษณะคล้ายกันแต่จะมี
รังไข่ทเี่ หนือวงกลีบ และมีขนดอกหนาแน่น ผลมีลกั ษณะเกือบกลม ผิวเกลีย้ ง ขนาดผลประมาณ 2 เซนติเมตร
และแบ่งออกเป็นพูเล็ก ๆ จ�ำนวน 3 พู ผลอ่อนจะมีเนือ้ สีเขียว ส่วนผลแก่จะมีเนือ้ สีเหลืองแสด เมล็ดมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ คือ 7 - 8 มิลลิเมตร โดยหนึ่งผลจะมี 3 เมล็ดอยู่ในแต่ละพูของผล มีเนื้อเยื่อขาว ๆ หุ้มอยู่
ต้นป่าช้าหมอง หรือหนานเฉาเหว่ยนี้ สามารถพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ที่มีความสูง
ไม่เกิน 600 เมตร โดยจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายน และติดผลในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน
งานวิจัยหนานเฉาเหว่ย

จากการวิจยั และการทดลองใช้หนานเฉาเหว่ยกับผูป้ ว่ ย พบว่า หนานเฉาเหว่ยเป็นสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิแ์ รง
โดยมีงานวิจยั พบว่า สารสกัดน�ำ้ ของใบหนานเฉาเหว่ยมีผลในการกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันในผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
ขณะที่บางงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าหนานเฉาเหว่ยมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ลดน�้ำตาลในเลือด ยับยั้ง
เชื้อมาลาเรีย และต้านอนุมลู อิสระ ทว่าส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั หนานเฉาเหว่ยกับสัตว์ทดลองและหลอดทดลอง
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หนานเฉาเหว่ย สรรพคุณดียังไง

หนานเฉาเหว่ยเป็นพืชตระกูลเดียวกับพญายอ
ฟ้ า ทะลายโจร มี ส รรพคุ ณ ช่ ว ยลดอาการอั ก เสบและ
อาการปวดได้ พ่วงด้วยประโยชน์ของหนานเฉาเหว่ย ดังนี้
* ลดน�้ำตาลในเลือด
งานวิจัยหนานเฉาเหว่ยในสัตว์ทดลองและการใช้
หนานเฉาเหว่ยในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน พบว่า หนานเฉาเหว่ย
มีฤทธิ์ลดน�้ำตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถลด
ความเข้มข้นของน�ำ้ ตาลกลูโคสในกระแสเลือดของคนทีเ่ ป็น
โรคเบาหวานและในคนปกติ ส่วนวิธีการกินหนานเฉาเหว่ย
ก็สามารถเคีย้ วกินใบสด ๆ ได้เลย แต่ทงั้ นีค้ วรเลือกขนาดใบ
ที่ไม่ใหญ่จนเกินไป (ไม่ใหญ่เท่าฝ่ามือ) และล้างให้สะอาด
ก่อนกิน
ทัง้ นี้ ข้อมูลจากหมอพืน้ บ้าน แนะน�ำว่า ไม่ควรทาน
ใบสดหนานเฉาเหว่ย หรือป่าช้าหมอง เกินวันละ 3 ใบ และ
ขึ้นอยู่กับขนาดของใบด้วย หากใบใหญ่เท่าฝ่ามือ ก็ควร
บริโภคเพียงใบเดียว เพราะหนานเฉาเหว่ยมีฤทธิ์แรง
นอกจากนี้ผู้ที่มีน�้ำตาลในเลือดไม่สูงมากอาจต้องระวัง
เพราะหากทานแล้วก็มโี อกาสเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้นำ�้ ตาลในเลือด
ยิ่งต�่ำ จนเกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น ถ้าเป็นมากอาจช็อกได้
* ลดความดันโลหิตสูง
จากงานวิ จั ย สรรพคุ ณ หนานเฉาเหว่ ย พบว่ า
หนานเฉาเหว่ยมีฤทธิล์ ดความดันโลหิตสูง เนือ่ งจากสรรพคุณ
หนานเฉาเหว่ยช่วยขยายหลอดเลือด จึงช่วยลดระดับ
ความดันโลหิตในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงได้
* ลดไขมันในเลือด
          จากงานวิจัยพบว่า หนานเฉาเหว่ยลดไขมันในเลือด
ได้ประมาณ 20% และยังช่วยเพิม่ ไขมันชนิดดีในเลือดได้อกี
ต่างหาก
* ป้องกันมะเร็ง
งานวิจัยในหลอดทดลองแสดงให้เห็นฤทธิ์ของ
หนานเฉาเหว่ยในด้านต่อต้านเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งอัณฑะ
มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยสรรพคุณของ
หนานเฉาเหว่ยช่วยป้องกันการกลายพันธุข์ องเซลล์ปกติ และ
ยังเหนีย่ วน�ำให้เซลล์มะเร็งฝ่อตายไปในทีส่ ดุ แต่การทดลองนี้
ยังคงเป็นเพียงการทดลองในหลอดทดลองเท่านั้น
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* ปกป้องไต
การศึกษาในหนูทดลองพบว่า หนูทไี่ ด้รบั ป่าช้าเหงา
มีคา่ การท�ำงานของไตดีขนึ้ หรือปกติ เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่
หนูทดลองทีถ่ กู เหนีย่ วน�ำให้เป็นเบาหวานแล้วไม่ได้รบั ป่าช้าเหงา
อย่างไรก็ตามการใช้ในคน หากเป็นผู้ที่มีปัญหาไต
อยู่แล้ว (ค่าการท�ำงานของไต GFR < 60 ) ไม่แนะน�ำให้กิน
ยาสมุนไพรใด ๆ ทั้งสิ้น
หนานเฉาเหว่ย ป่าช้าหมอง ในต�ำรับยาพืน
้ บ้าน

สรรพคุณของต้นป่าช้าหมองนี้ ส่วนใหญ่ก็มาจาก
สามส่วนส�ำคัญอย่าง ราก เปลือกไม้ และเนือ้ ไม้ โดยแต่ละส่วน
ที่ว่ามามีสรรพคุณดังนี้ค่ะ
* ราก - ใช้แก้ลม แก้อาการคันตามผิวหนัง แก้พิษ
ในกระดูก แก้โรคผิวหนัง รักษาน�้ำเหลืองเสีย
* เปลือกไม้ - แก้โรคตับพิการ แก้ปอดพิการ รักษา
อาการลมเป็นพิษ รักษาโรคผิวหนัง กลาก เกลือ้ น มีฤทธิเ์ ป็น
ยาถ่าย ยาระบาย ใช้รักษาเหงือกอักเสบ บ�ำรุงสุขภาพฟัน
และเหงือกให้แข็งแรง แก้อาการคันตามผิวหนัง ถ่ายน�ำ้ เหลือง
แก้พิษในกระดูก ฆ่าพยาธิ แก้โรคเรื้อน คุดทะราด รวมทั้ง
รักษากามโรคได้
* ใบ -  มีรสขม ช่วยบ�ำรุงร่างกาย เพราะมีสรรพคุณ
ปกป้องตับ (แต่ไม่แนะน�ำให้ผู้ป่วยโรคตับทาน) มีฤทธิ์ท�ำให้
ตัวอ่อนไม่เกาะติดมดลูก
ทั้งนี้ในต�ำรับยาพื้นบ้านยังมีการน�ำล�ำต้นของ
ต้นป่าช้าหมองหรือหนานเฉาเหว่ยมาใช้ในการต้มอาบส�ำหรับ
ผู้หญิงที่ก�ำลังอยู่ไฟ อีกทั้งยังถูกขนานนามว่าเป็นสมุนไพร
อีกชนิดหนึ่งที่เป็นยาอายุวัฒนะ เพราะสมุนไพรชนิดนี้
อุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
อันทรงพลัง ช่วยลดการอักเสบ ชะลอการเสือ่ มสภาพของเซลล์
ในร่างกาย และอาจยังสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย

วิธีทานใบหนานเฉาเหว่ยอย่างปลอดภัย

           1. น�ำใบสดมาเคี้ยวกินได้ โดยเลือกใบเล็ก ๆ
ทานวันละไม่เกิน 3 ใบ และไม่ต้องกินทุกวัน ควรเว้นระยะ
2 - 3 วันค่อยกินที หากใบใหญ่เท่าฝ่ามือ ให้ทานเพียงใบเดียว
2. น�ำใบเท่าฝ่ามือ 3 ใบ ต้มกับน�ำ 
้ 1 ลิตร ต้มพอเดือด
3 - 5 นาที ดื่ม 250 มิลลิลิตร ก่อนอาหารเช้า วันละ 1 ครั้ง
ตอนตื่นนอน กินบ้างหยุดบ้าง แต่ไม่ควรชงดื่มแทนน�้ำ 
เพราะมีฤทธิ์แรง
3. น�ำใบสดไปปรุงอาหารได้ โดยลวกให้เดือด
แล้วเทน�ำ้ ทิง้ เพือ่ ลดฤทธิข์ องยาก่อน จึงค่อยน�ำไปรับประทาน
หรือปรุงอาหาร
4. ไม่ควรทานติดต่อกันทุกวัน หรือทานติดต่อกัน
เป็นเวลานาน เพราะเป็นยาเย็น โดยอาจจะทานติดต่อกันไม่เกิน
1 เดือน แล้วเว้นไป 1 เดือน จึงค่อยเริ่มกินใหม่ เพราะ
การกินติดต่อกันอาจมีผลกระทบกับร่างกาย
หนานเฉาเหว่ย โทษที่ควรระวัง

ด้วยสรรพคุณของหนานเฉาเหว่ยที่ว่ามา ท�ำให้
หนานเฉาเหว่ยเป็นสมุนไพรที่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ดังนี้
• ผู้ที่มีระดับน�้ำตาลในเลือดต�่ำ ความดันโลหิตต�่ำ 
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์
รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับและไต ไม่ควรทาน
• ไม่ควรกินหนานเฉาเหว่ยเป็นยา ในผู้ที่สามารถ
ควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในเลือด คุมความดันโลหิตได้ดอี ยูแ่ ล้ว
• ส�ำหรับผู้ป่วย ไม่ควรหยุดทานยาแผนปัจจุบัน
หรือขาดการรักษา และหากทานหนานเฉาเหว่ยแล้วมีอาการ
ผิดปกติ เช่น ความดันตก น�้ำตาลตก วิงเวียน หน้ามืด ใจสั่น
เหงื่อกออก ต้องหยุดกินทันที
• ผูป้ ว่ ยเลือดจาง ควรระมัดระวังในการทาน เพราะ
บางรายงานพบฤทธิท์ ำ� ให้เม็ดเลือดแดงแตก (แต่บางรายงาน
ก็ไม่พบผลดังกล่าว)

• จากการวิจัยในหนูเพศผู้พบว่า การใช้ติดต่อกัน
เป็นเวลานานหรืออย่างเข้มข้นอาจเป็นพิษต่ออัณฑะ ดังนั้น
ชายวัยเจริญพันธุ์ ควรระมัดระวังการทานหนานเฉาเหว่ย
ติดต่อกันเป็นเวลานาน
          อย่างไรก็ตาม ในส่วนข้อมูลความเป็นพิษของ
ป่าช้าหมอง ในเนือ้ ไม้กม็ พี ษิ ท�ำให้เกิดอาการเมา และยังมีฤทธิ์
เป็นยาเบื่ออีกด้วย นอกจากนี้ป่าช้าหมองยังมีส่วนท�ำให้
ระดับโพแทสเซียมในเลือดต�่ำ  ดังนั้นหากจะน�ำป่าช้าหมอง
มาใช้กค็ วรศึกษาข้อมูลให้ชดั เจน โดยเฉพาะผูท้ มี่ โี รคประจ�ำตัว
ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครัง้ ก่อนใช้สมุนไพรชนิดใด
ก็ตาม
         ขอย�้ำอีกครั้งว่าอย่าน�ำสมุนไพรมาใช้แบบสุ่มสี่สุ่มห้า
แต่ควรจะปรึกษาแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร
จะดีกว่า โดยเฉพาะผู้ป่วยไม่ควรทานสมุนไพรเพื่อหวังผล
การรักษา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง

***หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 14 กันยายน 2561
ข้อมูล :
- เฟซบุ๊กสมุนไพรอภัยภูเบศร
- ส�ำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ชัวร์ก่อนแชร์
- อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
- เฟซบุ๊กสมุนไพรอภัยภูเบศร
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

เทคโนโลยี
100 วิทยาจารย์

ผมชอบเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่ละมิติ โดยเฉพาะ
มิติของ “เทคโนโลยี” ที่มีเรื่องราวให้น่าติดตามมากมายจนไม่รู้ว่าแต่ละวินาที
ที่ผ่านไป มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วบ้าง

สมัยสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง เมื่อ 80 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการคิดประดิษฐ์อาวุธสงคราม
ออกมาประหัตประหารกัน เริม่ จากปืนสารพัดชนิด ตัง้ แต่ปนื พกขนาดจิว๋ จนถึงปืนต่อสูอ้ ากาศยาน ปืนยิงใต้นำ �้
ตอร์ปิโด ปืนกลเบา ปืนกลหนัก ปืนครก ฯลฯ มาถึงเครื่องบินรบ เรือรบ รถถัง รถหุ้มเกราะชนิดต่าง ๆ
ยิง่ มาถึงยุคสตาร์วอร์ แม้จะเป็นเรือ่ งของจินตนาการล้วน ๆ ก็ถอื ว่าเป็นจินตนาการทีต่ งั้ อยูบ่ น
พืน้ ฐานของสภาวการณ์ทเี่ ป็นอยูจ่ ริง เป็นการคิดต่อยอดจากเทคโนโลยีทเี่ รามีใช้อยูใ่ นมิตเิ วลาทีเ่ ร็วขึน้
อะไร ๆ ก็หนีไม่พ้นค�ำว่า “เทคโนโลยี” แล้ว “เทคโนโลยี” คืออะไร
ส่วนใหญ่จะให้ความหมายของเทคโนโลยีในความหมายที่ค่อนข้างกว้าง ว่าหมายถึง
ธรรมชาติวทิ ยาและต่อเนือ่ งมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธกี ารปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้เพือ่ ช่วยในการท�ำงาน
หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม
เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
เทคโนโลยี ตรงกับค�ำภาษาอังกฤษว่า “Technology” ซึง่ มาจากภาษากรีกว่า “Technologia”
แปลว่า การกระท�ำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามค�ำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่ กับค�ำว่า วิทยาศาสตร์
โดยเรียกรวม ๆ ว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึง่ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406)
ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี คือ “วิทยาการทีเ่ กีย่ วกับ ศิลปะในการน�ำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ และอุตสาหกรรม”
ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ให้ความหมายของ เทคโนโลยี คือ การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และศาสตร์อื่น ๆ มาผสมผสานประยุกต์ เพื่อสนองเป้าหมายเฉพาะตามความต้องการของมนุษย์  
ด้วยการน�ำทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการผลิตและจ�ำหน่ายให้ตอ่ เนือ่ งตลอดทัง้ กระบวนการ เทคโนโลยี
จึงมักจะมีคุณประโยชน์และเหมาะสมเฉพาะเวลาและสถานที่ และหากเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีนนั้ จะเกือ้ กูลเป็นประโยชน์
ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวม หากไม่สอดคล้องเทคโนโลยีนั้น ๆ จะก่อให้เกิดปัญหาตามมามหาศาล
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ในแต่ละความหมายที่ยกมา เมื่อพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็ยังคงมีค�ำถามในใจอยู่ดีว่า
“เทคโนโลยี” คืออะไรกันแน่
จนกระทัง่ ได้ไปฟังปาฐกถาของเจ้าประคุณสมเด็จ ฯ ป.อ.ปยุตโต ท่านอธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ
ว่า ต้องมองเทคโนโลยีเป็น 2 ระดับ คือ มองอย่างหยาบ และ มองอย่างละเอียด
มองอย่างหยาบ คนโดยมากจะมองเทคโนโลยีในความหมายว่าเป็นวัตถุอุปกรณ์ส�ำเร็จรูป
เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ อย่างไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
พูดง่าย ๆ ว่า เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มนุษย์สร้างมันขึ้นมาช่วยเราท�ำงานให้เร็วขึ้น ดีขึ้น
ละเอียดขึ้น หรือมาท�ำงานแทนเรานั่นเอง เช่น “การขุดดิน” ถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยี เราใช้เพียงฝ่ามือ
น้อย ๆ ของเราล้วน ๆ เราก็สามารถขุดดินอ่อนหรือดินร่วนได้ 1 กระสอบข้าวสาร ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
แต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีจอบเสียม เราจะใช้เวลาน้อยลง 2 เท่า คือ ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเครือ่ งขุดดินไฟฟ้า เราจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 นาที ก็สามารถขุดดินได้ 1 กระสอบ
ข้าวสาร เป็นต้น จอบเสียม จึงเป็นเทคโนโลยี รถขุดดินไฟฟ้า ก็เป็นเทคโนโลยี
ส่วนการมองอย่างละเอียด จะต้องมองให้สัมพันธ์ไปกับวิทยาศาสตร์ คือองค์ความรู้ที่ได้
พิสูจน์และคิดค้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการน�ำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วย
ประดิษฐ์เทคโนโลยีใช้นั่นเอง
ผู้ท่ีมองเทคโนโลยีแบบหยาบส่วนใหญ่จะเป็นพวก “นักเสพ” และ “นักบริโภค” เรียกว่าใช้
เทคโนโลยีมาช่วยให้ไม่ต้องท�ำ  ส่วนผู้ที่มองแบบละเอียด จะเป็นพวก “นักผลิต” กับ “นักสร้างสรรค์”
คือ พวกที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยท�ำให้ดียิ่งขึ้น พูดสั้น ๆ ว่ามองในแง่ของนักบริโภคกับนักผลิต หรือ
นักเสพกับนักสร้างสรรค์
ท่าน ป.อ.ปยุตโต ยังกล่าวอีกว่า คนไทยเรามองเทคโนโลยีแบบนักเสพนักบริโภคแทบทัง้ นัน้
คือมองว่าเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มาช่วยบ�ำรุงบ�ำเรออ�ำนวยความสะดวกสบาย (เราจะได้
ไม่ต้องท�ำ) จึงคิดจะมีเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ตัวเองสบาย ดังนั้น ถ้าเราจะให้การศึกษาเทคโนโลยี
บังเกิดผลที่ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จะต้องมองเทคโนโลยีในความหมายว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะ
มาช่วยให้เราท�ำการผลิตและสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้น นี่ต่างหากคือความหมายที่พึงต้องการ
นะครับ
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วันนี้ ขอจบห้วน ๆ แบบนี้ก่อน ฝากให้ช่วยกันคิดต่ออย่าง “นักผลิต” และ “นักสร้างสรรค์”

ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

หอมความหลัง...ริมฝั่งน�้ำหอม
ลมหนาวทีพ
่ ด
ั โชยมา สะกิดใจให้ผมหวนคิดถึง “เว้” เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ซึง
่ ผมไปเยือน
มาช่วงฤดูหนาวเมื่อปีก่อน
เว้ทำ� ให้ผมรูส
้ ก
ึ เห็นด้วยกับค�ำว่ามรดกโลกทีเ่ ว้ได้รบ
ั และอยากไปเทีย
่ วซ�ำ้ อีกหากมีโอกาส เพราะ
มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและทรัพยากรธรรมชาติอันงดงาม ยังคงประทับอยู่ในใจผม
มาจนถึงบัดนี้
เว้นั้นเป็นอดีตราชธานีของเวียดนามในรุ่นราวคราวเดียวกันกับกรุงเทพ ฯ ซึ่งก่อตั้งหลังการสถาปนากรุงเทพ ฯ

เพียง 20 ปีเท่านั้น โดยมีพระเจ้าซาลอง (Gia Long) หรือองเชียงสือที่คนไทยรู้จักกันดี เป็นปฐมกษัตริย์
แต่น่าเสียหายที่เว้ด�ำรงสถานะราชธานีได้เพียง 143 ปี ก็ถึงแก่กาลอวสาน หลังจากพระเจ้าบ๋าวได่ (Bao Dai)
ได้ประกาศสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2488 (ตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่ 8 ของไทย) ซึ่งนับเป็นการปิดฉากราชวงศ์เหงียน
(Nguyen) ซึ่งปกครองเว้ต่อเนื่องถึง 13 รัชกาล รวมไปถึงการปกครองในระบอบกษัตริย์ของประเทศเวียดนามด้วย
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เว้มีส่วนคล้ายกับกรุงเทพ ฯ ตรงที่มีแม่น�้ำ
ไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึง่ เป็นเขต
เมืองเก่า ทีม่ โี บราณสถานจ�ำนวนมาก ซึง่ จัดเป็นเขตอนุรกั ษ์
ส่วนอีกฟากเป็นเขตเมืองใหม่ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เท่าทีส่ งั เกต บรรดาโรงแรม ร้านอาหาร รวมทัง้ แหล่งบันเทิง
ยามราตรี ส่วนมากก็จะมากระจุกตัวอยู่ทางแถบนี้
โดยมีแม่นำ�้ หอมท�ำหน้าทีเ่ ป็นแนวปะทะไม่ให้เขตเมืองเก่า
ถูกรบกวนจากการพัฒนาและกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว
มากจนเกินไป

แต่ถา้ เป็นเรือ่ งความจอแจของเมือง เห็นจะต้อง
บอกว่าสองเมืองนี้ต่างกันลิบลับ เพราะในขณะที่เว้
มีขนาดพืน้ ทีใ่ หญ่กว่ากรุงเทพ ฯ ถึง 3 เท่า แต่กลับมีประชากร
อาศัยอยู่เพียง 1 ล้านคน ส่วนกรุงเทพ ฯ มีประชากร
เท่าไหร่ ตรงนีท้ า่ นคงพอทราบกันดี ฉะนัน้ การคมนาคม
ในเมืองเว้จงึ ค่อนข้างคล่องตัว แม้จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน
และไม่ จ ้ อ กแจ้ ก จอแจเหมื อ นกั บ เมื อ งใหญ่ อื่ น ๆ
อย่างโฮจิมินห์หรือฮานอย
ในฐานะทีเ่ ว้เป็นราชธานีเก่า ฉะนัน้ ภายในเมือง
จึงมีมรดกล�ำ้ ค่าจ�ำนวนมาก แต่ถา้ หากต้องการชมมรดก
ที่จัดเป็น “เพชรบนยอดเรือนแหวน” แล้วล่ะก็ เห็นที
จะไม่พ้นพระราชวังหลวงเว้ หรือบางทีก็เรียกว่า “นคร
จักรพรรดิ” (Imperial City) ซึ่งมีปราการล้อมไว้ถึง 3 ชั้น
นับได้วา่ พระราชวังแห่งนีต้ งั้ อยูใ่ นฮวงจุย้ ทีด่ เี ยีย่ ม
คื อ อยู ่ กึ่ ง กลางระหว่ า งแม่ น�้ ำ หอมและภู เ ขาหงึ บิ่ ง
(Ngu Binh) เข้าต�ำราหันหน้าให้แม่น�้ำหลังอิงภูเขา
เปรียบได้กับมีมังกรสีน�้ำเงินและเสือขาว คอยคุ้มกัน
พระราชวัง มิให้ความชัว่ ร้ายเล็ดลอดเข้ามากล�ำ้ กรายได้
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กล่าวกันว่าพระราชวังแห่งนีจ้ ำ� ลองแบบมาจาก
พระราชวังกูก้ งทีป่ กั กิง่ เนือ่ งจากพระเจ้าซาลอง ต้นราชวงศ์
เหงียนได้โปรด ฯ ให้ส่งช่างเวียดนามไปศึกษาแผนผัง
พระราชวังกูก้ งถึงกรุงปักกิง่ รวมไปถึงเรียนรูว้ ธิ ที ำ� กระเบือ้ ง
ด้วย ในปัจจุบัน พระราชวังหลวงเว้ได้กลายสภาพจาก
ศูนย์กลางของการปกครองในอดีต เปลี่ยนมาเป็น
ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็น 1 ใน 7
มรดกโลกของประเทศเวียดนาม
ผมเข้าสูพ่ ระราชวังทางประตูดา้ นทิศเหนือ ชือ่ ว่า
เหงาะโมน (Ngo Mon) ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ลักษณะ
เหมือนป้อมปราการแบบที่เห็นในหนังจีน ตรงกันข้าม
กับประตูเหงาะโมน คือ หอธง (Flag Tower) ซึง่ ว่ากันว่า
เสาธงมีความสูงที่สุดของประเทศ
เมือ่ ผมผ่านประตูเหงาะโมนเข้าไปแล้ว เหมือน
ผมหลุดเข้าไปอีกโลกหนึ่ง โดยมีพระที่น่ังท้ายฮว่า
(Thai Hoa) ซึง่ เป็นอาคารท้องพระโรง ตัง้ ประจันหน้าอยู่
ขณะก�ำลังเดินไปยังพระที่นั่งท้ายฮว่า ผมต้อง
ข้ามสะพานมังกร ซึ่งทอดข้ามบึงน�้ำไปยังฝั่งตรงข้าม
สะพานมังกรนั้นสร้างในความหมายของการข้ามจาก
โลกมนุษย์ไปสู่โลกสวรรค์ หลังจากข้ามบึงบัวไปแล้ว
จะพบกับซุ้มประตูโลหะส�ำริด มีช่องประตูทั้งสิ้น 3 ช่อง
ที่เสาซุ้มประตูนั้นหล่อเป็นรูปมังกรพันเสา ซึง่ ถือเป็นงาน
ชิน้ เอกชิน้ หนึง่ ของทีน่ กี่ ว็ า่ ได้
พระที่นั่งท้ายฮว่า เป็นอาคารยกพื้นชั้นเดียว
สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหลัง ถือเป็นอาคารที่สมบูรณ์และ
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของพระราชวังแห่งนี้ สมัยก่อนพระทีน่ งั่ ท้ายฮว่า
จะใช้จัดงานพระราชพิธีส�ำคัญ ๆ เช่น พิธีราชาภิเษก
รวมไปถึงการรับแขกบ้านแขกเมือง ส่วนลานประทักษิณ
ด้านหน้าพระที่นั่งท้ายฮว่านั้น จะใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับ
เข้าเฝ้าถวายบังคมของบรรดาขุนนางทัง้ ฝ่ายบูแ๊ ละฝ่ายบุน๋
ปั จ จุ บั น ภายในพระที่ นั่ ง จั ด แสดงพระราชบั ล ลั ง ก์
พระที่นั่งท้ายฮว่า

ของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียน ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนฐาน
เบญจาลดหลั่นขึ้นไปเป็นชั้น ๆ
หลังจากที่ผมเดินทะลุออกจากพระที่นั่งแล้ว ก็พบ
ลานกว้างซึง่ เชือ่ มต่อกับก�ำแพงของเขตพระราชฐานชัน้ ในสุด
ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “นครต้องห้าม” (Forbidden City)
ภายในนครต้องห้าม ดูค่อนข้างเวิ้งว้าง เพราะเห็น
เป็นลักษณะสนามโล่ง ๆ เท่ากับสนามฟุตบอลสัก 2 - 3 สนาม
เรียงต่อกัน โดยมีอาคารเล็กอาคารน้อยไม่กี่หลังตั้งอยู่
รายรอบ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะพระต�ำหนักส่วนมากถูกเผา
ท�ำลายโดยกองทัพฝรั่งเศสหลายครั้ง รวมทั้งยังเคยเป็น
สมรภูมริ บระหว่างฝ่ายทหารอเมริกนั กับพวกเวียดกงในช่วง
ปี พ.ศ. 2511 อีกด้วย
ภาพที่เห็นตรงหน้าพาให้เกิดความรู้สึกสลดหดหู่
รวมไปถึงเสียดายอดีตอันเคยรุ่งโรจน์ของพระราชวังแห่งนี้
นี่แหละหนาที่พระพุทธองค์ท่านสอนให้ปลงอนิจจัง เพราะ
ไม่มีสิ่งใดในโลกหนีพ้นกฎแห่งไตรลักษณ์ไปได้
อย่างไรก็ตามแม้อาคารภายในพระราชวังหลวงเว้
จะช�ำรุดทรุดโทรมไปโดยมาก แต่กน็ บั ว่ายังโชคดีมากเทียบกับ
พระราชวังกิง้ เทียน (Kinh Thien) ทีฮ่ านอย ซึง่ กองทัพฝรัง่ เศส
ท�ำลายจนย่อยยับแทบจะเรียกได้วา่ ราบเป็นหน้ากลอง
ปัจจุบนั ทางการเวียดนามได้พยายามบูรณะอาคาร
หลายหลังขึน้ ใหม่ทดแทนของเดิมทีเ่ สียหายจากภัยสงคราม
นอกจากนัน้ ยังใช้อาคารเหล่านีเ้ ป็นสถานทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ
ทีม่ ภี าพถ่ายและเรือ่ งราวต่าง ๆ ในอดีตในชนรุน่ หลังได้ศกึ ษา

นอกจากพระราชวังหลวงแล้ว เว้กย็ งั มีสถานทีส่ ำ� คัญ
อีกจ�ำนวนหนึง่ ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของระบอบเก่าทีเ่ คยรุง่ โรจน์
อยู่ ณ อดีตราชธานีแห่งนี้ ซึ่งได้แก่ สุสานหลวง
สุสานหลวงในเว้นนั้ มีหลายแห่ง ทว่า แต่ละแห่งนัน้
ค่อนข้างอยู่ห่างไกลกัน ถ้าหากมีเวลาจ�ำกัด นักท่องเที่ยว
ส่วนมากจะเลือกมาชมสุสานหลวงของพระเจ้าขายดิง่ (Khai Dinh)
เนื่องจากมีความอลังการและงามแปลกตากว่าใครเพื่อน
ทีว่ า่ แปลกตานัน้ ก็เพราะสุสานหลวงแห่งนีผ้ สมสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมเวียดนามแบบจารีตกับฝรั่งเศส
เข้าด้วยกัน ในขณะที่สุสานแห่งอื่น ๆ จะสร้างในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมเวียดนามเป็นหลัก ท�ำให้มบี างคนถึงกับกล่าวว่า
ใครที่เข้ามาเยือนสุสานหลวงของพระเจ้าขายดิ่ง ถ้าไม่ชอบ
ก็เกลียดไปเลย
สุสานหลวงของพระเจ้าขายดิ่ง สร้างอยู่เนินเขา
ด้วยความเชื่อว่า หลุมฝั่งศพของกษัตริย์ควรอยู่สูงกว่า
ของสามัญชนทัว่ ไป ด้วยเหตุนี้ กว่าจะถึงตัวสุสานซึง่ ตัง้ อยูบ่ น
เนินเขา เราต้องเดินขึ้นบันไดนับรวมกันถึง 5 ชั้นเลยทีเดียว
แม้สุสานเมื่อดูจากภายนอกจะกระด�ำกระด่าง
หม่นหมองไปตามกาลเวลา แต่ถา้ ได้เข้าถึงตัวอาคารสุสานหลวง
เมือ่ ไหร่ รับรองได้วา่ อารมณ์ความรูส้ กึ จะเปลีย่ นไปราวฟ้ากับเหว
เนื่องจากความงามภายในสุสานหลวง ที่เปรียบประหนึ่ง
พระราชวัง

หอธง (Flag Tower)

วิทยาจารย์ 105

สุสานหลวงของพระเจ้าขายดิ่ง

พระบรมรูปพระเจ้าขายดิ่ง
ภาพจิตรกรรมบนเพดานชือ่ ว่า “มังกรในม่านเมฆ”
สิง่ ทีน่ า่ สนใจเมือ่ เดินขึน้ บันไดมาถึงลานชัน้ สอง
คือ ประติมากรรมหินแกะสลักรูปช้างม้า เสนาอ�ำมาตย์
และเหล่าทหาร ที่ยืนเรียงรายเป็นแถวในลักษณะ
เข้าเฝ้า เพือ่ รอรับใช้องค์กษัตริยใ์ นโลกหน้า เห็นแบบนี้
พาให้นกึ เลยเถิดไปถึงสุสานขององค์จนิ๋ ซีฮอ่ งเต้ทเี่ มือง
ซีอาน ซึ่งสร้างในคติความเชื่อไม่ต่างกัน
พอพ้นจากลานชัน้ สอง เดินขึน้ บันไดไปเรือ่ ย ๆ
อีก 2-3 ชั้นเล็ก ๆ ก็จะมาถึงสุสานหลวง ทันทีที่เข้าสู่
ภายในตัวสุสาน ก็จะพบกับความวิจิตรตระการตา
ของลายลวดกระเบือ้ งเคลือบสีชนิ้ เล็กชิน้ น้อยทีก่ รุบน
ผนัง รวมไปถึงภาพจิตรกรรมฝีมือประณีตบนเพดาน
ห้ อ งชั้ น ในสุ ด ของสุ ส าน คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น
หลุมฝังพระบรมศพของพระเจ้าขายดิง่ ส่วนนีจ้ ดั ว่าอลังการ
งานสร้างที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะแทบทุกกระเบียดนิว้
ของผนังจะประดับประดาไปด้วยประติมากรรมนูนต�่ำ
ที่กรุกระเบื้องสีอย่างวิจิตร รวมไปถึงงานแกะสลัก
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อันอ่อนช้อย แถมในห้องยังมลังเมลืองไปด้วยสีทองซึง่ ส่องสะท้อน
มาจากพระบรมรูปพระเจ้าขายดิ่ง ตลอดจนวัสดุตกแต่งต่าง ๆ
ดูน่าจับตาจับใจยิ่ง
บนเพดานในห้องนี้ มีภาพจิตรกรรมชือ่ ว่า “มังกรในม่านเมฆ”
ทีร่ ำ�่ ลือกันว่างามนัก ว่ากันว่าจิตรกรใช้เท้าคีบพูก่ นั เขียนภาพต่างมือ
เพือ่ ระบายความเกลียดชังทีม่ ตี อ่ พระเจ้าขายดิง่ ซึง่ โปรด ฯ ให้สร้าง
สุสานอย่างสุรุ่ยสุร่ายและรีดนาทาเร้น เพราะต้องใช้แรงงานคน
และราชทรัพย์ไปเป็นจ�ำนวนมาก กว่าจะแล้วเสร็จใช้เวลาในการก่อสร้าง
นานถึง 11 ปี
พระบรมศพของพระเจ้าขายดิ่งถูกฝังลงใต้ดินถึง 9 เมตร
ครอบทับด้วยฐานเบญจา 3 ชั้น ต่อขึ้นไปด้านบนประดิษฐาน
ราชอาสน์ซงึ่ มีพระบรมรูปหล่อส�ำริดของพระองค์ทรงเครือ่ งเต็มยศ
ประทับนัง่ ด้านหลังของแท่นเบญจานัน้ มีประติมากรรมรูปพระอาทิตย์
โผล่พ้นขอบฟ้าเพียงครึ่งดวง มีความหมายว่า องค์จักรพรรดิ
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใด ๆ ในโลก แม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังอยู่ต�่ำกว่า

ไม่เฉพาะมรดกทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า
เว้ยังขึ้นชื่อในเรื่องแม่น�้ำหอมอันน่าอภิรมย์ด้วย เชื่อกันว่าที่
มาของชื่อ “หอม” ซึ่งแปลมาจาก “เฮือง” (Huong) ในภาษา
เวียดนามนัน้ เป็นเพราะในสมัยโบราณเมือ่ ถึงช่วงฤดูใบไม้รว่ ง
บรรดาต้นไม้ซงึ่ ขึน้ อยูต่ ามแนวตลิง่ จะพร้อมใจกันสลัดดอก
ออกจากต้น จนดอกไม้จำ� นวนมากร่วงหล่นลงสูล่ ำ� น�ำ ้ เป็นเหตุ
ให้น�้ำในแม่น�้ำส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ในยามเช้าของเดือนธันวาคม ม่านหมอกจาง ๆ
ที่ลอยฟุ้งอยู่เหนือผิวน�้ำ  ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นฉ�่ำ 
เป็นภาพอันสวยงามราวกับภาพฝัน จากบริเวณหน้าวัดเทียนมู่
(Thien Mu) ผมมองดูลำ� น�ำ้ หอมเป็นครูใ่ หญ่ บรรยากาศริมน�ำ้
ในยามนี้เงียบสงบ สายน�้ำใสกระจ่างไหลเอื่อย ๆ มีเพียง
เรือหัวมังกรที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและเรือของชาวบ้าน
ผ่านไปมาเพียงไม่กลี่ ำ � โดยมีฉากหลังเป็นต้นไม้แน่นขนัดอยูท่ าง
ฝัง่ ตรงข้าม น�ำพาให้หวั ใจของผมเกิดความชุม่ ชืน่ กระชุม่ กระชวย
อย่างบอกไม่ถูก
นอกจากวัดเทียนมูจ่ ะเป็นจุดทีส่ ามารถชมแม่นำ�้ หอม
ได้สวยทีส่ ดุ แห่งหนึง่ แล้ว วัดเทียนหมุยงั มีดใี นแง่ประวัตศิ าสตร์
และโบราณคดี ในฐานะทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของมรดกโลกทีน่ า่ ศึกษา
เรียนรู้

วัดเทียนมูเ่ ป็นวัดพุทธฝ่ายมหายานทีอ่ ายุเก่าแก่กว่า
400 ปี จุดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่เจดีย์แบบเก๋งจีน 8 เหลี่ยม
สร้างซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป 7 ชั้น มีความสูง 21 เมตร
ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในเจดียท์ งี่ ามและเก่าแก่ทสี่ ดุ ในเวียดนามเลย
ก็ว่าได้
นอกจากนัน้ ภายในวัดยังมีสงิ่ น่าสนใจคือ รถยนต์เก๋ง
โบราณสีฟ้ายี่ห้อออสตินเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งเกี่ยวพันกับ
ข่าวดังกระฉ่อนโลกเมื่อปี พ.ศ. 2506 ที่ทั่วโลกยังจดจ�ำได้
จนถึงทุกวันนี้ เนือ่ งจากรถยนต์คนนีเ้ องคือพาหนะทีห่ ลวงพ่อ
ทิคกว๋างดึ๊ก (Thich Quang Duc) เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น
ขับออกไปยังเมืองไซง่อน เพื่อจะท�ำการประท้วงรัฐบาล
โงดิง่ เสีย่ ม (Ngo Dinh Diem) ทีม่ นี โยบายกีดกันพระพุทธศาสนา
การประท้วงนี้มีขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน หลังจากที่
หลวงพ่อจอดรถคันนี้แล้ว ท่านก็นั่งขัดสมาธิบนถนนบริเวณ
สีแ่ ยกใจกลางเมือง ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเอาน�ำ้ มันราดแล้วจุดไฟ
เผาตัวเองในที่สุด
เรือหัวมังกรล่องในแม่น�้ำหอม
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มีเรื่องน่าแปลกว่า ในขณะที่เปลวไฟก�ำลังลุกโชน
ท่วมร่างอยูน่ นั้ ท่านไม่มอี าการดิน้ ทุรนทุรายแต่อย่างใด ทว่า
ท่านยังคงอยูใ่ นท่านัง่ สมาธิได้จนกระทัง่ ร่างค่อย ๆ มอดไหม้
ไปในกองเพลิง
แต่ทนี่ า่ อัศจรรย์ใจทีส่ ดุ เห็นจะเป็นเรือ่ งทีห่ วั ใจท่าน
ไม่ไหม้เป็นจุณไปด้วย หากยังคงแดงสดและอ่อนนิม่ สานุศษิ ย์
เห็นดังนั้น จึงช่วยกันน�ำหัวใจของท่านมาเก็บไว้ในสถานที่
ปลอดภัยหลายที่ จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์กรชาวพุทธ
ได้พร้อมใจกันก่อสร้างสถูปเจดีย์สูง 13 ชั้น ภายในวัดก๊วกตึ
(Quoc Tu) ในเมืองโฮจิมินห์ส�ำหรับประดิษฐานหัวใจของ
ท่านเป็นการถาวร
ค�ำ่ คืนสุดท้ายทีเ่ ว้ ผมได้มโี อกาสดืม่ ด�ำ่ ความงดงาม
ยามค�่ำคืนของแม่น�้ำหอมระหว่างล่องเรือหัวมังกรล�ำใหญ่
ครานัน้ สองฟากฝัง่ ของแม่นำ�้ หอมประดับประดาไปด้วยแสงไฟ
ทีส่ อ่ งประกายวับวามมาจากอาคารบ้านเรือนริมน�ำ ้ รวมไปถึง
แสงเทียนระยิบระยับท่ามกลางความมืดจากกระทงอธิษฐาน
ที่ลอยบนผิวน�้ำเป็นสาย ยิ่งเมื่อได้ฟังเสียงดนตรีพื้นเมือง
และเสียงเพลงซึง่ ขับขานโดยคณะศิลปินพืน้ เมืองในระหว่าง
ล่องเรือด้วยแล้ว ท�ำให้บรรยากาศในค�ำ่ คืนนัน้ ตรึงตาตรึงใจ
อย่างยิ่ง
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ในวันรุง่ ขึน้ ก่อนเดินทางกลับ ผมได้แวะหาซือ้ ของฝาก
ที่ตลาดดงบา (Dong Ba) ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งและปลีก
ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเว้ ว่ากันว่าตลาดแห่งนี้มีของขายตั้งแต่
สากกะเบือยันเรือรบ คือ มีตั้งแต่ของสด ของแห้ง ผลหมาก
รากไม้ ของอุปโภคบริโภค รวมไปถึงของที่ระลึก แถมราคา
สินค้าก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับประเป๋าสตางค์
ที่นี่มีของน่าซื้อมากมาย แต่มีของอย่างหนึ่งที่มี
เสียงเล่าลือว่าไม่ควรซือ้ คือ นาฬิกา เหตุผลคือ นาฬิกาเวียดนาม
เป็นนาฬิการักชาติ มันจะไม่ยอมตามเรากลับไทยไปด้วย
เนือ่ งจากมันจะตายก่อนออกนอกประเทศ เรือ่ งเล่านี้ จริงไม่จริง
ผมไม่รับประกัน แต่ถ้าท่านอยากพิสูจน์ จะลองซื้อมาใช้
ก็ไม่มีใครว่า
ผมหอบหิว้ ข้าวของกลับไปฝากคนทางบ้านพะรุงพะรัง
โดยทีไ่ ม่ลมื หอบสิง่ หนึง่ กลับบ้านไปด้วย นัน่ คือ ความประทับใจ
ที่เว้มอบให้ ซึ่งคิดว่าคงจะติดอยู่ในใจไปอีกนาน

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
ธันว์’ 61 เขียนที่ คลองลัดหลวง,
ทุ่งครุ, มหานครฯ

“เหลียว แล รอย
… ฅุรุชน *61”
โฮ่ะ โฮ่ะ โฮ่ะ!... เสียงหัวเราะของเดือนนี้ ต้องมีเสียง
กังวานแบบผู้เฒ่าที่เปี่ยมสุข ใจดี และร่าเริง
คงนึกออกสินะครับว่า เทพเฒ่าผู้ใจดี ในต�ำนาน
คริสเตียนนัน้ เขาคือ ซานตาคลอส ซึง่ เป็นขวัญใจของเด็ก ๆ
กว่าค่อนโลก
เป็นต�ำนานทีท่ กุ คนแทบจะมีความเชือ่ มัน่ ว่า เดือนนี้
จะเป็นเดือนทีซ่ านต้าจะน�ำพาของขวัญมาให้กบั เด็กทัง้ หลาย
ทั่วโลก
    
ฉะนั้น บรรยากาศเดือนนี้ จะมีสีสันแห่งความสุข
โลกตะวันตก ตัง้ แต่ขวั้ โลกเหนือลงมา จะมีหมิ ะแรกเริม่
โดยละอองผ่องพิสุทธิ์คลุมโลก
    
ส่วนทางด้านโลกตะวันออกนั้นเล่า ค่อนลงมา
ทางแถบเส้นศูนย์สูตร เริ่มเข้าสู่วสันตฤดู
    
โลกทัง้ หลาย ณ ยามนี้ เป็นห้วงเวลาแห่งความรืน่ เริง
ฉลองเพื่อส่งท้ายปีเก่า และเฉลิมศักราชใหม่
ซึ่งนั่นย่อมหมายถึง ความหวังใหม่ ที่จะมีมา
    
เอ่ออออ.!!! ยกเว้น “โลกแห่งสงคราม” ทีแ่ วดล้อม
ไปด้วย ซากปรักหักพัง และความตาย.!
ผมในฐานะแห่ง “ฅุรุชน” คงไม่สามารถไปก�ำหนด
สุขและทุกข์ของมนุษยชาติคนใดได้ เพราะล้วนต่างมีกรรม
ก�ำกับอยู่เสมอ ในทุกผู้คน
    
หรือแม้แต่ซานตาคลอสเอง ผมก็เชื่อว่า ท่านก็คง
จะปวดหัวอยู่เช่นเดียวกัน
แม้นว่าตัวของซานต้าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุข
ความรื่นรมย์ ความสมหวัง แห่งมนุษยชาติ ก็ไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้ หากมนุษย์จะฟาดฟัด ก่อสงครามกัน...
ผมก็เพียงภาวนา ขอให้ทกุ คนมีชวี ติ ทีพ่ อเพียง และ
รอดปลอดภัย ในวาระส่งท้ายปีเก่า และปีใหม่ ซึง่ จะมาถึง...
คงไม่ลืมนะครับ… หลังจากเดือนพฤศจิกายน
เป็นต้นมา วารสารวิทยาจารย์ ก็ได้ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 118...

ผมคิดว่า เป็นร้อยกว่าปีของวารสารวิชาชีพครู
ที่ทรงคุณค่า ในขณะที่วารสารอื่น ๆ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า
ค่อย ๆ ทยอยปิดตัวกันไป
ในโลกยุค Social Media ผมก็เชื่อว่า ยังมี
อีกหลายสิง่ หลายอย่าง ทีจ่ ะค่อย ๆ ทยอยเดินทางเข้าสู่
พิพิธภัณฑ์..
    
แต่… มีบางอย่างที่ยังทรงอยู่ นอกเหนือจาก
“วิทยาจารย์” ทีย่ งั มีบทบาทท�ำหน้าทีส่ อื่ สารทางวิชาชีพ
กระทั่งถึงวันนี้...
    
นัน่ คือ ตราสัญลักษณ์ “สามัคยาจารย์สมาคม”
ที่ผมได้ลงไปค้นพบ ซุกแบบทรุดโทรม อยู่ใต้เวที
หอประชุมคุรุสภา
ซึ่งกว่าที่จะได้รับการบูรณะซ่อมเติม กระทั่ง
สวยสมบูรณ์ ก็หลายปี..
บัดนี้… เสร็จและสวยสมบูรณ์แล้ว ได้ติดตั้ง
อยู่หน้าหอสมุดทางวิชาชีพคุรุสภา ตึกหอประชุมชั้น 2
ผมคิดว่าเพือ่ นครู ถ้าหากมีโอกาสได้ไปเยีย่ มชม
น่าจะเป็นมงคลทางวิชาชีพ
เราจะได้เห็นบูรพาจารย์ยุคก่อนว่า ท่านคิด
มีความมุง่ หวังอย่างไร ต่อการเรียนการสอน การจัดการศึกษา
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เราจะเห็นจากตราสามัคยาจารย์สมาคม นี้ได้..
ตราสัญลักษณ์นี้ ผมเข้าใจว่าคงได้รับการออกแบบและจัดสร้างขึ้น
ไล่เลี่ยกันกับช่วงของการผลิตวารสารวิทยาจารย์
ซึ่งในยุคก่อนนั้น ได้มีการจัดตั้งสามัคยาจารย์สโมสรขึ้นมาก่อน
เป้าหมายทัง้ หลาย ได้ปรากฏอยูใ่ นรูปลักษณ์ของตรานัน้ แล้ว เช่น ด้านวิชาการ
ด้านการกีฬา นันทนาการ ดนตรี และความสามัคคี
มีสงิ่ หนึง่ ถ้าสังเกตให้ดี เราจะเห็นมีดอกกุหลาบได้แทรกแซมอยู่
ผมนึกไปถึงมัทนะพาธา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
จะมีนัยยะส�ำคัญอะไรหรือไม่ ฝากให้ไปคิดกันต่อดูเองนะครับ
แต่สิ่งส�ำคัญ ที่ผมอยากจะให้ท่านผู้อ่านได้มองเห็นถึงความส�ำคัญ
ของวิชาชีพครู นัน่ ก็คอื พระมหามงกุฎ ซึง่ ได้รบั พระบรมราชานุญาตให้นำ� มาสถิตประดิษฐ์อยูเ่ หนือตราสัญลักษณ์อนื่ ๆ
ในสามัคยาจารย์สมาคมนี้
นั่นแสดงว่า สามัคยาจารย์สมาคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6
ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
นี่คือ ความส�ำคัญของวิชาชีพครูในสมัยก่อน
    
คงเหมือนค�ำกล่าวปรัมปราของชนเผ่าต่าง ๆ ในออสเตรเลีย ที่ผมเคยไปเยือนเขา เมื่อหลายปีมาแล้ว บอกว่า...
“ชีวิตที่มีคุณและสรรพสิ่งที่ทรงค่า ย่อมมีเรื่องเล่าและต�ำนานไว้เล่าขานอยู่เสมอ”... The Valuable Life Must have
a Lot of Stories and Legends.
    
บัดนี้ ความส�ำคัญทั้งหลายในอดีต ก็เหลือเพียงเป็นสัญลักษณ์ ที่เราลอบมองด้วยความภาคภูมิใจ
นี่คงเป็นสิริมงคลทางวิชาชีพ ที่ผมจะฝากไว้ให้ท่านผู้อ่านและเพื่อนครูทั่วประเทศ ในช่วงปลายปี 2561 นี้นะครับ
    	
และบท “ย�ำสามกรอบ” ส่งท้ายปี ผมตัง้ ใจว่าจะเก็บร่องรอยการตระเวนศึกษาไทยของ “ฅุรชุ น” ในปีทผี่ า่ นมาบางส่วน
ที่น่าสนใจ น่าสนุก และไม่เครียด...
โดยผมจะแบ่งเป็นช่วงละสามเดือน คัดเอา “ชุดความคิด - กิจกรรม” มาเสนอ ตลอดทั้งปี 2561 ที่ผ่านมา ก็สี่ชุด
ซึ่งไม่ง่ายนักเพราะมัวรักพี่ เสียดายน้อง... ฮ่าาาาา...
๏ ชุดความคิด - กิจกรรมฅุรุชน (ต้นปี)
๏ ด. เด็ก ขวักไขว่
    
ภาพที่ผมจัดท�ำไว้ เป็นพัน ๆ ภาพนั้น เมื่อย้อนกลับไปดู พบว่า
เกี่ยวเนื่องกับ “เด็ก” ซะ กว่าครึ่ง... และในเรื่องเด็กดังกล่าว จะมิใช่
ความพรั่งพร้อม แต่เป็นความไม่สมบูรณ์....
    
กระนั้น.. สิ่งซึ่งผมสะท้อนคือ.. ความคิดบริสุทธิ์ ความใฝ่ฝัน
อันสดใส หัวใจที่ไร้มลทิน และ จินตนาการไร้เดียงสา.. ของเด็กทั่วโลก
ที่ “ฅุรุชน” ผ่านพบ.!
    
ผมส�ำนึกเสมอมาว่า.. “เด็ก” คือ อนาคตที่ก�ำลังขับเคลื่อน
“กงล้อประวัติศาสตร์” ไปข้างหน้า.. เหมือนที่คนรุ่น “เฒ่า” ได้ก้าวผ่าน
ยุคสมัยของตนมาแล้ว... และก�ำลังชะลอชีวติ เล็งหา “จุดจอด”... เพือ่ พัก.!!
    
“วันเด็กแห่งชาติ”.. ผมไม่ใส่ใจในค�ำขวัญ ที่ไร้จินตนาการของ
นายกรัฐมนตรี.. ไม่สนใจกับกิจกรรมที่สร้างความ “ตื่นตา”.!!.. แต่..
ไม่พัฒนาความ “ตื่นใจ”.!!..
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เพราะ..โลกแห่งจินตนาการของเด็กนัน้
ต่างจากโลกแห่งการท�ำมาหากินของผู้ใหญ่...
    
กล่าวส�ำหรับ “วันเด็ก” นัน้ ผมยังเชือ่ มัน่
เสมอว่า.. ครูยงั เป็นผูส้ ร้างสรรค์ อันตืน่ ตา - ตืน่ ใจ
ต่อเด็กได้ โดยแท้....
    
แต่.. “วันครู” ที่ก�ำลังจะตามมานี่สิ ..
“คุณครู” จะยังเหลือ พลังการเสกสรรค์ ให้กับ
“วิชาชีพครู” แล้วเผื่อแผ่พลังกุศลนี้ สู่เด็ก...
เพื่อพัฒนาสังคม ได้เพียงใด.? ๚๛

๏ ชุดความคิด - กิจกรรมฅุรุชน (ปลายปี)
๏ บางครัง้ .. เคยคิดไหมครับ..ว่า… เวลานัน้ เคลือ่ นเร็ว
เกินกว่าความรู้สึก ซึ่งขึ้นอยู่กับเรา เบื่อหน่าย หรือผูกพัน
ต่อปรากฏการณ์รอบกายเพียงใด
    
... แต่เชื่อเถอะ.... เวลานั้นเที่ยงธรรมเสมอ.!...
ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม... ผมได้ตระเวนไปให้กำ� ลังใจ
น้อง ๆ ครู ที่ “เกษียณ” ปีนี้...
หลายคน ก�ำลังอยู่ในระยะเลี้ยงส่ง มุทิตาจิต
อ�ำลา - อาลัย หรือ อาจจะไม่ค่อยอาวรณ์ นัก ก็ได้...
ส�ำหรับ “ท่านผู้อาวุโสใหม่”... บัดนี้ วิถีและ
เส้นทางชีวติ ของท่านทัง้ หลาย ได้มาถึง “จุดเปลีย่ น” อีกครัง้ ...
    
สิ่งส�ำคัญคือ การดูแลสุขภาพ กาย - จิต และ
ประคองชีวิตบั้นปลาย ให้ดี..
ท่านต้องเชื่อศรัทธาด้วยตัวเองว่า “เรามิใช่ชีวิต
ที่เสื่อมสภาพ”
แต่.. “ผลึกประสบการณ์ 60 ปีจากชีวติ ” ของทุกท่าน
ย่อมมีค่าต่อสังคมเสมอ.!!
  
ขอเป็นก�ำลังใจแด่..ทุกท่านครับ.๚๛

๏ ชุดความคิด - กิจกรรมฅุรุชน (กลางปี)
๏ วิถแี ห่ง “ฅุรชุ น”.. ได้กา้ วข้าม ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ
ไปแล้ว 10 ปี..
    
ฉะนัน้ .. วันนี้ เนือ้ งานพันธกิจ คือ “การตามติดชีวติ ครู”
..ทั่วไทย.!
  
เวลาทีเ่ หลือของชีวติ คงไม่สามารถ สัมผัสเพือ่ นครู
ได้หมด.. แต่เชื่อว่า คงจะได้สะท้อนภาพรวมวิชาชีพทาง
การศึกษาและสังคมได้ตามเจตนารมย์..
กว่า 20 ปีของการเขียนบทความ “ย�ำสามกรอบ” ในวิทยาจารย์...
10 ปีของ “ตระเวนการศึกษาไทย”.. ในเขตพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และ
  
5 ปีของ..TV และ YouTube ในรายการ “ครูสร้างคน - คนสร้างโลก” ได้จารึกร่องรอยครูไทย
ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ ไว้แล้ว อย่างลึกซึ้ง
    
นี่คือปณิธาณ ที่ได้กราบน้อมเกล้าถวาย “ครูแห่งแผ่นดิน” รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ 2 เมษายน 2551
เป็นต้นมา๚๛
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๏ ชุดความคิด - กิจกรรมฅุรุชน (ส่งท้ายปี)
............“แม้ดาวหม่น คนยังงาม”...........
    
๏ ช่วงปลายปี 2561 สองวันหนึ่งคืน ที่ฟ้ามืด ดาวหม่น
ผมเข้าไปนอน กับน้อง ๆ สหายบางคน ในผืนป่าผาด�ำ
อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ที่ยังเก็บอดีต และร่องรอย
ประวัตศิ าสตร์ การต่อสูข้ องประชาชน ในยุคก่อน
ไว้อย่างดี..
    
วันนี้ผมเห็น ปรากฏการณ์ร่วมกัน
ปลูกป่า ของคนเมือง ปัญญาชน กลุม่ นักธุรกิจ
เยาวชน และองค์กรต่าง ๆ โดยมี “สหาย” ทีน่ นั่
คอยช่วยเหลือ
    
อาจเป็นเสี้ยวเล็ก ๆ ของ.. กิจกรรม
“ความดี” ทีค่ งจะได้ถกั ทอเป็นพรมงามผืนใหญ่
ของสังคมไทยต่อไปในอนาคต
เพียงแค่นี้ ผมก็อ�ำลาจากพวกเขา
มาด้วยความปิติ และมีความหวัง.! ๚๛

HOTLINE – สายตรง
๏ “ผม”... เข้ามาในโลกสังคมยุคใหม่ สื่อสารด้วย Social Media
ไม่นานนัก.!
ได้พยายามสร้างสรรค์ ผลิตภาพ และสะท้อนเป็นชุดความคิด
ส่งออกทุกวัน ร่วมกว่าพันชุด กระทั่งเริ่มได้ข้อสรุปว่า..
สังคมนี้เป็น สังคมเสมือนที่ “จ�ำลอง” และสามารถ
“จ�ำแลง” กันได้เสมอ กระทัง่ เกิดความสับสนจากข้อมูลลวง หลอก ลอก
ล้าสมัย และ การโพสต์มั่ว ฯลฯ
เราเหนื่อยกับการ Delete ทิ้ง สิ่งซึ่งไร้สาระ มากกว่า
รับข้อมูลที่มีคุณกับชีวิต
“เบื่อ” อาจเป็นสภาวะที่อาจเกิดกับหลาย ๆ คน แต่มันก็
ช่วยอะไรไม่ได้
เพราะ..หากเรารักทีจ่ ะ “สือ่ สาร”กับระบบนี้ เราต้องพร้อม
ที่จะรับ“สวะ” และมลพิษ ซึ่งจักไหลปนมาด้วยกัน! ๚๛
“ฅุรุชน”
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