บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ ทานผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกทาน เดือนกุมภาพันธ
จัดไดวา เปนเดือนแหงความรักของชาวพุทธ กลาวคือ วันมาฆบูชา ขึน้ 15 คํา่
เดือน 3 ของปนตี้ รงกับวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ และวันแหงความรักสากล คือ
วันวาเลนไทน ซึง่ กําหนดเปนวันที่ 14 กุมภาพันธของทุกป เหตุทกี่ ลาววา วันมาฆบูชา
เปนวันแหงความรักในทางพระพุทธศาสนา เนือ่ งจากวันดังกลาวเปนวันทีอ่ งคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรม “โอวาทปาฏิโมกข” อันเปนหลักคําสอน
ที่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา ไดวางหลักการ อุดมการณ และวิธีการ
ทีเ่ ราชาวพุทธจะไดยดึ ถือเปนแบบสําหรับประพฤติปฏิบตั ติ น อันมีสาระสําคัญ
วาดวยการสงเสริมใหมวลมนุษยตงั้ มัน่ ในการทําความดี ละความชัว่ ไมเบียดเบียน
ซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ มนุษยควรมีความรักอันยิ่งใหญ เปนรักที่ไมเห็นแกตัว
ใหรูจักรัก และเมตตาตอเพื่อนรวมโลก ความรักมิไดมีความหมายเพียงความรัก
ระหวางหนุม สาวเทานัน้ แตยงั หมายถึง ความรักระหวางพอแมกบั ลูก ครูกบั ศิษย
เพือ่ นกับเพือ่ น รวมไปถึงความรักทีเ่ พือ่ นมนุษยมใี หตอ กัน
การจัดงานวันครู ครัง้ ที่ 63 พ.ศ. 2562 ภายใตแกนสาระ “คุณธรรม
นําครูไทย สรางเด็กไทยหัวใจซือ่ ตรง” ในวันที่ 16 - 18 มกราคมทีผ่ า นมา ไดสาํ เร็จ
เรียบรอยดวยดี งานปน้ีจัดพิเศษกวาทุกป เนื่องจากมีการจัดแสดงผลงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ป ภายใต 3 หัวขอหลัก คือ “คุณธรรมนําครูไทย”
“สานพลังเครือขาย” และ “สรางเด็กไทย 4.0” ในวันงานมีผปู ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา นักเรียน นิสติ นักศึกษา ใหความสนใจ มาเขารวมงานจํานวนมาก
ทุกคนไดเขารวมกิจกรรมสําคัญตามวัตถุประสงคของการจัดงานวันครู ทัง้ การรวม
พิธีรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย การยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งการเผยแพรเกียรติคุณและผลงานของ
ผูป ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ปู การตอการศึกษา เยาวชน และประเทศชาติ
ใหเปนแบบอยางแกครูรนุ ตอ ๆ ไป วารสารวิทยาจารยฉบับนีไ้ ดรวบรวมภาพกิจกรรม
ของการจัดงานวันครู ครัง้ ที่ 63 พ.ศ. 2562 มาใหทา นผูอ า นไดชมกันคะ
ตั้งแตชวงเดือนมกราคมที่ผานมาจนถึงเดือนกุมภาพันธนี้ ปริมาณ
ฝุนละอองในกรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑมาตรฐาน โดยเปนฝุน PM2.5 คือ
ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน หรือเทียบแลวเล็กกวา 3% ของ
เสนผานศูนยกลางเสนผมของมนุษย และเปนอันตรายตอสุขภาพ เพราะสามารถ
เดินทางผานทางเดินหายใจ สูป อดและกระแสเลือดไดงา ย เพิม่ โอกาสของโรคหัวใจ
และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ขอใหผูอานทุกทานดูแลสุขภาพของตัวทานเอง
และคนรอบขาง โดยการปองกันดวยการสวมใสหนากากอนามัยที่ไดมาตรฐาน
ปองกันฝุน ขนาดเล็กโดยเฉพาะกันนะคะ
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2 กุมภาพันธ์
วันนักประดิษฐ์

'สิ่งประดิษฐ์' เป็นนวัตกรรมที่ท�ำให้มนุษยชาติสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
และสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพราะล�ำพังความสามารถของร่างกายมนุษย์คงไม่สามารถ
ท�ำทุกสิง
่ ทุกอย่างให้เป็นไปอย่างทีต
่ อ
้ งการได้อย่างสมบูรณ์ สิง
่ ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึง
่ ทีท
่ ำ� ให้มนุษยชาติสามารถด�ำรงเผ่าพันธุไ์ ด้อย่างแข็งแรง มีอายุยน
ื ยาว
มากขึน
้ มีรา่ งกายแข็งแรง ตลอดจนมีสติปญ
ั ญาทีช
่ าญฉลาดขึน
้ หรือหากจะกล่าวอย่างสัน
้ ๆ
สิ่งประดิษฐ์ก็คือเครื่องมือที่ท�ำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้น และง่ายขึ้นนั่นเอง
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“

สิ่งประดิษฐ์ ก็คือเครื่องมือ

ที่ท�ำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้น

“

ลองจินตนาการดูว่า หากมนุษย์ไม่รู้จักการใช้ไฟ ไม่ว่าจะด้วยการรู้จักวิธีการ
ก่อไฟ การคิดค้นเครือ่ งมือจุดไฟ และ การประดิษฐ์สงิ่ ของเครือ่ งใช้ทใี่ ช้ประโยชน์รว่ มกับไฟ
เช่น เตาไฟ หม้อ หรือ กระทะ เราคงไม่ได้เป็นมนุษย์ที่เป็นเราอยู่ในทุกวันนี้ และ
คงจะมีอายุขัยที่แสนสั้นเป็นแน่แท้
สิ่งประดิษฐ์ยังเป็นหัวข้อที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการเป็นกลไกหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศไปสูก่ ารเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ โดยใช้ ‘อุตสาหกรรม 4.0’ เป็นตัวขับเคลือ่ น
ซึ่งอุตสาหกรรม 4.0 จ�ำเป็นต้องอาศัยสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะน�ำมาใช้
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีม่ เี ทคโนโลยีชนั้ สูง มีตน้ ทุนการผลิตต�ำ่
และให้ผลก�ำไรแก่ผผู้ ลิตสูง อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
ทันสมัยในอนาคตอันใกล้

วิทยาจารย์ 5

“เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา”
ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของสิ่งประดิษฐ์ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดให้ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์
ของแต่ละปีเป็น ‘วันนักประดิษฐ์’ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2537 เพื่อน้อมร�ำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์
“เครือ่ งกลเติมอากาศทีผ่ วิ น�ำ้ หมุนช้าแบบทุน่ ลอย” หรือ “กังหันน�ำ้ ชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหา
กษัตริยพ์ ระองค์แรกของไทย และเป็นครัง้ แรกของโลก รวมทัง้ ทรงเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่นกั ประดิษฐ์
ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในระดับประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรมแท้จริง
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ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน
“วันนักประดิษฐ์” (Thailand Inventors’ Day 2019) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอด
และขยายผลสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมสูผ่ ใู้ ช้ประโยชน์และสาธารณชน เพือ่ เป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นกั ประดิษฐ์ไทย
ในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นแก่เยาวชนรุ่นใหม่ และเพื่อเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความส�ำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ
ส�ำหรับปี 2562 นี้ เป็นครัง้ ที่ 21 ของการจัดงาน มีการน�ำเสนอสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้ และความก้าวหน้า
ด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและน�ำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการน�ำการวิจัยและนวัตกรรม
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพือ่ ความก้าวไกลของประเทศไทย” โดยจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ข้อมูล:
http://www.inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th
https://hilight.kapook.com/view/97084
ภาพ:
http://www.thailandexhibition.com/Report/2331
http://www.siamfocustimenews.com/103823
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

ประมวลภาพการจัดงานวันครู
ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

“คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

มอบดอกกล้วยไม้ ประชาสัมพันธ์งานวันครู
ณ ท�ำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 มกราคม 2562

แถลงข่าวการจัดงานวันครู
วันที่ 9 มกราคม 2562
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วันที่ 16 มกราคม 2562 (วันครู)

ภาคเช้า
พิธีตักบาตร

พิธีสงฆ์
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พิธีบูชาบูรพาจารย์

พิธีสักการะปฐมบูรพาจารย์
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พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี

พิธีมอบรางวัล

ปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2
“คุณธรรมน�ำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”

ภาคบ่าย
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วันที่ 17 มกราคม 2562

แถลงผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ป

เสวนาพิเศษ
“คุณธรรมนําครูไทย สรางเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
พิธีมอบรางวัล "คุรุสดุดี"

วันที่ 18 มกราคม 2562 เสวนา “บนเสนทางสายอาชีพของครูยุคใหม”
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พิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีมอบรางวัล

นิทรรศการผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ป
“คุณธรรมนําครูไทย” “สานพลังเครือขาย” และ “สรางเด็กไทย 4.0”
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา
การขับเคลือ
่ นองค์กรวิชาชีพ
ในยุ ค เปลี่ ย นผ่ า นทางการเมื อ งในรอบกว่ า ทศวรรษผลพวงของ
รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ซึง
่ ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ทีป
่ ระชาชน
มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และผลิตผลดังกล่าวน�ำมาสู่หมุดหมายของการ
มีส่วนร่วมทั้งในทางการเมือง และภาคราชการ จะพบว่าค�ำที่สะท้อนของการ
มีส่วนร่วมถูกบัญญัติไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ระเบียบส่วนราชการ
ต่าง ๆ เช่น ค�ำว่า ประชาคม ประชาสังคม ผู้แทนวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ
จนท�ำให้ เ กิ ด การเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งกว้ า งขวางทั้ ง ภาคราชการและ
ภาคการเมือง ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
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ทัศนะต่อการมีสว่ นร่วมแม้จะเป็นแนวคิดหลักของการมองทุกภาคส่วนทีเ่ ป็นประชากร
ของชาติ มุ่งเป้าไปสู่การยกระดับ “ความเป็นพลเมือง” ตามหลักประชาธิปไตยต้องการ
ให้ประชากรเป็น “ก�ำลังของเมือง” หรือ “ก�ำลังของชาติ” เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ
การปกครอง ให้ถือว่าเป็นภารกิจร่วมกันของประชากรภายในชาติ คือเจตนารมณ์สูงสุด
ในความรู้สึกการเป็นเจ้าของประเทศ
ในการจัดการศึกษาเช่นเดียวกันหลังจากการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ 2540 จึงได้กอ่ เกิด
“องค์คณะบุคคล” เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทั้งทางนโยบาย บุคคล ทุกระดับ
เป็นการวางรากฐานและให้ความส�ำคัญ แต่เมื่อแนวคิดนี้ถูกใช้และด�ำเนินการได้ระยะหนึ่ง
ก็พังครืนลงมา ทั้งในระดับชาติ และภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก “สนิมเกิดจาก
เนื้อในตน” และพุ่งเป้าไปสู่การสกัด ท�ำลาย ขยายภาพบาดแผลจนดูน่ากลัว ท�ำให้ทุกคน
ต่างพากันห่วงกังวลและสอดรับกับทัศนะอ�ำนาจตามแนวอนุรกั ษ์นยิ มในทัศนะนีม้ องเห็น การมีสว่ นร่วม
เป็นตัวถ่วง หรือยากในการพัฒนา จนก่อให้เกิดโครงสร้างใหม่ แนวคิดใหม่และเลยเถิดไปถึง
การควบคุมขีดกรอบทางด้านองค์กรวิชาชีพในทุกระดับ ทั้งด้านในระบบหรือนอกระบบ
การรับรองสิทธิของปวงชนชาวไทยที่ควรจะเป็นได้ความส�ำคัญลง เมื่อต่างใช้สภาวการณ์
เป็นตัวก�ำหนดมากกว่าทิศทางของหลักการที่ต้องก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
การหดหายไปของการมีสว่ นร่วมในช่วงเวลาครึง่ ทศวรรษทีผ่ า่ นมา พร้อมกับการปฏิรปู
ในด้านต่าง ๆ การก่อเกิดของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อม ๆ กับปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แนวคิด
ทีต่ อ้ งการเน้นอ�ำนาจส่วนกลาง พร้อม ๆ กับการปฏิเสธ การกระจายอ�ำนาจ ลดทอนการมีสว่ นร่วม
ในระบบตัวแทนทีม่ าจากการเลือกตัง้ แนวคิดดังกล่าวล้วนท�ำลายความน่าเชือ่ ถือ ใน “ความเป็น
พลเมือง” ของประเทศนี้ลงอย่างราบคาบ แม้กระทั่งคนในแวดวงการศึกษาของเราเอง
ยังรุมกระหน�่ำซ�้ำเดิม อย่างไม่ไยดี แต่เมื่อสภาวะปัจจุบันการด�ำรงอยู่ และผลพวงที่เกิดขึ้น
การหดหายไปจากภาวะของการมีส่วนร่วมของตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพย่อมส่งผลกระทบ
ในด้านวิชาชีพทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร วิทยฐานะ การสั่งการ ฯลฯ
เสียงบ่นเริ่มมีพลังมากขึ้นตามกาลเวลาแห่งมรสุมฤดู
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“

สร้างคุณค่าของความเป็นครูอย่างมืออาชีพ
ในการพัฒนาการศึกษาชาติอย่างเข้มแข็ง
....ตระหนักในความส�ำคัญ
ของการสร้างเยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนา
และขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพ
ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

“

หากเชื่อว่า พลังของการศึกษาคือการพัฒนาพลเมืองและเป็นอนาคตของชาติ
การปลุกปั้นพลเมืองของประเทศ ในแวดวงของการศึกษา คือการพัฒนาแนวคิดของหลัก
ประชาธิปไตยในทุกระดับชัน้ ส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตยมาใช้อย่างจริงจัง ลดทอนทัศนะ
และวัฒนธรรมที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเคยฝังรากลึกในบุคคลลง เสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่
เน้นสิทธิเสรีภาพบุคคลความเป็นปัจเจกแห่งเสรีที่เอื้อมีส�ำนึกต่อพื้นที่ส่วนรวมมากกว่าพื้นที่
ส่วนตนในประเด็นสาธารณะปลูกฝังเรื่องความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะของ
ความเป็นพลเมือง ส่งเสริมและรับได้กับความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม พร้อมกับการปรับเปลี่ยนวิถีทางสังคมใหม่บนรากฐานของชาติพันธุ์
แต่ทว่าการมุ่งเน้น การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ องค์กรทางการศึกษาเอง
ควรมีโครงสร้างเป็นแบบอย่าง และให้ความส�ำคัญของความเป็นวิชาชีพ ที่เป็นมีองค์กร
ทางวิชาชีพในการร่วมขับเคลื่อนทางวิชาชีพอย่างแท้จริง เหมือนองค์กรทางวิชาชีพอื่น ๆ
ในสังคมไทยต่างให้ความส�ำคัญในบทบาทของสถานะผูป้ ระกอบวิชาชีพเป็นส�ำคัญ แม้กระทัง่
องค์คณะบุคคลในองค์กรตามโครงสร้างการกระจายอ�ำนาจและการมีสว่ นร่วมของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ควรมีบทบัญญัติอย่างชัดเจน การด�ำรงอยู่ของความเป็นตัวแทนของวิชาชีพ กับ วิทยฐานะ
ที่เกี่ยวร้อยเข้าด้วยกันจึงมิใช่ค�ำตอบของการเป็นตัวแทนวิชาชีพอย่างแท้จริงรวมทั้งวิธีการ
ต้องตอบโจทย์ของกระบวนการทีส่ ามารถยึดโยงกับผูป้ ระกอบวิชาชีพ จึงจะเป็นการด�ำรงอยูใ่ นฐานะ
ของตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างสมเกียรติ ฐานะ และศักดิ์ศรี
องค์กรในทางการศึกษาจึงต้องเป็นหมุดหมายในการขับเคลือ่ นกระบวนการประชาธิปไตย
จึงสามารถเสริมสร้างวิถปี ระชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ ลงมาแม้กระทัง่ ในการจัดการเรียนการสอน
การเน้นและให้ความส�ำคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคคลมีกา้ นสมองทีย่ อมรับฟังความเห็นและเชือ่ ในวิถคี วามเป็น “ประชาธิปไตยนิเวศน์”
ตั้งแต่ในระดับสถานศึกษา จึงจะสามารถสร้างหน่ออ่อนเหล่านี้ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์
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องค์กรวิชาชีพครู เกิดขึ้น มีอยู่ และ..? ยังคงตระหนักของการมีส่วนร่วมและคู่ขนานไปกับ
ระบบราชการ ยังยืนหยัดในแนวคิดหลักของการมีสว่ นร่วมและการกระจายอ�ำนาจ คือการพัฒนาด้านวิชาชีพ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาชาติ พร้อมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเยาวชนก้าวสืบไปเป็น
ก�ำลังของชาติ “ความเป็นพลเมือง”
ในวันนี้....ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์องค์กรทางวิชาชีพ อย่างชมรม สมาพันธ์
สมาคมครู ทีม่ บี ทบาทในฐานะทางวิชาชีพ ทัง้ ในระบบและนอกระบบคอยขับเคลือ่ นเป็นพลังทางวิชาชีพ
เพือ่ การมีสว่ นร่วม เสนอแนะ ด�ำเนินการ หรือ คัดง้าง ต่างล้วนอยูใ่ นภาวะนิง่ เงียบ ด้วยเส้นทางเหล่านี้
ปิดแคบลง เสมือนไร้พลังอีกต่อไป ด้วยทัศนะอ�ำนาจนิยมทีฝ่ งั รากลึกจนเป็นวัฒนธรรมอ�ำนาจ ทัง้ ในฐานะ
ปัจเจกหรือการจัดการปกครององค์รวม ล้วนแทบเป็นเนื้อเดียวกันในอารมณ์ความรู้สึก จึงไม่แปลกใจ
เลยว่าการสั่งสมทางด้านวัฒนธรรม ต่างอยู่ในสภาพ “อารักขาแห่งรัฐ” การเชื่อว่า การมีส่วนร่วมและ
การกระจายอ�ำนาจจึงเป็นเพียง “วาทกรรม หรือ พิธีกรรม” ทางประชาธิปไตย มากกว่าการซึมลึก
เป็นเลือดเนื้อของความเป็นเสรีชน ดังนั้น ความเป็นกลุ่มก้อน “ชมรม สหพันธ์ สมาพันธ์ สมาคม”
ที่วาดหวังเข้าร่วมการขับเคลื่อนเป็นพลังทางวิชาชีพ ย่อมเลือนหายไปจากเป้าหมาย
การขับเคลือ่ นทางวิชาชีพและองค์กรทางวิชาชีพทีต่ อ้ งตระหนัก และมีคา่ คือการสร้าง
คุณค่าของความเป็นครูอย่างมืออาชีพในพัฒนาการศึกษาชาติอย่างเข้มแข็ง และตระหนัก
ในความส�ำคัญของการสร้างเยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรวิชาชีพ
ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม
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ข้อคิด
พรศักดิ์ เนตรค�ำยวง

เติมเต็มกายใจ

ให้เต็มร้อย
คนเราเกิดมาในโลกนีย
้ อ
่ มมีทก
ุ ข์สข
ุ คลุกเคล้ากันไป แล้วแต่โชควาสนา
เมื่อชีวิตเกิดมาทั้งทีเราต้องหาสิ่งที่ดีให้แก่ตนเองให้ได้ สิ่งดี ๆ ที่ควรมีให้กับตนเองนั้น
คงไม่ตอ้ งหมายถึงคนเห็นแก่ตวั กอบโกยเอาแต่ความดีกอบโกยของดีไว้กบั ตนเอง แต่เอาความชัว่
ความเลวให้กับคนอื่น
“แต่! หมายถึงการสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ร่างกาย ให้แก่ชีวิต รวมถึงไม่รับสิ่งที่
ท�ำให้เกิดโทษ”
การเรียนรูใ้ ห้เพิม่ ขึน้ การศึกษาให้รมู้ ากกว่าเดิม การอ่านหนังสือเสริมความรูห้ ลังจากเรียนจบ
การอบรมสัมมนาเข้าคอร์สต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกก�ำลังกายและรักษาสุขภาพเหล่านี้
ก็คือการให้สิ่งดีแก่ร่างกาย
มีคนกล่าวว่าการออกก�ำลังกายนั้น หากกระท�ำทุกวัน สะสมเอาไว้ทุกวัน ๆ แล้ว ในที่สุด
พระเจ้าก็คงประทานรางวัลเป็นของขวัญส�ำหรับบัน้ ปลายของชีวติ คือไม่เป็นทุกข์จากการเจ็บป่วย
ซึ่งเป็นที่สุดของความสุขในชีวิตบั้นปลาย
ในขณะทีก่ ารฝึกมองโลกในแง่ดี การคิดแต่ในแง่บวก สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ตนเอง และ
อีกหลายสิ่งที่ท�ำให้จิตใจโล่ง ๆ ไม่คิดอกุศล คิดพยาบาท คิดท�ำร้าย “เหล่านี้คือการให้สิ่งที่ดี
ทางจิตใจแก่ตนเอง”
นอกจากการให้สงิ่ ดี ๆ แก่รา่ งกาย และจิตใจแล้ว การไม่รบั ก็เป็นการสร้างสิง่ ดี ๆ แก่ตนเอง
ด้วยเช่นกัน นั่นคือไม่รับสิ่งไม่ดีเข้ามาใส่ตัว เพื่อไม่ให้เดือดร้อน เช่น การไม่น�ำเอาความขมขื่น
ความรู้สึกท้อแท้ ในอดีตมาใส่ใจ การรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ ไม่ลงโทษตัวเอง ท�ำลายข้าวของ
ท�ำลายตัวเองและผู้อื่น
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ธรรมชาติได้สอนให้เราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่ใจ อย่าน�ำเอาสิ่งไม่ดีมาเป็นอารมณ์ โดยเฉพาะ
สิ่งที่เข้ามากระทบ และก่อให้เกิดความรู้สึกที่มีผลร้ายต่อจิตใจ
ไม่ว่ากระทบทางการเห็น
ไม่ว่าจะเป็นการได้ยิน
ไม่ว่าจะเป็นการได้กลิ่น
ไม่ว่าจะเป็นการแตะต้องสัมผัส
ไม่ว่าจะเป็นการลิ้มรสชิมรส
และการกระทบกับความรู้สึกทางใจ
หากเรารู้ตัว รู้เท่าทันสื่อที่มากระทบทั้ง 6 อย่าง ท�ำให้ไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ ก็จงอย่าใส่ใจ
แม้มนั เป็นเรือ่ งไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะควบคุมอารมณ์และความรูส้ กึ ให้เป็นปกติ ไม่ให้โกรธโมโห หรือหวัน่ ไหว
กับสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ แต่ก็ต้องท�ำให้ได้
ดังนัน้ หากต้องการความสุขใจให้กบั ชีวติ ต้องรูจ้ กั หาสิง่ ทีด่ ี ๆ ให้กบั ตนเองเสมอ ๆ แล้ววันนัน้
จะเป็นวันที่เราท�ำได้และท�ำส�ำเร็จ
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

(Sakornpittayakarn Management Information System by Google Apps.)

โรงเรียนสาครพิทยาคาร
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนสาครพิทยาคาร SkpMISGA (Sakornpittayakarn
Management Information System by Google Apps.)” ผู้เสนอผลงานนวัตกรรมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
นายพนมไพร วงษ์คลองเขือ่ น ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสาครพิทยาคาร และคณะผูร้ ว่ มพัฒนาผลงาน ฯ โดยการพัฒนา
การบริหารงานโดยใช้รูปแบบ SkpMISGA (Sakornpittayakarn Management Information System
by Google Apps.) ของโรงเรียนสาครพิทยาคาร สพม.16 ได้คิดค้นนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารโดยน�ำ
เทคโนโลยี Google Apps for Education มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเพือ่ ให้คลอบคลุมกลุม่ งานทัง้ 5 กลุม่ งาน
ประกอบด้วย กลุม่ บริหารวิชาการ กลุม่ บริหารงบประมาณ กลุม่ บริหารกิจการนักเรียน กลุม่ บริหารทัว่ ไป และ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและส�ำนักงานเลขานุการผู้อ�ำนวยการ ทั้งนี้โดยเริ่มจากการวางแผนจัดระบบข้อมูล
จัดท�ำข้อมูลให้เป็นระบบ ติดตามประเมินผลการบริหารงาน และน�ำปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข
รวมทัง้ พัฒนาการบริหารงานตามกระบวนการ PDCA
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จากการด�ำเนินงานค้นพบว่า Google Apps ทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน
มีดังนี้ คือ การจัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Drive การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ผ่าน Google Site
การจัดท�ำเอกสารร่วมกันผ่าน Google Docs การจัดท�ำปฏิทินการศึกษาผ่าน Google Calendar
การส�ำรวจข้อมูลแบบสอบถามผ่าน Google form การจัดท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน Google Sheets
การส่งข้อมูลผ่าน Google Gmail ที่กล่าวมาทั้งหมดท�ำให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
มีระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ชัดเจน และเป็นปัจจุบันโรงเรียนมีแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหามาใช้งาน
ด้วยความรวดเร็วไร้ข้อจ�ำกัด รวมทั้งเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ของทุกภาคส่วน ทั้งครู บุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เกิดความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นผลให้มคี วามพึงพอใจในระดับดีมาก นอกจากนีย้ งั ค้นพบว่าการบริหาร
ในรูปแบบ SkpMISGA สอดคล้องกับนโยบาย การศึกษาไทยยุค 4.0 และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัด สพม. 16 และ โรงเรียน
ประถมศึกษาในต�ำบลสาคร สังกัด สพป.สตูล และส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้เป็นอย่างดี
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การด�ำเนินงานในครัง้ นีใ้ ช้กรอบการพัฒนาหนึง่ โรงเรียนหนึง่ นวัตกรรม คือการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ
สามารถน�ำระบบที่ร่วมกันคิดค้น ร่วมกันจัดท�ำ มาพัฒนา 3 เรื่องใหญ่ ๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ระบบการจัดการสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเป็นระบบ เป้าหมายของการพัฒนา
การบริหารรูปแบบนี้ คือต้องการให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน สามารถเข้าใจเข้าถึงข้อมูล ของ SkpMISGA ของโรงเรียนสาครพิทยาคาร ทีส่ ามารถ
น�ำเทคโนโลยี Google Apps มาใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุม และตรงตามเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ นัน่ คือ การพัฒนาระบบสู่ Thailand 4.0 บนพืน้ ฐานการพัฒนาทีม่ นั่ คง และยัง่ ยืน ผูบ้ ริหาร คณะครู
ต้องพัฒนาตัวเองก่อน จึงจะพัฒนาสู่ผู้เรียนได้ ผู้บริหารต้องสร้างความตระหนักปลูกจิตส�ำนึก เน้นย�้ำ
การพัฒนามาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้เริ่มจากศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงานสารสนเทศ
ประชุมวางแผนจัดเก็บข้อมูล หลังจากนั้นมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานสารสนเทศ
มีการบริการข้อมูลเพื่อการน�ำไปใช้ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
โดยบุคลากรในโรงเรียนสามารถน�ำ Google Apps SkpMISGA มาใช้ในการพัฒนางานของตน
ได้เป็นอย่างดี
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศผ่าน Google Apps ในการพัฒนาระบบบริหารงานในโรงเรียน
พบว่า การพัฒนางานระบบบริหารจะต้องจัดท�ำเป็นระบบเชื่อมโยงต่อกันทั้งฝ่ายบริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่างฝ่ายต่างมีส่วนร่วมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การท�ำงานที่ไร้รอยต่อ สามารถสื่อสารกันได้ไม่จ�ำกัดระยะเวลา และสถานที่ เพียงแค่มี Internet
เชือ่ มต่อก็สามารถดึงข้อมูลได้จากฝ่ายงานต่าง ๆ ได้ทนั ที ถือเป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารทีค่ มุ้ ค่า
คุ้มทุน ลงทุนน้อย ๆ แต่ได้ก�ำไรมากมาย และเกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง
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ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน

1. ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายงาน
		 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ และศึกษา
วิเคราะห์ขอบข่ายงานข้อมูลสารสนเทศ
2. ประชุมวางแผนจัดเก็บข้อมูลของระบบต่าง ๆ
		 ประชุ ม หั ว หน้ า ระบบเพื่ อ ออกแบบบั น ทึ ก
การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแต่ละระบบ
3. วิเคราะห์ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของระบบต่าง ๆ
		 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูล
ตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จของระบบต่าง ๆ
		 ประมวลผลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูล
ตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จของระบบต่าง ๆ
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสารสนเทศ
		 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องสารสนเทศ
แต่ละระบบ
		 ตรวจสอบความครอบคลุมของสารสนเทศ
พื้นฐานของโรงเรียน
5. ให้บริการข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้
		 จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศในระบบ SkpMISGA
ไว้ให้บริการข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้
6. ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล
		 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
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ในส่วนของข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้

1. ผูบ้ ริหารและครู สามารถน�ำรูปแบบของการพัฒนา
นวัตกรรมไปปรับใช้ในการด�ำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้
ต้องพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับบริบท สภาพความพร้อม
และความต้องการของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PDCA
ในการด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วม
2. นวั ต กรรมควรมี ก ารประเมิ น และวิ เ คราะห์
เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาอยูเ่ สมอหากนวัตกรรมทีถ่ กู พัฒนาขึน้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีแล้ว ก็ควรพิจารณาต่อว่า
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้ นวัตกรรมนี้สามารถด�ำรงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน หากมีข้อบกพร่องหรือข้อจ�ำกัดก็จ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงแนวทางการวางแผนการด�ำเนินการและการออกแบบ
นวัตกรรมอีกครั้ง แล้วทดลองใช้และพัฒนานวัตกรรม
ตลอดจนควรมีการก�ำกับดูแล ติดตามประเมินผลนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องต่อไป
3. บุคลากร และครู สามารถน�ำรูปแบบนวัตกรรม
จัดท�ำเป็น Logbook ของตนเองเพื่อรองรับการประเมิน
จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นบรรดาผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู ตั้งใจมากกับนโยบายใหม่ ๆ
ของทางกระทรวง ฯ ฝากถึงผู้ใหญ่ในกระทรวง ฯ
อย่าเพิ่งเลิกคิดนะครับ//สวัสดีครับ...

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

ทรงโต้ตอบ
กสิภารทวาชพราหมณ์
เรื่องท�ำนา

ตอนที่ 58
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คนพาล ด้อยปัญญา ย่อมประกอบตนอยูใ่ นความประมาทส่วนบัณฑิตปัญญาดี ย่อมรักษาความไม่ประมาท
ไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ ท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาท อย่าชื่นชมยินดีในกาม ผู้ไม่ประมาท
เพ่งพินิจอยู่ ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต เรือ่ งทางแห่งการบรรลุความสุขทีไ่ พบูลย์ มาในธรรมบท
ซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ทางแห่งการบรรลุความสุขที่ไพบูลย์ ณ ที่นี้ คือ ความไม่ประมาท ส่วนความประมาท คือ อาการ
นอนใจ ไว้ใจว่า ไม่เป็นไร ๆ ๆ ส่วนความไม่ประมาทตรงกันข้าม ได้แก่ ความระวัง ความมีสติรอบคอบ
คนพาลชอบหมกมุ่นอย่ในความประมาท เช่น การท�ำความชั่วแล้วชื่นชมในความชั่วที่ตนกระท�ำนั้น
ทะนงตนว่าเก่งที่สามารถท�ำความชั่วได้ ส่วนบัณฑิต มีปัญญาดี ย่อมคุ้มครองความไม่ประมาทไว้
เหมือนทรัพย์อันประเสริฐ
เหมือนอย่างว่า คนทั้งหลายเห็นคุณค่าของทรัพย์ว่า เป็นเครื่องค�้ำจุนให้ตนด�ำเนินชีวิตไปได้ด้วยดี
เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของความสุขแล้วคุ้มครองรักษาทรัพย์ด้วยดีฉันใด คนมีปัญญาก็ฉันนั้น เห็นคุณค่า
ของความไม่ประมาทว่าเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมนานาประการ ตั้งแต่อย่างต�่ำไปถึงอย่างสูงแล้ว ย่อมรักษา
ความไม่ประมาทนั้นไว้ เพื่อความสุขอันไพบูลย์
ส่วนทีท่ รงเตือนมิให้ทำ� ความชืน่ ชม ยินดีในกามนัน้ เนือ่ งจากกามเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์หลายอย่าง
ทรงเคยเปรียบกามเหมือนโรค เหมือนหัวฝี เป็นต้น เป็นเหตุแห่งการทะเลาะยือ้ แย่ง การฆาตกรรมนานาประการ
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ กามเป็นเครื่องเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอ และกามนั้นมีความพลัดพรากเป็นที่สุด คือ
ส่งท้ายด้วยความพลัดพราก ผูไ้ ม่ตกอยูใ่ นบ่วงกาม และพอกพูนความไม่ประมาทอยูเ่ สมอ ย่อมเป็นผูห้ าความสุข
อันไพบูลย์ได้
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดทัง้ มวลนี้ ก็เพือ่ จะน�ำท่านผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั เข้าสูเ่ รือ่ งทีพ่ ระบรมครู หรือองค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้ตอบกสิภารทวาชพราหมณ์ เรื่องการท�ำนา มาในกสิสูตร คัมภีร์สังยุตตนิกาย
สคาถวรรค มีใจความดังต่อไปนี้
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กาลครัง้ หนึง่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยูท่ บี่ า้ นพราหมณ์ นามว่าเอกนารา ในทักขิณาคีรี
ชนบท แว่นแคว้นมคธ คราวนั้นกสิภารทวาชพราหมณ์ ได้เตรียมไถ 500 คัน ไปเริ่มไถนาเป็นการใหญ่
รุ่งขึ้นพระพุทธองค์ก็ได้ครองจีวร ทรงถือบาตร เสด็จไปที่ท�ำงานของพราหมณ์นั้น แล้วไปทรงยืนอยู่ใกล้กับ
ที่พราหมณ์นั้นเลี้ยงอาหาร แก่คนทั้งหลายที่มาช่วยไถนา พราหมณ์นั้นได้เห็นพระพุทธองค์ไปยืนบิณฑบาต
อยูอ่ ย่างนั้น จึงกล่าวขึ้นว่า สมณะ เราต้องไถนา หว่านกล้าจึงได้กินข้าว ตัวท่านสมณะ ก็จงไถลงหว่านกินเถิด
อย่ามาเที่ยวขอทาน อย่างนี้เลย
พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า พราหมณ์เราก็ไถก็หว่านเหมือนกัน เราจึงได้กินข้าว พราหมณ์จึงว่า
เราไม่เห็นแอก ไถ ผาลไถ เหล็กปฏัก หรือ โคของพระพุทธองค์เลยแต่เหตุไฉนพระพุทธองค์จึงตรัสอย่างนี้
พระพุทธองค์ได้ทรงตอบว่า พระองค์มีศรัทธาเป็นพืช มีความเพียรเป็นฝน มีปัญญาเป็นแอก เป็นไถ
มีหริ ิ ความละอายต่อบาปเป็นงอนไถ มีใจเป็นเชือก มีสติเป็นผาลไถ และมีปฏัก มีการส�ำรวมกาย ส�ำรวมวาจา
ส�ำรวมท้องเป็นรัว้ มีการถอนหญ้าด้วยสัจจะ มีโสรัจจะ ความเสงีย่ มเป็นปลดไถ มีความเพียรส�ำหรับน�ำไปซึง่ แอก
น�ำมาซึ่งความปลอดโปร่งจากเครื่องยุ่งเหยิง ย่อมน�ำไถไปในที่เศร้าโศกแล้วไม่กลับมา การท�ำนาของเรา
มีผลไม่รู้จักตาย คนท�ำนาอย่างนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
เมื่อพราหมณ์นั้นได้ฟังอย่างนี้ จึงกราบทูลว่า พระพุทธองค์ย่อมไถนา ซึ่งมีผลอันไมรู้จักตาย
ขอพระพุทธองค์จงเสวยอาหารนี้เถิด ว่าแล้วก็น้อมอาหารเข้าไปถวาย แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงรับ ได้ทรงสอน
ให้พราหมณ์นั้นถวายผู้อื่นสีย
พราหมณ์นนั้ เกิดความเลือ่ มใส ได้สรรเสริญพระพุทธองค์ แล้วประกาศตนเป็นผูน้ บั ถือพระพุทธศาสนา
ก็เป็นอันว่าจบเรื่องทรงโต้ตอบกสิภารทวาชพราหมณ์แต่เพียงเท่านี้
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธภาษิตเรื่องปัญญาเพียงดังปราสาท ที่ว่า เมื่อใด บัณฑิตบรรเทา
ความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้ เมื่อนั้น สามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราสาทได้ นักปราชญ์เป็น
ผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนพาลผู้เศร้าโศกอยู่ เหมือนคนยืนบนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดิน
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เรียนรอบตัว
ดร.พงศธร มหาวิจิตร

เรียนรู้แบบใหม่ สไตล์ฟิน (แลนด์)
ตอนที่ 1

ผู ้ เ ขี ย นมี โ อกาสได้ เ ป็ น วิ ท ยากรอบรมหั ว ข้ อ
“Phenomenon - based Teaching & Learning : การเรียน
และการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน” ซึ่งเป็นแนวคิด
การจัดการศึกษาของประเทศชั้นน�ำด้านการศึกษาอย่าง
ฟินแลนด์ ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพือ
่ พัฒนาวิชาชีพครู
EDUCA 2018 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2561 ทีผ
่ า่ นมา
จึงอยากสรุปสาระส�ำคัญบางส่วนมาน�ำเสนอเพือ
่ เป็นประโยชน์
ทางวิชาการ ดังนี้
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เป็นมาอย่างไร
Phenomenon - Based Learning (PhBL) หรือ การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 2014
ด้วยแนวคิดที่ว่า ความรู้ที่ใช้ในชีวิตจริงเป็นศาสตร์แบบองค์รวม หาได้แบ่งแยกออกเป็นวิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษา เทคโนโลยี ฯลฯ การทีโ่ รงเรียนพยายามจะแบ่งแยกความรูอ้ อกเป็นวิชา
แบบเอกเทศนัน้ ยิง่ จะเป็นการสร้างข้อจ�ำกัดในการน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์และห่างไกลโลกแห่งความเป็นจริง
การศึกษาจึงควรเริม่ จากชีวติ จริงโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นตัวเชือ่ มระหว่างความรูใ้ นบทเรียนกับชีวติ จริง
และหลอมรวมศาสตร์ความรู้เข้าด้วยกัน โดยผู้เรียนจะท�ำการศึกษาปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ อย่างลึกซึ้ง
และรอบด้าน ดังที่ Symeonidis & Schwarz (2016) ได้สรุปไว้ว่า
The phenomenon - based approach to teaching and learning
invites us to break the boundaries of traditional subject teaching
and move toward interdisciplinary explorations of phenomena.

ค�ำว่า “บูรณาการ” จึงถือเป็นกุญแจส�ำคัญส�ำหรับ PhBL ซึ่งปรากฏการณ์ที่เหมาะจะน�ำมา
ใช้เป็นบทเรียนนี้ควรเป็นเรื่องราวที่มีหลายแง่มุม มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นได้ไม่ตายตัว เพื่อเอื้อให้ผู้เรียน
ได้ฝกึ ใช้ความคิดเพือ่ แก้ปญ
ั หาและเชือ่ มโยงต่อยอดความรูเ้ พิม่ ได้ ผูเ้ ขียนขอยกตัวอย่างเช่น เมือ่ จะเรียน
เกี่ยวกับเรื่อง “แม่น�้ำ” แทนที่เด็กจะได้รู้เพียงลักษณะเชิงภูมิศาสตร์กายภาพของแม่น�้ำ ผู้เรียนควรจะ
ได้พจิ ารณาแม่นำ�้ ในมิตติ า่ ง ๆ ทัง้ สิง่ มีชวี ติ ในน�ำ้ ในมิตขิ องชีววิทยา ค่า pH ของน�ำ้ ในมิตขิ องเคมี ความเร็ว
กระแสน�ำ้ ในมิตขิ องฟิสกิ ส์และคณิตศาสตร์ กีฬาและการละเล่นทางน�ำ้ ในมิตขิ องพลศึกษาและศิลปะ
วรรณกรรมกาพย์เห่เรือในมิตขิ องภาษาและวรรณคดี วิถกี ารด�ำรงชีวติ กับสายน�ำ้ ในมิตขิ องวัฒนธรรม
สังคมและงานอาชีพ เป็นต้น เช่นนี้ผู้เรียนจะเชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น�้ำได้อย่างรอบด้าน
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่น�้ำกับการด�ำรงชีวิต อันจะช่วยให้เกิดส�ำนึกผูกพันหวงแหนที่จะช่วยกัน
อนุรักษ์ต่อไป
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PhBL ถือเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคั ญ ที่ จ ะใช้ ป รากฏการณ์
เป็นตัวช่วยเชือ่ มโยงผนวกสาระ
บทเรียนกับชีวติ จริงเข้าเป็นเนือ้
เดียวกันให้มากที่สุด

ลักษณะของปรากฏการณ์ที่จะเลือกมานั้นย่อมจะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมกับบริบท
เรื่องราว และประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้น เช่น พลังงาน สหภาพยุโรป ภาวะโลกร้อน สังคมผู้สูงวัย เศรษฐกิจ
ดิจติ อล ฯลฯ การสร้างบทเรียนจึงต้องทันสมัยอยูต่ ลอดเวลาแม้ครูจะสอนเนือ้ หาเรือ่ งเดิม หากจะเปรียบเนือ้ หา
สาระวิชาต่าง ๆ เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับท�ำอาหาร แป้ง เนือ้ สัตว์ ผักสด เครือ่ งปรุงแล้ว ครูกม็ หี น้าทีเ่ ป็นเหมือนเชฟใหญ่
ที่จะต้องดีไซน์ปรากฏการณ์เมนูบนโต๊ะอาหารอย่างมีศิลปะ เช่น วันนี้ครูจะท�ำเมนูอาหารจีน พรุ่งนี้เป็นเมนู
อาหารฝรั่ง มะรืนนี้เป็นอาหารญี่ปุ่น ฯลฯ คุณค่าทางอาหาร (ความรู้) ยังอยู่ครบถ้วนแต่รสชาติไม่เคยจ�ำเจ
การท�ำให้เด็กกินอาหารได้ครบถ้วนอย่างเอร็ดอร่อย นั่นคือความส�ำเร็จของคนเป็นครู
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อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า PhBL
Pasi Silander (2016 อ้างใน พงศธร มหาวิจิตร, 2560) นักการศึกษาคนส�ำคัญที่มีส่วนในการปฏิรูปการศึกษา
ของฟินแลนด์ได้ระบุค�ำส�ำคัญ (Keywords) ของ PhBL ไว้ดังนี้
ความเป็นองค์รวม (Holisticity) ปรากฏการณ์จะต้องมีลักษณะโครงสร้างยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนได้
สามารถมองได้หลากหลายแง่มมุ เพือ่ เอือ้ ต่อการบูรณาการเชือ่ มโยงวิชาต่าง ๆ ซึง่ โดยธรรมชาติเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของชีวติ ก็ไม่ได้
แยกย่อยเป็นรายวิชาวิทยาศาสตร์ สังคม ภาษา หรือเทคโนโลยีอยู่แล้ว
ตามสภาพจริง (Authenticity) ปรากฏการณ์จะช่วยสร้างความหมายของบทเรียนด้วยสภาวะความเป็นจริง
ที่ครูไม่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า พูดง่าย ๆ คือ เป็นความรู้สดที่ครูไม่ได้เซ็ตฉากขึ้นมา
ความสอดคล้องกับบริบท (Contextuality) ปรากฏการณ์ต้องสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการน�ำความรู้
ไปใช้ในชีวติ จริง ท�ำให้ผเู้ รียนเห็นว่าในห้องเรียนกับโลกนอกห้องเรียนเป็นโลกใบเดียว และไม่เกิดค�ำถามว่า “เรียนไปท�ำไมครับครู”
การเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Inquiry Learning) การเริ่มต้นบทเรียน
ด้วยค�ำถามหรือปัญหาทีก่ ระตุน้ ความอยากรูเ้ พือ่ ให้ผเู้ รียนได้ลงมือสืบเสาะเรือ่ งราวแบบหยัง่ ลึกและรอบด้าน ค�ำตอบทีไ่ ด้มา
ถือเป็นองค์ความรูท้ ผี่ เู้ รียนเป็นผูส้ ร้างขึน้ มาด้วยตนเอง (แม้บางสิง่ อาจจะมีคำ� ตอบอยูแ่ ล้ว แต่การทีผ่ เู้ รียนได้คำ� ตอบมาด้วยตัวเอง
มิใช่ครูบอกมา ความรู้สึกภาคภูมิใจมันต่างกันยิ่งนัก)
กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ผลผลิตจากกระบวนการเรียนรูอ้ าจน�ำเสนอออกมาในรูปชิน้ งาน เช่น
สไลด์ โปสเตอร์ คลิปวีดิทัศน์ โครงงาน ละคร หรืออาจน�ำเสนอเป็นนิทรรศการ ได้หลากหลายรูปแบบ หากแต่สิ่งที่ถือว่า
มีคุณค่ายิ่งกว่าความรู้ที่ค้นพบ นั่นคือ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือสร้างองค์ความรู้ที่จะติดตัวผู้เรียนไว้ใช้รับมือกับ
สถานการณ์อื่นในอนาคตต่อไป
PhBL นัน้ ไม่ได้ชชี้ ดั ลงไปถึงรูปแบบวิธกี ารสอนอย่างตายตัวว่าจะต้องสอนอย่างไร ท�ำกิจกรรมอะไร หรือใช้สอื่ แบบไหน
แท้ที่จริงแล้วฟินแลนด์ก็รับเอานวัตกรรมการศึกษาหลัก ๆ จากอเมริกามาปรับใช้ ไม่แตกต่างจากประเทศส่วนใหญ่ในโลก
(รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย) ไม่วา่ จะเป็นปรัชญาการศึกษาของ John Dewey วิธเี รียนแบบ Cooperative Learning ทฤษฎีพหุปญ
ั ญา
ของ Howard Gardner การประเมินทางเลือก หรือแนวทางการชีแ้ นะแบบเพือ่ นช่วยเพือ่ น ดังข้อความ “นวัตกรรมการศึกษา
ต่างชาติสร้าง ฟินแลนด์ใช้” (ซอห์ลเบิร์ก, 2559)
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ทองไทย

การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตอนที่ 1

...การศึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ การขวนขวายเปิดตาเปิดใจที่จะเรียนรู้
อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้าง และทางลึก รู้แล้วก็น�ำมาคิดพิจารณาให้ได้ประเด็น
ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผล ให้เห็นล�ำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่อง
ของเหตุผลนัน
้ ตลอดจนถึงผลสรุป ให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งแน่ชด
ั เพือ
่ ให้ก�ำหนด
จดจ�ำ ทั้งโดยหลักทฤษฎี ทั้งโดยเนื้อความที่เป็นมา แล้วน�ำไปสั่งสอนหรือ
น�ำไปเทียบเคียงใช้ในการงาน ในการแก้ปัญหาชีวิตต่อไป...
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 27 มิถุนายน 2523
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ปฐมเหตุที่ครูต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากกระแสพระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้นว่าพระองค์จะได้พระราชทาน
พระบรมราโชวาทนี้ไว้เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว แต่ปวงชนชาวไทยทุกคนยังคงน้อมน�ำมาสู่การปฏิบัติได้
อย่างไรไม่มวี นั ล้าสมัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นทีพ่ ระองค์ได้ตรัสว่า พวกเราต้องมีการเปิดใจทีจ่ ะเรียนรู้
อยูเ่ สมอ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสังคมในปัจจุบนั และยังคงต่อไปในอนาคตทีเ่ ป็นยุคข่าวสารข้อมูลซึง่ มีสงิ่ ทีต่ อ้ งเรียนรู้
อย่างมากมาย จนไม่สามารถปฏิเสธได้ ซึ่งการเรียนรู้ของบุคคลนั้นไม่ใช่เพียงแต่การเรียนรู้ในห้องเรียน หรือ
ในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่การเรียนรูข้ องบุคคลต้องเกิดขึน้ ได้ทกุ ที่ ทุกเวลา และเกิดอย่างต่อเนือ่ ง อาจกล่าวได้วา่
การเรียนรู้ของคนนั้นเริ่มตั้งแต่เกิด และสิ้นสุดก็ต่อเมื่อสิ้นลมหายใจ

วิชาชีพครูกับความเป็นครูมืออาชีพ
ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่แสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาในการสร้างสรรค์สังคม วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพ
ทีม่ เี กียรติ ศักดิศ์ รี และได้รบั การยอมรับของสังคมในวงกว้าง อย่างไรก็ตามความเป็นวิชาชีพชัน้ สูงย่อมมาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ครูต้องด�ำรงตนให้มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความเป็นมืออาชีพโดยสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของตน
ที่คุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง
หลายคนอาจมีอาชีพเป็นครูแต่ควาเป็นครูมอื อาชีพแสดงให้เห็นถึงความเป็นครูทมี่ คี วามสามารถขัน้ สูง
เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน การเป็นครูมืออาชีพจึงต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง John Hattie
(2003) ได้พยายามบ่งชี้ลักษณะของครูมืออาชีพ (Excellent Teacher) ซึ่งสามารถใช้ในการเทียบเคียง
เพือ่ การพัฒนาครูสคู่ วามเป็นครูมอื อาชีพ โดยสรุปเป็น 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีความสามารถในการน�ำเสนอ
เนือ้ หาความรูใ้ นวิชาทีต่ นเองสอน 2) การมีความสามารถในการชีน้ ำ� การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการมีปฏิสมั พันธ์
ในชั้นเรียน 3) การติดตามและสะท้อนผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 4) การเอาใจใส่กับจิตพิสัยของผู้เรียน
5) การมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
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จากลักษณะที่บ่งชี้ความเป็นครูมืออาชีพที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเป็นครูมืออาชีพนั้น
นอกจากจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถแล้วยังต้องเป็นผูท้ มี่ เี จตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพและต่อผูเ้ รียน มีความมุง่ มัน่
เอาใจใส่ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และที่ส�ำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนที่สะท้อน
ได้ถึงคุณภาพของผู้เรียนนั่นเอง สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนาครูในฐานะเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ดังที่ Yen Ching (2013)
ได้กล่าวว่าประเทศสิงคโปร์ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะ (Character Building) ของผู้เรียน
โดยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของครู กล่าวคือครูนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้ หาหลักสูตรแล้ว
ครูยงั ต้องมีความเชือ่ ในหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ และมุง่ มัน่ ในการพัฒนาคุณภาพของการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเป็นครูมืออาชีพจึงไม่ใช้สิ่งที่ได้มาโดยง่ายแต่เกิดจากความพยายามมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21
การเป็นครูมอื อาชีพต้องเป็นผูท้ สี่ ามารถจัดกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการเรียนรู้ ท�ำให้การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
และมีการแลกเปลีย่ นข่าวสารกันอย่างกว้างขวาง จนกลายเป็นสังคมแบบเปิด ครูมอื อาชีพจึงต้องมีความเข้าใจ
วิถกี ารเรียนรูใ้ นยุคปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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การเรียนรูใ้ นยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการเรียนรูท้ นี่ อกจากกลุม่ สาระพืน้ ฐานต่าง ๆ แล้ว ยังให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ทักษะชีวิตและอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
3) ทักษะด้านสือ่ สารสารสนเทศและเทคโนโลยี จึงเห็นได้วา่ เป็นการเรียนรูท้ เี่ น้นการเชือ่ มโยงและการประยุกต์ใช้
ในชีวติ ปัจจุบนั และอนาคต ดังนัน้ ครูมอื อาชีพจึงต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับทักษะและ
วิถีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
การจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับลักษณะการเรียนรูใ้ นยุคศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปได้เป็น
6 ลักษณะ ดังนี้ (Bransford, J.D, and others, 1999.)
1. การเรียนรู้จากสภาพจริง คือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น
รอบตัวและตั้งค�ำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น
2. การสร้างแบบแผนความคิด คือการใช้รปู ภาพหรือแผนภาพความคิดเพือ่ ประกอบ
การท�ำความเข้าใจ
3. การสร้างแรงกระตุน้ การเรียนรูจ้ ากภายใน คือการบ่งชีป้ ระเด็นการเรียนรูโ้ ดยเชือ่ มโยง
กับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น กล่าวคือเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้โดยระเบิดจากภายใน
4. การใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย คือ การใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพหรือวิถกี ารเรียนรูท้ ี่แตกต่างกันของผู้เรียน
5. การเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ คือ การใช้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนาหรือ
ขยายผลการเรียนรู้อย่างเชื่อมต่อระหว่างกันของผู้เรียน
6. การเรียนรู้สังคมโลกที่อยู่รอบตัว คือการใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมโลก เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ซึง่ สามารถใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนบทบาทจากครู
จากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transmission) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยครู
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ ครูจงึ ต้องหมัน่ เรียนรู้
และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับผู้เรียน กล่าวคือการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งครูและผู้เรียนต้องเป็นผู้น�ำ
การเรียนรู้แห่งตน
( อ่านต่อฉบับหน้า )
ที่มา : หลักวิชาชีพทางการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�ำนักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ใบความรู้
คนตัดสินกลอนประกวด
สมัยก่อนจะเขียนกลอนประกวดต้องเตรียมตัวกันมากโดยเฉพาะจะต้องรูจ้ กั และรูใ้ จกรรมการ
เป็นอันดับแรก
เพราะกรรมการท่านเป็นด่านส�ำคัญที่สุด จะผ่านตากรรมการหรือจะผ่านใจท่านหรือไม่
เป็นประเด็นชี้ขาดกันทีเดียวว่า กลอนที่เราอุตส่าห์พากเพียรเขียนส่งนั้นจะชนะหรือแพ้ ก็อยู่ตรงนี้
ที่จริง เรื่องรู้จักและรู้ใจกรรมการก็ยังเป็นประเด็นส�ำคัญของกลอนประกวดอยู่แม้จนทุกวันนี้
เมื่อก่อนนั้นผมก็เป็นนักกลอนประกวด เคยได้ถ้วยได้รางวัลกับเขาอยู่เหมือนกัน แต่จ�ำได้ว่า
ทุกครั้งที่ตัดสินใจส่งกลอนประกวด คือเริ่มตั้งแต่เห็นหัวข้อเรื่อง เห็นรางวัลเห็นเจ้าภาพผู้จัดแล้ว
ผมมักไม่ใคร่สนใจเรือ่ งกรรมการเท่าใดเลย คือแทบจะไม่สนใจว่ากรรมการจะเป็นใคร เพือ่ จะได้เก็งใจ
กรรมการถูกอะไรท�ำนองนั้น
ผมกลับหมกมุ่นอยู่กับการตีความตามหัวข้อก�ำหนดแล้วพยายามหาวิธีขึ้นต้น ลงท้ายตลอด
จนวางล�ำดับความของกลอนมากกว่า ซึ่งผลก็คือชนะบ้างแพ้บ้างไปตามสมควร
จนมาเมื่อผมเองมีโอกาสได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินกลอนประกวดกับเขาบ้างนั่นแหละ
จึงได้พอจะรู้ ๆ อยู่บ้างว่า อะไรมันควรจะเป็นอะไร ในแต่ละบทกลอนนั้น ๆ
กลอนประกวดทีส่ ง่ ให้กรรมการอ่านนัน้ เขามักส่งมาเฉพาะบทกลอนจริง ๆ คือ ไม่มชี อื่ คนเขียน
ก�ำกับตามต้นฉบับมาด้วย ข้อนี้ดี คือ ตัดปัญหาเรื่องอคติ คือความล�ำอียงด้านชื่อเสียง และรู้จักไปได้
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ลองนึกภาพดูเถิด บทกลอนหลายส�ำนวนในหัวข้อเดียวกันเป็นปึก ๆ นัน้ กรรมการเทวดาทีไ่ หน
ก็ไม่มเี วลามาพิถพี ถิ นั อ่านได้หมดอย่างละเอียดลออเป็นแน่ โดยมากจึงมักอ่านพอผ่าน ๆ ตาไปเทีย่ วเดียว
แล้วให้คะแนนชัน้ ต้นไว้ ต่อเมือ่ ตะลุยอ่านหมดแล้วนัน่ แหละ จึงพอสะดุดตาบ้าง ว่าบทไหนควรอ่านซ�ำ้
บทไหนดึงออกได้เลย
ตามประสบการณ์ของผมเอง ผมก็ใช้วธิ นี ชี้ นั้ ต้นก็ตรวจดูฉนั ทลักษณ์ คือ ผมถือว่า กลอนประกวด
ต้องเคร่งครัดฉันทลักษณ์ไว้กอ่ นตามกติกา ซึง่ มักวางไว้เป็นเงือ่ นไขแต่แรกแล้วว่า ให้แต่งเป็นค�ำประพันธ์
ประเภทใด โคลง ฉันท์ หรือกาพย์ กลอน เว้นเสียแต่กติกาจะบ่งว่าไม่ถือเคร่งฉันทลักษณ์
โดยวิธีเคร่งฉันทลักษณ์ ก็เป็นอันง่ายต่อการคัดเลือกเบื้องต้น คือถ้าไม่มีกรรมการ
กรองมาชัน้ หนึง่ ก่อน เช่นคัดทีผ่ ดิ ฉันทลักษณ์ออกเสียแต่ตน้ เมือ่ ถึงมือผมก็ใช้วธิ นี นั้ คือดูทผี่ ดิ ฉันทลักษณ์
แล้วคัดออก หรือให้คะแนนศูนย์หมดเรื่องหมดหมดราวไป
ครั้นมีโอกาสได้เป็นกรรมการบ่อยครั้งเข้าก็ได้สังเกตเห็นว่า กลอนประกวดควรมีหลักเกณฑ์
วินิจฉัยวางไว้กว้าง ๆ ได้ดังนี้ คือ แบ่งออกเป็นสองด้าน มีด้านรูปแบบกับด้านเนื้อหา
1. ด้านรูปแบบ มีเกณฑ์ที่พึงพิจารณาคร่าว ๆ คือฉันทลักษณ์ ภาษา ถ้อยค�ำ ส�ำนวนโวหาร
พอจะแยกแยะอธิบายได้สังเขป ดังนี้
		 • ฉันทลักษณ์ ต้องถือเคร่งตามกติกา เว้นเสียแต่จะยกเว้นว่า ไม่ถือเคร่งฉันทลักษณ์
เท่านัน้ ทีม่ ปี ญ
ั หาก็คอื ฉันทลักษณ์ของกลอนแปดนัน้ ควรถือเคร่งตามบทกลอนสุนทรภู่ หรือจะถือตาม
กลอนบทละคร กลอนเพลงยาว กลอนเสภา ผมเองถือความสละสลวยของกลอนเป็นส�ำคัญคือแต่เดิม
ก็ถือแบบสุนทรภู่ ครั้นดูกลอนสุนทรภู่เข้าจริง ๆ ท่านเองก็มิได้เคร่งครัดสาหัสอะไรนักยังทิ้งสัมผัสใน
ใส่สัมผัสซ�้ำตั้งเยอะแยะไม่เชื่อก็ไปอ่านพระอภัยมณีดูเถิด ที่เคร่ง ๆ กันนี้ล้วนเป็นศิษย์ชั้นหลังทั้งสิ้น
เป็นแต่ว่าความนิยมเท่านั้นว่าถ้าถือเคร่งแล้วจะท�ำให้กลอนไพเราะและผิดได้ยากประการส�ำคัญ
ก็เพราะเห็นว่า เรามาถึงยุคเขียนกลอนสัน้ กันแล้ว ไม่นา่ จะจนค�ำจนถ้อย ก็เลยถือเคร่งถือครัดมากเรือ่ ง
ไปเท่านั้น ผมจึงเห็นว่าเป็นเรื่องปลีกย่อย เช่นว่า ไม่ถือเอาเป็นผิด หากจะดูที่ความสละสลวย
ของถ้อยค�ำเป็นส�ำคัญ ในวรรคหนึ่ง ๆ เท่านั้น
กลอนบางวรรคผู ก สั ม ผั ส ในครบถ้ ว นจ� ำ นวนค� ำ ก็ จ ริ ง แค่ ที่ แ ต่ ง อย่ า งนั้ น ต้ อ งฉี ก ค� ำ
ท�ำให้ไม่สละสลวยราบรืน่ ผมก็วา่ สูก้ ลอนวรรคทีไ่ ม่มสี มั ผัสในแต่ราบรืน่ ยังดีกว่าอย่างกลอนเสภา
ขุนช้างขุนแผนนั้นไง
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				 “เงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมเพื่อน
				 แก้มเปื้อนมาจะเช็ดน�้ำตาให้”

		 • ภาษา นี่ก็ดูเฉพาะว่าเขียนผิดอักขรวิธีอย่างไรหรือไม่ ถ้าผิดด้วยไม่ตั้งใจก็ไม่กระไร
พอจะเดากันได้ หรือดูค�ำดูความแวดล้อมที่เรียกว่า ค�ำบริบท แล้วพอเดาได้ก็ใช้ได้ แต่ถ้าผิดฉกรรจ์
ก็ส่อถึงความด้อยภูมิอยู่ เป็นทางให้พิจารณาไปในด้านลบได้เหมือนกัน
		 • ถ้อยค�ำ นีห่ มายถึงความเหมาะสมของค�ำทีน่ ำ� มาใช้นนั้ ๆ เป็นต้นว่า ผวนแล้วน่าเกลียด
หรือไม่หรือบางทีถ้อยค�ำนั้น ๆ เป็นกลุ่มค�ำที่สละสลวยอยู่แล้ว อาจน�ำมาใช้แทนจังหวะ สัมผัสของค�ำ
ได้อย่างนั้นเป็นต้น แม้ไม่มีสัมผัสใน ทว่ากลุ่มค�ำนั้น ๆ เข้ามาช่วยก็ไม่ตัดคะแนน
		 • ส�ำนวนโวหาร นี่ก็หมายถึงการรู้จักใช้ถ้อยค�ำอย่างมีชั้นเชิงอย่างที่เรียกว่า โวหารกวี
ซึ่งท�ำให้คะแนนเพิ่มมากขึ้น มีคนเคยท่องกลอนวรรคเดียวให้ผมฟัง ทั้งบทก็มีวรรคนี้เท่านั้นเด่นและ
คมคายด้วยโวหารกวีว่า “กว้างกว่ากว้างฟ้าหนอไกลก็ไกล” เรื่องของโวหารกวีเป็นเรื่องที่อธิบายและ
แนะน�ำกันยากต้องอาศัยการอ่าน และหมั่นสังเกตเอาด้วยตัวเองเป็นส�ำคัญ
2. ด้านเนื้อหา ด้านนี้นับว่าส�ำคัญที่สุด ผมถือเป็นหัวใจของบทกลอนทีเดียว ก่อนนี้เราอาจ
พิถีพิถันจ�ำเพาะด้านรูปแบบมากกว่าเนื้อหา มาเดี๋ยวนี้มีแนวคิดใหม่ว่าเนื้อหาต่างหากที่เป็นแก่น
เป็นเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารหรือถ่ายทอดให้ผู้รับ รูปแบบเป็นเพียงวิธีการหรือกลวิธี
เป็นพาหนะรองรับเนือ้ หาเท่านัน้ ดังนัน้ เนือ้ หาจึงจัดเป็นเรือ่ งใหญ่ทพี่ งึ จ�ำแนกและตัง้ เกณฑ์ไว้ให้หนักแน่น
มั่นคง เท่าที่สังเกตมา พอตั้งเป็นเกณฑ์ได้ดังนี้
		 • เข้ากระทู้ คือ ตีประเด็นของหัวข้อแตก เช่น หัวข้อเรื่องดอกกุหลาบ ก็ไม่ควรจะพูดถึง
ดอกไม้อื่น หรือหากจะพูดก็ต้องพูดถึงเพื่อจะเน้นให้เห็นดอกกุหลาบเด่นชัดขึ้นเท่านั้น เป็นต้น
		 • สร้างสรรค์ หมายถึง เนื้อหาที่น�ำเสนอนั้นมีเหตุผล คือนอกจากเสนอหรือสะท้อน
เรื่องราวนั้น ๆ อย่างชัดเจนแล้วก็ควรท�ำอย่างไรให้ผู้รับได้คิด หรือรู้สึกหรือว่าได้มองเห็นไปถึงที่มา
ของเรือ่ งนัน้ ด้วยกับท้ายสุดควรจะได้เสนอทางออก หรือแสดงโดยนัย อย่างไรก็ตามท�ำให้ผอู้ า่ นได้คดิ ได้
ถึงทางออกทีด่ หี รือได้กระตุน้ ให้คนอ่านมีจติ ส�ำนึกทีด่ ที ถี่ กู ต้องต่อประเด็นของเรือ่ งทีน่ ำ� เสนอนัน้ ๆ ด้วย
เช่น หากพูดถึงเรือ่ งความรักทีถ่ กู หักอก หรืออกหัก ก็ควรแนะให้คนมีสำ� นึกทีด่ ที สี่ ร้างสรรค์ไม่ใช่ทางลบ
เช่น ไม่ใช่วา่ อ่านแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายส่งไปเลยอย่างนัน้ หากควรเขียนให้อา่ นแล้วก็กอ่ ให้เกิดก�ำลังใจ
ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อสู้ต่อไป อย่างนี้เป็นต้น
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ทีนี้ก็มาถึงเรื่องการให้คะแนน โดยทั่วไปก็ถืออัตรา 10 คะแนนเป็นส�ำคัญ แบ่งคร่าว ๆ ดังนี้
ด้านรูปแบบ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ฉันทลักษณ์ 2 คะแนน ถ้อยค�ำส�ำนวนโวหาร และภาษา
อีก 2 คะแนน รวมเป็น 4 คะแนน
ด้านเนือ้ หา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน อีกเช่นกันคือ ศิลปะของการล�ำดับความชวนให้สนใจกระจ่างชัด
สมกับกระทู้ 2 คะแนน กับมีแนวทางสร้างสรรค์อีก 2 คะแนน รวมเป็น 4 คะแนน
เป็นอันว่า ด้านรูปแบบกับเนื้อหารวมเป็น 8 คะแนน เหลืออีก 2 คะแนน ให้เป็นสิทธิส่วนตัว
ของกรรมการเองที่จะใช้สามัญส�ำนึกวินิจฉัย ให้ได้อีก 2 คะแนน รวมทั้งหมดเป็น 10 คะแนนพอดี
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นข้อสังเกตคร่าว ๆ ทีผ่ มคิดว่าน่าจะเป็นเกณฑ์กำ� หนดกติกากลอนประกวดได้อย่างกว้าง ๆ
สุดแท้จะเห็นควรอย่างไร ก็ขอฝากให้เพื่อนนักกลอน ช่วยกันคิดแก้ไขเพิ่มเติมเถิดครับ
“เนาวรัตน์ พงษไพบูลย์”
ศูนย์สังคีตศิลป์
ธนาคารกรุง จ�ำกัด
ฉบับนี้ได้น�ำข้อเขียนของอาจารย์ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” มาให้อ่านกันเพื่อเป็นความรู้ว่า
คนตัดสินกลอนประกวดเขาคิดกันอย่างไรในการให้คะแนนการตัดสินกลอนประกวด และในฐานะการเขียน
กลอนประกวด เรามองกรรมการได้อย่างถ่องแท้แค่ไหน และจ�ำเป็นไหมทีจ่ ะส่งกลอนประกวด จะต้องเตรียมตัว
กันมากโดยเฉพาะจะต้องรู้จักและรู้ใจกรรมการเป็นอันดับแรก
หวังว่า “นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง” ตั้งแต่ต้นจนมาถึงฉบับจบนี้
จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ส�ำหรับคนที่ฝึกเขียนกลอนด้วยตนเอง และผู้ที่รักในการเขียนกลอน
จะมีความเข้าใจ และมีความรูม้ ากยิง่ ขึน้ จากแง่คดิ และประสบการณ์ของคนรักและเขียนกลอนคนหนึง่
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เรื่องสั้น
วัชรินทร์ จันทร์ชนะ

จิตส�ำนึก…จบแค่นี้
นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายสีค
่ นเข้ามาพบทีห
่ อ
้ ง และขอให้
ผมช่วยแสดงภาพยนตร์สน
ั้ ทีพ
่ วกเธอจะส่งแข่งขัน หัวข้อ “เด็กไทยร่วมเสริม
สร้างชีวต
ิ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง
่ แวดล้อม” ความยาวไม่เกิน 7 นาที
พวกเธอบอกว่าต้องเป็นผมเท่านัน
้ จึงจะแสดงได้สมบทบาท
ผมยังไม่รบ
ั ปาก ขออ่านบทก่อน
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บทภาพยนตร์สั้น “จิตส�ำนึก”
ฉากที่ 1 เปิดเรื่อง / ถนนหน้าโรงเรียน / ตอนเช้า
วงดุริยางค์โรงเรียนเตรียมเคลื่อนขบวน คฑากรหญิงรับไม้คฑาพลาดแล้วก้มลงเก็บ
เป็นภาพตัวหนังสือกราฟิกชื่อภาพยนตร์ “จิตส�ำนึก”
ฉากที่ 2 บนถนนหน้าโรงเรียน / ตอนเช้า
ขบวนพาเหรดกีฬาสีเคลือ่ นขบวนจากขวาไปซ้าย ครีมกับเพือ่ นถือป้ายไวนิลข้อความรณรงค์
“เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดโลกร้อน”
ฉากที่ 3 ริมถนน / เห็นภาพขบวนพาเหรด / ถ่ายข้ามไหล่
พนักงานกวาดขยะหญิงวัยห้าสิบปีถอื ไม้กวาดยืนมองดูขบวนพาเหรดทีเ่ คลือ่ นผ่าน เช็ดเหงือ่
กับไหล่ขวา และยิ้มอย่างภาคภูมิใจ
ฉากที่ 4 ริมถนน / เห็นภาพขบวนพาเหรด
ชายวัยใกล้หกสิบยืนสูบบุหรี่ดูขบวนพาเหรด เด็กหญิงที่ยืนอยู่ใกล้ ๆ ปิดจมูก
ขบวนพาเหรดเคลือ่ นขบวนจากขวาไปซ้าย มีขอ้ ความรณรงค์ “เลิกบุหรี่ สิง่ แวดล้อมดี ชีวสี ดใส”
ชายวัยใกล้หกสิบมองไปที่ป้ายรณรงค์ ทิ้งบุหรี่ลงพื้น แล้วใช้เท้าเหยียบ (จับภาพบุหรี่
หลังจากโดนเหยียบ)
ฉากที่ 5 บนถนน / หลังเลิกเรียน
ครีม นักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นรีบเดินมาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ชายวัยรุน่ มีรอยสัก
ใส่ตุ้มหู ผู้ชายเร่งเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง และมีควันขาวออกมา
ฉากที่ 6 บนถนน / หลังเลิกเรียน
จับภาพแม่ค้าขายของบนทางเท้า นักเรียนหลายร้อยคนต้องเดินบนถนน ท�ำให้รถติด
ฉากที่ 7 บนถนน / หลังเลิกเรียน / เห็นสะพานลอย
จับภาพความวุน่ วายหน้าโรงเรียน นักเรียนไม่ขา้ มสะพานลอย นักเรียนข้ามถนนใต้สะพานลอย
ท�ำให้รถติด เกิดควันพิษ รถบีบแตรเสียงดัง
ฉากที่ 8 สะพานลอยหน้าโรงเรียน / หลังเลิกเรียน
สุนัขก�ำลังเดินขึ้นสะพานลอย
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ฉากที่ 9 ประตูทางเข้าโรงเรียน/ตอนเช้า
นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน ท�ำความเคารพครูเวรประจ�ำวัน ครีมเดินมา แต่งกายไม่เรียบร้อย
แต่งหน้า ทาปาก กระโปรงสั้น
ครูเวร(ผู้หญิงวัยสามสิบปี) : ท�ำไมกระโปรงสั้นขนาดนี้ แต่งหน้าทาปากอีก ไม่รู้กฎระเบียบ
ของโรงเรียนหรือไง หลังเลิกแถวไปห้องปกครองเลย
ฉากที่ 10 ห้องปกครอง / กลางวัน
รอง ผอ. เชิญผู้ปกครอง (พนักงานกวาดขยะในฉากที่ 3) และครีมมาพบ
ผู้ปกครองและนักเรียนยกมือสวัสดี และนั่งลงที่เก้าอี้หน้ารอง ผอ.
รอง ผอ. : เธอรู้ใช่มั้ยว่าแต่งกายผิดระเบียบ
ครีม (ก้มหน้า) : ค่ะ
รอง ผอ. : เมื่อเช้าคุณแม่ได้ดูลูกก่อนออกจากบ้านมั้ยครับ
แม่ : ไม่ได้ดูค่ะท่านรอง แม่ต้องออกจากบ้านไปท�ำงานตั้งแต่เช้ามืด กระโปรงตอนซื้อให้
ก็ยาวปกติ แต่ลูกแอบไปตัดให้สั้นทีหลัง
รอง ผอ. : เธอรูม้ ยั้ ก่อนจะเป็นชุดนักเรียน 1 ชุด ต้องใช้ทงั้ ฝ้าย ทัง้ ใยสังเคราะห์ กระบวนการ
ผลิตต้องใช้น�้ำ ใช้ไฟฟ้า ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ กระโปรงดี ๆ เธอเอามาท�ำให้มันเสีย รู้มั้ย
เธอเพิ่มภาระให้กับโลกอีกเท่าไหร่ ลองคิดทบทวนดูนะ ครูไม่ชอบพูดมาก และหวังว่าเธอ
คงคิดได้ ถ้าอยากอยู่เรียนต่อที่นี่ ก็ไปแก้ไขให้ถูกต้อง
ฉากที่ 11 ภายในร้านค้า / กลางวัน
แม่ไปขอยืมเงินจากเจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน (ชายวัยสี่สิบ) : มายืมตอนกีฬาสีไปสองพันยังไม่คืนเลย จะเอาอีกแล้ว พี่อย่า
ตามใจลู ก เกิ น ไป ได้ ข ่ า วช่ ว งนี้ เ ริ่ ม ไม่ ค ่ อ ยน่ า รั ก นะ วั น ก่ อ นเห็ น ซ้ อ นท้ า ยผู ้ ช าย
อยู่หน้าโรงเรียน เด็กสมัยนี้น่าห่วง เตือน ๆ ลูกบ้าง
ฉากที่ 12 หน้าโรงเรียน / ป้ายรถเมล์
ครีมและเพื่อนนักเรียนหญิงสี่คนยืนดื่มน�้ำขณะรอรถประจ�ำทาง เมื่อรถมาถึง ทุกคน
วางแก้วน�้ำไว้ข้างก�ำแพงโรงเรียนแล้วขึ้นรถ
ฉากที่ 13. หน้าโรงเรียน
แม่เก็บแก้วน�้ำที่ครีมกับเพื่อนทิ้งไว้ กวาดขยะอื่น ๆ ที่คนทิ้งไว้เต็มท่ามกลางแดดร้อน
มองเห็นรถขายน�้ำมาจอดใกล้ ๆ หยิบเงินในกระเป๋าออกมาดู แล้วเปลี่ยนใจ ท�ำงานต่อ
แหงนมองฟ้าทีแ่ สงแดดจ้าจนต้องหยีตา เช็ดเหงือ่ กับไหล่ขวา แล้วเป็นลมล้มลงทีก่ องขยะ
ข้างถังขยะหน้าโรงเรียน ป้ายไวนิลรณรงค์ลดขยะที่ครีมเคยถือถูกทิ้งกองอยู่ด้วย
จับภาพแม่ทลี่ ม้ ทับข้อความรณรงค์ “เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ลดขยะ ลดโลกร้อน”			
-จบ-
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ผมบอกนักเรียนว่าบทดีน่าสนใจ และรับแสดงให้
“ให้ครูแสดงเป็นตัวเอง ไม่รู้จะแสดงได้มั้ย” ผมบอก
“รูส
้ ก
ึ ช่วงนีไ้ ม่คอ
่ ยเป็นตัวของตัวเอง” ผมบอกให้เลือกนักแสดงดี ๆ ซ้อมบทและถ่ายท�ำ
ดี ๆ มีลุ้นจะได้รางวัล
“หนังคือการแสดง แต่ต้องไม่ให้ดูออกว่าเป็นการแสดง” ผมแนะน�ำ
หลังจบการแข่งขันระดับจังหวัดนักเรียนมารายงานทั้งข่าวดีและข่าวร้าย
ผลการแข่งขันชนะเลิศจากทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 12 ทีม และได้ไปแข่งขันต่อระดับภาค แต่โดน
คณะกรรมการตัดสินวิจารณ์วา่ หนังยังไม่จบ ดูไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ ง ไม่คอ่ ยตรงกับหัวข้อทีก่ ำ� หนด ดูแล้วเหมือน
สารคดีมากกว่า
“แข่งหนังสั้นไม่ใช่แข่งสารคดี” กรรมการคนหนึ่งบอก

“หนังของพวกเธอว่าแย่แล้ว แต่ทีมอื่น ๆ แย่กว่าของพวกเธอ” กรรมการอีกคนบอก

คณะกรรมการเสนอแนะให้แก้บทตอนจบ เช่น แม่ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วครีมส�ำนึกผิด
กลับตัวเป็นคนดี ตั้งใจเรียน และเรียนจบ
ครูควบคุมทีมขอให้นักเรียนแก้ไขตามค�ำเสนอแนะของคณะกรรมการ แต่นักเรียนทั้งสี่คน
ยืนยันว่าจะไม่แก้ ยืนยันว่าหนังของพวกเธอจบแค่นี้
ครูยื่นค�ำขาด “ถ้าไม่แก้ก็จะไม่ส่งไปแข่งขันต่อ”
นักเรียนสี่คนลงมติและยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่แก้
ครูตัดสินใจไม่ส่งไปแข่งขันต่อระดับภาค เพราะไม่อยากเจ็บปวดกับค�ำวิพากษ์วิจารณ์
เหมือนในรอบระดับจังหวัด
นักเรียนบอกผมว่า “หนังของพวกเราจบแค่นี้”
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ครูเล่าเรื่อง
สิรินดา

รอยต่อของความทรงจ�ำ
ตอนที่ 2

สาวรุน
่ หน้าตาคมคาย ผมสัน
้ แค่หด
ู เู รียบร้อย สุนน
ั ท์นน
ั่ เอง
เพือ
่ นคนนีท
้ เี่ ห็นน�ำ้ ใจของเธอทุก ๆ ครัง
้ ไม่วา่ จะเป็นงานนัดพบปะ
สังสรรค์และวาระอืน
่ ๆ มักจะเป็นหัวเรีย
่ วหัวแรงส�ำคัญ ช่วยผ่อนแรง
เขาในฐานะประธานรุน
่ เสมอ อีกทัง
้ ความช่วยเหลือเกือ
้ กูลอืน
่ ๆ
ทีม
่ ต
ี อ
่ กันในฐานะเพือ
่ นแม้วา่ เวลาจะผ่านไปเนินนานแค่ไหนก็ตาม...
แล้วยังมีสทุ นิ หญิงแกร่งผูม้ สี รีระร่างกายเหมือนนักกีฬา จนการทีต่ อ้ งท�ำแปลงผัก
ในวิชาเกษตร 1 - 4 แปลง ไม่ใช่เรือ่ งหนักหนาส�ำหรับเธอนัก เมือ่ เทียบกับเพือ่ นนักเรียนหญิง
อื่น ๆ ที่ถึงกับน�้ำตาซึม หรือร้องไห้ด้วยความท้อใจเลยทีเดียว ทางลัดในการผ่อนแรง
ที่ส�ำคัญคือการเจรจาพาทีกับนักเรียนชายให้ช่วยท�ำแปลงเกษตรนั่นเอง
แม้วา่ การท�ำแปลงผักไม่ใช่เรือ่ งหนักหนาของเธอ แต่การทีไ่ ม่มที งั้ เพือ่ นนักเรียน
หรือรุ่นพี่มาช่วยท�ำแปลงกายเป็นเรื่องของหน้าตาและศักดิ์ศรีเสียแล้ว เหมือนสุทิน
ไม่มวี าทศิลป์ ไม่มใี ครอยากคุยด้วยหรือไรหล่อนครุน่ คิดไปเรือ่ ย จนท้ายสุด อดรนทนไม่ได้
ต้องกูห้ น้าตัวเองให้จงได้โดยหาใครสักคนช่วยท�ำแปลง ญาติชายทีอ่ ยู่ ปี 2 จึงตกเป็นเป้าหมาย
ที่สุทินจะขอความช่วยเหลือ
สุทนิ ถึงกับบากหน้าไปยังหอชายต้องห้าม เดินตามเสียงหัวเราะเสียงเฮฮาหยอกล้อ
ของกลุ่มนักเรียนชายไปด้านหลังอาคาร กระทั่งต้องยืนตัวสั่นเทา ด้วยความตกใจ
ในภาพตรงหน้า ฝูงเปรต หรือมนุษย์เผ่าโครมันยองกันนี่
ระหว่างที่ยืนตัวแข็ง ขาสั่นอยู่ตรงนั้น พลันฉุกคิดได้ว่า นี่มันห้องน�้ำชายนี่หว่า
แล้วท�ำไมพวกนี้มันต้องแก้ผ้าอาบน�้ำพร้อมกันเป็นฝูงลิงแบบนี้นะ
เคราะห์ดีที่เจ้าพวกนั้นไม่ทันเห็น สุทินวิ่งจนสุดฝีเท้า กลับมาที่แปลง พร้อมกับ
คิดว่าไม่ทงไม่ท�ำมันแล้วแปลงผัก เชื่อว่าภาพ “ฝูงเปรต” วันนั้นยังคงติดตาสุทิน
จนทุกวันนี้...นึกแล้วก็อดหัวเราะไม่ได้
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พูดถึงเรื่องการท�ำแปลงผัก ท�ำให้นึกถึงเมนูที่กินจนจ�ำได้ขึ้นใจระหว่างที่
เป็นนักเรียนฝึกหัดครูอยู่นั้น ในช่วงพักกลางวัน ไม่พ้นพระเอกขาประจ�ำคือผักบุ้ง
ทั้งผัดผักบุ้ง แกงหมูเทโพผักบุ้ง และแกงส้มผักบุ้ง โดยผักบุ้งนี้ก็เก็บจากแปลงผักฝีมือ
ที่นักเรียนฝึกหัดครูปี 1 นั่นเอง เมื่อโตได้ที่คนงานก็ไปตัดมาส่งต่อให้แม่ครัวชื่อยายปิ่น
เป็นคนปรุงแต่งอาหารตามเมนูให้ได้รับประทานกัน
ถ้าใครแอบดูเบื้องหลังความอร่อย ก็จะเห็นยายปิ่นก้มหน้าก้มตาหั่นผักบุ้ง
กองมหึมา ที่เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็กองไว้กับพื้นซีเมนต์ก่อนจะเอามาผัด ต้ม ให้เรากินกัน
เมนูอาหารสารพัดผักบุ้ง คงไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจนัก หากมันไม่ใช่หน้าฝนที่มีไส้เดือน
ไต่ยุ่บยั่บตามพื้นดิน และพื้นซีเมนต์
วันหนึ่งระหว่างก�ำลังรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารกันตามปกติ
ซึง่ เมนูวนั นีก้ เ็ ช่นเคยแกงส้มผักบุง้ ขาประจ�ำ จู่ ๆ เพือ่ นคนหนึง่ ก็โวยวายขึน้ ว่า “ไส้เดือน”
พร้อมชูช้อนที่ตักอะไรบางอย่างติดขึ้นมาให้เพื่อนดู ยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ทุกคน
ก็ทำ� ท่าทีสะอิดสะเอียน บ้างก็ลกุ เอาถาดหลุมใส่อาหารของตนไปเททิง้ มีแต่สทุ นิ คนเดียว
ที่ยังก้มหน้าก้มตาทานต่อไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย
ถึงวันนีก้ ย็ งั ไม่รวู้ า่ เป็นจริงตามทีเ่ พือ่ นคนนัน้ โวยวายหรือไม่แต่ทรี่ บู้ างคนถึงกับ
ทานอาหารไม่ลง แอบหนีไปทานก๋วยเตีย๋ วแก้เซ็งกันหลายคนทีเดียว ถ้ามีโอกาสคงต้องเค้น
ความจริงในอดีตเรื่องนี้กับสุทินดูสักที...
ไล่เรียงมาจนถึงภาพชายหนุ่มคนหนึ่ง ที่ถึงกับท�ำให้ต้องหยุดมองเนิ่นนาน
ชายผู้นี้จากเขาไปแล้ว จากไปให้เขาเป็นฝ่ายต้องจดจ�ำและระลึกถึงอยู่ฝ่ายเดียว
เฉลิม ชายร่างเล็ก ท่าทางมุ่งมั่น จากบรรพตพิสัย นอกจากเป็นเพื่อนร่วมรุ่น
ร่วมห้อง ยังเป็นเพือ่ นกิน เพือ่ นเทีย่ ว เฉลิมเป็นคนหัวดีเรียนเก่งตัง้ แต่เด็ก ไม่วา่ เรียนทีไ่ หน
ก็มักติดอันดับต้น ๆ เสมอ เขาใฝ่ฝันที่จะเรียนแพทย์ แต่ความฝันของเฉลิมก็ดับวูบลง
ด้วยวิกฤติที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเขา สภาพของครอบครัวที่ก�ำลังตกที่นั่งล�ำบาก
พ่อแม่ทหี่ าเลีย้ งครอบครัวด้วยการท�ำนาเป็นอาชีพหลักหลังจากนาล่ม 3 ปี ติดต่อกัน
ต้องตัดสินใจขายทีน่ าบางส่วน และยังต้องรอนแรมทอดแหหาปลาล่องล�ำน�ำ้ ปิงขึน้ เหนือไป
เป็นแรมเดือนเพือ่ หาเงินมาเลีย้ งดูลกู ๆ 10 คน ความทุกข์ยากของครอบครัวในเวลานัน้
เฉลิมไม่สามารถซือ้ เวลาในการช่วยเหลือครอบครัวด้วยการรอเวลาสอบเป็นแพทย์ เมือ่ เขาสอบ
เรียนต่อได้ทโี่ รงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เขาจึงต้องเลือกทางเดินเส้นนี้ เพราะเรียนจบ
ก็สามารถบรรจุเป็นครูมีเงินเดือนโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน

จากแพทย์มาเป็นครู จึงเป็นการเริ่มต้นของความผิดหวังที่ลบเลือนไม่ได้
ตลอดชีวติ ของชายชือ่ เฉลิม ให้เขาต้องด�ำรงตนอยูบ่ นเส้นทางทีถ่ กู บีบตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา...
บนเส้นทางบนวิชาชีพครูมบี ททดสอบมากมายให้พวกเราชาวฝึกหัดครูนครสวรรค์
ต้องฟันฝ่า แม้แต่คนที่มุ่งมั่นและเลือกที่จะเป็นครูแบบขนิษฐา
เส้นทางชีวติ บนวิชาชีพครูหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์
เธอได้บรรจุที่โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ท�ำงานอยู่ 2 ปี ถึงได้โอนย้ายมาโรงเรียน
ทีช่ ยั นาทบ้านเกิด เพราะจับพลัดจับผลู หรือเพราะนามสกุลเกิดไปพ้องกับผูช้ ว่ ยศึกษาธิการจังหวัด
โดยบังเอิญก็ไม่รู้เลยโชคดีไป
โชคดีอีกอย่างที่เจอผู้บริหารที่ดี ครูใหญ่ชักชวนให้ไปเป็นครูใหญ่ แต่ขนิษฐา
ก็มีแนวทางชีวิตที่ก�ำหนดไว้ว่า เป็นครูเล็กโรงเรียนใหญ่ดีกว่าเป็นครูใหญ๋โรงเรียนเล็ก
เธออดทนท�ำงานและได้ยา้ ยมาโรงเรียนใกล้บา้ นอีกหน่อย เนือ่ งจากมีครอบครัว
และโรงเรียนดังกล่าวก็เป็นโรงเรียนทีข่ นิษฐาอยูม่ าจนเกษียณอายุราชการ เวลา 20 กว่าปี
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเธอคือ สอนอยู่ 8 ปี ไม่เคยได้ 2 ขัน้ เลย เพราะครูใหญ่ขอให้แต่นอ้ งของตัวเอง
ต่อมาเปลีย่ นครูใหญ่เธอได้ 2 ขัน้ ปีเว้นปี ก็ถกู ติฉนิ นินทาอีก เมือ่ ถูกแต่งตัง้ ให้รกั ษาการแทน
ครูใหญ่ เนื่องจากอายุราชการมากกว่าใครเขา เวลาพิจารณา 2 ขั้น คนที่ไม่ถูกใจ
ก็พูดลับหลังให้ได้ยินว่า มาเช้าทุกวัน จะฟาด 2 ขั้นเองมั้ง ไหนว่าย้ายไม่ได้จะออก
ไม่เห็นออกสักที ระบบเงินเดือน 2 ขัน้ สร้างความทุกข์ใจให้ขนิษฐาไม่นอ้ ย แม้จะขอย้าย
มาอยู่โรงเรียนที่ไกลออกไปก็ยังย้ายไม่ได้
ดังนัน้ เมือ่ คับอกคับใจ ประจวบกับโครงการเกษียณอายุกอ่ นก�ำหนด ถึงแม้อายุราชการ
ยังเหลือเกือบ 10 ปีก็ตาม ขนิษฐาก็ไม่รอช้า ใครถามเหตุผลที่ออก หล่อนมักจะตอบว่า
สุขภาพไม่ดี เพือ่ นต่างรูก้ นั ดีวา่ ทีไ่ ม่ดคี งเป็นสุขภาพจิตเสียมากกว่า เอาล่ะ...ไม่วา่ กันนะขนิษฐา...
กระดาษสีน้�ำตาลหน้าแล้วหน้าเล่าที่เหมือนดึงดูดเขาให้ย้อนเวลากลับอดีต
ประสบการณ์ชว่ งชีวติ วัยเรียนทีผ่ า่ นมา ได้บม่ เพาะจิตวิญญาณความเป็นครูให้กบั พวกเรา
ให้ออกมาต่อสู้บนเส้นทางวิชาชีพครูหลากหลายบ้างก็ราบเรียบก้าวข้ามไปไม่ยาก
บ้างก็ขรุขระทุรกันดาร ต้องเดินผ่านแบบอดทน วันเวลาผ่านไปเรื่อย ๆ จากเดือนเป็นปี
จากปีเป็นสิบปี ยีส่ บิ ปี สามสิบปี ถึงสีส่ บิ ปีเกือบ 50 ปีเข้าไปแล้ว แต่พวกเขาเพือ่ นร่วมรุน่
ชาวฝึกหัดนครสวรรค์ รุ่น 10 ก็ไม่เคยทอดทิ้งหรือห่างหายไปจากกันเขานึกถึงภาพ
งานเลี้ยงรุ่นครั้งหนึ่ง
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“เฮ้ย ตื่นได้แล้ว” ปัญญาส่งเสียงดังพร้อมเขย่าร่างของไพศาล ที่เวลานั้น
ยังฟุบหลับอยู่บนโต๊ะร้านอาหารขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของนครสวรรค์
“อือ” เสียงอ้อแอ้ของไพศาลดังขึ้น พร้อมเงยหน้าขึ้นมามองเพื่อน ๆ “พวกมึง
จะรีบไปไหนกันคร้าบ เพิ่งจะหมดไปไม่กี่ขวดเอง”
“ฮ่า ฮ่า ฮ่า มึงนีป่ ระจ�ำเลย ไอ้เรือ่ งเมาหลับ ตืน่ มาตอนเค้าจะกลับ แล้วโวยวายเนีย่ ”
พิภพเอ่ยขึ้นอย่างอดไม่ได้กับท่าทีชวนขันกับไพศาล
“กินเหล้ากับครูที่โรงเรียน ก็ไม่สนุกเหมือนกินกับพวกมึง” เฉลิมเอ่ยขึ้นบ้าง
“เออว่ะ กูก็ว่างั้น” สุขุมที่นั่งหน้าแดงก�่ำด้วยฤทธิ์สุราเอ่ยขึ้นบ้าง “เสียดาย
ที่พวกเรานาน ๆ เจอกันที”
“ก็พวกมึง อยู่บางกอกกันนี่ครับ พวกผมคนใกล้ยังเดินตลาดเจอกันบ้าง”
ชลอผู้มีนามสกุลพ้องกับชื่ออดีตนายก ฯ คนดังคนหนึ่งกล่าว
“เอางี้ นัดเลี้ยงรุ่นน่ะ ท�ำให้เป็นมั่นเป็นเหมาะ เท่ากับอย่างน้อยต้องเจอกัน
ปีละครั้ง” สุขุมกล่าวอย่างมาดมั่น
“เออ...ดี ๆ กู...เห็นด้วย” หลายเสียงเอ่ยขึ้น
“เอ้า...งั้น...ชน” ปัญญาเอ่ยขึ้นเสียงดัง พร้อมชูแก้วขึ้นน�ำ
เสียงชนแก้วกันในวันนัน้ วันทีเ่ พือ่ นได้พบเพือ่ นอีกครัง้ หลังจากแยกย้ายกันไป
เมือ่ จบการศึกษา ยังดังก้องอยูใ่ นหูเปรียบเหมือนค�ำสัญญาระหว่างเพือ่ นทีแ่ ม้จะมีทางเดิน
ทีต่ า่ งกัน บ้างเป็นครูที่นครสวรรค์ บ้างกลับไปเป็นครูถิ่นฐานบ้านเกิด บ้างศึกษาต่อ เช่น
เขาต้องกลายเป็นหนุ่มเมืองกรุง มาศึกษาต่อที่กรุงเทพ ฯ ...
เขาควรจะท�ำมันให้เป็นเรือ่ งจริงจังเสียที โดยเฉพาะปีนี้ หลังจากภาระความรับผิดชอบ
ในหน้าทีก่ ารงานไม่รดั ตัวเหมือนแต่กอ่ น เขาควรจะมุง่ มัน่ ทุม่ เทและอุทศิ เวลาให้กบั เพือ่ น
มากขึน้ ไม่วา่ เป็นการนัดเจอ หรือกระทัง่ จัดงานเลีย้ งรุน่ ครัง้ ใหญ่เพือ่ รวบรวมเพือ่ นฝูงเก่า ๆ
ให้มาเจอกันในวัยเกษียณเพือ่ น ๆ คงยินดีทจี่ ะได้เจอเพือ่ นเก่า เพือ่ ร�ำลึกถึงอดีตในวัยเยาว์
ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา เขายิ้มเมื่อนึกถึงภาพความสุขที่จะได้เจอกับเพื่อน ๆ
พลันเขาก็แว่วเสียงสะอื้นอันแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบของใครบางคน
สายตาของเขาจ้องจับไปที่ภาพของหญิงสาวในหน้าหนังสือที่เปิดค้างอยู่
รุจี สาวน้อยร่างสูงผอม ผิวขาว ตาคม จมูกโด่งเป็นสัน ผู้ชอบนั่งอยู่หน้าตึก
จนเป็นภาพคุ้นตา
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“รุจี” เขาพยายามส่งเสียงเรียกเธอ แต่ทว่าไม่มีเสียงใด ๆ ตอบกลับมา
เขาบังคับตัวเองส่งเสียงเรียกเธออีกครั้งด้วยเสียงที่เบาเหมือนเสียงกระซิบ
เบากว่าเสียงเต้นในหัวใจของเขาเสียอีก
คราวนี้เธอค่อย ๆ หันหน้ามาทางเขาช้า ๆ ด้วยดวงตาที่แดงก�่ำ ราวกับผ่าน
การร้องไห้มาอย่างหนัก พร้อมกับเสียงที่แผ่วเบาขาด ๆ หาย ๆ ปนสะอื้นว่า
“ช่วงเวลาที่ดี ๆ ท�ำไมไม่เคยท�ำ... ไม่เคยเรียกหา... มาท�ำ ท�ำไมตอนนี้”

เสียงนี้เคยแหลมหวานดังกังวานไพเราะหู สร้างความประทับใจยิ่งกับเขา
ตัดพ้ออย่างน้อยใจ
เขาหลับตาลง ไม่กล้ามองแม้แต่สายตาในรูปภาพของเธอจริงอย่างที่เธอว่า
ที่ ผ ่ า นมาเขาไม่ เ คยติ ด ต่ อ เธอเลย เพราะมั ว สาละวนกั บ การท� ำ งานอย่ า งหนั ก
เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ความทรงจ�ำที่ตราตรึงต่อหญิงสาวนามว่ารุจี ยังคงอยู่อย่าง
เต็มตื้นในหัวใจไม่เคยจางหายไปจากใจมาถึงเวลานี้ที่เขาพอมีเวลาให้กับเพื่อนเก่า
แต่รุจีก็ไม่มีโอกาสอีกแล้ว เพราะเธอได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ภาพใบหน้าของรุจี ที่เขาพยายามเพ่งมองให้ชัดขึ้น ค่อย ๆ พร่าเลือน กระทั่ง
เลือนหายไป
หัวใจที่เต้นแรงเริ่มผ่อนลง พร้อม ๆ กับลมหายใจที่แผ่วเบาราวกับหมดเรี่ยว
หมดแรงอีกครัง้ เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ดงั ขึน้ ระหว่างเพ่งมองหนังสือเล่มสีเขียวใบไม้
ในมือที่เปิดค้างไว้อย่างนั้นนิ่งนาน...
“ฉันขอโทษ ถึงมันจะช้าไป และเธอไม่มีโอกาส แต่เธอจะอยู่ในใจของ
พวกเราจะไม่มีวันลืมกัน ฉันสัญญา...”
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7. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
หัวขอนี้ตามปกติจะอยูในบทที่ 2 เปนการนําเสนอสาระที่สะทอนใหเห็นวาผูวิจัยไดศึกษาและเรียนรู
ทางทฤษฎีและขอคิดเห็นที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําการวิจัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล
การดํ า เนิ น การทดลอง ตลอดจนการอภิ ป รายผลและการนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ข อ สั ง เกตเรื่ อ งนี้
จากผลงานวิจัย มีดังนี้
1) มีการจัดระบบการเรียบเรียงเนื้อหาสาระไมดพี อ มีการกําหนดหัวขอที่สบั สน
2) นําขอความจากตนฉบับมาลงทั้งหมดโดยไมเรียบเรียงใหมใหเหมาะสม การนํามาทั้งหมด
อาจมีบาง เชน นําคํากลาวที่สําคัญแตตองมีการอางอิงที่ถูกตอง
3) ไมมีการอางอิงแหลงที่มาในสาระที่สาํ คัญ
4) มีรูปแบบการอางอิงหลายแบบ
5) เอกสารที่คน ควาและอางอิงไมทันสมัย
6) การศึกษาเอกสารมีนอยเกินไป และไมครอบคลุมประเด็นสําคัญ
7) ไมมีการสรุปสาระใหเห็นภาพชัดเจน
8) เปนลักษณะของการตัดตอเอกสาร โดยไมทําการผสมผสานหลายๆ งานวิจัยที่สอดคลองกัน
ไวในยอหนาเดียวกัน เปนตน
8. การกําหนดประชากร
ประชากรในการวิ จั ย เป น ขอบเขตของการสรุ ป พาดพิ ง ถ า สามารถกํา หนดประชากรได
กว า งขวางผลการวิ จั ย ก็ จ ะมี ค วามหมายมากขึ้ น ถ า มี ก ารกํา หนดประชากรเป า หมาย (Target
Population) และประชากรสุม (Experimentally Accessible Population) จะทําใหผูวิจัยสามารถกําหนด
ประชากรเปาหมายไดกวางขวางมากขึ้น เชน กําหนดประชากรเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ในจังหวัดสงขลา และกําหนดประชากรสุมเปนนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ในโรงเรียนใดโรงเรี ย นหนึ่ ง
ที่ ผู วิ จั ย ทํา งานอยู แล ว ทํา การสุ ม กลุ ม ตั ว อย า ง ข อ สั ง เกตในเรื่ อ งนี้ จากผลงานวิจัยคือ
1) มีการระบุประชากรแคบเกินไปโดยใชโรงเรียนและชั้นเรียนเปนประชากร โดยไมมีการระบุ
ประชากรเปาหมาย และประชากรสุม
2) บางคนระบุวาทําการทดลองกับประชากร เพราะมีนักเรียนหองเดียวเปนประชากร แตยัง
ใชการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติอา งอิงซึ่งไมถูกหลักสถิติ
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9. การสุมกลุม ตัวอยาง
การสุ ม กลุ ม ตั ว อย า งในการทดลองเป น การทํา ให ไ ด ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ เ ป น ตั ว แทนที่ ดี
ของประชากร (Random Selection) และมีการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random Assignment)
ในกรณีที่ใชแบบแผนการทดลองแบบแท ขอสังเกตในเรื่องนี้จากผลงานวิจัยมีดังนี้
1) ไมมีการอธิบายใหชัดเจนวาการสุมจากประชากร และการสุมเขากลุมทําอยางไร
2) ไมมีการกําหนดประชากรเปาหมาย และประชากรสุม
3) มักจะใชการสุมใหหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลอง และสุมอีกหองหนึ่งเปนกลุมควบคุม
แลวใชแบบแผนการวิจัยแบบแท แบบที่มีการสุมและมีการทดสอบหลังการทดลอง (Randomized
Control-Group Posttest-Only Design) ซึ่ ง ที่ ถู ก ต อ งการสุ ม เข า กลุ ม จะต อ งสุ ม ที ล ะคน
ถึงจะสามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได
4) มีง านวิจ ัย ไมน อ ยที ่ใ ชเ ลือ กกลุ ม ตัว อยา งแบบเจาะจง แตไ มร ะบุลัก ษณะที ่สํา คัญ
ของกลุม ตัว อยา ง ถาเปนการทดลองกลุมเดียวควรเลือกหองที่สะดวกในการทําการทดลอง และมี
ลักษณะเหมือนนักเรียนทั่วไป ถามีกลุมควบคุมควรเลือกกลุมที่มีลักษณะสําคัญใกลเคียงกันโดยมี
คําอธิบายและแสดงขอมูลประกอบ
10. เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวยสิ่งที่ใชในการดําเนินกิจกรรมในการทดลอง เชน สื่อ
แผนการสอน ชุดฝก ใบงาน ของรางวัล และนาฬิกาจับเวลา เปนตน และแบบทดสอบวัดผลที่เกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอิสระ เชน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวัดทักษะการคิด
แบบวัดเจตคติ เปนตน ขอสังเกตเกี่ยวการเครื่องมือวิจัยมีดังนี้
1) ในการสร า งแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ มื่ อ มี ก ารทดลองใช เ พื่ อ วิ เ คราะห คุ ณ ภาพ
ของขอสอบเปนรายขอมักจะใชเกณฑการคัดเลือกความยาก ที่ .20 ถึง .80 และมีคาอํานาจจําแนก .20
ขึ้นไปเสมอ เกณฑดัง กลา วเหมาะสํา หรับ การทดลองเพื่อ เปรีย บเทีย บความแตกตา งของคะแนน
ระหวางกลุม แตถามีจุดประสงคของการทดลองเพื่อศึกษาวาการทดลองจะสงผลใหมีผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนถึง 80 เปอรเซ็นตหรือไม ควรใชการวัดแบบอิงเกณฑไมควรกําหนดคาอํานาจจําแนกหรือ
ความยากเชนเดียวกับการคัดเลือกขอสอบแบบอิงกลุม
2) เครื่องมือวัดลักษณะอื่นที่ไมใชผลสัมฤทธิ์ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติ ความพึงพอใจ
ความมีวินัย เปนตน มักจะไมสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และไมครอบคลุม เปนเพราะไมนิยามตัวแปร
ที่ตองการวัดใหเปนนิยามปฏิบัติการ คําถามที่ใชวัดก็คิดขึ้นเองหรือนํามาจากงานวิจัยอื่น
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3) การวัดตัวแปรที่มีองคประกอบยอยๆ ใชจํานวนคําถามเทากันทุกองคประกอบดวยการจงใจ
ซึ่งไมถูกตองตามหลักการสรางเครื่องมือวัด เพราะแตละองคประกอบมีโครงสรางที่แตกตางและไมเทากัน
4) การใชแบบประมาณคาในการวัดลักษณะตางๆ มักใชคําตอบแบบทิศทางเดียวทั้งนั้น ทั้งทีก่ าร
วัดบางลักษณะ เชน เจตคติ และความพึงพอใจ ตองมีคําตอบเปนสองทิศทาง (Bipolar Scale) คือ มี
คําตอบใหเลือกทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย หรือมีทั้งพอใจและไมพอใจ เชน ไมพอใจอยางยิ่ง ไมพอใจ
พอใจ และพอใจอยางยิ่ง มิใชใชแบบ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด กับการวัดทุกอยาง
5) การทดลองใชเครื่องมือในการวิจัยบางเรื่องคอนขางสับสน และไมสะดวกในการทดลองใช
จะตองทําการทดลองกอนทดลองใชแบบทดสอบ ถาตองทําการทดลองหลายครั้งและมีนักเรียนหองเดียวใน
โรงเรียนก็ไมสามารถทําได จะใชโรงเรียนอื่นทําการทดลองเพื่อทดลองใชเครื่องมือ ก็ไมใชเรื่องงาย
ในทางปฏิบัติ ทางออกคือ ใชการตรวจสอบขอสอบหรือคําถามรายขออยางดีโดยผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ
จนเชื่ อ มั่ น ว า เครื่ อ งมือ จะมี คุ ณ ภาพ แล ว วิ เ คราะห คุ ณ ภาพจากการใช วั ด ในกระบวนการทดลอง
หรืออีกแนวทางหนึ่งคือการเลือกใชเครื่องมือที่มีผูพัฒนาขึ้นใชในการวิจัยที่ผานมา หรือเครื่องมือ
มาตรฐานที่มีผูพัฒนาไว
6) มีก ารนํา เครื ่อ งมือ ของงานวิจัย อื่น มาปรับ ใชโ ดยไมมีก ารอา งอิง ถึง ซึ่ง ถือ วา เปน การ
ปฏิบัติที่ไมเหมาะสม ถามีการขออนุญาตเจาของดวยจะเปนสิ่งที่นาชื่นชม
11. แบบแผนการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
การเลือกแบบแผนการวิจัยเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการวิจัยมีความตรงภายในและความตรง
ภายนอก รวมทั้งสามารถตอบคําถามวิจัยได ในการทําการวิจัยอาจมีขอจํากัดที่ไมสามารถเลือกใช
แบบแผนวิจัยที่ดีที่สุดได แตผูวิจัย ตองพยายามลดจุดออนของแบบแผนที่เลือกใชกับสถานการณ
ที่เหมาะสม ขอสังเกตในการใชแบบแผนการวิจัยจากผลงานวิจัยมีดังนี้
1) มี ง านวิ จั ย จํา นวนไม น อ ยที่ ใ ช แ บบแผนการวิ จั ย แบบกลุ ม เดี ย ว มี ก ารทดสอบก อ น
และทดสอบหลังการทดลองอยางไมเหมาะสม แลวการวิเคราะหขอมูลและแปลผลไมสมเหตุสมผล
คือ การนํา คะแนนก อ นและหลัง การทดลองมาเปรี ยบเทียบกั น เมื่ อ พบความแตกต า งแล ว อ า งว า
นวัตกรรม หรือวิธีที่ใชในการทดลองมีประสิทธิภาพซึ่งไมสามารถยอมรับได ควรตั้งเกณฑไววาคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองตองสูงกวากอนทดลองกี่คะแนน ถึงจะสมเหตุสมผล
2) งานวิจัยหลายเรื่องไมระบุแบบแผนวิจัยที่ใช ถือวาเปนการขาดสิ่งสําคัญในรายงานการวิจัย
3) งานวิจัยไมนอยนิยมใหมีการทดสอบกอนและทดสอบหลังการทดลอง ที่แบบมีกลุมเดียว
และแบบมีส องกลุ ม ที่ กําหนดใหห อ งหนึ่งสอนดวยวิ ธีทดลอง และอี กห อ งหนึ่ งสอนดวยวิ ธีป กติ
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แตในการวิเคราะหขอมูลมีการวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนสอบกอนกับคะแนนสอบหลัง
การทดลองเพื่อดูความกาวหนาอยางเดียว โดยไมไดวิเคราะหความแตกตางของคะแนนสอบระหวาง
สองกลุม บางกรณีนําคะแนนสอบหลังการทดลองของสองกลุมมาเปรียบเทียบกันเพื่อสรุปวาวิธีทดลอง
ดีกวาวิธีที่ใชในกลุมควบคุมหรือไม ถือวาเปนการวิเคราะหที่ไมถูกตองเพราะสองกลุมมีความแตกตางกัน
กอนการทดลองแลว ควรใชคะแนนความกาวหนา (คะแนนสอบหลัง - คะแนนสอบกอน) มาเปรียบเทียบกัน
หรือใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (ANCOVA)
4) การแปลผลการวิเคราะหวาคาเฉลี่ยระหวางสองกลุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทําใหผูอานสับสนได ที่จริงก็คือไมแตกตางกัน ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติมีการสรุปไดสอง
ประเด็น คือ เทากันหรือไมแตกตางกัน และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
5) การระบุ ร ะดั บ ความมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ มี พ บบ อ ยๆ ที่ ร ะบุ ร ะดั บ ความมี นั ย สํา คั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เทานั้น ทั้งๆ ที่การทดสอบนั้นมีนัยสําคัญถึงระดับ .01 หรือ .001
6) มีการเสนอขอมูลมากเกินไป เชน แสดงขอมูลเปนรายบุคคล ในการเสนอผลการวิจัย
ผูวิจัยควรเสนอเฉพาะผลการวิเคราะหขอมูล สวนที่เปนขอมูลควรเสนอไวในภาคผนวก
7) มี ก ารแปลผลโดยใช คํา ว า กลุ ม ตั ว อย า งในการแปลผลการทดสอบสมมติ ฐ าน
เชน กลุมตัวอยางนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยวิธีรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ที่ถูกตองระบุถึงประชากรเพราะเปนการทดสอบเพื่อสรุปพาดพิงไปยังประชากรแลว
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อภิธานศัพท
เงื่อนไขความจําเปน คือ ตัวแปรอิสระนํามาทดลองตองเปนอิทธิพลตอตัวแปรตาม โดยมีทฤษฎีหรือ
งานวิจัยสนับสนุน
เงื่อนไขความพอเพียง คือ จํานวนหรือปริมาณการจัดกระทําตัวแปรอิสระอยางเพียงพอที่จะทําให
สงผลตอตัวแปรตามได
แบบแผนการวิจัยแบบใชผูรับการทดลองคนเดียว คือ วิธีการวิจัยที่มุงศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ที่มีตอตัวแปรตามโดยใชผูรับการทดลอง 1 คน หรือ 2-3 คน
แบบแผนการทดลอง คือ แผนการดําเนินงานเพื่อตอบปญหาการวิจัย ซึ่งระบุถึงวิธีเก็บรวบรวมขอมูล
สามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได และชี้ใหเห็นขอสรุปจากการวิเคราะห
แบบแผนการทดลองแบบแท คือ แบบแผนที่สามารถตอบคําถามในเชิงสาเหตุและผล และสามารถ
ควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได
แบบแผนการทดลองแบบไมถูกตอง คือ แบบแผนวิจัยที่ไมสามารถสรุปผลในเชิงสาเหตุและผลได
แบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง คือ แบบแผนการทดลองที่สามารถตอบคําถามในเชิงสาเหตุ
และผลได แตไมสามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญไดทั่วถึง
แบบแผนวิจัยแบบปฏิสัมพันธ คือ แบบแผนการวิจัยที่ใชผูรับการทดลองคนเดียว ที่ตองการศึกษา
อิทธิพลของเงื่อนไขการทดลอง 2 เงื่อนไขเมื่อนํามาใชรวมกันวามีปฏิสัมพันธกันหรือไม
การใชระบบอัตโนมัติ คือ การใชวิธีการดําเนินการทดลอง ที่ทําใหผูรับการทดลองกับผูทดลองไม
มีปฏิสมั พันธกัน
การใหกับไมให คือ การทําใหกลุมทดลองไดรับการจัดกระทํา แตกลุมควบคุมไมไดรับการจัดกระทํา
การใหวิธีที่ตา งกัน คือ การทําใหทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับการจัดกระทําดวยวิธีที่ตางกัน
การใหวิธีที่ตางกัน คือ การจัดกระทําโดยทําใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมไดรับปริมาณของตัวแปร
อิสระตางกัน
การควบคุมในกระบวนการทดลอง คือ การตรวจสอบความเขาใจ และการเรียนรูของผูรับการทดลอง
ที่มตี อกระบวนการทดลอง
การจับคู คือ วิธีควบคุมตัวแปรเกินที่ตองการหนึ่งตัวแปร หรือมากกวา โดยการทําใหผูรับการทดลอง
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีปริมาณตัวแปรเกินที่ตองการควบคุมเทากัน
การทดสอบกอนการทดลอง คือ การวัดตัวแปรตามกอนที่จะใหเงื่อนไขการทดลอง ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแบบแผนการทดลองบางแบบแผน

66

วิทยาจารย์ 53

การทําใหเทากันเปนรายคน คือ วิธีการจับคูแบบที่ทําใหผูรับการทดลองในกลุมควบคุม และกลุมทดลอง
มีลักษณะของตัวแปรที่ตองการควบคุมเทากันเปนรายบุคคล
การทําใหการแจกแจงเทากัน คือ วิธีการจับคูแบบที่ทําใหกลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีการแจกแจง
ของตัวแปรที่ตองการควบคุมเทากัน
การปรับใหสมดุล คือ การทําใหแตละกลุมไดรับการจัดกระทําทุกวิธีที่เรียงลําดับตางๆ จนเกิดความสมดุล
ในการควบคุมอิทธิพลจากการเรียงลําดับเงื่อนไขการทดลอง
การปดบังเหตุผลของการทดลอง คือ การไมบอกจุดประสงคของการทดลอง หรือใหเหตุผลการทดลอง
หรือสมมติฐานการทดลองที่ไมถูกตอง หรือตรงกันขาม
การปดบังไมใหรูตัว คือ วิธีทที่ ําใหผูรับการทดลองไมรตู ัววาไดรับการทดลอง
การปดบังการทดลอง คือ วิธีที่ปดบังผูรับการทดลอง หรือผูทดลองไมใหรูวากลุมใดไดรับเงื่อนไขจริง
หรือเงื่อนไขปลอม
การปดบังการทดลองบางสวน คือ การปดบังผูทดลองในขั้นตอนของการทดลองใหมากที่สุด
การสุมเขากลุม คือ การสุมจากกลุมตัวอยางที่สุมมาจากประชากรเขากลุมควบคุมและกลุมทดลอง
เพื่อทําใหกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีลักษณะตางๆ เทากันกอนที่จะทําการทดลอง
การสุมจากประชากร คือ การสุมโดยจากประชากร เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของประชากร
ความคลาดเคลื่อนจากการเรียงลําดับ คือ ผลของเงื่อนไขการทดลองที่ตกคางไปยังเงื่อนไขการทดลอง
ถัดไป
ความคลาดเคลื่อนจากผูทดลอง คือ อิทธิพลของลักษณะทางกายภาพ และทางจิตวิทยาผูทดลองที่มี
ตอตัวแปรตาม
ความคลาดเคลื่อนจากผูทดลอง คือ ลักษณะของผูทดลองที่สงผลตอตัวแปรตาม ซึ่งประกอบดวย
ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางจิตวิทยา
ความคลาดเคลื่อนจากผูรับการทดลอง คือ ลักษณะที่ผูรับการทดลองมีความตองการที่จะปฏิบัติให
เปนไปตามสมมติฐานเมื่อผูรับการทดลองรูสมมติฐานการวิจัย และธรรมชาติของผูไดรับการทดลองจะ
ตอบสนองทางบวกในระหวางการทดลอง
ความคลาดเคลื่อนจากผูรับรับการทดลอง คือ อิทธิพลของลักษณะความตองการของผูรับการทดลอง
ที่แสดงตนทางบวก หรือแสดงใหเปนไปตามสมมติฐานในกระบวนการทดลอง
ความตรงตามชวงเวลา คือ ความสามารถสรุปพาดพิงผลการวิจัยไปยังชวงเวลาที่แตกตางกันได
ความตรงตามประชากร คือ ความสามารถในการสรุปพาดพิงไปยังประชากรได
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ความตรงตามสภาพแวดลอม คือ ความสามารถในการสรุปพาดพิงผลการวิจัยไปยังสภาพแวดลอมที่
ตางกันได
ความตรงภายใน คือ ผลการทดลองหรือตัวแปรตามเปนอิทธิพลของเงื่อนไขการทดลอง หรือตัวแปร
อิสระอยางแทจริง โดยไมมีอิทธิพลของตัวแปรเกิน
ความตรงภายนอก คือ ความสามารถในการสรุปพาดพิงผลการวิจยั ไปยังประชากรได
ตัวแปรเกิน คือ ตัวแปรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระ ที่มีอทิ ธิพลตอตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ คือ สิ่งที่ผูวิจยั จัดกระทําในการทดลองเพือ่ ศึกษาอิทธิพลที่มีตอตัวแปรตาม
ประชากรเปาหมาย คือ ทุกหนวยที่ผวู ิจยั ตองการสรุปผลการวิจยั ไปถึง
ประชากรสุม คือ ทุกหนวยที่ผูวิจัยเลือกใหเปนตัวแทนของประชากรเปาหมาย เพื่อใหสามารถสุม
เพื่อการทดลองได
วิธีวิจัยเชิงทดลอง คือ เทคนิคการวิจัยที่มุงศึกษาความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล โดยมีการจัด
กระทําปรากฏการณขึ้น มีการควบคุมอยางเขมงวด มีการกําหนดใหองคประกอบหนึ่งองคประกอบ
หรือมากกวาแปรเปลี่ยนไป และทําใหองคประกอบอื่น ๆ คงที่ แลววัดผลที่เกิดจากการจัดกระทํา
อยางเปนปรนัย
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม
วิทยาลัยการอาชีพสอง
เลขที่ ๕๓๕ ต�าบลบ้านหนุน อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่ ๕๔๑๒๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้คุณภาพและปัญหาผู้เรียนออกกลางคันเป็นปัญหาที่ส�าคัญต่อ
การจัดการการศึกษาของประเทศที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขพัฒนาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ประเทศต้อง
ขาดก�าลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ เกิดความสูญเปล่าของงบประมาณในการจัดการศึกษา
โดยที่ผ่านมาวิทยาลัยการอาชีพสองต้องเผชิญกับปัญหาในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งได้ล�าดับความส�าคัญ ได้แก่ ปัญหาผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ต�่ากว่าเกณฑ์และออกกลางคัน ปัญหาผู้สอน
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้
จัดเก็บคะแนนไม่เป็นระบบ
หาในขณะจั
ดการเรีปยระโยชน์
นการสอนไม่
ไข และปัญหาการ
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เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
พลิ
กผันมาสรรค์
สร้าง
และมีรวิายได้
างเรียพนสอง
ทำาให้จังนหวั
ักเรีดยแพร่
นและชุ
แหล่งเรียนรู้ในการนำ
าผลผลิตทางการเกษตรมา
ทยาลัระหว่
ยการอาชี
ได้พมัฒชนมี
นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื
่อการบริหารและ
แปรรู
ป
เพื
อ
่
เพิ
ม
่
มู
ล
ค่
า
ให้
ก
บ
ั
สิ
น
ค้
า
ทางการเกษตรที
ม
่
อ
ี
ยู
ใ
่
นโรงเรี
ย
นและชุ
ม
ชน
สร้
า
งรายได้
ให้กับนักเรียน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาดังนี้
ในระหว่๑.างเรี
ยน ้เรีและสร้
ให้้งกความเสี
ับเกษตรกรในชุ
มชน นอกจากนั
้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
หากผู
ยนเข้าาเรีงรายได้
ยนทุกครั
่ยงในการออกกลางคั
นลดลง
สินค้าของผู
นวนร้อยละ
๒๐ ไสามารถนำ
นทีาให้
่ได้ไปปพั
ฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
๒. ปั้ปญระกอบการธุ
หาที่เกิดขึ้นกัรบกิผูจ้เรีจำยานหากได้
รับการแก้
ขรวดเร็วย่าอเงิมท�
ัญหาลดลง
ส่วนลูก๓.ค้าเองก็
าเงิจนะช่ทีว่บยให้
ริจาคไปช่
วยลดหย่
ได้ทอธิีกภทางหนึ
่งด้ว้นย
การใช้สามารถนำ
เทคโนโลยี
ครูทา� งานได้
อย่อานภาษี
งมีประสิ
าพมากขึ
๔. หากอุปสรรคขณะสอนลดลงย่อมมีผลต่อคุณภาพการเรียนรู้
การน�าเทคโนโลยีช่วยจัดเก็บข้อมูลจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการประมวลผล
น�าไปสู่การพัฒนาระบบงาน System Development Life Cycle (SDLC)

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

ขั้นตอนก�รดำ�เนิตนกรรมเพื
ง�น ่อการพัฒนา
การออกแบบนวั
กรอบแนวคิดในการออกแบบพัฒนาระบบ
ระบบ ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
คุณภ�พ ปัญปฏิ
ของเศรษฐกิจพอเพียผลส�
ง าเร็จ
หาบัติ
หลักการและทฤษฎี
แนวคิ
ด
ศึกษาสภาพการณ์ที่
ศึกษาความพร้
มโดยพิ
จารณาถึงความพร้
(พอประม�ณ)
ที่เกิดขึ1้น
ที่ใช้วิธีกอารพั
ฒนา
ที่พอึงมประสงค์

Act

Check

Do

Plan

จะดำ-าเนิผูน้เรีการ
นงาน โดยพิจารณาสภาพปั
บันผของการดำ
าเนิ์ นงาน
๑. ปัญหาผู้เรียนมี
ยนเข้าเรียนทุกครั้ง ในการดำ
การพัาฒเนินาระบบงาน
๑. ผู้เรีจยจุนมี
ลผลสัมฤทธิ
ปผลผลิตทางการเกษตรที
่ช่วยส่งยเสริ
มการมีอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ต�่ากว่าเกณฑ์
ความเสี่ยงในการออก ด้านการแปรรู
System development
ทางการเรี
นตามเกณฑ์
และการมี
งานทำ(SDLC)
าของนักเรียน รวมทั้งของชุ
มชน นลดลง
และออกกลางคัน
กลางคันลดลง
Life Cycle
และออกกลางคั
2
วิเคราะห์
้อมูล่เทีกิ่เดกีขึ่ย้นวข้กับองผู้เรียน พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้
เห็นถึงผลทัง้ รทางตรง
- ปัญขหาที
๒. ครูผู้สอนสามารถใช้
ะบบ
าเนินการอยู
่และสามารถ
หากได้รับการแก้ไขที่ และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ร่วมกั้นนเรีได้ยนองค์กร
รวดเร็วย่อมท�าให้ปัญหา พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำ
บริหารจัดาการชั
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบเพิทบาทช่
บา้ ง และ
ลดลง
่มมากขึวยอะไรได้
้น
ความต้กอษามี
งการและทำ
๒. ปัญหาผู้สอนจัดเก็บ
- การใช้เทคโนโลยีจะช่วย ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมี
๓. สถานศึ
ระบบฐานางาน
คะแนนไม่เป็นระบบ
ให้ครูท�างานได้อย่างมี ร่วมกันได้บ้าง
ข้อมูลเทคโนโลยี
3
จัดวางระบบและจั
ดทำา ้น เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู
่กับการวางแผนบริ
ประสิทธิภาพมากขึ
สารสนเทศเพื
่อการ หาร
(มีดภการ
มู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
๓. ปัญหาในขณะจัดการ แผนงานโครงการ
- อุปสรรคขณะสอนลดลง ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิบริดขึหน้ ารจั
่ยง มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เรียนการสอนไม่ได้รับ และแผนบริ
ย่อมมีหผารความเสี
ลต่อคุณภาพ
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
การแก้ไข
การเรียนรู้
๔. ปัญหาการจัดเก็บแฟ้ม การน�าเทคโนโลยีช่วยจัด ประโยชน์ (รอบรู้)
ดำาเนิเก็นบการตามแผน
สะสมงานผู้เรีย4น
ข้อมูลจะช่วยประหยัด ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
ค่าใช้จ่าย และลดเวลาใน โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
การประมวลผล
5
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
นิเทศติดตามผลการทำางาน ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

ขั้นตอนการด�าเนินการพัฒนา และหาคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบระบบ
ขั้นตอนที่ ๓ การอบรมวิธีการใช้งานให้กับครูและผู้เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ขั้นตอนที่ ๕ สร้างความตระหนัก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนทราบ
ขั้นตอนที่ ๖ ด�าเนินการ

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู
้ประกอบการธุ
จ จำาและช่
นวนร้วอยเหลื
ยละอ๒๐
ขั้นตอนที
่ ๗ ก�ากับติรดกิตาม
แก้ไขสามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน

82
130

One School One Innovation
2017

58 วิทยาจารย์

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรรุสุสภา
ภ� ประจำ
ประจำา�ปีปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ของคุ

Plan

ขั้นตอนก�รดำ
�เนิ่ ๘นง�น
ขั้นตอนที
สรุปและประเมินผล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม
ลำ�ดับก�ร
ก�รดำ
�เนิ่กนารปฏิ
ง�นต�มหลั
วิทระบบ
ยาลัยการอาชี
พสองขัจั้นงตอนก�รดำ
หวัดแพร่ �ทีเนิ่ได้นพง�น
ัฒนาขึ้นสามารถน�
าไปสู
บัติได้จกริปรั
ง มีชวญ�
ิธีการและเกิด
คุณคภ�พ
จพอเพี
องค์
วามรู้ใปฏิ
หม่บมัตาช่ิ วยสนับสนุนการท�างาน อันจะส่งผลดีต่อของเศรษฐกิ
ผู้เรียน ผู้สอน
ครูทยี่ปงรึกษา ผู้บริหาร
1 ้ปกครอง
ศึกษาสภาพการณ์
มโดยพิจารณาถึงนความพร้
สถานศึกษา และผู
ในการร่วมกัที่ นพัฒนาอย่ศึกาษาความพร้
งยั่งยืน ซึ่งอสามารถประเมิ
ได้จากอม (พอประม�ณ)
การ
ในการดำ
นงานกโดยพิ
๑. การได้รับข้อมูจะดำ
ลทีา่ตเนิ้อนงการในระยะเวลาที
่รวดเร็วาเนิและถู
ต้องจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ผลผลิฐตานข้
ทางการเกษตรที
่ช่วยส่
งเสริม่อการมี
อาชีนพ
๒. ลดความซ�้าซ้อนจากการปฏิบัติงานของผูด้า้เนการแปรรู
กี่ยวข้อง ปโดยมี
อมูลกลางใช้
งานเชื
มโยงกั
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
หลายกลุ่มงาน
2 ดงบประมาณ
วิเคราะห์ข้อโดยการติ
มูลที่เกี่ยวข้อดงตั้งโปรแกรมใน
พิจารณาเหตุผลของการดำ
เห็นตถึ้องผลทั
ง้ ทางตรง
๓. ประหยั
Server าก็เนิทน�าการโดยมองให้
งานได้โดยไม่
งลงทุ
นซื้อ
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
อุปกรณ์อื่นเพิ่ม
พัฒนาถต่ึงอสาเหตุ
ยอดได้ ขสิง่ องปั
ทีช่ มุ ญ
ชนมี
าร่วมกั
นได้ องค์กร
๔. ข้อมูลที่ได้จากระบบสามารถน�ามาวิเคราะห์
หาอยูแ่ เพืละสามารถทำ
่อก�าหนดเป็
นแผนงาน/
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
โครงการแก้ไขต่อไป

Act

Check

Do

ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
3
จัสดารสนเทศเพื
วางระบบและจั่อดการบริ
ทำา
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำ
างาน ควบคู่เ่กน้ับนการวางแผนบริ
ระบบเทคโนโลยี
หารและการจั
ดการเรียนการสอนที
การมีส่วนร่หวารม
อ่ ป้องกัและจั
นปัญหาที
ดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัานเนิ
) เพินม่ งาน
เติม
วิทยาลัยการอาชีพสอง แผนงานโครงการ
จังหวัดแพร่ ได้รับเชิญให้เข้ความเสี
าร่วมน�ย่ งเพื
าเสนอ
ดนิอ่ ทาจจะเกิ
รรศการผลการด�
้เดิมที่มีมาต่อยอดกษาหลายแห่
และมีการศึกษาค้
ผลจากใช้ระบบที่วิทยาลัและแผนบริ
ยการอาชีหพารความเสี
สองได้พ่ยัฒง นาขึมี้นการบู
ได้รรณาการความรู
ับความสนใจจากสถานศึ
ง ได้นคว้
น�าา
เพื่อขยายฐานความรู
นำาเภูป็มนิปวิัญทญาท้
องถิ่นมาใช้ให้กเกิับด
ระบบดังกล่าวไปใช้งาน การเดินทางมาศึกษาดูงาน
รวมถึงการได้ร้ ับรวมทั
เชิญ้งให้
ยากรอบรมให้
(รอบรู้)
ผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่กว่า ๘๐ สถานศึกประโยชน์
ษาทั่วประเทศ
เนินการตามแผน
ปฏิไบขปั
ัติงญ
านตามแผนที
กำาลังวความสามารถ
วิทยาลัย4การอาชีดำพาสอง
มีความมุ่งมั่นที่จะแก้
หาดังกล่า่วกำาหนดไว้
และยินอย่ดีาใงเต็
ห้คมวามร่
มมือกับอีก
โดยเน้
น
การมี
ส
ว
่
นร่
ว
ม
และการลงมื
อ
ปฏิ
บ
ต
ั
อ
ิ
ย่
า
งจริ
ง
จัง สมำงกล่
า่ เสมอ
หลายๆสถานศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษามาศึกษาดูงานที่วิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์น�าระบบดั
าว
(คุณธรรม)
เพือ่ ไปใช้งาน รวมถึงการได้รบั เชิญเป็นวิทยากรบรรยายทั
ว่ ประเทศ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ตรวจสอบการดำาเนินงาน / เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ของผู้เรียนต่อไป5
นิเทศติดตามผลการทำางาน ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
6
ประเมินผลการทำางาน
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ
หนึ่ง่งโรงเรี
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

MT STEP 2 MODEL : การบริหารงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองจิก
โรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ ๖ ต�าบลบ่อแร่ อ�าเภอวัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๒๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

โรงเรียนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ครู ๗ คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ
ได้รบั จัดสรรอัตราก�าลังครูและงบประมาณ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น
มีครูผู้สอนไม่ครบชั้นและไม่ครบสาขาวิชาเอก งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา
ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรูข้ องผู้เรียน ท�าให้
การบริการด้านการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพไม่ดเี ท่าทีค่ วร ประกอบกับตัง้ อยูใ่ นชนบท ผูป้ กครอง
นักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน ส่วนหนึง่ ต้องทิ้งครอบครัว
ประโยชน์
จ�กแหล่
นรู้ ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย
ไปท�างานต่างจังหวัด ก่อให้แผนภู
เกิดมปัิแญสดงก�รสร้
หาหย่าร้�างและก�รใช้
ง ครอบครั
วแตกแยก
ปล่งเรีอยยให้
ท�าให้นกั เรียนขาดความอบอุน่ ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่เท่าทีค่ วร นักเรียนจึงใช้เวลาส่วนมากอยูก่ บั สังคม
ผลิ
ตภาพไม่หนึ
่งโรงเรีตย่อการเรี
นหนึ่งยนวั
กรรม
ออนไลน์
เอาใจใส่
น ตและมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ส่อในทางชู้สาว รวมทั้ง
การดำ
า
เนิ
น
งานการพั
ฒ
นานวั
ต
กรรมแหล่
งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
การสูบบุหรี่ เป็นต้น
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวั
นและจากชุ
ชน เพืาอ่ งต้การมี
อาชีพน
จากสภาพปั
ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึ
กษาของโรงเรี
ยนที่กล่มาวมาข้
น จะเห็
และมี
ระหว่างเรียนทั้งทำปัาญให้หาภายในและภายนอกโรงเรี
นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียยนนรูส่้ใงนการนำ
ผลผลิหารจั
ตทางการเกษตรมา
ได้ว่ามีรคายได้
วามหลากหลาย
ผลให้กาารบริ
ดการศึกษาของ
แปรรู
ป
เพื
อ
่
เพิ
ม
่
มู
ล
ค่
า
ให้
ก
บ
ั
สิ
น
ค้
า
ทางการเกษตรที
ม
่
อ
ี
ยู
ใ
่
นโรงเรี
ย
นและชุ
ม
ชน
สร้
า
งรายได้
ให้กับส่นังกผลให้
เรียน
โรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ในระหว่
างเรี
ยน และสร้
ให้กับเกษตรกรในชุ
ชน นอกจากนั้น โรงเรี
ยนยันักงมีเรีรยายได้
จาการขาย
ผลสัมฤทธิ
ท์ างการเรี
ยนต�าา่ งรายได้
คุณภาพของนั
กเรียนไม่เป็นมไปตามมาตรฐานการศึ
กษา
นขาดสมรรถนะ
สิและคุ
นค้าณ
ของผู
้ประกอบการธุ
รกิจ ตจำามหลั
านวนร้
๒๐ สามารถนำ
าเงิ้นนพืที้น่ได้ฐาน
ไปพัพุฒทนาโรงเรี
ลักษณะอั
นพึงประสงค์
กสูอตยละ
รแกนกลางการศึ
กษาขั
ธศักราชยนในด้
๒๕๕๑านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

พลิกผันมาสรรค์สร้าง

เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนวัดหนองจิก จึงสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม “MT STEP MODEL” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้แนวคิดและหลักการ
ในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (Morality administration)
และการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) และกลยุทธ์ในการ
พัฒนา ๔ กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Supervision) การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (Take care and helping for student) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning
Environment) และการจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม (Participation) ซึง่ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ในระดับหนึง่ ดังนัน้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนจึงน�านวัตกรรม
“MT STEP MODEL” มาพัฒนาต่อยอดโดยคิดค้นกลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนาเพิ่มอีก ๔ กลยุทธ์ เพื่อให้
มิแสดงกระบวนก�รบริ
จ�คเงินบจ�กก�รซื
้อสินค้ย�นและผลิ
ตภัฒ
ณฑ์นาคุ
ของนั
เรียนและชุมดชน
สอดคล้องกับแผนภู
สภาพปั
จจุบันปัญหาและบริ
ทของโรงเรี
และพั
ณกภาพการจั
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น เป็นนวัตกรรม “MT STEP2 MODEL : การบริหารงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองจิก”
82
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

ขั้นตอนก�รดำ
�เนินMT
ง�น STEP 2 MODEL : การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นวัตกรรม
โรงเรียนวัดหนองจิกเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ
ลำ�ดับเพืก�ร
�เนินง�น
ก�รดำด�การสถานศึ
เนินง�นต�มหลั
ชญ� หารงาน
มีวระบบ
ัตถุประสงค์
่อ ๑)ขั้นพัตอนก�รดำ
ฒนานวัตกรรมด้
านการบริหารและจั
กษา กด้ปรั
านการบริ
ภ�พให้มปฏิ
บัตทิ ธิภาพและประสิทธิผล ตามบริบทของโรงเรีของเศรษฐกิ
ยง บผลสัมฤทธิ์
วิคุชณาการ
ีประสิ
ยนวัดหนองจิจกพอเพี
๒) ยกระดั
1 กเรียศึนกษาสภาพการณ์
ที่ ๒๕๕๘ ศึให้
กษาความพร้
อมโดยพิ
ารณาถึ
ม (พอประม�ณ)
ทางการเรียนของนั
ในปีการศึกษา
สูงขึ้นร้อยละ
๓ จ๓)
พัฒงความพร้
นาผู้เรียอนให้
มีสมรรถนะ
นการ ตามหลักสูตในการดำ
าเนินงาน โดยพิ
จารณาสภาพปั
ของการดำ
เนินงาน
ส�าคัญและมีคุณลักษณะอัจะดำนพึาเนิงประสงค์
รแกนกลางการศึ
กษาขั
้นพื้นฐานจพุจุบทันธศั
กราช า๒๕๕๑
ด้าฒ
นการแปรรู
ปผลผลิตทางการเกษตรที
่วยส่งเสริมการมีอาชี
และ ๔) เพื่อศึกษาผลกระทบของการด�าเนินการพั
นาคุณภาพการบริ
หารงานวิช่ชาการของโรงเรี
ยนพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
ด้วยนวัตกรรม MT STEP 2 MODEL
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3

จัดวางระบบและจัดทำา
แผนงานโครงการ
และแผนบริหารความเสี่ยง

4

ดำาเนินการตามแผน

5

ตรวจสอบการดำาเนินงาน /
นิเทศติดตามผลการทำางาน

6

ประเมินผลการทำางาน

7

ดำารงรักษา

8

รายงานผล

Act

Check

Do

Plan

2

พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ�
ภา ประจำ�าปี ๒๕๖๐

นวัตกรรม MT STEP 2 MODEL : การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วัดหนองจิก ได้น�าแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรม (Morality
administration) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาด้านจิตใจมากกว่า
ด้านวัตถุ สร้างแรงจูงใจบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยให้ความส�าคัญกับด้านจิตใจตามความเชื่อทางศาสนา
และคุณงามความดี และเผยแพร่คุณธรรมไปยังผู้ปกครองนักเรียนเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
ลดการใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือยและการบริโภคนิยมอย่างเกินความพอดี เป็นการลดปัญหาหนีส้ นิ และปัญหา
ภายในครอบครัว และน�าหลักการของการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management
: TQM) คือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ และทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ โดยการมีสว่ นร่วมในการปรับปรุงงาน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหรือบริการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานให้กบั ผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการทีเ่ หมาะสม
๘ กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๑) การนิเทศภายใน (Supervision) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
และการปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒) การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
แผนภูมิแสดงก�รสร้
�งและก�รใช้ปโดยน้
ระโยชน์อจมน�
�กแหล่
ยนรูช้ ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy)
าหลังกเรีปรั
มาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณค่าของ
ผลิ
ภาพาหนึ
ยนหนึ
กรรม
ทรัพตยากรต่
งๆ ่งฝึโรงเรี
กการอยู
่ร่วมกั่งบนวั
ผู้อตื่นอย่
างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส�านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
าเนิฒนงานการพั
ตกรรมแหล่
งเรียนรู้ในสถานศึ
ษา การแปรรู
ปผลิอนัตกภัเรีณยฑ์นท(Take
างการ
เห็นคุณการดำ
ค่าของวั
นธรรม ค่าฒนินานวั
ยม เอกลั
กษณ์ของความเป็
นไทย ๓)กการดู
แลช่วยเหลื
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
นและจากชุ
มชนอเพื
care and helping
for student) ด้วยการด�าเนิอ่ นอาหารกลางวั
งานตามระบบดู
แลช่วยเหลื
นักอ่ เรีการมี
ยน อได้าชีแพก่
และมี
ยน คทำคล
าให้การคั
นักเรีดยกรอง
นและชุการส่
มชนมี
แหล่
เรียนรูอ้ใงกั
นการนำ
าผลผลิ
การรู้จรักายได้
นักเรีรยะหว่
นเป็านงเรี
รายบุ
งเสริ
ม งการป้
นและแก้
ไขปัตญทางการเกษตรมา
หาและการส่งต่อ
แปรรู
ป เพืชดิ ่อด้เพิวยความรั
่มมูลค่าให้
กับสินค้าทางการเกษตรที
ยู่ในโรงเรี
ยนและชุ
ชน รสร้
างรายได้
กับนัอกให้เรีพยน้
อย่างใกล้
กและความเมตตา
โดยยึดหลั่มกีอการที
ว่ า่ “หากนั
กเรียมนได้
บั การดู
แลช่ใวห้ยเหลื
ในระหว่
างเรียนญและสร้
มชนอนอกจากนั
โรงเรียนยั
ายได้สจาการขาย
หรือบรรเทาปั
หาที่มีอายูงรายได้
่ก็จะท�ใาห้ให้กับนเกษตรกรในชุ
ักเรียนมีความพร้
มในการเรี้นยนมากขึ
้น งส่มีงรผลให้
ัมฤทธิผล
สิทางการเรี
นค้าของผู
้ประกอบการธุ
กิจ จำานวนร้
อยละ ๒๐ สามารถนำ
าเงินtechnique)
ที่ได้ไปพัฒนาโรงเรี
างๆ
ยนสู
งขึน้ ” ๔) พัฒรนาเทคนิ
คการสอนของครู
(Teaching
ส่งเสริมยครูนในด้
ให้พฒ
ั านต่
นาและ
ส่เลืวอนลู
าเองก็คการสอนที
สามารถนำา่เหมาะสมกั
เงินที่บริจาคไปช่
ยลดหย่
ได้อีกทางหนึ
ย ยนการสอน เพื่อช่วย
กใช้กค้เทคนิ
บตัวผู้สวอน
ตัวผูอ้เรีนภาษี
ยน และรายวิ
ชาที่งจด้ัดวการเรี
ให้การสอนบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ท�าให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น ๕) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ (Learning Environment) โดยปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและอาคารสถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวกอย่างพอเพียงและใช้การได้ดี เพื่อเป็นสิ่งช่วยกระตุ้น
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบ
และประสบผลส�าเร็จในการศึกษา ๖) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational
Innovation and Technology) ระดมสรรพความรู้ที่มีเหตุผลมาประยุกต์ให้เป็นระบบใหม่และน�ามา
ใช้ปฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หาการบริหารจัดการสถานศึกษา พร้อมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผสู้ อนน�านวัตกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยสร้างเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท�าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๗) การจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม (P : Participation) การที่องค์กรชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน
�คเงินร่จ�กก�รซื
้อสินค้�และผลิ
ฑ์ของนั
ยนและชุวมมชื
ชนน
ร่วมตัดสินใจ แผนภู
ร่วมด�มาิแเนิสดงกระบวนก�รบริ
นการ ร่วมรับผิดจชอบ
วมติดตามประเมิ
นผลตภัร่ณวมแก้
ปญ
ั กเรีหาและร่
่ ชม ส่งผลให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษา
แก่นกั เรียนได้อย่างกว้างขวางทัว่ ถึงและจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายทีก่ า� หนด
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134

One School One Innovation
2017

62 วิทยาจารย์

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

Plan

ขั้นตอนก�รดำ
�เนินง�น
และ
๘) เพือ่ นสอนเพื
อ่ น (Peer Tutoring) โดยให้นกั เรียนทีเ่ ก่งไปช่วยสอนนักเรียนทีเ่ รียนอ่อน เป็นการ
กระตุน้ ให้นกั เรียนผูส้ อนได้พยายามเข้าใจกับเนือ้ หาการเรียนให้รจู้ ริงเพือ่ เอาไปสอนคนอืน่ ต่อได้ นักเรียน
ลำ�ดัยบนรูก�ร
ตอนก�รดำภ�เนิ
นง�น ่อนในวัยก�รดำ
กปรั์ทชางการเรี
ญ� ยนของ
ผู้ถระบบ
ูกสอนจะเรี
้ได้ดีขขัึ้น้นจากการใช้
าษาของเพื
เดียวกั�นเนินท�ง�นต�มหลั
าให้ผลสัมฤทธิ
บัติ ติดตามผลการสอนของเพื่อนผู้สอนและการเรี
ของเศรษฐกิ
ง างสม�่าเสมอ
นัคุกณเรีภ�พ
ยนสูงขึ้นปฏิโดยครู
ยนของเพืจ่อพอเพี
นผู้เรียยนอย่
ที่ คือ ๑) วางแผนและก�
ศึกษาความพร้าอหนดนวั
มโดยพิจตารณาถึ
ความพร้
การด�าเนิ1นการพัฒศึกนาษาสภาพการณ์
มี ๔ ขัน้ ตอน
กรรมง๒)
การด�อามเนิ(พอประม�ณ)
นการพัฒนา
จะดำาเนินนการ
ในการดำาเนินงาน โดยพิ
จารณาสภาพปั
จจุบันและ
ของการดำ
งานง
คุณภาพทางวิชาการ (ทดลองใช้
วัตกรรม) ๓) ตรวจสอบและประเมิ
นผลการด�
าเนินงาน
๔) ปรัาเนิบนปรุ
ปผลผลิตทางการเกษตรที
่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
แก้ไข นวัตกรรม ประชากรทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อด้มูานการแปรรู
ล คือ ครู คณะกรรมการนั
กเรียน่ชและคณะกรรมการ
าของนัจ�กเรีานวน
ยน รวมทั
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองจิก ในปีกและการมี
ารศึกษางานทำ
๒๕๕๘
๓๑้งของชุ
คนมชน
ประกอบด้วยครู
2
วิเคราะห์กขเรี้อมูยลนทีจ�่เกีา่ยนวน
วข้อง ๑๕ คน
พิจารณาเหตุ
ผลของการดำาเนินการโดยมองให้
งผลทัจ�ง้ ทางตรง
จ�านวน ๗ คน คณะกรรมการนั
และคณะกรรมการสถานศึ
กษาขั้นเห็พืน้นถึฐาน
านวน
และทางอ้
เหตุผล) สิ่งที่โรงเรีญยนดำ
าเนิน่ยการอยู
่และสามารถ
๙ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้
วยอม๑)(มีแบบสอบถามปั
หาเกี
วกับการบริ
หาร
พัฒนา ต่อยอดได้าสิ๕
ง่ ทีระดั
ช่ มุ ชนมี
ยูแ่ ละสามารถทำ
วมกันวั
นได้ตกรรม
องค์กร
งานวิชาการของโรงเรียน เป็นแบบสอบถามชนิด มาตรประมาณค่
บ อ(rating
scale)าร่๒)
นท้ภาพการศึ
องถิน่ สามารถเข้
ามามีบทบาทช่
ยอะไรได้กบา้ ได้
ง และ
MT STEP2 MODEL : การบริหารงานวิชาการเพื่อปกครองส่
พัฒนาคุวณ
กษาโรงเรี
ยนวัดวหนองจิ
แก่
รกิจไหนที
่สามารถมี
องการและทำาเทศ
งาน
โครงการที่ใช้ในการด�าเนินการพัฒนาตามกลยุทผูธ์้ประกอบการธุ
๘ โครงการ
ประกอบด้
วยความต้
๑) โครงการนิ
มกันได้บ้างกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓) โครงการ
เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้ ๒) โครงการพัฒนาการจัดการศึร่กวษาตามหลั
จัดวางระบบและจั
า อนัเป็
หนดแนวทางการทำ
ควบคู่กคับการสอนของครู
การวางแผนบริหาร
พัฒนาการด�าเนิ3นงานตามระบบดู
แลช่ดวทำยเหลื
กเรีนการกำ
ยน า๔)
โครงการพัฒางาน
นาเทคนิ
ย่ งเพือ่ ป้องกัฒ
นปันานวั
ญหาทีอ่ ตาจจะเกิ
ดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิเม่ พืเติ่อม
๕) โครงการพัฒนาสิ่งแผนงานโครงการ
แวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ความเสี
๖) โครงการพั
กรรมและเทคโนโลยี
และแผนบริ
ารความเสี
่ยง กษาแบบมี
มีการบูรณาการความรู
้เดิมที่ม๘)
ีมาต่โครงการเพื
อยอด และมีก่อารศึ
กษาค้นคว้
การเรียนรู้ ๗) โครงการเสริ
มสร้าหงการจั
ดการศึ
ส่วนร่วม และ
นสอนเพื
่อนา
เพื่อขยายฐานความรู
าภูมิปัญตญาท้
องถิ่นมาใช้
ให้เกิาด
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ(percentage)
ค่า้ มัรวมทั
ชฌิม้งนำเลขคณิ
(mean)
และค่
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ประโยชน์ (รอบรู้)
ดำาเนินการตามแผน

ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
(คุณธรรม)
๑. ผลที่เกิดกับนักเรียน
ตรวจสอบการดำ
นงานก/เรียนชัเป็้นนการตรวจสอบการดำ
การตามแผน
เทศให้
๑.๑ 5การทดสอบ
O-NETาเนิของนั
ป.๖ ปีการศึกษาาเนิน๒๕๕๘
เพิ่มสูตลอดถึ
งขึ้น งจ�การนิ
านวน
๓
เทศติดตามผลการทำ
างาน และสั
ข้อเสนอ
แนะในการพั
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือนิภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
งคมศึ
กษา ฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
หากพบอุ
สรรค์กกด็ ษา
าำ เนิน๒๕๕๘
การแก้ไขปัเพิ
ญหาทั
๑.๒ การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัยิง่ ้นขึน้ ม.๓
ปีกปารศึ
่มสูนงทีขึ้น(คุณจ�ธรรม,รอบรู
านวน ๓)้
นผลการทำ
เป็นการพิ
จารณาตั
กลุ่มสาระการเรี6ยนรู้ คือประเมิ
ภาษาไทย
คณิางาน
ตศาสตร์ และสั
งคมศึ
กษา ดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
ความคุ
้มค่าทของการดำ
๑.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียกันบเป้ชัา้นหมาย
ประถมศึ
กษาปี
ี่ ๑ ถึงาชัเนิ้นมันงาน
ธยมศึ(พอประม�ณ,
กษาปีที่ ๓
ธรรม) ยนรู้ โดยภาพรวมเพิม่ ขึน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิม่ ขึน้ ทุกระดับชัน้ และเพิม่ มีขึเน้ หตุทุผกล,มี
กลุคม่ ุณสาระการเรี
้ เฉลีย่
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
ร้อยละ ๓.๑๔ 7
และปั
ขึ้นเพื่อใช้เกป็ษาปี
นข้อมูทลี่ ในการดำ
ไป
๑.๔ ผลการประเมินสมรรถนะส�าคัญของนั
กเรีญหาที
ยนชั่เกิ้นดประถมศึ
๑ ถึง าชัเนิ้นนมังานครั
ธยมศึ้งต่กอษา
(รอบรูซึ้) ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยภาพรวมเฉลี่ย ๒.๙๖
รายงานผล
ดทำารายงานผลเพื
าเนินงานต่
อผูเ้ กีท
ย่ วข้
๑.๕ 8ผลการประเมิ
นคุณลักษณะอันพึงจัประสงค์
ของนั่อกนำเรีาเสนอผลการดำ
ยน ชั้นประถมศึ
กษาปี
ี่ ๑องและ
ถึง
ใช้เป็นสารสนเทศที
่เป็นประโยชน์
ต่อไป (รอบรู
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยภาพรวมเฉลี
่ย ๒.๙๕
ซึ่งอยู่ในระดั
บดีเยี้,่ยมีมคุณธรรม)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรรุสุสภา
ภ� ประจำ
ประจำา�ปีปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ของคุ

๒. ผลที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษา
๒.๑ ได้รับโล่เกียรติคุณ “ครูดี ไม่มีอบายมุข” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๙
จาก ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
๒.๒ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถานศึกษาขนาดเล็ก ดีเด่น ระดับจังหวัด จากศูนย์อ�านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยนาท
๓. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
๓.๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค ประจ�าปี ๒๕๕๙
ผลงาน “MT STEP MODEL : การบริหารงานวิชาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองจิก”
จาก ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
๓.๒. ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ สถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม “โครงการ
แผนภู
ม
แ
ิ
สดงก�รสร้
�
งและก�รใช้
ป
ระโยชน์
จ
�กแหล่
ง
เรี
ย
นรู
้
โรงเรียนดีมีคุณธรรม” ประจ�าปี ๒๕๕๙ จาก ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ
กษาชัยนาท
๓.๓. ได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนลายมือสวย” ประจ�าปี ๒๕๕๙ จาก กระทรวงวัฒนธรรม
ผลิตภาพ๓.๔.
หนึได้่งโรงเรี
ตกรรมกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจ�าปีการศึกษา
รบั โล่เยชิดนหนึ
ชูกยี ่งรตินวั“สถานศึ
าเนิกนษาขนาดเล็
งานการพัฒกนานวั
กษาองกั
การแปรรู
ปผลิตภัณฑ์ทางการด
๒๕๕๘การดำ
สถานศึ
ดีเด่นตกรรมแหล่
ระดับจังหวังเรีดยศูนรูนย์้ในสถานศึ
อ�านวยการป้
นและปราบปรามยาเสพติ
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
จ.ชัยนาท
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป๔.เพืผลที
่อเพิ่ม่เกิมูดลกัค่บาให้
ับสินค้าทางการเกษตรที
่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ผู้ปกกครองและชุ
มชน
ในระหว่างเรี
น และสร้างรายได้
ห้กับเกษตรกรในชุ
มชน
นอกจากนั
้น โรงเรี
ยนยังมีรกายได้
จาการขาย
ผูป้ ยกครองและชุ
มชนเข้าใใจบทบาทการมี
สว่ นร่
วมในการพั
ฒนาคุ
ณภาพการศึ
ษา และให้
ความ
สิร่วนมมื
ค้าอของผู
้
ป
ระกอบการธุ
ร
กิ
จ
จำ
า
นวนร้
อ
ยละ
๒๐
สามารถนำ
า
เงิ
น
ที
่
ไ
ด้
ไ
ปพั
ฒ
นาโรงเรี
ย
นในด้
า
นต่
างๆ่น
ช่วยเหลือ สนับสนุน พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ
ส่วนลูกนค้วิาทเองก็
าคไปช่
ยลดหย่
ีกทางหนึ
วย ให้การสนับสนุนกิจกรรม
โดยเป็
ยากรสามารถนำ
เป็นแหล่างเงิเรีนยทีนรู่บ้ ริร่จวมจั
ดท�าวหลั
กสูตรอร่นภาษี
วมจัดไท�ด้าอแผนปฏิ
บตั ่งด้กิ าร
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดูแล เอาใจใส่นักเรียนในปกครอง
ในด้านการเรียน และความประพฤติ เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา และ
ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

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

บันทึกถึงดวงดาว 101
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
พี่เชื่อว่าครูทุกคนมีโครงการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แม้ในบางชั่วโมงหรือบางเรื่องอาจไม่ได้สอนตามแผน ฯ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาม หลาย ๆ ครั้งมักมีเหตุจ�ำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วน ไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามที่ก�ำหนดไว้ในแผน ฯ ได้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องเตรียมการหรือ
ปรับกิจกรรมให้สอดรับกับเหตุการณ์นั้น ๆ ด้วย หรือในบางครั้งเมื่อสอนบางเรื่องจบไปแล้ว
พบปัญหาท�ำให้ไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ครูก็คงต้องสรุปทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในบางเนื้อหาก่อนจะสอน พี่เคยถามนักเรียนว่า “เราจะเรียนกันอย่างไรดีจึงจะเข้าใจ
รู้เรื่อง” เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนและกระตุ้นให้รู้สึกว่าเขาสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการของเขาเอง นักเรียนบางคนเสนอความเห็นเกี่ยวกับค�ำถามนี้ในท�ำนองว่า
“ครูอย่าให้คดิ อะไรเยอะ ๆ อยากให้ครูอธิบาย ถามค�ำถามแล้วเฉลยหรือสัง่ ให้ทำ� งาน ตรวจถูกผิด
ไปเลย” พี่ก็ตอบไปในท�ำนอง “ยื่นปลา - ยื่นเบ็ด” ว่าจะให้ครูแจกข้าวนักเรียนทุก ๆ วันเลยหรือ
เมือ่ หิวก็ตงั้ หน้าตัง้ ตารอใหม่ ถ้าครูไม่แจกนักเรียนก็คงยอมอดตาย แต่ถา้ ครูแจกวิธกี ารปลูกข้าว
แล้วนักเรียนจะมีข้าวกินตลอดชีวิต อย่างไหนดีกว่ากัน พร้อมสรุปตบท้ายว่า “อะไร ๆ ที่ได้มา
อย่างยากเย็นมักอยูก่ บั เราอย่างยัง่ ยืน และอะไรทีไ่ ด้มาอย่างง่ายดาย ก็ยอ่ มไร้คา่ หรือแทบไม่มี
ความหมายเลย”
ส�ำหรับบางค�ำถาม บางครั้งครูจ�ำเป็นต้องอธิบายหรือยกตัวอย่างประกอบยืดยาว
เพือ่ ให้นกั เรียนรูแ้ ละเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากนักเรียนยังค้างคาใจหรือเข้าใจคลาดเคลือ่ นไปจาก
ความเป็นจริง ไฉนเลยนักเรียนจะปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้องจนน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ พีห่ มายรวมถึงค�ำตอบ
ของนักเรียนในบางค�ำถามด้วยหากยกตัวอย่างประกอบก็จะท�ำให้คำ� ตอบนัน้ สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
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พี่เคยให้นักเรียนท�ำกิจกรรม “สร้างค�ำขวัญให้เป็นจริง”
โดยยกค�ำขวัญวันครูประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” ให้นักเรียนวิเคราะห์
ในมุมมองกว้าง ๆ ว่า
ครูดี......................................ดีอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ศิษย์ดี...................................ดีอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
มีพัฒนา................................พัฒนาอย่างไร เพียงไหนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี.............ก้าวหน้าอย่างไรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ทัง้ หมดก็เพือ่ ให้นกั เรียนสะท้อนความคิดและความต้องการกลับมาสูค่ รูวา่ เขามองเห็น
หรือเข้าใจอย่างไรกับค�ำขวัญนี้ ดังตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ส่งให้ตรวจ
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จากผลการวิเคราะห์ของนักเรียนพี่พบความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในประเด็น “ครูด”ี แม้หลายผลงานจะดัดแปลงหรือหยิบยืมมาจากแหล่งความรูอ้ นื่ ๆ แต่สว่ นใหญ่
ก็จะมีแนวคิดหรือความคิดเห็นของนักเรียนรวมอยู่ในงานชิ้นนั้นด้วย
ต่อจากกิจกรรมวิเคราะห์คำ� ขวัญ พีใ่ ห้นกั เรียนคิดสโลแกน ค�ำขวัญหรือค�ำจ�ำกัดความ
ทีใ่ ช้ภาษาง่าย ๆ สัน้ ๆ และจ�ำได้งา่ ยในหัวข้อ “ค�ำขวัญประจ�ำอาชีพช่าง...” ซึง่ อาชีพนัน้ ต้องขึน้ ต้น
ด้วยค�ำว่า “ช่าง...” เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟ ช่างแกะ ช่างวาด แต่ชา่ งคุย ช่างฟ้อง ช่างยุ ช่างประเภทนี้
ไม่ใช่อาชีพแน่ ๆ โดยเน้นให้เชิญชวนหรือน�ำเสนออาชีพต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ แม้นกั เรียนจะยัง
ไม่ได้ประกอบอาชีพนัน้ ก็ตาม แน่นอนจุดประสงค์หลักของกิจกรรมคือ “การเขียนค�ำขวัญ” และ
จุดประสงค์ทซี่ อ่ นอยูค่ อื ปลูกฝังให้นกั เรียนค�ำนึงถึงความส�ำคัญของอาชีพสุจริตและแต่ละอาชีพ
มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากัน ดังตัวอย่าง
ช่างยนต์
ช่างเสริมสวย
ช่างไฟ 		
ช่างทาสี		

: ซ่อมรถซ่อมมอเตอร์ไซค์ ซ่อมใจก็ได้นะครับ
: ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะเจ๊
: รวดเร็วทันใจ ช่วยให้ไฟบ้านท่านติด
: จุ่ม ยก ทา รู้เลยว่าช่างทาสี

พี่คิดว่า หากเรามีเพียงค�ำขวัญที่พร�่ำโฆษณาประชาสัมพันธ์กันทั้งปี แต่ไม่มีใครใส่ใจ
หรือค�ำนึงถึงผลของการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ ค�ำขวัญนั้นก็ย่อมไร้ค่า เสียแรง เสียเวลาคิด
ประดิดประดอยถ้อยค�ำ...น้องดาวคิดเห็นเช่นเดียวกับพี่หรือไม่
การปลูกฝังและฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาที่เรียนหรือเรื่องราวต่าง ๆ
รอบตัว ครูจำ� เป็นต้องวางแผนสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท เรือ่ งส�ำคัญอีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื
ควรเน้นให้นกั เรียนรูจ้ กั รักความอดทนและความเพียรพยายามไม่ยอมแพ้งา่ ย ๆ สุดท้ายนักเรียน
ก็จะสามารถคิดเอง - ท�ำเอง - แก้ปัญหาเองได้แน่นอน เหมือนชาวนาที่ลงแรงกายแรงใจ
สร้างรวงเหลืองอร่ามจนกลายเป็นข้าวสารและข้าวสวย ให้ชาวโลกได้บริโภคมานานแสนนาน...
รวงข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวคือผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ ความหวงแหนเอาใจใส่และนี่คือ
ผลตอบแทนแห่งพลังความรักในความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดนั่นเอง
พีป่ รารถนาให้นกั เรียนมีความรูส้ กึ เช่นเดียวกับชาวนาทีพ่ กี่ ล่าวถึง...น้องดาวปรารถนา
เหมือนกับพี่หรือไม่หนอ...?
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กว่าแตกรวงเป็นเมล็ดดั่งเพชรรุ่ง
จากแรงมือมุ่งมั่นบันดาลใจ
กว่ารักทิพยรสปรากฏรูป
กี่ป้ายกี่ปาดหยาดน�้ำตา

จากทุ่งนาถิ่นเหงื่อรินไหล
จึงข้าวสวยเม็ดใสใสแจ่มนัยนา
กี่ไหววูบหกคะเมนไม่เป็นท่า
จึงรู้ซึ้งถึงค่า...ค�ำว่ารัก
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ภาวะผูน
้ �ำตามสภาพจริง
ของผูบ
้ ริหารสถานศึกษา
ภาวะผูน
้ ำ� มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง
่ ในการบริหารสถานศึกษา โดยทัว
่ ไปแล้ว
ผูบ
้ ริหารสถานศึกษาย่อมมีอำ� นาจตามกฎหมายทีจ
่ ะสัง
่ การให้บค
ุ ลากรในสถานศึกษาปฏิบต
ั ง
ิ าน
ตามที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว หากการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นเป็นการปฏิบัติที่เต็มใจ
หรือพอใจก็ถอ
ื ว่าผูบ
้ ริหารทีภ
่ าวะผูน
้ ำ� แต่ถา้ บุคลากรปฏิบต
ั ง
ิ านไปภาวะความเกรงกลัว หรือ
ถูกบังคับขู่เข็นด้วยอ�ำนาจตามต�ำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารก็ไม่ถือว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำ
หากบุคลากรขาดความเชื่อมั่น ขาดความไว้วางใจในตัวผู้น�ำย่อมจะส่งผลต่อขวัญก�ำลังใจ
ในการท�ำงานของบุคลากร และจะมีผลต่อประสิทธิภาพต่อการท�ำงานของบุคลากรด้วย
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษานอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน
ตามทีต
่ วั บทกฎหมายก�ำหนดไว้แล้วจะต้องมีทก
ั ษะทางด้านภาวะผูน
้ ำ� ทีส
่ ามารถท�ำให้บค
ุ คลอืน
่
หรือผู้ตามปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้ ซึ่งเกิดจากคุณลักษณะความสามารถพฤติกรรม
หรือเป็นวิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้น�ำซึง
่ ถ้าผู้ปฏิบัติมีความเต็มใจ หรือสมัครใจที่จะท�ำให้เกิด
ความเชื่อถือศรัทธา ก็ย่อมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานของบุคคลด้วย
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ในการพัฒนาภาวะผู้น�ำส�ำหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้น มีทฤษฎีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�ำ
อยู่หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีภาวะผู้น�ำตามลักษณะของผู้น�ำ ภาวะผู้น�ำเชิงพฤติกรรม ภาวะผู้น�ำ
เชิงสถานการณ์ หรือภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงและอืน่ ๆ อีกหลายแนวคิดทีส่ ามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ให้เกิดภาวะผู้น�ำตามแนวทางของแต่ละทฤษฎี แต่ความเป็นผู้น�ำน่าจะเป็นบุคลิกประจ�ำตัว
ของแต่ละบุคคลมากกว่าและไม่มใี ครทีจ่ ะมีภาวะผูน้ ำ� ทีแ่ ท้จริงจากการพยายามปฏิบตั ติ นตามแบบผูอ้ นื่
แม้ผนู้ ำ� จะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของคนอืน่ ได้ แต่ไม่มที างทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จด้วยการพยายาม
เป็นเหมือนผู้อื่น
ความเป็นผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นไปที่ตัวของผู้บริหารสถานศึกษาเอง
ลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมั่นคงในค�ำพูด มีการรับรู้ตนเอง มีความ
ตระหนักรู้ในตนเองสูง รู้จักตนเองเป็นอย่างดี มีการยอมรับนับถือในตนเองมีหลักการที่เป็นค่านิยม
ที่แท้จริงและมีการปฏิบัติตามค่านิยมอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เช่น ความซื่อสัตย์ความเสียสละ
ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบและการมองโลกในแง่ดี เป็นต้น เป็นการเรียนรู้
ความเป็นตัวตนของตนทีอ่ ยูใ่ นตัวของผูน้ ำ� ก่อน ก่อนทีจ่ ะเรียนรูห้ รือไปพัฒนาบุคคลอืน่ ๆ ในหน่วยงาน
องค์กรหรือสังคม แนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดของภาวะผู้น�ำที่แท้จริง หรือภาวะผู้น�ำตามสภาพจริง
(Authentic Leadership)
ภาวะผู้น�ำตามสภาพจริง เป็นคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น�ำที่มีความมั่นคงในค�ำพูด
การกระท�ำ ค่านิยม มีการรับรู้เอกลักษณ์ของตนเองอย่างถูกต้อง เข้มแข็ง ชัดเจน มั่นคง สม�่ำเสมอ
มีความตระหนักรู้ในตนเองสูง รู้จักตนเองเป็นอย่างดี ยอมรับนับถือตนเองในระดับสูง มีค่านิยมหลัก
ทางบวกและมีการปฏิบัติตามค่านิยมนั่นอย่างสม�่ำเสมอ มีแรงจูงใจมาจากความต้องการที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง รวมทัง้ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของตนเองให้เติบโตเจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ต่อไป
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะมีภาวะผูน้ ำ� ตามสภาพจริงนัน้ ต้องทันกลับมามองตนเองให้มากขึน้
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงตนเองจากภายใน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับค่านิยม
ความเชือ่ ประเพณี วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ตลอดจนถึงการเปลีย่ นแปลงทางสังคม ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานในสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านภาวะผู้น�ำตามสภาพจริง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลทีม่ คี วามลุม่ ลึกในวิธคี ดิ และการพฤติตน
และให้บคุ คลอืน่ สามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ความตระหนักในด้านค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเข้มแข็ง
รวมทั้งต้องตระหนักถึงบริบทในที่ท�ำงาน มีความมั่นใจ ความหวังดี มีความยืดหยุ่นและเปี่ยมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มลี กั ษณะดังกล่าว ถึงจะสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับบุคลากรที่จะอุทิศตนให้กับการท�ำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ภาวะผู้น�ำตามสภาพจริงมีความส�ำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาไว้เนื้อเชื่อใจให้กับ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาวะผู้น�ำตามสภาพจริงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน
ทัง้ การมีคา่ นิยมในทางบวก รวมถึงการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเองตลอดจน
การด�ำเนินชีวติ ทีด่ ที งั้ ชีวติ ในการท�ำงานและชีวติ ส่วนตัว ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จ
ในการบริหารสถานศึกษาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มภี าวะผูน้ ำ�
ตามสภาพจริง
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รักษ์ไทย
พวงชมพู

ส�ำนวนไทย...เรื่อง หมู หมู
ปี 2562 นี้ เป็นปีนักษัตรกุน หรือปีหมู คอลัมน์
รักษ์ไทย จึงขอน�ำเสนอส�ำนวนไทยที่เปรียบเทียบกับ
“หมู” ซึ่งหมูเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับคนไทยมาช้านาน
ส�ำนวนไทยหลายส�ำนวนมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ หมู
จึงขอสรุปส�ำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับ “หมู” มาเพือ
่
ทบทวนความรู้ และเพือ
่ เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจ
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หมูเขาจะหาม อย่าเอาคานเข้าไปสอด
หมายถึง อย่าเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ กิจกรรม
หรือการกระทําของผู้อื่น ซึ่งเขาก�ำลังจะส�ำเร็จอยู่แล้ว
หมูในอวย
หมายถึง สิ่งที่อยู่ในกํามือ ง่ายเหลือเกิน
ต้อนหมูเข้าเล้า
หมายถึง บังคับขู่เข็ญคนที่ไม่มีทางสู้
ดินพอกหางหมู
หมายถึง ทิ้งงานไว้จนท�ำไม่ไหว
หมูสนาม
หมายถึง อ่อน ไม่เก่ง
กินขาหมู
หมายถึง รับสินบน
หมูไปไก่มา
หมายถึง ลักษณะของการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
ด้วยการให้สิ่งของ แลกปลี่ยน หรือ
ตอบแทนซึ่งกันและกัน การแสดงน�้ำใจไมตรี
ยื่นหมูยื่นแมว
หมายถึง แลกของกันโดยส่งให้กันในทันที
                 
เตะหมูเข้าปากหมา
หมายถึง ส่งผลประโยชน์ให้คนอื่นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เห็นช้างเท่าหมู
หมายถึง โกรธจัดจนเห็นศัตรูไม่น่ากลัว
ขอให้ปีหมูนี้ ผู้อ่านวารสารวิทยาจารย์ทุกท่าน
พบแต่เรื่อง หมู หมู กันนะคะ
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้ำชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 79

โลงผีบอก
เวลาสามทุม
่ ครึง
่ ในจังหวัดเล็ก ๆ แห่งนีม
้ น
ั เงียบสงัดจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้าง ยิง
่ ในคืน
เดือนมืดทีฝ
่ นสาดกระหน�ำ่ ลงมาแบบไม่ลม
ื หูลม
ื ตาแบบนีด
้ ว
้ ย ดูเหมือนจะได้เวลาทีผ
่ มต้องปิดร้าน
ของผมที่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นหลักเสียที

วินาทีนั้นเองที่หางตาผมตวัดไปเห็นหญิงสาวอายุนา่ จะประมาณ 35 ผมยาวสีด�ำขลับถูกรวบเรียบแล้วปล่อยทิง้ ยาว
ไว้ด้านหลัง เธอยืนสงบนิ่งอยู่ที่ริมฟุตปาธหน้าร้าน สายฝนพร่างพรมระดมกระทบร่มสีด�ำที่เธอกางคลุมไว้เหนือหัว สีด�ำ
ของร่มคันนั้นดูคล้ายกับมันจะถูกกลืนหายไปกับความสลัวมัวมืดที่แผ่คลุมอยู่รอบกายของเธอ
เธอเหลือบตาเศร้า ๆ คู่นั้นขึ้น มองสวนเข้ามาที่ร้านผมแล้วค่อย ๆ เดินเข้ามาอย่างแผ่วเบาก่อนจะมาหยุดยืนอยู่ที่
หน้าร้านด้านนอก หุบร่มสีด�ำลงเพราะหน้าร้านผมมีกันสาดบังฝนให้
เธอเงยหน้าขึ้นมองป้ายร้านที่ติดอยู่เหนือประตู
ป้ายนั้นเขียนว่า... ชาตกาลโลงศพ
“จะสั่งท�ำโลงศพหน่อยค่ะ รับท�ำใช่มั้ยคะ” เธอเอ่ยเสียงเย็นเรียบ
“ก็แบบส�ำเร็จรูปก็มีครับหรือจะสั่งท�ำก็ได้ครับ”
“จะสั่งท�ำค่ะ” เธอเอ่ยด้วยเสียงไม่ดังมาก แต่ผมรับรู้ได้ถึงความหนักแน่น
“งั้นเชิญเข้ามานั่งคุยรายละเอียดก่อนดีกว่า ฝนตก ๆ เดี๋ยวจะไม่สบาย”
เราย้ายการพูดคุยมาที่โต๊ะท�ำงานภายในร้านขายโลงศพของผม ผมนั่งหันหน้าออกไปทางหน้าร้านที่ฝนด้านนอก
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ยังโปรยปรายไม่ขาดสาย ส่วนเธอนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม หันหน้าเข้ามาภายในร้าน ด้านหลังผมเป็นโลงศพหลากแบบหลายโลง
วางเรียงซ้อนกันอยู่แทบจะเต็มพื้นที่จากพื้นจรดเพดาน มีเพียงช่องทางเดินเล็ก ๆ ให้ผมและคนงานเดินไปหลังร้านเท่านั้น
แสงไฟภายในร้านท�ำให้ผมเห็นเธอได้ชัดเจน ใบหน้าซูบเซียวนั้นซีดเผือดไม่ต่างจากริมฝีปาก ขอบตาด�ำคล�้ำ
ล้อมรอบดวงตาอันโหลลึก
“จะใช้โลงเมื่อไหร่ครับ” ผมถามพลางกระชับปากกาและขยับสมุดโน้ตเล็ก ๆ บนโต๊ะเตรียมจดรายละเอียด
“อีกประมาณ 3 เดือนค่ะ”
“โห สัง่ ล่วงหน้านานเหมือนกันนะครับ ไม่ถอื เหรอครับ จริง ๆ รอใกล้ ๆ ให้แน่ใจแล้วค่อยสัง่ ก็ทนั นะครับ” ผมบอกยิม้ ๆ
เธอนิ่ง...
นาน…
จนผมชักจะหวั่น ๆ
“ขนาดโลงประมาณเท่าไหร่ดีครับ” ผมยิ้มเจื่อน ๆ แล้วถามต่อเพื่อท�ำลายความเงียบที่เริ่มจะอึดอัด
เธอมองสวนมาแล้วตอบ
“ขนาดเท่าดิฉันนี่แหละค่ะ!”
ผมเกร็งชาไปทั้งร่างนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้ ขนแขนลุกซู่ชูชัน ปากกาในมือสั่นระริก
เธอคงสังเกตเห็นและพอจะเดาได้ว่าผมคิดอะไรอยู่
จึงเริ่มอธิบาย...
เธอบอกว่าเธอป่วยเป็นโรคร้ายรุนแรง (ด้วยจรรยาบรรณของคนขายโลงศพ ผมไม่สามารถเปิดเผยได้วา่ เธอป่วยเป็นโรคอะไร
เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเธอ) หมอจากทั้ง 2 โรงพยาบาลที่เธอไปหาบอกเหมือนกันว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่เกิน 4 เดือน
ความคิดของเธอคือเธออยากมีโอกาสได้ทำ� โลงศพให้ตวั เอง ได้อยูใ่ นโลงแบบทีเ่ ธอชอบและอยากให้เป็น เพราะรูด้ วี า่
เมื่อตายไปแล้วเธอไม่สามารถจัดการอะไรให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการได้อีก
“ดิฉันอยากให้มันเป็นโลงศพที่น้อยที่สุด น้อยที่สุดที่หมายถึงคือช่วยออกแบบให้มันท�ำมาจากวัสดุที่ย่อยสลายได้
ถ้าเป็นการรีไซเคิลวัสดุพวกนั้นมาใช้ท�ำโลงศพโลงนี้ได้ยิ่งดีใหญ่ แล้วครอบครัวดิฉันเนี่ยยังไงก็ต้องท�ำพิธีเผา ดิชั้นก็อยากให้
เมือ่ เผาแล้วมันไม่มสี ารอะไรทีจ่ ะท�ำให้มมี ลพิษ ถึงต้องมีควันก็ขอให้มนั เป็นควันทีเ่ ป็นอันตรายน้อยทีส่ ดุ ไม่อยากให้มสี ารเคมี
อะไรใด ๆ อยู่ในโลงของดิฉันเลย ข้างในก็ไม่ต้องบุฟองน�้ำ โฟม นุ่นหรือนวมนุ่ม ๆ ใด ๆ เลยนะคะ โลงท�ำมาจากวัสดุรีไซเคิล
ที่ย่อยสลายได้อะไรยังไงก็แค่นั้นเลยค่ะ ด้านในไม่ต้องเสริมอะไร เป็นโลงเปล่า ๆ ได้เลย จะนุ่มหรือสวยงามขนาดไหนยังไง
ดิฉันก็ไม่รู้สึกแล้วล่ะค่ะ เพราะฉะนั้นอยากให้ลดทอนให้ใช้วัสดุทุกอย่างให้น้อยที่สุดค่ะ”
ผมนัง่ ฟังเธออธิบายอย่างมึนงง ผมรับช่วงกิจการร้านขายโลงศพร้านนีม้ าจากพ่อ ตลอดเกือบ 50 ปีของการเปิดร้านนี้
มาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ ยังไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อน
แม้จะจดทุกอย่างที่เธอต้องการในการสั่งท�ำโลงศพครั้งนี้ไว้โดยละเอียด แม้คนที่จะต้องใช้โลงศพโลงนี้ก�ำลังนั่งบอก
สเป็คโลงศพที่ต้องการด้วยตัวเอง แต่ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ...
“คือ…” ผมสลัดความงงงวยและพยายามเรียบเรียงค�ำพูด
“ผมต้องยอมรับว่าความคิดของคุณมันดีมากนะครับ แต่เรือ่ งโลงศพหรืออะไรก็ตามทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทีเ่ สียชีวติ เนีย่
มันค่อนข้างละเอียดอ่อนครับ ผมคงยังท�ำให้ไม่ได้จริง ๆ จนกว่าญาติคุณสัก 4 คนจะมานั่งอยู่ตรงนี้และรับรู้เรื่องพวกนี้ด้วย
คือผมมั่นใจว่าสามารถท�ำโลงศพตามที่คุณต้องการได้ทุกอย่างนะถึงมันจะต้องคิดหาวิธีก่อนก็เถอะ แต่ประเด็นใหญ่คือว่า
หลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้วญาติ ๆ ในครอบครัวของคุณซึ่งก็ไม่ได้รับรู้ความต้องการเหล่านี้ของคุณมาก่อนเลยมาเห็นโลงศพ
แบบที่ผมจะท�ำอย่างที่คุณบอกเนี่ย ผมว่าไม่มีใครรับได้แล้วผมจะซวยเอา”
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เธอก้มหน้านิ่งไป พึมพ�ำเบา ๆ
“อืม…ก็จริง”
…
…
…
…
…
ผมนั่งพนมมือสงบนิ่งอยู่บนเก้าอี้แถวหลังสุดในงานศพของผู้หญิงคนนั้น...
ศพของเธออยู่ในโลงศพจากร้านของผม โลงศพที่ผมบรรจงคิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาจากเจตนาที่ดีของเธอ
ท�ำมาจากวัสดุรีไซเคิล ย่อยสลายได้ ไร้สารเคมีใด ๆ เจือปน เมื่อเผาแล้วจะไม่ก่อให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในอากาศ
ภายในโลงไม่มีอะไรเพิ่มเสริมเติมแต่ง ตรงอย่างที่เธอผู้นอนอยู่ในโลงศพต้องการ
ผมเริ่มต้นท�ำโลงศพโลงนี้เมื่อ 4 เดือนก่อน...
เช้าหลังค�่ำคืนที่ฝนตกกระหน�่ำคืนนั้นเธอพาญาติ 4 คนมาที่ร้าน
ญาติทกุ คนเต็มใจท�ำตามความต้องการของเธอ ผมขออนุญาตให้เซ็นรับรองไว้เป็นหลักฐานเพราะไม่อยากมีปญ
ั หาทีหลัง
ผมคิดและผลิตโลงศพพิเศษนี้ภายในเวลา 3 เดือนตามที่เธอก�ำหนดไว้
“ท�ำไมต้องสั่งล่วงหน้า 3 เดือนครับ” ผมเคยถามเธอตอนที่เธอและครอบครัวมารับโลงหลังจากที่ท�ำเสร็จ
“ก็หมอบอกว่าดิชนั้ จะมีชวี ติ อยูไ่ ด้อกี แค่ 4 เดือน ก็อยากเผือ่ ไว้ตรวจแก้งานสักเดือนหนึง่ น่ะค่ะ กลัวว่าท�ำออกมาแล้ว
โลงยังไม่ตรงสเป็ค แต่ดูแล้วคงไม่ต้องแก้งานแล้วล่ะ ดีงามอย่างที่ดิชั้นต้องการเลย”
“ขอโทษนะครับ แต่ว่าท�ำงานเป็นเอ็นจีโอหรือมูลนิธิอะไรหรือเปล่าครับถึงได้สั่งท�ำโลงศพแบบนี้”
“ไม่ค่ะ เป็นคนธรรมดา ท�ำงานธรรมดานี่ล่ะค่ะ แค่อยากท�ำ...”
ระหว่างที่ผมชื่นชมหัวจิตหัวใจของเธออยู่ในใจนั้น เธอเอ่ยถามผมเรียบ ๆ
“ท�ำไมร้านขายโลงศพชื่อ ชาตกาล คะ มันน่าจะชื่อ มรณกาล รึเปล่า”
“คุณพ่อผมเค้าตั้งน่ะครับ เค้าคิดว่าการตายไม่ได้แปลว่าช่วงเวลาแห่งการหายไปหรือสิ้นสุด แต่มันคือช่วงเวลา
แห่งการเกิดของอีกชีวิตในอีกที่หนึ่งต่างหาก”
ผมขออนุญาตเธอและครอบครัวของเธอมาร่วมงานศพด้วยซึ่งทางครอบครัวของเธอก็ไม่ขัดข้องอะไร
ดูเหมือนครอบครัวจะตามใจเธอแค่เรื่องโลงศพ หรือไม่เธอก็ไม่ได้สั่งก�ำชับไว้ ถ้าเป็นเธอคนที่นอนอยู่ในโลงต้องการ
ดอกไม้ทชี่ ชู อ่ ประดับอยูห่ น้าโลงศพและรูปถ่ายหน้าศพของเธอคงไม่ฟมุ่ เฟือยขนาดนี้ พวงหรีดทีห่ อ้ ยหราทัว่ ทัง้ ศาลาคงท�ำมาจาก
วัสดุที่ย่อยสลายได้ทั้งหมด หรือไม่งานนี้ก็ไม่มีพวงหรีดเลย
พระสวดจบแล้ว ผมเตรียมตัวจะเดินกลับออกไปเงียบ ๆ เพราะก็ไม่ได้รจู้ กั กับญาติหรือครอบครัวฝ่ายใดของเธออยูแ่ ล้ว
ผมอยากมาร่วมไว้อาลัยเพราะชื่นชมความคิดความตั้งใจของเธอเท่านั้น
ยังไม่ทันจะลุกจากที่นั่ง เสียงซุบซิบจากแขก 2 - 3 คนที่นั่งอยู่ในแถวด้านหน้าผมดันลอยมาเข้าหู
“จัดงานดีนะ แต่ซื้อโลงที่ไหนมาก็ไม่รู้เนอะ ไม่สวย ไม่หรูเลย ถ้ารู้ว่าร้านไหนนะจะไม่ไปซื้อหรอก เห่ยจะตาย”
“ไม่ต้องมาซื้อหรอก...”
ผมคิดยิ้ม ๆ ในใจระหว่างค่อย ๆ ลุกเดินออกมา
“ผมก็ไม่อยากขายโลงให้ศพอย่างคุณเหมือนกัน”
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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 3

การ

โยบายเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่
การคุกคามของประเทศมหาอ�ำนาจตะวันตกต่อประเทศเพือ่ นบ้าน
ของไทยสร้างความหวาดวิตกให้แก่ไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม
ไทยก็พยายามรักษาความเป็นเอกราชและอิสรภาพของชาติ โดยยอมโอนอ่อน
ผ่อนตามชาติตะวันตกควบคูก่ บั การด�ำเนินนโยบายทางการทูตอันยอดเยีย่ ม
แม้วา่ จะต้องสูญเสียดินแดนให้มหาอ�ำนาจตะวันตกไปมากแต่กส็ ามารถ
รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้
ในระยะแรก อังกฤษเป็นชาติมหาอ�ำนาจทีไ่ ทยหวัน่ เกรงมากทีส่ ดุ
และพยายามผ่อนปรนปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอังกฤษตลอดมา
แต่กลับปรากฏว่าไทยถูกคุกคามจากฝรั่งเศสรุนแรงกว่า กล่าวคือไทย
ต้องเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสถึง 5 ครั้ง และเสียดินแดนให้อังกฤษอีก 2 ครั้ง
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1) การเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่ 4
การเปิดประเทศโดยการท�ำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4
นับเป็นการลดความรุนแรงจากการคุกคามของมหาอ�ำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ
ไทยไม่เปิดโอกาสให้องั กฤษใช้กำ� ลังบังคับ หลังจากอังกฤษยึดพม่าตอนใต้ได้เมือ่ พ.ศ. 2395
อังกฤษก็มคี วามสนใจดินแดนมลายูมากขึน้ ส่วนฝรัง่ เศสได้ยดึ โคชินจีน เมือ่ พ.ศ. 2405
และประสงค์จะได้เขมรและลาวเพือ่ ใช้แม่นำ�้ โขงเป็นเส้นทางเข้าสูจ่ นี ตอนใต้ การคุกคาม
ของฝรั่งเศสเป็นอันตรายต่อไทยมาก ในการเข้ายึดครองดินแดน ฝรั่งเศสใช้วิธีอ้างสิทธิ์
คุกคามไทยว่า แม้เขมรจะส่งบรรณาการให้ไทยทุกปีก็ตาม แต่ก็ส่งบรรณาการให้แก่
เวียดนามด้วย เมือ่ ฝรัง่ เศสมีสทิ ธิเ์ หนือดินแดนเวียดนามก็ยอ่ มมีสทิ ธิเ์ หนือเขมรด้วยเช่นกัน
ฝรัง่ เศสได้บงั คับให้องค์นโรดมกษัตริยเ์ ขมรยอมอยูใ่ นอารักขาของฝรัง่ เศสใน พ.ศ. 2406
แม้ไทยจะเจรจาทางการทูตให้ฝรั่งเศสยอมรับอ�ำนาจอธิไตยของไทยเหนือเขมร
แต่ ก็ ไม่เป็นผลส�ำเร็จ ในที่สุดไทยก็ต้องยอมสูญเสียดินแดนเขมรส่วนนอกหรือ
เขมรด้านตะวันออกให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2410
2) การเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่ 5
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นช่วงทีไ่ ทยต้องเผชิญกับ
การคุกคามของจักรวรรดินยิ มตะวันตกรุนแรงทีส่ ดุ แม้วา่ ไทยจะสามารถด�ำเนินนโยบาย
ทางการทูตได้ดเี พียงใดแต่ตอ้ งสูญเสียดินแดนซึง่ เป็นประเทศราชของไทยเกือบหมดสิน้
เพื่อนบ้านของไทย คือ เวียดนามถูฝรั่งเศสยึดได้ทั้งประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2428
ส่วนพม่าถูกอังกฤษยึดเป็นอาณานิคมทัง้ ประเทศ เมือ่ พ.ศ. 2429 ท�ำให้มหาอ�ำนาจตะวันตก
ทัง้ สองมีพรมแดนประชิดติดพรมแดนไทย นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความเป็น
อิสรภาพของชาติไทย นอกจากนี้การที่จักรวรรดินิยมต้องมีอิทธิพลและผลประโยชน์
ในไทยมากขึน้ ท�ำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนอีกหลายครั้งในรัชสมัยนี้
เสียสิบสองจุไทและหัวพันห้าทั้งหก
เมือ่ พ.ศ. 2431 ไทยเสียสิบสองจุไทและหัวพันห้าทัง้ หกให้ฝรัง่ เศส เพราะดินแดน
เหล่านีเ้ กิดความวุน่ วายจากการทีพ่ วกจีนฮ่อหรือพวกกบฏไท่ผงิ ทีห่ ลบหนีการปราบปราม
ของรัฐบาลจีนแล้วเข้ามาปล้นสะดมในบริเวณดังกล่าว ไทยได้ส่งทัพเข้าไปปราบฮ่อ
และฝรั่งเศสฉวยโอกาสส่งทหารเข้าไปปราบพวกฮ่อด้วย แต่เมื่อการปราบพวกฮ่อ
เป็นผลส�ำเร็จ ฝรั่งเศสกลับไม่ยอมถอนทหารออกจากดินแดนเหล่านี้ ไทยจ�ำต้องยอม
ยกดินแดนนี้ให้ฝรั่งเศส
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เสียดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำสาละวิน
เมื่อ พ.ศ. 2435 ไทยเสียดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำสาละวินให้อังกฤษ
ขณะทีไ่ ทยเกิดความขัดแย้งกับฝรัง่ เศสจากการทีฝ่ รัง่ เศสต้องการดินแดนฝัง่ ซ้ายแม่นำ�้ โขง
ซึ่งเป็นดินแดนส่วนใหญ่ของลาว โดยอ้างว่าลาวเคยเป็นประเทศราชของเวียดนาม
เมือ่ ฝรัง่ เศสเข้าครอบครองเวียดนามก็ตอ้ งได้ลาวด้วย ไทยพยายามต่อสูท้ างการทูตและ
หวังพึ่งพิงอังกฤษให้คอยช่วยเหลือ แต่อังกฤษกลับขอดินแดนฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
สาละวิน เช่น เมืองต่วน เมืองสาด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรไม้สัก ไทยจ�ำต้อง
ยอมยกให้เพือ่ ไม่ให้เกิดปัญหาศึกสองด้านและยังหวังว่าอังกฤษจะช่วยเหลือตอบแทนไทย
จากการได้ดินแดนไป
เสียดินแดนฝัง่ ซ้ายและฝัง่ ขวาแม่นำ�้ โขงและเขมรส่วนใน
เมือ่ พ.ศ. 2436 ไทยเสียฝัง่ ซ้ายแม่นำ�้ โขงให้ฝรัง่ เศสเหตุการณ์ครัง้ นีม้ กั เรียกว่า
“วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112” ก่อนที่จะเกิดวิกฤติการณ์นี้ทางอ่าวไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จไปตรวจเพือ่ เร่งรัดการสร้างป้อมพระจุลจอมเกล้าและ
ทรงแสดงพระราชปณิธานว่า พระองค์จะปกป้องเอกราชของชาติจนถึงทีส่ ดุ ยอมสละแม้ชวี ติ
เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 ฝรั่งเศสได้ตีฝ่าป้อมพระจุลจอมเกล้า และน�ำเรือรบ
ปิดปากอ่าวไทย ยื่นค�ำขาดต่อไทยให้ยอมตามข้อเรียกร้องของฝรั่งเศส และเพื่อให้ไทย
ปฏิบัติตามสัญญาฝรั่งเศสได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ก่อน การสูญเสียดินแดนครั้งนี้นับเป็น
การสูญเสียทีส่ ำ� คัญมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยจะหันไปพึง่ พาใครไม่ได้นอกจากตนเอง
อังกฤษที่ไทยหวังพึ่งพาก็กลับให้ไทยยอมปฏิเสธตามข้อเรียกเรียกร้องของฝรั่งเศส
การเสียดินแดนครัง้ นีน้ ำ� ไปสูก่ ารเสียดินแดนให้ฝรัง่ เศสอีก 2 ครัง้ คือ เสียดินแดน
ฝั่งขวาแม่น�้ำโขง (อยู่ตรงกันข้ามกับหลวงพระบาง) เมืองมโนไพร และจ�ำปาศักดิ์
เมื่อ พ.ศ. 2447 เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี แต่ฝรั่งเศสกลับเข้าไปยึด
เมืองตราดต่อ ไทยต้องเสียเขมรส่วนในหรือมณฑลบูราพา ซึง่ มีเมืองพระตะบอง เสียมราฐ
และศรีโสภณ เมื่อ พ.ศ. 2449 เพื่อให้ฝรั่งเศสออกจากตราด และให้ฝรั่งเศสยอมสละ
สิ ท ธิ ภ าพนอกอาณาเขตบางส่ ว นเกี่ ย วกั บ คนในบั ง คั บ ที่ เ ป็ น ชาวเอเชี ย นั่ น คื อ
คนเอเชียทีจ่ ดทะเบียนเป็นคนในบังคับตัง้ แต่ปดี งั กล่าวจะไม่ได้สทิ ธิสภาพนอกอาณาเขต
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เสียสี่หัวเมืองมลายู
เมือ่ พ.ศ. 2451 ไทยเสียสีห่ วั เมืองมลายู คือ ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิศ
ให้อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่อังกฤษยอมสละสิทธิสภาพนอกอาณาเขตบางส่วน
เกี่ยวกับคนในบังคับที่เป็นชาวเอเชีย และยอมให้ไทยกู้เงินสร้างทางรถไฟสายใต้
รวมดินแดนต่าง ๆ ที่ไทยเสียไปนี้เท่า ๆ กับดินแดนที่ไทยเหลืออยู่ในปัจจุบัน
ความภาคภูมใิ จของชนในชาติทส
ี่ ามารถรักษาเอกราชไว้ได้
วิกฤติการณ์ที่ไทยเผชิญหน้ามานั้นเป็นเรื่องที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียเอกราช
อธิปไตยของชาติมาก แม้วา่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะทรงใช้วเิ ทโศบาย โอนอ่อนผ่อนตามชาติตะวันตกก็ตาม
แต่ถ้าไทยไม่มีความสามารถทางการทูตแล้วไทยอาจต้องสูญเสียเอกราชของชาติได้
แต่ผนู้ ำ� ของไทยสมัยนัน้ นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ลงมาถึงเจ้านาย เช่น สมเด็จ ฯ
กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ สมเด็จ ฯ กรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และขุนนางคนส�ำคัญ เช่น สมเด็จ
พระยาบรมมหาศรีสรุ ยิ วงศ์ และข้าราชการทุกฝ่ายต่างเห็นความส�ำคัญของการรักษา
เอกราชของชาติจงึ ได้รว่ มแรงร่วมใจกันเผชิญปัญหาการคุกคามของจักรวรรดินยิ มตะวันตก
ด้วยความอดทนและอดกลัน้ อย่างยิง่ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ ทั้งโดยวิธีทางการทูต การทหาร การแสวงหา
ความช่วยเหลือจากมหาอ�ำนาจอื่น และเมื่อทหารไทยเกิดปะทะกับทหารฝรั่งเศส
ทางด้านเขมรและลาวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชหัตถเลขาถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชติ ปรีชากร แสดงเจตจ�ำนงอันแน่วแน่
ที่จะรักษาเอกราชของชาติไว้ให้ได้ ด้งข้อความ
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ตอนหนึ่งว่า

“...อย่าให้มคี วามสงสัยว่า ฉันจะยินยอมอย่างใดแก่ฝรัง่ เศส ทีส่ ดุ จะเอาปืน
มาจ้องหน้าอยูใ่ ห้เซ็นชือ่ ฤๅจะจับตัวลงเรือรบไปก็จะไม่ยอมเปนอันขาด ด้วยฉันเชือ่
เปนแน่แท้วา่ ถ้าลมหายใจมีอยู่ตราบใดจะไม่ได้เห็นกรุงสยามปราศจากอ�ำนา
จอันเปนเอกราชเลย...”
และในเดือนเดียวกัน มีพระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดีสภา ความตอนหนึ่งว่า
“ถ้าความเปนเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตรฉันก็คงจะสิ้นสุด
ไปเมื่อนั้น...”
ความมุง่ มัน่ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในการรักษาเอกราช
ของชาติ และการประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ประเทศและ
พสกนิกร คนไทยทั้งหลายจึงน้อมถวายสมัญญานาม “พระปิยมการาช” แด่พระองค์
ต่อมานิตยสารไทม์ (Time) ก็ได้ยกย่องพระองค์วา่ เป็นหนึง่ ในบุคคลทีท่ รงอิทธิพล
หรือมีความส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมากของทวีปเอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 20
อนึ่ง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ก็ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ให้เป็นบุคคลส�ำคัญและ
มีผลงานดีเด่นในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม
และการสื่อสาร ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 150 ปี เมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2546
ด้วยพระราชหฤทัยทีแ่ น่วแน่และความมุง่ มัน่ ด�ำเนินการเพือ่ แก้ปญ
ั หาของบ้านเมือง
ท�ำให้ไทยเป็นชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจากการตกเป็น
อาณานิคมของมหาอ�ำนาจตะวันตก ในขณะที่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ชาติส่วนใหญ่ในเอเชียและแอฟริกาต้องตกเป็นอาณานิคมของมหาอ�ำนาจตะวันตก
ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบเท่าปัจจุบัน
ความภาคภูมใิ จในเอกราชอธิปไตยและความเป็นอิสรภาพของชาติไทยนีจ้ ะคงอยู่
ตลอดไป และท�ำให้คนไทยทุกคนมีความรักและหวงแหนในอิสรภาพของชาติไทยตลอดกาล
ทีม่ า : ประวัตศิ าสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในวโรกาสมหามลคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
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นวนิยายอิงธรรมะ
ธเนศ ข�ำเกิด

รักที่หลุดพ้น
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ตอนที่ 8 เพิ่งกระจ่างทางพ้นทุกข์
จากนั้นอาจารย์ก็ให้เราสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้
แต่ขอให้ระวังทีจ่ ะต้องพยายามรักษาศีลและดูแลสติในทุกอิรยิ าบทให้ได้มากทีส่ ดุ ตลอดเวลา
พอออกจากห้องปฏิบตั ริ วมทุกคนยังรักษาความสงบ ภาพแรกทีพ่ บคือ ทุกคนจะไหว้และ
กล่าวค�ำอนุโมทนาบุญซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะกับธรรมบริกร จะกล่าวขอบคุณทีค่ อยดูแล
อ�ำนวยความสะดวกให้ในทุกเรื่อง
นิศมาและกรนุชมาหานิพาดา กล่าวอนุโมทนาบุญ และพูดชื่นชมในขันติ
ความมุง่ มัน่ พยายามของเพือ่ นจนตลอดหลักสูตร นิพาดายังคงวางเฉยเพราะยังปรับอารมณ์
ไม่ถูกว่าจะต่อว่าหรือขอบคุณเพื่อนดี แต่ในส่วนลึกเธอรู้สึกขอบใจเพื่อนที่ชี้ทางให้เธอ
ได้เจอสิ่งดี ๆ ในชีวิต
สักครู่ธรรศเดินมาสมทบยิ้มและกล่าวอนุโมทนาให้นิพาดาก่อนแล้วตามด้วย
เพื่อนอีกสองคน นิพาดาเริ่มปรับอารมณ์เข้าสู่โหมดปกติได้แล้ว จึงยิ้มให้ทุกคน นิศมา
ถามนิพาดาก่อนใครว่าเป็นยังไงบ้าง เธอก็เล่าทุกสิง่ ทีเ่ ธอประสบ ทัง้ ทุกข์ สุข ความแปลกประหลาด
ที่เจอให้ทุกคนฟัง ทุกคนยิ้มและแสดงความชื่นชมนิพาดาอีกครั้ง
กรนุชบอกว่า “ครัง้ แรกของการปฏิบตั ิ นุชก็พบเหตุการณ์คล้าย ๆ กันแบบนีแ้ หละ”
นิศมาจึงเสริมว่า
“ เราประเมินแล้วว่าคนเก่งและท�ำอะไรต้องส�ำเร็จอย่างนิ จะต้องผ่านประสบการณ์
นีด้ ว้ ยดีจงึ วางแผนหลอกเธอมา เอาเรือ่ งเทีย่ วมาล่อ อย่าโกรธพวกเราเลยนะ ส่วนพีธ่ รรศ
เขาจ�ำเป็นต้องตกกระไดพลอยโจนไปกับเราด้วย”
ทุกคนหัวเราะพร้อมกัน นิพาดายิ้มให้และขอบใจเพื่อน ๆ แล้วทิ้งท้ายว่า
“วันแรกที่ปฏิบัตินิโกรธทุกคนมาก ๆ คิดว่าจะไม่คบกันอีกแล้ว แต่พอเริ่ม
พบความจริงด้วยตนเองก็ค่อย ๆ คลายไป แต่ยังโกรธอยู่นะ ที่ไม่ยอมบอกกันแต่แรก”
แล้วเธอก็หัวเราะแบบเข้าใจเพื่อน และเปิดเผยความลับให้เพื่อนฟังว่า
“วันแรก ๆ ที่อาจารย์ให้ไปปฏิบัติด้วยตนเองที่ห้องพักนั้น บางครั้งนิแอบไป
งีบหลับด้วย ก็มนั ปวดร้าวไปทัง้ ร่าง ยังปรับตัวไม่ได้ พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า
คงไม่ผดิ ศีลข้อมุสาหรอกนะ เพราะเราเดินตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้าว่าให้เดินสายกลาง
ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป ก็ฝึกออกโหดยังงี้ใครจะทนได้” พูดแล้วเธอก็หัวเราะ ทุกคน
ก็หัวเราะตาม แล้วเธอก็หันไปกระแนะกระแหนธรรศว่า
“ตอนนิไม่มสี มาธิ มองไปทีพ่ ธี่ รรศเห็นนัง่ ตัวตรงเหมือนหุน่ ไม่กระดุกกระดิกเลย
นิยิ่งโกรธมากรู้ไหม ที่โกรธเพราะพี่หมื่นไม่ยอมแผ่พลังมาช่วยการะเกดบ้างเลย”
แล้วทุกคนก็หัวเราะอย่างมีความสุข
ธรรศเล่าให้ฟังว่า ตอนก่อนมาปฏิบัติหลักสูตรนี้ ตนเองตระเวนไปปฏิบัติ
กับหลวงพ่อและผู้สอนในแนวทางต่าง ๆ มาหลายส�ำนัก ไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมด้วย
พุทโธ พองหนอยุบหนอ ท่ามือฝึกสติปัฏฐาน มโนมยิทธิ การเดินจงกรม ฯลฯ ยอมรับว่า
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ท�ำให้จติ สงบมากขึน้ ทีเดียว แต่การปฏิบตั แิ ค่วนั สองวัน ก็ยงั ไม่เหมาะกับจริตของตนทีส่ ะสมกิเลสไว้อย่างหนาเตอะ
จึงต้องมาใช้ยาแรงรักษาตามหลักสูตรนี้ แต่กย็ อมรับว่าทุกส�ำนักทีไ่ ปปฏิบตั มิ าล้วนสอนตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งสิ้น จะต่างกันเพียงเทคนิคการสอนเท่านั้น และตนเองก็ได้พื้นฐานจากที่ฝึกปฏิบัติมาจากหลายส�ำนัก
มาใช้ในการปฏิบตั หิ ลักสูตรนีท้ ำ� ให้สามารถผ่านการปฏิบตั ไิ ปได้อย่างรวดเร็ว จึงยังซาบซึง้ และส�ำนึกในพระคุณ
ของอาจารย์แต่ละส�ำนักที่ผ่านมาอยู่เสมอ
นิศมาบอกว่า จ�ำธรรมบรรยายวันที่สองได้ไหม ที่อาจารย์เล่านิทานเรื่องเด็กชายขอทานสองคน
คนหนึ่งตาบอดและอีกคนตาดี ที่เด็กตาดีอาสาไปขอทานแทนเพื่อนแล้วจะน�ำอาหารมาเผื่อ และเด็กตาดี
กลับมาเล่าให้เด็กตาบอดฟังว่ามีคนมาให้ขนมคีรซ์ งึ่ เป็นขนมเหลว ท�ำจากนมผสมข้าว น�ำ้ ตาล ผลไม้แห้ง และอืน่ ๆ
มีรสชาติอร่อยมาก แต่เด็กตาดีไม่ได้เตรียมภาชนะไปใส่จงึ ทานเองทัง้ หมด แล้วกลับมาเล่าถึงรูปร่างลักษณะของ
ขนมคีร์ให้เพื่อนเด็กตาบอดฟัง อธิบายยังไงเด็กตาบอดก็ไม่เข้าใจ เพราะเขาไม่ได้สัมผัส ด้วยตัวของเขาเอง
อาจารย์ก็สรุปว่า เหมือนกับการปฏิบัติภาวนามยปัญญาตามค�ำสอน ถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเองก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจ
ด้วยตนเองเช่นกัน และจ�ำได้ไหมว่าในวันต่อมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ท�ำขนมคีร์ให้เราทานกัน
กรนุชบอกว่า ทีจ่ ริงเรามีพระสงฆ์ทเี่ ป็นพระปฏิปทาทัง้ ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างและสัง่ สอนเราตามค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าตามแนวทางที่เราปฏิบัติกันนี้หลาย ๆ ท่าน เช่น หลวงปู่มั่น เป็นแบบอย่างของธุดงควัตร
หลวงพ่อพุทธทาส ท่านศึกษาหลักธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วน�ำมาสอนพวกเราโดยเฉพาะเรื่องปฏิจจสมุปบาท
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่านก็สอนให้เราน�ำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ท่านปยุตโต ท่านก็สอนให้เรา
เกิดปัญญาที่แยบคายด้วยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นต้น
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ธรรศเล่าเพิ่มเติมอีกว่า
“เคยไปอบรมหลักสูตรสติปัฏฐานมาแล้ว เป็นการน�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระสูตรมาอธิบาย
เป็นวิธีปฏิบัติให้ลึกซึ้งมากขึ้น โดยเน้นที่สติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต และธรรม แต่วิธีปฏิบัติก็ใช้การวิปัสสนากรรมฐาน
เหมือนกับที่เราปฏิบัตินี่แหละ” นิศมาซึ่งเคยไปปฏิบัติหลักสูตรนี้มาเหมือนกันกล่าวเสริมอีกว่า
“พระพุทธเจ้าท่านฉลาดลึกล�ำ้ ในการสอนคนแต่ละคนแต่ละกลุม่ โดยท่านมีเทคนิควิธสี อนทีไ่ ม่เหมือนกัน โดยค�ำนึงถึง
บัวแต่ละเหล่า ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ จริตของแต่ละคนแต่ละกลุ่มด้วย ว่าควรจะสอนด้วยวิธีใด จึงปรากฏ
หลักค�ำสอนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา เช่น สติปัฏฐาน 4 โภชฌงค์ 7 เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดก็มาจากหลักอริยสัจ 4 ที่พระองค์ตรัสรู้ทั้งสิ้น”
ก่อนปิดการอบรมอาจารย์ได้สอนได้เตือนผูผ้ า่ นการอบรมให้ตระหนักว่า การอบรม10 วันนี้ เป็นการฝึกให้เราได้ปฏิบตั ิ
ตามค�ำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรือ่ งอริยสัจ 4 จนครบทัง้ การรักษาศีล ฝึกสมาธิดว้ ยอานาปานสติ และปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
ให้เกิดปัญญารู้ความจริงในตัวเราทั้งกายและจิต เพื่อให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริง โดยจัดหลักสูตรอย่างเข้มข้น
ให้ทุกคนได้อยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าหนักมาก
เพราะไม่คุ้นชินกับการปฏิบัติอย่างจริงจังเช่นนี้มาก่อน แต่พอสิ้นสุดการอบรมก็คงจะพอรู้แล้วว่า จิตของเราที่ถูกครอบง�ำ
ด้วยอนุสยั กิเลสทีเ่ ป็นต้นตอของความทุกข์มานาน จะคอยปฏิเสธต่อต้านไม่ให้เราปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากจึงจะบรรลุผล
การอบรมเพียงแค่ 10 วันแม้จะปฏิบัติอย่างเข้มข้น แต่ก็เป็นการฝึกในเบื้องต้นเท่านั้น หลังจากนี้เราจะต้องไปเผชิญ
กับโลกของความจริง ที่มีสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน ที่ท�ำงาน ในสังคมที่เราต้องพบปะผู้คนต่าง ๆ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราจะ
ไปนั่งหลับตาและอยู่ในบรรยากาศเช่นที่ฝึกปฏิบัตินี้ตลอดทั้งวันไม่ได้แล้ว แต่การมาปฏิบัติครั้งนี้แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้น
แต่กส็ ามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันให้เราสามารถไปเผชิญกับสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างมีสติและสัมปชัญญะได้มากขึน้ กว่าแต่กอ่ น
แต่ถา้ เราไม่พยายามฝึกจิตอย่างต่อเนือ่ งกิเลสทัง้ หลายก็จะมีอทิ ธิพลเข้ามาครอบง�ำเราอีก ดังนัน้ จึงขอให้ทกุ คนพยายามใช้เวลา
ในการปฏิบัติเช่นนี้ให้ต่อเนื่อง อย่างน้อยก็ในตอนเช้าและตอนเย็นก่อนเข้านอนทุกวัน ก็จะท�ำให้เราสามารถรักษาศีล
สมาธิและปัญญา มีสติ รูเ้ วทนาและสามารถวางอุเบกขาในทุกขณะจิตได้อย่างต่อเนือ่ งยาวนานมากขึน้ เรือ่ ย ๆ และหลังปฏิบตั ิ
ก็จะต้องไม่ลืมที่จะอุทิศบุญกุศลให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการท�ำเมตตาภาวนาด้วยทุกครั้ง นี่คือเส้นทางของธรรมะ นี่คือ
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวิถีทางให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริง
การอบรมครั้งแรกก็ผ่านไป นิพาดารู้สึกราวกับว่า ชีวิตใหม่ของเธอเริ่มต้นขึ้นแล้ว เธอพร้อมยอมรับการปฏิบัติ
อันมหัศจรรย์นี้แล้ว และกระหายที่จะแหวกว่ายลงไปในมหาสมุทรแห่งธรรมะราวกับปลาในน�้ำฉันนั้น
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัตินงชนกก็มารับคณะตามเวลา แล้วพาไปกราบหลวงพ่อซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนคร ฯ
เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งวัดก็อยู่ในอ�ำเภอใกล้เคียงกับที่ปฏิบัติธรรม แล้วพาไปส่งขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพมหานคร
(จบตอนที่ 8)
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IT Hero
Teacher COMP

15 แอปพลิเคชันฟรี
ส�ำหรับวัยเรียน

ตอนที่ 1

ทุกวันนี้ปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวัน
คือ สมาร์ทโฟน แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้ว
การเข้าถึงเทคโนโลยีก็ง่ายเพียงปลายนิ้ว ส�ำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา คงเคยใช้สมาร์ทโฟนในการเรียน หรือ
ในการค้นคว้ามาบ้าง แต่ถ้ามีแอปพลิเคชันช่วยก็จะท�ำให้
เราท�ำอะไรได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม เรามี 15 แอปพลิเคชันฟรี
ที่ จ ะมาช่ ว ยในการเรี ย น สามารถท�ำอะไรได้สะดวกและ
ง่ายกว่าเดิม โดยวันนี้จะมี 5 แอปพลิเคชัน มาน�ำเสนอ
จะมีแอปพลิเคชันไหนที่น่าสนใจ และน�ำไปใช้ในการเรียน
ได้อย่างเต็มที่บ้าง ไปดูกันเลยครับ

1. Evernote
Evernote คือ โปรแกรมคุณที่สามารถบันทึกรวบรวมข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่พิมพ์ขึ้นใหม่ ไฟล์เอกสาร
ไฟล์ภาพหรือไฟล์เสียง ได้ไว้ในโปรแกรมเดียวและสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นให้กับคนอื่น ๆ ได้
คุณสามารถใช้งานโปรแกรมทั้งด้วยการลงโปรแกรมนี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Windows, Windows 8, Mac OS X )
ลงโปรแกรมในอุปกรณ์พกพา (iOS, Android, Windows Phone, Blackberry, WebOS) หรือจะเลือกใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์
ก็ได้เช่นกัน
Evernote ให้บริการทั้งแบบไม่คิดค่าใช้บริการ (Free Account) และแบบคิดค่าใช้บริการเป็นรายเดือน/รายปี
(Premium Account) คุณสามารถสมัครใช้บริการโปรแกรมได้ง่าย ๆ เพียงแค่ใช้อีเมลของคุณ
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2. Tinycards
แอปพลิเคชันจาก Duolingo ที่จะช่วยให้คุณจดจ�ำบทเรียนได้ผ่านการจ�ำภาพ โดยแอปพลิเคชันนี้จะมี Flashcards
ทีเ่ ราสามารถทบทวนบทเรียนได้อย่างแม่นย�ำโดยแบ่งตามหัวข้อหลัก ๆ แถมยังจัดหมวดหมูไ่ ด้ดว้ ยตัวเราเอง นอกเหนือจากนี้
ถ้าเราอยากจะแชร์บทเรียนทีเ่ ราเซฟเอาไว้ให้เพือ่ นก็สามารถท�ำได้โดยง่ายอีกด้วย

3. Easy Study    
เคยประสบปัญหาเวลาจะเริม่ ทบทวนบทเรียน ไม่รจู้ ะเริม่ จากตรงไหน วิชาไหนก่อนหลังดี ไม่ตอ้ งกังวล เพราะแอป Easy Study
เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยเรือ่ งเวลาทีส่ ร้างมาเพือ่ แก้ไขเรือ่ งเหล่านีโ้ ดยเฉพาะ แค่เราใส่วชิ าทัง้ หมดทีเ่ ราต้องทบทวนลงไปในแอป
และใส่ ร ะยะเวลาของแต่ ล ะวิ ช าที่ เ ราต้ อ งการใช้ ใ นการทบทวน เพี ย งเท่ า นี้ เจ้ า แอปพลิ เ คชั น Easy Study
ก็จะช่วยค�ำนวณระยะเวลา และจัดเรียงวิชาให้ทงั้ หมด ท�ำให้เราแบ่งเวลาในการอ่านได้อย่างง่ายดายสุด ๆ เลยค่ะ เป็นประโยชน์มาก ๆ
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4. Remember The Milk
แอปตัวนีเ้ ป็นแอปพลิเคชันทีค่ ล้าย ๆ กับ Reminders ทีม่ มี าให้ใน iPhone แต่ความพิเศษของมันก็คอื เราสามารถลิสต์วชิ า
ทีต่ อ้ งอ่าน พร้อมกับลิสต์หวั ข้อคร่าว ๆ ลงไปได้ จึงเหมาะส�ำหรับผูท้ ต่ี อ้ งการจะอ่านทบทวนบทเรียนอย่างละเอียด และอีกทัง้
ยังเป็นตัวช่วยเตือนอีกด้วยว่าเราอ่านหัวข้ออะไรในวิชานัน้ ๆ ไปแล้วบ้าง ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานง่ายดายแต่มปี ระสิทธิภาพ

5. My Study Life
แนะน�ำแอพ ฯ ช่วยท�ำช่วยสอนการบ้านการเรียนไปแล้ว อยากแนะน�ำแอพฯ ช่วยจัดระบบระเบียบชีวติ การเรียนให้ลองโหลด
ไปใช้ดบู า้ ง My Study Life เป็นแอพ ฯ ทีช่ ว่ ยจัดตารางเรียนและตารางส่งงานส่งการบ้าน ลิงก์กบั โซเชียลต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้มี
การแจ้งเตือนได้ แถมยังมีลูกเล่นให้ตั้งค่าความส�ำเร็จในการท�ำการบ้านได้ด้วยว่าส�ำเร็จไปเท่าไหร่แล้ว หรือจะให้ตั้งเวลา
ส�ำเร็จในวันไหน ส่งงานในชัว่ โมงอะไรก็ตงั้ ไว้กระตุน้ ตัวเองได้
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

รู้จัก “ร่มร่อน”
กีฬาร่มร่อนล่องนภาท้าใจ....
กีฬาคว้าเหรียญทอง
ศึกเอเชียนเกมส์ 2018

บันจีจ
้ ม
ั พ์ กระโดดหอ เครือ
่ งเล่นท้าใจเหล่านีส
้ นุกแค่ไหนก็ตอ
้ งหลบทาง
ให้กบ
ั ร่มบิน กีฬาร่มร่อนเป็นหนึง
่ ในกีฬาท้าความสูง แต่กเ็ ป็นกีฬาทีใ่ ห้ความสุข
กั บ การท่ อ งเที่ ย วไปในตั ว มี ค นกล่ า วว่ า ไม่ มี กี ฬ าชนิ ด ไหนในโลกที่ จ ะให้
ความรู้สึกอิสระ เหมือนนกที่โผบินได้เท่ากับร่มร่อนอีกแล้ว

หลังจาก “ทีมร่มร่อนหญิง” ที่ประกอบไปด้วย นันท์ณภัส ภุชฌงค์ จันทิกา ใจสนุก เเละ
นฤภร วาทะยา ท�ำคะเเนนเสียน้อยสุด  2,045 คะเเนน จากการเเข่งขัน 6 รอบ ในประเภทบินลงเป้าเเม่นย�ำ 
คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้ส�ำเร็จ และทีมชายยังคว้าเหรียญทองแดง
ให้กับประเทศไทยด้วย ฉบับนี้ดรรชนีกีฬา จะพาไปรู้จักกับกีฬาชนิดนี้กัน
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“กีฬาร่มร่อน” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Paragliding” เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ
ที่ได้รับความนิยมสูง อุปกรณ์ในการแข่งขันหลัก ๆ ประกอบด้วยร่มร่อน ที่มีปีกรูปทรงลิ่มอากาศ สายร่ม
แถบผ้าที่ต่อจากสายพยุง และที่นั่งนักบิน พร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นหมวก ถุงมือ
แว่นกันแดด และรองเท้า รวมถึงการแต่งกายที่รัดกุม
ส�ำหรับประเภท Accuracy หรือลงเป้าหมายแม่นย�ำ ทีท่ มี สาวไทยคว้าเหรียญทอง และทีมชาย
ได้เหรียญทองแดงนั้น วิธีการแข่งขันคือนักกีฬาจะลอยตัวขึ้นไปในอากาศแล้วบังคับควบคุมทิศทาง
ให้รอ่ นลงมาเข้าใกล้จดุ ทีก่ ำ� หนดได้มากทีส่ ดุ โดยแต่ละคนในทีมจะได้โอกาสทัง้ หมด 6 ครัง้ คะแนนมาจาก
ระยะห่างระหว่างจุดที่ร่อนลงกับจุดที่ก�ำหนด ทีมที่คะแนนรวมน้อยที่สุด เป็นผู้ชนะ
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อุปกรณ์การบิน ทั้งหมด
หมวก (Helmet)

คุณต้องสวมใส่หมวกทุกครัง้ เพือ่ ป้องกัน
อุบัติเหตุ และบรรเทาความรุนแรง
ถ้าเป็นแบบ Full - Face ซึง่ ปิดคางและ
หูดว้ ย ก็จะมีความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
การหกล้มเพียงเล็กน้อย ก็อาจเป็น
อันตรายอย่างมากได้ หากคุณไม่ใส่หมวก
รองเท้าหุ้มข้อ (Flying Boots)

เพื่อป้องกันเท้าและข้อเท้า หากมีการ
แลนดิ่ง ที่ผิดพลาด หรือมีการหกล้ม

ถุงมือ (Glove)

ป้องกัน สายร่มบาดมือ เพราะ
สายร่มใหม่ ๆ จะมีความคม
หากถูกกระชากแรง ๆ อาจ
บาดมือได้
ชุดนักบิน (Flying Suit)

ดูสวยงาม ช่วยป้องกันแดด
ช่วยสร้างความอบอุ่น หากบิน
ในที่ อ ากาศเย็ น หรื อ บิ น สู ง
(ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง หนาวจริ ง ๆ) และ
ยังช่วยป้องกันการถลอก หากเกิด
การหกล้ม

ชุดที่นั่ง (Harness)
ส�ำหรับประกอบติดกับร่ม

แบ่งออกเป็น หลายรูปแบบ มีทั้ง
ส�ำหรับบินคู่ ส�ำหรับเด็ก ส�ำหรับสุนขั
(บินแทนเด็มกับเจ้าของ) และส�ำหรับ
บินแข่งโดยเฉพาะ ลักษณะคล้าย
การนอน ซึง่ จะต้านลมน้อย Harness
ทีด่ ี ต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันการกระแทก
ทีก่ น้ ด้านหลังและด้านข้าง รุน่ ใหม่ ๆ
จะมีการน�ำแอร์แบคมาผสมด้วย
และสุดท้ายต้องมีที่ใส่ร่มส�ำรอง

ร่มส�ำรอง (Reserve Parachute)

มีทงั้ แบบร่มกลม (Round Parachute) และร่มสามเหลีย่ ม (Delta Parachute) ร่มกลมจะบังคับทิศทางไม่คอ่ ยได้ แต่แบบ
สามเหลี่ยมซึ่งพัฒนาขึ้นมาทีหลัง จะสามารถบังคับทิศทางได้ดี ขนาดของร่มส�ำรอง ก็มีความส�ำคัญเช่นกัน ต้องเลือกใช้
ขนาดให้เหมาะสมกับน�ำ้ หนักขณะบิน เพือ่ ทีร่ ม่ ส�ำรองจะได้กางอย่างรวดเร็ว เวลาต้องการใช้งาน ความรวดเร็วในการกางของ
ร่มส�ำรอง จะอยู่ที่ประมาณ 2 - 4 วินาที หลังจากขว้างออกไป โดยขึ้นอยู่กับความเร็ว และน�้ำหนักขณะบินด้วย และอัตรา
การร่วงหล่นของร่มส�ำรองต้องไม่มากเกินไป โดยปกติอตั ราการร่วงหล่นของร่มส�ำรองจะอยูท่ ป่ี ระมาณ 4 - 6 เมตรต่อวินาที
การติดตั้งร่มส�ำรองที่ Harness จะติดตั้งที่ด้านล่าง ด้านข้าง หรือไม่ก็ด้านบน บริเวณตักนักบิน เพื่อความรวดเร็วและ
สะดวกในการใช้งานร่มส�ำรองควรน�ำออกมาพับใหม่ ทุก ๆ 6 เดือน หากไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากความชื้น อาจท�ำให้ผ้าร่ม
ที่พับไว้ เกาะตัวกันแน่น ท�ำให้ร่มกางยากใช้เวลาในการกางนาน หรือไม่กาง
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เครื่องวัดความสูง (Altimeter)

เพื่อบอกว่าเราอยู่ที่ความสูงเท่าไร อาจวัดเป็น
ความสูงเทียบจากจุดที่เทคอ็อฟ หรือความสูง
เหนือระดับน�้ำทะเล การท�ำงานของเครื่องวัด
ความสูง จะท�ำงานโดยวัดจากความกดอากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพราะเมือ่ สูงขึน้ ความกดอากาศ
จะลดลงเรื่อย
เครื่องวัดความเร็วลม (Wind Meter)

เพื่อวัดความเร็วลม ก่อนท�ำการออกบิน ว่าลมแรง
เกินไปหรือไม่ หากลมมีการเปลีย่ นแปลงความเร็วมาก
ภายในระยะเวลาเล็กน้อย หรือลมมีความเร็ว
เกินกว่า 32 กิโลเมตรต่อช่วโมง ไม่ควรออกบิน
ความเร็วทีเ่ หมาะสม จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 15 - 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
เครื่องบอกต�ำแหน่ง ความสูง อัตรา
การร่วงหล่น (GPS & Variometer)

GPS รุน่ ใหม่ ๆ ในปัจจุบนั เพียงเครือ่ งเดียว สามารถ
วัดได้ทงั้ ต�ำแหน่งบนพืน้ โลก ความเร็ว และทิศทาง
ในการเดินทาง ตลอดจนความสูง ในการบินแข่งขัน
นักบินทุกคนจะต้องมี GPS เพราะในการตรวจสอบ
ผลการบิ น จะใช้ ข ้ อ มู ล จาก GPS ซึ่ ง บั น ทึ ก
เส้นทางการบินไว้ ถ้าเป็นในสมัยก่อน กรรมการ จะต้อง
คอยถ่ายรูปไว้ เมือ่ นักบิน บินผ่านเส้นทางทีก่ ำ� หนด

เครื่องวัดอัตราการร่วงหล่น (Variometer)

เพื่อบอกว่า เราก�ำลังสูญเสียความสูง หรือมีความสูง
เพิม่ ขึน้ โดยอาศัยความกดอากาศในการท�ำงานเช่นเดียวกับ
เครื่องวัดความสูง แต่จะแสดงออกมาเป็นเสียงให้เรา
ได้ยิน ถ้าเราก�ำลังสูญเสียความสูง ก็จะมีเสียงโทนหนึ่ง
ดังขึ้นเพื่อบอกให้เรารีบบินออกไปจากบริเวณนี้ แต่ถ้า
เข้าเขตลมยก หรือได้รบั ความสูงเพิม่ ขึน้ ก็จะมีโทนเสียง
อีกแบบหนึ่ง ท�ำให้เรารู้ว่าเราควรบินอยู่ในบริเวณนี้
เพือ่ ท�ำความสูงให้ได้มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากขณะอยูบ่ นทีส่ งู
ซึ่งเป็นที่โล่ง เราไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบกับต�ำแหน่ง
ของเรา ว่าเราบินสูงขึ้นหรือต�่ำลง
ถุงลม (Wind Sock)

การสังเกตทิศทางลม ความเร็ว และการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วลม เป็นสิ่งส�ำคัญเสมอ ณ บริเวณ จุดเทคอ็อฟ
และจุดแลนดิ่ง ต้องมีถุงลมติดตั้งไว้ เพราะบางครั้ง
ลมอาจมีการเปลี่ยนทิศทางไป การดูลมจากถุงลม
จะท�ำให้เราไม่บินลงตามลม ซึ่งความเร็วลงพื้นจะสูง
ก่อให้เกิดอันตรายได้
เชือก หรืออุปกรณ์ ส�ำหรับปีนต้นไม้

บางครัง้ หากคุณสูญเสียความสูงบนยอดเขา หรือบริเวณ
ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ โดยไม่สามารถหาที่โล่ง ๆ ลงได้
ก็ต้องไปลงบนยอดไม้แทน การมีเชือกส�ำหรับปีน
ลงจากต้นไม้ ก็จะท�ำให้คุณสามารถลงจากต้นไม้
ได้อย่างปลอดภัย

สิ่งส�ำคัญ ที่ต้องมีติดตัวตลอด คือ

หมวกกันกระแทก ร้องเท้าหุ้มข้อ และถุงมือ ครับ
อ้างอิง : https://www.pptvhd36.com/sport/news/87883
http://www.thaiglider.com/th/story/32-flight-equipments.html
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พิชิตการออม
Money Man

การยื่นเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
หลาย ๆ คอลัมน์ทผ
ี่ า่ นมาเราได้รก
ู้ น
ั เกีย
่ วกับการลงทุนในประเภท
ต่าง ๆ ทัง
้ การลงทุนในกองทุนรวมทัว
่ ไป กองทุนรวมหุน
้ ระยะยาว (LTF)
กองทุนรวมเพือ
่ การเลีย
้ งชีพ (RMF) ซึง
่ 2 กองทุนหลังนีเ้ ป็นกองทุนรวม
ทีใ่ ช้ในการลดหย่อนภาษีได้ หลายท่านก็คงได้ไปซือ
้ กองทุนทีใ่ ช้ลดหย่อน
ภาษีไว้บ้างแล้ว ทีนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่า แล้วเราจะน�ำมา
ลดหย่อนภาษีตอนไหน
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การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะยื่น
ในช่วงต้นปีของทุกปี โดยผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องน�ำไป
แสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีตามที่
กฎหมายก�ำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคม
ของปีถดั ไป ซึง่ โดยทัว่ ไปนัน้ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ นั้น
จะใช้กันหลัก ๆ ก็จะมี 2 แบบ คือ ภ.ง.ด. 90 แบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับผูม้ เี งินได้กรณี
ทั่วไป และ ภ.ง.ด. 91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาส�ำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ประเภทเดียว
ส�ำหรับผูท้ มี่ เี งินได้มาจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว
หรือมีโบนัสประจ�ำปีนั้น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ก็คือ แบบ ภ.ง.ด. 91 ซึ่งเป็นแบบ
แสดงรายการภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาส� ำ หรั บ
ผูม้ เี งินได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวล
รัษฎากร ประเภทเดียว ซึ่งเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
ได้แก่ เงินได้เนือ่ งจากการจ้าง แรงงานไม่วา่ จะเป็นเงินเดือน
ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ
เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค�ำนวณได้จากมูลค่าของการ
ได้อยูบ่ า้ นทีน่ ายจ้างให้อยูโ่ ดยไม่เสียค่าเช่า เงินทีน่ ายจ้าง
จ่ายช�ำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช�ำระเงิน
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กล่าวคือเงินที่ได้จากการจ้างงานทั้งหมดนั่นหล่ะครับ
แต่สว่ นใหญ่มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ก็คงมีแค่สองอย่าง
คือเงินเดือนและโบนัส
ส�ำหรับผูท้ มี่ รี ายได้อนื่ นอกจากเงินเดือนค่าจ้าง
และโบนัสตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว  
ภ.ง.ด. 90 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา
ส�ำหรับผูม้ เี งินได้กรณีทวั่ ไป ซึง่ เป็นรายได้ตามมาตรา 40
(1) – (8)  แต่ส่วนใหญ่จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นรายได้
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล ซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะ
น�ำมาค�ำนวณรวมเพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หรือไม่กไ็ ด้ ทีนคี้ งสงสัยกันใช่ไหมครับว่า แล้วควรจะยืน่ หรือ
ไม่ยนื่ ดี โดยปกติแล้วดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั เงินฝาก จะถูกหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้น เราก็ค�ำนวณภาษีของเรา
ก่อนครับว่า ในปีนั้นเราเสียภาษีในอัตราเท่ากับหรือ
มากกว่า 15% ก็ไม่ตอ้ งน�ำมารวม เดีย๋ วจะท�ำให้เสียภาษี
มากขึ้นไปอีก แต่ถ้าคนที่ค�ำนวณแล้วพบว่าเราไม่ต้อง
เสียภาษีหรือเสียน้อยกว่า 15% ก็ให้นำ� มาค�ำนวณรวมกับ
รายได้อื่นด้วย เพื่อขอคืนภาษี ส�ำหรับเงินปันผล
ก็เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่เงินปันผลจะถูกหักภาษี
ณ ที่จ่าย 10% ถ้าเราค�ำนวณแล้วต้องเสียภาษีเท่ากับ
หรือมากกว่า 10% ไม่ตอ้ งน�ำมารวม แต่ถา้ ค�ำนวณแล้ว
เสียภาษีในอัตราน้อยกว่า 10% หรือไม่ได้เสียภาษีเลย
ก็ให้น�ำมายื่นค�ำนวณรวมด้วย เพื่อขอคืนภาษี ส�ำหรับ
อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาของปี 2561 ทีต่ อ้ งยืน่ ภาษี
ภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้ ก�ำหนดอัตราภาษี
ดังตารางนี้ครับ

บัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561
เงินได้สุทธิต่อปี
อัตราภาษี
0 – 150,000 บาท
ได้รับการยกเว้น
150,001 – 300,000 บาท
5%
300,001 – 500,000 บาท
10%
500,001 – 750,000 บาท
15%
750,001 – 1,000,000 บาท
20%
1,000,001 – 2,000,000 บาท
25%
2,000,001 – 5,000,000 บาท
30%
5,000,001 บาท ขึ้นไป
35%
ทีนี้หลายคนคงสงสัยต่อนะครับว่า แล้วเราจะค�ำนวณภาษีได้อย่างไร จริง ๆ แล้วไม่ได้ยากเลยนะครับทุกวันนี้
มีแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือค�ำนวณให้ได้ง่าย ๆ แต่ถ้าเราค�ำนวณเองก็ไม่ยากเลยครับ ส�ำหรับผู้ที่มีเงินได้หลักมาจาก
เงินเดือน สูตรค�ำนวณง่าย ๆ ต้องค�ำนวณ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นแรก
ขั้นสอง

หาเงินได้สุทธิ = รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน
หาเงินภาษีที่ต้องจ่าย = (เงินได้สุทธิ – 150,000) X อัตราภาษี

ขั้นแรก หาเงินได้สุทธิก่อนว่าอยู่ใช่ช่วงไหนของอัตราภาษี และถัดจากนั้นก็ไปดูว่าเงินได้สุทธิอยู่ในอัตราภาษีไหน
ก็จะเสียภาษีตามนัน้ ครับ ส�ำหรับการหาเงินได้สทุ ธินนั้ พอเรารูว้ า่ ปีหนึง่ จะต้องเราได้รบั เงินเดือนเท่าไรและได้โบนัสเท่าไรแล้ว
ก็จะน�ำมาหักค่าใช้จ่ายรายคน ซึ่งหักค่าใช้จ่ายได้ได้ถึง 50% แต่รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ของรายได้ หลังจากนั้น
ก็นำ� มาหักค่าลดหย่อนอีกนะครับ หลัก ๆ ก็หกั ค่าลดหย่อนส่วนตัวไปเลยคนละ 60,000 บาท  ถ้ามีสามีหรือภรรยาทีไ่ ม่มเี งินได้ก็
หักลดหย่อนได้อีก 60,000 บาท ถ้ามีบุตรอีกคือคนละ 30,000 บาท พ่อแม่มากกว่า 60 ปีและไม่มีรายได้ก็น�ำมาลดหย่อนได้
อีกคนละ 30,000 บาท แล้วหักด้วยค่าลดหย่อนอืน่ ๆ เกีย่ วกับการลงทุนไม่วา่ จะเงินสะสมกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เงินสะสม
เข้า กบข. เงินทีซ่ อื้ หน่วยกองทุน LTF RMF หรือเงินประกันชีวติ และเงินบริจาคเพือ่ การศึกษา ก็นำ� มาหักออกเป็นค่าลดหย่อนได้อกี
ตัวอย่างเช่น  ในปี 2561 คุณครูสมชายเป็นข้าราชการครูช�ำนาญการพิเศษ โสด มีเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท  
มีเงินวิทยฐานะ 5,600 บาทต่อเดือน สะสมเข้ากองทุน กบข. ทั้งปี 10,800 บาท ซื้อกองทุน LTF จ�ำนวน 40,000 บาท
สามารถค�ำนวนเงินได้สทุ ธิเท่ากับ ((30,000 X 12) + (5,600 X 12)) – 100,000 – 60,000 – 10,800 - 40,000 = 216,400 บาท
ก็จะตกในช่วงเงินได้สุทธิต่อปี 150,001 – 300,000 บาท ซึ่งเสียภาษีในอัตรา 5% ดังนั้นคุณครูสมชาย จะเสียภาษีเท่ากับ
(216,400 -150,000) x 5% = 3,320 บาท
เป็นอย่างไรกันบ้างครับส�ำหรับการค�ำนวณภาษี ไม่ยากเลยนะครับ ส�ำหรับใครที่มีรายได้สูงก็จะต้องเสียภาษีสูง
ตามไปด้วย แต่จะเสียภาษีให้น้อยลงหรือประหยัดภาษีได้ ก็ต้องมีค่าลดหย่อนภาษีเยอะ ๆ กันนะครับ และอย่าลืมไปดูว่า
ในปี 2561 ได้ใช้สทิ ธิลดหย่อนภาษีอะไรไปบ้าง ได้บริจาคอะไรไปบ้าง ก็นำ� มาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน หรือในปี 2561 ได้ใช้จา่ ย
ผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมาตรการช้อปช่วยชาติอะไรไปบ้าง ก็น�ำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันนะครับ ส�ำหรับฐาน
ของปี 2562 ที่จะยื่นในปี 2562 ก็เตรียมไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้นะครับ โดยเฉพาะการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ปีนี้
ก็จะหมดเป็นปีสดุ ท้ายแล้วนะครับ ถ้าไม่มกี ารต่ออายุอกี ดังนัน้ ถ้าเรามีการวางแผนภาษีทดี่ ี ก็จะท�ำให้เรามีเงินเหลือใช้เหลือเก็บ
และมีความสุขกับการด�ำรงชีวิตนะครับ
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แนวทางการช่วยเหลือ

เด็กที่มีปัญหา

ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

หมายถึง เด็กที่แสดงพฤติกรรมหรือ อารมณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน
เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์อยู่ในขั้นรุนแรง และเป็นไปอย่าง
ต่อเนือ
่ ง พฤติกรรมทีเ่ บีย
่ งเบนนีส
้ ง
่ ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ
ของเด็กและผู้อื่น ท�ำให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของตนเอง
มักแสดงออกดังนี้ ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความเก็บกดทางอารมณ์ และแสดงออก
ทางพฤติกรรมในลักษณะที่รุนแรงไม่เหมาะสมไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและวัฒนธรรม เช่น
ซน สมาธิสั้น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ก้าวร้าว ไม่สนใจฟังค�ำสั่ง รอคอยไม่ได้
ท�ำร้ายตนเอง เป็นต้น ทัง
้ นีเ้ ป็นผลมาจากความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน
้ ในตัวของเด็กเอง และ ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นกับเด็กกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง

สาเหตุของปัญหาด้านพฤติกรรม และอารมณ์ในวัยเรียน
สาเหตุต่าง ๆ ที่จะท�ำให้บุคคลมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
1. อาจเกิดจากความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ได้รบั บาดเจ็บทางสมอง หรือ ความผิดปกติ
ทางกายภาพอื่น ๆ
2. สาเหตุทางจิตวิทยา เป็นสาเหตุเฉพาะตัวบุคคล อาจไม่สามารถปรับอารมณ์และ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
3. สาเหตุจากสภาพแวดล้อม ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ เช่น สภาพครอบครัว
ไม่อบอุน่ แตกแยกขาดความสุข - การอบรมเลีย้ งดู ขาดการเอาใจใส่หรือรังเกียจ เด็กมีความคับข้องใจ
มีความเก็บกดทางอารมณ์ตั้งแต่เกิด - ปล่อยให้คนอื่นดูแล ทอดทิ้ง

96 วิทยาจารย์

แนวทางการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องด้านการเรียนรูแ้ ละบกพร่องทางสติปญ
ั ญา (LD และ MR)
ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก เด็กที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน การสะกดค�ำ และ
การค�ำนวณมักรู้สึกหงุดหงิด และรู้สึกด้อยที่ตนเองท�ำไม่ได้ทัดเทียมเพื่อน ๆ ดังนั้น เด็กอาจ
แสดงพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่น
		 หลีกเลี่ยงการอ่านการเขียน ท�ำสมุดการบ้านหายบ่อย ๆ
ต่อต้านค�ำสั่งแบบดื้อเงียบ ไม่ท�ำตามที่ครูสั่งหรือปฏิเสธโดยตรง ท�ำให้ดู
เป็นเด็กเกียจคร้าน
		 ไม่มีสมาธิในการเรียน ท�ำงานช้า ท�ำงานไม่เสร็จในชั้นเรียน
ท�ำงานสะเพร่า ความจ�ำไม่ดี เรียนได้หน้าลืมหลัง
รูส้ กึ ว่าตนเองไม่เก่ง รูส้ กึ ด้อย และไม่มน่ั ใจในตนเอง มักตอบค�ำถามว่า “ท�ำไม่ได้”
“ไม่รู้” และ “ไม่ทราบ”
รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน
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เด็กที่มีปัญหา Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก

		 พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ลุกจากที่นั่งบ่อยครั้ง ก่อกวนเพื่อนในชั้นเรียน
		 หุนหันพลันแล่น มักวอกแวกง่าย สนใจ ตามสิ่งเร้าภายนอก
		 ท�ำของหายบ่อย ไม่มีความรอบครอบในการท�ำงาน
		 ท�ำงานเสร็จช้า หลีกเลี่ยงที่จะท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้ความพยายาม
มีสมาธิเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ
		 ไม่สนใจฟังค�ำสั่ง
		 รอคอยไม่ได้ หงุดหงิดง่าย

เด็ก Autism

พฤติกรรมที่แสดงออก
		 ไม่เข้าใจฟังค�ำสั่ง
		 ต่อต้านค�ำสั่ง
		 ก้าวร้าว ท�ำร้ายตนเอง ในบางรายอาจท�ำร้ายผู้อื่น ร่วมด้วย
		 มีพฤติกรรมซ�้ำ ๆ เช่น เล่นสะบัดมือ หมุน โยกตัว
		 ไม่สามารถบอกความต้องการของตนองได้
		 หงุดหงิดง่าย เอาแต่ใจตนเอง

เด็กที่มีปัญหาด้านสังคม และด้านอื่นๆ

ลักษณะของบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาทางพฤติกรรม และอารมณ์ คือ บุคคลทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้
1. ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเช่นเด็กปกติทวั่ ไป และการทีเ่ ด็กไม่สามารถเรียนได้นนั้
มิได้มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบทางสติปัญญา การรับรู้และสุขภาพหรือความบกพร่อง
ทางร่างกายเท่านั้น
2. ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือครูได้
3. มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติ ในวัยเดียวกัน
4. มีความคับข้องใจและมีความเก็บกดทางอารมณ์
5. แสดงอาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย หรือมีความหวาดกลัว
เมื่อมีปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาทางด้านการเรียน เด็กอาจมีลักษณะเพียงข้อใดข้อหนึ่ง
หรือหลายข้อก็ได้ ปัญหาด้านพฤติกรรม และอารมณ์ที่แสดงออก จะต้องเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีระยะเวลาติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน
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“
เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับพัฒนาการของตนเอง
...ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
มีความเก็บกดทางอารมณ์

แสดงออกทางพฤติกรรม

ในลักษณะที่รุนแรงไม่เหมาะสม

“
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

คนอมทุกข์
เปิดดูในพจนานุกรม ไม่มคี ำ� ว่า “คนอมทุกข์” แต่มคี ำ� ว่า “คนอมโรค” ซึง่ มีความหมายว่า
“มี โ รคหลายอย่ า ง ลั ก ษณะของคนขี้ โ รค” ท�ำให้แปลความค�ำว่า “คนอมทุกข์”
ได้ คือ “มีทุกข์หลายอย่าง ลักษณะของคนเต็มไปด้วยทุกข์”
เมื่อเป็นเช่นนี้ แล้วเราจะท�ำตัวเป็นคนเต็มไปด้วยทุกข์กันท�ำไม
พูดถึงตรงนีก้ เ็ ลยนึกยาวไปถึงค�ำสอนเรือ่ ง “ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค” หรือ “อริยสัจ 4”
ที่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา แล้วก็วกเลยมาถึงเรื่องของเราในวันนี้ ...คนอมทุกข์

100 วิทยาจารย์

นักจิตวิทยาหลายค่ายให้ความเห็นเรือ่ งนีไ้ ว้วา่ ถ้าเราจะหนีจากความเป็น “คนอมทุกข์” เราก็ตอ้ งฝึกปฏิบตั ติ นเอง
ให้ห่างจากพฤติกรรมเหล่านี้
1.

ไม่มองโลกในแง่ร้าย การมองโลกในแง่รา้ ยอย่างเป็นนิสยั ก็จะเจอสิง่ ทีร่ า้ ย ๆ ตามมา อย่างหลีกไม่พน้

2.

อย่าน�ำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หลีกหนีความอิจฉาริษยาทั้งปวง อย่าลืมภาษิตที่ว่า

3.

เราต้องหัดมองเหตุผลตามความเป็นจริงให้ดี แล้วจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายมากมายถึงปานนั้น

“ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน” และฝึก “แข่งกับตัวเอง” อยู่เสมอ

ไม่มองตัวเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย คนที่อมทุกข์มักมองว่าตัวเองเป็นผู้เคราะห์ร้าย มีกรรมติดตัว

มาแต่ก�ำเนิด ไม่มีบุญ ไม่มีวาสนา ท�ำอะไรไม่เคยพบกับความส�ำเร็จ

4.

ไม่นั่งรอ “อนาคตที่ดีกว่า” เท่านั้น   เพราะมันจะน�ำไปสู่วังวนแห่งความทุกข์ การที่มัวนั่งรอว่า

5.

อย่าซุกปัญหาไว้ไม่ยอมแก้ไข คนที่มีความสุขคือคนที่แก้ไขปัญหาของตัวเองได้ แบบไม่ติดค้าง

เดี๋ยวก็สบายแล้ว เดี๋ยวสิ้นปีเงินเดือนก็จะขึ้นแล้ว หรือ เดี๋ยวปีหน้าก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้ว เป็นต้น
อย่าไปเสียเวลากับความสุขลม ๆ แล้ง ๆ หวังน�ำ้ บ่อหน้า เท่านัน้ เพราะนัน่ คือหนทางทีท่ า่ นจะพบแต่ความทุกข์
ได้ง่ายมาก ๆ
หัดเป็นคนยอมรับความผิดและพร้อมที่จะเผชิญกับมัน

6.

หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะการพัฒนาตัวเองย่อมพบแต่ความสุข และยิ่งเกิดความส�ำเร็จ

7.

หลีกเลี่ยงการบันดาลโทสะ การระงับอารมณ์และสติของตัวเองไม่ได้ นอกจากจะท�ำให้ตัวเองรู้สึก

8.

อย่าท�ำตัวเป็นคนขีบ
้ น
่ ถ้าเป็นคนขีบ
้ น่ เมือ่ ไร ท่านจะพบแต่ความเป็น “คนอมทุกข์” อย่างไม่สามารถ

9.

จากการพัฒนานั้นด้วยแล้ว ความเป็น “คนอมทุกข์” ก็จะค่อย ๆ หมดไป
ไม่มีความสุขเข้าไปอีก ยังเป็นการท�ำให้คนรอบข้างเหนื่อยหน่ายไปด้วย

จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะการบ่นถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด ที่เกิดจากการขาดความสุขนั่นเอง
และยังเป็นการตอกย�ำ้ ความเชือ่ ในสิง่ ทีผ่ ดิ และยอดแย่ของตัวเองอีกด้วย ผลตามมาก็คอื เพือ่ นฝูง ญาติมติ ร
รอบข้าง ก็จะพากันตีห่างออกไป
ไม่หมกตัวอยู่แต่ในบ้าน คนเราเมื่อพบกับความทุกข์ สิ่งที่ชอบท�ำก็คือการอยู่บ้าน ไม่อยากพบผู้คน

ซึง่ การกระท�ำเช่นนีบ้ อ่ ย ๆ จะกลายเป็นพฤติกรรมต่อต้านสังคม  และจะยิง่ ทุกข์มากขึน้ ทางทีด่ กี อ็ ย่าหมกตัว
อยู่คนเดียวจะดีที่สุด

รู้เช่นนี้แล้วก็ลองส�ำรวจตัวเองดูว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้บ้างไหม ถ้ามี ก็อย่าลืมลด ละ เลิกเสีย แล้วความสุข
ที่แท้จริงก็จะเข้ามาแทน
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“

คนที่มีความสุข

จะอยู่กับปัจจุบันและมองไปสู่อนาคต
พร้อมกับพยายามท�ำมันให้ดี

“

อีกมุมมองหนึง่ จากผลการวิจยั ของนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมือ่ ไม่นานมานี้ กล่าวไว้วา่
“ร้อยละ 40 ของความสามารถทีจ่ ะมีความสุขของมนุษย์นนั้ สามารถสร้างและควบคุมได้” ความแตกต่างระหว่าง
ชีวิตที่มีความสุขแลชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้น อยู่กับที่ความถี่และระยะเวลาของการเกิดสิ่งเหล่านั้น และงานวิจัย
ยังพบอีกว่าบุคคลที่ไม่มีความสุขหรือพวก “อมทุกข์” นั้น มักมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
1.

การยึดติดกับความเชื่อที่ว่า “ชีวิตมันยาก” คนมีความสุขแม้จะรู้ว่าชีวิตนั้นยาก แต่พวกเขา

2.

ความเชื่อที่ว่า “ไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลย” คนที่มีความสุขมักมองโลกในแง่ดี และเชื่อว่า

จะพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้เร็วที่สุด โดยไม่บ่นหรือโทษสิ่งแวดล้อม คนที่ไม่มีความสุขมักคิดว่า
ตัวเองเป็นเหยื่อของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยไม่ได้หาทางออก จากสถานการณ์นั้น
คนอืน่ จะเป็นคนดีเช่นกัน พวกเขาจะเปิดกว้างและเป็นมิตรกับคนทัว่ ไป ตรงกันข้ามกับคนทีไ่ ม่มคี วามสุข
พวกเขาจะเว้นระยะกับคนแปลกหน้าและไม่เชื่อใจใครง่าย ๆ

3.

การจดจ�ำแต่สิ่งที่ผิดพลาด แม้จะมีสิ่งดี ๆ มากมาย แต่เขาเลือกที่จะมองข้าม แล้วเน้น

4.

ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น และเต็มไปด้วยความริษยา พวกเขาคิดว่า คนที่ได้ดีนั้น

ไปที่สิ่งผิดพลาดแทน ส่วนคนที่มีความสุขจะมองตามความจริง และเลือกจะเน้นมองแต่สิ่งดี ๆ

ได้แย่งสิ่งที่เขาควรจะได้ไปหมดแล้ว

5.

การตัง
้ เป้าในการควบคุมชีวต
ิ ตัวเองและเน้นไปทีผ
่ ลลัพธ์ทจ
่ี ะต้องไม่ผด
ิ พลาด คนพวกนี้

6.

มีความกังวลและกลัวเกีย
่ วกับอนาคต คนทีม่ คี วามสุขมักมีพนื้ ทีแ่ ห่งจินตนาการ สิง่ ทีต่ วั เองชอบ

7.

ชอบนินทาและขีบ
้ น
่ จมอยูก่ บั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต และมักน�ำเรือ่ งราวเก่า ๆ กลับมาพูด รวมถึงยังขยายไปพูด

มักไม่ค่อยยืดหยุ่นกับแผนการทั้งปวง และมักคาดหวังสูง ผิดพลาดไม่ได้เลย

ในขณะที่คนที่ไม่มีความสุขจะเต็มไปด้วยความกังวลและกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง และพยายาม
ท�ำสิ่งต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้น
เรื่องอดีตของคนอื่น ๆ หรือชอบนินทานั่นเอง ในขณะที่คนที่มีความสุข จะอยู่กับปัจจุบันและมองไปสู่
อนาคต พร้อมกับพยายามท�ำมันให้ดี

จะสุขหรือทุกข์ ตัวเราเป็นคนเลือกเอง อย่าหัดเป็น “คนอมทุกข์” กันเลยจะดีที่สุด แม่นบ่ !!!
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

มนตราอินทรามูรอส
สภาพอากาศร้อนระอุในช่วงบ่ายของกรุงมะนิลา เล่นเอาผมเหงือ
่ โซก
เนือ
้ ตัวเหนียวเหนอะหนะไปหมด แต่กไ็ ม่ทำ� ให้ผมลดละความตัง
้ ใจในการเดิน
ส�ำรวจเมืองประวัติศาสตร์ อันถือเป็นจุดก�ำเนิดเมืองมะนิลาในปัจจุบัน

ภายในก�ำแพงหินตั้งตระหง่านยาวกว่า 10 กิโลเมตร คือ ที่ตั้งของเมืองโบราณ
อินทรามูรอส (Intramuros) ที่พวกสเปนได้ทิ้งให้ดูต่างหน้า หลังจากได้หลบลี้หนีหายไป
จากดินแดนฟิลิปปินส์นานกว่า 100 ปีมาแล้ว
จุดเริ่มต้นของอินทรามูรอสเกิดขึ้นหลังจากพวกสเปนสามารถยึดครองฟิลิปปินส์
ได้เป็นผลส�ำเร็จ จากนั้นก็ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นในบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำปาซิก (Pasig)
ในปี พ.ศ. 2114 (ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง) แล้วก่อก�ำแพงล้อมรอบเมืองทุกด้านไว้
ส�ำหรับป้องกันข้าศึกรุกราน พร้อมทัง้ ตัง้ ชือ่ เมืองใหม่นตี้ ามลักษณะเด่นทางกายภาพของเมืองว่า
อินทรามูรอส อันมีความหมายว่า “ภายในก�ำแพง”
ภายหลังจากนัน้ อีกหลายศตวรรษ ภายในเมืองขนาด 400 ไร่เศษนี้ เป็นทัง้ ศูนย์กลาง
การปกครอง การค้า การศึกษา และศาสนาอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิสเปนในตะวันออกไกล
โดยมีทงั้ พระราชวัง โบสถ์ ส�ำนักนางชี โรงเรียน รวมไปถึงบ้านขุนนางคหบดี ปลูกสร้างกระจายตัว
ทั่วทั้งบริเวณ
อินทรามูรอสอยูภ่ ายใต้การครอบครองของสเปนจนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2441 ก็ตกไปอยู่
ในมือของพวกอเมริกัน ซึ่งก�ำชัยชนะเหนือสเปน ทว่า อีกเกือบ 50 ปีให้หลัง อินทรามูรอส
ก็ประสบโศกนาฏกรรมครัง้ ใหญ่ เมือ่ ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของสมรภูมริ บระหว่างฝ่ายอเมริกนั
และฝ่ายญีป่ นุ่ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ผลการจากการสูร้ บท�ำให้เมืองทัง้ เมืองเสียหายย่อยยับ
เหลือสิ่งปลูกสร้างเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากภัยสงคราม
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ฉะนัน้ แล้ว ในปัจจุบนั สิง่ ปลูกสร้าง
ส่วนใหญ่ภายในอินทรามูรอสจึงผ่าน
การบูรณะมาแล้วแทบทั้งสิ้น ในขณะที่
มีอาคารจ�ำนวนไม่น้อยเสียหายยากเกิน
เยียวยา จนต้องย้ายไปปลูกใหม่ภายนอก
เปิดทางให้เกิดอาคารรุน่ ใหม่จำ� นวนหนึง่
เข้ามาแทนที่ จึงท�ำให้ภายในอินทรามูรอส
มีทงั้ อาคารเก่าใหม่ปะปนกัน ซึง่ นอกจาก
โบราณสถานอายุ ห ลายร้ อ ยปี แ ล้ ว
ภายในอิ ท รามู ร อสยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานที่ราชการ
บ้านพักอาศัย โบสถ์ โรงแรม ร้านอาหาร
ส�ำนักงานธุรกิจ ธนาคาร หรือแม้แต่
คอนโดมิเนียม!
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ทันทีทผี่ มเดินลอดประตูเมือง ซึง่ เจาะก�ำแพง
เป็นช่องโค้งที่กว้างมากพอจะให้รถยนต์สวนกันได้
เหมือนผมก�ำลังก้าวข้ามจากโลกปัจจุบนั กลับไปสูอ่ ดีต
แม้ว่าอาคารบ้านเรือนที่เห็นในช่วงแรก ๆ จะไม่ถึงกับ
เก่าคร�ำ่ คร่า แต่ผมก็รสู้ กึ ถึงความพยายามของชาวเมือง
ทีต่ อ้ งการรักษาบรรยากาศของเมืองเก่าเอาไว้ โดยปลูกสร้าง
อาคารตามรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบคลาสสิ ก
เพือ่ ให้กลมกลืนไปกับสภาพภูมทิ ศั น์โดยรวมของเมือง
ขณะก� ำ ลั ง เดิ น ๆ อยู ่ นั้ น มี ร ถม้ า บริ ก าร
นักท่องเทีย่ ววิง่ ผ่านหน้าผ่านหลังเสียงดังกุบกับมิได้ขาด
ทีเ่ ป็นรถสามล้อถีบก็มไี ม่ใช่นอ้ ย คันแล้วคันเล่าซึง่ ยังไม่มี
ผู้โดยสารแวะเวียนมาถามไถ่เชิญชวนให้ผมใช้บริการ
แต่เพราะผมเชื่อมั่นในพลังขาของตัวเอง และเห็นว่า
มิได้เร่งรีบอะไร จึงตอบปฏิเสธไปเสียทุกคัน
โบสถ์เซนต์ออกัสติน (St. Augustin)

คาซามะนิลา” (Casa Manila)
ไม่นานผมก็มาถึงย่านใจกลางเมืองเก่า ถนนในย่านนีจ้ ะปูดว้ ย
ก้อนหินทรง 4 เหลี่ยมขนาดย่อม ๆ เรียงต่อกันตลอดแนวถนน
ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความเป็นยุโรปขนานแท้ ส่วนบ้านเรือนในย่านนี้
ก็ปลูกสร้างได้สวยงามคลาสสิกมาก ๆ นี่ถ้าไม่ติดว่าอากาศร้อน
เหมือนเตาอบ ผมคงคิดว่าก�ำลังเดินอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่ง
แถบยุโรปแน่ ๆ
และแล้วผมก็มาถึงโบสถ์เซนต์ออกัสติน (St. Augustin)
ซึ่งจัดเป็นอัญมณีเม็ดเอกแห่งอินทรามูรอส เนื่องจากเป็นโบสถ์
เพียงแห่งเดียวที่เหลือรอดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นหนึ่ง
ในโบสถ์คริสต์ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศฟิลปิ ปินส์ดว้ ยอายุเก่าแก่กว่า
400 ปี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ยังไม่ทนั เข้าไปในโบสถ์ เห็นแค่เพียงบานประตูไม้แกะสลัก
ลวดลายวิจติ ร ก็ทำ� ให้รสู้ กึ ตืน่ ตาตืน่ ใจเสียแล้ว ครัน้ พอย่างเท้าเข้าไป
ในโบสถ์ ก็ยิ่งรู้สึกตื่นตาตื่นใจเข้าไปใหญ่ เพราะภายในตกแต่ง
ได้โอ่อา่ และสง่างามอย่างยิง่ โดยเฉพาะจิตรกรรมและประติมากรรม
บนซุ้มโค้งและเพดานที่สร้างสรรค์ได้ละเอียดละออมาก
เสร็จจากโบสถ์เซนต์ออกัสติน ผมเดินข้ามถนนไปยังอีกฝัง่
เพื่อตีตั๋วเข้าไปชมบ้านโบราณ ซึ่งดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ นามว่า
“คาซามะนิลา” (Casa Manila)
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มหาวิหารมะนิลา กับสวนพลาซ่าโรมา
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คาซ่ามะนิลา เป็นบ้านกึ่งหินกึ่งไม้ ซึ่งมีอายุราว ๆ 30 ปี
มานี่เอง แต่สร้างเลียนแบบบ้านเก่าในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัย
ทีส่ เปนยังเรืองอ�ำนาจ ฉะนัน้ คาซ่ามะนิลาจึงแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรม
แบบโคโลเนียลทีม่ กี ลิน่ อายความเป็นสเปนแฝงอยู่ รวมไปถึงเครือ่ งเรือน
และเครือ่ งใช้ไม้สอยภายในครัวเรือน ตลอดจนสะท้อนให้ถงึ การใช้ชวี ติ
ของครอบครัวคหบดีชาวฟิลปิ ปินส์ในอดีต
หลังจากที่ผมเดินชมบ้านโบราณจนรอบแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลา
ไปเยีย่ มชมสถานทีส่ ำ� คัญแห่งอืน่ ๆ ต่อไป จุดหมายปลายทางถัดไป คือ
มหาวิหารมะนิลา (Manila Cathedral) ซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ในประเทศฟิลิปปินส์ สร้างขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2124 ทว่าอาคารที่เห็น
ในปัจจุบันเพิ่งได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ราว ๆ 60 ปีมานี้เอง
เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะวิหารหลังเดิมถูกท�ำลายลงโดยภัยจาก
แผ่นดินไหวหลายครั้ง ส่วนครั้งล่าสุดถูกท�ำลายจากระเบิดในช่วง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จนพังทลายเกือบทัง้ หลัง หลังจากสงครามสิน้ สุดลง
ชาวเมืองได้รว่ มใจกันบูรณะวิหารขึน้ ใหม่ โดยรักษารูปแบบสถาปัตยกรรม
ที่คล้ายคลึงกับวิหารหลังเดิมก่อนปี พ.ศ. 2488 ไว้ให้ได้มากที่สุด
หลังจากที่ผมเข้าไปเยี่ยมชมด้านในของมหาวิหารมะนิลา
ทีม่ คี วามโอ่โถงและตกแต่งอย่างเรียบง่ายเรียบร้อยแล้ว ผมก็เดินไปยัง
สวนสาธารณะหน้าวิหารชือ่ ว่า “พลาซาโรมา” (Plaza Roma) ซึง่ ในสมัย
อาณานิคม เคยเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใช้จัดงานส�ำคัญ ๆ ต่าง ๆ
ใจกลางสวนสาธารณะแห่งนี้ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4
(King Charles IV) แห่งสเปน เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงคุณงามความดี
ของพระองค์ท่ีได้โปรด ฯ ให้ส่งวัคซีนไข้ทรพิษเข้ามายังฟิลิปปินส์
เป็นครั้งแรก

ผมนั่งชมนกชมไม้ภายในพลาซาโรมาครู่หนึ่ง พอพลังงานในตัวเริ่มฟื้นกลับ ผมก็ไม่รอช้าที่จะเดินไปยัง
ป้อมซานติอาโก (Fort Santiago) ซึ่งเป็นจุดหมายแห่งสุดท้ายในวันนี้
ใช้เวลาเดินเพียงแค่ 5 นาทีผมก็ถงึ ซุม้ ประตูของป้อมซานติอาโก ซึง่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของป้อม รวมไปถึง
เป็นสัญลักษณ์ของอินทรามูรอสด้วยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นซุ้มประตูหนึ่งเดียวที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้ง
มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก
หน้าบันของซุม้ ประตูแกะสลักจากไม้เป็นรูปนักบุญซานติอาโก มาตาโมโรส (Saint James Matamoros)
ซึง่ เป็นนักบุญคนส�ำคัญของสเปนบนหลังม้า แสดงเหตุการณ์ตอนท�ำสงครามทางศาสนากับพวกแขกมัวร์จนได้รบั
ชัยชนะ ซุ้มประตูแห่งนี้เคยได้รับความเสียหายจนหน้าบันพังทลายในช่วงสงครามครั้งที่ 2 แต่ต่อมาก็ได้รับ
การบูรณะขึ้นใหม่จนมีความสมบูรณ์
ในส่วนของก�ำแพงของป้อมซานติอาโกนัน้ พบว่าท�ำจากหินทัง้ หมด โดยมีความยาวรอบวงกว่า 600 เมตร
และมีคูน�้ำซึ่งขุดเชื่อมแม่น�้ำปาซิกโอบล้อมก�ำแพงไว้อีกชั้นหนึ่ง
ป้อมซานติอาโกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2133 นับเป็นป้อมปราการที่มีความส�ำคัญที่สุดของเมือง
เพราะเคยใช้เป็นศูนย์บญ
ั ชาการทางทหารของพวกสเปน รวมไปถึงพวกอเมริกนั มาก่อน ในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ญี่ปุ่นก็ได้ยึดป้อมซานติอาโกเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารด้วยเช่นกัน มีเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนับพันนาย
ถูกคุมขัง และได้จบชีวิตลงภายในป้อมแห่งนี้ในท้ายที่สุด

บ้านจ�ำลองโฮเซ่ ริซาล

ป้อมซานติอาโก (Fort Santiago)
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อีกหนึง่ ชีวติ ทีต่ อ้ งมาสังเวยความเหีย้ มโหดภายในป้อม
แห่งนี้ คือ วีรบุรุษของชาติฟิลิปปินส์ นามว่า โฮเซ ริซาล
(José Rizal) ซึ่งเป็นผู้น�ำของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราช
ของฟิลิปปินส์ในช่วงจักรวรรดินิยมสเปน เขาได้ถูกน�ำตัวมา
จองจ�ำที่นี่และถูกประหารในปี พ.ศ. 2439
เพื่อร�ำลึกของวีรกรรมและคุณงามความดีของเขา
รัฐบาลจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติและรวบรวม
ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเขา ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
บ้านที่เขาเคยพักอาศัยเมื่อยังมีชีวิต รวมไปถึงอนุสาวรีย์
ณ บริเวณสนามหญ้าภายในป้อมแห่งนี้ด้วย
อนุสาวรีย์โฮเซ่ ริซาล

108 วิทยาจารย์

ระหว่ า งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2
ป้ อ มซานติ อ าโกถู ก ท� ำ ลายจากระเบิ ด
ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ยังคงหลงเหลือซาก
สิ่งปลูกสร้างหลายอย่างให้ได้ศึกษา ทั้งที่เป็น
คุกใต้ดิน คลังแสง หอคอย และโรงเรือนทหาร
หลั ง จากเยี่ ย มชมส่ ว นต่ า ง ๆ ภายใน
ป้อมซานติอาโกเสร็จเรียบร้อย ก็เป็นเวลา
บ่ายคล้อยเต็มที ผมเลือกม้านั่งยาวตัวหนึ่ง
บริเวณใต้รม่ ไม้รมิ สนามหญ้าเป็นทีห่ ย่อนกาย
หย่อนใจ ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มเย็น
และอบอวลไปด้วยกลิน่ อายของประวัตศิ าสตร์
ที่แทรกซึมอยู่ทุกพื้นที่
ผมรู ้ สึ ก เคลิ บ เคลิ้ ม ใจจนไม่ อ ยาก
ลุกเดินออกไปไหน ถ้าเป็นไปได้กอ็ ยากนัง่ นิง่ ๆ
อยู่แบบนี้ไปอีกนาน ๆ แต่ก็ไม่สามารถท�ำได้
เพราะได้เวลาทีป่ อ้ มซานติอาโกจะปิดท�ำการแล้ว
จึงจ�ำเป็นต้องจากมา ทัง้ ๆ ทีใ่ จยังไม่อยากกลับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอินทรมูรอส
แอบร่ า ยมนตรามาสะกดใจผมหรื อ เปล่ า
จึงท�ำให้ผมคลัง่ ไคล้ใหลหลงได้มากมายขนาดนี้

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
กุมภ์ฯ ’62 เขียนที่ เสียมเรียบ.

ย�่ำ ANGKOR.
เหยียบ SIEM REAP.
ผม เชื่อว่า…..
ความรัก สามารถบันดาลให้มนุษย์

สร้า งสิ่ง สวยงามที่ยิ่ง ใหญ่ได้เหมือ น
พระเจ้าชาห์ จาฮาน สร้างอนุสรณ์สถาน
ความรักทีม่ ตี อ่ พระมเหสี นัน่ คือ “ทัชมาฮาล”

ความกลัว ก็ก่อให้เกิดสิ่งที่เกิน

ความคาดคิดของคนรุ่นหลังได้เช่นกัน
“ก�ำแพงเมืองจีน” นัน่ ไงครับ คือประจักษ์
แห่งความกลัวจากยุคจิ๋นซีฮ่องเต้....

ความศรัทธา เป็นอีกประการทีก่ ระตุน้

พลังสร้างสรรค์วเิ ศษให้มนุษย์ปลดปล่อยออกมา
เป็นนวัตกรรมให้โลกได้ตื่นใจ ซึ่งเราได้รับรู้
เห็น และประหลาดใจกันมาแล้ว
อาทิ : ถำ�้ อชันตา พุทธสถาน มรดกโลก
ทีย่ งิ่ ใหญ่แห่งพุทธศาสน์ ในประเทศอินเดีย...
มหาปิรามิด แห่งอียิปต์ ที่คนยุคนี้ยังคิด
ไม่ออกว่า คนครัง้ บรรพกาลคิดสร้างมาได้อย่างไร
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ทัง้ ความรัก ความศรัทธา และความกลัว
ของมวลมนุษยชาตินั้น ต่างเป็นอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ ขั้นพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิด
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์
ให้โลกมากมายตลอดมา.....
แต่... มีสองประการ ที่ผมควรกล่าว
ต่อเบือ้ งหลัง และทีม่ าของสิง่ มหัศจรรย์ของโลก.....
แม้นว่าแรงผลักดันภายในดังกล่าว คือ ความรัก
ความศรัทธา และความกลัว จะเป็นพลังนิรมิต
ให้เกิดขึ้นก็ตาม นั่นคือ.....
1. พลั ง สร้ า งสรรค์ ของมวลมนุ ษ ย์
ที่คั้นออกมาทั้งกาย จิต และปัญญา จากสมอง
ทั้งซ้ายและขวา!
2. อ�ำนาจสั่งการที่ยิ่งใหญ่ ที่สามารถ
บงการได้อย่างสัมบูรณ์ ยิง่ ทรงอ�ำนาจมากเท่าใด
ยิง่ สัง่ สร้างนวัตกรรมมหัศจรรย์ ได้สงู ค่าเท่านัน้
ฉะนั้น ยามใดที่เราได้ไปพบ สัมผัสกับ
สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ณ ทีใ่ ด ๆ ก็ตาม จงมองให้ทะลุ
เปลือกผิวแห่งความอลังการนั้น เราก็จะสัมผัส
ได้ถึงพลังอ�ำนาจบัญชา และรู้สึกได้ถึงชีวิต
จิตปัญญา และแรงงานของมวลมนุษยชน
และแน่นอนว่า การรีดเค้นศักยภาพนั้น
ย่อมสาหัสถึงเลือด เนื้อ และชีวิต อย่างมหาศาล
แต่เรามักลืมที่จะค�ำนึงถึงเสมอ เมื่อได้เห็น
ความยิง่ ใหญ่ในอดีตของบรรพชนทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์
ซึ่งผ่านมาแล้ว
วันหนึ่ง! …..
จู่ ๆ “โรงน�้ำชา” นักเขียนแนวปรัชญา
ความคิดในวิทยาจารย์คอลัมน์ “ประโยคสัญลักษณ์”
ทีท่ ราบว่า ผูอ้ า่ นวัยรุน่ ติดกันเกรียว!... โทรมาหา
เพื่อชวนไปลุย “เสียมเรียบ” (Siem Reap)
ประเทศกัมพูชา
ผมตอบตกลงด้วยความพร้อม โดยมี
เป้หนึ่งใบ รองเท้าผ้าใบ กับขาวม้าหนึ่งผืน
และเศษเงินติดตัวนิดหน่อย... อ้อ!... Passport
ที่ยังมีเวลาอายุเหลืออยู่เล็กน้อย เพียงเท่านี้
ผมก็ลุยโลกได้ล่ะครับ!
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“เรา” ร�ำ่ ลารัตติกาลสยามยามค�ำ่ ด้วยสายการบินทีม่ รี าคาต�ำ่
Low Cost ผมขอเติมอีกนิดว่า… แล้วแต่ความบังเอิญ Fluke
ฮ่าาาา… เพราะบางทีเที่ยวก็โดนราคาพอ ๆ กับ Business Class
แต่บริการคงเดิม
….. หนึ่ ง ชั่ ว โมง เราก็ ม าลอยอยู ่ เ หนื อ “ANGKOR”
อดีตมหาอาณาจักรโบราณทีย่ งิ่ ใหญ่ของขอม เขมร หรือขะแมร์
ผมมองไม่เห็นอะไรในความมืด “ต้นราตรี” ค�่ำคืนของ
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่จะก้าวข้ามไปสู่ปีใหม่
“โรงน�ำ้ ชา” ฉลาดทีเ่ ลือกจังหวะเวลาของการเคลือ่ นเปลีย่ น
ในการย้อนกลับไปสัมผัสกับซากที่เคยรุ่งเรืองแห่งอดีต... ผมนั่ง
ครุ่นคิดในใจ.....
และเขาคงไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะบอกผมหรอกว่า... แม้เราจะอยูก่ บั
ปัจจุบนั แต่ชวี ติ ก็ตอ้ งเคลือ่ นไปสูอ่ นาคต และอดีตก็ยงั มีรอ่ งรอย
ให้เรารับรู้ได้อยู่
เครือ่ ง Landing เมืองเสียมเรียบ เสียมราฐ เสียมรัฐ แล้วแต่
จะเรียก แต่คนกัมพูชา เขาเรียก Siem Reap เสมือนจะข่มนาม
ตามอดีตว่า ณ ทีน่ ี้ “สยามราบ” แล้ว... ก็ดนี ะ เราจะได้ลดความผยอง
ลงบ้าง!
คืนนั้น... ในบรรยากาศ Countdown ใน Siem Reap
คงไม่แตกต่างกันกับทั่วโลกของการเฉลิมส่งท้ายปีเก่า และ
เตรียมฉลองปีใหม่
หนุม่ - สาว - เฒ่า - เด็ก ชาวขะแมร์ ต่างเริงร่า สดใส ใต้แสง
ไฟหลากสี แถมมีพลุสวยให้ตื่นตา อาหารริมทางที่อบอวลด้วยฝุ่น
ซึ่งผมคุ้นเคยดีเหมือนอ�ำเภอชนบทในเมืองไทย.....
ผม ในสภาพที่คล้าย ๆ กันของงาน แต่ต่างที่ ท�ำให้ผม
เผลอหลับ ไปเมื่อยังไม่ข้ามคืน 00.00 น. ฮ่าาาา!
ปล่อยให้ครอบครัว “โรงนำ�้ ชา” เขาไปแทรกปนกับชาวขะแมร์
เสียมเรียบตามสบาย

อาหารเช้าสไตล์ ขะแมร์เบรคฟาสต์ ทีโ่ รงแรม
Lab - D (หลับดี) ชื่อเก๋ น่ารัก ชวนนอน...อิอิ!
เช้าของปีใหม่ ผมพาสังขารโทรมเดินตาม
“ครอบครัวโรงน�ำ้ ชา” ไปแทรกตัวในซากอดีตทีย่ งิ่ ใหญ่
ของ ANGKOR ณ ดินแดนของชนชาวขะแมร์ในยุคนี้
ซึง่ ทุกคนรูจ้ กั กันในนาม “นครวัด - นครธม” ทีไ่ ด้รบั รอง
ให้เป็นมรดกโลกโบราณสถานที่แรกของอินโดจีน
ในสายแดดจ้า เจือด้วยลมเย็นที่แผ่วผ่านมา
เป็นคราว ๆ ผมยืนอยูใ่ นซากประวัตศิ าสตร์ ยุคอาณาจักร
ฟูนัน อาณาจักรเจนละ (พ.ศ. 1093 – 1345)
มองเห็นเฟรมภาพประวัติศาสตร์เลื่อนไหล
ผ่านมโนผัสสะไปอย่างกระจ่างชัด.....

ภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ผูป้ ระกาศอิสรภาพ
จากชวา (1345)
มองเห็นความรุง่ แห่งอดีตกาลผ่านปราสาทหิน
อันโอฬาร แล้วพัฒนาจนเรืองรองสุด ณ ยุคพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7
กระทั่ง..... ถึงยุคพระเจ้าชัยวรมันปรเมศวร
กษัตริย์แห่ง ANGKOR องค์สุดท้าย
เมื่อทัพจากกรุงศรีอยุธยาตีเมืองพระนครได้
(1974) ท�ำให้อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่และรุ่งเรือง
ในที่สุด... ต้องล่มสลายลงไปในปี พ.ศ. 1976!
เป็นการสิ้นสุดยุค Angkor เขมรโบราณ!
(พ.ศ. 1345 – 1976)
ในบรรยากาศคราคร�่ำด้วยนักท่องเที่ยวกับ
ซากปราสาทโบราณ วันนั้น... แปลก... ที่ผมกลับเห็น
เป็นปราสาทอันงดงามทีถ่ กู สร้างด้วยแรงงานมหาศาล.....
ชีวติ และวิถใี นยุคนัน้ อยูค่ เู่ คียงกับเทพเจ้า และ
ธรรมชาติ โดยมี “ศรัทธา ความรัก และอ�ำนาจ”
เป็ น เค้ า โครงเดิ น เรื่ อ ง สร้ า งเรื่ อ ง แล้ ว จบเรื่ อ ง
เป็นวัน เดือน ปี เคลื่อนไปตามยุคสมัย
ทั้งหมด... ที่ผมมองเห็น ไม่เคยเปลี่ยนไปจาก
แนวพล็อตเรือ่ งหลัก คือ การเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ - รุง่ เรือง
แล้วเสือ่ มถอย ล่มสลายไป.!! เพียงแต่เปลีย่ นตัวละคร
ไปตามยุคสมัย
ผมตื่ น จากภวั ง ค์ เพราะ มรรค ทองศรี
(ผูส้ บื สกุลของโรงน�ำ้ ชา) วิง่ มาสะกิด... เพราะอยากเล่น
กับปู่ฅุรุชน
“ปู่ไป... เดินเที่ยวปราสาทกัน”!... ผมจึง
กลับมาสูโ่ ลกปัจจุบนั ทีพ่ ลุกพล่านด้วยผูค้ นนักท่องเทีย่ ว
มากมาย เป็นชีวิตวันนี้บนซากอดีต... ดังเดิม!
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ในวัย และวันนี้ ของ มรรค ทองศรี เขาคง
ไม่เข้าใจอะไรมาก แม้จะวิ่งซอกซอนไปทั่วในร่องรอย
อาณาจักรโบราณ แต่ “โรงน�้ำชา” ได้จารึกความคิด
ของเขาไว้แล้ว เพือ่ ว่าวันหนึง่ เด็กน้อยคนนีจ้ ะย้อนกลับไป
หาความหมายในสิ่งที่พ่อเขาได้เคยบันทึกไว้.....

ชีวิตเราแต่ละคนมิใช่ประวัติศาสตร์ ทว่าพลานุภาพ
ของมวลมหาประชาชนแต่ละยุคต่างหาก ที่ได้สร้างต�ำนาน
อันยืนยงมาให้คนยุคนี้ได้สัมผัสเรียนรู้ แม้จะเป็นเพียงซาก
ก็ยังทรงค่าชั่วนิรันดร์ Ever After: “ANGKOR” Story
และ… ประเด็นส�ำคัญ อยู่ที่ว่า… “พวกเขามีอยู่จริง
ในต�ำนานนี้!”
The important point is that… . “They really existed
in this legend”

HOTLINE – สายตรง
และแล้ว... ครูอมตะ สโมทานทวี คุณครูเกษียณไปเพียง
สองปี...
ก็ได้สังเวยชีวิตให้กับวิกฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อีกหนึ่งศพ ณ บ้านหว้าหลัง อ�ำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
กว่าสามสิบปีที่เรามักพูดว่า.....
... “ขอให้เป็นรายสุดท้าย เพื่อคืนสันติสุขสู่แดนใต้”.....
แล้ว... เสมือนภาวนาให้เพิ่มปริมาณความตาย ศพแล้ว
ศพเล่า ทั้งพุทธ - มุสลิม
สลับกับประโยคกล่อมใจว่า.....
... “เรามาถูกทางแล้ว...สถานการณ์ก�ำลังจะคลี่คลาย”.....
ค�ำถามคือ ใครจะเป็นศพต่อไป?..๚๛
“ฅุรุชน”
112 วิทยาจารย์

