บทบรรณาธิการ
สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ทุกท่านค่ะ ฉบับเดือนมกราคมนี้ ต้อนรับทุกท่านสูศ่ กั ราชใหม่ ปีนกั ษัตรกุน หรือปีหมู
ชาวจีนเชือ่ กันว่าหมูเป็นสัตว์สญั ลักษณ์แห่งความมัง่ มี เพราะถือว่า การมีหมูจำ� นวนมาก
ในฟาร์ม หมายถึงความกินดีอยู่ดี ในนามกองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์
ขออ�ำนวยอวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่าน ขอให้ปีกุนปีนี้ ทุกท่านประสบความสุข
ความสมหวัง และมั่งมี สมบูรณ์พูนสุข ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศิษย์
และการใช้ชีวิตกันทุกท่านนะคะ และต้อนรับเข้าสู่เดือนวันครู เดือนที่มีวันส�ำคัญ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์ทุกท่านทั่วประเทศ
นั่นคือ วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ได้มีมติให้
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” เพื่อให้เป็นวันแห่งการร�ำลึกถึง
ความส�ำคัญของครู ให้ครูได้บ�ำเพ็ญกุศลและท�ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครู
และการศึกษาของชาติ และกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดให้นักเรียนและครู
หยุดในวันนี้ คุรุสภาได้จัดงานวันครูขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา
มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู
และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน
ส�ำหรับปี 2562 นี้ เป็นการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ภายใต้แก่นสาระ
“คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซือ่ ตรง” โดยจัดงานทัง้ ส่วนกลางทีค่ รุ สุ ภา
และส่วนภูมภิ าค ณ สถานทีท่ ศี่ กึ ษาธิการจังหวัดก�ำหนด เนือ่ งจากคุณธรรมของครู
เป็นเรือ่ งทีค่ รูทกุ คนจะต้องศึกษาให้เข้าใจ และนาํ เอาหลักธรรมมาปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
ให้เกิดผลดีแก่ตนเองและผูอ้ นื่ รวมทัง้ นาํ คุณธรรมเหล่านัน้ มาอบรม สัง่ สอนศิษย์
ใหเ ปน ผูม คี วามรูค คู ณ
ุ ธรรม เป็นเยาวชนทีด่ ขี องชาติ และขอเชิญชวนทุกท่านทีม่ คี รู
ระลึกถึงพระคุณครู กลับไปคารวะครู ในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562 กันนะคะ

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)
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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ปี

63 ปี งานวันครู
		
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

ข้าพเจ้า (.....ชื่อ..........สกุล......) ผู้แทนครูและผู้ร่วมชุมนุม ณ ที่แห่งนี้ ขอปฏิญาณตนว่า
ข้า ฯ จักบ�ำเพ็ญตน ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี ให้สมกับได้ชื่อว่า “ครู”
ข้า ฯ จักอุทิศตน ตั้งใจสั่งสอน และอบรมศิษย์ ให้เป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติ
ข้า ฯ จักรักษาเกียรติยศชือ่ เสียง ของคณะครู บ�ำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี และเป็นประโยชน์แก่สงั คม

เป็นค�ำปฏิญาณตนที่ผู้แทนครูและผู้ร่วมชุมนุม กล่าวร่วมกันในพิธีการงานวันครู วันที่ 16 มกราคม ประพันธ์โดย
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจ�ำปี 2555 และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทย
เริ่มใช้ค�ำปฏิญาณตนนี้ครั้งแรกในงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
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จากค�ำปฏิญาณตนนีถ้ อื ได้วา่ ครูไม่วา่ อยูส่ ว่ นใดของประเทศต่างก็ตงั้ มัน่ เป็นผูม้ คี วามสมบูรณ์
พร้อมทัง้ มีความรอบรูแ้ ละมีคณ
ุ ธรรม อีกทัง้ แสดงถึงความตระหนัก ความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในงานของครู
และความเพียรปฏิบัติตลอดระยะการเป็นครู เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ศิษย์มีความเจริญงอกงาม
และสมบูรณ์พร้อมทั้งทางกาย วาจา ใจ ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการน�ำพาบ้านเมือง
ให้ก้าวไปในทิศทางที่เหมาะสมที่ถูกที่ควร
วิทยาจารย์ 5

นับถึงปี พ.ศ. 2562 เป็นการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ด้วยวันครูนั้นได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศใช้ 13 ปี
สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ

จุดเริ่มต้นของการมีวันครู
วันครูมจี ดุ เริม่ ต้นมาจากการเรียกร้องของครูจำ� นวนมากปรากฏทัง้ ในหนังสือพิมพ์และสือ่ มวลชน
แขนงต่าง ๆ พยายามจะชีใ้ ห้เห็นความส�ำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะทีเ่ ป็นผูเ้ สียสละประกอบคุณงาม
ความดีเพือ่ ประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรทีจ่ ะมีวนั แห่งการร�ำลึกถึงความส�ำคัญ
ของครู ให้ครูได้บ�ำเพ็ญกุศลและท�ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อครูและการศึกษาของชาติ
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16 มกราคม เป็นวันครู
จากการเรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
อ�ำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ในสมัยนั้น ได้น�ำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศ
ในคราวประชุมสามัญของคุรสุ ภาเมือ่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ทีป่ ระชุมสามัญของคุรสุ ภามีมติเห็นชอบ
และให้เสนอคณะกรรมการอ�ำนวยการคุรสุ ภาพิจารณาเพือ่ ก�ำหนดให้มวี นั ครูขนึ้ โดยก�ำหนดความมุง่ หมายไว้
เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน
ส่วนก�ำหนดวันเห็นควรก�ำหนดวันที่ 16 มกราคม ซึง่ เป็นวันประกาศพระราชบัญญัตคิ รู พุทธศักราช 2488
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู

16 มกราคม 2500 วันครูจัดเป็นปีแรก
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ก�ำหนดให้วันที่ 16 มกราคม
ของทุกปีเป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสัง่ การให้นกั เรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ วันครู
จึงได้เริ่มจัดขึ้นในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา
 	
การจัดงานวันครู ได้ก�ำหนดเป็นหลักการให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี
อนุสรณ์ส�ำคัญที่ได้กระท�ำมาแต่ต้น คือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ถาวรวัตถุ

กิจกรรมวันครู
การจัดงานวันครูจะจัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เป็นประจ�ำทุกปี และมีการถ่ายทอดสดเพือ่ จัดพร้อมกันทัว่ ประเทศ กิจกรรมหลัก ๆ ของ
การจัดงานวันครู คือ พิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ครูผู้ล่วงลับ พิธีอ่านโองการอัญเชิญ
บูรพาจารย์ พิธรี �ำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธสี วดฉันท์ท�ำนองสรภัญญะ และพิธปี ฏิญาณตน
ของครูทมี่ าร่วมชุมนุมในวันครู พิธีคารวะครูอาวุโส โดยนายกรัฐมนตรีคารวะครูอาวุโสของท่าน
ในสมัยเป็นนักเรียน และพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ รวมทั้ง
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมการคารวะครูและร่วมงานวันครู เช่น การจัดประกวดวาดภาพและข้อเขียน เป็นต้น
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ดอกไม้วันครู
คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 ได้มมี ติกำ� หนดให้ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจ�ำวันครู
โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพ
ชีวิตของครู ดังค�ำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า

จากค�ำประพันธ์ขา้ งต้น ทีเ่ ปรียบเทียบดอกกล้วยไม้กบั ชีวติ ครู ด้วยเพราะกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อ
จะผลิดอกให้เราได้ชื่นชม ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน
กว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลา
อบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน
8 วิทยาจารย์

นอกจากการศึกษาที่ครูได้มอบให้ศิษย์แล้ว ครูยังได้มอบสิ่งมีค่ามากที่สุด คือ ความรักและ
เสียสละจากหัวใจของความเป็นครู วันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน “ร�ำลึกถึง
พระคุณครู กลับไปคารวะครู” และหากจะมีวนั ครูเพือ่ ประกอบพิธกี รรมสักวันหนึง่ ดังทีเ่ ป็นมาก็ดแี ล้ว
แต่จะดีกว่านั้นถ้าเราตระหนักกันให้ได้ว่า“วันครู” มีอยู่ทุก ๆ วัน
การจัดงานวันครู พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 63 คุรุสภาก�ำหนดจัดงานภายใต้
แก่นสาระ “คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562
โดยจัดงานทีส่ ว่ นกลาง ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และส่วนภูมภิ าค ณ สถานทีท่ ศี่ กึ ษาธิการจังหวัด
ก�ำหนด โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการงานวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2562
มีพิธีคารวะครูอาวุโส พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจ�ำปี 2562 รางวัลคุรุสภา
“ระดับดีเด่น” และรางวัล “ยอดครูผมู้ อี ดุ มการณ์” ภาคบ่ายของวันที่ 16 มกราคม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ศึกษาธิการ จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศงานวันครู มีพิธีคารวะครูอาวุโส และพิธี
มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติระดับประเทศ ภายในงานวันครูมีการจัดนิทรรศการ จ�ำนวน 3 ธีม คือ
คุณธรรมน�ำครูไทย น�ำเสนอเกีย่ วกับ ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน โครงการเกีย่ วกับการส่งเสริม
จรรยาบรรณ จริยธรรม การเสริมสร้างวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ สร้างเด็กไทย 4.0
น�ำเสนอเกี่ยวกับ Innovation Digital นวัตกรรม ครูสอนภาษาที่เก่ง ๆ จากโครงการ Booth Camp
ทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็นส�ำหรับเด็ก ครูสมัยใหม่ที่มีผู้ติดตามในโซเซียลจ�ำนวนมาก ฯลฯ และ
ประชารัฐและอาชีพ น�ำเสนอเกี่ยวกับ โครงการสหกิจศึกษา โครงการที่ร่วมมือระหว่างรัฐบาลและ
ภาคเอกชน (ประชารัฐ) โครงการความร่วมมือและการมีสว่ นร่วม เครือข่ายต่าง ๆ Partnership School
การศึกษาชายแดนใต้ ฯลฯ
แม้สงั คมจะเข้าสูย่ คุ สมัยใหม่เปลีย่ นแปลงไปด้วยบริบทต่าง ๆ มากมาย แต่การจัดงาน
วันครูยงั เป็นสัญลักษณ์ในการร�ำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผใ้ ู ห้ความรู้ ประสิทธิประสาทสรรพมวลวิชา
ให้แก่ศษิ ย์ ปีที่ 63 ของการจัดงานวันครูนี้ ยังคงรักษาไว้ซงึ่ ธรรมเนียมอันดีงาม คือ พิธที �ำบุญตักบาตร
พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดีของสังคม พิธีคารวะครูอาวุโส
และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูดี ที่สมควรได้รับการยกย่องให้สังคมได้รับรู้
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ของโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “รูปแบบการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สูก่ ารพัฒนาวิชาชีพครูทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ” ของโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส�ำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำอ�ำเภอหนองนาค�ำ จังหวัดขอนแก่น
ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนประมาณ 723 คน จ�ำนวน 19 ห้องเรียน ข้าราชการครู จ�ำนวน 37 คน
พนักงานราชการ 4 คน พนักงานธุรการ 1 คน ครูพเี่ ลีย้ งเด็กพิการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน นักการภารโรง
ชั่วคราว 3 คน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษามีอายุเฉลี่ย 36 ปี โรงเรียนเปิดท�ำการเรียนการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 รับนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการต�ำบลบ้านโคก ต�ำบลขนวน และต�ำบลกุดธาตุ
การคมนาคมค่อนข้างสะดวก การประกอบอาชีพในเขตพื้นที่บริการ ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และรับจ้างทั่วไป ซึ่งเมื่อพิจารณาคะแนน O-NET ของ สทศ. และการประเมินความสามารถด้านผู้เรียน
ของ สมศ. หากเราสามารถผลักดันเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ ให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพแล้ว ก็จะท�ำให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในภาพรวมทัง้ ประเทศสูงขึน้ ได้ จากผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนพบว่า สภาพของโรงเรียนถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง
และเป็นโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอ สมรรถนะภายในโรงเรียนมีจุดอ่อนที่ควรแก้ไข ทั้งที่ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกนั้นเอื้อให้โอกาสและสนับสนุนโรงเรียนอยู่บ้าง แต่ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมยังไม่เอื้อ
ต่อการพัฒนาโรงเรียนได้มากกว่านี้ รวมถึงโรงเรียนยังไม่ได้สง่ เสริมให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญให้มากขึ้น
เมื่อสังเคราะห์เนื้อหาและสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาองค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วม (Share Values and Vision)
2) การแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานระหว่างบุคคล (Shared Personal Practice) 3) การสนับสนุนและ
การมีภาวะผูน้ ำ� ร่วมกัน (Supportive and Shared Leadership) และ 4) ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative
Teamwork)
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การด�ำเนินงานพัฒนานวัตกรรม “การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพครูท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส�ำคัญ” ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการองค์กร
ด้วยระบบคุณภาพ ของโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม ด้วยวิธกี ารวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR)
(Stringer, 1999) โดยมีการด�ำเนินการตามแนวคิดของ Kemmis
& McTaggart (1998) ในประจ�ำปีการศึกษา 2560 แบ่งออกเป็น
2 วงรอบ มี 8 ขั้นตอน วงรอบละ 4 ขั้นตอน ดังนี้
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วงรอบที่ 1
ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึง เดือนกันยายน 2560
วงรอบที่ 2
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560
ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

โดยได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานใหม่
ให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ทที่ า้ ทาย สร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
แบบมีส่วนร่วม มุ่งสู่คุณภาพนักเรียนและส่งเสริมบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้กลายมาเป็นสถานศึกษาที่มีระบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญซึง่ มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P - A - O - R จ�ำนวน
2 รอบ กระบวนการท�ำงานเชิงระบบด้วย P - A - O - R
ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพซึ่งได้น�ำมาประยุกต์ใช้
เพือ่ การปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง ทุกครัง้ ทีว่ งจรหมุนครบรอบ
ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไปวิธกี ารใหม่ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิด
การปรั บ ปรุ ง ก็ จ ะถู ก จั ด ท� ำ เป็ น มาตรฐานการท� ำ งาน
ซึ่งจะท�ำให้การท�ำงานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้
อาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่
การปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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จากการด�ำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ของโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม ซึ่งส่งผลไปสู่คุณภาพนักเรียน และประสิทธิภาพในการท�ำงานของครู
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โดยมีกิจกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ได้แก่ 1) มีการประชุม อบรมให้ความรู้
สร้างความตระหนัก และสร้างข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 2) มีการนิเทศ
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และสังเกต
ชัน้ เรียนอย่างเข้มข้น 3) มีการจัดเวทีการสะท้อนคิดและสะท้อนผล
การปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ยกย่องเชิดชูเกียรติ
และจัดประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคู่มือ
การขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC สูส่ ถานศึกษา 4) มีการกระตุน้
การเรียนรู้ของนักเรียน สร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นส�ำคัญอย่างจริงจัง
5) มีการพัฒนาคู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่สถานศึกษา มีแผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา
ที่ชัดเจน และสร้างต้นแบบ Log Book ให้กับคณะครูทุกคน
6) มีการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาวิชาชีพครูที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญทุกกลุม่ สาระการเรียนรูแ้ ละข้ามกลุม่ สาระ
การเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ และ 7) มีการพัฒนาเครื่องมือ

นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลือ่ นกระบวนการ
PLC ในสถานศึกษา และจากการร่วมพัฒนารูปแบบการขับเคลือ่ น
กระบวนการ PLC สูก่ ารพัฒนาวิชาชีพครูทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
ของโรงเรียนหนองนาค�ำวิทยาคม ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นหนองนาค� ำ วิ ท ยาคม และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปีการศึกษา
ได้มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทใหม่ทที่ า้ ทายและสร้างวัฒนธรรมการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม
จนได้รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การพัฒนา
วิชาชีพครูทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ประกอบด้วย 1) การวางแผน
การขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 2) การด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
3) การตรวจสอบคุณลักษณะของ PLC ในสถานศึกษา
4) การทบทวนการด�ำเนินงาน PLC สูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา
และ 5) การพัฒนาต่อยอด PLC สูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถานศึกษา
ที่ยั่งยืน

จากข้อมูลข้างต้น ขอเป็นก�ำลังใจให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะครู ยุคใหม่ทุกคนนะครับ // สวัสดีครับ
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เทพแสง

ภาวะผู้น�ำเชิงระบบ
(System Leadership)

รูปแบบที่มุ่งคุณธรรมสู่ความเป็นมืออาชีพ

ตอนที่ 2

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ความหมายของภาวะผู้น�ำเชิงระบบ (System Leadership)
ผู้น�ำจะเน้นการท�ำงานเป็นระบบ ใช้ความคิดเชิงระบบ และสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน ชุมชนและ
คนอื่น ๆ โดยสร้างความแตกต่างที่สามารถท�ำได้ บริหารงานแบบมืออาชีพ และมุ่งให้บุคลากรทุกคนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ที่ส�ำคัญเน้นด้านคุณธรรม และจริยธรรม (Davis. 2005 : 76) ภาวะผู้นำ� เชิงระบบเป็นภาวะผู้น�ำ
ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกับอื่น ๆ เพราะต้องหลุดพ้นจากวัฒนธรรมโรงเรียนแบบเก่า ๆ โดยใช้ความคิดเชิงระบบ
ในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความแตกต่างทุกด้าน (Fullan.2004 : 32) ผูน้ ำ� เน้นการปรับปรุงระบบการศึกษายกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนตนเองเท่านั้น รวมถึงโรงเรียนอื่น ๆ ในเครือข่ายหรือชุมชน
ใกล้เคียงด้วย โดยปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ปรับปรุงหลักสูตร สื่อการสอนและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของโรงเรียน สิง่ อ�ำนวยความสะดวกรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอน (Dunford. 2005 : 78) มุง่ มัน่
เปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาให้บรรลุผลส�ำเร็จ เน้นความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการปฏิรปู การศึกษา เน้นการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ การปรับปรุงโครงสร้างของโรงเรียนและความเป็นอิสระ (Katz & Kahn.1996 : 12 : Senge.
1990 : 15) ใช้หลักการส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย เสริมสร้างพลังอ�ำนาจแก่บคุ ลากร (Hill. 2006 : 45) สนับสนุน
ความร่วมมือกับโรงเรียนอืน่ ๆ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างและระบบให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง มีความเต็มใจ
ที่ ป รั บ ปรุ ง ระบบโรงเรี ย นให้ นั ก เรี ย นประสบความส� ำ เร็ จ ผู ้ น� ำ จะจู ง ใจให้ บุ ค ลากรทุ ก คนจะพั ฒ นาตน
สู่มืออาชีพเพื่อน�ำพาโรงเรียนสู่โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ (A Great School) (Hopkins. 2007 : 56 - 58)
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ปัจจัยในการขับเคลื่อนภาวะผู้น�ำเชิงระบบ

ภาวะผู้น�ำเชิงระบบมีปัจจัยส�ำคัญท�ำให้การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์เชิงจริยธรรม
4 ประการ ดังนี้
		 1. การเรียนรู้ในแต่ละบุคคล (Personalized Learning) ในระบบโรงเรียน บุคลากรทุกคน
มีการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน เป็นระบบ
		 2. เครือข่ายและการมีสว่ นร่วม (Networks and Collaboration) ในระบบโรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือและใช้หลักของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน
		 3. ความรับผิดชอบทางเชาวน์ปญ
ั ญา (Intelligent Accountability) ในระบบโรงเรียนมีการสนับสนุน
และอ�ำนวยความสะดวกด้านการบริการ การจัดการศึกษาในเรือ่ งต่าง ๆ ทัง้ ระบบเพือ่ ให้มกี ารพัฒนาความรู้
ความสามารถ และสติปัญญาของนักเรียนและบุคลากร
		 4. การสอนอย่างมืออาชีพ (Professional Teaching) ในระบบโรงเรียนมีการมุ่งพัฒนาบุคลากร
ไปสู่มืออาชีพโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นวัตถุประสงค์หลัก

แผนภาพปัจจัยในการขับเคลื่อนภาวะผู้น�ำเชิงระบบ
ที่มา : Hopkins, David. & Higman, Rob. (2007, April). Leadership and Management. 27 (2) : 146.
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รูปแบบของภาวะผู้น�ำเชิงระบบ
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แผนภาพรูปแบบของภาวะผู้น�ำเชิงระบบ
ที่มา : Hopkins, David. & Higman, Rob. (2007, April). Leadership and Management. 27 (2) : 147.
เป็นรูปแบบที่แสดงเหตุผลที่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก ที่จุดศูนย์กลางผู้น�ำ
ได้แรงหนุนจากวัตถุประสงค์จริยธรรม (Moral Purpose) ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียน ผูน้ ำ� พยายามทีจ่ ะเสริมสร้างพลังอ�ำนาจให้ครูและคนอืน่ ๆ รวมทัง้ กระตุน้ ให้ครู
มีการพัฒนาชุมชน โดยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการศึกษาทีย่ งั่ ยืนนัน้ ผูน้ ำ� ต้องมีความเต็มใจ
ที่จะรับบทบาทความเป็นผู้น�ำในวงกว้างและเป็นผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการท�ำงานและความส�ำเร็จ
ของโรงเรียนอื่น ๆ เช่นเดียวกับโรงเรียนของตนเอง นอกจากนี้ผู้น�ำเชิงระบบจะมีคุณลักษณะ
พฤติกรรม และทักษะ ดังที่แสดงในวงที่สองของแผนภาพนี้ โดยแบ่งเป็นสองประการ ได้แก่
ประการแรกผูน้ ำ� มีสว่ นร่วมในการพัฒนาบุคคล (Personal Development) ให้มคี วามรู้ ความสามารถ
และมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อบริบทที่พวกเขาท�ำงานเป็นอย่างระบบ
ประการที่สอง ผู้น�ำเชิงระบบจะมีความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่เฉียบแหลม (Strategic Acumen)
โดยสามารถเปลีย่ นแปลงวิสยั ทัศน์หรือวัตถุประสงค์ทางจริยธรรมเป็นหลักการในการด�ำเนินงาน
ที่ มี ผ ลลั พ ธ์ ที่ จั บ ต้ อ งได้ ส� ำ หรั บ ในแหวนวงที่ ส ามของรู ป แบบ วั ต ถุ ป ระสงค์ จริยธรรม
คุณภาพส่วนบุคคลที่เกิดจากการพัฒนา และความสามารถเชิงกลยุทธ์ของผู้น�ำเชิงระบบ
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จะเน้นการพัฒนาโรงเรียนสามด้าน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอน (Managing
Teaching and Learning) การพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
(Developing People) โดยเน้นความเป็นมืออาชีพ พัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ทีมงานให้เข้มแข็ง และการพัฒนาองค์การ (Developing Organizations) โดยพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นชุมชนของแหล่งเรียนรู้ มีการรวบรวมบุคลากรทีเ่ ป็นมืออาชีพ มีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง จัดสวัสดิการให้ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ เสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนทั้งระบบ
ในวงแหวนรอบนอกของรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงระบบ ผู้น�ำจะเป็นผู้น�ำของ
การเปลีย่ นแปลงการท�ำงานเพือ่ เปลีย่ นบริบทอืน่ ๆ (Work as a Change Agent) โดยมีสว่ นร่วม
กับระบบทีก่ ว้างขึน้ ในวงแหวนรอบนอกภาวะผูน้ ำ� เชิงระบบจะมุง่ เน้นบทบาทในการเป็น
ผู้น�ำชุมชน (Act as a Community Leader) มีการน�ำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและ
การปรับปรุงหุน้ ส่วนทางการศึกษา (Lead an Innovation and Improvement Partnership)
น�ำด้านการสร้างเครือข่าย (Lead Network) มุ่งมั่นที่จะช่วยปรับปรุงโรงเรียนให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าในบริบทที่ท้าทาย (Improve a School in Challenging Context)
ตลอดจนการเป็นหุน้ ส่วนกับโรงเรียนทีบ่ รรลุผลในระดับต�ำ่ กว่า (Partner a Low Achieving
School) โดยมีความร่วมมือกันเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งระบบ
ภาวะผูน้ ำ� เชิงระบบนับว่าเป็นรูปแบบภาวะผูน้ ำ� ทีส่ อดคล้องกับการปฏิรปู การศึกษา
ที่มุ้งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่เพียงแต่ในโรงเรียนของตนเองเท่านั้น ผู้น�ำ
ยังร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนอืน่ ๆ ในสังคมอีกด้วย ผูน้ ำ� มุง่ เน้นการยกระดับการศึกษา
ทัง้ ระบบ โดยเฉพาะภาวะเชิงระบบมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญในการพัฒนาสูค่ ณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และความเป็นมืออาชีพ จึงสมควรให้ผู้น�ำทุกระดับได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น และน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป

ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�ำนักพิมพ์บริษัท พี. เอ. ลีฟฟวิ่ง จ�ำกัด (91-116)
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เรียนรอบตัว
ครูแอ๋ว

ท�ำดูจะรู้เอง
กับท็อป จรณ โสรัตน์

ภาพพระภิกษุเดินบิณฑบาตตามถนนทั้งในเมืองและตามชนบทห่างไกล
ในช่วงเช้าตรู่ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญใส่บาตรอาหารคาวหวาน น�้ำ ผลไม้
หรือดอกไม้ และพระให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลในยามเช้า เพื่อให้จิตใจแจ่มใส ก่อนการ
ท�ำงานหรือไปโรงเรียน เป็นเรื่องที่เราเห็นกันจนชินตา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธรรมเนียม
ที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย รวมทั้ง การเข้าวัดท�ำบุญในวันส�ำคัญ
ทางศาสนา การนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม แต่จะมีใครที่เข้าใจจริง ๆ ว่า ทั้งหมดท�ำไป
เพื่ออะไร ท�ำเพราะปฏิบัติต่อ ๆ กันมา หรือความศรัทธา หรือท�ำเพื่อความสบายใจ
ของตนเอง
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ไม่ ว ่ า จะเพราะด้ ว ยเหตุ ผ ลใดแต่ ถ ้ า เราปฏิ บั ติ แ ล้ ว
มีความเชื่อว่าส่งผลดีต่อชีวิต มีการส่งต่อความปรารถนาดีนี้ต่อ
ไปยังผู้อื่นย่อมเป็นการฝึกฝนจิตใจในการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่มีจิตใจ
อ่อนโยน ซึง่ ในปัจจุบนั ต้องยอมรับว่าในโลกของโซเชียลมีบทบาท
กับผูค้ นทุกกลุม่ ทุกวัย มีการโพสแต่ขอ้ ความ ส่งต่อความปรารถนาดี
ทั้งในเรื่องของการให้ร่วมอนุโมทนาบุญ การบอกบุญ และอื่น ๆ
อีกมากมาย ส�ำหรับกลุม่ คนทีม่ อี ทิ ธิพลในการท�ำสิง่ ดี ๆ และส่งต่อ
ให้กบั ผูอ้ นื่ เหล่านี้ ย่อมมีกลุม่ คนทีม่ ชี อื่ เสียงเป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป
รวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ศิลปินดารา นักร้อง เน็ตไอดอล ฯลฯ
จากการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพระเอกหนุ่มหน้าไทย “ท็อป จรณ โสรัตน์” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะดารานักแสดง
มากฝีมือคนหนึ่งที่มีผลงานผ่านตาทางจอแก้ว เช่น ชาติพยัคฆ์ ห้องหุ่น ลมไพรผูกรัก รักหลงโรง ฯลฯ และเรื่องตุ๊กตาผี ที่ก�ำลัง
จะออกอากาศต้นปี 2562 หลังจากการมาปฏิบัติธรรมที่ “ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย” อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ว่า ท�ำไมสนใจ
ในการนัง่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรม “ท็อป” เล่าให้เราฟังว่า พืน้ ฐานของครอบครัวมีการท�ำบุญใส่บาตร ตัง้ แต่เด็ก ๆ อยูแ่ ล้ว เมือ่ อายุ 20 ปี
ได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ จึงได้นงั่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจัง ท�ำให้รวู้ า่ การมีสมาธิจำ� เป็นส�ำหรับทุกคน ทุกกลุม่ อาชีพ
ซึ่งต้องอาศัยสมาธิเป็นอย่างยิ่ง ส่วนการปฏิบัติธรรมในความเข้าใจของตนคือการน�ำเอาหลักธรรมที่ได้มาปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งอยู่ที่ไหนก็สามารถปฏิบัติได้ ไม่ว่าจะเป็นที่วัด ที่บ้าน หรือที่ท�ำงาน
ท�ำไมเลือกมาปฏิบัติธรรมที่นี่
ในการที่ตนเลือกมานั่งปฏิบัติธรรมที่ “ธรรมสถาน
วิโมกสิวาลัย” เพราะชอบบรรยากาศดี ทั้งพระทั้งคนที่อยู่ใน
สถานธรรมที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน และสถานที่ซึ่งอยู่
บนเขาอากาศสดชืน่ อยูใ่ กล้กบั ธรรมชาติมากกว่า คนทีม่ าไม่เยอะ
อยู่กันแบบสบาย ๆ เวลานอนจะไปนอนที่กลดในสวน
ในป่า ซึ่งที่นี่กุฏิก็มีให้นอนนะ แต่อยากให้เวลาคนที่มา
ปฏิบตั ธิ รรมก็ลองดูสวิ า่ ถ้ามาล�ำบาก ๆ นอนบนพืน้ แข็ง ๆ
กลางป่า มีแค่มุ้งกับเทียนจะอยู่ได้ไหม มันก็เปรียบเสมือน
เราเคยนอนสบาย ๆ ที่บ้านมีแอร์มีเตียงนิ่ม ๆ พอวันหนึ่ง
ทุกสิง่ ทุกอย่างมันหายไปมาใช้ชวี ติ กินแค่สองมือ้ แล้วก็นอน
ล�ำบาก ๆ ไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้คุยกับใครชีวิตมันอยู่ได้ไหม
แล้ ว รู ้ สึ ก ยั ง ไงมองเห็ น อะไรบ้ า งกั บ การที่ เ ราอยู ่ ต รงนี้
ซึง่ สิง่ เหล่านีม้ นั ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่าก็มคี วามสุขดีแล้วได้เห็นชีวติ
ชาวบ้านด้วย

ท�ำไมถึงได้เห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้าน
ทีไ่ ด้เห็นชีวติ ชาวบ้านเพราะช่วงทีพ่ ระออกบิณฑบาตร
ตอนเช้ า ได้ เ ดิ น ตามพระไปทุ ก วั น ได้ เ ห็ น วิ ถี ช าวบ้ า น
ของคนท้องถิ่นนี้จากสภาพแวดล้อมก็รู้สึกว่าเขาล�ำบาก
แต่กม็ คี วามสุขจริง ๆ บางบ้านใส่บาตรทุกเช้า มีขา้ วกับน�ำ้ เปล่า
ใส่ถุง เขาล�ำบากแต่ก็ยังแบ่งปันในการท�ำบุญใส่บาตร
มันย้อนกลับมาดูตวั เองว่าทีผ่ า่ นมาเราได้ให้อะไรกับใครบ้าง
ห้องนอนเขาคือหน้าบ้านเอามุง้ มากาง ในตัวบ้านจะเป็นครัว
ทีเ่ ก็บของกับห้องน�ำ้ เท่านัน้ น่าจะเป็นเพราะอากาศทีน่ ดี่ ดี ว้ ย
เขานอนข้างนอกก็เย็นสบายดีไม่ต้องมีแอร์อะไร
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ท�ำไมถึงอยากให้คนอื่นได้ปฏิบัติธรรมบ้าง
คื อ เราปฏิ บั ติ ธ รรมแล้ ว เรารู ้ สึ ก ว่ า ได้ ธ รรมะ
อะไรบางอย่างกลับไป เราได้เห็นทิฐิของเราเองเป็นยังไง
รู้สึกว่าการที่ได้ให้จริง ๆ ให้ด้วยใจที่อยากให้ กับบางครั้ง
เราแค่ให้ ๆ ไปมันมีความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกัน แต่ครัง้ นีท้ เี่ รามา
เราได้มองเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ท�ำอะไรหลายอย่าง
ทีเ่ ราไม่เคยท�ำ คิดว่าถ้าคนมาทีน่ แี่ ล้วได้ธรรมะอะไรบางอย่าง
กลับไปท�ำให้ใจเขาดีขนึ้ เข้าใจตัวเองมากขึน้ เข้าใจโลกมากขึน้
มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขา
ความหมายของท็อปธรรมะคืออะไร
ธรรมชาติของคน เราเข้าใจบางส่วนที่มันสะท้อน
ให้เราเห็นตัวเองท�ำให้เราลดทิฐใิ นใจเราเองได้ แต่การทีจ่ ะมา
ปรับเปลี่ยนเลยมันคงยาก แต่ก็คงค่อย ๆ ปรับค่อย ๆ ยับยั้ง
ได้รจู้ กั การให้ทแี่ ท้จริงโดยไม่หวังผลอะไรกลับคืนมา ซึง่ โดยปกติ
ก็ไม่ใช่คนท�ำอะไรให้ใคร ธรรมชาติเราเกิดมามีแต่คน
ท�ำให้กินอยู่สบายไม่จ�ำเป็นต้องท�ำอะไรให้ใคร และไม่ได้
รู้สึกว่าเราต้องท�ำให้แต่พอเราได้เป็นผู้ให้ ท�ำให้เรารู้ว่า
ความสุขจริง ๆ มันเป็นอย่างไร
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คิดว่าต้องเริ่มอย่างไรกับใครบ้าง
ทุกคนควรมีธรรมะในใจนะต้องเริม่ ปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติ
ทีอ่ ยากเห็นจริง ๆ คือการส่งเสริมให้เขาเข้าวัดท�ำบุญ
ปฏิบัติธรรมน�ำเอาสิ่งที่ได้ มาปฏิบัติ มาปรับใช้
ในการด�ำเนินชีวติ มีสติในการใช้ชวี ติ ควบคุมอารมณ์
ชีวิตจริง ๆ มันซับซ้อนแต่เราสามารถท�ำให้มัน
ไม่ซบั ซ้อนได้ ซึง่ เป็นเรือ่ งของจิตวิญญาณการเป็นคนดี
ต้องมีพื้นฐานในการมองโลกในแง่ดีเป็นพื้นฐาน
ลึกสุดในใจ ถ้าใจเราดีไม่วา่ จะเจออะไรไม่ดเี ราก็จะผ่าน
มันไปได้ในทางที่ดีได้

ในความเห็นของท็อปครูมีบทบาทต่อ
การปลูกฝังเด็กและเยาวชนมากน้อยขนาดไหน
เราเองรู้สึกว่าการที่เรามีหน้าที่สอนคน
ต้องสอนให้คน ๆ หนึง่ ใช้ชวี ติ บนโลกนีใ้ ห้ได้ดว้ ยพืน้ ฐาน
ที่ดี เขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดียังไงก็ควรจะ
สอนเขาอย่างนั้น คุณครูเองก็ต้องมีจิตใจที่ดีมาก ๆ
มีความยินดีที่จะให้ความรู้ให้ประสบการณ์แนะน�ำ
สิ่งดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ต้องใช้ค�ำว่ามีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ถ้าเป็นโรงเรียนในอุดมคติเรา เราก็
อยากให้ครูทกุ คนแนะน�ำเด็กได้ซง่ึ เราไม่รวู้ า่ ปัจจุบนั
มันเป็นยังไงซึง่ อาจจะดีมากอยูแ่ ล้วก็ได้ แต่สงิ่ หนึง่
ทีเ่ ห็นในสังคม วัฒนธรรมเราเปลีย่ นไปค่อนข้างเยอะ
คิดว่าวัฒนธรรมไทยที่เราเห็นสมัยเด็ก ๆ เป็นอะไร
ที่ ดี ง ามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ม าก ๆ กลั ว ว่ า วั น หนึ่ ง
มันจะหายไป และอยากเป็นก�ำลังใจให้ครูที่มี
จิตวิญญาณสอนเด็ก ๆ คอยบอกคอยสอนเยาวชน
ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีให้กับประเทศชาติ
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มองสือ่ โซเชียลอย่างไรท�ำให้เด็กมีสมาธิสนั้ ลงไหม
อันนีพ้ ดู ยากนะใช้คำ� ว่าสือ่ โซเชียลมันกว้างมากเลย
ถ้าถามในมุมมองเราว่าส่งผลนะ เพราะว่ามันกวนสมาธิ
ต้องมาคอยคิดถึงว่าจะมีคนกดไลค์มาหรือยังหรือเกม
มันไปถึงไหนแล้ว เพือ่ น ๆ จะอัพเฟซบุก๊ ว่ายังไงบ้าง ส่วนตัวใช้วธิ ี
คว�่ำโทรศัพท์ไม่ยุ่งกับมัน สมมติว่าเราจะอ่านหนังสือนาน ๆ
เราจะปิดเสียง เพราะเมือ่ ก่อนมันไม่มอี ะไรพวกนีเ้ ราก็สามารถ
อยู่กันได้ สิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ความอดทน
ของคนน้อยลง ถ้าเป็นเด็ก ๆ คิดว่าการสร้างวินัยที่ดีให้กับ
พวกเขาน่าจะเป็นทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ ต้องอาศัยพลังใจสูงมาก
พ่อแม่ ครู อาจารย์ ล้วนเป็นผู้ที่ส�ำคัญในการสร้างพลังใจ
และวินัยให้กับเด็ก ๆ ควบคู่กับการสอนให้เขาเป็นคนดี
นี่ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง จากการพู ด คุ ย กั บ
“ท็อป” ซึง
่ เป็นมุมมองที่ “ท็อป” เห็นว่า ทุกคน
สามารถสร้างเยาวชนซึง
่ เป็นอนาคตของชาติ
ให้เป็นคนดีของสังคมได้ ถ้าได้รบ
ั ความร่วมมือ
จากคนใกล้ตัวและมีต้นแบบที่ดีนั่นเอง
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

ตอนที่ 57

ทรงแก้ความข้องใจ เรื่องทรงแสดงธรรม
“ได้เสริมปัญญา ได้พัฒนาความคิด ได้พิชิตความสงสัย และได้ไปต่างประเทศ”
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พบกันฉบับนี้ ขึ้นต้นด้วยธัมมัสสวนานิสงส์ อานิสงส์หรือ ผลดีของการฟังธรรม ซึ่งเป็น
ส�ำนวนของพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาที ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร พระธรรมกถึก หรือพระนักเทศน์ชอื่ ดังในยุคนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทไว้ในคราวที่
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดให้มีการเทศน์ 4 ธรรมาสน์
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ณ ปริมณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
พระเดชพระคุณพระราชธรรมวาที อธิบายว่า การที่พวกเราฟังการแสดงพระสัทธรรม
เทศนาจะได้รับอานิสงศ์ 4 ประการ กล่าวคือ
1. ได้เสริมปัญญา คือ จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งที่เคยฟังเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าใจ
แจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ได้พัฒนาความคิด คือ จะได้รู้ว่าสิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร สิ่งไหนเป็นประโยชน์
สิง่ ไหนไม่เป็นประโยชน์ สิง่ ไหนถูก สิง่ ไหนผิด สิง่ ไหนควรประพฤติปฏิบตั ิ และสิง่ ไหนไม่ควรประพฤติ
ปฏิบัติ
3. ได้พิชิตความสงสัย คือ บรรเทาความสงสัยเสียได้ท�ำความเห็นได้ถูกต้อง และจิตใจ
ของผู้ฟังย่อมผ่องใส และ
4. ได้ไปต่างประเทศ คือ ผู้ฟัง เมื่อฟังพระสงฆ์แสดงพระสัทธรรมเทศนานาน ๆ เข้า
ก็จะเกิดความเหนื่อยล้า ความง่วงเหงาหาวนอน สุดท้ายแล้วก็จะได้ไปต่างประเทศ เริ่มจาก
ประเทศอิสราเอล และสุดท้าย คือประเทศอาหรับ เมื่อไปสู่อาหรับแล้วก็จะกลับไปสู่สกล คือ
หลับไม่หลับเปล่า แต่กรนจนเพื่อนตื่นนอน
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ เพือ่ เป็นการน�ำเข้าสู่ เรือ่ ง ทรงแก้ความข้องใจ เรือ่ ง ทรงแสดงธรรม
ซึ่งเป็นเรื่องทรงแก้ความข้องใจ ของอสิพันธกปุตตคามณี มาในพระสูตรที่ 7 คามณิสังยุต
คัมภีร์สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค มีใจความดังต่อไปนี้
กาลครัง้ หนึง่ ขณะทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยูท่ ปี่ าวาริกอัมพวันวิหาร
ใกล้เมืองนาจันทาครั้นนั้น อสิพันธกปุตตคามณีได้เข้าไปเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ว่า
ข้าแต่พระพุทธองค์ผเู้ จริญ พระพุทธองค์เป็นผูท้ รงอนุเคราะห์สตั ว์ทงั้ ปวง ไม่ใช่หรือ ตรัสตอบว่าใช่
จึงทูลว่า ถ้าอย่างนัน้ เพราะเหตุไร พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงธรรมโดยเคารพ คือ โดยความตัง้ พระทัย
ให้บุคคลบางพวกฟัง ไม่แสดงธรรมโดยเคารพ คือ โดยตั้งพระทัยให้บุคคลบางจ�ำพวกฟัง
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า คามณี ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามเธอในข้อนี้ก่อน เธอเห็น
สมควรอย่างไรต้องตอบอย่างนั้น คือ ชาวนาคนหนึ่งมีนาอยู่ 3 แปลงด้วยกัน แปลง 1 เป็นนาดี
แปลง 1 เป็นนากลาง และอีก 1 แปลงเป็นนาเลว นาดอนเป็นนาน�้ำเค็ม เป็นนาที่พื้นที่ไม่ดี
ชาวนาคนนั้นประสงค์จะหว่านข้าวลงในนาแปลงไหนก่อน ทูลตอบว่า เขาต้องหว่านข้าวลงนา
แปลงดีก่อน เพราะเขาเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเมื่อฟ้าฝนไม่ดี ก็จะได้เป็นข้าวให้โคกิน
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คามณี ข้อนีฉ้ นั ใด เราตถาคตก็แสดงธรรมมีคณ
ุ อันดีทงั้ เบือ้ งต้น ท่ามกลางทีส่ ดุ
ประกาศพรหมจรรย์อนั บริสทุ ธิบ์ ริบรู ณ์สนิ้ เชิง พร้อมทัง้ อรรถพยัญชนะ แก่ภกิ ษุ ภิกษุณี
ของเราก่อน เพราะว่าภิกษุ ภิกษุณเี หล่านัน้ มีเราเป็นเกาะ มีเราเป็นทีพ่ งึ่ ซึง่ เปรียบเหมือน
นาดี และเราจึงแสดงแก่อุบาสกอุบาสิกา ซึ่งเปรียบเหมือนนากลาง แล้วเราจึงแสดง
แก่สมณพราหมณ์ ปริพาชก ซึ่งถือลัทธิอื่นภายหลัง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า
อย่างน้อยที่สุดเขาก็จะรู้จักบทหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนาน
นี่แนะ คามณี มีกระออมน�้ำอยู่ 3 ใบ ใบ 1 ไม่ทะลุด้วย น�้ำไม่ซึมด้วย ใบที่ 2
ไม่ทะลุ แต่ว่าน�้ำซึม ใบที่ 3 ทั้งทะลุ ทั้งน�้ำรั่ว เจ้าของเทน�้ำลงใบไหนก่อนต้องเทน�้ำลง
ในใบที่ 1 ก่อน แล้วจึงเทลงในใบที่ 1 2 และใบที่ 3 ต่อไป เพราะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุด
ก็จะได้เหลือล้างสิ่งของ ข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละคามณี เราต้องแสดงธรรมแด่ภิกษุ
ภิกษุณีก่อน แสดงแก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นที่ 2 แสดงแก่สมณพราหมณ์ ปริพาชก
ซึ่งมีลัทธิอื่นเป็นที่ 3 เพราะอย่างไรก็ดี เขาจะต้องรู้สักบทหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สุข
แก่เขาตลอดกาลนาน
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้แล้ว อสิพันธกปุตตคามณีก็ทูลสรรเสริญ
พระธรรมเทศนา อีกข้อทีว่ า่ ทรงแสดงธรรมโดยเคารพและไม่เคารพนัน้ พระอรรถกถาจารย์
อธิบายว่า อันการแสดงธรรมโดยไม่เคารพคือโดยไม่ตั้งใจ ย่อมไม่มีแก่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมประพฤติดังราชสีห์ คือราชสีห์จะจับสัตว์ จะเป็น
ช้างที่ตกมันก็ตาม จะเป็นกระต่ายหรือแมวเป็นต้นก็ตาม ก็จับโดยการรวดเร็ว
อย่างเดียวกันฉันใด ถึงพระพุทธองค์ทั้งหลายก็ฉันนั้น
เมือ่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทัง้ หลาย จะทรงแสดงธรรมแก่คนเดียว
หรือ 2 คน หรือมากกว่า 2 คนก็ตาม จะทรงแสดงแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ก็ตาม จะทรงแสดงแก่เดียรถีย์ก็ตาม ก็ทรงแสดงโดยความเคารพทั้งนั้น แต่บริษัท 4
ย่อมตั้งใจเพราะฉะนั้น การทรงแสดงธรรมแก่บริษัท 4 นั้น จึงเชื่อว่า เป็นการแสดง
โดยเคารพ
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิต ธรรมเป็นเหตุให้ยศเจริญทีว่ า่
“ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียร มีสติ มีการงานสะอาด ใคร่ครวญก่อนแล้ว
จึงท�ำเป็นผู้ส�ำรวม มีชีวิตอันประกอบด้วยธรรม และไม่ประมาท”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ใบความรู้
คนเขียนกลอนประกวด
		
		
		
		

สวรรค์ส่งลงมาเป็น “อาลักษณ์”
จึงทุกอักษรศรีที่สร้างสรรค์
ร้อยบรรเลงเพลงมนต์ของธรรพ์
ก�ำจายบรรณภิภพมิลบเลือน

		

เหมือนฝันเมื่อ

		

“สวรรค์ส่งลงมาเป็นอาลักษณ์”

จากวรรคแรกของกลอนชื่อ “สดุดีวรรณกรรมสุนทรภู่” คู่ควรกับรางวัลชนะเลิศ เมื่อ 12 ปี
ที่ผ่านมา จนเกิดการ “ลอกเลียน” บทกลอนส�ำนวนนี้หลายคน จนหลายคนงง ที่เขาเจาะจง “ลอก”
เอาไปใช้มากที่สุด คือ
		

“สวรรค์ส่งลงมาเป็นอาลักษณ์”

หลักการเขียนกลอนประกวดประการแรกต้องตีความให้แตก ขึ้นให้แปลก กินใจ ต่อไปคือ
การเดินตามชื่อของกลอนประกวด ขมวดตอนจบให้หนักแน่นที่สุด จับจุดประสงค์ของการประกวด
ให้ได้ใช้สภุ าษิต ค�ำพังเพย ค�ำขวัญ ค�ำคม ผสมกับเอกลักษณ์ หรือสัญลักษณ์ทจี่ กั สามารถน�ำมาเข้ากับ
บทกลอนส�ำนวนนั้น ๆ ได้ การใช้สุภาษิต ค�ำขวัญ ค�ำคม ผสมกับเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ ถือเป็น
ศักดิ์ศรีที่ชนะคู่ต่อสู้แล้ว “ครั้งหนึ่ง” อีกครั้งหนึ่งนั้น อยู่ที่การพรรณนาโวหารกับการใช้ค�ำเป็นส�ำคัญ
การพรรณนาโวหารกับการเดินความตามธรรมดาจะคล้ายคลึงกันเมื่อมันออกมารูปนี้ ผู้ที่ยกสุภาษิต
ค�ำพังเพย ค�ำขวัญ ค�ำคม ผสมเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ย่อมจักเป็นผู้ชนะวันยังค�่ำ ผมขอน�ำกลอน
ชือ่ “สงกรานต์รามัญ” อันเป็นกลอนชนะเลิศเมือ่ สิบกว่าปีทแี่ ล้ว มาเสนอเป็นแนวทางแก่เพือ่ นนักกลอน
ที่รักการประกวดต่อไปได้ทราบ
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ธงตะขาบทาบเงาบนเสาหงส์
พิธีสงกรานต์เริ่มเฉลิมขวัญ
สืบศักดิ์ศรีที่แท้แต่ปางบรรพ์
ชาวรามัญมีสุขทุกเขตคาม

ความส�ำคัญอันถือเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของ “สงกรานต์รามัญ” คือ “เสาหงส์” ผมลงทุนไป
ศึกษากับชาวรามัญถึง “สงกรานต์รามัญ” เป็นมาอย่างไรและมีอะไรเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์
เมือ่ ประจักษ์ “เสาหงส์” คือเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของ “สงกรานต์รามัญ” ผมจึงบันดาลค�ำขึน้ ต้นของกลอน
ประกวด “สงกรานต์รามัญ” ว่า
		

“ธงตะขาบทาบเงาบนเสาหงส์”

ลงเอยด้วยการรับรางวัลชนะเลิศสมใจ ในยุคก่อนตอนที่ ประสิทธิ์ โลหิตเสถียร สันทนา ทองบุญส่ง
สุรพล สุมลนัฏ ประสพโชค เย็นแข อเนก บุณโยทก รักสนิท พูลพงษ์ ส. พูลพงษ์ ฯลฯ ยังคงรุง่ เรืองเฟือ่ งฟู
อยูก่ บั กลอนประกวด ผมก็พรวดพราดเข้าไป ในระยะแรก ๆ ถูกกระแทกออกนอกอันดับ รับรางวัลการประกวด
กลอนน้อยครั้ง แต่หลังปีพุทธศักราช 2508 เป็นต้นมา ผมเริ่มคว้ารางวัลเป็นนิจ เห็นชื่อประสิทธิ์ โรหิตเสถียร
สันทนา ทองบุญส่ง รับรางวัล การประกวดกลอนที่ไหนเป็นเห็นชื่อผมด้วยที่นั้น หนึ่งในสามรางวัลมักพัวพัน
อยู่กับประสิทธิ์ โรหิตเสถียร สันทนา ทองบุญส่ง และผม ผู้ที่นิยมเขียนกลอนประกวด หลายท่านเคยถาม
ผู้จัดการประกวดกลอนว่า ประสิทธิ์ สันทนา ส. เชื้อหอม พร้อมใจกันส่งกลอนเข้าประกวดอีกหรือเปล่า
เมื่อเขาทราบว่าส่งเช่นเคย เขาจะละเลยไม่ส่งหลายหน จนกระทั่งผมได้รับพระราชทานรางวัลจาก พระหัตถ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 จากพระหัตถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จากพระหัตถ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี เป็นที่เลื่องลือกันในวงการและ
ได้รับขนานนามว่า “นักกลอนพระราชทาน”
จนถึงวารนี้ เพราะไม่มีการอยู่นิ่ง ยิ่งเขียนยิ่งช�่ำชองมองหาค�ำแปลกใหม่มาใช้หมุนเวียนเขียนกลอน
ประกวดอย่างเข้มงวดกวดขัน หมัน่ เพียรไม่หยุดยัง้ ทัง้ ประกวด ทัง้ เผยแพร่ไปในทีต่ า่ ง ๆ ทางวิทยุ ทางหนังสือพิมพ์
ยิ้มรับกับความสามารถที่มีอยู่ สู้กับการประกวดครั้งส�ำคัญของกรมการศาสนา ฝ่าแวดวงความคิดของ
นักกลอนประกวดถึง 202 ราย มากมายเป็นประวัติการณ์จนป่านนี้ยังไม่มีการประกวดใดลบสถิติ กรรมการ
พิจารณาตัดสินมากถึง 7 ท่าน มากเป็นประวัติการณ์อีกเหมือนกัน ผมรับรางวัลชนะเลิศอย่างภาคภูมิใจ
ในกลอนชื่อ “ศาสนาสร้างสันติ” มีความบทแรกว่า
		
		
		
		

เลือดจะไม่ไหลนองท่วมท้องช้าง
ถ้าคนต่างซาบซึ้งถึงศาสนา
รู้ผิดชอบชั่วดีมีเมตตา
รู้รักษาศีลธรรมประจ�ำใจ
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ในวรรคแรกของ “ศาสนาสร้างสันติ” ท่านลองพิจารณาดูว่ามาจากอะไร “เลือดจะไม่ไหลนองท่วม
ท้องช้าง”
ครั้งโบราณกาลท่านกล่าวว่า เวลาที่มีศึกสงคราม คือ เวลาที่เสมือนมี “เลือดท่วมท้องช้าง” ผมจึงน�ำ
เอามาอ้างไว้ในกลอน “ศาสนาสร้างสันติ” เพื่อให้มีน�้ำหนักตามหลักการเขียนกลอนประกวดเปรียบเหมือน
การท�ำข้อสอบ ต้องรอบรู้จริงจึงจะผ่านสบาย
ตัวอย่างสุดท้าย ได้แก่ การเขียนกลอนประกวดกับเมืองสุพรรณ ไม่วา่ จะเป็นกลอน “สุพรรณบุร”ี หรือ
“เลือดสุพรรณ” สิง่ ทีจ่ ะลืมเสียมิได้ คือ ค�ำทีว่ า่ “ช้างป่าต้น คนสุพรรณ” ถ้าท่านน�ำค�ำนีใ้ ส่ลงไปในกลอนประกวด
เกี่ยวกับสุพรรณบุรีย่อมมีภาษีกว่าส�ำนวนอื่นแน่นอน แต่ขั้นตอนการเดินความส�ำนวนโวหารจะต้องดีด้วย
ควบคู่กันไป ขอได้โปรดดูกลอน “สุพรรณบุรี” ที่ผมชนะเลิศเมื่อปี 2517 ผมเอาเคล็ดขึ้นต้นว่า
		
“ช้างป่าต้น คนสุพรรณ” สัญลักษณ์
		
โปรดประจักษ์แจ้งนามความกล้าหาญ
		
ท่าจีนคล้ายสายเลือดมิเหือดธาร
		
เมืองหน้าด่านในอดีตมีดดาบคม
และผมทิ้งท้ายในบทจบ
		
เมืองนักรบ นักรัก นักร้อง นักฝัน
		
เมืองแห่งวรรณคดีศรีสยาม
		
เมืองน�้ำใจไมตรีที่ลือนาม
		
เมืองแห่งความรักชาติประกาศไทย
ผมได้ “ประสบการณ์” การเขียนกลอนประกวดมาอย่างนี้ จึงน�ำมาตีแผ่แก่เพื่อนนักกลอนที่นิยม
เขียนกลอนประกวดทั้งผอง โปรดลองท�ำตามผมว่า แล้วท่านจะคว้ารางวัลอย่างไม่ต้องสงสัย หากท่านได้
“ความยุติธรรม” จากกรรมการตัดสิน
						
“ส. เชื้อหอม”
บ้านสร้าง ปราจีนบุรี

ได้น�ำ บทความของ “ส. เชื้อหอม” บ้านสร้าง ปราจีนบุรี มาลงพิมพ์ให้อ่านกัน ถือเป็นความรู้จาก
ประสบการณ์ของคนเขียนกลอนประกวดในยุคนั้น ซึ่งก็ยังคงน�ำมาใช้ได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบัน เนื้อความ
ตรงประเด็น ตรงจุดประสงค์ของหัวข้อเรือ่ ง “ต้องตีความให้แตก ขึน้ ให้แปลก กินใจ” พรรณนาโวหาร สรรหา
ค�ำมาใช้ จบอย่างหนักแน่นทีส่ ดุ จับจุดประสงค์ของการประกวดให้ได้ มีตวั อย่างผลงานประกวดมาให้อา่ นกัน
1 ส�ำนวน เป็นของผูเ้ ขียนเอง โปรดอ่านและน�ำมาพินจิ คงให้ขอ้ คิดในการเขียนกลอนแปดได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
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ตัวอย่างกลอนประกวด รางวัลที่ 3 การประกวดบทร้อยกรอง หัวข้อ “จากวันนั้น ถึงวันนี้ 50 ปี
เทพศรีกวีศิลป์” เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งองค์กรฯ จัดโดย สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์
มอบรางวัล ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
“จากวันนั้นถึงวันนี้ 50 ปี เทพศรีกวีศิลป์”
หากเป็นดาว...ก็เปรียบเป็น...เช่นดาวเหนือ

คอยเอื้อเฟื้อแสงสว่างน�ำทางศิษย์

บ่มความรู้ปูรากฐานสานชีวิต

ทุ่มอุทิศจิตวิญญาณการสร้างตน

หากเป็นธาตุย่อมเป็นธาตุอันชื่นฉ�่ำ	

เป็นธารน�้ำเย็นสะอาดจากหยาดฝน

กลั่นกระแสกลางหมู่วิญญูชน

ด้วยน�้ำอดน�้ำทนแห่งคนจริง

หากเป็นความรู้สึกแจ่มประจักษ์

ก็ย่อมเป็น...ความรัก...อันยวดยิ่ง

จึงทุ่มเทสร้างรักเรือนพักพิง

สอนผู้เยาว์สรรค์สิ่งสุนทรีย์

หากเป็นบ้านย่อมเป็นบ้านแห่งปวงปราชญ์

ชูศล
ิ ป์ศาสตร์งานประพันธ์สรรค์วถ
ิ ี

เชี่ยวเชิงชาญอรรถรสบทกวี

เป็นผู้ที่ถ่ายทอดเป็นยอดครู

หากเป็นสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่

ย่อมเป็นมิ่งพันธุ์ไม้ยืนหยัดอยู่

ทุกวงปี...เต็มคุณค่าแห่งความรู้

และเป็นผู้สร้างสายลมหายใจ

หากเป็นอวัยวะในเรือนร่าง

ย่อมอยู่กลางอกซ้ายกระเพื่อมไหว

เป็นศูนย์กลางร่างกายจากภายใน

สูบฉีดความห่วงใยให้ไหลเวียน

สมาคมเทพศรีกวีศิลป์

สืบสานจินตนาการแห่งงานเขียน

เกลาปัญญาให้ปราชญ์น้อยค่อยค่อยเรียน

จากใจเพียรแห่งครูผู้เมตตา

จึงเป็นดาว...เป็นน�้ำ...เป็นความรัก

เป็นบ้านนักกวีศรีภาษา

เป็นไม้ใหญ่ให้หลักพักชีวา

เป็นหัทยา...แห่งสังคมอุดมการณ์

ห้าสิบปีสมาคมศรีสมโภชน์

ล้วนประโยชน์เสกสรรค์บรรณสาร

สร้างผู้เยาว์เจียระไนด้วยใจจาร

ฝากผลงานอันยิ่งใหญ่ให้แผ่นดิน

“นายวันชัย ตั้งทรงจิตร”
					
100 ตลาดใหม่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
								
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการอ่านง่าย
นายปะทุม เรืองฤทธิ์
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ปฏิรูปการศึกษา :
ครอบครัวต้องมาก่อน
ตั้งแต่เริ่มการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ทางสังคมและ
โลกได้ปรับเปลีย
่ นวิถก
ี ารเป็นอยูใ่ นทุกอณูของพืน
้ ทีไ่ ม่เว้น
แม้กระทัง
่ พืน
้ ทีช
่ ายขอบทีม
่ วี ถ
ิ ก
ี ารผลิตและการใช้ชวี ต
ิ ไปตาม
แบบแผนทันสมัยมากขึ้น กระแสการเคลื่อนตัวของโลก
ขยั บ อย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ น หลั ง การพั ง ทลายของ
ยุ ค สงครามเย็ น การแบ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ยทางด้ า นวิ ธี คิ ด
ระบบทุนได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดตามราคของมนุษย์
ที่ติดกับการบริโภค
การศึกษาก็ต้องปรับตัวทุกระยะต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
เพือ่ ยกระดับวิถกี ารผลิตและชีวติ ความเป็นอยูท่ เี่ คลือ่ นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้
ยิง่ สภาวการณ์ปจั จุบนั ความรวดเร็วในกระแสทางสังคมท�ำให้แบบแผนชีวติ ในอดีต
ยิง่ ถอยห่างออกไป แม้จะอนุรกั ษ์แบบแผนชีวติ ดัง้ เดิมเอาไว้ดว้ ยส�ำนึกแห่งตัวตน
เผ่าพันธุ์ ก็ท�ำได้แค่เป็นส่วนหนึ่งการเป็นนวัตกรรมเชิงท่องเที่ยวที่ซ่อนเร้นเข้ามา
บนวิถสี มัยใหม่ จึงไม่แปลกใจเลยว่า คนรุน่ กลางเก่ากลางใหม่ตา่ งแย่งยือ้ ซือ้ บัตร
เพื่อเข้าชมวิถีชีวิตของตนเองในอดีตเพราะเกือบทุกคน “ต่างมุ่งไปข้างหน้า
จนหลงลืมอะไรบางอย่างไว้ข้างหลัง”
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ในขณะเดียวกันด้วยพลวัตรทางสังคมแบบแผน
ของครอบครัวไทยทีเ่ คยเป็นครอบครัวขยาย (ครอบครัวใหญ่)
ตามลักษณะของสังคมเกษตรกรรมทีต่ อ้ งพึง่ พาแรงงานบุคคล
ในครอบครัวได้แตกสลายลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว
ด้วยเหตุปจั จัยด้านวิถกี ารผลิต การหารายได้ และความรูส้ กึ
ความเป็นปัจเจก (ตามแบบทุนนิยมบริโภค) บุคคลในครอบครัว
จึงมีแค่พ่อแม่ หรือกระทั่งมีเฉพาะ พ่อหรือแม่ ส่วนญาติ
ผู ้ ใ หญ่ อ ย่ า งปู ่ ย่ า ตา ยาย ที่ อ ยู ่ ร วมกั น มี น ้ อ ยมาก
ในครอบครัวเดีย่ ว ความรักความอบอุน่ บางครัง้ ขึน้ อยูก่ บั รายได้
และอาชีพเป็นเงื่อนไขส�ำคัญ แม้จะบางส่วนอาจคิดว่า
ไม่ส�ำคัญ แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมชี้ให้เห็นว่า รายได้ของ
ครอบครัวมีความส�ำคัญยิ่งต่อสถานภาพ ความเป็นอยู่
ในสังคมยุคนี้
ในวิถขี องการจัดการ อันเป็นโครงสร้างและแนวคิด
ในระดับประเทศ ได้เดินเข้าสูท่ างสายแพร่งของการเป็นรัฐชาติ
ตามวิถีประชาธิปไตยยึดแบบหลักของการมีส่วนร่วมและ
รัฐสวัสดิการมากขึ้น การบริโภคจากรัฐในด้านต่าง ๆ
ทีแ่ ฝงมาด้วยแนวคิดแบบ ประชานิยม ประชารัฐ หรือกระทัง่
วิเศษนิยม ล้วนเกิดขึ้นบนเงื่อนของแนวคิดสังคมสวัสดิการ
เพือ่ ลบรอยของความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม เป็นการหยอดน�ำ้ มัน
ให้ ฟ ั น เฟื อ งเพื่ อ ให้ เ ดิ น ต่ อ ไปได้ แ ละลบกลบเสี ย งดั ง
ที่น่าร�ำคาญ
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การศึกษาจึงหลีกไม่พน้ ไปจากภาวะเช่นนี้
การจัดการศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับ
คนในสังคมเพื่อเสริมสร้าง เติมคนดีให้สังคมตาม
วาดหวัง และเป็นการขับเคลื่อนพลังของชาติ
ในทุก ๆ มิติ แต่ทว่า การจัดการศึกษาตัง้ อยูบ่ นฐาน
ของความเหลื่อมล�้ำ และล่มสลายของครอบครัว
ย่อมสร้างความหนักใจให้กบั การจัดการในระดับปฏิบตั ิ
เพราะภาครัฐเองในระดับนโยบายพยายามผลิต
ชุดความคิดขึ้นมาส่งทอดให้ระดับปฏิบัติท�ำงาน
ในภาวะเช่นนี้ คือ การจัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมต่าง ๆ
เป็นการผลิตซ�้ำอันน�ำไปสู่ภาวะของงานที่ซ้อนทับ
จนเกิดเป็นโครงการมากมายและสารพัดโรงเรียน
แม้ด้วยความพยายามสร้างชุดความคิดขึ้นมา
แต่ผลลัพธ์ไม่สามารถตอบสนองต่อศักยภาพทีค่ วร
จะเป็น ไม่วา่ จะเป็นด้านผลสัมฤทธิ์ การคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในภาวะที่อ่อนแอ
จนอ่อนด้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับผลผลิตในระดับชาติ
หรือ นานาชาติ
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“ในอนาคตอันใกล้เราจะเฟ้นหาผู้ใหญ่มาเป็นแบบอย่างที่ดี
หรือเป็นผู้น�ำชุมชนรุ่นใหม่ยังหายากเต็มที”

ผลดั ง กล่ า วเพราะการจั ด การศึ ก ษาพยายาม
แยกตัวออกจากครอบครัว จนท�ำให้มคี วามรูส้ กึ ว่าสถานศึกษา
คือเจ้าของความรู้ และครอบครัวมีเพียงหน้าที่ส่งเด็ก
เข้าเรียนรับความรู้ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น “ความรูม้ อื สอง”
เมือ่ ปรากฏการณ์เหล่านีถ้ มทับเข้ามาเป็นเวลานานท�ำให้เกิด
ความรู้สึกเคยชิน ในด้านชุดความคิดของภาครัฐยิ่งโหม
จัดสวัสดิการ กิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ รองรับไปทลาย
ชุดความคิดดั้งเดิมของครอบครัว กิจกรรมทุกด้านดึงหน้าที่
ของครอบครัวมาไว้ที่สถานศึกษาท่ามกลางข้อจ�ำกัดของ
สถานศึกษาทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการรองรับ จนท�ำให้ครอบครัวเดีย่ วรุน่ ใหม่
เข้าใจว่า การพัฒนาเด็กด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ พฤติกรรม
เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาฝ่ายเดียวและพร้อมจะเรียกร้อง
จากกลไกของรัฐหากเกิดปัญหาได้รับไม่ครบถ้วนในสิทธิ
เชิงปัจเจก
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ด้วยผลพวงของการพัฒนาทีม่ ตี าข่ายกับดักขึงข่าย
ครอบคลุมจะรูต้ วั หรือไม่รตู้ วั ก็ตาม ท�ำให้ครอบครัวเดีย่ วรุน่ ใหม่
บางส่วนในพืน้ ทีช่ ายขอบล่มสลายด้วยเหตุของความเหลือ่ มล�ำ้
รายได้ ทีท่ ำ� กิน หรือการเข้ามาของยาเสพติดในประเภทต่าง ๆ
ท�ำให้ครอบครัวดิ่งลงอย่างไม่มีทางแก้ไข ในบางพื้นที่
จนต้องมีการตัง้ โจทย์เป็นข้อคิดว่า “ในอนาคตอันใกล้เราจะ
เฟ้นหาผู้ใหญ่มาเป็นแบบอย่างที่ดี หรือเป็นผู้น�ำชุมชน
รุ่นใหม่ยังหายากเต็มที” ในแต่ละหมู่บ้าน
ในภาคของการจัดการศึกษา เมื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ
ร่วมกันช�ำรุดทัง้ ในบริบทของตัวการศึกษาเองทีน่ ยิ มสร้างภาพ
สร้างวาทกรรม ไม่สามารถสร้างปัญญาให้เกิดขึน้ รวมทัง้ ใน
แวดล้อมของครอบครัวปรักหักพังลงไม่สามารถผลิตคน
ให้มปี ญ
ั ญาในการสร้างชีวติ ทีใ่ นอนาคตได้ ดังนัน้ การศึกษา
จะเข้มแข็งก้าวไกล ต้องมาจากครอบครัวทีเ่ ข้มแข็ง ครอบครัว
คือด่านแรกของการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์

ครูเล่าเรื่อง
สิรินดา

รอยต่อของความทรงจ�ำ
ตอนที่ 1

เขาทิ้งตัวลงอย่างหมดแรงบนเก้าอี้ในห้องท�ำงานส่วนตัว
พร้อมถอนหายใจเฮือกใหญ่ บนโต๊ะท�ำงานตรงหน้าเรียงราย
ไปด้วยแฟ้มงานที่รอการพิจารณา
นานมากแล้วทีค่ วามเจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน ก�ำหนดวิถชี วี ติ ให้เขามีแต่งาน
กับงาน ทั้งคิด และตัดสินใจงานปัจจุบัน สร้างสรรค์งานใหม่ สะสางงานเก่า แม้ว่า
พันธนาการบางอย่างหลุดพ้นไปบ้างแล้วแต่งานบางอย่างก็เหมือนเงาตามตัวทีป่ ล่อยวาง
ไม่ได้
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ตารางงานทีแ่ น่นตัง้ แต่เช้าจดเย็น ประเดิมด้วยการวิเคราะห์ขา่ วผ่านคลืน่ วิทยุ
ตามมาด้วยวาระการประชุมเช้า บ่าย และตบท้ายด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ที่มักท�ำให้เขาต้องหน้านิ่วคิ้วขมวดกลับมาทุกครั้ง
หลังจากสะสางงานบนโต๊ะ และพักสายตาด้วยการเกาะติดสถานการณ์
เหตุบา้ นการเมืองอันท�ำเป็นประจ�ำ เขาก็นกึ อยากอ่านหนังสือสักเล่ม ระหว่างกวาดสายตา
ไล่เรียงไปตามชั้นหนังสือเพื่อหาหนังสือเล่มถูกใจ พลันสายตาไปสะดุดเข้ากับหนังสือ
สันปกสีเขียวใบไม้จาง ๆ บ่งบอกถึงกาลเวลาที่ผ่านมา เหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่าง
ที่ท�ำให้เขาต้องยื่นมือไปหยิบมันออกมา ที่ปกหนังสือเขียนว่า
“ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา นครสวรรค์ 2509”

เขาเปิดหนังสือนัน้ ดู พร้อมกับฉุกคิดว่านานแค่ไหนแล้วหนอทีไ่ ม่ได้หยิบมันขึน้ มา
พินิจพิเคราะห์อย่างตั้งใจ เมื่อเห็นภาพบรรยากาศอาคารเรียนของโรงเรียนฝึกหัดครู
นครสวรรค์ เขาก็เหมือนตกอยู่ในภวังค์ทันที จากนั้นภาพเก่า ๆ ที่อยู่ในหนังสือท�ำให้
ความทรงจ�ำไหลย้อนกลับมาราวกับตัวละครเหล่านัน้ ก�ำลังเคลือ่ นไหวไปมาอยูต่ รงหน้าเขา
ขณะนีเ้ ป็นภาพแรกของอาจารย์ใหญ่ อาจารย์ประธาน ชายร่างสูงใหญ่ทเี่ ขายังจ�ำได้ตดิ ตา
ท่านย้ายมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน มาด�ำรงต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์มสี ว่ นส�ำคัญในการผลักดันความเปลีย่ นแปลง เปลีย่ นผ่าน
ของโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ในช่วง 10 กว่าปีที่ท่านดูแล แม้ในสายตาของคนอื่น ๆ
จะบอกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์เจริญมากแล้ว ถึงขั้นอิ่มตัว แต่ในทรรศนะ
ของท่านมักกล่าวกับคนข้างเคียงเสมอว่า ยังท�ำความเจริญให้สถาบันแห่งนี้น้อยไป
ท่านต่อมาคือเจ้าของรูปร่างสูงผอม ผิวสองสี ทีเ่ หล่าลูกศิษย์ลกู หาเรียกขานกันว่า
“อาจารย์ พ ่ อ ” เพราะความเมตาปรานีที่มีต่อศิษย์เปรียบเหมือนลูกของตัวเอง
จนเป็นที่รักใคร่ของลูกศิษย์ทุกคน
แต่ถึงอาจารย์พ่อ หรืออาจารย์บุญเลี้ยงจะใจดีแค่ไหน ครั้งหนึ่งพวกเราก็เคย
ท�ำให้ทา่ นต้องเอ่ยปากดุจนเป็นทีจ่ ดจ�ำกันไปเลย เพราะเป็นทีก่ ล่าวขานกันว่าใครก็ตาม
ถูกอาจารย์ดุแล้วล่ะก็ ต้องรดน�้ำมนต์เจ็ดวัดเลยทีเดียว...
“ไม่นก
ึ ถึงครูบา้ งเลย” อาจารย์เอ่ยออกมาด้วยน�ำ้ เสียงทอดยาวทีเ่ ต็มไปด้วย

ความเสียใจระคนผิดหวัง เหล่านักเรียนทั้งชายหญิงพากันก้มหน้านิ่ง ก่อนจะค่อย ๆ
เงยหน้าขึ้น จึงได้เห็นสีหน้าและแววตาอันผิดหวังของผู้เป็นครู
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เหตุเกิดจากไว้ใจให้นกั เรียนทุกคนสานลูกตระกร้อในชัว่ โมงเสร็จแล้วให้นำ� มาส่ง
ซึ่งนักเรียนหญิงทั้งหลายพากันนั่งสานเรียบร้อยเว้นแต่นักเรียนชายพลังเหลือเฟือ
กลุ่มหนึ่งแทนที่สานเสร็จแล้วจะน�ำมาส่งอาจารย์กลับน�ำมาเตะเล่นเอ็ดตะโรเสียงดัง
พานให้อาจารย์ท่ีสอนอยู่ห้องข้าง ๆ อดรนทนไม่ไหวแสดงความไม่พอใจ ร้อนถึง
อาจารย์พ่อเจ้าของวิชาต้องออกมาก�ำราบให้
และก็มีอาจารย์บางท่านที่ท�ำให้เพื่อนของเขา โชคชัยหนุ่มดินแดนกล้วยไข่
ไม่มีวันลืม เพราะเกิดไปเขียนข้อความที่ลอกมาจากเพื่อนไว้ในสมุดเรียนภาษาอังกฤษ
เป็นข้อความว่า
		
		
		
		

“เกิดเป็นคนต้องอดทนให้คนด่า
ท�ำดีท�ำบ้าก็ด่าหมด
ท�ำตรงก็ด่าว่าไม่คด
ท�ำเลี้ยวลดก็ด่าว่าไม่ตรง”

ข้อความนี้เป็นสาเหตุให้เขาไม่ผ่านการัดเลือกเรียนต่อ ป.กศ. สูงที่วิทยาลัยครู
พิบลู สงคราม จ.พิษณุโลก เนือ่ งจากอาจารย์อนงค์เจ้าของวิชาตรวจพบ และลงความเห็นว่า
เขาเป็นศิษย์ก้าวร้าวครูบาอาจารย์แม้ว่าจะเพียรพยายามอธิบายว่าเป็นเพียงข้อความ
ที่คัดลอกมาก็ไม่สามารถเปลี่ยนภาพที่อาจารย์อนงค์มองเขาได้ โดยเฉพาะค�ำพูด
ของอาจารย์ที่บอกกับเขาว่า
“โชคชั ย ครู ส อนที่ นี่ ม า 10 กว่ า ปี แ ล้ ว ไม่ เ คยมี ศิ ษ ย์ ที่ ก ้ า วร้ า ว
เหมือนเธอเลย ครูไม่ขอแก้ไขค�ำพูดที่กล่าวถึงเธอหรอก”

เหมือนตราบาปทีป่ ระทับในใจของโชคชัย ภายหลังเรียนจบเขาก็ยงั ไม่ละความพยายาม
ที่จะขอโทษอาจารย์ ไม่ว่าจะเจออาจารย์อนงค์ที่ไหนเขาจะรีบไปยกมือไหว้อาจารย์
อย่างจริงใจทุกครัง้ จนกระทัง่ อาจารย์อนงค์ยอมใจอ่อนพูดดีดว้ ย ท�ำให้โชคชัยดีใจยิง่ นัก
แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีก็ตาม...
ความผูกพันของโชคชัยกับอาจารย์กว่าจะจบมาได้นั้น นอกจากภาษาอังกฤษ
ท�ำเหตุแล้ว วิชาคณิตศาสตร์ของเขาก็ไม่ใช่เล่น ๆ
“โชคชัย เธอท�ำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ของครูได้น้อยมาก พื้นฐาน
เธอไม่ดีเลย ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องที่สอบไปแล้ว และมาสอบใหม่อีกครั้ง”

น�้ำเสียงเรียบ ๆ และสายตาอ่อนโยน เป็นของอาจารย์มาลินีซึ่งมักจะเรียกให้โชคชัย
ไปคุยทุกครั้งหลังการสอบ
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เดือดร้อนถึงเพื่อน ๆ โดยเฉพาะเฉลิมต้องช่วยติวเข้มให้เขาทุกครั้ง ท้ายที่สุด
อาจารย์ก็ต้องหลับหูหลับตา กลั้นใจออกเกรดให้ผ่านตลอดเป็นที่มาของการจบ ป.กศ.
ด้วยของเกรดเฉลีย่ 2.48 และต้องมาเป็นครู รร. เอกชน 1 ปี เพราะอายุยงั ไม่ครบ 18 ปีบริบรู ณ์
ที่จะสมัครรับราชการได้ของโชคชัยนั่นเอง
บุญชูเพือ่ นร่วมรุน่ ของเขาอีกคนก็มคี วามประทับใจทีไ่ ม่มวี นั ลืมกับอาจารย์เช่นกัน
ระหว่างทีร่ ำ�่ เรียนอยูน่ นั้ นักเรียนส่วนใหญ่จะพักทีห่ อพัก โดยเฉพาะพวกบ้านไกล
ช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นเวลาทีเ่ ฝ้ารอของคนบางคน ส�ำหรับบุญชูนนั้ แม้จะเป็นการกลับบ้าน
แค่ทตี่ าคลีกก็ ลายเป็นเรือ่ งไกลเกินเอือ้ มเมือ่ เขาไม่มเี งินค่ารถ ในเวลานัน้ คิดอะไรไม่ออก
นอกจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่บุญชูนึกถึง
หลังจากเก็บกวาด ถูพนื้ ตักน�ำ้ ใส่โอ่งในห้องน�ำ้ จนเต็ม อาจารย์อารียก์ อ็ ดแปลกใจ
ไม่ได้ จนต้องเอ่ยปากถามว่า
“บุญชู เธอไม่กลับบ้านหรอ”

เหมือนรอจังหวะหัวใจของบุญชูพองโตขึน้ ทันที พร้อมกับเอ่ยปากตอบกลับไปด้วย
น�้ำเสียงที่เบาหวิวว่า
“อยากกลับครับ แต่ผมไม่มีเงินค่ารถ ก�ำลังคิดว่าจะรบกวนขอยืม
อาจารย์สัก 20 บาท ครับ”

อาจารย์อารีย์ยิ้มเล็กน้อย ก่อนบอกว่า
“ได้ซิ”

พร้อมเดินกลับไปหยิบเงินมาให้บุญชู “ครูให้ยืม 40 บาทแล้วกันนะ”
บุญชูรีบกล่าว พร้อมกับร�ำพึงในใจว่า บุญชูเอ๊ย
ได้กลับบ้านเสียที พอถึงเวลาเปิดเทอม บุญชูก็รีบมาพบอาจารย์อารีย์
“ขอบคุณครับ อาจารย์”

“อาจารย์ครับ ผมน�ำเงินที่ขอยืมไป มาคืนครับ”
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อาจารย์ยิ้มเล็กน้อย ก่อนตอบกลับมาว่า
“บุญชู เธอเป็นคนแรกนะ ทีย
่ ม
ื เงินไปแล้วน�ำมาคืน ครูไม่รบ
ั คืนหรอกนะ
ให้เธอเลย”

บุญชูยิ้มให้อาจารย์ พร้อมกับหัวใจที่เต็มตื้น ขอบคุณมากนะครับ อาจารย์
ที่แสนจะใจดี และเป็นที่รักของศิษย์ทุกคน...
แล้วเขาก็มาสะดุดตากับภาพของอาจารย์หนุ่มผู้โก้เก๋ ทันสมัยสวมแว่นสีชา
นามว่า อาจารย์เลีย่ ม ท่านจบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ในสายตาของพวกเรานักเรียน
ฝึกหัดครูแล้ว อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเราหลายคนอยากเป็นนักเรียนนอก
กับเขาบ้าง
วิชาจิตวิทยาที่อาจารย์สอน แทบไม่มีใครนั่งหลับเพราะท่านมักจะสอดแทรก
ความรูเ้ กีย่ วกับประเทศสหรัฐอเมริกาให้ฟงั ทุกชัว่ โมง จนนักเรียนเกิดอาการซาบซึง้ หรือ
Appreciate ตามที่อาจารย์ท่านว่า แต่ก็ไม่วายมีพวกออกอาการเรียน ๆ หลับ ๆ
จนอาจารย์ถึงกลับต้องเปลี่ยนจาก Appreciate เป็น “อัปรีย์” ให้นั่นเอง...
นอกจากนั้นยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ชาวฝึกหัดครูนครสวรรค์รุ่น 10 จดจ�ำ
ไม่ลมื มุมมองจากประสบการณ์ทตี่ า่ งกันไป ความประทับใจของแต่ละคนจึงมีหลากหลาย
แต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนประสบ และสัมผัสได้ในแง่มุมเดียวกัน คือความเมตาปรานี
ที่อาจารย์แต่ละท่านมอบให้
รอยยิ้มปรากฏที่มุมปากของเขา เรื่องราวในอดีตช่างสุขจริง
เสียงเพราะหวานหู ดังแว่วมาจากหญิงสาว
ในภาพ เป็นประโยคที่เขามักได้ยินเสมอจากหล่อน
“เป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม”

(อ่านต่อฉบับหน้า)

ที่มา : ภาพแห่งความทรงจ�ำ รวมเรื่องสั้นที่ครบวงจรของ “ครู”
วิทยาจารย์ 41

รักษ์ไทย
พวงชมพู

ส� ำ นวนไทย เกี่ ย วกั บ สั ต ว์
ส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพย นัน
้ นิยมใช้กน
ั มาอย่างยาวนาน
และแพร่หลาย นับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ
ของไทยเรา ส�ำนวนไทย สุภาษิตไทย และค�ำพังเพย เกิดจาก
พฤติกรรมการใช้ชวี ต
ิ ประจ�ำวันของผูค
้ นทีท
่ �ำให้เกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ขึ้น ทั้งทางดีและทางร้าย จนมีการน�ำสิ่งที่เกิดขึ้นมา
เรียบเรียงถ้อยค�ำใหม่ในเชิงสัง
่ สอนหรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็น
สํานวนไทย สุภาษิตไทย และค�ำพังเพย ในที่สุด
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ส�ำนวน สุภาษิต ค�ำพังเพยนั้น ดูเผิน ๆ จะคล้ายกันมากจนแยกกัน
แทบไม่ออก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 ค�ำ มีความแตกต่างกันอยู่

ส� ำ นวน

หมายถึง ถ้อยค�ำที่เรียบเรียงเป็นข้อความ หรือค�ำพูดที่
เป็นชั้นเชิง ไม่ตรงตามรูปแบบภาษา เป็นถ้อยค�ำหรือ
ค�ำพูดทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะตัว มีความหมายเป็นนัยแฝงอยู่
กินความกว้าง หรือลึกซึ้ง น�ำมาใช้ให้มีความหมาย
แตกต่างไปจากความหมายเดิมของค�ำ ๆ นั้น หรือ
อาจจะมีความหมายคล้าย กับความหมายเดิมของค�ำทีน่ ำ� มา
ประสมกัน แต่ก็ไม่เหมือนกับความหมายเดิมทีเดียว
เป็นความหมายในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ มักใช้ถ้อยค�ำ
ทีไ่ ม่ยาวมากแต่มคี วามหมายมาก ใช้คำ� ทีไ่ พเราะ คมคาย
สละสลวย ต้องอาศัยการตีความจึงจะเข้าใจ

สุ ภ าษิ ต

หมายถึง ถ้อยค�ำที่กล่าวแนะน�ำ สั่งสอน เตือนสติ
ด้วยหลักความจริง ส่วนมากเป็นค�ำคล้องจอง มีการสืบทอด
มาแต่โบราณและแต่ละชุมชน กระทั่งแต่ละเหล่าอาชีพ
ก็มสี ำ� นวนของใครของมันคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง
ทั้ ง นี้ เ พราะที่ ม าไม่ เ หมื อ นกั น แต่ โ ดยความหมาย
มักเทียบเคียงกันได้ แม้แต่ภาษาต่างวัฒนธรรมก็ยงั มีสว่ น
คล้ายกันในทางอุปมา

ค� ำ พั ง เพย

หมายถึง ถ้อยค�ำที่เรียบเรียงขึ้นมา แฝงคติเตือนใจหรือ
ข้อคิดสะกิดใจให้น�ำไปปฏิบัติได้ ซึ่งมาจากเหตุการณ์
เรือ่ งราวหรือความเป็นไปในวิถชี วี ติ ของคนรุน่ ก่อนเป็นสิง่
ควรค่าแก่การเรียนรู้ และจดจ�ำเป็นอย่างยิง่ เป็นความหมาย
กลาง ๆ คือ ไม่เน้นการสัง่ สอน และเนือ้ หาของใจความนัน้
ก็ไม่จำ� เป็นว่าจะต้องเป็นความดี หรือความจริงแท้แน่นอน

วิทยาจารย์ 43

ส� ำ นวนไทย เกี่ ย วกั บ สั ต ว์
เกลือเป็นหนอน

แกะด�ำ

กบเกิดใต้บัวบาน

ญาติมิตร สามีภรรยา บุตรธิดา
เพื่อนร่วมงาน หรือคนในบ้าน คิดคด
ทรยศ ไส้เป็นหนอน ก็ว่า

หมายถึง คนที่ทําอะไร
ผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้น ๆ
(ใช้ในทางไม่ดี)

หมายถึง อยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม
แต่ไม่รู้จักคุณค่า

ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

จูงช้างลอดรูเข็ม

ตีปลาหน้าไซ

การท�ำงานใหญ่ อย่าตระหนีค่ า่ ใช้จา่ ย
ที่จ�ำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้น
อาจเสียการใหญ่ได้

กระท�ำในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หรือ
แทบจะท�ำไม่ได้เลย เหมือนอย่างเช่น
จะจูงช้างรอดรูเข็มได้อย่างไร

พูดหรือท�ำให้งานของผู้อื่น
ที่ก�ำลังไปได้ดีกลับเสียไป

ถอนขนห่าน

บ่างช่างยุ

เสือกระดาษ

การที่รัฐเรียกเก็บภาษีจากประชาชน
ในอัตราสูง ขูดรีดประชาชน
รีดงบเก็บภาษี

คนที่ชอบพูดส่อเสียดยุยง
ให้เขาแตกกัน

ประเทศ องค์การ หรือผู้ที่ทําท่าที
ประหนึ่งมีอํานาจมาก
แต่ความจริงไม่มี

รีดเลือดกับปู
การบังคับขู่เข็ญเพื่อเอาผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่มีความสามารถ
ที่จะให้สิ่งที่ต้องการได้ เช่น การรีดไถเงินจากคนที่มีความยากจน

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter5-10.html
http://www.openbase.in.th/node/10534
https://www.wordyguru.com
https://guru.sanook.com/2343/
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้ำชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 78

นางตานี
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ผืนฟ้ายามราตรีในคืนเดือนมืดของหมู่บ้านเล็ก ๆ ในชนบทแห่งหนึ่งที่ห่างไกลออกมาจาก
ตัวอ�ำเภอประมาณ 20 กิโล ฯ ด�ำสนิทแบบไม่มีเสี้ยวแสงสว่างใด ๆ กล�้ำกรายเข้าไปแปดเปื้อน มีเพียง
แสงวิบวามจุดเล็ก ๆ จากดวงดาวนับล้าน ๆ ดวงที่พร่างพรายกระจัดกระจายอยู่เต็มท้องฟ้ากว้างใหญ่
จนดูคล้ายดวงตานับล้านคู่ก�ำลังเบิกโพลงและเพ่งมองลงมาจากความมืดมิด
บนพื้นเบื้องล่างก็ไม่ต่างกัน บรรยากาศยามดึกสงัดแบบนี้มืดสนิทเพราะเป็นชุมชนที่ยังอยู่
ห่างจากความเจริญพอสมควร มีเพียงแสงไฟที่มาจากจากบ้านแต่ละหลังเห็นเป็นดวง ๆ อยู่ห่าง ๆ กัน
หนุ่มกับยอด เป็นสองเพื่อนเกลอที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเพราะเกิดและโตมาด้วยกัน
อยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ บ้านของทั้งคู่อยู่ใกล้ ๆ กัน ตอนเด็ก ๆ เรียนโรงเรียนวัดในหมู่บ้านด้วยกัน
โตขึน้ มาก็หาเลีย้ งชีพด้วยการรับจ้างท�ำสวนท�ำนา จับกุง้ จับหอยจับปลาในห้วยหนองคลองบึงไปขายบ้าง
ถึงไม่รวยก็ยังถือว่าพออยู่ได้แบบพอมีพอกิน
คืนนี้ทั้งคู่เดินฝ่าความมืดและอากาศที่เย็นดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ไอหมอกขาวนวลลอยเรี่ย
คลี่คลุมรอบกายไว้บาง ๆ
พวกเขาก�ำลังเดินไปบนริมถนนลูกรังเพื่อกลับบ้านที่อยู่ห่างออกไปอีกไม่ไกลนัก หลังจากที่
เพิ่งเข้าร่วมประชุมที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน กว่าจะประชุมเสร็จ กินข้าวกินปลา นั่งดื่มเหล้าต้มด้วยกัน
ทั้งกับผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนในหมู่บ้านที่มาเข้าร่วมประชุม เวลาก็ปาเข้าไปดึกดื่นค่อนคืน
“กูว่ากูเมานิด ๆ ว่ะ” หนุ่มบอกเพื่อนสนิทที่เดินตามหลังมา เขารู้สึกว่าตัวเองเดินเซเล็กน้อย
แต่ไม่ถึงกับซวน
“ก็มึงกินเหล้าไปไม่น้อยเหมือนกันนี่หว่า” ยอดตอบแล้วว่าต่อ
“รีบเดินเหอะ ดึกแล้ว กูง่วงแล้วว่ะ”
“งั้นมาทางนี้” หนุ่มชวนเดินเข้าข้างทางที่เป็นสวนมืดทึบ ต้นไม้แน่นขนัด
“ทางลัด เร็วกว่าเดินไปตามถนน”
เดินมาได้สกั พัก ยอดเพ่งมองไปยังความมืดครึม้ รอบกาย เขาพบว่าก�ำลังเดินอยูใ่ นสวนกล้วย
ที่ปลูกไว้เต็มพื้นที่ราวกับเป็นป่ากล้วยขนาดใหญ่
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“กูว่ากลับไปเดินทางถนนดีกว่ามั้ย นี่มันดึกแล้ว” ยอดเอ่ยบอกเพื่อน
“ก็ดึกไงเลยต้องไปทางลัด มึงง่วงแล้วไม่ใช่เหรอ”
“มึงไม่กลัวผีนางตานีเหรอวะ”
“ก็รีบเดินสิวะ!”
หนุ่มรู้ดีโดยไม่ต้องพูดต่อว่าเพื่อนรักหมายถึงอะไร ข่าวผีนางตานีอาละวาดถูกร�่ำลือ
ไปทัง้ หมูบ่ า้ นตัง้ แต่ยายศรีทขี่ ายของอยูใ่ นตลาดเล็ก ๆ ของหมูบ่ า้ นเข้าป่าไปตัดเอาใบตองจากต้นกล้วยตานี
แล้วหายไปทั้งคืน วันต่อมามีคนไปพบแกนอนคว�่ำหน้าตายอยู่ใต้ต้นกล้วยตานี ไม่มีเลือด ไม่มีแผล!
หลังจากนั้นก็มีข่าวลือแปลกๆ เกี่ยวกับการโดนผีนางตานีหลอกหลอนบ่อยขึ้น ๆ
“เค้าบอกผีนางตานีจะเอาวิญญาณคนหมูบ่ า้ นเราไปอยูด่ ว้ ย” ยอดเดินไปเหลียวมองรอบกาย
ไปอย่างหวาด ๆ
“มึงค่อยพูดทีหลังได้มั้ย รีบเดินให้ถึงบ้านก่อน”
แซ่ก แซ่ก แซ่ก แซ่ก เสียงฝ่าเท้าของทั้งคู่ที่เดินย�่ำไปบนใบกล้วยแห้งบนพื้นตอนนี้
เป็นเสียงเดียวที่ดังอยู่ท่ามกลางความเงียบอันวังเวงและน่าหวั่นเกรงอย่างบอกไม่ถูก
ทันใดนั้น!
หนุ่มหยุดเดินกระทันหัน
ยอดที่เดินตามมาหยุดกึกไปด้วย
แซ่ก… แซ่ก… แซ่ก…
เสียงเดินย�่ำบนใบกล้วยแห้งกลับไม่หยุดตามการเดินของทั้งคู่!
แซ่ก… แซ่ก…
เสียงนั้นดังต่อเนื่องช้า ๆ มาจากด้านหลัง
แซ่ก… แซ่ก…
ค่อย ๆ ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามา
แซ่ก…
อากาศเย็นวูบลงจนขนหัวขนแขนชูชนั ลมหายใจของทัง้ คูห่ นักหน่วงขึน้ หัวใจเต้นรัวโครมคราม
ราวจะระเบิดพุ่งออกมาจากหน้าอก!
แล้วอยู่ๆ เสียงเดินย�่ำเท้าบนใบกล้วยแห้งนั้นกลับดังถี่ขึ้นจนราวกับเจ้าของเสียงก�ำลังวิ่ง!
แซ่ก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ !
หนุ่มกับยอดไม่เหลือทางเลือกอื่น...
นอกจากวิ่ง!
“ฉิบหายแล้ว ฉิบหายแล้ว” ยอดละล�่ำละลักเสียงสั่นรัวราวกับจะร้องไห้ระหว่างวิ่งไม่คิดชีวิต
ไม่กล้าเหลียวกลับไปมองข้างหลัง เห็นแต่หนุ่มวิ่งน�ำอยู่ข้างหน้า
สวนกล้วยตอนนี้ดูกว้างใหญ่ราวกับจะหาจุดสิ้นสุดไม่เจอ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ดงกล้วย
ด�ำทะมึนยืนต้นอยู่แน่นขนัดในความมืดมิด วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงทางออกสักที
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ซู่ม…ม…!
หนุ่มที่วิ่งน�ำอยู่กลิ้งถลันตกลงไปในร่องน�้ำใหญ่กลางสวน ยอดที่ตามมาติด ๆ ก็หยุดไม่ทัน
กลิ้งหลุน ๆ ตามลงไปจนขาแพลง
“โอ๊ย… ไอ้เชี่ย!” ยอดสบถออกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากผุดขึ้นมายืนอยู่ในร่องน�้ำ
กุมข้อเท้าตัวเองแน่น
“เป็นไรมากมั้ยวะ” หนุ่มถามด้วยความเป็นห่วง รู้ดีว่าคงหนีไม่พ้นแล้วจึงรีบพนมมือ
ตัวสั่นเทิ้มทั้งจากความเปียกและความพรั่นพรึง
“ขอโทษด้วย ถ้าลูกไปลบหลูห่ รือรบกวนสิง่ ใดทีท่ ำ� ให้นางตานีโกรธแค้นหรือขุน่ เคือง ลูกขอโทษด้วย
อย่าท�ำอะไรลูกเลย”
ยอดพนมมืออีกคน ละล�่ำละลักจนแทบไม่เป็นภาษา
“ขอโทษที่เข้ามาบุกรุกบ้านนางตานี ขอโทษด้วย จะไม่ท�ำอีกแล้ว ปล่อยลูกไปเถอะ”
ฉับพลัน! เสียงหญิงสาวที่มองไม่เห็นตัวแผดขึ้นด้วยความโกรธแค้น!
“พวกมึงท�ำอะไรมา!”
ทั้งคู่หัวหด ตัวสั่นปากสั่น หลับตาปี๋
“กูถามว่าพวกมึงท�ำอะไรมา!”
“คือ… คือ…” ยอดพูดเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้
“ไปบ้านผู้ใหญ่มาจ้ะ...”
เสียงหญิงสาวตวาดกลับทันที!
“ท�ำเรื่องชั่ว ๆ ใช่มั้ย!”
หนุ่มละล�่ำละลักพูดออกมาด้วยความหวาดกลัว
“ขอโทษจ้ะ พวกฉันขอโทษ ผูใ้ หญ่มาให้พวกฉันเป็นหัวคะแนนให้ลกู ชายแกจ้ะ แกให้พวกฉัน
เอาเงินไปแจกให้ชาวบ้านแถวบ้านฉันบ้านละพันจ้ะ ฉันขอโทษ ฉันจะไม่ท�ำแล้ว นางตานีปล่อยฉันไป
เถอะนะ ฉันไหว้ละ ฉันจะไม่ท�ำแล้วจริง ๆ ฉันสาบานได้ สาบาน ๆ ๆ”
…
ไม่มีเสียงใด ๆ แผดตอบกลับมาอีกเลย!
ไม่มีเสียงเดินย�่ำใบกล้วยแห้งบนพื้น!
หนุ่มกับยอดมองหน้ากัน
ทัง้ คูย่ งั คงอยูน่ งิ่ ๆ เงียบ ๆ แบบนัน้ ในร่องน�ำ้ อีกพักใหญ่จนมัน่ ใจว่าน่าจะรอดพ้นจากอาถรรพ์
ผีนางตานีแล้วถึงค่อย ๆ ตะเกียกตะกายขึ้นมาอย่างทุลักทุเล
ดงกล้วยมืดสนิท เงียบสงัด ต้นกล้วยสูงทะมึนหลายร้อยต้นเบียดขนัดอยูใ่ นความมืดอันวังเวง
และน่าเกรงขาม
หนุ่มพยุงยอดที่เดินกะเผลกเพราะขาแพลง ค่อย ๆ เดินกลับไปทางบ้านผู้ใหญ่บ้าน
โดยไม่รู้เลยว่า...
ต้นกล้วยทุกต้นในสวนนี้
ไม่ใช่กล้วยตานี!
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วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Methodology)

รศ.ดร.วิรัรน์ ธรรมาภรณ์

ผูวิจัยควรดําเนินการทดลองอยางไร
ทํา อยา งไรใหก ารดํา เนิน การทดลองเปน ไปอยา งราบรื่น ตามแผนตั้ง แตเ ริ่ม ตน จนสิ้น สุด
การทดลอง เปนหนาที่ของผูทดลองที่จะตองปฏิบัติ สิ่งสําคัญที่จะตองปฏิบัติคือ
1. สร า งความคุ น เคยกั บ กระบวนการทดลอง โดยการฝ ก ทํ า การทดลอง
ตลอดกระบวนการ รวมทั้งการฝกใชเครื่องมือการทดลองตางๆ ดวย หรืออาจทําการศึกษานํารอง
(Pilot Study) เพื่อตรวจสอบกระบวนการทดลองและผลการทดลองเบื้องตน ในกรณีที่มีผูชวยวิจัย
จําเป นจะตอ งทําการฝก กอนการทดลองจนเปนที่นาพอใจ
2. ใชคําชี้แจงที่ชัดเจนไมซับซอน โดยจะตองทําใหผูไดรับการทดลองเขาใจทุกคน
และพร อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกระบวนการทดลองตามกํ า หนดได จะต อ งใช คํ า ชี้ แ จงที่ ง า ย ชั ด เจน
เหมาะสมกับกลุม ผูรับการทดลอง และจะตองไมซับซอนจนเกิดความสับสนหรือไมสามารถจําได
และควรมีการตรวจสอบความเขาใจของผูรับการทดลองใหแนใจวาทุกคนเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติได
3. กํา หนดเวลาการทดลองที่เ หมาะสม จะตอ งกํา หนดเวลาที่เ อื้อ และสะดวก
สําหรับผูรับการทดลอง และจะตองไมใหเกิดความลําเอียงแกผูรับการทดลอง เชน ไมทําใหบางกลุม
ใชเวลาเชา บางกลุมใชเวลาบายเทานั้น หรือไมควรเปนเวลาที่เลิกเรียนแลวนักเรียนกําลังจะกลับบาน
เปนตน การกําหนดเวลาไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดการขาดหาย หรือมีผลตอความวิตกกังวลหรือความ
ตั้งใจในการทดลอง
4. ปฏิบัติตอผูทดลองอยางเทาเทียมกัน ผูทดลองจะตองทําการทดลองไมวาจะเปน
กลุมทดลองหรือกลุมควบคุม การทําตัวเปนกลางไมลําเอียงในการทดลองถือวาเปนสิ่งสําคัญ แมแต
ภาษาวาจา หรือภาษากาย หรือปฏิสัมพันธท่ีมีตอกลุมควบคุมและกลุมทดลองตางกัน ก็อาจมีผล
ตอตัวแปรตามได ถือวาเปนการแสดงถึงความตองการของผูทดลองที่ตองการใหเปนผลไปตามสมมติฐาน
ตลอดจนการสังเกตพฤติกรรม การตรวจใหคะแนนผูทดลองจะตองพยายามลดความลําเอียงใหมากที่สุด
5. ดําเนิ นการทดลองอยางเอาจริ งเอาจั งตลอดกระบวนการทดลอง ในทุ กๆ เงื่อนไข
การทดลอง เพื่อใหทุกเงื่อนไขสงผลตอตัวแปรตามตามที่ควรจะเปน การไมเอาจริงเอาจังกับกลุมควบคุม
เปนการลําเอียงของผูทดลองที่จะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนที่สําคัญในการทดลอง
6. ลดหรือกําจัดสิ่งที่ไมดีที่เกิดจากการทดลอง การทดลองบางครั้งสงผลตอความคิด
ความรูสึก เจตคติ ความวิตกกังวล เปนตน ผูทดลองจะตองหาวิธีลดหรือกําจัดสิ่งที่ไมดีที่เกิดจาก
การทดลอง ซึ่งถือวาเปนจรรยาบรรณของการวิจัยลักษณะหนึ่ง
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ผลการทดลองสามารถสรุปพาดพิงไดอยางไรบาง
การสรุปพาดพิงผลการทดลองหรือความตรงภายนอก (External Validity) เปนการแสดงใหเห็นวา
ผลการวิจัยสามารถนําไปใชไดหรือเปนจริงในกลุมอื่นที่ตองการนอกเหนือจากกลุมตัวอยางหรือไม
ความตรงภายนอกมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. ความตรงตามประชากร (Population Validity) คือ ผลการทดลองเปนจริงในกลุม
ประชากรที่ระบุไวในการวิจัย (Target Population) การวิจัยจะตองมุงใหเกิดความตรงประเภทนี้เปนอันดับแรก
โดยการเลือกวิธีสุมกลุมตัวอยางที่เหมาะสม
2. ความตรงตามสภาพแวดลอม (Ecological Validity) คือ ผลการวิจัยสามารถสรุป
พาดพิงผลการวิจัยไปยังสภาพแวดลอมที่ตางกันได เชน ในกรณีที่มีการทดสอบกอนการทดลองไดผล
การทดสอบหลั ง การทดลองแบบหนึ่ ง ถ า ไม มี ก ารทดสอบก อ นการทดลองจะได ผ ลการทดสอบ
หลั ง การทดลองเหมื อ นกั น หรื อ ไม หรื อ ในกรณี ท่ี บ อกเหตุ ผ ลการทดลองกั บ ไม บ อกจะได ผ ล
การทดลองเหมือนกันหรือไมเพราะสภาพแวดลอมตางกัน การวิจัยบางเรื่องอาจสรุปพาดพิงไปยัง
สภาพแวดลอมที่หลากหลายได
3. ความตรงตามชวงเวลา (Temporal Validity) ผลการวิจัยสามารถสรุปพาดพิง
ไปยังชวงเวลาหรือวงจรที่แตกตางกันได เชน ผลการทดลองกระตุนความสนใจ อาจไดผลดีในชวงที่ผูรับ
การทดลองพบความสํ า เร็ จ แต อ าจไม ไ ด ผ ลเท า ที่ ค วรในช ว งปกติ ผลการทดลองบางอย า ง
อาจไดผลดีเฉพาะในชวงฤดูกาลหนึ่ง หรือชวงเวลากลางวัน เปนตน
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ขอสังเกตเกีย่ วกับผลงานวิจัย
ป จ จุ บั น นี้ มี ผ ลงานวิ จั ย เชิ ง ทดลองที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนมากมาย ที่ มี ก ารตี พิ ม พ
ในวารสาร มีการเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ มีการเผยแพรในสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอื่นๆ
ผลงานดังกลาวมีคุณภาพแตกตางกัน บางเรื่องอาจถือไดวาไมมีคุณภาพเพียงพอ อันเนือ่ งมาจากผูว จิ ยั
ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ดังขอสังเกตที่จะกลาวตอไปนี้ ไดมาจากการศึกษางานวิจัยหลายเรื่อง
และพบประเด็นที่สมควรปรับปรุงแกไขเพื่อใหผลงานวิจัยมีคุณภาพดีขึ้น
1. ชื่อเรื่องวิจัย
ชื่อเรื่องวิจัยเชิงทดลองที่ใชในการทําผลงานวิชาการ มีขอสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข
เชน ไมสื่อถึงการทดลอง ใชภาษาไมเหมาะสม และภาษาฟุมเฟอย ระบุสาระสําคัญไมครบถวน ระบุสิ่งที่ไมจําเปน
ไมระบุตัวแปรตาม แสดงทิศทางของการวิจัยไมถูกตองตามแนวทางของการทดลอง เปนตน ชื่อเรื่องที่ดี
ควรมีลักษณะดังนี้
− แสดงความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยระบุ
ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
− ใชภาษากระชับและถูกหลักไวยากรณ และไมควรระบุถงึ สิ่งที่ไมจําเปน
− ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม มีความสมเหตุสมผลเปนไปตามหลัก
วิชาและทฤษฎี
ตัวอยางชื่อเรื่องและการปรับปรุง
“การศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญ ของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนได ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากการฝกโดยใชกิจกรรมการเลน
พื้นบาน”
ปรับปรุงเปน “ผลของการใชกิจกรรมการเลนพื้นบานที่มีตอความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีความบกพรองทางสถิติปญญา”

ตัวอยางที่ 1

ตัวอยางที่ 2

“การพัฒนาทักษะทางภาษาเรื่องผลไมนากิน โดยใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับ
นักเรียนออทิสติก”

ปรับปรุงเปน “อิ ท ธิ พ ลของการใช สื่ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ มี ต อ การพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษา
ของนักเรียนออทิสติก”
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“ผลการใชเกมคณิตศาสตร เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็มของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล...จังหวัด... ”
ปรับปรุงเปน “ผลการใชเกมคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1” หรือ
“ผลของการใชเกมคณิตศาสตรที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บวก ลบ คูณ
และหารเลขจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1”
ตัวอยางที่ 3

“การศึกษาการจัดกิจกรรมการเลนในศูนยกิจกรรมเสรี เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของเด็กปฐมวัย”
ปรับปรุงเปน “ผลของการจัดกิจกรรมการเลนในศูนยกิจกรรมเสรีที่มีตอความคิด สรางสรรคของเด็ก
ปฐมวัย”

ตัวอยางที่ 4

“การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ข องนั ก เรี ย น
ชั้น มั ธยมศึกษาป ที่ 6 ที่ ไดรับการสอนโดยใช ห ลั กการเรียนเพื่อรอบรู ที่มีการสอน
ซอมเสริมตางกัน”
ปรับปรุงเปน “ผลของรูปแบบการสอนซอมเสริมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6”
ตัวอยางที่ 5

2. จุดประสงคการวิจัย
ผู วิ จั ย จะต อ งระบุ อ ย า งชั ด เจนว า ต อ งการหาคํา ตอบอะไรบ า งในการวิ จั ย โดยเขี ย นเปน
จุ ด ประสงค ข องการวิ จั ย เป น ข อ ๆ อย า งเฉพาะเจาะจงจนสามารถเห็ น แนวทางในการเลื อ ก
แบบแผนการวิจัยได ชื่อเรื่องแสดงใหเห็นปญหาการวิจัยแบบกวางๆ สวนจุดประสงคจะระบุปญหา
การวิจัยที่เฉพาะเจาะจง ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการเขียนจุดประสงคการวิจัยจากผลงานวิจัย คือ
1) มีความตองการศึกษาผลของตัวแปรอิสระมากกวา 1 ตัว เชน ตองการศึกษาทั้งผลสัมฤทธิ์
ความพึงพอใจ และความฉลาดทางอารมณเปนตน ทั้งๆ ที่วิธีสอนที่ใชทดลองมีลักษณะที่สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทานั้น ผูวิจัยควรเลือกตัวแปรตามที่เปนอิทธิพลของตัวแปรอิสระโดยตรง
ถาจะมีตัวแปรตามอื่นๆ อีกจะตองออกแบบการสอนใหมีอิทธิพลตอตัวแปรตามนั้นดวย
2) มีการระบุแนวทางการวิจัยที่ไมเหมาะสม เชน ระบุวาตองการศึกษาความแตกตางระหวาง
คะแนนทดสอบกอนกับคะแนนทดสอบหลังการทดลอง ซึ่งจะทําใหไดคําตอบที่ไมสามารถยอมรับไดวา
วิธีสอนนั้นๆ ไดผลดี เพราะโดยสามัญสํานึกแลวไมวาสอนอยางไรก็ตามคะแนนทดสอบหลังยอมสูงกวา
คะแนนทดสอบกอนการทดลองอยูแลว ในการใชกลุมเดียวที่มีการทดสอบกอนและทดสอบหลัง
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ควรระบุวาคะแนนทดสอบหลังสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเทาไร เชน 40 เปอรเซ็นต หรือกรณีที่มีการทดสอบ
หลังการทดลองอยางเดียว ควรระบุวาคะแนนสอบถึงเกณฑที่กําหนด เชน 80 เปอรเซ็นต เปนตน
3) ใชภาษาที่ไมแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลโดยตรง จะตองตีความถึงจะเขาใจวา
การสอนของกลุมทดลองสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกวาการสอนของกลุมควบคุม ตัวอยางเชน
“เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังการทดลองระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีโครงงานกับกลุมที่สอนดว ย
วิธีปกติ” ถาจะปรับปรุงใหดีขึ้นควรระบุวา “เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร
ที่เปนผลจากการสอนดวยวิธีโครงงานกับการสอนดวยวิธีปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4”
หรือ “เพื่อศึกษาผลของวิธีสอนแบบโครงงานที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4” เปนตน
4) ระบุจุดประสงคที่ไมใชจุดประสงคของการวิจัย เชน เพื่อพัฒนาจริยธรรมโดยใชกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน หรือเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใชแผนผังความคิด เปนตน เพราะการวิจัยเชิงทดลอง
มุงศึกษาผลของตัวแปรอิสระเทานั้น โดยอาจดําเนินการทดลองระยะสั้นก็สามารถเห็นผลของตัวแปรตามแลว
การที่นักเรียนเกิดการเรียนรูจากการทดลองก็ไมถือวาเปนจุดประสงคของการวิจัย
3. สมมติฐาน
สมมติฐาน คือ ขอความที่คาดคะเนคําตอบของการวิจัย ซึ่งจะทําใหเห็นแนวทางในการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และคําตอบตามจุดประสงคการวิจัย หรือคําถามการวิจัย การวิจัยเชิงทดลอง
จําเปนตองมีสมมติฐาน เพราะการทดลองอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีที่สามารถคาดคะเนคําตอบได
การตั้งสมมติฐานจะตองอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ครอบคลุมจุดประสงค
และมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ขอสังเกตในการระบุสมมติฐานของผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
การสอนมีดังนี้
1) มี ก ารเขี ย นสมมติ ฐ านที่ นํ า ไปสู ก ารใช แ บบแผนการวิ จั ย ที่ ไ ม เ หมาะสม เช น ระบุ ว า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองนั้น เปนที่พบเห็นทั่วไป ซึ่ ง ไม
สมเหตุสมผลในการวิจัยในหลายกรณี โดยเฉพาะกรณีที่ตัวแปรตามเปนผลสัม ฤทธิ์ทางการเรีย น
เพราะสอนดวยวิธีใด คะแนนหลังสอนก็ยอมสูงกวาคะแนนกอนสอน ถึงแมใชวิธีสอนแบบดั้งเดิมก็ตาม
ควรตั้ง สมมติฐ านวา คะแนนผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นหลัง สอนสูง กวา กอ นสอนมากนอ ยเพีย งใด
เชน 40 เปอรเซ็นต สําหรับในกรณีที่ตัวแปรตามที่ไมใชเนื้อหาการเรียนรู เชน ความมีวินัย แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
สมรรถภาพทางรางกาย เจตคติ เปนตน สามารถตั้งสมมติฐานเพื่อหาความแตกตางระหวางกอน
กับหลังการทดลองได เพราะการทดลองอาจไมสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะดังกลาวไดเสมอไป
ถาแสดงใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับไดแลว
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2) สมมติฐานเปนการคาดคะเนคําตอบโดยการนําเอาจุดประสงคมาเปลี่ยนใหเปนสมมติฐาน
ที่จริงจุดประสงคก็คือ ปญหาการวิจัยยอยๆ นั่นเอง เพียงแตแปลงประโยคที่ตองการหาคําตอบมาเปน
ประโยคที่คาดคะเนคําตอบ ดังนั้น ขอบกพรองของจุดประสงคที่กลาวขางตนก็คือ ขอบกพรองของ
สมมติฐานเชนเดียวกัน
3) ควรมีสมมติฐานสําหรับการวิจัยเชิงทดลองและควรระบุทิศทางดวย ที่พบทั่วไปมักจะระบุวา
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการสอนของกลุมทดลองแตกตางจากของกลุมควบคุม ที่ควรคือ ตองระบุวา
ของกลุมทดลองสูงกวาของกลุมควบคุม เพราะผูวิจัยตองศึกษาและเลือกนวัตกรรมที่ดีกวาที่ทําอยูเดิม
4) ไมจําเปนตองระบุระดับความมีนัยสําคัญไวในสมมติฐาน เพราะการวิเคราะหทางสถิติ
มีแนวทางที่ถือปฏิบัติทั่วไปอยูแลววา จะใชระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ลงไป นอกจากมีความ
ตองการเฉพาะที่จะใช ที่ระดับ .10 หรือ .01 ลงไปก็สามารถระบุได โดยอาจนําไประบุไวในการวิเคราะห
ขอมูลแตตองมีคําอธิบายเหตุผลประกอบ
5) ตองเขียนสมมติฐานที่สมเหตุสมผลและสามารถทดสอบได ตัวอยางที่ไมสามารถทดสอบได
เชน ระบุวาแผนการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหการสอนวิชาวิทยาศาสตรมีคุณภาพ
จะเห็นวาไมรูตัวแปรตามคืออะไร นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดเปนผลจากการจัดการเรียนรูมิใชเกิด
จากแผนการจัดการเรียนรู
4. ขอบเขตในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยเปนการกําหนดขอจํากัดของการวิจัย ซึ่งจะระบุวาสามารถสรุปพาดพิง
ไปไดกวางขวางเพียงใด โดยการระบุประชากรเปาหมาย ระบุวาปญหาการวิจัยกวางขวางครอบคลุม
อะไรบางโดยการระบุตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ระบุเนื้อหาในการทดลองเมื่อตองการจํากัดวา
ผลการวิจัยจะเปนจริงเฉพาะเนื้อหาทํานองเดียวกัน ระบุชวงเวลาเชา บาย หรือภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 เมื่อคิดวา
ผลการวิจัยจะเปนจริงในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้นถาไมเชนนั้นก็ไมตองระบุ
ผูวิจัยจะตองมีเหตุผลทางวิชาการเพียงพอที่จะกําหนดขอบเขตตางๆ เชน การทดลองสอน
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 หรือ 2 ก็นาจะไดผลทํานองเดียวกัน จึงไมจําเปนตอง
กําหนดใหภาคเรียนเปนขอบเขต ขอสังเกตในการกําหนดขอบเขตการวิจัยมีดังนี้
1) มีการระบุสิ่งที่ไมใชขอบเขตลงในหัวขอขอบเขต ที่พบเสมอคือ การระบุกลุมตัวอยางที่ถูก
ควรนําไปไวในการดําเนินการวิจัย เพราะการระบุประชากรจะชี้ใหเห็นถึงกลุมที่ตองการสรุปพาดพิง
ไปถึงก็เพียงพอแลว และกลุมตัวอยางไมไดบอกขอบเขตอะไร
2) มีการระบุสิ่งที่ไมจําเปน หรือไมสมควร เชน ใชเวลาในการทดลอง 10 ครั้ง เพราะเปนสิ่งที่ผูวิจัย
จะต อ งกํ า หนดจํ า นวนครั้ ง การทดลองให ส ามารถเห็ น ผลของตั ว แปรอิ ส ระ ซึ่ ง ควรระบุ ไ ว ใ นการ
ดําเนินการทดลอง
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3) ไมมีการระบุขอบเขตของการวิจัย ทําใหผูอานตองหารายละเอียดที่ระบุไวในหัวขออื่น เชน
อาจจะระบุประชากรไวในการดําเนินการวิจัย อาจจะหาตัวแปรจากสมมติฐานเปนตน อยางไรก็ตาม
ควรระบุขอบเขตเพื่อความสมบูรณของการวิจัย
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เปน การระบุถึง ประโยชนที่ไ ดจ ากขอ คน พบในการทดลองโดยตรง สว นมากขอ คน พบ
จากการทดลองเป น การประยุ ก ต ท ฤษฎี ไ ปใช ใ นการเรี ย นการสอน ซึ่ ง สามารถแสดงให เ ห็ น ถึง
การนําไปใชไดกวางขวางหลายประเด็น ขอสังเกตจากผลงานการวิจัยมีดังนี้
1) ระบุถึงประโยชนขางเคียงที่ไมจําเปน เชน นักเรียนไดพัฒนาทักษะ หรือเกิดการเรียนรู
หรือครูไดพัฒนาทักษะการสอน หรือไดแผนการสอนเรื่องที่ทําการทดลอง เปนตน
2) ไมระบุถึงประโยชนที่ไดจากขอคนพบใหชัดเจนและกวางขวางเพียงพอ ไดแตระบุรวมๆ
เชน ระบุวาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เปนตน
6. นิยามศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยจะตองนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อความเขาใจตรงกัน และเพื่อการวัดหรือการจัดกระทํา
ในการทดลอง ต อ งนิ ย ามตั ว แปรอิ ส ระทุ ก ระดั บ เช น การสอนแบบเพื่ อ นช ว ยสอนหมายถึ ง อะไร
การสอนแบบปกติหมายถึงอะไร จะตองอธิบายความหมายใหเห็นกระบวนการเรียนการสอนอยางชัดเจน
จนสามารถนําไปปฏิบัติได ตองนิยามตัวแปรตามใหสามารถนําไปใชในการสรางเครื่องมือได โดยการ
อธิบ ายใหเ ปน พฤติก รรมที่สัง เกตได สํา หรับ การนิย ามชื่อ เฉพาะ เชน นัก เรีย น หมายถึง นัก เรีย น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใชกลาวถึงสั้นๆ ในรายงานการวิจัย ขอสังเกตจากผลงานวิจัยมีดังนี้
1) ไมนยิ ามตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามใหครบถวน
2) มักจะไมนิยามการสอนตามปกติ หรือตามคูมือ ซึ่งจําเปนตองนิยามเพราะการสอนตามปกติ
หรื อ ตามคู มื อ ครู ก็ มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ไ ม เ หมื อ นกั น อาจเป น วิ ธี ที่ ดี ก็ ไ ด ถ า นิ ย ามไว ผู อ า นจะใช
วิจารณญาณไดเมื่อเห็นผลการวิจัย และผูวิจัยจะอภิปรายผลไดลกึ ซึ้งมากขึ้น
3) มี ก ารนิ ย ามที่ ไ ม เ ป น นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยไปเอาคํ า นิ ย ามมาจากตํ า รา จึ ง ไม เ ห็ น
พฤติกรรมที่สังเกตไดที่จะนําไปสรางเครื่องมือวัด
4) มีการระบุ รายละเอี ยดมากเกินไปจนไมใชนิ ยาม เชน มี การอธิบายโดยมีรายละเอียด
เปนขอๆ หลายขอ บางทีมีขอ ยอยลงไปอีก เชน นิยามการสอนแบบหนึ่งโดยใหรายละเอียดเปนขั้นตอนและมี
ขอยอยๆ ในแตละขั้นตอนอีก รายละเอียดเชนนี้ควรนําไปกลาวในเรื่องการดําเนินการวิจัย
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

เพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สาธิตพัฒนา
โรงเรียนสาธิตพัฒนา เลขที่ ๓๘๐ ถนนปัญญาอินทรา
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

โรงเรียนสาธิตพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนทีม่ กี ารเข้าออกของครูบอ่ ยมาก ครูรนุ่ ใหม่ทจี่ บปริญญาตรี
แล้วมาท�างานเป็นครู จะมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย เพราะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพียง ๑ ปี
ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะสามารถเป็นครูที่มีคุณภาพได้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ไม่ได้อยาก
เรียนครูมาตั้งแต่ต้น ความอดทน ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ที่ส�าคัญคือ จิตวิญญาณของการเป็นครูที่ต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนา ดังนั้น การจะสร้างครูดีมีคุณภาพ ต้องอาศัยเวลาและการออกแบบที่ดี
�งและก�รใช้
ประโยชน์จ�กแหล่ฒงเรีนาบทเรี
ยนรู้ ยนร่วมกัน (Lesson Study)
โรงเรียนได้แผนภู
ด�าเนิมิแนสดงก�รสร้
การพัฒนาครู
ด้วยกระบวนการพั
ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในรูปแบบกัลยาณมิตร
ผลิตภาพ
หนึ่งโรงเรี
นวัต๒๕๕๓
กรรม เป็นระยะ ๆ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยใช้แนว
นิเทศมาตั
้งแต่ปยีกนหนึ
ารศึก่งษา
การดำ
าเนิดนการปฏิ
งานการพั
นานวัยตนชุ
กรรมแหล่
ยนรูย้ในสถานศึ
กษา การแปรรูซปาโต
ผลิตมานาบุ
ภัณฑ์ทางการ
ความคิ
รูปฒ“โรงเรี
มชนแห่งงเรีการเรี
นรู้” ของศาสตราจารย์
มาเป็นแนวทาง
เกษตรจากผลผลิ
ต
ทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ
่
อาหารกลางวั
น
และจากชุ
ม
ชน
เพื
อ
่
การมี
พ
ในการปฏิรูปโรงเรียนโดยมีพื้นฐานหลักการของ “คุณภาพ (Quality) กับความเท่าเทียมอาชี(Equality)”
และมีรายได้
ระหว่างเรียนงการจั
ทำาให้ดการเรี
นักเรียยนและชุ
มชนมี
แหล่
้ในการนำ
ซึ่งหมายความถึ
นรู้ของครู
ต้องท�
าให้งเรีผยู้เรีนรู
ยนทุ
กคนได้ารผลผลิ
ับสิทตธิใทางการเกษตรมา
นการเรียนรู้ และคุณภาพ
แปรรูป เพืการเรี
่อเพิ่มยมูนรูลค่้สาูงให้
ก
บ
ั
สิ
น
ค้
า
ทางการเกษตรที
ม
่
อ
ี
ยู
ใ
่
นโรงเรี
ย
นและชุ
ม
ชน
สร้
า
งรายได้
กับนักงเรีการเรี
ยน ยนรู้ว่า
ขึ้น ซึ่งซาโตได้ให้ค�าจ�ากัดความของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็นชุใมห้ชนแห่
ในระหว่า“ส�
งเรีายหรั
น บและสร้
ให้กับยเกษตรกรในชุ
มชน วนอกจากนั
นักเรียานงรายได้
คือ โรงเรี
นที่ช่วยอบรมแล้
ให้ความรู้้นส�าโรงเรี
หรับยนยั
ครูงมีคืรอายได้
โรงเรีจาการขาย
ยนที่ให้การอบรม
สินค้าของผู
้
ป
ระกอบการธุ
ร
กิ
จ
จำ
า
นวนร้
อ
ยละ
๒๐
สามารถนำ
า
เงิ
น
ที
่
ไ
ด้
ไ
ปพั
ฒ
นาโรงเรี
ย
นในด้
างๆองถิ่น คือ
และการเรียนรู้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา และส�าหรับผู้ปกครองและคนในชุานต่
มชนท้
ส่วนลูกค้าโรงเรี
เองก็ยสนที
ามารถนำ
ที่บวมและให้
ริจาคไปช่คววามร่
ยลดหย่
ได้อีกรทางหนึ
วย
่ตนได้มาีสเงิ่วนนร่
วมมืออนภาษี
ในการปฏิ
ูปโรงเรี่งยด้น”
ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ผูบ้ ริหารโรงเรียนได้มโี อกาสเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ World
Association of Lesson Studies : WALS 2012 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเวทีของคุณครูและ
นักการศึกษาที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานการวิจัยที่เกิดจากการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
(Lesson Study) เพื่อพัฒนาผู้เรียน จึงได้น�าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาครูของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยในระยะเริม่ แรก ครูของโรงเรียนจะได้รบั การพัฒนาตนเองเพือ่ ให้เป็นครูมอื อาชีพ
ด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จับคู่บัดดี้ (Buddy)
จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระฯ หรือกลุ่มระดับชั้น โดยมีกลุ่มอาจารย์อาวุโส
ของโรงเรียนและผู้บริหารเข้าร่วมกลุ่ม PLC เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง และมีการพัฒนามาเป็นล�าดับจนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนทีค่ ณ
ุ ครูทกุ คนได้พฒ
ั นาตนเองในด้านการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยนวัตกรรม “เพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง
มิแสดงกระบวนก�รบริ
สร้าแผนภู
งชุมชนแห่
งการเรียนรู้สู่ผจู้เ�คเงิ
รียนนจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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พลิกผันขัมาสรรค์
สร้�าเนิงนง�น
้นตอนก�รดำ

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กรอบแนวคิ
ตกรรม “เพื
วมคิด มิตรร่วก�รดำ
มทาง�เนิสร้นาง�นต�มหลั
งชุมชนแห่งกการเรี
ยนรู้
ระบบ ดลำในการพั
�ดับก�รฒนานวั
ขั้นตอนก�รดำ
�เนิ่อนนร่
ง�น
ปรัชญ�
สู่ผู้เรียน”คุใช้
ลักการพั
วย ๕ ขั้นตอน
โดยครู
ณหภ�พ
ปฏิฒบนาบทเรี
ัติ ยนร่วมกัน (Lesson Study) ประกอบด้
ของเศรษฐกิ
จพอเพี
ยง ผู้สอน
ออกแบบ ๖ การจัดท�าแผนการจั
การเรียนรู้ดท้วี่ ยแนวคิดศึก๕ษาความพร้
STEPs อผ่มโดยพิ
านกลุจ่มารณาถึ
ชุมชนแห่
งการเรี
นรู้
1
ศึกดษาสภาพการณ์
งความพร้
อม ย(พอประม�ณ)
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community) ทีในการดำ
่ประกอบด้
วย โดยพิ
Model
Teacher
จะดำาเนินการ
าเนินงาน
จารณาสภาพปั
จจุบันBuddy
ของการดำาเนินงาน
(Co-Teacher) Mentor Expert หรือ Supervisor และ Administrator
จ�านวน
๕ คน ดังแผนภาพ
ด้านการแปรรูปผลผลิ
ตทางการเกษตรที
่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ

Act

Check

Do

Plan

และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
2
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
3
จัดวางระบบและจัดทำา
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
และแผนบริหารความเสี่ยง มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
4
ดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
5
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
นิเทศติดตามผลการทำางาน ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขั้นตอนการด�าเนินงานพัฒนา
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
๑ ขั้นเตรียมการ
6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
๑) ประชุมทีมผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อระดมสมอง เรืกั่อบงเป้การพั
นาครูใ้มห้ค่เาป็ของการดำ
นครูมืออาชี
โดยจั
ด
าหมายฒความคุ
าเนินพงาน
(พอประม�ณ,
โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ ก�าหนดให้มีการประชุ
อบรมเชิ
งปฏิบัติการประจ�าปี ตลอดปี
มีเหตุผมล,มี
คุณธรรม)
การศึกษา 7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
๒) ก�าหนดเป็นภาระงานประจ�าในการพัฒนาตนเองของครู
ที่จ่เะต้
ร่วเป็มอบรม
และประชุ
ม ้งต่อไป
และปัญหาที
กิดขึอ้นงเข้
เพื่อาใช้
นข้อมูลในการดำ
าเนินงานครั
เชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อ(รอบรู
พัฒนาวิ
้) ชาชีพครู (EDUCA 2012 จนถึง
ปัจจุบัน) 8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
๓) เพือ่ น�ามาแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ตามตารางที
ดั ให้ แล้วน�่เป็านไปปรั
บใช้ตใ่อห้ไปเหมาะกั
ใช้เป็นจ่ สารสนเทศที
ประโยชน์
(รอบรู้,บมีการ
คุณธรรม)

จัดการเรียนการสอน
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๒ ขั้นด�าเนินงาน
๑) จัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้วยกระบวนการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning
Community) ด้วยการให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นศึกษากระบวนการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันจากวีดิทัศน์์เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู ชุด Under standing Lesson Study
๒) จัดกลุ่มครูในการพัฒนาบทเรียนร่วมกันโดยการจัดตารางเวลาของ Model Teacher Buddy
และกลุ่ม PLC ให้ว่างตรงกัน เพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกันทุกขั้นตอน ดังนี้
• ขั้น Analyze มีจุดประสงค์ให้ครู Model Teacher มีความชัดเจนกับเนื้อหาสาระที่จะสอน
ในชั่วโมงนั้น ๆ โดยการเขียนวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ของครูให้ตรงตามตัวชี้วัดในมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ครูก�าลังจะสอน ครูต้องมีความชัดเจนว่าจะสอนอะไร และนักเรียนต้องได้อะไรในสิ่งที่ครูต้องการ
สอนในชั่วโมงนั้น ๆ
• ขั้น Plan ครูที่เป็น Model Teacher น�าแผนการจัดการเรียนรู้มาเล่าในกลุ่ม PLC ว่าตนเอง
จะสอนเรือ่ งอะไร มีวตั ถุประสงค์ทงั้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ หรือค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์อะไร
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การดำ
า
เนิ
น
งานการพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมแหล่
เรียนรู
้ในสถานศึ่ยนสะท้
กษา การแปรรู
ปผลิตภัณโดยผู
ฑ์ทางการ
และบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อน�างมาร่
วมแลกเปลี
อนคิด (Reflect)
้สังเกตการสอน
เกษตรจากผลผลิ
อ่ อาหารกลางวั
และจากชุ
มชน
บันทึกวีตดทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
ิทัศน์พฤติกรรมการเรียนของเด็ก โดยค�
านึงว่าเด็กทุกนคนได้
เรียนรู
้หรือเพืไม่อ่ การมี
หากมีอาชี
นักพเรียนไม่ได้
และมีรายได้
ระหว่
งเรีผยู้สนอนท�
ทำาให้
นักาเรีงไรเพื
ยนและชุ
แหล่
งเรีเรียยนรูนรู้ในการนำ
าผลผลิ
เรียนรู
้คุณาครู
าอย่
่อให้เมด็ชนมี
กคนนั
้นได้
้ และปฏิ
สัมพัตนทางการเกษตรมา
ธ์ระหว่างเด็กเป็นอย่างไร
แปรรูป เพืจากการท�
่อเพิ่มมูลาค่งานแบบร่
าให้กับสินวค้มมื
าทางการเกษตรที
่มีอยู่ในโรงเรียนและชุ
สร้างรายได้(กลุ
ให้่มกับPLC)
นักเรีต้ยอนงท�าความ
อรวมพลัง (Collaborative)ในขั
้นนี้ผู้สมังชน
เกตการสอน
ในระหว่าตกลงกั
งเรียน นและสร้
งรายได้ใอห้ะไรตรงไหนบ้
กับเกษตรกรในชุ
มชน นอกจากนั
้น โรงเรี
จาการขาย
ก่อนว่ าใครจะดู
าง และจดบั
นทึกประเด็
นส�าคัยญนยัๆงมีเพืรายได้
่อน�ามาร่
วมสะท้อนคิดใน
สินค้าของผู
รกิจ จำาเป็นวนร้
๒๐ สามารถนำ
นทีด่ไในสิ
ด้ไปพั่งทีฒ่ไปสั
นาโรงเรี
ยนในด้านต่างๆ Model
ขั้น้ปต่ระกอบการธุ
อไป ขั้น Reflect
นขั้นอทียละ
่ทุกคนมาร่
วมกันสะท้าอเงินคิ
งเกตการสอนของครู
ส่วนลูกค้าTeacher
เองก็สามารถนำ
่บริจาคไปช่
วยลดหย่เป็อนนภาษี
ได้อีกทางหนึ
่งด้วอยน หลังจากนั้นกลุ่ม PLC จะเป็น
โดยให้าเงิครูนทีModel
Teacher
ผู้ Reflect
ตนเองก่
ผู้สะท้อนคิดผ่านพฤติกรรมเด็กที่ได้ไปสังเกตมา โดยการดูผ่านคลิปที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้) โดยมี
หลักการของการสะท้อนคิดว่าต้องสนทนาเชิงบวก (Positive Dialogue)
• ขั้น Redesign หลังจากที่ครู Model Teacher ได้รับการสะท้อนคิดก็สามารถน�าข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะไปปรับแผนการจัดการเรียนรู้ (Redesign)เพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถน�าไปใช้
ในการสอนกับนักเรียนห้องเรียนต่อไป(กรณีสอนหลายห้องเรียน)
ทั้งหมดนี้จะเป็น LS1 (วงจรที่ ๑) และ ในเดือนถัดไปก็ควรด�าเนินการท�า LS2 และLS3
อย่างต่อเนื่อง ใน ๑ ภาคเรียน ควรท�าได้อย่างน้อย ๑ – ๓ ครั้ง
๓) ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนก�าหนดให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด๕ STEPs
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ๑. ขั้นตั้งค�าถาม (Learning to Question) ๒. ขั้นแสวงหาสารสนเทศ (Learning
to Search) ๓.ขั้นสร้างความรู้ (Learning to Construct) ๔.ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate)
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๕.ขัแผนภู
้นตอบแทนสั
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Service)
๔) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาผ่านนวัตกรรม “เพื่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง สร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรูส้ ผู่ เู้ รียน” ซึง่ ท�าให้คณ
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ั หาข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยการท�าวิจยั ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน
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ขั้นตอนก�รดำ�เนิ
ตลอดระยะเวลา
๔ นปีง�น
ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตพัฒนาได้ใช้นวัตกรรมดังกล่าวในการบริหารและ
จัดการงานวิชาการของโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูทุกคนให้เป็นครูที่มีศักยภาพ มีความสามารถในการจัด
ระบบ ทีลำ�่สดั่งบผลต่
ก�รอผู้เขัรี้นยตอนก�รดำ
�เนินยง�น
�เนินง�นต�มหลั
กปรัตชกรรม
ญ�
การเรียนการสอน
นให้มีผลการเรี
นที่ดีขึ้น โดยมีก�รดำ
เส้นทางของการพั
ฒนานวั
คุณภ�พ
ปฏิบัต“เพื
ิ ่อนร่วมคิด มิตรร่วมทาง สร้างชุมชนแห่งของเศรษฐกิ
ง ง
ดังกล่าวมาเป็
นนวัตกรรม
การเรียนรู้สู่ผจู้เพอเพี
รียน” ยมาจนถึ
ศึกษาสภาพการณ์ที่
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ปัจจุบัน ดังแผนภาพ 1

ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ผลผลิตยทางการเกษตรที
่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตพัฒนาให้เป็นด้ชุานการแปรรู
มชนแห่งปการเรี
นรู้
และการมีงานทำ
าของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
(Developing Our School into A Learning
Community)
2
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
3
จัดวางระบบและจัดทำา
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
และแผนบริหารความเสี่ยง มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
4
ดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
5
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
นิเทศติดตามผลการทำางาน ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิบจครู
ารณาตั
อง
ผลจากการใช้นวัตกรรมดั6งกล่าว ส่ประเมิ
งผลท�นผลการทำ
าให้เกิดางาน
การเปลี่ยนแปลงกั
นักดเรีสิยนนผลการดำ
และผูา้บเนิรินหงานเพื
าร ดั่องหาความสอดคล้
นี้
บเป้าหมายวมมื
ความคุ
้มค่าของการดำ
าเนินงาน (พอประม�ณ,
๑) สร้างความเป็นเพื่อนร่วมงานของครู และมีการท�ากังานแบบร่
อรวมพลั
ง (Collaborative)
มีเหตุ
ผล,มี
คุณธรรม)
ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) โดยกลุ่มชุมชนแห่งการเรี
ยนรู
้ทางวิ
ชาชีพ (PLC)12
7
ดำ
า
รงรั
ก
ษา
เป็
น
การถอดประสบการณ์
การดำาเนิ
นงาน
ทั้งผลงานที
๒) นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากการท�างานแบบร่
วมมื
อรวมพลั
ง ่เป็นเลิศ
และปัญหาที
ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(Collaborative Learning) ในห้องเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรี
ยนรู่เกิ้ขดองครู
้)
๓) ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ สื่อสาร(รอบรู
และการท�
างานแบบร่วมมือรวมพลังอย่าง
8
รายงานผล
จั
ด
ทำ
า
รายงานผลเพื
่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใกล้ชิดกับครูมากขึ้น
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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ข้อคิด ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนานวัตกรรม
พบว่าการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (LS) เป็นกระบวนการท�างานที่มีระบบ แต่สามารถยืดหยุ่นได้
และไม่ตายตัว ท�าให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความเครียดหรือกดดันแต่อย่างใด การท�างานกับกลุ่มคนที่มีความ
เข้าใจและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง จะมีความสุขในการท�างาน แม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างในระยะเริ่มต้น
ของการพัฒนา แต่การท�างานที่จริงใจและจริงจังของผู้บริหารและผู้ร่วมงานจะท�าให้ปัญหาต่าง ๆ
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
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เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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SBAC TEEN PREGNANCY PREVENTION
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ๔๙/๑๗๘ หมู่ ๘
ถนนรัตนธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

คุณค่าความหมายของ “เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” ในสังคมไทย และ เพศสัมพันธ์ของเยาวชน
เป็นเรื่องผิดบรรทัดฐานทางสังคม ท�าให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุจากทั้งกฎหมาย องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ เช่น โรงเรียนและ
โรงพยาบาล แม้แต่ในชุมชนและครอบครัวของเยาวชนหญิงเอง ไม่ว่าสิทธิการมีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก เลือกปฏิบัติ การได้รับข้อมูลข่าวสารในการตัดสินใจ การรับบริการที่ปลอดภัยและ
รอบด้านทีเ่ กีย่ วกับการตัง้ ครรภ์ และ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ประเทศไทยมีการคลอดบุตร
ของแม่วัยรุ่น สูงถึงวันละ ๑๔๐ ราย หรือประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ ราย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัจจุบัน
งและก�รใช้้งปครรภ์
ระโยชน์
�กแหล่ในจ�
งเรียานรู
้ ้ ร้อยละ ๘๐ เป็นการตั้งครรภ์
คิดเป็นอัตราส่วนร้แผนภู
อยละมิแสดงก�รสร้
๒๐-๓๐ �ของการตั
ทั้งจหมด
นวนนี
แบบไม่ตั้งใจ ร้อยละ ๓๐ น�าไปสู่การท�าแท้ง เนื่องจากเยาวชนหรือวัยรุ่น เป็นวัยที่ควรจะต้องอยู่ในช่วง
ผลิตภาพ
หนึ่งโรงเรี
นวัตยกรรม
ของการศึ
กษาเล่ยานหนึ
เรียน่งหากวั
รุ่นตั้งครรภ์ในช่วงอายุนี้
การดำาเนิวินทงานการพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมแหล่
้ในสถานศึ
การแปรรู
ตภัณวศึฑ์กทษาเปิ
างการดการเรียน
ยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุงเรีรกิยจนรูนนทบุ
รี เป็กนษาวิทยาลั
ยทางด้ปาผลิ
นอาชี
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวั
นและจากชุ
มชน
อาชีจึงพมีนกั เรียน
การการสอนระดั
บประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนี
ยบัตรวิชาชี
พชัเพื
น้ สูอ่ งการมี
(ปวส.)
และมีรายได้
างเรีตยั้งนแต่ทำ๑๕
าให้น- ัก๒๕
เรียนและชุ
ผลผลิกต่อทางการเกษตรมา
นักศึรกะหว่
ษาอายุ
ปี เป็นวัมยชนมี
ที่เป็แนหล่
กลุง่มเรีเสีย่ยนรู
งต่้ใอนการนำ
การตั้งาครรภ์
นวัยอันควร คิดเป็นร้อยละ
แปรรูป เพื๐.๖๕
่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียนจากการเฝ้
และสร้างรายได้
ให้กับาเกษตรกรในชุ
ชนนาผู
นอกจากนั
้น โรงเรียทนยัี่ปงรึมีกรษาจ�
ายได้านวนนั
จาการขาย
าระวังและส�
รวจโดยฝ่ายพัมฒ
้เรียนและอาจารย์
กเรียนทั้งหมด
สินค้าของผู
้ประกอบการธุ
จ จำาดนวนร้
ยละ พบปั
๒๐ ญสามารถนำ
ด้ไปพัจฒา� นวน
นาโรงเรี
นในด้
๒,๖๐๐
คน โดยใช้รรกิะบบคั
กรองอSDQ
หาดังนี้ เสีาเงิย่ นงตัทีง้ ่ไครรภ์
๓๘ ยคน
คิดาเป็นต่
นร้าองๆยละ ๑.๔๖
ส่วนลูกค้าจึเองก็
สามารถนำขาองปั
เงินทีญ่บหาโดยการใช้
ริจาคไปช่วยลดหย่
อนภาษีDiagram
ได้อีกทางหนึ
ย
งค้นหาสาเหตุ
Fish Bone
พบว่่งาด้วจากการค้
นหาสาเหตุการตั้งครรภ์วัย
อันควร ปรากฏว่าสาเหตุหลักจากตัวนักเรียนขาดความรู้และทักษะ คือไม่รู้จักการป้องกัน ขาดทักษะ
การปฏิเสธและใช้เวลาว่างไปหมกมุ่นเรื่องเพศ ดังแผนภูมิ

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
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ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

้นตอนก�รดำ
พลิกผันขัมาสรรค์
สร้�าเนิงนง�น

5

ตรวจสอบการดำาเนินงาน /
นิเทศติดตามผลการทำางาน

6

ประเมินผลการทำางาน

7

ดำารงรักษา

8

รายงานผล

Đƚ

Act

Check

Do

Plan

วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้วงจร PDCA ดังนี้
ลำ�ดัวางแผนและออกแบบกิ
บก�ร ขั้นตอนก�รดำ�จเนิกรรมให้
นง�น เหมาะสมกัก�รดำ
นง�นต�มหลั
กปรักชิจญ�
๑. ขัระบบ
้น P (Plan)
บนักเรี�เนิ
ยนกลุ
่มเสี่ยง โดยใช้
กรรม
คุ
ณ
ภ�พ
ปฏิ
บ
ต
ั
ิ
ของเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
ง
SBAC TEEN PREGNANCY PREVENTION ได้แก่ เชิญผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงมาพูดคุย วางแผนอบรมให้
1 ้จักการป้
ศึกษาสภาพการณ์
ที่
ษาความพร้
อมโดยพิ
อม (พอประม�ณ)
ความรู้เรื่องเพศศึกษา การรู
องกันตนเองการรู
้จักปฏิศึกเสธ
โครงการให้
นักจเรีารณาถึ
ยนเลืงอความพร้
กกิจกรรมที
่ใช้
จะดำ่น
าเนิเรืน่อการ
นงาน
จารณาสภาพปั
เวลาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปหมกมุ
งเพศ เช่น การเล่ในการดำ
นดนตรีาเนิเล่
นกีฬโดยพิ
า การท�
างานหลัจจุงบเลิันกของการดำ
เรียน าเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
การบ�าเพ็ญประโยชน์ การส่งเสริมบุคลิกภาพ เป็นต้น
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
๒. ขั้น D (Do) ขั้นด�าเนินกิจกรรม
2 ้ เรื่องวิป้เคราะห์
้อมูลที่เ้งกีครรภ์
่ยวข้องไม่พร้พิอจมารณาเหตุ
ผลของการดำ
- การให้ความรู
องกันขการตั
“รู้ทันไม่
ท้อง” าเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
ผล) สิ่งถทีงุ ่โยางอนามั
รงเรียนดำาเนิยนเป็
การอยู
- การให้ความรู้ เรือ่ ง “ท้องไม่พร้อม” การสอนเรือ่ และทางอ้
งการคุมอก�มา(มีเนิเหตุ
ด การใช้
นต้น่และสามารถ
พัฒนา ต่่นอยอดได้
สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
- ท�ากิจกรรมที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดีกว่าไปหมกมุ
เรื่อง เพศ
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
- เชิญผู้ปกครองกลุ่มเสี่ยงมาพูดคุย
ผู้ประกอบการธุ
รกิจไหนที่สามารถมี
ความต้องการและทำางาน
๓. ขั้น C (Check) จากการด�าเนินกิจกรรม SBAC
TEEN PREGNANCY
PREVENTION
ได้บก้าเดื
ง อน เดือนละ ๑ ครั้ง
คณะด�าเนินมีการด�าเนินกิจกรรมตามแผน และตรวจเช็คกลุร่่มวเสีมกั่ยนงทุ
วางระบบและจัดทำดา กิจกรรมเป็นหรื
การกำ
าหนดแนวทางการทำ
างาน ควบคู
่กับการวางแผนบริ
๔. ขั้น A (ACT) 3การจัดท�จัาดมาตรฐานการจั
อการน�
าปัญหาอุปสรรคกลั
บมาพั
ฒนา หาร
แผนงานโครงการ
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
กิจกรรม
และแผนบริ
่ยง มีกPREVENTION
ารบูรณาการความรูกลุ
้เดิม่มทีเสี่มีม่ยาต่
ผลจากการท�ากิจกรรม SBAC
TEENหารความเสี
PREGNANCY
งจ�อายอด
นวนและมี
๓๘การศึ
คนกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู
้ รวมทั
้งนำาภูม๒ิปัญคน
ญาท้คิอดงถิ
พบว่านักเรียนไม่ตั้งครรภ์ จ�านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๓
และตั้งครรภ์
จ�านวน
เป็่นนมาใช้ให้เกิด
ร้อยละ ๕.๒๗ (นักเรียนที่ตั้งครรภ์จ�านวน ๒ คน ทางวิทยาลัประโยชน์
ยฯได้ดูแ(รอบรู
ลนัก้)เรียนเป็นอย่างดีไม่มีการทอด
4
การตามแผน
บัติงานตามแผนที
่กำาหนดไว้อย่างเต็
ลังความสามารถ
ทิ้งให้ไปภาระของสังคม โดยให้
นักดำาเรีเนิยนนเข้
าโครงการ SBAC ปฏิ
CARE
– เชิญผู้ปกครองมาพบ
– เยีมกำ่ยามบ้
าน
โดยเน้
น
การมี
ส
ว
่
นร่
ว
ม
และการลงมื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
อ
ิ
ย่
า
งจริ
งจัง สมำา่ เสมอ
นักเรียน - ให้นักเรียนเรียนภาคสมทบ - Counseling ติดตาม ดูแล และคอยให้ค�าปรึกษา)
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปั
ญหาที
่เกิดPREVENTION
ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
SBAC
TEEN
PREGNCY
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
- Counselin g
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ

ผลที่ได้รับจากกิจกรรม SBAC TEEN PREGNANCY PREVENTION
ผลทางตรง
- สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนที่เสี่ยงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้
- นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปหมกมุ่นเรื่อง เพศ และได้รับความรู้ มีทักษะ
ในการป้องกันตนเอง
ผลทางอ้อม
- เกิดความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัยในการแก้ไขปัญหานักเรียนเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
- เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานประกอบการ
- ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๗
จากการติดตามผลจนถึงปัจจุบนั มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมโดยคณะท�างานของกิจกรรมและ
กรรมการวิทยาลัย ฯ ตามปฏิทินการปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาระบบ
มิแสดงก�รสร้
�งและก�รใช้ประโยชน์บจัต�กแหล่
พบว่า ผลการด�าเนิแผนภู
นงานเป็
นไปตามมาตรฐานการปฏิ
ิงาน งเรียนรู้
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท�ากิจกรรม
ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรี
่งนวัตกรรม
- นัยกนหนึ
เรียนบางคนไม่
เข้าร่วมกิจกรรม
การดำาเนินงานการพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมแหล่
้ในสถานศึ
- ผู้ปกครองบางคนไม่เชื่อว่างลูเรีกยเป็นรูนกลุ
่มเสี่ยงต่กอษา
การตัการแปรรู
้งครรภ์ ปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
นและจากชุ
- นักเรียนบางส่วนได้รับแบบอย่างทีอ่ อาหารกลางวั
่ไม่ดีจากชุมชนแวดล้
อม มชน 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 100
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก

		
ไม่มีอะไรหรอก...
อาศัยเสียงสัมผัสจัดวรรคตอน
		
โลกหลากวิถีหลากชีวิต
แจ่มจันทร์เจิมฟ้าอ่าอ�ำไพ

เพียงจะบอกว่าทุกวันปั้นอักษร
ส่งสะท้อนบางสะเทือนเคลื่อนภายใน
นิรมิตทุกวัน “เป็นวันใหม่”
แจ่มใจแจ่มประจักษ์ด้วยอักษรา

ทักทายน้องดาวด้วยความรู้สึกภายในของครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยคนหนึ่งที่หลงใหลเสน่ห์แห่งพลังถ้อยค�ำ
ในภาษาของชาติ พี่มีความคิดเห็นส่วนตัวว่าครู (ภาษาไทย) น่าจะมีอะไร ๆ ที่จะท�ำให้นักเรียน “ประหลาดใจ” บ้าง
ในบางจังหวะเวลา แต่มไิ ด้หมายความว่าครูตอ้ งท�ำอะไรให้นกั เรียนรูส้ กึ ว่า “อยูเ่ หนือเขาทุกเรือ่ ง” ทีก่ ล่าวเช่นนีก้ ไ็ ม่ตอ้ งการ
ให้ครูตามใจนักเรียนไปเสียทุกเรื่องเช่นกัน
พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษ คือความวิเศษของชีวิตแต่คงไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นั่นหมายความว่า
ต้องผ่านการฝึกฝน อดทนเรียนรู้ ลองผิดลองถูก ผ่านกาลเวลาบ่มเพาะจนเกิดผลลัพธ์ทง่ี ดงามหรือสร้างสรรค์ได้ ดังนัน้ หากในครู
หนึ่งคนมีความสามารถหรือทักษะมากกว่าความรู้ในรายวิชาที่สอน เช่น แต่งค�ำประพันธ์ เล่นดนตรี ร้องเพลง วาดภาพ
เป็นนักพูด นักเล่า นักกีฬา หรือมีทักษะอะไร ๆ อื่น ๆ สักเรื่องสองเรื่อง พี่คิดว่านักเรียนของเราจะให้ความสนใจหรือทึ่ง
ในความสามารถพิเศษนัน้ ๆ พอทีจ่ ะดึงดูดใจให้เขาหันมาสนใจในรายวิชาทีค่ รูสอนมากขึน้ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาเพราะพีน่ กึ ย้อน
สมัยทีเ่ รียนชัน้ ประถมศึกษา พีป่ ระทับใจครูศลิ ปะทีว่ าดภาพทิวทัศน์ตา่ ง ๆ ติดไว้ทผี่ นังห้องเรียนและในสมัยนัน้ ไม่มวี ชิ าวาดภาพ
ระบายสีนำ�้ แต่ความรูส้ กึ ว่าอยากวาดได้อย่างครูบา้ งมีมาก พีก่ ใ็ ช้ดนิ สอวาดเลียนแบบภาพทีค่ รูวาดในยามว่างจนกลายเป็นนิสยั
และชอบตั้งแต่นั้นมา รวมถึงวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาพี่ประทับใจครูสอนวรรณคดีที่อ่านท�ำนองเสนาะได้อย่างไพเราะ
และบรรยายรายละเอียดค�ำประพันธ์จนแทบจะเห็นภาพตามไปด้วย และในช่วงนั้นพี่ก็เริ่มเขียนกลอนรัก ๆ แบ่งให้เพื่อน ๆ
ในห้องอ่านว่าง ๆ ก็วาดภาพด้วยปากกาบ้างดินสอบ้างติดไว้ที่หน้าต่างห้องเรียนให้เพื่อน ๆ ดู จนกลายเป็นว่าพี่ชอบอ่านและ
ชอบแต่งค�ำประพันธ์ไปด้วยแทบไม่รตู้ วั ทีเ่ ล่ามาเพียงจะบอกน้องดาวว่า เราควรระลึกอยูเ่ สมอว่าทุกย่างก้าว “ขณะทีเ่ ป็นครู”
มีสายตาอีกนับสิบนับร้อยคู่จ้องมองอยู่ บางคู่อาจมองอย่างชื่นชมเลื่อมใสศรัทธา บางคู่อาจมองอย่างเฉยชา จึงจ�ำเป็นที่ครู
ต้องระมัดระวัง “ภาพแห่งการเป็นแบบอย่างที่ดี” อยู่ตลอดเวลาด้วย
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พีเ่ ห็นว่าความสามารถพิเศษเป็นเพียงส่วนเสริมหรือสนับสนุนให้ครูสอนนักเรียนได้งา่ ยหรือสะดวกขึน้ แต่ภารกิจหลัก
ของครูก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูต้องคิดต้องท�ำอยู่เป็นกิจวัตร พูดถึงกิจกรรมการเรียนการสอน พี่สังเกต
เห็นว่า “คล้ายๆ การเขียนเรียงความเรื่องหนึ่ง” คือมีค�ำน�ำ - เนื้อเรื่อง - สรุป
ค�ำน�ำ คือการน�ำเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจ ความสนใจใคร่รู้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องคิดค้นหรือ
หากิจกรรมที่จะสามารถชักชวนให้นักเรียน “เข้าสู่บทเรียนหรือเนื้อหาได้” อย่างตื่นตาตื่นใจ
เนือ้ เรือ่ ง คือกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขัน้ การท�ำความเข้าใจ รับความรูแ้ ละฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างเป็นล�ำดับขัน้
พร้อม ๆ กับมีคุณธรรมจริยธรรม จ�ำเป็นที่ครูจะต้องเตรียมตัวอย่าง ค�ำอธิบาย แบบฝึกการทดลองหรือกิจกรรมที่หลากหลาย
ให้นักเรียน “ได้สัมผัส”
สรุป คือขั้นรวบรวมข้อมูลจากเนื้อเรื่องแสดงเป็นผลที่เกิดจากการวัดหรือประเมินให้สอดคล้องกับค�ำน�ำ
ข้อสังเกตนี้พี่ได้มาจากแบบฝึกการเขียนเรียงความที่ครูมักสอนนักเรียนว่าเรียงความมีส่วนประกอบ 3 ส่วน
คือค�ำน�ำ เนื้อเรื่อง สรุป พร้อมเน้นย�้ำให้จ�ำไว้เสมอ แต่พอครูตรวจผลงานแล้วอาจต้องกุมขมับเพราะไม่รู้ว่า “นักเรียนเขียน
อะไรให้อ่าน” หากมองอย่างตรงไปตรงมาก็คือเป็นเพราะ “นักเรียนรู้แต่ทฤษฎี - อ่อนปฏิบัติ” นั่นเอง น้องดาวลองดู
แบบฝึกที่พี่เคยให้นักเรียนท�ำแต่ขอย�้ำว่า นี่เป็นการฝึกแบบง่าย ๆ มีจุดประสงค์ส�ำคัญ ก็คือต้องการให้นักเรียนรู้และ
เข้าใจค�ำน�ำ - เนื้อเรื่อง - สรุปของเรียงความเท่านั้น
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เรียงความเรื่อง คุณธรรมนำ�ชีวิต
คำ�ชี้แจง นักเรียนเขียนคำ� - ข้อความในช่องว่างที่กำ�หนด ให้เหมาะสมสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
ส่วนที่

เรียงความ

1. คำ�นำ�

คุณทราบหรือไม่ว่า................................................มีความจำ�เป็นต่อมนุษย์มาก
หากไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวใจ ความเดือดร้อนวุ่นวาย ไร้ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคมไม่เว้น
แต่ละวัน และโลกที่ล่มสลายก็คงจะเดินทางมาถึงในไม่ช้า

2. เนื้อเรื่อง

สรรพสิ่งบนโลกมีมากมายเกินคณานับ สิ่งที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อมนุษย์มากมาย
เกินจะพรรณนา น�้ำท�ำให้ชีวิตด�ำรงอยู่ได้ทั้งดื่มกินใช้ทุกวันทุกคืน
ดินท�ำให้.............................................................................................................
.......................................................................................................................................
หินท�ำให้..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
ลมท�ำให้..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดสามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ในสังคมมนุษย์มไิ ด้ตอ้ งการรูปธรรม
เพียงสิ่งเดียวเท่านั้น “คุณธรรม” ซึ่งเป็นนามธรรม ก็มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่ง เช่น
ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สามัคคี มีน�้ำใจ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างคุณธรรม
ที่จะน�ำชีวิตมนุษย์ให้เดินไปสู่ถนนแห่งความดีและสันติสุขได้ คุณธรรม
ข้อนัน้ คือ..................เพราะ................................................................................................
.......................................................................................................................................

3. สรุป

จึงเห็นได้ว่า.........................................................................................................
.......................................................................................................................................
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หากน้องดาวน�ำแบบฝึกไปใช้ ได้ผลเป็นอย่างไรเล่าให้พี่รู้บ้าง ไม่แน่นะน้องดาวอาจพบนักเรียนที่ฉายแววเป็น
“นักเขียนเรียงความ - บทความ” บ้างก็ได้ แต่ทสี่ ำ� คัญก็คอื อาจท�ำให้นกั เรียนเข้าใจและมีทกั ษะการเขียนเรียงความมากยิง่ ขึน้
นั่นอาจเป็นแรงจูงใจให้หลาย ๆ คนมีทัศนคติที่ดีต่อการเขียนอันจะน�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคต
บันทึกฉบับนีพ้ เี่ ขียนด้วยความระลึกถึงพระคุณของคุณครูทปี่ ระสิทธิป์ ระสาทวิชาความรู้ ทักษะอาชีพและศีลธรรมจรรยา
ต่าง ๆ ให้พี่ “ได้เป็นครู” ตราบถึงวันนี้ แม้มอิ าจคาดเดาว่าจะได้พบครูอกี เมือ่ ไรแต่ภาพความหลังครัง้ ทีเ่ คยเล่าเรียน ณ โรงเรียนเก่า
ก็ยงั แจ่มชัดอยูใ่ นมโนส�ำนึกไม่เสือ่ มคลาย...พีเ่ ชือ่ มัน่ ว่าน้องดาวคงมีความรูส้ กึ เช่นเดียวกับพีเ่ หมือนกลอน “ไม่มอี ะไรหรอก...”
ที่เขียนมาให้น้องดาวอ่านเช่นเคย

ไม่มีอะไรหรอก....
เพียงจะบอก - โรงเรียนเก่าเหงาบ้างไหม ?
กี่รุ่นระบัดผลัดเปลี่ยนใบ
ไม้ใหญ่ยังแกร่งหรือแรงล้า
กี่ญาติสนิทมิตรสหาย
ยังสืบสายสัมพันธ์อันแน่นหนา
ยังนึกถึงร่มไม้แหละชายคา
หรือว่า...หรือว่า...ไร้ค่าแล้ว
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ภาวะผูน
้ �ำในทีมงานจัดการตนเอง

(Leadership in self – Managing Work Teams)

การบริหารจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนั้นจะเป็นการ
บริหารจัดการทีเ่ น้นการท�ำงานเป็นองค์คณะบุคคล หรือ การท�ำงานเป็นทีมประสิทธิภาพของการท�ำงานเป็นทีม
หรือทีมงานนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสมาชิกของทีมงานและที่ส�ำคัญ คือ ผู้น�ำกลุ่มจะต้องแสดงออกถึง
ภาวะผูน
้ ำ� ทีเ่ ชือ
่ ต่อประสิทธิภาพของทีมงานด้วย ดังนัน
้ ในการท�ำงานเป็นทีม หรือทีมงานจะต้องให้ความส�ำคัญ
กับภาวะผู้น�ำในทีมงานด้วย
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ภาวะผู้น�ำในทีมงานจัดการตนเองนั้น เกิดจากสมาชิกในทีมงานหรือจากบุคคลภายนอก
ทีมงานก็ได้ หัวหน้าทีมหรือผูน้ ำ� ทีมทีม่ าจากภายในทีมงาน เกิดจากการมอบหมายให้บคุ คลในทีมงาน
หมุนเวียนกันมาเป็นผูน้ ำ� ทีม หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ตามความจ�ำเป็นในแต่ละช่วงเวลา
ผูน้ ำ� ทีม่ าจากภายนอกทีมงาน อาจเป็นผูน้ ำ� แบบดัง่ เดิม หรือผูน้ ำ� ตามประเพณี หรือการมอบหมาย
ที่เป็นทางการให้กับผู้ควบคุมงานระดับต้น ซึ่งจะแสดงออกถึงภาวะผู้น�ำในฐานะผู้ประสานงานหรือ
ผู ้ อ� ำ นวยความสะดวก งานหลั ก ของผู ้ น� ำ ที ม หรื อ ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม แบบนี้ คื อ การจั ด หาทรั พ ยากร
เพือ่ ทีมงานและการติดต่อประสานงานกับทีมงานอืน่ และจะคอยสัง่ การให้ทมี งานปฏิบตั งิ านทีมงานทีม่ ี
คุณภาพ จะต้องมีผู้น�ำทีมที่ต้องแสดงบทบาทในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และ
เชือ่ มโยงกับบริบทหน่วยงานย่อยภายในองค์กรและบริบทภายนอก องค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ซึ่งทีมงานที่ดีจะต้องสามารถปรับปรุงปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้นไม่ว่าผู้น�ำทีมจะมาจากภายในหรือภายนอกทีมงานต้องแสดงบทบาทดังกล่าวด้วย
ผูน้ ำ� ทีมงานไม่วา่ จะมาจากภายนอกหรือภายในทีมงานจะต้องแสดงออกถึงภาวะผูน้ ำ� ในทีมงาน
ที่จะสนับสนุน การปฏิบัติงานของทีมงาน คือการสร้างสรรค์และจรรโลง ดังนั้น ผู้น�ำจะต้องพิจารณา
และให้ความส�ำคัญกับเงื่อนไขที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานของทีมมีคุณภาพ
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1. ประสิทธิภาพและความพยายามสู่เป้าหมาย หัวใจของประเด็นนี้อยู่ที่

การประสานความพยายามทัง้ ภายในและภายนอก ภายนอกทีมงานเป็นภาระงานทีห่ นัก การกะว่าต้อง
ประสานความพยายามของบุคคลในทีมงานของตนเองและความพยายามของทีมงานอื่น
ในหน่วยงานย่อย หรือในองค์กรในการประสานงานต้องอาศัยการสร้างวิสยั ทัศน์รว่ ม หรือเป้าหมาย
ร่วมหรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะร่วมกัน
2. ทรัพยากรที่พอเพียง ทีมงานมีความเชื่อมั่นในผู้น�ำของเขาว่าจะสามารถได้มา

ซึ่งทรัพยากรที่พอเพียงสนับสนุนและน�ำสู่เป้าหมายของทีมงานได้

3. ความสามารถและท�ำให้เกิดการจูงใจในการปฏิบต
ั ง
ิ าน สมาชิกของทีมงาน

มีความต้องการความรู้ ทักษะความสามารถที่เหมาะสม และการจูงใจให้ท�ำงานร่วมกันได้
เป็นอย่างดี ผูน้ ำ� ต้องสามารถมีอทิ ธิพลต่อทีมงานการเพิม่ พูนประสิทธิผลและการปฏิบตั งิ านของกลุม่
4. ผลผลิตและบรรยากาศทีส
่ นับสนุน สมาชิกในทีมงานต้องมีความสามัคคี เชือ่ ใจ

ซึง่ กันและกันและร่วมมือกันในระดับสูง ลักษณะเช่นนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลของทีมงาน ผู้น�ำทีมงานต้องสนับสนุนบรรยากาศของความเป็นกันเอง โดยกระท�ำ
เป็นแบบอย่างสนับสนุนความสัมพันธ์ ส่งเสริมความเชื่อร่วมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมงาน และ
ความสามารถร่วมของกลุ่ม
5. ความผูกพันต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการปรับตัวในความ
เป็นจริง ทีมงานทีด่ จี ะสามารถปรับปรุงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับเงือ่ นไขทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป

ซึ่งผู้น�ำทั้งจากภายในและภายนอกทีมงานต้องแสดงบทบาทในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนือ่ ง เชือ่ มโยงกับบริบทหน่วยงานย่อย และบริบทภายนอกองค์กรทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา

ภาวะผูน
้ ำ� ในทีมงานจัดการตนเอง ดังทีก
่ ล่าวมานีเ้ ป็นสิง
่ ทีช
่ ว่ ยสนับสนุนให้สมาชิก
ทีมงานที่มีภาวะผู้น�ำในตนเอง ลักษณะส�ำคัญของภาวะผู้น�ำแบบนี้จะปรากฏให้เห็นน้อย
หรือไม่มีในผู้น�ำที่มาจากภายนอก ภาวะผู้น�ำในทีมงานจัดการตนเองจะเป็นการทดแทน
ภาวะผูต
้ ามสายการบังคับบัญชา ถึงแม้จะเป็นการช่วยประสานงานแก่สมาชิกของทีมงาน
จะท�ำงานได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำที่มีลักษณะพิเศษเสริมพิเศษ
จากภายในและภายนอกทีมงาน
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รอบรั้วโรงเรียน
กองบรรณาธิการ

ผักหวานบ้าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Sauropus androgynus (L.) Merr.
จัดอยู่ในวงศ์มะขามป้อม
PHYLLANTHACEAE)

ลักษณะของผักหวานบ้าน
ต้ น ผั ก หวานบ้ า น จั ด เป็ น ไม้ พุ ่ ม ขนาดกลาง
มีความสูงของต้นประมาณ 0.5 - 3 เมตร ล�ำต้นแข็งแตกกิง่ ก้าน
ระนาบไปกับพื้นหรือเกือบปรกดิน ล�ำต้นอ่อน กลม หรือ
เป็นเหลี่ยม เปลือกต้นขรุขระเป็นสีน�้ำตาล ส่วนกิ่งอ่อน
เป็นสีเขียวเข้มผิวเรียบ กิง่ เรียวงอเล็กน้อยตามข้อ ขยายพันธุ์
โดยใช้เมล็ดและการปักช�ำกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในที่ลุ่มต�่ำ
ที่มีความชื้นพอเหมาะ ดินร่วนชุ่มชื้นและระบายน�้ำได้ดี
สามารถพบได้ตามป่าดิบแล้ง ป่าละเมาะ ป่าดิบชืน้ ทีโ่ ล่งแจ้ง
ตามเรือกสวน หรือตามที่รกร้างทั่วไป

ใบผักหวานบ้าน
ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็น
รูปไข่ รูปไข่แกมขอบขนาน รูปขอบขนาน หรือรูปคล้าย
ขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ
ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1.5 - 3 เซนติเมตรและยาวประมาณ
2 - 7 เซนติเมตร ลักษณะของแผ่นใบเรียบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน
หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบ
มีข้างละประมาณ 5 - 7 เส้น โค้งเล็กน้อย เมื่อท�ำให้แห้ง
ใบจะเป็นสีเขียวอมเหลือง ก้านใบมีขนาดสั้น ยาวประมาณ
2 - 4 มิลลิเมตร มีหูใบเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม
ยาวประมาณ 1.7 - 3 มิลลิเมตร
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ดอกผักหวานบ้าน
ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกเป็นกระจุกตามซอกใบ เรียงไปตามก้านใบ
ดอกเป็นดอกเดีย่ วแบบแยกเพศแต่อยูบ่ นต้นเดียว มีใบปรกอยูด่ า้ นบน ดอกมีขนาดเล็ก
มี 2 ชนิด โดยตอนบนของกิ่งก้านจะเป็นดอกเพศเมีย ส่วนตอนล่างเป็นดอกเพศผู้
ดอกเพศเมียจะมีประมาณ 1 - 3 ดอก และดอกเพศผูจ้ ะมีจำ� นวนมาก และดอกเพศผู้
จะมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปจานกลมแบน สีน�้ำตาลแดง
มีขนาดประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้ 3 ก้าน ก้านเกสรเชือ่ มติดกัน ปลายแยก
เป็นแฉก 3 แฉก ส่วนดอกเพศเมียรังไข่จะอยู่เหนือวงกลีบ ดอกเป็นสีเขียวอมเหลือง
โดยมีกลีบเลี้ยง 6 กลีบ ลักษณะเป็นรูปไข่กลับ ซ้อน เรียงเหลื่อมกันเป็นชั้น 2 ชั้น
ชั้นละ 3 กลีบ และกลีบเลี้ยงจะเป็นสีแดงเข้มหรือสีเหลืองจุดประสีแดงเข้ม
โดยจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

ผลผักหวานบ้าน
ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1.5 - 1.8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1 - 1.3 เซนติเมตร ผลฉ�ำ่ น�ำ้ ผิวผลเป็นพูเล็กน้อย
ผลเป็นสีเขียวถึงสีขาว เมื่อแก่เต็มที่จะเป็นสีขาวอมเหลือง เมื่อแห้งแล้วจะแตกได้
ผลมีกลีบเลี้ยงสีแดงติดคงทนห้อยลงใต้ใบ ภายในผลแบ่งเป็นพู 6 พู ในแต่ละพู
จะมีเมล็ด 1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปครึ่งวงกลม เปลือกเมล็ดเป็นสีด�ำหรือ
สีน�้ำตาลเข้ม มีความหนาและแข็ง เมล็ดมีขนาดกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และ
ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร
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ประโยชน์ของผักหวานบ้าน
ใบและยอดอ่อนเมื่อน�ำมาลวก ต้ม หรือนึ่ง กินเป็นผักจิ้มน�้ำพริก ลาบ ปลานึ่ง หรือจะน�ำมาประกอบอาหาร หรือ
ใช้เพือ่ เพิม่ รสชาติให้อาหารมีรสหวานตามธรรมชาติ เช่น แกงเลียง แกงอ่อม แกงส้ม แกงจืด แกงกับหมู แกงกับปลา แกงเขียวหวาน
แกงกะทิสด แกงใส่ไข่มดแดง แกงเห็ด ผัดน�้ำมันหอย ย�ำผักหวาน ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าผักหวาน ฯลฯ หรือน�ำไปแปรรูปเป็น
น�้ำปั่นผักหวาน ชาผักหวาน หรือเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระ ฯลฯ
ผักหวานบ้านเป็นผักที่มีวิตามินเอมากเป็นพิเศษ คือ ใน 100 กรัมจะมีวิตามินเออยู่สูงถึง 16,590 หน่วยสากล
(บางรายงานระบุวา่ มีวติ ามินสูงถึง 20,503 หน่วยสากล) (วิตามินเอมีประโยชน์กบั สายตามาก) และยังเป็นผักในจ�ำนวนไม่มากนัก
ที่มีวิตามินเค (วิตามินเคมีประโยชน์ในเรื่องการช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีบาดแผลแล้วเลือดออก ท�ำให้ตับท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท�ำงานร่วมกับวิตามินดีในการควบคุมระดับแคลเซียมในร่างกาย ช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกและเนือ้ เยือ่ ในไต)
คุณค่าทางโภชนาการของส่วนที่รับประทานได้ (ยอดอ่อนหรือใบอ่อน) ต่อ 100 กรัม ประกอบไปด้วย พลังงาน
39 แคลอรี น�้ำ 87.1% โปรตีน 0.1 กรัม ไขมัน 0.6 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.3 กรัม ใยอาหาร 2.1 กรัม เถ้า 1.8 กรัม วิตามินเอ
8,500 หน่วยสากล วิตามินบี 1 0.12 มิลลิกรัม วิตามินบี 2 1.65 มิลลิกรัม วิตามินบี 3 3.6 มิลลิกรัม วิตามินซี 32 มิลลิกรัม
แคลเซียม 24 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 68 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 1.3 มิลลิกรัม

ผักหวานบ้านเป็นผักทีช่ ว่ ยในการขับถ่ายได้ดี ช่วยท�ำให้กระดูก
และฟันแข็งแรง ช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้จากมลพิษทางอากาศ ช่วยใน
การยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ
ต้นผักหวานบ้านมีทรงพุ่มไม่ใหญ่โต ทรงกิ่งและใบดูงดงาม
คล้ายต้นมะยม มีใบเขียวตลอดปี มีดอกและผลห้อยอยูใ่ ต้ใบดูแปลกตา
และสวยงาม อีกทั้งสีผลยังเป็นสีขาวตัดกับกลีบรองผลซึ่งเป็นสีแดง
จึงมีความงดงามและดูเป็นเอกลักษณ์ จึงเหมาะส�ำหรับน�ำมาใช้ปลูกเป็น
ไม้ประดับในบริเวณบ้านได้ดี และยังใช้ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก็ได้ เพราะ
เมื่อเด็ดยอดแล้วก็ยังสามารถแตกยอดได้ใหม่ ยอดอ่อนและใบอ่อน
มีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง ใช้ประกอบอาหารหลากหลายเมนู
อีกทัง้ พรรณไม้ชนิดนีย้ งั เพาะปลูกได้งา่ ยและมีความแข็งแรงทนทานอีกด้วย
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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 2
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นอกจากนี้ ไทยยังได้รบั วิทยาการของชาติตะวันตกเข้ามาปรับปรุง
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงปรับปรุง ปฏิรปู และพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าตามแบบตะวันตก มีการสร้างถนนขุดคลอง เปลีย่ นแปลงประเพณี
ที่ล้าสมัย และปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งการปกครอง การศึกษา
มีการจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการในหลายหน่วยงานกล่าวได้วา่
เป็นสมัยของการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตก
อย่างแท้จริง
การปรับตัว
การท� ำ สนธิ สั ญ ญานานาชาติ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กล่าวได้วา่ เป็นการลดภัยคุกคามจากชาติตะวันตก
ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า ชาติตะวันตกจะไม่
บังคับให้ไทยเป็นเมืองขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่า การปรับปรุงประเทศ
ให้ทนั สมัยทัดเทียมชาติตะวันตกจะท�ำให้ชาติตะวันตกยอมรับไทยมากขึน้
นอกจากนัน้ ยังพยายามหลีกเลีย่ งการท้าทายชาติตะวันตก โดยเฉพาะกรณี
คนในบังคับต่างชาติ อีกทั้งเข้าไปควบคุมประเทศราชอย่างใกล้ชิด
เพือ่ แสดงให้เห็นว่าไทยมีอำ� นาจอธิปไตยเหนือประเทศราชเหล่านัน้ และ
สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้ เพื่อไม่ให้ต่างชาติ
อ้างสิทธิ์เข้าแทรกแซง นอกจากนี้ ยังมีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
กับชาติตะวันตกให้รู้จักประเทศไทยและขจัดข้อขัดแย้งโดยทางการทูต
รวมทั้งเป็นการผูกมิตรกับประเทศตะวันตกต่าง ๆ ไม่ให้ไทยคุกคาม
อย่างโดดเดี่ยว
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1. การปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย
ทัดเทียมตะวันตกนัน้ นอกจากจะเป็นการท�ำให้ประเทศเจริญรุง่ เรืองแล้ว
ยังท�ำให้ชาติตะวันตกไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างยึดครองประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงเริม่ ท�ำการปรับปรุงประเทศ
หลาย ๆ ด้าน อันเป็นพืน้ ฐานของการปฏิรปู ในรัชกาลต่อมา เช่น สร้างถนน
ขุดคลองให้การคมนาคมสะดวกและขยายพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก การเปลีย่ นแปลง
ประเพณีที่ล้าสมัย และที่ส�ำคัญคือการจัดการศึกษาให้แก่พระราชโอรส
ธิดาและบุตรหลานเจ้านายขุนนาง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการปฏิรูปต่อมา
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ถนนเจริญกรุง ร. 4

ถนนเจริญกรุง ร. 5
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การปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ เป็นสมัยทีท่ รงสามารถรวมอ�ำนาจเข้าสูศ่ นู ย์กลาง
คือ องค์พระมหากษัตริย์ได้ส�ำเร็จ มีการปฏิรูปด้านการคมนาคมสื่อสาร
การคลัง การศึกษา และสังคม ที่ส�ำคัญที่สุดคือ การปฏิรูปการปกครอง
แผ่นดิน ในส่วนกลางมีพระมหากษัตรย์และเสนาบดีของกระทรวงต่าง ๆ
12 กระทรวง รวมทัง้ การตัง้ สภาทีป่ รึกษาหลายสภา ตัง้ แต่ตน้ รัชสมัยและ
ในเวลาต่อมา เพือ่ ให้ชว่ ยพระองค์ในการระดมความคิดทัดทานพระราชด�ำริ
ที่อาจท�ำให้ราษฎรเดือดร้อน ร่างและแก้ไขกฎหมาย
ในส่ ว นภู มิ ภ าค มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลหั ว เมื อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด
โดยจัดการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล ส่งข้าหลวงจากส่วนกลาง
ไปปกครอง ท�ำให้สามารถปกครองหัวเมืองและประเทศราชได้อย่างมัน่ คง
อันเป็นการป้องกันการคุกคามของชาติตะวันตกที่พยายามจะยึดครอง
ประเทศราชของไทย ด้วยชาติตะวันตก ทีพ่ ยายามจะยึดครองประเทศราช
ของไทย ด้วยชาติตะวันตกไม่ยอมรับเมืองขึ้นในลักษณะที่ส่งต้นไม้เงิน
ต้นไม้ทองว่าเป็นประเทศราชของไทยและหาเหตุเข้าแทรกแซงอยู่เสมอ
โดยเฉพาะจากอังกฤษทางด้านตะวันตก ด้านใต้และด้านเหนือ และฝรัง่ เศส
ทางด้ า นตะวั น ออก ไทยได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ไทยมี อ� ำ นาจอธิ ป ไตย
เหนือประเทศราชเหล่านี้ โดยการส่งข้าหลวงไปจัดการปกครองและตัง้ เป็น
มณฑลเทศาภิบาลในที่สุด ส่วนการที่มีชาวตะวันตก และชาวเอเชียที่อยู่
ในไทยแต่ไปจดทะเบียนเป็นคนในบังคับของชาติตะวันตก และมีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกับคนไทยอยู่เสมอนั้นไทยก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ไม่ให้เกิดเหตุลกุ ลามจนต่างชาติเข้ามาแทรกแซง การปรับตัวของไทยภายใน
ประเทศนี้นับว่าประสบผลส�ำเร็จมาก นอกจากสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่บา้ นเมืองและท�ำให้ไทยมีการปกครองเป็นสมัยใหม่ คือ รัฐชาติแล้ว
ยังช่วยท�ำให้ประเทศรอดพ้นไม่ตกเป็นเมืองขึ้นด้วย
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คณะราชทูตไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2400
2. การเข้าสู่สังคมนานาชาติ
การเปิดประเทศรับการติดต่อกับต่างประเทศนัน้ ไม่เป็นการเพียงพอ
ทีจ่ ะกระชับสัมพันธไมตรีกบั ชาติตะวันตกได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า
การเข้าสูส่ งั คมนานาชาติโดยส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั ชาติตะวันตก
โดยตรงจะเป็นการผูกมิตรและยกฐานะของประเทศให้ทดั เทียมชาติตะวันตก
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษและฝรัง่ เศสซึง่ มีอำ� นาจและมีอทิ ธิพลในภูมภิ าคนี้
ดังนัน้ เมือ่ พ.ศ. 2400 และ พ.ศ. 2403 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงทรงส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอังกฤษและฝรั่งเศสตามล�ำดับ
แต่กไ็ ม่เป็นผลมากนัก เพราะเมือ่ พ.ศ. 2405 อังกฤษได้ระดมยิงเมืองตรังกานู
ซึ่ ง เป็ น ประเทศราชของไทยเป็ น การข่ ม ขู ่ ไ ม่ ใ ห้ ไ ทยขยายอิ ท ธิ พ ล
ส่วนฝรั่งเศสเมื่อยึดเวียดนามใต้ได้แล้ว ก็เริ่มขยายอ�ำนาจเข้าไปในเขมร
ซึง่ เป็นประเทศราชของไทย โดยอ้างสิทธิวา่ เขมรเคยส่งบรรณาการให้เวียดนาม
เมื่อเวียดนามเป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศส เขมรก็ต้องเป็นของ
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ฝรัง่ เศสด้วย นอกจากนี้ ฝรัง่ เศสยังพยายามแทรกแซงเขมรจนมีอำ� นาจเหนือ
กษัตริย์เขมร ท�ำให้เขมรต้องยอมอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2406
ไทยพยายามแสดงตนว่ามีอำ� นาจเหนือเขมร โดยเมือ่ พ.ศ. 2409 ไทยได้สง่ ทูต
ไปเจรจากับฝรัง่ เศสเรือ่ งเขมรแต่ไม่เป็นผลส�ำเร็จ สุดท้ายไทยต้องยอมยกเขมร
ส่วนนอกหรือเขมรด้านตะวันออกให้ฝรั่งเศสไป เมื่อ พ.ศ. 2410 ด้วยเหตุนี้
ไทยจึงรู้สึกหวาดกลัวฝรั่งเศสแล้วหันไปพึ่งหาอังกฤษมาขึ้น
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตั้ง
อัครราชทูตออกไปประจ�ำที่ต่างประเทศ โดยให้ประจ�ำอยูที่กรุงลอนดอน
ประเทศอังกฤษก่อนเมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อเจรจายกฐานะประเทศให้ทัดเทียม
ชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม สมัยนีเ้ ป็นช่วงเวลาทีจ่ กั รวรรดินยิ มรุนแรงมากทีส่ ดุ
ไทยต้องเผชิญกับการคุกคามทั้งจากอังกฤษและฝรั่งเศสจนเสียดินแดน
ให้สองประเทศนีห้ ลายครัง้ การเจรจาทางการทูตนัน้ ช่วยผ่อนปรนความรุนแรง
ลงได้บา้ ง แต่ไทยก็ตอ้ งยอมเสียดินแดนไปเป็นจ�ำนวนมาก การที่รัชกาลที่ 5
เสด็จประพาสยุโรป ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2440 พระราชประสงค์ที่ส�ำคัญ คือ
การกระชับสัมพันธไมตรีกับมหาอ�ำนาจชาติอื่นที่เป็นคู่แข่งของอังกฤษและ
ฝรั่งเศสชาติตะวันตกใหม่ที่ไทยเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วยคือ รัสเซียและ
เยอรมนี เพือ่ น�ำมาถ่วงดุลอ�ำนาจอังกฤษและฝรัง่ เศส ทรงเจริญสัมพันธไมตรี
กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซียและจักรพรรดิอีกหลายประเทศ
อย่างแน่นแฟ้น ท�ำให้ไทยเป็นทีน่ บั ถือของบรรดาประเทศในยุโรป และท�ำให้องั กฤษ
กับฝรั่งเศสต้องสุขุมมากขึ้นในการที่จะใช้ความรุนแรงกับไทย นอกจากนั้น
ก็เพื่อทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงบ้านเมืองให้ทันสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 2
เมือ่ พ.ศ. 2450 เพือ่ รักษาพระองค์ และทอดพระเนตรความเจริญของประเทศ
ต่าง ๆ อีกครัง้ หนึง่
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นวนิยายอิงธรรมะ
ธเนศ ข�ำเกิด

รักที่หลุดพ้น
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ตอนที่ 7 ค�ำสอนที่กินใจ
จากธรรมะบรรยายของคืนนั้น ท�ำให้นิพาดาเข้าใจว่า ก่อนที่พระพุทธเจ้า
จะทรงตรัสรู้ค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์ พระองค์ได้ผ่านวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ
มามากมาย ไม่วา่ จะเป็นการฝึกสมาธิกบั อาจารย์ทงั้ สองส�ำเร็จถึงขัน้ ฌาณ 8 ซึง่ เป็นฌาน
สูงสุด จนจิตมีความสงบสักเพียงใด แต่ก็ช่วยช�ำระจิตให้บริสุทธิ์ได้ในระดับพื้นผิวคือ
จิตส�ำนึกเท่านัน้ แต่ลกึ เข้าไปภายในจิตไร้สำ� นึกจะยังคงเต็มไปด้วยสิง่ ทีเ่ รียกว่า อนุสยั กิเลส
ซึ่งเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในส่วนลึกของจิต เปรียบเสมือนภูเขาไฟที่สงบ แต่ยังไม่ดับ
มันจะระเบิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้ แม้ต่อมาพระองค์ไปทดลองปฏิบัติด้วยการทรมาน
ร่างกายทีเ่ รียกว่าทุกรกิรยิ า พระองค์กย็ งั ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริง
จนกระทั่งมาค้นพบวิธีการดับทุกข์ที่แท้จริงด้วยตนเองที่เรียกว่า อริยสัจ 4 คือวิถีทาง
แห่งปัญญาที่จะน�ำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง
      ในธรรมบรรยาย ยังกล่าวต่ออีกตอนหนึ่งว่า นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบ เมือ่ ทรงส�ำรวจเข้าไปภายในกายของพระองค์เอง ด้วยจิตทีเ่ ป็นสมาธิอย่างแรงกล้า
ทรงสามารถเจาะลงไปถึงระดับลึกที่สุดของจิต และพบว่าร่างกายทั้งร่างประกอบด้วย
อนุปรมาณูที่เรียกว่ากลาปะ ซึ่งเกิดขึ้นและดับไปอยู่ตลอดเวลา ในชั่วขณะที่เราดีดนิ้ว
หรือกระพริบตา อนุภาคเล็ก ๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้ และดับไปนับเป็นจ�ำนวนล้านล้านล้านครัง้
และนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้ค้นพบและยืนยันความจริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
มีนกั วิทยาศาสตร์ชาวอเมริกนั ผูห้ นึง่ ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาฟิสกิ ส์ เขาใช้เวลานาน
ในการค้นคว้าและศึกษาธรรมชาติของอนุปรมาณู อันเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของจักรวาล ซึ่งอนุภาคเหล่านี้เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา เขาได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือขึ้นมาชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนับจ�ำนวนครั้ง
ทีอ่ นุภาคเหล่านีเ้ กิดขึน้ ดับไปภายในหนึง่ วินาที ชือ่ ว่า “บับเบิล้ แชมเบอร์” เพราะมันเป็น
เสมือนฟองอากาศที่เกิดขึ้นแล้วแตกหายไป เขาได้ค้นพบและประกาศว่า ภายในหนึ่ง
วินาที อนุปรมาณูซง่ึ เป็นอนุภาคทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสสาร จะเกิดขึน้ และดับไปเป็นจ�ำนวนครัง้
เท่ า กั บ เลขหนึ่ ง ตามด้ ว ยเลขศู น ย์ 22 ตั ว หรื อ หนึ่ ง หมื่ น ล้ า นล้ า นล้ า นครั้ ง
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ได้พบความจริงในลักษณะเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงค้นพบ แต่นกั วิทยาศาสตร์ผนู้ กี้ ย็ งั เต็มไปด้วยความทุกข์และความเครียดเหมือน
กับปุถชุ นทัว่ ไป เพราะเขายังไม่ได้ประจักษ์กบั สัจจธรรมนีด้ ว้ ยตนเอง เขาเพียงแต่เข้าใจ
แค่ในระดับเชาวน์ปญ
ั ญา พบความจริงแค่โลกภายนอก แต่ไม่ได้สำ� รวจลึกลงไปภายใน
ตัวเองดังเช่นพระสมณโคดมที่จะสามารถเปลี่ยนนิสัยของจิต ช่วยให้มีชีวิตที่สอดคล้อง
กับสัจจะแห่งธรรมชาตินี้ได้ เพราะความทุกข์เกิดจากการยึดมั่นในขันธ์ 5 อันได้แก่
รูป วิญญาณ เวทนา สังขาร ที่เรายึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่น จนต้องเป็นทุกข์
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“ฟังดูเผิน ๆ เหมือนง่ายนะ” นิพาดาได้ประจักษ์กับตนเองตามค�ำสอนแล้วว่า ถ้าเราจะขจัด
ให้ถึงต้นตอของกิเลส คือสมุทัย (เหตุแห่งทุกข์) มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะเมื่อเรารับรู้ (วิญญาณ)
จากสิ่งที่เข้ามากระทบเรา ก็จะถูกประเมินโดยสัญญา (ความจ�ำ) ซึ่งเรามักถูกปรุงแต่ง (สังขาร)
จากกิเลสต่าง ๆ ที่สะสมมานาน แล้วเก็บไว้ที่สัญญา พอมีสิ่งใดมากระทบสัญญาก็จะเตือนเวทนา
(ความรู้สึก) ตามที่ถูกกิเลสครอบง�ำให้ปรุงแต่งด้วยกิเลสเก็บไว้ในสัญญาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นหนา
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก เราจึงไม่สามารถหลุดออกจากวงโคจรแห่งความทุกข์ (อวิชชา) ได้
การฝึกปฏิบตั เิ พือ่ ดับต้นตอแห่งทุกข์กค็ อื เมือ่ เกิดเวทนา (ความรูส้ กึ ) ต้องไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลส
(สังขาร) แต่ให้วางอุเบกขา (วางเฉย รูส้ กึ เฉย ๆ ไม่ตอ้ งไปปรุงแต่ง) นัน่ คือหลักไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา) ซึ่งมันยากตรงนี้แหละ เพราะเราถูกครอบง�ำจากกิเลส จนหนาเตอะ แล้วให้เราวางอุเบกขา
ในไม่กวี่ นั มันจึงต้องฝึกบ่อย ๆ นาน ๆ เพือ่ ปรับเปลีย่ นสัญญาทีเ่ คยเป็นทีเ่ ก็บของอวิชชาซึง่ เป็นต้นตอ
ของความทุกข์ให้เกิดเป็นปัญญาให้ได้
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วันสุดท้ายของการปฏิบัติ อาจารย์ได้สอนให้ท�ำเมตตาภาวนากันเพื่ออุทิศผลบุญกุศล
จากการปฏิบัติให้แก่ตนเองและผู้อื่นกันด้วยค�ำกล่าวที่กินใจว่า
“ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความโกรธ ความเกลียด ความไม่สบายใจ ความมุ่งร้าย
ใดใด  ขอให้ขา้ พเจ้าจงเป็นบ่อเกิดแห่งความรัก ความปรารถนาดี ความสงบสุข และมิตรไมตรี
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในความสงบของข้าพเจ้า มีส่วนในมิตรไมตรีของ
ข้าพเจ้า มีส่วนในบุญกุศลของข้าพเจ้า  ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข มีความสงบ
ได้พบกับความหลุดพ้น จงหลุดพ้นเถิด จงหลุดพ้นเถิด จงหลุดพ้นเถิด”
(จบตอนที่ 7)
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IT Hero
Teacher COMP

8 เทรนด์เทคโนโลยี
ยุค Digital ปี 2019

เนือ
่ งจากความคาดหวังของการเปลีย
่ นแปลงทางธุรกิจและสังคมที่ AI มีความสามารถ
ท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำได้มาก่อนในอดีตเริ่มปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ ในอนาคต AI ไม่เพียงแต่
ท�ำให้เครือ
่ งจักรท�ำในสิง
่ ทีไ่ ม่เคยท�ำได้มาก่อนตัง
้ แต่ชว
่ งยุคปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรม แต่ยง
ั สามารถ
ท�ำการคิด การวางแผน วางกลยุทธ์ และการตัดสินใจ ได้อย่างน่าทึ่ง จึงหยิบยก 10 เทรนด์
เทคโนโลยี ยุค Digital ปี 2019 มาน�ำเสนอว่ามีอะไรแปลกใหม่และน่าสนใจบ้าง

1. Mobile Payment
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่พดู ถึงไม่ได้ เพราะเป็นเทรนด์ดาวรุง่ ในปีนี้ และปีตอ่ ๆ ไป ภายในปี 2563 อุปกรณ์เคลือ่ นทีจ่ ะกลายเป็น
เทอร์มนิ ลั รับช�ำระเงินในประเทศไทยและในกลุม่ ร้านค้า SME โดยการใช้งานนีจ้ ะผลักดันให้รายได้ของผูป้ ระกอบการขนาดย่อม
เติบโตขึ้น 10% รวมถึงพฤติกรรมการใช้เงินสดของผู้บริโภคที่มีน้อยลง การจ่ายเงินมีทางเลือกมากขึ้นทั้ง NFC, QR Code
มีการผลักดันจากภาครัฐ รวมทั้งผู้เล่นธนาคาร และ Non - Bank ต่างท�ำตลาดอย่างหนัก ในการท�ำให้เพย์เมนต์เติบโต
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2. 5G/ Mobile IoT
ภายในปี 2564 บริการ 5G จะช่วยผลักดันการใช้งาน loT และจะกระตุ้นให้ 50% ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด
ของไทยลงทุนในโซลูชันด้านการจัดการการเชื่อมต่อเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท อุปกรณ์ต่าง ๆ จะรองรับโซลูชั่นของ IoT ได้
ความพิเศษของ 5G คือ Network Slicing โอเปอเรเตอร์สามารถดีไซน์ตามความต้องการของแต่ละโซลูชั่นได้ การพัฒนาและ
ทดสอบเทคโนโลยี 5G ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับสถานีทดสอบคลื่น 5G หรือ
การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จาก 5G เช่น การแสดงโดรนในพิธีเกิดโอลิมปิคฤดูหนาวที่เกาหลีใต้
ในปีหน้า 2019 เราจะเริม่ เห็นเมืองจ�ำลองทีใ่ ช้สำ� หรับด�ำเนินโครงการน�ำร่องเพือ่ ทดลองการใช้ประโยชน์จาก 5G
ในภูมภิ าคต่าง ๆ ของโลก ทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชียตะวันออกไกล นอกจากนั้น เราจะได้รับรู้และสัมผัสถึงความเป็น
สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ตัวอย่างที่เมืองคองสเบิร์ก ประเทศนอร์เวย์ ที่มีการน�ำร่องทดลอง 5G แล้ว
พูดง่าย ๆ ก็คือ โครงการน�ำร่องต่าง ๆ ที่เเสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ 5G จะเริ่มเกิดขึ้นในปี 2019 เพื่อเตรียมพร้อม
สู่การให้บริการทางพาณิชย์ในปี 2020 แต่เอาเข้าจริงแล้ว ในแง่การน�ำมาใช้จริงอาจยังต้องรออีก 2 - 3 ปีหลังจากนี้
3. Cloud 2.0
จะได้เห็น Cloud เข้าสูย่ คุ 2.0 มีการออกแบบตอบรับความต้องการเฉพาะ โดยทีภ่ ายในปี 2564 การลงทุนขององค์กร
ในบริการคลาวด์ และฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการทีใ่ ช้งานผ่านคลาวด์ จะเพิม่ จนสูงกว่า 4.8 หมืน่ ล้านบาท โดยจะใช้งาน
ระบบคลาวด์ที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะอยู่ที่ “Edge” 15% จะมีการใช้เครื่องมือคอมพิวต์เฉพาะทาง (ไม่ใช่ X86) กว่า 10% และ
จะมีการใช้งานมัลติ คลาวด์กว่า 30%
4. Chatbot ผู้ช่วยคนต่อไป ของเล่นชิ้นใหม่ของทุกบ้าน
การพัฒนาของระบบผู้ช่วยส่วนตัวจะมาในรูปแบบของแชทบอทผ่านการพิมพ์ผ่านตัวหนังสือ ส่วนในปีหน้า 2019
เราจะได้เห็นการพัฒนาและการใช้แชทบอททีผ่ า่ นระบบการสัง่ การด้วยเสียงมากขึน้ และสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ในบ้าน ท�ำให้การสั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้านต่าง ๆ สามารถสั่งงานด้วยเสียงผ่าน
แชทบอทที่อยู่ในบ้าน เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว ท�ำให้ชีวิตในบ้านง่ายดายมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอุปกรณ์ล�้ำสมัยที่สามารถสั่งการผ่านแชทบอทได้นั้น จะกลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ภายในบ้าน
ทั่วโลกในปีหน้าอย่างแน่นอน
5. AI จะถูกก�ำหนดด้วยกรอบจริยธรรม แต่ยังจะเป็น Dilemma ต่อไป
การพัฒนาของ AI ที่ต่อเนื่องและแพร่หลายในภาคธุรกิจ/สังคม จะเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คน
ในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันไปในปี 2019 คือการตรวจสอบการใช้งาน AI จากสาธารณะมากขึ้น
ตลอดจนการก�ำหนดกรอบการใช้งานของ AI โดยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะมีการร่วมกันจัดตั้ง
กรอบธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการใช้ AI เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ
แต่ถึงที่สุดแล้ว กรอบธรรมาภิบาลถือเป็นสิ่งส�ำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI
อย่างยั่งยืน ซึ่งสุดท้ายแล้ว กรอบทางจริยธรรมที่ก�ำหนดขึ้นจะช่วยท�ำให้เกิดความมั่นคง ความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
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6. โทรศัพท์ฝาพับจะกลับมา เพราะกระแสห่างมือถือจะเป็น New Normal
ความกังวลของผลกระทบต่อการใช้เวลากับจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตก�ำลังเป็นที่อภิปรายมากขึ้นในสังคม
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2019 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นหรือเครื่องมือที่ติดตามการใช้งานจอ การเปิดโหมดป้องกันการรบกวน
ในเวลากลางคืนจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้โทรศัพท์แบบฝาพับจะได้กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มติดจอ โดยโทรศัพท์
แบบฝาพับจะสามารถรองรับได้ 2 ซิม ทั้งซิมที่เน้นเฉพาะดาต้าส�ำหรับเล่นอินเทอร์เน็ต และซิมที่เน้นการโทร ซึ่งย้อนกลับไป
สู่ยุคที่โทรศัพท์ฝาพับยุคอนาล็อกเคยได้รับความนิยมในอดีต
7. AI จะสร้างต�ำแหน่งงานได้มากกว่าต�ำแหน่งงานที่ AI เข้าไปแทนที่และสูญหายไป
การเพิม่ ขึน้ ของเครือ่ งจักรและหุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม อาจจะน�ำไปสูก่ ารว่างงานของมนุษย์ และเกิดประเด็นขัดแย้ง
ทางสังคม แรงงานมนุษย์อาจจะไร้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งเริ่มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้ว
พนักงานคลังสินค้าและพนักงานในธุรกิจค้าปลีก จะเป็นต�ำแหน่งงานทีจ่ ะถูกแทนทีด่ ว้ ยเทคโนโลยีอตั โนมัตมิ ากทีส่ ดุ
แต่เมื่อพูดถึงแพทย์และนักกฎหมาย ผู้ให้บริการ AI ได้พยายามที่จะน�ำเสนอเทคโนโลยีของตน ที่สามารถท�ำงานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าการเข้าแทนที่แรงงานดังกล่าว
8. ผู้ช่วย AI จะมีประโยชน์อย่างแท้จริง โดยถึงมือผู้คนทั่วไป
AI มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันของเรา หรือแม้แต่ในการท�ำงาน ซึ่งในปัจจุบันนี้
ได้มาถึงจุดทีค่ นส่วนใหญ่ไม่ได้กงั วล หรือให้ความส�ำคัญว่าในการค้นหาด้วย Google ซือ้ สินค้าที่ Amazon หรือชม Netflix นัน้
มีการขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการคาดการณ์พยากรณ์พฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีความแม่นย�ำอย่างสูง
นอกจากนี้ ผู้ช่วยที่เป็น AI ยังได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการท�ำความเข้าใจผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์
เนือ่ งจากอัลกอริทมึ ภาษามนุษย์ (Natural Language Algorithms) ทีใ่ ช้ในการเข้ารหัสค�ำพูดให้ออกมาเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์
ท�ำให้มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้มากขึ้น และมีโอกาสความผิดพลาดลดลงเกือบเข้าใกล้ศูนย์
ดังนัน้ เทคโนโลยีทเี่ ข้ามามีบทบาท และเพิม่ ประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดดไปแบบทุกวันนี้ มนุษย์จำ� เป็นต้องมีการปรับตัว
ให้ทันยุค ทันสมัย เพื่อไหลตามกระแสสังคมในยุคดิจิทัลให้ทัน ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอาจะเรียกได้ว่าเป็นยุค AI ที่เต็มรูปแบบ
มากขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายในชีวติมากขึ้น สร้างธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น และจะท�ำให้มนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน
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หากจะเอ่ยถึงศิลปะป้องกันตัวบนโลกใบนี้ แน่นอนว่ามีหลากหลายแขนง อาทิ มวย
มวยไทย เทควันโด มวยปล�้ำ ยูโด ฯลฯ แต่น้อยคนนักที่จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า "ยิวยิตสู" หรือ
ที่คนไทยมักเรียกกันว่า "ยูยิตสู" ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีต้นต�ำรับมาจากประเทศญี่ปุ่น
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ประวัติความเป็นมาของ ‘ยิวยิตสู’
จริง ๆ แล้ว ‘ยิวยิตสู’ ในภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า ‘จูจุสึ’ 柔術 Jūjutsu ซึ่งค�ำว่า จูจุสึ ในภาษาญี่ปุ่นนั้น
มีความหมายว่า ‘ศิลปะของความอ่อน’ ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศญีป่ นุ่ มีการบันทึกเกีย่ วกับศิลปะการต่อสูใ้ นหลาย ๆ แขนง
มาอย่างยาวนาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับต�ำนานการสร้างประเทศของพวกเขา รวมไปถึงการสถาปนาราชวงศ์แห่งแดนอาทิตย์อุทัย
หรือที่หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักกันในนามนักรบโนมิ โน เซคูมิ
เทคนิคที่ใช้ในการต่อสู้ก็ประกอบไปด้วยการทุ่ม ต่อย เตะ กอดล็อกคู่ต่อสู้ ซึ่งจะเป็นการต่อสู้กับอาวุธด้วยมือเปล่า
ที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่า นิกอน คอร์ยุ ยิวยิตสู ที่มีมายาวนานตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ.1333 - 1573 ตามที่มีบันทึกในหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ และมีการบ่งบอกถึงระบบการต่อสูใ้ นสนามรบทีส่ ามารถใช้รว่ มกับอาวุธชนิดต่าง ๆ ศิลปะการต่อสูเ้ หล่านี้
มีชื่อเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันไป อย่างเช่น โคกุโซคุ ยาวาร่า คูมูยาจิ และฮาคุดะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า
เซนโกคุ ยิวยิตสู ทีเ่ ป็นการต่อสูด้ ว้ ยอาวุธเบากับคูต่ อ่ สูท้ ใี่ ช้อาวุธหนัก หรือมีเกราะป้องกันตัวในสนามรบอย่างเช่นนักรบซามูไร
ที่ปกติจะใช้ดาบในการต่อสู้ แต่ศิลปะการป้องกันตัวชนิดนี้จะไม่พึ่งพาดาบในการต่อสู้
พัฒนาการของ ‘ยิวยิตสู’
กาลเวลาผ่านไปทุกสิ่งก็ย่อมพัฒนาตามไปด้วย ไม่เว้นแม้กระทั่งศิลปะการป้องกันตัวอย่างยิวยิตสู ที่สมัยก่อนนั้น
ถือว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีท่าทางค่อนข้างอันตรายต่อคู่ต่อสู้ ด้วยท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะไม่เหมือนใคร
ยากในการต่อกร ท�ำให้ศิลปะการป้องกันตัวชนิดนี้ดูเหมือนจะโด่งดังแค่ในประเทศญี่ปุ่น และไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่
อย่างไรก็ตามชาติเจ้าของต้นต�ำรับยิวยิตสูอย่างประเทศญี่ปุ่น มีการพัฒนาอีกหนึ่งศิลปะการป้องกันตัวที่คล้าย ๆ กับยิวยิตสู
ทีค่ นไทยหลาย ๆ คนต่างรูจ้ กั กันดี นัน่ คือ ‘ยูโด’ เป็นการตัดทอนการฝึกท่าอันตรายทีใ่ ช้สงั หารคูต่ อ่ สูโ้ ดยตรงออกไป เน้นการทุม่
เป็นหลัก มีกดล็อก หักแขน รัดคอ เหมือนกัน แต่จะเบากว่ายิวยิตสูพอสมควร
ในยิวยิตสูเองจะมีการเตะ ต่อย มีท่านอนปล�้ำ  ท่าท�ำลายฝั่งตรงข้ามที่เป็นเอกลักษณ์และลงรายละเอียดมากกว่า
ยูโด และส่วนใหญ่จะใช้ในยามสงครามเสียมากกว่า ก่อนที่ช่วงหลังจะพัฒนาและลดความรุนแรงลงมาเรื่อย ๆ จนกลายเป็น
หนึ่งในกีฬาเฉกเช่นเดียวกับยูโด ณ ปัจจุบัน จริง ๆ ถ้าจะเปรียบเทียบง่าย ๆ ยิวยิตสูก็คล้าย ๆ กับ ‘มวยโบราณ’ ที่เมื่อก่อนนั้น
นอกจากมีการใช้อาวุธหมัด ศอก เท้า เข่า ก็ยังมีการทุ่ม ทับ จับ หัก อีกด้วย คือเรียกได้ว่ายิวยิตสูโหดกว่ายูโดหลายเท่า
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เทคนิคการต่อสู้แบบยิวยิตสูตอนนี้กลายเป็นพื้นฐานของการต่อสู้มือเปล่าทางการทหารอย่างเช่นในกองทัพ
สหราชอาณาจักร กองทัพสหรัฐอเมริกา หรือกองทัพรัสเซีย มีการฝึกอย่างเป็นกิจจะลักษณะที่เน้นไปในเรื่องของการทุ่ม
กดล็อกคู่ต่อสู้ การล็อกข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงการรัดคอท�ำให้คู่ต่อสู้เพลี่ยงพล�้ำ ซึ่งนักยิวยิตสูอาชีพจะมีการฝึกฝน
ในท่าที่ท�ำอันตรายร้ายแรงต่อคู่ต่อสู้ได้ แต่ในการฝึกซ้อมนั้นจะมีการสอนการล้มที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการฝึกซ้อมที่ปลอดภัย
ไม่ได้ทำ� ให้คู่ต่อสู้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่อย่างใด และในปัจจุบันยิวยิตสูลดทอนความรุนแรงลงเรื่อย ๆ จนมีการบรรจุเข้าแข่งขัน
ในมหกรรมกีฬาต่าง ๆ เหมือนกับศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่น ๆ
ลักษณะท่าทางต่าง ๆ ของเทคนิคใน ‘ยิวยิตสู’
> ท่าการต่อสู้ด้วยมือเปล่านั้นส่วนมากจะเน้นที่การหักข้อต่าง ๆ ในทิศทางย้อนกับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
โดยการใช้แรงกดเพือ่ ให้กล้ามเนือ้ ในส่วนนัน้ ไม่สามารถต้านทานได้ ตามด้วยการดึงคูต่ อ่ สูล้ งหรือการทุม่ หรือเทคนิคการทุม่ และล็อก
> ในบางครั้งก็ใช้เทคนิคการต่อยหรือเตะไปยังเป้าหมายที่เป็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ ซึ่งเป็นการทําให้เสียสมดุล
เพื่อการล็อก กด หรือทุ่ม
> การใช้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ให้เป็นประโยชน์ในการกดล็อกหรือหักข้อเพื่อทําให้เสียสมดุลและต่อด้วยการทุ่ม
> ร่างกายของผู้ป้องกันวางอยู่ในท่าที่ได้เปรียบเหนือผู้เข้ากระทําเพื่อที่จะไม่เป็นเป้าหรือแสดงจุดอ่อนให้น้อยที่สุด
> การฝึกฝนอาวุธเป็นเป้าหมายหลักของซามูไร ซึ่งอาจจะรวมถึงหอกยาว 6 ฟุต (Roku Shoku Bo) หอกยาว 3 ฟุต
(Hanbo) ดาบยาว (Katana) ดาบสั้น (Wakizashi) หรือ (Kodashi) มีดพก (Tanto) หรือขอสั้น (Jitte)
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นการฝึกฝนในลักษณะท่าทางต่าง ๆ ของยิวยิตสู ทีผ่ เู้ ข้าฝึกจะต้องท�ำตามกระบวนท่าต่าง ๆ เป็นขัน้ เป็นตอน
เพื่อให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดในการกลายเป็นนักยิวยิตสูอาชีพ
เมื่อ ‘ยิวยิตสู’ เข้ามาสู่ประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2464 ยิวยิตสูถกู น�ำมาเผยแพร่ในไทยอย่างเป็นทางการ แต่ยงั ไม่เป็นทีน่ ยิ มทัง้ ในไทยเองและในต่างประเทศ
ต่อมาเมื่อเกิดกีฬายูโดขึ้น ยิ่งท�ำให้ยิวยิตสูจางหายไปเรื่อย ๆ ซึ่งหลายคนมองว่ายิวยิตสูมีความรุนแรงเกินไป แรงเกินกว่า
ที่จะมาใช้แข่งขันกันเป็นกีฬาได้และหันไปเล่นกีฬาที่เบากว่าอย่างยูโดแทน
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่ายิวยิตสูจะเลือนหายไปเลยซะทีเดียว เพราะศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้มีการตั้งศูนย์ฝึกหรือโรงเรียน
ในการฝึกทักษะอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เช่น โรงฝึกเรนบูกัน (โรงฝึกยิวยิตสูแรกของไทย) ห้องยิมของโรงเรียนเทพศิรินทร์
ทีม่ ชี อื่ เสียงมากในการฝึกสอนยิวยิตสู ก�ำเนิดนักยิวยิตสูทเี่ ก่งกาจของไทยอย่างมากมาย อาทิ ฉลวย อัศวนนท์, ประจันต์ วัชรปาน,
จ�ำรัส ศุภวงศ์, แถม สุดกังวาล, ปิ่น วิจารณ์บุตร, เชษฐ์ วิลิตกุล, ส�ำราญ สุขุม ซึ่งบางคนในนี้เป็นผู้ที่รับวิชายูโดเข้ามาเผยแพร่
ต่อในประเทศไทย
นอกจากนั้น อ.จ�ำรัส ศุภวงศ์ อ.ประจันต์ วัชรปาน อ.สมศักดิ์ กิตติสาธร อ.ทนง ชุมสาย และอ.นาคา โมโต ยังเป็น
กลุ่มแรกของไทยที่ได้ไปศึกษาวิชายูโดโดยตรงถึงประเทศญี่ปุ่น และในภายหลังโรงฝึกยิวยิตสูในไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็น
โรงฝึกยูโดเกือบจะทั้งหมด และในปัจจุบันพบว่าวิชายิวยิตสูแบบแท้ ๆ ในไทยนั้นหาได้น้อยมาก ๆ
‘ยิวยิตสู’ ในปัจจุบัน
เวลาหมุนไปเรือ่ ย ๆ แต่ยวิ ยิตสูยงั ไม่ได้จางหายไปไหน มีการฝึกฝนสืบทอดต่อกันมาเรือ่ ย ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในญีป่ นุ่ รวมไปถึงนอกญีป่ นุ่ เอง ปัจจุบนั ยังคงมีการต่อสูแ้ บบดัง้ เดิม อย่างการหัก ล็อก ทุม่ ทีส่ ำ� คัญยังมีการพัฒนา
ไปไกลถึงประเทศบราซิล และได้ก�ำเนิด ‘บราซิเลียน ยิวยิตสู’ เน้นการต่อสู้ในท่านอนมากกว่าแบบดั้งเดิม สไตล์คล้าย ๆ
มวยปล�้ำที่จับคู่แข่งล็อกข้อต่าง ๆ ท�ำให้คู่ต่อสู้เคลื่อนไหวได้ช้าลง และก�ำลังเป็นที่นิยมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนักกีฬาโดยเฉพาะ
ในศิลปะการต่อสู้แบบผสม หรือ MMA มีการไปเรียนทักษะบราซิเลียน ยิวยิตสูกันแทบทุกคน เพราะมันมีประโยชน์
ต่อการน�ำมาใช้ในสังเวียนแข่งขัน
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เมื่อ ‘ยิวยิตสู (ยูยิตสู)’ กลายเป็น ‘กีฬา’
ยิวยิตสูพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งในกีฬาที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการตั้งกฎ
กติกา มีอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่าง ๆ มีการแข่งขันระดับทวีป ระดับโลก ซึ่งเป็นกีฬาที่คล้าย ๆ ยูโด
แต่มีรายละเอียดที่มากกว่า มีเทคนิคการเตะ ต่อย ล็อก รัดคอ ทุ่ม หักแขน และปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทย มีสมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย มีอาจารย์ปราโมทย์ เมษะมาน เป็นนายกสมาคม ฯ คนแรก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน
ไทยก็มีนักกีฬายูยิตสูลงท�ำการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั่วโลกตลอด
ยูยติ สูถกู บรรจุเข้าสูม่ หกรรมกีฬาเป็นครัง้ แรกในรายการเอเชียน มาร์เชียล อาร์ต เกมส์ 2009 ระหว่างวันที่ 1 - 9 สิงหาคม
2552 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งตอนนั้นแข่งขันกันที่ศูนย์ฝึกเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย - ญี่ปุ่น ดินแดง ใช้เวลาแข่งขัน 3 นาที
(ยกเดียว) แบ่งออกเป็นฝ่ายแดงและฝ่ายน�้ำเงิน นักกีฬาจะต้องแต่งชุดยูยิตสูสีขาว คาดสายแบ่งแดงและน�้ำเงิน
สวมนวมเปิดนิว้ มือ พร้อมใส่สนับขาคลุมหลังเท้าด้านในชุด รวมไปถึงต้องใส่กระจับป้องกันจุดส�ำคัญและฟันยาง ซึง่ ณ เวลานัน้
ไทยท�ำผลงานได้ยอดเยีย่ ม คว้าไป 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ซึง่ หลังจากนัน้ เป็นต้นมายูยติ สูกก็ ลายเป็น
กีฬาที่มีการจัดการแข่งขันกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์โลก
นอกจากนี้ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ยูยิตสูก็ถูกบรรจุให้มีการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
ถือเป็นครัง้ แรกทีก่ ฬี าชนิดนีเ้ ข้าสูก่ ารแข่งขันเอเชียนเกมส์อย่างเป็นทางการ ซึง่ ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 7 รุน่ ประเภท
เนวาสซ่า และทางพล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย นายกสมาคมกีฬายูยติ สูแห่งประเทศไทย ตัง้ เป้าเอาไว้ 1 เหรียญทองเป็นอย่างน้อย

ปัจจุบัน ‘ยิวยิตสู’ หรือ ‘ยูยิตสู’ มีโรงเรียน
ที่เปิดสอนอยู่หลายแห่ง
• ชมรมกีฬายูยิตสู จังหวัดสมุทรปราการ
• เพาเวอร์ จูเนียร์ มาร์เชียล อาร์ต จังหวัดปทุมธานี
• แพ็ทเทิรน์ มาร์เชียลอาร์ต เทควันโด คลับ ทีก่ รุงเทพ ฯ
• จิตริน ยูยิตสู แถวติวานนท์ กรุงเทพ ฯ
• สถานบันไทยสหยุทธ์ จังหวัดสมุทรปราการ
• ทริปเปิลเจ ยูโด และยูยิตสู กรุงเทพ ฯ
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อ้างอิง : https://marshomme.com/scoop/9610000079772

พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
เลือกหุ้นพื้นฐานดี 2
ในครั้งที่แล้ว เราได้กล่าวถึงหลักการพิจารณาการเลือกหุ้นที่มี
พื้นฐานดีไปแล้ว 3 ประการคือ 1. ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
2. กิจการเติบโตต่อเนื่อง 3. มีก�ำไรอย่างสม�่ำเสมอ ไม่มีปัญหาขาดทุน
ส�ำหรับในครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนที่เหลือนะครับ คือ 4. หนี้สินไม่เยอะ
5. ก�ำไรสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 6. ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานได้ดี
7. สภาพคล่องต้องดี และ 8. ผู้บริหารต้องโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
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4.

หนี้สินไม่เยอะ

คือ มีหนีส้ นิ ไม่เยอะจนเกินไป การมีหนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งผิดปกติในการด�ำเนินธุรกิจ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งระวัง คือ การมีหนีร้ ะยะยาว
มากเกินไป เพราะอาจท�ำให้บริษัทมีปัญหาเรื่องการช�ำระหนี้ และเกิดปัญหาต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
บางบริษทั มีหนีส้ นิ สะสมพะรุงพะรังอยูไ่ ด้จากการกูห้ นีร้ ะยะสัน้ ไปโป่ะหนีร้ ะยะยาวส่งผลให้ “อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน”
(D/E Ratio) มากจนเกินไป หากวันใดขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ จะเกิดปัญหาทันที ตรงนี้
เราก็ดูข้อมูลได้จากรายงานประจ�ำปีของบริษัทที่เราสนใจหรือจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เราดูตรงส่วน
หนี้สินรวมของบริษัท ส�ำหรับผู้เขียนเองจะเลือกบริษัทที่มีหนี้สินน้อยกว่าส่วนทุนเป็นล�ำดับแรกก่อน ส่วนปัจจัย
อื่น ๆ ก็ค่อยไปวิเคราะห์กันอีกครั้ง
5.

ก�ำไรสะสมเพิ่มอย่างต่อเนื่อง กําไรสะสม (Retained Earnings)

คือ กําไรที่สะสมมาของกิจการนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท กําไรนี้เป็นกําไรสุทธิของกิจการหลังจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ส่วนที่เหลือจะถูกยกมาที่กําไรสะสมเพื่อเก็บไว้เป็นเงินทุนใช้ดําเนินงานในกิจการต่อไป
ในกรณีทบี่ ริษทั มีผลขาดทุนโดยตลอดหรือเป็นจํานวนมาก อาจทําให้ยอดของรายการนีเ้ ป็นยอดขาดทุนสะสมได้
บริษทั ทีบ่ ริหารงานดียอ่ มต้องมีกำ� ไร และจะเป็นการการันตีความก้าวหน้า หากบริษทั มีกำ� ไรสะสม เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
จะสะท้อนความสามารถในการบริหารต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการจัดจ�ำหน่ายทีด่ ี หลายบริษทั มีการพัฒนา
องค์ความรู้ต่อเนื่อง จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพท�ำให้ก�ำไรต่อหน่วยสูงขึ้นตาม แบบนี้ย่อมป็นผลดีต่อผู้ลงทุน
เพราะก�ำไรที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นด้วย และยังสามารถน�ำก�ำไรไปขยายกิจการให้เติบโต
ต่อไปได้อีก ทั้งนี้ก็ต้องดูเป็นรายกรณีอีกทีเพราะก�ำไรสะสมไม่ได้อยู่ในรูปของเงินสดเพียงอย่างเดียว
6.

ควบคุมต้นทุนการด�ำเนินงานได้ดี

ก็คอื การควบคุมค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินเงิน ซึง่ การบริหารจัดการต้นทุนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ เพราะ
ต้นทุนจะส่งผลโดยตรงต่อก�ำไร นักลงทุนสามารถดูตน้ ทุนสินค้าและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานได้จากงบก�ำไร
ขาดทุน โดยกรณีที่ยอดขายเพิ่ม แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เชื่อว่าบรรดานักลงทุน ยังพอรับไหว แต่หาก
ยอดขายลดลง สวนทางกับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ คงยากเกินจะท�ำใจ แสดงให้เห็นว่าบริษทั ก�ำลังมีปญ
ั หาในการด�ำเนินงาน
ซึ่งเราดูได้จากงบการเงินของบริษัทนั้น ๆ ได้ และเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับก�ำไร
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
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7.

สภาพคล่องต้องดี

ก็คือ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงต่อการด�ำเนินงานของบริษัท บริษัทที่ดีต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในมือพอสมควร
พูดง่าย ๆ คือ มีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนีส้ นิ หมุนเวียน เพือ่ เตรียมพร้อมในการจ่ายหนีร้ ะยะสัน้ รวมถึงสามารถ
ขายสินค้าและเก็บเงินลูกหนี้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วย ในส่วนนี้เราก็สามารถดูข้อมูลได้จากงบการเงิน
เช่นเดียวกัน
8.

ผู้บริหารต้องโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

เป็นสิง่ ทีอ่ าจต้องใช้เวลาในการสังเกตและเรียนรู้ โดยนักลงทุนควรเลือกบริษทั ทีโ่ ปร่งใส ผูบ้ ริหารมีการด�ำเนินงาน
อย่างเปิดเผย บริหารบริษัทด้วยความซื่อตรง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ขยันให้ข่าวหรือเข้ามายุ่งกับ
การซือ้ ขายหุน้ เพือ่ เก็งก�ำไรมากเกินไป รวมถึงไม่มขี า่ วในเชิงลบบ่อย ๆ ข้อมูลในส่วนนีอ้ าจจะดูยากหน่อยนะครับ
แต่ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนและจะเป็นเจ้าของกิจการของบริษัทนั้น ๆ เราจะต้องรู้ว่าผู้บริหารที่บริหารบริษัท
ของเราอยู่นั้นมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเพียงพอกับการเป็นผู้บริหารให้บริษัทของเรา ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้
ก็คงต้องค้นหาและติดตามข่าวอยู่เสมอ หรืออาจจะดูได้บทวิเคราะห์หรือบทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร ว่าสามารถ
ท�ำได้อย่างที่ตัวเองให้ข่าวไว้ได้หรือไม่
เป็นยังไงกันบ้างครับส�ำหรับหลักการเลือกหุ้นดี ๆ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ก็ควรเลือกบริษัท
ที่เข้าองค์ประกอบทั้ง 8 ข้อ เพราะในตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทให้เลือกมากมาย
600 กว่าบริษัท ดังนั้นหากเราจะเลือกลงทุนในบริษัทที่ดี ก็คงไม่ยากเกินไปส�ำหรับ
การหาข้อมูลเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจเลือกบริษท
ั ทีด
่ ค
ี ำ� พูดทีเ่ รามักจะได้ยน
ิ กันบ่อย ๆ
“รูเ้ ขารูเ้ รา รบร้อยครัง
้ ชนะร้อยครัง
้ ” จากต�ำราพิชย
ั สงครามซุนวู ก็มก
ั จะน�ำมาประยุกต์ใช้
กับการลงทุนได้เช่นกัน เพราะในการแข่งขันหรือในการลงทุนท�ำธุรกิจสักอย่าง หรือ
แม้กระทัง
่ การลงทุนให้หน
ุ้ ประสบความส�ำเร็จได้ เราก็จำ� เป็นจะต้องรูจ
้ ก
ั กับบริษท
ั ทีเ่ รา
ลงทุนให้มาก รู้จักบริษัทคู่แข่งในตลาดให้มากเช่นกัน การลงทุนของเราถึงจะได้ผล
ตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ส�ำหรับในครั้งหน้าเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าจะซื้อ
ในตอนไหนและขายในตอนไหนกัน
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มุมสุขภาพ
Kinjoo

เทคนิคการพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์กับการด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ มีเทคนิคทีห่ ลากหลายแนวความคิด ฉะนัน้ เราสามารถเลือกแนวคิดต่างๆ
มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของเราเอง ลองพิจารณา ดูเทคนิคและการพัฒนา
EQ ในบรรทัดข้างล่างดูก่อน ว่าน่าสนใจสามารถปรับประยุกต์ใช้กับการด�ำรงชีวิตของตัวเอง ได้หรือไม่ อย่างไร
96 วิทยาจารย์

เทคนิคการพัฒนาอีคิว แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนคือ
1. ความสามารถในการรู้อารมณ์ตัวเอง คือรู้ว่าตัวเองก�ำลังรู้สึกอย่างไร สามารถติดตามความรู้สึกของตัวเองได้
เช่น ตอนนี้รู้สึกโกรธ ดีใจ หรือเสียใจ การรู้ว่าตัวเองก�ำลังรู้สึกอย่างไรหรือที่เรียกว่ารู้เท่าทันอารมณ์ จะท�ำให้สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ดีขึ้น ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบ ขนาดถึงขั้นท�ำร้ายตัวเอง ท�ำร้ายผู้อื่น ในที่สุดก็ต้องรับโทษ เพราะสาเหตุแค่
“บันดาลโทสะ” เท่านั้น
การรูอ้ ารมณ์ตวั เองนอกจากจะท�ำให้ควบคุมอารมณ์ตวั เองได้ดแี ล้ว ท�ำให้เราสามารถหลุดพ้นจากอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้
ได้เร็วขึ้น คนที่ไม่รู้จัก หรือไม่รู้ถึงอารมณ์ตัวเอง หากปล่อยไว้นาน ๆ จะไม่สามารถแสดงออกซึ่งอารมณ์ กลายเป็นคนเฉยเมย
เป็นคนไม่สนุก กลายเป็นคนที่น่าเบื่อส�ำหรับคนอื่นได้
2. ความสามารถในการบริหารอารมณ์ตัวเอง รู้วิธีการที่จะจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เช่น
รูจ้ กั ระบายอารมณ์ รูจ้ กั ท�ำความเข้าใจของสาเหตุทที่ ำ� ให้เราเกิดอารมณ์ หาวิธผี อ่ นคลาย เช่น เล่นกีฬา ร้องเพลง ฟังเพลงหรือ
เล่นดนตรี จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขได้ โดยไม่ต้องเก็บกดอารมณ์บางสิ่งบางอย่างไว้ในใจ
3. ความสามารถในการท�ำตนเองให้มพี ลัง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้อยากท�ำสิง่ ต่าง ๆ ในชีวติ เป็นคนไม่ยอมแพ้
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากล�ำบาก
4. ความสามารถในการเข้าถึงจิตใจผูอ้ นื่ หรือเรียกว่ามีเทคนิคในการอ่านความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่ ได้ดี เช่น ผูห้ ลักผูใ้ หญ่
สอนว่า คนเราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา นั่นแหละ
5. ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่น เทคนิคนี้ส�ำคัญมาก ไม่ใช่เก่งแต่คบกับใครไม่ได้ อยู่กับใคร
ก็ทะเลาะกับเขาไปหมดเพราะคิดว่าตัวเองดีอยูค่ นเดียว ถูกอยูค่ นเดียว คนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาอีควิ มักจะเป็นคนทีร่ จู้ กั หล่อเลีย้ ง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้อยู่ต่อไปได้นาน ๆ เช่น รู้จักให้เกียรติ ยกย่อง เห็นผู้อื่นมีคุณค่า ฯลฯ
ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่การที่จะท�ำให้เกิดผลทางด้านปฏิบัตินั้นยากเอาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะ
ที่สังคมก�ำลังเปลี่ยนแปลง ไร้ทิศทาง เด็ก ๆ มีโอกาสจะเพลี่ยงพล�้ำต่อกระแสบริโภคนิยมที่เกินขอบเขตได้ไม่ยากนัก
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การสอนให้เด็กรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์อย่างฉลาดและรูท้ นั เท่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมด้วย
“อีคิว” น่าจะเป็น “วัคซีน” ตัวใหม่ที่สามารถป้องกันโรคสังคมล่มสลายได้
การพัฒนา EQ
1. รู้จักอารมณ์ตนเอง : การรู้ตัวหรือการมีสติ
2. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้และแสดงออกอย่างเหมาะสม
• ทบทวนสิ่งที่ท�ำลงไปเพื่อตอบสนองอารมณ์ที่เกิดขึ้นและพิจารณาผลที่ตามมา
• ฝึกสั่งตนเองว่าจะท�ำอะไรและไม่ท�ำอะไร
• ฝึกรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
• สร้างโอกาสจากอุปสรรค หรือหาประโยชน์จากปัญหาโดยการเปลี่ยนมุมมอง
• ฝึกคลายความเครียด เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง
3. สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
• ทบทวนและจัดอันดับสิ่งส�ำคัญในชีวิต
• ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย
• ลดความสมบูรณ์แบบ
• ฝึกมองหาประโยชน์จากอุปสรรค
• ฝึกสร้างทัศนคติที่ดี
• นึกถึงสิ่งที่ภาคภูมิใจ ใช้ความสามารถที่มีท�ำประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นแม้ว่า
จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ก�ำลังใจตนเอง คิดว่าเราท�ำได้ เราจะท�ำและลงมือท�ำ
4. รู้อารมณ์ผู้อื่น
• ให้ความสนใจในการแสดงออกของผู้อื่น
• อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น ท�ำความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคล
• แสดงความเห็นใจ ให้ก�ำลังใจ เมื่อผู้อื่นก�ำลังมีปัญหา
5. รักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
• เข้าใจ เห็นใจความรู้สึกของผู้อื่น
• ฝึกการเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี ใส่ใจในความรู้สึกของผู้ฟัง
• ฝึกการแสดงน�้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้และรับ
• ฝึกการให้เกียรติผู้อื่นอย่างจริงใจ รู้จักยอมรับความสามารถของผู้อื่น
• ฝึกแสดงความชื่นชม ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันตามวาระที่เหมาะสม
ที่มา : Suphan Inpankeaw
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“

ควบคุมอารมณ์อย่างฉลาดและรู้ทันเท่า
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมด้วย

อีคิว
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“

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ฮอร์โมน

ความสุข
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วันหนึง
่ ผมสังเกตเห็นเจ้าหลานชาย
ทีน
่ า่ รักของผมท�ำท่าทางแปลก ๆ เวลากลับจาก
โรงเรียนมาถึงบ้าน เขาเล่าว่าวันนี้ครูสอน
เรือ
่ งอารมณ์ 5 อย่าง (เฉพาะทีส
่ อนวันนัน
้ )
อันประกอบด้วย ความโกรธ ความเศร้า
ความสุข ความรัก และความกลัว
อะไรจะขนาดนัน
้ นีเ่ ด็กอนุบาล 1 นะเนีย
่
เขาสอนกันขนาดนี้แล้วหรือ

จากนั้น เจ้าหลานชายก็แสดงท่าประกอบ
เป็นเรือ่ ง ๆ ไป หลายคนทีเ่ ห็นกันตอนนัน้ ต่างก็หวั เราะชอบใจ
พูดวิจารณ์กันไปต่าง ๆ นานา แต่ส�ำหรับผม คิดว่าเป็น
เรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ครูสอนให้เด็กรู้จักเรื่องใกล้ตัวเขา
ให้รเู้ ท่าทันอารมณ์ของตน จะได้เข้าใจและรูว้ า่ เกิดอะไรขึน้
กับตัวเขาบ้าง

เรือ่ งอารมณ์ของคนเรานี้ ผมเคยพูดไว้บา้ งแล้ว
ในหลายฉบับ วันนี้ขอพูดเรื่อง “ความสุข” อีกที
หวังว่าคงไม่เบื่อนะครับ เพราะยังมีเรื่องราวให้พูด
มากเหลือเกิน ดังจะเห็นว่ามีนกั จิตวิทยาฝรัง่ คนหนึง่
คือ Eric Weiner ลงทุนเดินทางตระเวนไปหลาย
ประเทศ เพื่อตามหาความจริงว่าในแต่ละประเทศ
ผู้คนของเขามีความสุขกันอย่างไรบ้าง แล้วกลับมา
เขี ย นหนั ง สื อ ให้ เ ราอ่ า น ภายใต้ ชื่ อ เรื่ อ งว่ า
The Geography of Bliss ลองไปหาอ่านดู
นอกจากนี้ ยังมีคนแจกแจงให้เราเห็นว่า
ความสุขเกิดจากการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน 3 ระดับ
คือ 1) The Pleasant Life ชี วิ ต ที่ ส นุ ก สนาน
เน้น ความสุข คือการได้หัวเราะ ได้กินดี อยู่ดี
ได้นอนหลับฝันดี ได้ยิ้ม 2) The Good Life หรือ
ชีวิตที่ดี ซึ่งมีความหมายว่า คนที่มีความสุขคือ
คนที่ท�ำงานยุ่งตลอดทั้งวัน และตอนกลางคืน
ก็งว่ งจนไม่มเี วลาให้กงั วล และ 3) The Meaningful Life
หรือ ชีวิตที่มีความหมาย ความสุขในระดับนี้คือ
การใช้ชวี ติ อย่างมีจดุ หมาย การใช้ความสามารถและ
ความถนัดของตนให้เกิดประโยชน์ เกิดคุณค่า
พูดง่าย ๆ ก็คือ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถ จากนั้นใช้มันเพื่อตอบแทนสิ่งที่
ยิง่ ใหญ่กว่าตัวเรา มันจะน�ำเราไปสูช่ วี ติ ทีม่ คี วามสุข
ที่ยั่งยืน มีชีวิตที่เติมเต็ม
เป้าหมายที่แท้จริงของเราคือคุณภาพชีวิต
ความพึงพอใจในชีวิต ความสุขที่ยั่งยืน โดยการใช้
ชีวติ ทีด่ อี ย่างมีความหมาย แทนทีจ่ ะหาความสุขจาก
การท�ำเรื่องสนุกสนาน หรือความสะดวกสบาย
เราควรเปลีย่ นไปให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาตนเอง
พัฒนาคนอื่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนอื่น ๆ แล้วปล่อยให้ความสุขเป็นผลพลอยได้
จากการเห็นคุณค่าของตัวเอง จากความพอใจ
ที่ท�ำงานส�ำเร็จ และการได้ท�ำสิ่งที่มีความหมาย
ท�ำอย่างไรจะให้ ความสุข คือ การใช้ชวี ติ ทีม่ ปี ระโยชน์
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เมื่อได้ทบทวนเรื่องเดิมกันแล้ว ทีนี้ก็จะกล่าวถึงตัวการส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด “ความสุข” ซึ่งเป็นฮอร์โมนหรือสาร
แห่งความสุขทั้ง 4 ได้แก่ Dopamine Oxytocin Serotonin และ Endorphin
Dopamine เป็นฮอร์โมนของ “ความรู้สึกดีๆ”
ที่ช่วยกระตุ้นให้เราท�ำในสิ่งที่เราชอบ ทุกครั้งที่เรารู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็น การท�ำงานให้เสร็จทันเวลา
หรือการได้กินไอศกรีมทุเรียน
Oxytocin เป็นฮอร์โมนแห่ง “สายสัมพันธ์”
ที่ช่วยให้เราสร้างสายใยระหว่างเรา กับคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นแม่กับลูก หรือความสัมพันธ์
ระหว่างคู่รัก เมื่อเกิดความรู้สึกดี จากการที่เราเชื่อใจคนอื่น ท�ำให้เรามีความสุข เป็นต้น
Serotonin เป็นฮอร์โมน “ความเป็นคนพิเศษ”
ที่ช่วยให้เรารู้สึกเป็นคนส�ำคัญ การที่เราคิดถึงความส�ำเร็จหรือความทรงจ�ำดี ๆ ในอดีต
จะช่วยให้ร่างกายหลั่ง Serotonin ออกมา
Endorphin เป็นฮอร์โมนแห่ง “พลังเหลือเฟือ”
ช่วยให้เราพ้นจากความเจ็บปวด ของร่างกาย เช่น นักวิ่งมาราธอนสามารถวิ่งต่อไปได้จนถึงเส้นชัย
ช่วยให้ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ และเพิ่มความต้านทานให้ร่างกายอีกด้วย

ฮอร์โมนความสุขดังกล่าวนีเ้ สมือนสารทีผ่ ลิตออกมา
เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิตของเรา ในขณะที่เราพบกับ
ความทุกข์ หรือความเครียด เราก็ควรจะพบกับความสุขบ้าง
มิใช่หรือ ชีวติ เราจึงจะอยูไ่ ด้ เราอาจจะเคยสงสัยกันว่าท�ำไม
นักกีฬาถึงได้อึดกันจัง ท�ำไมนักวิ่งมาราธอนจึงวิ่งได้ระยะ
ไกล ๆ นาน ๆ นักมวยสากลชกได้ถงึ 12 ยก โดยมีเวลาพักแค่
ยกละ 3 นาที หรืออะไรที่ท�ำให้เราง่วงนอน อะไรท�ำให้เรา
และรู้สึกดีเวลาได้คุยกับคนอื่น ๆ ได้สังสรรค์กับเพื่อน ๆ
ค�ำตอบทั้งหมดอยู่ที่สารฮอร์โมนความสุขในสมอง
ของเรานั่นเอง
ดังทีไ่ ด้เคยกล่าวมาบ้างแล้วว่า สมองประกอบไปด้วย
Neutrons นับพันล้าน เชื่อมต่อกันด้วย Synapse แต่ละ
Neuron สามารถสือ่ สารกันผ่าน Axons ซึง่ เกิดขึน้ ได้โดยการหลัง่
ของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่รวมเรียกว่า สารสื่อประสาท
(neurotransmitter) สมองของมนุษย์นนั้ มีความพิเศษกว่าสัตว์
ตรงที่ว่ามีความซับซ้อนและใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับขนาดตัว
ของมนุษย์
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สารสื่อประสาทที่รู้จักดีมีมากกว่า 60 ชนิด แต่สาร
สื่อประสาทส�ำคัญที่น่าสนใจ ที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุขมี
4 ชนิด ทั้งหมดเป็นสารสื่อประสาทที่ท�ำหน้าที่เป็นฮอร์โมน
ได้ด้วย (เราจะใช้ค�ำสลับไปมาระหว่าง สารสื่อประสาทกับ
ฮอร์โมน ถ้าอธิบายเกีย่ วกับพฤติกรรมเราจะใช้คำ� ว่าฮอร์โมน
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมอง เราจะเลือกใช้ค�ำว่า
สารสื่อประสาท)
ฮอร์โมนความสุขเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึก นั่นก็คือ
ฝึกเป็นคน “คิดบวก” ฝึกสร้างความรู้สึกดี ๆ กับเหตุการณ์
หรือบุคคลอยู่เสมอ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างและ
คนทั่วไป รวมถึงการสร้างสรรค์งานให้เกิดความภาคภูมิใจ
บ่อย ๆ และหัดเป็นคนอดทน เท่านี้เจ้าฮอร์โมนที่ว่าก็จะเป็น
พระเอกขี่ม้าขาวออกมาช่วยเรา ฮิ ฮิ ฮิ

ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เดินโต๋เต๋...เหล่ย่างกุ้ง
เพียงชั่วโมงเศษ ๆ จากสนามบินดอนเมือง นั่งหลับ ๆ ตื่น ๆ ไม่ทันไร เสียงประกาศจาก
แอร์โฮสเตสสาวสวยก็ทำ� ผมตืน
่ จากภวังค์นท
ิ รา ด้วยว่าเครือ
่ งบินได้รอ
่ นมาถึงจุดหมายปลายทางซะแล้ว

สนามบินประจ�ำนครย่างกุ้งดูใหม่และทันสมัยผิดกับที่เคยคิดไว้มากทีเดียว แม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับสนามบิน
หลัก ๆ ในภูมภิ าค แต่อย่างน้อยก็เป็นประตูบานแรกของย่างกุง้ ทีท่ ำ� ให้แขกต่างถิน่ รับรูไ้ ด้ถงึ พลวัตของเมืองทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นผ่าน
สู่ความทันสมัย มิใช่ล้าหลังซมเซาเหมือนเช่นตอนปกครองโดยเผด็จการทหารเมื่อหลายปีก่อนตามที่เคยได้ยินคนพูดถึง
หลังท�ำพิธเี ข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ผมก็ออก
มาจากสนามบินเพื่อจัดการหารถแท็กซี่เข้าเมือง
ระหว่างเดินหารถแท็กซีน่ นั้ ผมพบเห็นรอยน�ำ้ หมาก
กว่าจะเข้าเมืองได้กต็ อ้ งใช้เวลาร่วม ๆ ชัว่ โมง เพราะการจราจร
เปื้อนพื้นเป็นด่างเป็นดวงหลายจุด ณ บริเวณลาน
ตอนเช้าทีค่ อ่ นข้างคับคัง่ ท�ำให้ผมได้เรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ อีกอย่างหนึง่ ว่า
จอดรถ ท�ำให้ผมยินดีที่ได้ทราบว่าย่างกุ้งในวันนี้
ย่างกุ้งนี่ก็มีปัญหารถติดเหมือนกัน รถที่วิ่งในย่างกุ้งมีปริมาณ
ก็ยงั คงมีบางสิง่ บางอย่างเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง
มากกว่าที่คิดไว้มาก แต่ที่แปลก คือ กลับไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์
โผล่มาให้เห็นตามท้องถนนสักคัน มาทราบภายหลังจากบริกรของ
เกสต์เฮาส์ได้ความว่า ทางการไม่อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์วงิ่ ในตัวเมือง
แต่ถ้าเป็นเมืองอื่นไม่ห้าม
และแล้วรถแท็กซี่ก็มาส่งผมที่หน้าเกสต์เฮ้าส์ที่จองไว้
ล่วงหน้าย่านไชน่าทาวน์ ซึง่ เป็นแหล่งธุรกิจใจกลางเมือง จึงหากิน
ของสะดวก แถมต่อรถต่อราไปไหนมาไหนก็ไม่ยาก
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อาคารศาลฎีกาหลังเก่า

อนุสาวรีย์อิสรภาพ
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จากทีพ่ กั กะประมาณด้วยสายตาน่าจะห่างจากเจดียส์ เุ หล่
ไม่เกิน 1 กิโลเมตร เจดีย์สุเหล่ก็คล้ายอนุสาวรีย์ชัย ฯ ของบ้านเรา
นี่แหละครับ คือ มีวงเวียนอยู่รอบองค์เจดีย์ และเป็นชุมทางใหญ่
ของเมืองทีม่ ถี นนใหญ่ 4 สายตัดเชือ่ มเข้าหากัน ด้านข้างของเจดีย์
สุเหล่ (Sule Paya) เป็นที่ตั้งของศาลากลางเมืองย่างกุ้ง ซึ่งโออ่า
มากทีเดียว ตรงกันข้ามกับศาลากลางเป็นทีต่ งั้ ของสวนสาธารณะใหญ่
ประจ�ำเมืองย่างกุ้ง ชื่อว่า มหาบัณฑุละ (Maha Bandula) ซึ่งมี
อนุสาวรีย์อิสรภาพสูงชะลูดตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางสวน
รอบ ๆ สวนสาธารณะมีอาคารเก่า ๆ สมัยอาณานิคมอยู่
หลายอาคาร ที่ดึงดูดความสนใจมากสุด น่าจะเป็นอาคารสีแดง
คาดเหลือง ทีม่ หี อนาฬิกาสูงเด่นเป็นสง่าอยูก่ งึ่ กลาง นัน่ คือ อาคาร
ศาลฎีกาหลังเก่า ทีเ่ ริม่ ใช้งานมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2454 และได้ปดิ ท�ำการ
ไปไม่นานหลังจากทีศ่ าลฎีกาได้ยา้ ยทีท่ ำ� การไปอยูใ่ นกรุงเนปยีดอ
จริง ๆ แล้ว ในย่างกุ้งมีตึกเก่า ๆ ซึ่งมรดกตกทอดจาก
ยุคอาณานิคมเยอะพอสมควร ส่วนมากเป็นอาคารราชการ หรือไม่ก็
เป็นส�ำนักงานของบริษัทห้างร้านใหญ่ ๆ แม้อาคารเหล่านี้จะเก่า
คร�่ำครา บางแห่งมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม แต่ผมว่ามันสวยคลาสสิกดี
ยิง่ ถ้าพิจารณาดี ๆ ก็ยงิ่ จะเห็นคุณค่าทีแ่ ฝงอยู่ เพราะว่าอาคารเก่า
ก็เหมือนกับจารึกทางประวัติศาสตร์ที่ท�ำให้เราได้เห็นพัฒนาการ
ของเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัย
เจดีย์สุเหล่ (Sule Paya)

อาคารเก่าในเมืองย่างกุ้ง

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบระหว่างการเดินเตร็ดเตร่
ในเมืองย่างกุง้ คือ วิถชี วี ติ ริมทางทีม่ คี วามสับสนวุน่ วายตาม
ลักษณะทัว่ ๆ ไปของเมืองใหญ่ทเี่ ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ผมรู้สึกว่าความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนและทางเท้าที่มีพ่อค้าแม่ค้า
มาตั้งแผงขายของกันอย่างระเกะระกะ เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง
ของย่างกุง้ เนือ่ งจากมันเต็มไปด้วยสีสนั และชีวติ ชีวา ตลอดจน
เรื่องราวน่าตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเดียวกับที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า
“Sense of Place”
ที่ผมชอบมากที่สุด ก็คือ บรรดาอาหารริมทาง หรือ
เรียกติดปากว่าสตรีตฟู้ดนี่แหละ ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน

ก็มกั จะพบของกินหน้าตาแปลก ๆ มายัว่ ตายัว่ ใจและยัว่ น�ำ้ ลาย
อยู่ตลอด แล้วผมเป็นพวกชอบลองของเสียด้วย เห็นอะไร
น่ากินไม่ได้ ต้องยอมควักเงินให้กระเป๋าซือ้ มาลองชิมอยูเ่ รือ่ ยไป
อย่างกล้วยทอดซึ่งทอดกล้วยทั้งลูกแบบไม่ฝาน
ไม่ทบุ ให้แบน ก็เพิง่ เคยพบทีน่ นี่ แี่ หละครับ กัดเข้าปากแต่ละที
ช่างเต็มปากเต็มค�ำดีจริง ๆ
นอกจากอาหารพม่าพื้นเมืองแท้ ๆ แล้ว ผมพบว่า
อาหารพม่าหลายชนิดเป็นประเภทลูกผสมทีม่ กี ลิน่ เครือ่ งเทศ
แบบแขกเจือปนอยูด่ ว้ ย เช่น ขนมจีนราดน�ำ้ ยา หรือขนมทอด
รู ป ทรงสามเหลี่ ย มที่ ชื่ อ ว่ า “ซาโมซ่ า ” ซึ่ ง มี ผ งกะหรี่
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
อาหารอี ก อย่ า งที่ ไ ม่ ล องชิ ม ไม่ ไ ด้ คื อ จิ้ ม จุ ่ ม
เครือ่ งในหมูตม้ พะโล้ ทีม่ ขี ายตามริมทางอยูท่ วั่ ไป โดยจะหัน่
เป็นชิน้ ๆ ขนาดพอดีคำ 
� แล้วเสียบเป็นไม้ ๆ ขายให้ลกู ค้า
ได้เลือกหยิบมากินเล่นเพลิน ๆ เป็นอาหารว่าง เวลาจะกิน
ต้องจิม้ น�ำ้ จิม้ รสเปรี้ยว แนมด้วยพริกขี้หนูและกระเทียม
จะช่วยชูรสชาติให้อร่อยกลมกล่อม พอกินเสร็จ พ่อค้าก็จะคิดเงิน
ตามจ�ำนวนไม้ทกี่ องไว้ ทัง้ นี้ สนนราคาเครือ่ งในหมูแต่ละชนิด
จะราคาไม่เท่ากัน บางไม้ก็ราคาบาทห้าสิบ บางไม้ก็ 2 บาท
ซึ่งถ้าจะกินให้อิ่มอาจต้องกินมากถึง 20 - 30 ไม้เลยทีเดียว

จิ้มจุ่มเครื่องในหมูต้มพะโล้
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สีสันของเมืองย่างกุ้งอีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบคือ
ตลาดสดซึง่ กระจายตัวอยูห่ ลายแห่ง ในช่วงเช้าบริเวณซอย 26
ใกล้ ๆ กับเกสต์เฮ้าส์ที่ผมพัก จะมีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งแผง
ขายของกันเต็มไปหมดทัง้ สองฝัง่ รวมไปถึงกลางซอยอีกแถวหนึง่
ของที่วางขายมีทั้งผักสด ผลหมากรากไม้ หมูเห็ดเป็ดไก่
ของแห้ง เช่น หอม กระเทียม พริก รวมไปถึงของใช้ในครัว
ปกติผมชอบเดินตลาดสดอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวลา
ไปต่างประเทศ เพราะที่นั่นจะมีพืชผักผลไม้ และของกิน
ประจ�ำถิ่นแปลก ๆ รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนท้องถิ่นให้ชม
ซึง่ ทีน่ กี่ ไ็ ม่ทำ� ให้ผดิ หวัง เพราะมีสนิ ค้าท้องถิน่ ทีผ่ มไม่เคยเห็น
มาก่อนวางขายหลายอย่าง แต่ที่นับว่าแปลกชนิดที่ท�ำให้
รู้สึกตื่นตาตื่นใจเห็นจะเป็นเวลาที่มีรถยนต์ขนส่งสินค้า
ผ่านเข้าออกซอย ซึง่ คนขับรถสามารถกะระยะได้อย่างแม่นย�ำ
จนสินค้าซึง่ ตัง้ ขายกลางซอยผ่านใต้ทอ้ งรถไปได้ โดยไม่ได้รบั
ความเสียหายแม้แต่น้อย ความแปลกที่ว่านี้ถึงขนาด
ถูกบรรจุในโปรแกรมแนะน�ำของหนังสือน�ำเที่ยวเลยทีเดียว
ส่วนในช่วงเย็น ก็จะมีตลาดนัดริมถนนในย่าน
ไชน่าทาวน์ ซึง่ มีแผงค้าตัง้ ขายของพรึบพรับไปหมด มีตงั้ แต่
ร้านขายของสด ร้านอาหาร ร้านขนมหวาน ไปจนกระทั่ง
ร้านขายเสือ้ ผ้า ในวันรุง่ ขึน้ ผมวางแผนจะไปทัวร์วดั ดังสักหน่อย
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ งานนี้เลยสอยโสร่งลายตาราง
มานุ่งผืนหนึ่ง เผื่อว่าจะได้มีรูปภาพเก๋ ๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก
กับเขาบ้าง
วันรุ่งขึ้น เมื่ออาบน�้ำแต่งตัวเสร็จ ผมเดินดุ่ม ๆ
พร้อมโสร่งผืนใหม่ซึ่งซื้อเมื่อคืนไปยังท่ารถเมล์บริเวณข้าง
ศาลากลาง เพือ่ เดินทางไปยังวัดพระตาหวาน ซึง่ ตัง้ ห่างออกไป
ทางชานเมืองหน่อย ประสบการณ์บนรถเมล์เป็นสิ่งที่ยาก
จะลืมได้ลง เพราะพีโ่ ชเฟอร์ขบั รถเหมือนแกลืมเบรกไว้ทบี่ า้ น
ขับเหมือนบนท้องถนนมีรถแกคันเดียวซะอย่างนัน้ ท�ำให้ตวั ผม
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ซึง่ ยืนโหนรถอยูต่ อ้ งโอนไปเอนมาตามแรงแหว่งของรถเกือบ
ตลอดเวลา ใครที่คิดว่ารถเมล์สายเลขตัวเดียวในกรุงเทพ
ขับน่าหวาดเสียว ผมว่าต้องมาลองขึน้ รถเมล์ทนี่ ดี่ ู แล้วจะรูว้ า่
นั่นน่ะเด็ก ๆ
เมื่อถึงวัดตาหวานแล้ว ตามกฎกติกามารยาท
ก่อนเข้าวัดที่พม่าทุกวัด เราก็ต้องถอดรองเท้าตั้งแต่ประตู
ทางเข้าวัดกันเลยทีเดียว แล้วเดินเท้าเปล่าตามระเบียบ
จริง ๆ แล้วการถอดรองเท้าเข้าวัดไม่เป็นปัญหา
ส�ำหรับคนไทยอย่างเราเท่าไหร่ ยกเว้นแต่เราต้องเข้าห้องน�ำ้
ในวัด เนือ่ งจากไม่มรี องเท้าให้ใส่ มีอยูค่ รัง้ หนึง่ เมือ่ หลายปีกอ่ น
ซึง่ เป็นการไปเทีย่ วพม่าครัง้ แรกของผม ตอนนัน้ ผมก�ำลังเทีย่ ว
วัดทีเ่ มืองทวาย เกิดปวดห้องน�ำ้ หนักมาก เปิดประตูหอ้ งน�ำ้
เข้าไปก็รสู้ กึ ขวัญผวา เพราะห้องน�ำ้ ไม่คอ่ ยสะอาดสะอ้านนัก
รองเท้าทางวัดก็ไม่ได้เตรียมไว้ให้ แต่จะท�ำไงได้ ปวดฉี่
จวนจะราดอยูแ่ ล้ว จึงจ�ำเป็นต้องเข้าไปใช้หอ้ งน�ำ้ ทัง้ ๆ ไม่ได้
ใส่รองเท้า ด้วยความรู้สึกแขยงเท้าบอกไม่ถูก
ตอนหลังเมื่อกลับถึงไทย ได้คุยกับเพื่อนที่เคย
ไปเที่ยวพม่า เขาแนะว่าไปเที่ยวพม่าควรพกรองเท้าแตะ
ติดกระเป๋าไว้คู่หนึ่ง ถึงคราวจ�ำเป็นต้องเข้าห้องน�้ำในวัด
จะได้นำ� มาใช้แก้ขดั ได้ ผมว่าค�ำแนะน�ำนีเ้ ป็นประโยชน์มาก
เผื่อใครจะน�ำไปใช้ได้
จากประตูทางเข้าวัด เดินไปไม่ไกล ก็จะถึงวิหาร
หลวงพ่อตาหวาน ซึง่ เป็นชือ่ ทีค่ นไทยตัง้ ให้ทา่ นตามลักษณะ
ทีม่ องเห็นจริง ๆ หลวงพ่อตาหวานมีชอื่ เรียกในภาษาพม่าว่า
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htat Gyi) เป็นพระนอน
ที่มีความยาวร่วม ๆ 70 เมตร

เมื่อผมสักการะท่านเสร็จ ผมก็นั่งมองใบหน้าท่านอยู่พักหนึ่ง
รูส้ กึ ว่าตาท่านหวานจริง ๆ เพราะตาด�ำมีความแวววาวเหมือนกับดวงตา
ของคนจริง ๆ แถมใบหน้ายังสดใส เพราะทาปากสีแดงแป๊ด และดวงตา
ก็คมกริบ เพราะมีการแรงเงาขอบตาบนและล่างด้วยสีเทาเข้ม คล้ายกับ
ทามาสคาร่าอย่างไรอย่างนั้น นอกจากนั้นเล็บมือและเล็บเท้าของท่าน
ยังทาสีแดงอีกต่างหาก
ลักษณะภายนอกของหลวงพ่อตาหวาน ท�ำให้ผมนึกถึงค�ำสอน
ของอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนผมเมื่อหลายปีก่อน ท่านบอกว่า
พระพุทธรูปพม่านิยมทาปากสีแดง เขียนคิว้ เขียนตา เนือ่ งจากชาวพม่า
ต้องการสร้างพระให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในขณะทีย่ ังมีชวี ติ อยู่
เหตุนี้พระพม่าจึงดวงหน้าที่สดใสมีชีวิตชีวา เสมือนคนจริง ๆ
เสร็จจากสักการะพระตาหวาน ก็ได้เวลาเดินทางไปยังมหาเจดีย์
ชเวดากองกันต่อ ซึง่ ถือเป็นแรงบันดาลใจหลักในการเดินทางเยือนย่างกุง้
ในครั้งนี้
วินาทีแรกทีไ่ ด้มองดูเจดียช์ เวดากองอย่างเต็มสองตา ผมถึงกับ
ตะลึงพรึงเพริดในความงามของเจดีย์ที่เปล่งประกายเหลืองอร่าม
อันเนือ่ งมาจากแผ่นทองค�ำทีห่ ม้ ุ องค์เจดียห์ นักกว่า 1 ตัน สมกับชือ่ ชเวดากอง
ทีแ่ ปลว่า “ทองแห่งเมืองดากอง” ซึ่งก็คือชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งนั่นเอง

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htat Gyi)

เจดีย์ชเวดากอง
เทพทันใจ โบโบจี (Bo Bo Gyi)
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เจดีย์ชเวดากองได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณ
ของพุทธศาสนิกชนชาวพม่าทั้งประเทศ เนื่องจากภายใน
ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งยังเป็นเจดีย์
คู่บ้านคู่เมืองพม่ามากว่าพันปี ว่ากันว่าบนยอดเจดีย์
มี เ พชรนิ ล จิ น ดาที่ ช าวพม่ า น� ำ มาถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า
เกือบหมื่นเม็ด
หลังจากทีผ่ มเข้าไปสักการะพระพุทธรูปประจ�ำทิศ
รวมไปถึงสรงน�ำ้ พระประจ�ำวันเกิดแล้ว ก็ได้เพ่งมองพระมหาเจดีย์
เป็นครูใ่ หญ่ ปล่อยเวลาให้เคลือ่ นผ่านไปพร้อม ๆ กับแสงตะวัน
ที่ค่อย ๆ หรี่ลงจนฟ้ามืดมิด แต่ภายใต้ความมืดมิดนี้
เมือ่ องค์พระเจดียถ์ กู แสงไฟส่องกระทบ สีทองของเจดียก์ จ็ ะยิง่
ถูกขับให้สกุ ปลัง่ มลังเมลืองมากขึน้ เป็นทวีคณ
ู ยังมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อีกสิง่ หนึง่ ซึง่ ผมตัง้ ใจไปสักการะให้ได้ คือ เทพทันใจแห่งวัด
โบตะทาว (Botataung) เพราะได้ยนิ กิตติศพั ท์มานานเกีย่ วกับ
ความศักดิ์สิทธิ์
เทพทันใจองค์นี้ มีชื่อว่า โบโบจี (Bo Bo Gyi)
เป็นหนึ่งในนัตที่ชาวพม่าเคารพนับถือที่สุด ชาวพม่าเชื่อว่า
นัตโบโบจีเป็นผูป้ กป้องคุม้ คุม้ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึง่ ประดิษฐานภายในพระเจดียโ์ บตะทาว ทัง้ เวลาใครอธิษฐาน
ขอสิง่ ใด ก็มกั ได้สงิ่ ต่าง ๆ ดัง่ ใจหวังอย่างรวดเร็ว จึงเป็นทีม่ า
ของชื่อ “เทพทันใจ” นั่นเอง
ส�ำหรับวิธีการขอพรนั้น ก็แค่น�ำแบงก์ 2 ใบม้วนใส่
ในก�ำมือของท่าน ที่ก�ำลังชี้นิ้วไปข้างหน้าใบหนึ่งนั้นเพื่อน�ำ
กลับมาเป็นขวัญถุง ส่วนอีกใบนั้นก็บริจาคเป็นเงินท�ำบุญ
เข้าวัด ขณะอธิษฐานขอพรนั้น ให้น�ำหน้าผากของเราแตะ

108 วิทยาจารย์

กับปลายนิ้วชี้ของท่าน ก็เป็นอันเสร็จพิธี
จริง ๆ แล้ว การอ้อนวอนขอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ นั้ เป็นเรือ่ ง
ทีข่ ดั กับค�ำสอนในพระพุทธศาสนา ซึง่ เน้นในเรือ่ งกฎแห่งกรรม
และการพึ่ ง พาตนเอง แต่ ผ มก็ คิ ด ว่ า ถ้ า เราอธิ ษ ฐาน
แล้วเกิดความสบายใจ หรือมีกำ� ลังใจในการต่อสูช้ วี ติ ก็ทำ� ไปเถิด
เพียงแต่ต้องไม่ลืมว่า สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดในความปรารถนา
ให้ส�ำเร็จ คือ ตัวเองเรา ที่ควรหมั่นท�ำความดี มีความเพียร
เป็นที่พึ่ง เชื่อว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน
ก่อนกลับไทย ผมไม่ลมื ทีจ่ ะซือ้ ของฝากติดไม้ตดิ มือ
ไปฝากคนทางบ้านทีต่ ลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San)
หรือตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดในร่มที่มีของฝากพื้นเมือง
ให้ซื้อหามากมายหลายหลาก ทั้งอัญมณี ผ้าซิ่น ผ้าวาด
ไม้แกะสลัก ถ้วยโถโอชาม เครือ่ งเงิน ฯลฯ แล้วจึงเดินทางไปยัง
สถานีรถไฟ เพื่อขึ้นรถสายรอบเมืองไปยังสนามบิน
ปกติถ้าขึ้นรถแท็กซี่ไปสนามบิน คงใช้เวลาไม่เกิน
1 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นรถไฟก็ต้องใช้เวลาคูณไปอีก 3 เท่าตัว
ค�ำถามว่าท�ำไมผมจึงเลือกใช้บริการรถไฟทีว่ งิ่ เชือ่ งช้า
เช่นนี้ ผมตอบให้ก็ได้ว่า เพื่อให้ย่างกุ้งอยู่ในสายตาของผม
นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ตลาดโบโจ๊กอองซาน
(Bogyoke Aung San)

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
มกร 62 เขียนที่ “เกาะนางค�ำ”

ส.ค.ส. จากอดีต.....ครูริมทะเลสาบ
.....สู่เดือนอ้าย 2562...“ปีกุน”

สวัสดี... ปีใหม่อีกครั้งแล้วนะครับ!
ในวันที่ผม บรรจุเป็นครูประชาบาลย่านริมทะเลสาบใหม่ ๆ ก็ร่วมห้าสิบปีล่วงมาแล้วละครับ.....
สมัยนัน้ การส่งความสุข (ส.ค.ส.) เป็นเรือ่ งคึกคัก หัวใจพองโต ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ผูอ้ า่ นวิทยาจารย์สว่ นใหญ่ จะเป็นรุน่
ทีเ่ คยผ่านการรับ - ส่ง ส.ค.ส. กันมาแล้ว.... มันคือความสุขเล็ก ๆ ทีค่ นยุคนี้ ซึง่ ส่งสติก๊ เกอร์ หรือภาพก็อปปีล้ อก ๆ กดแชร์ โพสต์
ส่งให้กันในปัจจุบัน ยากจะเข้าใจ
ผมจ�ำได้ว่าเริ่มส่ง ส.ค.ส. เป็น เมื่อปี 2500 ช่วงเรียน
ประถมศึกษา... แต่ส่งให้ใครบ้างนั้น จ�ำไม่ได้แล้ว… ฮ่าาา!
เมือ่ ผมเริม่ มาเป็นครูรมิ ทะเลสาบ จึงให้เด็กท�ำ ส.ค.ส.
ด้วยมือ ด้วยความคิด และด้วยจิตใจ
เริ่มตั้งแต่ การคิดวาดรูปจากธรรมชาติในหมู่บ้าน
คิดค�ำที่จะให้ผู้รับมีความสุข สอนการใช้ค�ำร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง กระทั่งออกแบบ ส.ค.ส.เป็นสามมิติ จ�ำได้ถึงสีหน้า
ที่ภูมิใจและมีความสุขของเด็ก ในฐานะผู้ให้

เด็ก ป.7 โรงเรียนวัดท่าหิน ริมทะเลสาบ
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ไม่ น ่ า เชื่ อ นะครั บ ว่ า ปรากฏการณ์ ค ร�่ ำ คร่ า
ที่ ผ ่ า นสี่ - ห้ า สิ บ ปี ไ ปแล้ ว จะอยู ่ ใ นความทรงจ� ำ ของ
เด็กยุคโน้น และเป็นผู้ใหญ่วัยห้าสิบกว่าในวันนี้ ที่เขาเธอ
ทั้งหลายน�ำมาคุยกันได้มากมายเมื่อพบปะสังสรรค์กัน.....
ผม อาจไม่ใช่ครูตามมาตรฐานนัก หากวัดกันที่
ความเก่ง การรอบรู้ หรือวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
แต่ผมมีความเชือ่ ว่าเด็กทุกคนมีศกั ยภาพในตัวเอง.....
และครู มีภาระทีย่ งิ่ ใหญ่ คือ การกระตุน้ ดึงศักยะนัน้ ออกมา
หรือจุดประกายให้ความสามารถในตัวเด็กได้เปล่งออกมา...
และผมเลือกวิถีทางได้ถูก ในหลายคนที่ผมปลด
ให้เขาหลุดจากกรอบจ�ำกัดเดิม ๆ พัฒนาขีดความสามารถ
เฉพาะตนไปไกลเกินกว่าที่ครูริมทะเลสาบจะคาดคิด
ด้านกลับกัน เขาและเธอทัง้ หลาย ก็ได้เติมเพลิงพลัง
อุดมการณ์ทางวิชาชีพ กระทัง่ ทลายกรอบจ�ำกัดแห่งความเป็นครู
วิวัฒน์เป็น “ฅุรุชน” โดย... เขาและเธอทั้งหลาย ก็นึก คิด
และคาดไปไม่ถึงเช่นกัน
ฉะนั้น... ส.ค.ส. ปี 2562 ปีนี้ ครูขออวยพรให้ทุกคน
ที่เคยเป็น “ศิษย์” ฅุรุชน ทุกท่าน ได้มีความสุขกาย - สุขใจ
ตามวัย ตามกาล...เทอญ!.....
วันนี.้ .. ใครก็ตามทีไ่ ด้กา้ วน�ำพาชีวติ มาจนกระทัง่ ได้อา่ น

เด็กนักเรียนริมทะเลสาบ รุ่นนั้น...
ซึ่งจะเกษียณ ปี 2562!

“ย�ำสามกรอบ” ตอนนีไ้ ด้ แสดงว่าท่านเป็น“บัวพ้นนำ�้ ”แล้ว...อิอ!ิ แต่อย่าหมายนะว่า ชีวติ จะปลอดภัยจากเต่า ปู ปลา ใต้นำ�้ ...
และอีกประการทีผ่ มมีขอ้ สรุปมามอบให้ คือ... “ชีวติ ... เมือ่ มาถึงจุดเบ่งบาน นัน่ คือจุดเริม่ ต้นของความร่วงโรย”.....

หลังจากนี.้ .. เราจะได้เริม่ “บทเรียนใหม่
ของชีวติ ”... เป็นช่วงขาลงของชีวติ ซึง่ จะค่อย ๆ แผ่ว
และเชือ่ งช้าลง อันเป็นเรือ่ งปกติของทุกสรรพชีวติ
นี่ก็กว่า 2600 ปีแล้ว แนวคิดสัจธรรม
ของตถาคต โดยพุทธวจนยังเทีย่ ง มิได้เบีย่ งไป
แม้แต่น้อย...
ลองพิจารณาจากพุทธโอวาทดูสคิ รับ.....
เป็นไงครับ... นีเ่ ป็นเพียงโอวาทบางส่วน
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เท่านัน้ นะครับ
ยังมี “พุทธวจน” ตลอดพระชนม์ชีพอีกแปดหมื่นสี่พัน
พระธรรมขันธ์ ทีผ่ า่ นมาเป็นพัน ๆ ปี ยังไม่ผิดพลาด ไร้การโต้แย้ง
หักล้างได้โดยแท้
อ้ อ ! นี่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ พวกอลั ช ชี ลั ท ธิ แ ก้ ตะแบงธรรม
เพื่อโภคผลประโยชน์เฉพาะตน และหมู่พวกตนเองนะครับ
นี่คือความต่างระหว่างสัจธรรม กับ อสัจธรรม และผมคิด
ต่อไปว่า นี่คือวิธีการที่ต่างกันระหว่างการ “ตรัสรู้” ของ พระพุทธเจ้า
กับการ “ศึกษาเรียนรู”้ ของ นักปราชญ์ นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์...
จึงไม่แปลกที่ วิถีแห่งพุทธแท้เริ่มเบ่งบานอีกคราในชมพูทวีป และ
เริ่มขจรขจายในโลกตะวันตก
กล่าวส�ำหรับ “ปีใหม่” แล้ว ไม่ว่านาฬิกาที่ใด ณ จักรวาลนี้
เพียงเข็มวินาที กระดิกเคลือ่ น จาก 00.00 น. ไปที่ 00.01 น. โลกก็ขยับ
ทุกสรรพชีวติ เริม่ รูส้ กึ ถึงการเปลีย่ นแปร..... แต่จะดี - ร้าย จะไปหน้า - ถอยหลัง
หรือรุ่งขึ้น - ตกต�่ำ คงต้องดูที่ “เหตุปัจจะโย” นั่นแล้วโยม
เมื่อชีวิตมีเหตุปัจจัยมากมายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เราจึงต้องใช้สติ พิจารณา ทุกสรรพสิง่ ทีเ่ ข้ามาสูผ่ สั สะ อายตนะ ของเรา.....
แต่... ว่าก็ว่าเถอะ วิสัยปุถุชนแบบเรา ๆ คงยากที่จะก�ำกับสติ
ได้ตลอด ก็เอาเพียงว่า ดี - ร้าย ได้ - เสีย ผสานกันไปนะครับ

ด้วยประสบการณ์ชวี ติ ทีผ่ า่ นมาเกือบ 70 ฤดูกาล ท�ำให้ผม
พอจะขยับปรับ “ดุลย์ชีวิต” ให้พอสมดุล เป็นครั้งคราวไป
จะถูกหรือผิด ผมไม่รู้แหละ..... ก็เอาตัวรอดมาถึง “เดือนอ้าย...
ปีกุน” ได้แล้ว... นี่ไงครับ!.....
เมื่อก่อน… ไม่ว่าจะฉลองส่งท้ายปีเก่า เฉลิมปีใหม่
กันขนาดไหนก็ตาม ต้องรีบฟื้นตัวไม่ให้เนิ่นนัก...
เพราะ “วันเด็ก” เสาร์สัปดาห์ที่สอง เด็ก ๆ จะมายืนรอ
ท�ำตาปริบ ๆ อยู่ข้างโต๊ะครู คอยว่า... ครูจะท�ำอะไรบ้าง เขาและ
เธอทั้งหลายจะได้แสดงการละเล่นอะไรกันได้บ้าง.....
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พาหนะครูริมทะเลสาบ

ผมมองเห็นความหวังในแววตา เห็นความสนุกในรอยยิม้
เห็นความลุกลี้ลุกลนในอากัปกิริยา ที่ไร้การเสแสร้ง
วันเด็ก ริมทะเลสาบชนบท เป็นความสนุกปอน ๆ
ไร้ของขวัญมหาศาล ไร้เครือ่ งเล่นตระการตา..... แต่ครูตอ้ งตระเวนไป
อ้อนขอตามก�ำลัง และที่เหนื่อยหนัก คือการคิดรูปแบบกิจกรรม
ให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก แน่นอนครับ... หน้านี.้ .. เดือนอ้าย เดือนยี่
ต้องสนุกกันทั้งน�้ำ ทั้งโคลน เละกันทั้งครูทั้งเด็ก
ถัดมาอีกหนึ่งสัปดาห์ 16 มกราคม ก็เป็นวันครู
ยุคนัน้ ..... ยุคทีผ่ มบรรจุเป็นครูตรี อัตราเงินเดือน 940 บาท
หรูมากเมื่อเทียบกับราคาทองค�ำบาทละสี่ร้อย
ผมรูส้ กึ นะครับว่า วันครูในยุคนัน้ มีคณ
ุ ค่าทางวิชาชีพมาก
ครูทุกคนจะกระตือรือร้นที่จะไปร่วมกิจกรรม ได้พบปะบรรดาครู
รุน่ ก่อน รุน่ กลาง และรุน่ ใหม่ นับเป็นสาม Generations ทีป่ ระสาน
เชื่อมกันอย่างกลมกลืน
ยุคนั้น ผมไม่เข้าใจ “คุรุสภา” ไม่เคยใส่ใจในกระทรวง
ศึกษาธิการ รูแ้ ต่เพียงท�ำหน้าทีค่ รูกบั เด็ก กับชุมชน และต่อผูร้ ว่ ม
วิชาชีพด้วยกันให้สนุก เป็นสุขและสมบูรณ์แบบ ตามทีไ่ ด้รบั Order
และเรียนรู้มา…..

HOTLINE – สายตรง

ฉะนั้น สนุก - สร้างสรรค์ จึงเป็นอัตลักษณ์
ประจ�ำตัวผมตั้งแต่ครั้งกระโน้น กระทั่งถึงวันนี้ วันที่ผม
ออกจาก “ดักแด้” Chrysalis เป็น “ฅุรุชน” ตั้งแต่
2 เมษายน 2550..... นี่ก็ 11 ปีแล้วสิครับ
ในความเป็นฅุรุชน ผมจะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12
ด้วยความมัน่ คง และแน่นอนครับ... ต้องเปีย่ มด้วยพลัง
สนุก และสร้างสรรค์
สวัสดีปีใหม่ครับ.
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