บทบรรณาธิการ
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อนครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้อ่านทุกท่านครับ วารสารวิทยาจารย์ฉบับเดือนมกราคม 2561 ต้อนรับ
ทุกท่านสู่ศักราชใหม่ และต้อนรับเข้าสู่เดือนวันครู เดือนที่มีวันส�าคัญของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาทัว่ ประเทศ นัน่ คือ วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู
สืบเนื่องมาจากปี พ.ศ. 2499 ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจ�าปี
จอมพล ป. พิบลู สงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอ�านวยการคุรสุ ภา
กิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า “ที่อยากเสนอ
ในตอนนีก้ ค็ อื ว่า เนือ่ งจากผูเ้ ป็นครู มีบญ
ุ คุณเป็นผูใ้ ห้แสงสว่างในชีวติ ของเรา
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า “วันครู” ควรมีสักวันหนึ่ง ส�าหรับให้บรรดาลูกศิษย์
ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย”
กอปรกับความคิดเห็นของครูทแี่ สดงออกทางสือ่ มวลชนและอืน่ ๆ ทีล่ ว้ นเรียกร้อง
ให้มี “วันครู” เพื่อให้ร�าลึกถึงความส�าคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ
ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันครู” และให้
กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ครูและนักเรียนหยุดในวันนี้ คุรุสภาจึงได้
จัดงานวันครูขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา เพื่อร�าลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และเพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างครูกับประชาชน
ส�าหรับปี 2561 นี้ เป็นการจัดงานวันครูครั้งที่ 62 ภายใต้แก่นสาระ
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยจัดงานทัง้ ส่วนกลาง
ทีค่ รุ สุ ภาและส่วนภูมภิ าคทีส่ า� นักงานศึกษาธิการจังหวัดทัว่ ประเทศ ในโอกาสนี้
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน ตั้งใจพัฒนาตัวเอง
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ เพื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษาของชาติ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า
และ “ลูกศิษย์” ของพวกเราทุกคน เติบโตเป็น “คนดีและคนเก่ง” มีทงั้ วิชา
ความรูค้ วามสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันสร้างสังคมน่าอยู่ให้กับ
ประเทศชาติของเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป รวมทั้ง
ขอให้ทกุ ท่านทีม่ คี รูกลับไปคารวะครูในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 กันนะครับ
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สกู๊ปพิเศษ
ถวัลย์ มาศจรัส

การถวายพระราชสมัญญา พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

ความเป็นมา

วั นที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ซึง่ เป็นวันทีม่ คี วามส�าคัญยิง่ ของพสกนิกรชาวไทยทัว่ ทัง้ แผ่นดิน
ที่ได้พึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมให้ด�ารงชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสงบร่มเย็นมาอย่าง
ยาวนาน
ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2554 กอปรด้วย
ความเห็นของที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 เห็นสมควร
แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและในฐานะทีท่ รงเป็น
ครูแห่งแผ่นดิน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ได้มคี า� สัง่ กระทรวงศึกษาธิการที่
825/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา
สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยมีคณะอนุกรรมการ จ�านวน 27 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรสุ ภา เป็นอนุกรรมการทีป่ รึกษา ศาสตราจารย์พเิ ศษ ธงทอง
จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ศาสตราจารย์
กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ เป็นอาทิ เป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชกับการพัฒนาการศึกษาของมนุษยชาติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์
ล�าดับที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489

วั น ที ่ 5 พฤษภาคม พุ ท ธศั ก ราช 2493 พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามอย่างโบราณราชประเพณี ณ พระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง เฉลิมพระบรมนามาภิไธย ตามทีจ่ ารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน
พระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม”
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นับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการครองแผ่นดินโดยธรรม
เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม ด้วยพระวิรยิ ะอุตสาหะ น�าความเจริญรุง่ เรืองสูป่ ระเทศชาติ และประชาชน
อย่างไพศาล โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาไทย นัน้ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย
เป็นพิเศษ ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาของชาติมีความเจริญก้าวหน้าแผ่ขยายครอบคลุมทั้งในเมืองและ
ในชนบทโดยทั่วถึง
ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาของไทยพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและ
การศึกษาไทยที่ส�าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย
ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถในความเป็นครูและมีพระราชวิสัยทัศน์
ที่ทรงมองเห็นความส�าคัญของการศึกษาในอนาคตว่ามีความส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของมนุษย์ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พระราชกรณียกิจทีท่ รงปฏิบตั ิ
นอกจากในฐานะพระมหากษัตริย์ ซึง่ เป็นทีเ่ คารพสูงสุดของปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ยงั ทรงเป็นครูยงิ่ กว่า
ครูของแผ่นดิน เป็นทีเ่ ทิดทูนทัง้ ของพสกนิกรชาวไทยและเป็นทีน่ อ้ มเคารพของนานาอารยประเทศทัง้ หลายในโลก
พระราชภารกิจทีท่ รงปฏิบตั ิ เป็นพระราชภารกิจทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยของความเป็นครู
โดยเด่นชัด เป็นพระราชภารกิจที่ทรงต้องการเห็นพสกนิกรและมนุษยชาติได้รับการพัฒนาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ทัง้ ด้านวิชาการและความเป็นมนุษย์ทเ่ี พียบพร้อมดีงามอย่างสมดุล ระหว่างสติปญ
ั ญา
ความดี ความงาม ด้วยความวิริยะอุตสาหะที่จะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจความเป็นครูของพระองค์
ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทยและของมวลมนุษยชาติ
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พระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ

ในการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น อั ง คารที ่ 21 ธั น วาคม พุ ท ธศั ก ราช 2553 คณะรั ฐ มนตรี
ได้ลงมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระผูท้ รงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
พุทธศักราช 2554 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
แก่พสกนิกรชาวไทยสืบไปตลอดกาลนาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรายงานเสนอ โดยมีสาระส�าคัญสรุปถึง
พระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ดังนี้
1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะ
อุตสาหะ น�าความเจริญรุ่งเรืองสู่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างไพศาล โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจ
ด้านการพัฒนาการศึกษาไทย พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ส่งผลให้พัฒนาการศึกษาของชาติ
มีความเจริญก้าวหน้าแผ่ขยายครอบคลุมทัง้ ในเมืองและในชนบทโดยทัว่ ถึง ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษา
ของไทยพัฒนาก้าวหน้าครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ซึง่ เป็นคุณประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยและการศึกษาทีส่ า� คัญยิง่ ในประวัตศิ าสตร์การพัฒนา
ของประเทศไทย
2. พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระบบโดรงเรียนนั้น เริ่มจากใน พ.ศ. 2498
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนจิตรลดาขึ้นส�าหรับพระราชโอรส พระราชธิดา บุตร ข้าราชบริพาร
ในพระราชวัง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมเรียนด้วย ต่อมาเมื่อพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
เยีย่ มราษฎรบริเวณชายแดนทุรกันดารท�าให้ทรงทราบถึงปัญหาการขาดแคลนทีเ่ รียนของเด็กและเยาวชน จึงมี
พระราชด�าริให้จัดสร้างโรงเรียนให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชด�าริและอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเหลือ ทรงอุปถัมภ์ หรือ
ทรงให้ค�าแนะน�ามีจ�านวน 104 โรงเรียน จ�าแนกเป็นโรงเรียนประเภทต่างๆ ได้แก่
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2.1 โรงเรียนจิตรลดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างอาคารชัน้ เดียวในบริเวณสวนจิตรลดา และพระราชทาน
นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจิตรลดา” เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่
ชัน้ อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนทัว่ ไปเข้าไปเรียน และยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
2.2 กลุม่ โรงเรียนราชวินติ จัดตัง้ ตามพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยได้พระราชทานทีด่ นิ ส�านักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
เพื่อเป็นโรงเรียนส�าหรับบุตรหลานของข้าราชการส�านัก
พระราชวังและประชาชนในท้องถิ่นใช้เป็นที่เล่าเรียน และ
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกับเงิน
ที่มีผู้บริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรียน
2.3 โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนในพระบรม
ราชานุเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ โรงเรียนขึน้
ในวัดและอาราธนาพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยสอน
ในโรงเรียน โดยพระราชทานทุนทรัพย์สว่ นหนึง่ และทุนทีไ่ ด้รบั
บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล
2.4 กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า เป็นโรงเรียนที่สร้างขึ้น
ส�าหรับเด็กนักเรียนยากจนตามบริเวณชายแดนทุรกันดาร
ห่างไกลการคมนาคมโดยทรงพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์
และได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนร่มเกล้า”
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2.5 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชด�าริโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสร้างโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน เพือ่ สอนหนังสือให้แก่ชาวเขาและ
ประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร ท�าให้เยาวชนไทยภูเขาได้มโี อกาส
เรียนรู้หนังสือ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวง
อุปถัมภ์”
2.6 โรงเรียนวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช พระราชทานอาคารทีพ่ กั กองรักษาการณ์
วังไกลกังวลให้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียน และในปี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ได้มีการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการท�าให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคหรือชนบท
ห่างไกลได้มีโอกาสรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ไม่ด้อยกว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2.7 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เดิมคือ โรงเรียนราชวิทยาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทานนามโรงเรียน
ว่า “โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย” และทรงรับไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนทีร่ บั นักเรียนชายเปิดสอนสายสามัญ
ศึกษา มีจดุ มุง่ หมายอบรมนักเรียนให้มศี ลี ธรรมและวัฒนธรรม
อันดีงามและให้ฝกึ ฝนการกีฬา เพือ่ ช่วยมีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง

2.8 โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริ และอยู่
ในความดูแลของมูลนิธิ หรือองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด�าริเพื่อให้
โอกาสทางการศึกษาแก่บตุ รหลานของผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ใน
ความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
2.9 โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็น
โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้แก่ โรงเรียนรัชดาภิเษก
จ�านวน 10 โรงเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี เมื่อ พ.ศ. 2514
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ จ�านวน 5 โรงเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา
เมื่อ พ.ศ. 2530 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2531
และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จัดตัง้ ขึน้ เนือ่ งในโอกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อ พ.ศ. 2539
3. พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน ทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งโครงการ
พระดาบสขึน้ ด้วยความห่วงใยต่อพสกนิกรทีต่ อ้ งการแสวงหา
ความรู้ แต่ขาดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ ท�าให้พลาดโอกาส
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตนเอง โดยโครงการ
พระดาบสได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เปิดท�า
การสอนวิชาชีพแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพได้ตามแนวพระราชด�าริ
4. พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การพระราชความรู ้ แ ละการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยแก่ประชาชนผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�าริทที่ รงตัง้ ขึน้ ใน 6 ภูมภิ าค เพือ่ เป็น
แหล่งรวมสรรพวิชา วิชาการ การค้นคว้าทดลอง และการสาธิต
ด้านเกษตรกรรมเพือ่ เผยแพร่ความรูส้ า� หรับน�า้ ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
ของเกษตรกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 ภูมิภาค ได้แก่
4.1 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

4.2 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบลกะลุวอเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส
4.3 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ ตั้งอยู่ที่ต�าบลสนามไชย อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
4.4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ตัง้ อยูท่ บ่ี า้ นนานกเค้า ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร
4.5 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ ตัง้ อยูบ่ ริเวณพืน้ ทีป่ า่ ขุนแม่กวง อ�าเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
4.6 ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�าริ ตั้งอยู่ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัด
เพชรบุรี
5. ในการส่งเสริมการศึกษาของชาติให้มคี วามเจริญ
ก้าวหน้า ทรงริเริม่ โครงการทีส่ ง่ เสริมการศึกษาและการจัดตัง้
ทุนการศึกษา โดยทรงสละพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จดั ตัง้
กองทุนต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของชาติอย่าง
หลากหลาย อาทิ ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนพระราชทานแก่นกั เรียนชาวเขา ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
6. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 ด้วยความส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ การศึกษาของชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร นิสติ นักศึกษา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา
“พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
พุทธศักราช 2554

ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 17 – 23
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ข�าเกิด

ย้อนรอยอดีตศึกษานิเทศก์ เมื่อคราแรกเริ่ม

อาจารย์สมพงษ์ พละสูรย์
: ครูค�ำหมำน คนไค เจ้ำของบทประพันธ์ “ครูบ้านนอก” ที่โด่งดัง
ตอนผมเขี ย นหนั ง สื อ “โลกในใจของบุ ญ ถึ ง ” รู้ สึ ก ไม่ ค่ อ ยมั่ น ใจเท่ า ไหร่ เพราะยั ง มื อ ใหม่ หั ด ขั บ
เลยส่งไปให้คุณประภัสสร เสวิกุล และอาจารย์สมพงษ์ พละสูรย์ (ครูคาำ หมาน คนไค) อ่าน ก็ได้รับกำาลังใจ
จากทั้งสองท่านเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมพงษ์ (ตอนนั้นท่านเป็นรองเลขาธิการคุรุสภา)
ท่านเขียนให้กำาลังใจมาเยอะมาก ท่านบอกผมว่าอยากให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชนบทในภาคกลาง
เยอะๆ เพราะไม่มีใครเขียน ส่วนท่านจะคุ้นชินเขียนถึงเด็กๆ ในอีสาณมากกว่า ผลพวงจากครั้งนั้น
พ.ศ.2539 ท่านเชิญผมไปร่วมเป็นคณะทำางานเขียนหนังสือประวัติครู และสืบเนื่องมาเป็นผู้เขียนบทความ
ลงในวารสารวิทยาจารย์ ของคุรุสภามาจนถึงทุกวันนี้
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รู้สึกใจหายที่ท่านจากไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559
ท่ า นอาจารย์ จ รู ญ มิลินทร์ได้เขียนประวัติท่านอาจารย์
สมพงษ์เพือ่ ลงตีพมิ พ์ในหนังสือประวัตคิ รู ผมได้รว่ มประชุม
พิจารณาต้นฉบับด้วย จึงทราบว่า อาจารย์สมพงษ์ทา่ นเคยเป็น
ศึกษานิเทศก์ที่อุบลราชธานีถึง 12 ปี จึงขอน�ามาสรุป
เล่าย้อยรอยประวัติและผลงานอดีตศึกษานิเทศก์ท่านนี้
โดยสังเขปครับ
อาจารย์สมพงษ์ พละสูรย์ เกิดเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม
พ.ศ. 2480 ที่บ้านดอนเมย ต�าบลนาจิก อ�าเภออ�านาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรคนเดียวของนายยอด กับ
นางทุม พละสูรย์
การศึกษาขัน้ ต้น เข้าเรียนชัน้ ประถมปีที่ 1 ทีโ่ รงเรียน
ประชาบาลต�าบลนาจิก 4 วัดบ้านดอนเมย นายสมพงษ์
เป็นเด็กฉลาด ฝักใฝ่ในการเรียน เมือ่ เรียนจบชัน้ ประถมปีที่ 4
บิดามารดาอพยพครอบครัวไปท�ามาค้าขายในตัวจังหวัด
เพื่อให้อาจารย์สมพงษ์ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมประจ�า
จังหวัด คือ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ใน พ.ศ. 2492
ในระหว่างเรียนชั้นมัธยม บิดามารดาถึงแก่กรรมทั้ง 2 คน
อาจารย์สมพงษ์กไ็ ด้มาอาศัยอยูก่ บั ญาติและญาติได้สง่ เสีย
ให้เรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 ใน พ.ศ. 2498
เนือ่ งจากอาจารย์สมพงษ์เป็นนักเรียนเรียนดี จึงได้
รับคัดเลือกให้ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับฝึกหัดครูที่โรงเรียน
ฝึ ก หั ด ครู บ ้ า นสมเด็ จ เจ้ า พระยา ใน พ.ศ. 2498 ได้ รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุน่ แรก ใน พ.ศ. 2500
แล้วได้รบั ทุนเรียนต่อชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง
(ป.กศ.ชั้นสูง) ในวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ในปีเดียวกันนัน้ เอง ท่านก็สมัครสอบชัน้ ประโยคเตรียมอุดมศึกษา
แผนกอักษรศาสตร์ได้อีกด้วย
อาจารย์สมพงษ์เรียนส�าเร็จได้รบั วุฒปิ ระกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) เป็นรุ่นแรก อีกเช่นกัน
ใน พ.ศ. 2502 และได้รับการบรรจุเข้าเป็นครูในปีนี้เอง
ต่อมาไม่นานก็สอบได้รับวุฒิประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
ใน พ.ศ. 2503
พ.ศ. 2507 ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
ปริญญาตรี ทีว่ ทิ ยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพฯ

ส�าเร็จได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ใน
พ.ศ. 2509 และ พ.ศ. 2511 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทที่ Colorado State College รัฐโคโลราโด
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับทุน AID ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ส�าเร็จได้รบั ปริญญา Master of Arts (M.A.)
ใน พ.ศ. 2512
อาจารย์สมพงษ์เข้ารับราชการต�าแหน่งครูตรี
โรงเรียนบ้านอ�านาจ ต�าบลอ�านาจ อ�าเภออ�านาจเจริญ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี สั ง กั ด กองการประถมศึ ก ษา
กรมสามัญศึกษา ใน พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506 ไปช่วย
ราชการท�าการสอนที่โรงเรียนบ้านไก่ด�า ต�าบลไก่เขี่ย
อ�าเภออ�านาจเจริญ พ.ศ. 2509 ช่วยราชการท�าหน้าที่
ครูวิชาการ ส�านักงานศึกษาธิการอ�าเภออ�านาจเจริญ
และในปีนนั้ เองก็ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นศึกษานิเทศก์จงั หวัด
อุบลราชธานี สังกัดกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2513 ได้เลือ่ นขึน้
เป็นศึกษานิเทศก์โท ท�าหน้าทีห่ วั หน้าหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2518
ปรับต�าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ ระดับ 6 ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2520 ช่วยราชการกรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2521 โอนมาเป็นนักวิชาการศึกษา 7
ต� า แหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ า ยพั ฒ นาหลั ก สู ต รประถมศึ ก ษา
ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ พ.ศ. 2528 เป็ น
นักวิชาการศึกษา 8 ต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์แนะแนว
การศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ พ.ศ. 2533 ได้รบั อนุมตั ิ
ให้ไปด�ารงต�าแหน่งในองค์กรของรัฐ ต�าแหน่งรองเลขาธิการ
คุ รุ ส ภา พ.ศ. 2537 ลาออกจากราชการต� า แหน่ ง
นักวิชาการศึกษา 8 ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา
ติดต่อกันถึงวาระที่ 3 ใน พ.ศ. 2542
แม้จะพ้นวาระการด�ารงต�าแหน่งทีค่ รุ สุ ภา ท่าน
ก็ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ทางราชการอีกหลายปี เช่น
พ.ศ. 2542 – 2544 เป็นทีป่ รึกษาส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2544
เป็นกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
วุฒสิ ภา พ.ศ. 2544 – 2546 เป็นผูช้ า� นาญการในส�านักงาน
ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ นอกจากนั้น ยังปลีกเวลาให้แก่
ภาคเอกชน โดยรับเชิญเป็นทีป่ รึกษาหน่วยงานทางวิชาการ
เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นต้น
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อาจารย์สมพงษ์เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถทัง้ ในการสอน การนิเทศ
การศึกษา การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ เป็นนักพูด นักคิด นักเขียน ผลงานของ
อาจารย์สมพงษ์ในด้านวิชาการ วิชาชีพ และสื่อสารสัมพันธ์ มีเป็นจ�านวนมาก
ที่ส�าคัญและสร้างชื่อเสียงให้แก่ท่านมากที่สุดคือ งานเขียน ท่านได้เล่าไว้
ในหนั ง สื อ “ชี วิ ต สมพงษ์ พละสู ร ย์ ค� า หมาน คนไค มหั ศ จรรย์ ยิ่ ง นั ก ”
ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้าพเจ้าเขียนหนังสือหลายเล่ม ทั้งเรื่องสั้น บทความ สารคดี เช่น
จดหมายจากครูบ้านนอก (ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2522)
บ้านโพนทราย (ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี 2524) ... หนังสือของ
ข้าพเจ้ามีดงั นี้ นิยาย ได้แก่ ครูบา้ นนอก ฆ่าราชการครู (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
บักเซียงน้อย บักสีเด๋อ บ้านโพนทราย ตักเงินจากบ่อ รวมเรื่องสั้น จดหมาย
จากครูคา� หมาน คนไค บันทึกครูประชาบาล หัวอกศึกษา ประสาคนภูธร ประสา
ครูบา้ นนอก ไม้บรรทัดคด ครูบา้ นนอกขีเ่ รือบิน ปากอิสาน สารคดี ข้ามโขงไปลาว
เที่ยวบาหลี ทางก้าวหน้าของครูมืออาชีพ 199 กระบวนท่าของครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพยุคปฏิรูปการศึกษา การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
การฝึกกระบวนการคิดโดยการปฏิบัติ หนังสือส�าหรับเด็ก ยอดกับทองเด็ก
อีสาน อาร์ทกับดอกหญ้า เพื่อนรักเพื่อนแท้ เหตุเกิดที่บ้านโพนทราย ชีวิตใหม่
(ได้รับรางวัลจากธนาคารกรุงเทพฯ)...”
งานเขียนของท่านทีเ่ ป็นบทความและเรือ่ งสัน้ ในช่วงระยะเวลา 20 กว่าปี
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา มีมากมาย และได้ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทงั้ รายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือน ทีม่ ชี อื่ เสียงทัง้ หลาย เป็นบทความเกีย่ วกับการศึกษา
สังคม และวัฒนธรรม ประมาณ 2,500 เรื่อง ส่วนที่เป็นเรื่องสั้นที่ลงพิมพ์ใน
วารสารรายเดือน มีประมาณ 350 เรื่อง
ในบรรดางานเขียนประเภทนวนิยาย เรื่องที่สร้างความโด่งดังให้แก่
ท่านมากที่สุด คือ นวนิยายเรื่อง ครูบ้านนอก ซึ่งนอกจากจะโด่งดังอยู่ใน
ประเทศไทยหลายทศวรรษแล้ว ยังแพร่หลายไปยังนานาประเทศอีกด้วย
ซึง่ ท่านได้เล่าไว้ในค�าน�าของผูป้ ระพันธ์ ในการพิมพ์ครัง้ ที่ 12 ของนวนิยายเรือ่ ง
“ครูบ้านนอก” ความตอนหนึ่ง ว่า
“...นิยายเรื่องครูบ้านนอก มีความเป็นมาดังนี้ ในปี 2518 ในขณะที่
ผมเป็นข้าราชการครูในจังหวัดอุบลราชธานี ผมได้เขียนเรื่องสั้นชุดหนึ่ง จาก
ประสบการณ์ที่ได้สัมผัสด้วยตนเอง ผสมผสานกับเรื่องราวที่ผมได้รับรู้ จาก
ค� า บอกเล่ า ของครู แ ละชาวบ้ า น ที่ เ คยรู ้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ แ ละเรื่ อ งราวของ
ครูประชาบาลในท้องถิน่ เรือ่ งสัน้ ชุดนัน้ มีสาระเกีย่ วกับความเป็นอยูข่ องครูประชาบาล
จังหวัดอุบลฯ ในช่วง พ.ศ. 2500 – 2519 หนังสือเล่มนั้นชื่อ บันทึกของ
ครูประชาบาล ประกอบด้วยเรื่องสั้น 69 ตอน ตอนละประมาณ 1 หน้า
กระดาษฟุลสแก๊ป ผมขอให้ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง (ขณะด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดี
กรมสามัญศึกษา) เขียนค�าน�า และท่านได้กรุณาเขียนค�าน�าให้ เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2519 ... หนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นประเภท
นวนิยายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2519
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ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2520 บุคคลคณะหนึ่งไปพบผมที่บ้านพัก
ในเมืองอุบลฯ...บุคคลดังกล่าว ขอซือ้ ลิขสิทธิห์ นังสือ บันทึกของครูประชาบาล
เพือ่ น�าไปสร้างภาพยนตร์ ผมแย้งว่าหนังสือเล่มนัน้ เป็น รวมเรือ่ งสัน้ ไม่มพี ระเอก
นางเอก คงไม่เหมาะที่จะน�าไปสร้างภาพยนตร์ ผมเสนอว่า ถ้าบุคคลคณะนั้น
เห็นว่าสาระของบันทึกของครูประชาบาล ควรสร้างเป็นภาพยนตร์ ผมจะเขียน
นิยายขึ้นใหม่ให้มีสาระตามบันทึกของครูประชาบาล บุคคลคณะนั้นเห็นด้วย
แต่ขอร่วมวางโครงเรือ่ งพร้อมทัง้ ขอตัง้ ชือ่ เรือ่ งว่า ครูบา้ นนอก ...ผมขอให้บคุ คล
คณะนัน้ เขียนบทภาพยนตร์ และผมก็จะเริม่ เขียนนิยาย...หนังสือครูบา้ นนอก
พิมพ์เสร็จพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอก ฉายในกรุงเทพฯ ในต้นปี 2521
หนังสือครูบา้ นนอกได้ถกู พิมพ์หลายครัง้ โดยหลายส�านักพิมพ์...การพิมพ์ครัง้ นี้
จึงถือเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 12 ของส�านวนภาษาไทย
การแปลและพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศมีดงั นี้ ค.ศ.1980 (พ.ศ. 2523)
พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่น ครั้งแรกในชื่อออกเสียงว่า “อินาคาโนคิโอชิ” (Inaka no
Kyoshi) โดยส�านักพิมพ์สถาบันอิมูรา และพิมพ์อีกถึงครั้งที่ 5 เมื่อ ค.ศ.1996
(พ.ศ. 2539) ส�านวนภาษาอังกฤษชือ่ เรือ่ ง The Teachers of MadDog Swamp
พิมพ์โดยส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ค.ศ.1982
(พ.ศ. 2525) พิมพ์ครั้งที่ 2 โดย Silkworm Book ส�านักพิมพ์สุริวงศ์ เชียงใหม่
ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ส�านวนภาษาอูดู (Urdu) ชือ่ เรือ่ ง The Death of Dream
พิมพ์โดยสถาบัน MASHAL เมือง Lahore ประเทศปากีสถาน เมือ่ ค.ศ. 2003...”
งานส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท่านท�าควบคู่ไปกับงานเขียน คือ การเป็น
วิทยากร โดยเป็นวิทยากรมาโดยตลอดตั้งแต่เป็นครูในโรงเรียนประชาบาล
เป็นศึกษานิเทศก์ เป็นนักวิชาการ เป็นผู้บริหารที่คุรุสภา นอกจากเป็นวิทยากร
ในประเทศแล้ว ท่านยังได้รับเชิญร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในต่างประเทศ
หลายครั้งที่ส�าคัญ เช่น พ.ศ. 2523 ประชุมวรรณกรรมที่เมืองมนิลา ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ พ.ศ. 2524 ประชุมวรรณกรรมและวัฒนธรรมทีม่ หาวิทยาลัยแห่งชาติ
แคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2525 บรรยายเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม
และสังคมไทย ให้แก่คนไทยในนครนิวยอร์ก วอชิงตันดี.ซี. และลอสแอนเจลิส
ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535 เสนอรายงาน Country Report ในที่ประชุม
สภาครูอาเซียนทีป่ ระเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2540 เป็นผูบ้ รรยายผูห้ นึง่ ในการประชุม
สมาคมครูของมูลนิธิชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ
อาจารย์สมพงษ์ได้ให้ขอ้ คิดในการท�างานของตน ตลอดจนความส�าเร็จ
ที่น่าภาคภูมิใจไว้ในประวัติซึ่งน�ามาลงไว้ในหนังสือชีวิตสมพงษ์ พละสูรย์
เล่มเดียวกันความตอนหนึง่ ว่า “...ข้าพเจ้าไม่อาจอ้างตนได้วา่ ท�างานเพือ่ สังคม
เพราะงานที่ท�าส่วนใหญ่เป็นงานราชการ ซึ่งข้าพเจ้าต้องท�าตามระเบียบและ
กฎหมาย ข้ า พเจ้ า ท� า งานด้ ว ยความส� า นึ ก สุ จ ริ ต ค� า สอนของพ่ อ แม่ แ ละ
เครือญาติ ท�าให้ข้าพเจ้าท�างานด้วยใจสุจริต ข้าพเจ้าท�างานโดยไม่ยึดมั่น
ในยศต�าแหน่ง แต่ถอื ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ เมือ่ มีโอกาสจึงคิดและท�า
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ
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ต�าแหน่งทางราชการของข้าพเจ้าไม่ใหญ่ไม่เล็ก
งานราชการทีข่ า้ พเจ้าปฏิบตั มิ สี ว่ นร่วมคิดและร่วมท�า (อย่างมาก)
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการศึกษา และวงการครูของชาติ ได้แก่ หลักสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ. 2521 แผนการสอนชั้น ป.1 – 6 ของ
กรมวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 ของคุรุสภา
และจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ของคุรุสภา...”
ในด้านความเป็นครู ท่านเชือ่ มัน่ ว่าตนได้รบั อิทธิพล
หรือแรงบันดาลใจจากครู โดยได้เล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับครูของตน
ซึ่งน�ามาลงไว้ในหนังสือชีวิตสมพงษ์ พละสูรย์ เล่มเดียวกัน
อีกตอนหนึ่งว่า “...เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่เข้าโรงเรียน
จนเรียนจบมัธยมศึกษา ครูทกุ คนมีอทิ ธิพลต่อผมมาก ผมเป็น
คนเชื่อฟังครู รักโรงเรียน ไม่อยากขาดเรียน ครูบอกหรือ
สัง่ อะไร ก็ตอ้ งรีบท�าถือเป็นเรือ่ งส�าคัญทีเดียว ผมว่าผมสอนง่าย
จัดเป็นประเภท เด็กยากจน เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย
ไม่ค่อยกล้าแสดงออก...
เพราะความที่ผมเชื่อครู ผมจึงขยันเรียน การบ้าน
ไม่เคยค้าง ให้ปุ๊บท�าปั๊บ...ผมว่าถ้าคนเราศรัทธา ในตัว
ครูอาจารย์แล้ว การเรียนมันจะดีขนึ้ เอง เพราะเจ้าตัวขยันขึน้
รักการเรียนมากขึน้ ท�างานทีค่ รูมอบหมาย ถ้าสงสัยก็สอบถาม
แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบครู หรือไม่ศรัทธาครู ผลมันจะออกมา
ตรงกันข้ามเลย
การที่ ผ มเอ่ ย ถึ ง ครู เ ก่ า ของผม...เพราะเห็ น ว่ า
ท่านเหล่านีเ้ ป็นผูเ้ ข้าใจนักเรียน สนใจนักเรียน ตอบสนองต่อ
ปัญหาของนักเรียนแต่ละคนเป็นรายๆ ไป เด็กมีปญ
ั หาอย่างผม
เมื่อมีครูดีๆ อย่างนี้ก็มีก�าลังใจ อยากเล่าเรียน และนิสัย
ที่ว่านี้พลอยติดตามตัวผมมาด้วย คือ เมื่อผมเป็นครูผมก็ท�า
อย่างเดียวกับครูที่ผมศรัทธา ผมให้ความใส่ใจเด็ก รัก และ
เมตตาเด็กเหมือนพี่น้อง เท่าที่สังเกตรู้สึกว่าเด็กๆ ศิษย์ผม
เขารักผมมากนะ หลายคนปัจจุบนั มีการงานท�ารายได้ดกี ว่า
ผมก็มแี ต่เขาเรียกผมว่าครู ทัง้ ๆ ทีค่ นอืน่ ๆ เรียกผมว่าอาจารย์
และเขายังท�าตัวเป็นลูกศิษย์เหมือนกับเมื่อ 25 ปีก่อน
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ที่ผมพูดมายืดยาวก็เพื่อจะอธิบายว่า ครูมีอิทธิพล
ต่อผมหลายทาง ทัง้ ด้านการเรียน ด้านนิสยั และการปฏิบตั ติ น
ต่อศิษย์ ผมจึงเชื่อว่า ถ้าบ้านเมืองเรามีครูดีๆ ที่เข้าใจ
ปัญหาของศิษย์ และมีน�้าใจช่วยแก้ปัญหาของศิษย์เท่าที่
บทบาทของครูจะท�าได้ ผมว่าเด็กๆ เราจะเรียนดี เรียนเก่ง
และมีความประพฤติดมี าก ปัญหาสังคมอาจน้อยกว่าทีเ่ ป็นอยู่
ก็ได้...”
เกียรติคุณที่ท่านได้รับการยกย่อง เข่น พ.ศ. 2546
ได้รบั เลือกเป็น “คนดีศรีอา� นาจเจริญ” พ.ศ. 2552 ได้รบั เลือกเป็น
“ปราชญ์เมืองอุบลฯ” พ.ศ. 2546 ได้รับเลือกเป็น “ศิลปิน
มรดกอีสาน” พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกเป็น “ผู้ทดแทน
คุณแผ่นดิน”
ชี วิ ต ครอบครั ว ของท่ า น มี แ ต่ ค วามสงบสุ ข
ไม่เงียบเหงา เพราะการทีเ่ ป็นศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ นักเขียน
นักอภิปราย ฯลฯ ย่อมได้รบั การเชิญให้เข้าร่วมในงานส�าคัญๆ
ของสังคมอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งสูงอายุมากขึ้น ร่างกาย
จึงทรุดโทรมลง ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยขึ้น
จนกระทั่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สิริอายุ 78 ปี แม้ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่เราก็ยังคง
จดจ�า ชื่อและผลงานของท่านไว้นานเท่านาน

โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมพู

นวัตกรรม “การดำาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนโดยใช้รูปแบบบ้านสามหลัง (PMI Home)”
โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอ นวัตกรรม “การดำาเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบบ้านสามหลัง (PMI Home)” เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารและ
จัดการงานวิชาการที่โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำาแพงเพชร เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสภาพเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
(มีนักเรียนต่ำากว่า 120 คน) ได้พัฒนารูปแบบของการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม ให้มีประสิทธิภาพ
มีความครอบคลุมนักเรียนทุกกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมก็คือ
ส่วนใหญ่ครูจะทำาการสอนซ่อมการเรียนรูใ้ ห้กบ
ั นักเรียนทีเ่ รียนอ่อน ทำาให้นก
ั เรียนกลุม
่ ทีเ่ รียนปานกลาง และ
กลุ่มเก่ง ถูกละเลยไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร ทำาให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเรียนรู้
ไม่เต็มศักยภาพของตน ส่วนทางด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้มักพบว่า ครูผู้ทำาการสอนซ่อมเสริม
จะเป็นแค่ครูประจำาชั้นคนเดียว เทคนิควิธีการสอนก็ไม่มีความหลากหลาย ไม่น่าสนใจ และไม่สนองต่อ
การเรี ย นรู ้ ข องนั ก เรี ย น จากการประเมิ น และทดสอบทางด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของสำา นั ก ทดสอบ
ทางการศึกษา (สทศ.) และสำานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พบว่า ปัญหาที่โรงเรียน
ส่วนใหญ่ประสบอยูค
่ อ
ื ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ คิดคำานวณเป็น และปัญหาการส่งเสริมกระบวนการคิด
ของนักเรียน จึงเป็นทีม
่ าของการกำาหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการแก้ไขปัญหาการอ่านออก
เขียนได้ คิดคำานวณเป็น และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด คณะครูโรงเรียน
บ้านเขาพริกอนุสรณ์ จึงได้ร่วมมือกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน กิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบบ้านสามหลัง (PMI Home) ได้เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา
2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
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1. เพือ่ จัดกิจกรรมการสอนซ่อมและสอนเสริมให้แก่
นักเรียนทุกคนตามศักยภาพการเรียนรู้
2. เพื่อให้ครูคิดค้นนวัตกรรม เทคนิควิธีการสอน
ในการปรับการเรียนเปลีย่ นการสอนให้มี ความหลากหลาย
น่าสนใจ เหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
3. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด กระบวน
การเรียนรู้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้และ
การท�างาน
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการด�าเนินงานของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กรอบแนวคิดการด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผูเ้ รียนโดยใช้รปู แบบบ้านสามหลัง (PMI Home) ก็คอื การแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ตามศักยภาพด้านการเรียนรู้ของ
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นักเรียน คือ กลุม่ อ่อน กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ เก่ง แล้วจัด
นักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนที่เรียกเป็นบ้าน คือ กลุ่มอ่อน
Primary อยู่บ้าน P กลุ่มปานกลาง Middle อยู่บ้าน M และ
กลุ่มเก่ง Improving อยู่บ้าน I โดยนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กัน
ในบ้าน คือ ผู้น�า เรียกว่า ผู้ใหญ่บ้าน เลขานุการ เรียกว่า
แม่บ้าน และสมาชิกอื่น เรียกว่า ลูกบ้าน ในแต่ละบ้าน
จะมีเพลงประจ�าบ้านของตน ก่อนการเรียนรูจ้ ะมีการร้องเพลง
และเล่นเกมทุกครั้ง ด้านครูผู้สอนจะมีการจัดครูเข้าสอน
ตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความถนัด
ของครู ให้เหมาะสมกับจุดเน้นในการเรียนรู้ ของนักเรียน
แต่ละกลุม่ และใช้เทคนิควิธกี ารสอนให้มหี ลากหลาย มีความ
น่าสนใจ สนองต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และมีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ ได้แก่

กลุ่มอ่อน

กลุ่มปานกลาง

กลุ่มเก่ง

Primary Home
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดค์

Middle Home
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูมและคณะ

Improving Home
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ของการ์ดเนอร์

ในการด�าเนินงานจะมีการประเมินผลทุก 2 เดือน
หากนักเรียนคนใดมีคะแนนผ่านเกณฑ์การเลือ่ นขัน้ จะได้รบั
การจัดให้เป็น Star ของบ้าน มีสทิ ธิทจี่ ะเลือ่ นชัน้ ไปอยูใ่ นบ้านที่
สูงกว่าและถ้าหากนักเรียนคนใดมีผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์
ก็จะถูกลดชัน้ ไปเรียนในชัน้ ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพการเรียนรู้
ของตน ยกเว้น กลุม่ อ่อน Primary Home ส่วนครูกจ็ ะต้อง
ประเมินเทคนิควิธกี ารสอนของตนเช่นกัน และมีการปรับเปลีย่ น
ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียน
แต่ละกลุม่ ด้วย

ผลการด�าเนินงาน จากการด�าเนินงานจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู ้ เ รี ย นโดยใช้ รู ป แบบบ้ า นสามหลั ง
(PMI Home) มาใช้ในการสอนซ่อมและสอนเสริมให้กับ
นักเรียน พบว่า นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้จากครูด้วยความเสมอภาค นักเรียนมีความ
กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู ้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด
การเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน
ทัง้ ด้านการเรียนรูแ้ ละการท�างาน ส่งผลให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการ
เรียนรูท้ ดี่ ขี นึ้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ครูได้มกี ารคิดค้น
พัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนเทคนิ ค
วิธกี ารสอนอยูเ่ สมอ และมีการท�างานร่วมกันเป็นทีม ท�าให้เกิด
ความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีในหมู่คณะ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ได้แก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความ พึงพอใจ
ต่อการด�าเนินงานที่มีระดับคุณภาพมากขึ้นไป
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จากการด�าเนินงานที่ประสบผลส�าเร็จ มีผลงานที่
เกิดผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ จากการด�าเนินงานส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบบ้านสามหลัง (PMI Home)
ได้แก่ โรงเรียนได้รบั เกียรติบตั รมีผลการทดสอบความรูพ้ นื้ ฐาน
ระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลหนึง่ โรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น
นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล นั ก เรี ย นพระราชทาน รางวั ล เด็ ก
และเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวด
โครงงานสุ ข ภาพระดั บ ประถมศึ ก ษา จากกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน
การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือหลายรายการ ตลอดจนได้รับโอกาส
แสดงออกซึง่ ศักยภาพของตนในการแสดงออก เช่น การแสดง
พืน้ บ้านล�าตัด เป็นต้น ส่วนครูได้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติ เช่น
รางวัลครูดใี นดวงใจ รางวัลคุรสุ ดุดี รางวัลครูผสู้ อนดีเด่นของ
คุรุสภา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เป็นต้น
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การด�าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
โดยใช้รูปแบบบ้านสามหลัง (PMI Home) เป็นนวัตกรรมที่
สามารถเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการงานวิชาการ
ให้กับโรงเรียนอื่นได้ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัดในการเร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ คิดค�านวณเป็น
และพัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งจะมีผลดีต่อ
การพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป
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เรียนรอบตัว
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

1S2C การคิดวิเคราะห์แบบนักประวัติศาสตร์
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของชมรมมัคคุเทศก์น้อย
โรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
(ตอนที่ 1)
ตราสัญลักษณ์ (Logo)
ประจำากิจกรรม

กิจกรรม

“
มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย
หัวใจคุณธรรม งามล�า้ สถาบัน
”
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

1. มิตก
ิ ารจัดกระบวนการเรียนรูด
้ ว้ ยวิธก
ี ารทางประวัตศ
ิ าสตร์และสร้างเสริมทักษะทางประวัตศ
ิ าสตร์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน
(1) ตั้งประเด็นศึกษา

เนื่องจากกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน” ของโรงเรียนอนุบาล
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ครูผสู้ อนมีการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูแ้ บบ Active Learning โดยผูเ้ รียน
ท�าหน้าที่ในบทบาทผู้ปฏิบัติ จึงเกิดประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ได้จริงสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ และทักษะทางประวัติศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง เพื่อนๆ ชุมชน
สังคม จังหวัด และประเทศ ตามล�าดับ ทั้งนี้ผู้เรียนมีวิธีการคัดสรรประเด็นที่ศึกษามีความน่าสนใจ สอดคล้องกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยประเด็นศึกษาของพวกเรา คือ
“ความสำาคัญของสถานที่ต่างๆ ในองค์พระสมุทรเจดีย์ แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัด
สมุทรปราการ”
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(2) รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

ด้วยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน”
มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ คี่ รูลดบทบาทการสอนและการให้ความรูโ้ ดยตรง แต่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
สร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Education
Facilitator) ส่วนผูเ้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ตรง (Active Learning) โดยผูเ้ รียนมีการใช้ทกั ษะทาง
ประวัติศาสตร์ Sourcing (กระบวนการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่างๆ) ในประเด็นการศึกษา
“ความส�าคัญของสถานที่เชิงประวัติศาสตร์องค์พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ” ทั้งนี้ผู้เรียนได้มี
กระบวนการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากแหล่งต่างๆ โดยจ�าแนกแหล่งที่มาของข้อมูล (Source of Data)
ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้เป็นผู้ท�าการเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง ซึง่ วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้ไม่ได้เก็บรวบรวมเอง แต่มผี อู้ นื่ หรือ หน่วยงานอืน่ ๆ
ท�าการเก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น จากรายงานที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของหน่วยงานของรัฐบาล สมาคม
บริษทั ส�านักงานวิจยั นักวิจยั วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การน�าเอาข้อมูลเหล่านีม้ าใช้เป็นการประหยัดเวลา
และค่าใช้จา่ ย แต่ในบางครัง้ ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะ
น�าไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ในบางครั้ง ข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาด
ดังกล่าว ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการสรุปผล ดังนัน้ ผูท้ จี่ ะน�าข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าใช้ควรระมัดระวังและตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลก่อนที่จะน�าไปวิเคราะห์
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(3) วิพากษ์และประเมินค่าหลักฐาน

ครูผสู้ อนใช้ทกั ษะทางประวัตศิ าสตร์ Corroborating
ในการจั ด กิ จ กรรม “มั ค คุ เ ทศก์ น ้ อ ย เรี ย งร้ อ ยถิ่ น ไทย
หัวใจคุณธรรม งามล�า้ สถาบัน” โดยใช้รปู แบบ Access Build
Integrate และ Operate เข้ามามีบทบาทในการวิพากษ์และ
ประเมินค่าหลักฐานทีไ่ ด้จากข้อมูลในชัน้ ปฐมภูมแิ ละชัน้ ทุตยิ ภูมิ
ให้มคี วามสมเหตุสมผล มีความหมายทีแ่ ท้จริงและไม่บดิ เบือน
จากข้อเท็จจริง ดังนี้

Access

Build

Integrate

Operate

การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง

การสร้างข้อมูลที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับ
บริบทของแหล่งเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์

การรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศแบบง่าย
และสะดวก

การปฏิบัติการประเมินค่า
เนื้อหาข้อมูลอย่างมี
หลักเกณฑ์อิงข้อเท็จจริง
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(4) การตีความและวิเคราะห์หลักฐาน

ครูผสู้ อนใช้ทกั ษะทางประวัตศิ าสตร์ Contextualizing ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนท�างานแบบเป็นกลุ่มเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง
ร่วมมือและร่วมใจ ใช้กระบวนทัศน์ทางปัญญา 6T Model (Think Talk Turn Teach Thai
Skills and Technology) ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในเรื่องของรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติแบบ Active Learning ผสมผสานการเรียนรู้แบบ
“สุขสมอารมณ์ หมาย” ทัง้ นีผ้ เู้ รียนนัน้ สามารถเปรียบเทียบเนือ้ หาและข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งนัน้ ๆ
กับหลักฐาน เอกสารอืน่ ๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ โดยเริ่มจาก
การแยก/จ�าแนกข้อมูลสารสนเทศในชั้นปฐมภูมิและชั้นทุติยภูมิอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และสิน้ สุดโดยการจัดเรียงข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบใหม่ของกิจกรรม “มัคคุเทศก์นอ้ ย
เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน” ทั้งนี้เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
มีคุณภาพ และเพื่อเผยแพร่ประกอบแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ต่อไป

วิทยาจารย์ 23

(5) การนำาเสนอผลการศึกษา

ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนในกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม
งามล�้าสถาบัน” ได้น�าเสนอผลงานของนักเรียนใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) เล่มรายงานการจัดกิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ กิจกรรม “มัคคุเทศก์นอ้ ย เรียงร้อยถิน่ ไทย หัวใจคุณธรรม งามล�า้ สถาบัน”
ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และ 2) วีดิทัศน์กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย
เรียงร้อยถิน่ ไทย หัวใจคุณธรรม งามล�า้ สถาบัน” ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ทัง้ นีผ้ ลงานทัง้ 2 รูปแบบ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างครูและนักเรียนในกิจกรรมอย่างดีเยีย่ ม และ
กิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมเชิงประจักษ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน องค์การบริหารส่วนต�าบล
พระสมุทรเจดีย์ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศอีกด้วย
อนึ่งกิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน” คณะท�างานได้เผยแพร่
ผลงานในสื่อสารสนเทศออนไลน์เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย

(โปรดติดตามต่อฉบับหน้า)
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

แด่คุณครู
ตอนที่ 45
วาทะพระบรมครู เรื่อง

การล้างวาทะเรื่องตบะ
(ตอนที่ 2)

“จิตนีด
้ น
ิ้ รน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก บัณฑิตผูม
้ ป
ี ญ
ั ญา
ย่อมทำาจิตนีใ้ ห้ตรง เหมือนช่างศรดัดลูกศร จิตนี้ เมือ
่ ผูท
้ าำ ความเพียร
ยกขึ้นจากอาลัยคือ กามคุณ 5 แล้ว ปฏิบัติอยู่ในวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน เพื่อให้คงบ่วงแห่งมาร ย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่
พรานเบ็ด ยกขึ้นจากนำ้าวางไว้บนบก ดิ้นรนอยู่ฉะนั้น”
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พบกันฉบับนี้ ขึ้นต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิตเรื่องจิตที่ดิ้นรนกลับกลอก ที่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารภพระเมฆิยะ ผู้ที่ไม่สามารถท�าความเพียรอย่างที่ตั้งใจไว้ เนื่องจาก
ถูกวิตกทัง้ 3 คือ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหงั สาวิตก ครองง�าให้สามารถท�าความเพียรได้ มาในธรรมบท
ซึ่ ง เรี ย บเรียงโดยท่านอาจารย์วศิน อินทสระ เพื่อน� าไปสู่เรื่องการล้างวาทะเรื่องตบะ ตอนที่ 2
ดังต่อไปนี้
อุบาลีคฤหบดีจงึ รับด้วยค�านิครนภ์นาฏบุตรแล้วลาไปเฝ้าพระพุทธองค์ ณ ปาวาริกอัมพวันวิหาร
ซึ่งเป็นวัดที่ทุสสเศรษฐีสร้างถวาย ครั้นไปถึงจึงทูลถามขึ้นว่าทีมตปัสสีนิครนถ์ได้มาที่นี่หรือไม่
ตรัสตอบว่า มาพระพุทธองค์ได้มีการสนทนาอย่างไรกับทีมตปัสสีนิครนถ์หรือไม่ มีแล้วพระพุทธองค์
ก็ทรงเล่าให้ฟัง อุบาลีคฤหบดีจึงทูลขึ้นว่า ดีละ ดีละ ทีมตปัสสีได้แก้ต่อพระพุทธองค์ตามสาวกผู้ที่ได้
สดับค�าสอนของอาจารย์ ผู้รู้ค�าสอนของอาจารย์แท้ ข้าแต่พระพุทธองค์ มโนทัณฑะอันเล็กน้อยนี้
เมือ่ เทียบกับกายทัณฑะอันใหญ่แล้ว จะดูงามได้อย่างไร ในการท�าบาปกรรม ในการประพฤติบาปกรรม
กายทัณฑะอย่างเดียวเท่านัน้ ทีม่ โี ทษมากกว่าวลีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ ไม่เหมือนกายทัณฑะเลย พระพุทธองค์
จึงตอบว่า ถ้าเธอจะตั้งอยู่ในความจริง ก็จะมีการสนทนาได้ ข้าแต่พระพุทธองค์ ข้าพระองค์จะตั้งอยู่
ในความจริงของการสนทนากันเถิด
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ก่อนที่จะมีการโต้วาทะนี้ ขอยกเอาเนื้อความในอรรถกถามาแสดงให้ทราบก่อน เพื่อให้เป็นที่
เข้าใจแก่ท่านผู้อ่านและผู้ฟังทั้งหลาย คือ ในอรรถกถากล่าวไว้ว่า ทุสสปาวาริกเศรษฐีได้ฟังพระธรรม
เทศนาของพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลือ่ มใส จึงได้สร้างวัดพร้อมด้วยกุฏิ เงือ่ มปะร�า เป็นต้น ลงในสวน
มะม่วงของตน แล้วตั้งชื่อว่า ปาวาริกอัมพวัน เหมือนกับชีวกอัมพวันวิหารฉะนั้น
พวกนิครนถ์เห็นว่า เมือ่ ลมพัดมากิง่ ไม้กไ็ หวน�า้ ก็กระเพือ่ ม ในกิง่ ไม้และน�า้ ไม่มจี ติ ต์เลย ฉันใด
ถึงกายทัณฑะก็ไม่มจี ติ ต์ฉนั นัน้ เมือ่ ลมพัดมาใบไม้ทงั้ หลายมีใบตาลเป็นต้นก็มเี สียงน�า้ ก็มเี สียงใบตาล
เป็นต้นนัน้ ไม่มจี ติ ต์เลย ฉันใด ถึงวจีทณ
ั ฑะก็ไม่มจี ติ ต์ฉนั นัน้ เขาเห็นอย่างนี้ เขาจึงได้บญ
ั ญัตทิ ณ
ั ฑะ 2
คือ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ ว่าเป็นของไม่มีจิตต์ พวกนิครนถ์ก็ได้บัญญัติ มโนทัณฑะเท่านั้นว่ามีจิตต์
แต่เขาถือว่ากายทัณฑะ คือการกระท�าทางกายอย่างเดียวเท่านั้น เป็นของมีโทษมาก
พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ทีฆตปัสสีจักจ�าเอาข้อที่พระพุทธองค์ทรงด�ารัสออกไปนั้นไปบอกแก่
นิครนถ์ผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นศาสดาของตน ทั้งทรงเห็นว่า อุบาลีคฤหบดีจักนั่งอยู่ในที่ประชุมนั้น เขาได้ฟัง
เรือ่ งนีแ้ ล้วก็จะมาหาเรา เพือ่ โต้วาทะกับเรา เราจะแสดงธรรมให้เขาฟัง เขาจักประกาศตัวนับถือพระพุทธ
พระธรรมและพระสงฆ์ ถึง 3 ครั้ง แล้วเราจักประกาศ สัจจะ 4 เขาจักได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลในเวลา
จบการประกาศสัจจะ เราได้บา� เพ็ญบารมีทงั้ หลายก็เพือ่ สงเคราะห์ผอู้ นื่ พระพุทธองค์ทรงเห็นประโยชน์
อันนี้ จึงได้ทรงกระท�าอย่างนั้น
ในค�าว่า กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมนั้น มีค�าอธิบายว่า เจตนา 20 คือ กามเวจร กุศล
เจตนา 8 อกุศลเจตนา 12 ซึ่งถึงการยึด การถือ การปล่อย การไหวในกายทวาร ชื่อว่า กายกรรม เจตนา
20 นั้นแหละ ยังไม่ถึงการยึดเป็นต้นในกายทวาร เพียงให้ถือความเปล่งวาจา ในวจีทวารเท่านั้น
ชื่อว่า วจีกรรม กุศลเจตนา อกุศลเจตนา 19 อันไม่ถึงความไหวในทวารทั้ง 2 อันเกิดขึ้นในมโนทวาร
ชื่อว่า มโนกรรม เมื่อว่าโดยย่อ กายทุจริต 3 ชื่อว่า กายกรรม วจีทุจริต 4 ชื่อว่า วจีกรรม มโนทุจริต 3
ชื่อว่า มโนกรรม
ในพระสูตรนี้ กล่าวถึงแต่กรรมที่เป็นบาปเท่านั้น ส่วนในพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งได้กล่าวถึง
กรรมที่เป็นบุญ 4 ประการ ก็พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติกรรมว่าเป็นกรรมไว้ด้วยการถือเจตนาเป็น
ใหญ่กว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะบุคคลคิดแล้วจึงกระท�ากรรม
เพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเจตนาเป็นกรรม เพราะเหตุว่ากรรมมีเจตนาเป็นมูลราก เมื่อจะ
กล่าวถึงอกุศล บุคคลกล่าวว่า กายกรรม วจีกรรม เป็นของใหญ่ดังนี้ ย่อมไม่เป็นการล�าบาก พอถึง
การกล่าวถึงกุศล เมื่อกล่าวว่ามโนกรรมเป็นของใหญ่ ย่อมไม่เป็นการล�าบาก เพราะบุคคลพยายาม
ด้วยกายและกระท�ากรรม 4 มีมาตุฆาตเป็นต้นด้วยกาย กระท�าสังฆเภทกรรมอันท�าให้ตกนรกอยูต่ ลอดกัลป์
ด้วยวาจาเป็นอันว่าถึงการกล่าวถึงอกุศล เมือ่ กล่าวว่า กายกรรม วจีกรรม เป็นของใหญ่กช็ อื่ ว่าไม่ลา� บากใจ
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แต่เจตนาในญาณเพียงอย่างเดียว ก็น�ามาซึ่งสวรรค์สมบัติตลอดถึง 8 หมื่น 4 กันกัลป์
เพียงเจตนาในมรรคอย่างเดียวก็เพิกถอนอกุศลอย่างเดียวได้ แล้วถือเอาซึง่ ความเป็นพระอรหันต์ เป็นอันว่า
เวลาถึงการกล่าวถึงกุศล เมือ่ กล่าวว่า มโนกรรมเป็นของใหญ่ ก็ชอื่ ว่าไม่ลา� บากใจอย่างนี้ ส�าหรับในทีน่ ี้
เมื่อกล่าวถึงอกุศล พระพุทธองค์ได้ทรงด�ารัสว่า มโนกรรมเป็นของมีโทษมาก ที่ทรงด�ารัสอย่างนี้ทรง
หมายถึง นิตยมิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิดที่แน่วแน่) พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า เราไม่เล็งเห็นสิ่งอื่น
สักอย่างเดียว ซึง่ มีโทศมากเหมือนมิจฉาทิฏฐิ ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย โทษทัง้ หลายมีมจิ ฉาทิฏฐิเป็นอย่างเยีย่ ม
ดังนี้
ต่อจากนี้ไปเป็นการเริ่มต้นการโต้วาทะ ดังเนื้อความในพระบาลีว่า เมื่ออุบาลีคฤหบดีได้ทูล
ยืนยันตามความเห็นของพวกนิครนถ์ว่า กายทัณฑะอย่างเดียวเป็นของมีโทษมาก จึงตรัสว่า คฤหบดี
เธอจะเข้าใจความข้อนี้อย่างไร คือ นิครนถ์ในที่นี้เจ็บหนัก นิครนถ์นั้นเขาเป็นผู้ปฏิเสธน�้าเย็น ใช้แต่
น�้าร้อน เมื่อเขาไม่ได้น�้าเย็นเขาก็จะตายไป นิครนถ์นาฏบุตรบัญญัติว่าเขาไปเกิด ณ ที่ไหน อุบาลี
คฤหบดี ทูลว่า ข้าแต่พระพุทธองค์มีเทวดาอยู่จ�าพวกหนึ่งชื่อว่า จ�าพวกมโนสัตตา เขาได้ไปเกิดเป็น
เทวดาจ�าพวกนั้น เพียงเขาเนื่องด้วยมโนในเวลาจะตาย จึงตรัสว่า คฤหบดี เธอจงจ�าค�านี้ไว้ให้ดี
ครัน้ เธอจ�าไว้ให้ดแี ล้วเธอจงแก้ เราเห็นว่าค�าปลายกับค�าต้นของเธอ หรือต้นกับค�าปลายของเธอไม่สมกัน
เธอได้กล่าวไว้ว่า จักตั้งอยู่ในความจริง ของให้มีการสนทนา อุบาลีคฤหบดีจึงทูลว่า ถึงอย่างนั้น ก็จริง
นิครนถ์นาฏบุตร ก็ยังกล่าวว่า กายทัณฑะอย่างเดียวมีโทษมากกว่า พระพุทธเจ้าข้า
เมื่อกล่าวหรือเขียนมาถึงตรงนี้ การโต้วาทะยังมีเนื้อหาอีกยาว ผลการโต้วาทะจะเป็นอย่างไร
ถ้าอยากรู้เรื่องต่อต้องติดตามตอนที่ 3 ตอนสุดท้าย จากกันฉบับนี้ จากกันเรื่องพุทธภาษิตเรื่องจิตนี้
ละเอียดยิ่งนักที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตอันเห็นได้ยากละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในอารมณ์ตามที่ใคร่
เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วย่อมน�าความสุขมาให้”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมนักเรียน (กทม.)
รองรับ Thailand 4.0
(ตอนที่ 2)
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
3.3 ตัวครูผู้สอน (Instructor) ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการน�าหลักสูตร (Curriculum)
ในล�าดับทีส่ องไปปฏิบตั ใิ ห้เป้าประสงค์ของผูเ้ รียนในล�าดับทีห่ นึง่ แต่ละช่วงชัน้ ปีดงั กล่าวแล้วบรรลุเป้าหมาย/
เป้าประสงค์ทั้ง 3 ด้าน (ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ดังนั้นคุณภาพของตัวครูและคุณภาพการสอน
ของครูจะเป็นตัวบ่งชีท้ สี่ า� คัญทีส่ ดุ ในการบ่งบอกถึงความส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของผูเ้ รียน และคุณภาพ
ของการวัดการเรียนการสอนที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการ อาจพิจารณาได้ดังนี้
3.3.1 คุณภาพของตัวครู (Teacher Quality) เริม่ พิจารณาตรวจสอบตัง้ แต่กระบวนการผลิต
จากสถาบันการผลิตครูต่างๆ ที่ผ่านมาแต่ละสถาบันต่างคนต่างผลิต (ยกเว้นวิทยาลัยครูและสถาบัน
ราชภัฏเดิม) ตามปรัชญา หลักการของตนเอง จึงไม่แน่ใจว่าจะได้ครูใหม่ทมี่ สี มรรถนะทัง้ ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะความเป็นครูทสี่ อดคล้องกับความต้องการใช้งาน แต่หลังมีโครงการคุรทุ ายาท และครูพนั ธุใ์ หม่
ที่กรมการฝึกหัดครูในอดีตเสนอก็มีเสียงเรียกร้องให้ผลิตครูโดยเน้นหลักสมรรถนะ (Competency
Eased Teacher) ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะความเป็นครู และพบว่าครู 5 ปี เพื่อบ่มเพาะ
คุณลักษณะความเป็นครูให้มากขึ้น เช่น การจัดให้อยู่หอพักประจ�า ฝึกอบรมบ่มเพาะโดยปฏิบัติจริง
เป็นหลักสูตรพิเศษ มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากครูประจ�าการที่เป็นครูต้นแบบและโรงเรียนที่มีผล
การปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมเป็นแม่แบบ (แบบอย่าง) เป็นเวลา 1 ปีเต็ม (คล้ายการฝึกงานของหมอใหม่ใน
โรงพยาบาลทีเ่ ป็นศูนย์ของกรมการแพทย์) และต่อมากระทรวงศึกษาธิการก็จดั สรรทุนให้ครูได้เรียนรูใ้ หม่
5 ปี (แต่ให้ตั้งแต่นักศึกษาเรียนอยู่ ปี5,ปี4,ปี3,ปี2,ปี1 ก็มี) เรียกว่าครูคืนถิ่น คือจบแล้วจะเรียกบรรจุ
โดยไม่ต้องสอบแข่งขันในภูมิล�าเนาของครูแต่ละคน ที่จริงถ้ากระทรวงศึกษาธิการประกาศผลิตครูเป็น
กิจจะลักษณะ โดยก�าหนดวิชาเอกให้กับครูเสียใหม่เป็น (1) ครูอนุบาล (2) ครูประถม (3) ครูมัธยมศึกษา
โดยแบ่งเป็นวิชาเอกต่างๆ ตามทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั (4) ครูอาชีวะ (5) ครูการศึกษาพิเศษ และ (6) ครูทจี่ ะส่งเสริม
ให้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ครูของครู) โดยครูทุกวิชาเอกดังกล่าวต้องฝึกสมรรถนะในการผลิตครู
และต้องออกเป็นกฎหมายควบคุมการผลิตในช่วงเวลาที่ก�าหนด คือ ถ้าบทบาทของครูเปลี่ยนไป
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ก็ค่อยมาก�าหนดสมรรถนะครูด้านใหม่ (ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ) และก�าหนดให้หน่วยงาน
ผูใ้ ช้ครูตอ้ งสอบคัดเลือกครูให้ตรงกับความต้องการแต่ละวิชาเอก โดยสอบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ความเป็นครู และใช้ครูให้ตรง การพัฒนาครูโดยหน่วยที่ใช้ครูต้องตรวจสอบสมรรถนะครูที่ขาดหรือ
มีนอ้ ยก่อน (ยกเว้นเรือ่ งเป็นนโยบาย, เทคโนโลยี) แล้วพัฒนาตามนัน้ โดยใช้เวลานอกเหนือการสอนของครู
เมื่อกระทรวงประกาศสมรรถนะครูแต่ละเอกเพื่อใช้ในการผลิต การพัฒนาสามารถใช้เป็นเกณฑ์
ในการก�าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทนครู การเลือ่ นขัน้ ต�าแหน่ง การโยกย้าย การให้ขวัญและก�าลังใจ ก็ใช้เป็น
หลักสมรรถนะครูชุดเดียวกัน ก็เชื่อว่าจะได้ตัวครูที่มีคุณภาพของการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ถ้าสงสัยก็
ตรวจสอบได้และการพัฒนาคุณภาพครุก็ควรเป็นของครูรวมตัวกันเองเป็น (Professional Learning
Community)
3.3.2 คุณภาพการสอนของครู (Teaching Quality) ได้แก่ (1) การวางแผนการสอน
ทีเ่ ป็นระบบ ตัง้ แต่การหาข้อมูลข่าวสารเพือ่ มาวางแผนการสอนและเตรียมการสอน การก�าหนดเป้าหมาย/
เป็นเป้าประสงค์ของผู้เรียนแต่ละช่วงปีอย่างชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายหรือความส�าเร็จ
เพื่ อ เตรี ย มสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด ประเมิ น เลื อ กสาระและกระบวนการที่ จ ะท� า ให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์
เกิดคุณภาพและตอบสนอง ประเทศไทย 4.0 เลือกวิธีการประเมินที่เชื่อได้ว่าจะสะท้อนผลลัพธ์ได้จริง
(2) ปฏิบตั กิ ารสอนทีต่ อบสนองแผนทีว่ างไว้เน้นผูเ้ รียนได้ปฏิบตั จิ ริง ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง เช่น ใช้ Active
Learning Project Based Learning, Problem Based Learning, Discovery Learning, Inquiry
Learning เป็นต้น และที่ส�าคัญในทศวรรษที่ 21 ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
และสอนให้นักเรียนรู้และเลือกท�าอาชีพควบคู่กับการเรียนปกติด้วย (3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
ทีน่ กั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการสอนอย่างตัง้ ใจผูเ้ รียนทีเ่ รียนได้เร็ว
สนใจช่วยเหลือเพื่อนที่เข้าเรียนช้าด้วยความเต็มใจโดยการบริหารจัดการของครู ท�าให้นักเรียนทุกคน
บรรลุเป้าหมายของการเรียนพร้อมกันอย่างมีความสุขผู้เรียนส่วนใหญ่สนใจที่จะค้นหาความจริง พิสูจน์
ความจริงอย่างกระตือรือร้นท�าให้บรรยากาศในชัน้ เรียนมีชวี ติ ชีวา นักเรียนรักครู ครูรกั นักเรียน (4) การวัด
ประเมินผลในสมรรถนะทุกด้านของผู้เรียนแต่ละคนจนครูมีข้อมูลสารสนเทศของเด็กแต่ละคน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้วา่ เด็กคนนัน้ ในวิชาทีส่ อน (สาระทีส่ อน) ได้แค่ไหน
ส่วนทีเ่ หลืออีกเท่าไหร่ในแต่ละคน (5) การให้คา� ปรึกษา แนะแนวการเรียน การด�ารงตน การให้มที กั ษะชีวติ
การประกอบอาชีพเพือ่ หารายได้ระหว่างเรียน รวมถึงแก้ปญ
ั หาชีวติ /ครอบครัวซึง่ เหล่านีเ้ ป็นภาระหน้าที่
ของครูที่สอนในรายวิชาต่างๆ ในทศวรรษที่ 21 ก็เชื่อได้ว่า หากครูท�าได้ดังนี้คุณภาพการสอนของครู
ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
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3.4 การตรวจสอบผลลัพธ์หรือการประเมินผลจากการกำาหนดเป้าหมาย/เป้าประสงค์
ซึ่งเป็นเรื่องจ�าเป็นยิ่งกว่าครูตั้งเป้าหมาย/เป้าประสงค์ในตัวผู้เรียนนั้นมีความส�าเร็จ บรรลุผลมากน้อย
เพียงใดในผู้เรียนเป็นรายบุคคลและเป็นรายได้ด้านในสมรรถนะที่ก�าหนดคือด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะว่าบรรลุมีค่าร้อยละเท่าไร และต้องหาสาเหตุของปัญหาที่ไม่บรรลุ (ส�าเร็จ) ว่ามีค่าร้อยละ
เท่าไรในแต่ละด้านและครูต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาและการไม่บรรลุมีสาเหตุจากอะไรคือ (1) ตัวครู
(2) ตัวหลักสูตร (2.1) เนื้อหาสาระ และ (2.2) กิจกรรม/กระบวนการ/วิธีการเรียนการสอน (3) ตัวผู้เรียน
(4) เครื่องมือวัดประเมินผลที่อาจไม่มีคุณภาพ (5) ช่วงเวลาของวัดผลอาจไมเหมาะสม เป็นต้น จากข้อ
สังเกตการตรวจสอบผลลัพธ์กระทรวงศึกษาธิการและข้อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิยาลัยจะเน้นด้านความรู้
ความจ�ามาก ทางด้านทักษะและโดยเฉพาะคุณลักษณะของคน เช่น ด้านจิตสาธารณะ การตรงต่อเวลา
การเสี ย สละเห็ น แก่ ส ่ ว นรวมมี น ้ อ ยหรื อ ไม่ มี เ ลย ท� า ให้ ผู ้ ป กครองและผู ้ เ รี ย นยึ ด มั่ น ในแนวทางนี้
จึงต้องไปเสียเงินจ�านวนมากเพื่อกวดวิชาเติบเป็นผู้ใหญ่ จึงเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ พัฒนา
ประชาธิปไตยและพัฒนาหรือเตรียมคนรองรับประเทศไทย 4.0 หรือทศวรรษที่ 21 ในสังคมโลก ถึงเวลาแล้ว
ที่ต้องมาทบทวนการวัดประเมินผลที่เป็นจริง สะท้อนความเป็นจริงของผู้เรียนในทุกด้านทั้งความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ คงต้องมีการพัฒนาครูหรือเปลีย่ นแปลงกระบวนการวัดผลประเมิน
ผลอย่างขนานใหญ่แบบที่เรียกว่า “Evaluation Revolution” การปฏิวัติการประเมินผลการศึกษาของ
ประเทศเลยทีเดียว
3.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน (lassroom Management) ของครูเป็นเรื่องที่จ�าเป็นและ
ต้องท�าอย่างจริงจัง โดยทัว่ นักศึกษาครูไม่ได้ถกู ฝึกหรือเรียนการบริหารจัดการชัน้ เรียน (จากการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาครู) แต่ต่อไปนี้ต้องถือว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นสมรรถนะด้านความรู้ที่ต้องเรียนเป็น
ทักษะทีต่ อ้ งฝึกฝน ฝึกปฏิบตั ใิ ห้มที กั ษะและถือว่าเป็นด้านคุณลักษณะของครูทจี่ ะต้องตระหนักให้เข้าใจ
ถึงบรรยากาศชั้นเรียนว่าประกอบด้วยผู้เรียนที่มาจากครอบครัวต่างๆ ที่ถูกหล่อหลอมมาจากบริบท
ที่แตกต่างกันครูต้องมีลักษณะที่รัก เมตตา ผู้เรียนที่มีฐานไม่เท่ากันครูต้องมีลักษณะที่ชอบสังเกต สนใจ
ใส่ใจในอุปนิสยั (Traits) พฤติกรรม (Behaviors) ในเด็กเป็นรายบุคคล และโดยเฉพาะครูตอ้ งมีคณ
ุ ลักษณะ
เป็นนักสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนแต่ละคนเพื่อที่ครูจะได้ใช้ความรู้และทักษะที่ถูกฝึก
มาดีแล้วไปส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน ในการแนะแนวให้ค�าปรึกษา ในการช่วยเหลือดูแล รวมถึงการป้องกัน แก้ไข และ
ห้ามปรามในสิ่งที่ผู้เรียนประพฤติไม่ถูกต้อง ส�าหรับผู้บริหารที่สูงไปกว่าครูผู้สอน เช่น หัวหน้าหมวดวิชา
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หัวหน้าสาย ผู้ช่วยผู้อ�านวยการทุกคน ทุกฝ่าย ตัวผู้อ�านวยการเองในระดับที่สูงกว่าโรงเรียนขึ้นไป ต้องมี
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะในการบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Manaegment) ในระดับอนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะ มหาวิทยาลัย เพื่อจะได้สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้เกิดคุณภาพ ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งส่งเสริมขวัญก�าลังใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระดับสถานศึกษา
3.6 เครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Networks) คือ เครือข่ายทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนพัฒนาครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และชุมชน โดยรอบสถานศึกษา
โดยจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในยุคประเทศไทย 4.0 และทศวรรษที่ 21 ต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมารองรับ
เพือ่ สร้างความมัน่ คงในการด�าเนินงานของแต่ละเครือข่าย สร้างขวัญก�าลังใจให้กบั อาสาสมัครทีเ่ สียสละ
ในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมท�างานเป็นเครือข่าย ตัวอย่าง (1) เครือข่ายผู้ปกครอง (2) เครือข่ายศิษย์เก่า
(3) เครือข่ายชุมชน (4) เครือข่ายชมรมต่างๆ ในโรงเรียน เป็นเครือข่ายเพือ่ ทีจ่ า� เป็นในระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย และมัธยมศึกษา (5) เครือข่ายทางศาสนา (6) เครือข่ายองค์กรภาคเอกชน เป็นต้น ซึ่งในหลัก
การของประเทศไทย 4.0 จ�าเป็นที่ทุกสถานศึกษาต้องจัดตั้งหรือจัดให้มีเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้
3.7 ทรัพยากรเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Recourses) เป็นทรัพยากรทีท่ งั้ ฝ่ายเจ้าสังกัด
สังคม ชุมชน และผูม้ ใี จอันเป็นกุศลร่วมกันจัดขึน้ มาสนับสนุนการด�าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา
เพื่อให้ภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย/เป้าประสงค์อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย
หน่วยงานต้นสังกัดก็วางแผนจัดสรรมาให้อย่างพอเพียงในการจัดด�าเนินงานให้บรรลุตามภารกิจ
อย่างมีคณ
ุ ภาพทีต่ งั้ ไว้ในส่วนอืน่ ๆ ก็นา� มาเสริมเพือ่ ให้เกิดคุณภาพทีส่ งู ขึน้ และได้เป้าหมายเพิม่ ขึน้ โดยทาง
สถานศึกษาก็จะใช้ทรัพยากรหรืองบประมาณตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้อย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. การประเมินผลโครงการคลองเตยโมเดลโดยการเก็บข้อมูล

(1) สภาพก่อนการด�าเนินโครงการด้วยการ (1.1) บันทึกสภาพของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน
(1.2) เก็บข้อมูลสภาพก่อนด�าเนินการในปัจจัย/องค์ประกอบทัง้ 7 องค์ประกอบ (2) สภาพเมือ่ จบการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ด้วยการ (2.1) บันทึกสภาพที่เปลี่ยนไปใน 4 เดือนของทั้ง 4 โรงเรียน (2.2) เก็บข้อมูล
สภาพของปัจจัย/องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ เมื่อเวลาผ่านไป 4 เดือน (2.3) สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ทั้ง 4 โรงเรียนถึงความรู้สึกในการปฏิบัติงานตามโครงการการคลองเตยโมเดลถึงความพอใจหรือพอใจ
ในผลงาน 4 เดือน และถามข้อเสนอแนะว่ามีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง และต้องการปรับแก้ในประเด็นใด
(3) สภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษา (2560) ราว 15 เมษายน 2560 (3.1) บันทึกสภาพที่เปลี่ยนไปเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 2560 (15 เมษายน 2560 (3.2) เก็บข้อมูลสภาพของปัจจุบัน/องค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบ
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เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 (15 เมษายน 2561) (3.3) สัมภาษณ์ผู้บริหารทั้ง 4 โรงเรียน (4) ฝ่ายประเมิน
โครงการจัดท�ารายงานการประเมินโครงการคลองเตยโมเดล แล้วน�าเสนอ (4.1) คณะกรรมการด�าเนินงาน
(4.2) คณะกรรมการอ�า นวยการโครงการ (5) จัดท� าแบบประเมินโครงการคลองเตย ระยะปีที่ 2
(15 เมษายน 2561) และเสนอให้ขยายผลการทดลองตลองเตยโมเดลไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนใน 49 เขต
ของกรุงเทพมหานคร
5. สิ่งที่คาดหวังจะได้จากโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคลองเตยโมเดล

5.1 ผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นปี (อนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษา 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของ
กรุงเทพมหานคร ได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
เห็นการพัฒนาจากการประเมินผลของแต่รายวิชาในภาพรวม เพื่อสั่งสมเป็นคุณภาพของการศึกษา
ในรอบปีนา� ไปสูก่ ารศึกษาต่อๆ ไป เพือ่ รองรับ Thailand 4.0 และการเป็น Smart City ของกรุงเทพมหานคร
5.2 ได้หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระและกระบวนการ/วีการ/กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนได้
5.3 ได้ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในตัวครู และคุณภาพการสอนของครู
5.4 ได้เครือ่ งมือวัดประเมินผล กระบวนการการวัดประเมินผล และผลลัพธ์ทสี่ ะท้อนความเป็นจริง
จากการวัดประเมินที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ
5.5 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา จนเกิดประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน จนท�าให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียน ร่วมเรียนรู้ด้วยมีจุดมุ่งหมาย
มีแรงบันดาลใจ
5.6 เกิดเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามาเป็นหุ้นส่วนช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานโดยเฉพาะ
ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือแม้แต่ชั้นมัธยมศึกษา เกิดเครือข่ายกลุ่มเพื่อนตั้งแต่ประถมศึกษา
ตอนปลายและชัน้ มัธยมศึกษาในรูปแบบชมรมต่างๆ เครือข่ายชุมชน เครือข่ายศิษย์เก่า เครือข่ายศาสนา
เครือข่ายต่างๆ
5.7 ได้ผู้เรียนที่ถูกพัฒนาเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนการพัฒนาประเทศในแผน 20 ปี
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

โรงเรียนกับกิจกรรม
กิจกรรมเป็นสิ่งสำาคัญมากในโรงเรียน ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
รู ้ จั ก การรับผิดชอบ รู้จักรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ อื่ น มี ค วาม
ซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียร รู้จักการบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
และสาธารณะ รักความยุตธ
ิ รรม ตลอดจนช่วยส่งเสริมความสามารถ
ของนั ก เรี ย น สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ดี ง ามที่ เ ราควรปลู ก ฝั ง ให้ กั บ
พลเมื อ งของชาติ ต้ั ง แต่ ยั ง วั ย เยาว์ กิ จ กรรมจึ ง เป็ น สิ่ ง ดี ง าม
ที่ โ รงเรี ย นจะขาดเสี ย มิ ไ ด้ ถ้ า ขาดก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ท่ า นกำ า ลั ง สร้ า ง
“เด็ ก ” ในวันนี้เป็น “ผู้ใหญ่ ” ที่ เ ลวในวั น หน้ า นั่ น เอง
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บางท่านอาจยังไม่เข้าใจพอถึงค�าว่า “กิจกรรม” ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่อะไรเลย โรงเรียน
ทุกโรงเรียนได้จัดให้มีอยู่แล้ว เป็นต้นว่า ลูกเสือ ยุวกาชาด เว้นแต่ว่าครูจะเป็นผู้ส่งเสริมกิจกรรม
เหล่านี้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเอง
กิจกรรมที่พอจะจัดขึ้นในโรงเรียนมีมากมาย เป็นต้นว่า การแข่งขันกีฬา การประกอบพิธี
ในทางศาสนา การจัดตัง้ ชุมนุมต่างๆ เช่น ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมสังคมศึกษา ชุมนุม
วิทยาศาสตร์ ชมนุมเพลงพื้นเมือง ชุมนุมศิลปะ ชุมนุมการละคร ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมถ่ายรูป ชุมนุม
ช่างเครื่องยนต์ ชุมนุมดอกไม้สด ชุมนุมช่างวิทยุ ชุมนุมการศึกษานานาชาติ ชุมนุมชาวพุทธ เป็นต้น
บางทีท่านอาจจะคิดว่ากิจกรรมเป็นสิ่งเบียดบังเวลาเรียน นักเรียนมีเวลาเรียนน้อย ความจริง
ไม่เป็นเช่นนัน้ เลย เราอาจจัดเวลาเรียนพิเศษขึน้ เพือ่ กิจกรรมโดยเฉพาะก็ได้ อย่าลืมว่าการอบรมสิง่ เดียว
ไม่ช่วยให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งได้เลย เราต้องปฏิบัติท�าจริงๆ อย่างเช่น วิชาลูกเสือยุวกาชาด

วิทยาจารย์ 35

ครูควรพานักเรียนไปบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะจริงๆ จัดให้อยู่ค่ายพักแรม ฝึกให้รู้จักการปกครอง รู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและผูอ้ นื่ รูจ้ กั การเสียสละ การกีฬาก็เช่นกัน ควรจัดให้นกั เรียนแข่งขันกันเสมอระหว่างหมูค่ ณะ
หรือจัดคละกันระหว่างหมู่ ปีหนึ่งๆ อาจจัดให้มีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่สักครั้งภายในโรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น
สายหรือสีที่เรียกว่า “กีฬาสาย” หรือ “กีฬาสี” ก็ยิ่งเป็นการดีเพราะนักเรียนมีโอกาสเตรียมตัว เตรียมงาน
เพือ่ ให้เด่นทีส่ ดุ ในสายหรือสีของตน ครูควรฝึกให้นกั เรียนไม่มงุ่ เอาแพ้ ชนะ เป็นส�าคัญ ควรมุง่ ในทางสามัคคี
มีน�้าใจนักกีฬา และรับผิดชอบในการท�างาน รู้จักแบ่งงานกันท�าเป็นแผนกๆ เช่น แผนกขบวนพาเหรด
แผนกกองเชียร์ แผนกสวัสดิการ แผนกพยาบาล เป็นต้น สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยฝึกให้นกั เรียนเกิดความสามัคคี
และความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
ส�าหรับชุมนุมต่างๆ ก็เช่นกัน นอกจากจะให้ความรู้แล้วยังช่วยส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
อีกด้วย ครูควรให้นักเรียนเลือกอยู่ชุมนุมต่างๆ ได้ตามความพอใจ และให้มีการหมุนเวียนอยู่ตาม
ชุมนุมต่างๆ ได้ตามโอกาสอันควร เพื่อให้นักเรียนศึกษาแต่ละชุมนุมอย่างถ่องแท้ แต่ละชุมนุม
ต้องมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ และแนะกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกในชุมนุม เช่น ชุมนุมชาวพุทธ อาจจัดให้
มีการประกอบพิธที างศาสนา ให้นกั เรียนเป็นผูจ้ ดั การทัง้ หมด โดยครูเป็นผูแ้ นะน�าตัง้ แต่จดั สถานที่ จนกระทัง่
อาราธนาศีล การท�าเช่นนี้นักเรียนจะเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และกระท�าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะควร ไม่เคอะเขิน
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กิจกรรมต่างๆ ควรจัดให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพราะจะท�าให้นกั เรียนรูซ้ งึ้ ถึงความสามารถของตน
เป็นการช่วยส่งเสริมอย่างแท้จริง นักเรียนบางคนอาจเรียนไม่เก่ง แต่อาจมีพรสวรรค์ในการร้องเพลง
เล่นดนตรี เล่นละคร สนใจเกีย่ วกับเครือ่ งยนต์กลไกต่างๆ สิง่ เหล่านีม้ คี ณ
ุ ประโยชน์โดยแท้ เพราะจะท�าให้นกั เรียน
ตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อจบการศึกษา และเลือกเรียนในทางที่ถูก โดยเลือกเรียนวิชาชีพที่ตนชอบ และเป็น
ความต้องการของประเทศชาติด้วย ที่ต้องการให้นักเรียนหันมาสนใจในอาชีพที่ช่วยส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติให้มั่นคงยิ่งขึ้น เช่น อาชีพธุรกิจการค้า ช่างฝีมือต่างๆ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันอาชีพเหล่านี้
ตกอยู่ในก�ามือของคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่
โปรดระลึกเสมอว่า ไม่วา่ กิจกรรมใดๆ ก็ตาม มีผลอ�านวยประโยชน์ให้กบั นักเรียนและประเทศชาติเสมอ
อย่าละเลยเป็นอันขาด เพราะถ้านักเรียนของท่านเก่งในภาควิชาการ แต่ไม่เกิดความรักชาติ ไม่รู้จักเสียสละ
เพื่อส่วนรวม ไม่มีความสามัคคี ไม่ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการท�างานแล้วกลับเป็นภัยอย่างร้ายกาจ
ต่อประเทศชาติเสียอีก
ขอเพื่อนครูจงหันมาเอาใจใส่ในกิจกรรมกันอย่างจริงๆ จังๆ เสียที เพื่อ “เด็ก” ในวันนี้ เป็น “ผู้ใหญ่”
ที่มีคุณสมบัติทางจรรยาโดยพร้อมและช่วยอ�านวยประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในที่สุด
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา : วังเอ๋ยวังเวง
ต้นเดือนธันวาคมเมฆครึ้มทางทิศตะวันออก ลมหนาวพัดมาเป็นระลอกพอเหน็บเนื้อ
ท้องฟ้าทึมทึบตลอดวัน ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเป็นระยะ ส่งสัญญาณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ถึ ง เวลาฝนมาเยี่ยมเยือน และเพียงสองสามวั น ฝนเทลงมา ด้ ว ยพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
มีลักษณะ เขา ป่า นา เล มีลักษณะเป็นสามตอน คือ สูง ลาดสูง ที่ราบ และริมทะเล
โดยสภาพดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ ซึ่งมีทั้งพืชสวน
สวนยางพารา ผลไม้ ข้าว ปลา ที่สมบูรณ์ เมื่อฝนตกลงมาทุกปี นำ้าจากเทือกเขา
บรรทัดไหลลงผ่านสายห้วย ลำาคลอง บึง หนอง แล้วค่อยบ่าล้นท่วมพื้นที่ ก่อนไหล
ลงทะเลสาบสงขลา เป็นเช่นนี้ทุกปี ปีนี้ก็เช่นกัน โรงเรียนบ้านที่มีคำาว่า “วัง” นำาหน้า
หมายถึงที่ของนำ้า มักจะมีนำ้าท่วมเป็นประจำา เพราะเป็นทางนำ้าอยู่ในที่ลุ่มของพื้นที่
แถบนั้น เกือบสัปดาห์ที่ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมด นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้
ครู เ ดิ น ทางเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ และบ้ า นของครู ก็ ถู ก นำ้ า ท่ ว มเหมื อ นกั น จนต้ อ งหยุ ด
ไปตามธรรมชาติ

จ�าได้ว่า..ในอดีตเมื่อถึงฤดูน้�าท่วมเป็นช่วงอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท่ีมีปลาสมบูรณ์ น�้าท่วม (น�้าพะ)
มีประจ�าทุกปีของพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลา การเตรียมตัวรับฤดูกาลมีมาตั้งแต่หลังจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว
งานของพ่อว่างๆ จะไปนาน�าใบตาลโตนดขนกลับบ้าน เตรียมไว้เย็บ “จาก” เมือ่ เย็บเสร็จแล้วแช่นา�้ ไว้ในคูขา้ งบ้าน
ประมาณ 1 เดือน เพื่อความคงทนใช้ได้นานไม่เปื่อยยุ่ยง่าย เอาขึ้นมาตากให้แห้ง เปลี่ยนหลังคา ซึ่งส่วนมาก
เป็นหลังคานอกจาก ลอมข้าว หรือ ครัว ส่วนบ้านหลังใหญ่ที่หลับที่นอนหลังคาจะเป็นกระเบื้องดินเผาหรือสังกะสี
หลังจากเสร็จงานเย็บจาก บางวันก็ขดุ แต่งโคกข้างบ้านให้สงู ขึน้ เตรียมไว้ทที่ อี่ ยูข่ องสัตว์เลีย้ ง ใบต้นลานขนาดใหญ่
แก่ จั ด ข้ า งบ้ า นถู ก ตั ด ผ่ า ซี ก มุ ง หลั ง คาเป็ น คอกวั ว เล้ า ไก่ ข้ า งคอกวั ว รวมทั้ ง เป็ น หลั ง คาของครกต�า ข้ า ว
ปลูกตะไคร้ พริก (ดีปลี) ขมิ้น ข่า เตรียมไว้ ส่วนงานบ้าน แม่และลูกๆ เตรียมนวดข้าว ตาก สี ด้วยครกสีพื้นบ้าน
เป็นข้าวกล้องเก็บไว้ พร้อมกับเตรียมไม้ฟืนจากไม้ข้างๆ บ้าน เช่น ไม้สังแก จามจุรี หรือทางโตนด ตัดขนาดศอก
มัดรวมไว้เป็นกองฟืนเรียงเต็มข้างลอมข้าว
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ในช่วงที่ฤดูกาลยังเดินทางมาอย่างเที่ยงตรง หลังจากชักพระ (วันออกพรรษา) ฝนเริ่มตกทยอย
สั่งสมปริมาณน�้า จนกระทั่งเดือนสิบสองลอยกระทงน�้าก็เต็มท้องทุ่ง “เดือนสิบเอ็ดนำ้านอง เดือนสิบสอง
นำ้ า ทรง” ซึ่ ง ค� า กล่ า วมาตั้ ง แต่ โ บราณ แต่ เ มื่ อ เตรี ย มสรรพสิ่ ง ไว้ พ ร้ อ มในครอบครั ว น�้ า ท่ ว ม (น�้ า พะ)
กลายเป็นเรื่องปกติของพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบ
ในสภาวะปัจจุบัน...ผลพวงจากการพัฒนาในทุกด้านได้พัดพาวิถีของคนลุ่มน�้าเปลี่ยนไปด้วย
แนวคิดที่แตกต่างไปจากอดีต เพราะเป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้าง ถม ปรับเปลี่ยนระบบ
ธรรมชาติ หรือกระทั่งการรุกที่ทางระบายน�้าที่เคยมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างไปจากอดีตที่ปลอดวิถี
เป็นไปตามธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรียนรู้เพื่อเตรียมตนเองให้ปลอดภัยจากการสร้าง
บ้านเรือนที่ยกพื้นสูงให้พ้นน�้า ตระเตรียมด้านอาหารการกิน รวมทั้งพาหนะเดินทาง
วิถีการพัฒนาได้พาพลัดหลงทั้งทางภาครัฐและตัวตนของคนในพื้นที่ หลังจากล่มสลายของระบบ
ครอบครั ว ขยายมาเป็ น ครอบครั ว เดี่ ย วในวิ ถี บ ริ โ ภค องค์ ค วามรู ้ ข องคนในอดี ต ขาดช่ ว ง การส่ ง ต่ อ
การยอมรับในพื้นเพห่างไปจากฐานรากตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงสังคมส่วนรวม ทางด้าน
การพัฒนาของภาครัฐในเชิงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการตอบสนองน้อย เพราะมุ่งเน้นตอบสนอง
ด้านทุน และการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ รวมศูนย์เข้าสู่การเป็นตลาด เพื่อการบริโภคในทุกระดับ มากกว่า
การสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ จึงปรากฏของการพัฒนาแบบการขุด ถม ดัดแปลง บุกรุก
ท�า ถนน ที่ ขาดการค� านึงของวิถีธรรมชาติ โดยเฉพาะยังขาดการเชื่อมโยงถึงระบบใหญ่ในเชิงนิเวศน์
รอบลุ่มทะเลสาบ ซึ่งในอดีตระบบทางน�้าตามอย่างธรรมชาติเป็นสายห้วย ล�าคลองจะเชื่อมโยงทั้ง 3 น�า้ คือ
น�า้ เค็ม น�า้ กร่อย และน�า้ จืด โดยมีลา� คลองกิง่ ก้านสาขากระจายตัวไปทุกพืน้ ทีข่ องการระบายน�า้ รับน�า้ เข้าออก
เพื่อความสมดุลตามธรรมชาติ
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จ�าได้ว่า..บริเวณพื้นที่ทุ่งระโนด สทิงพระ หัวไทร พื้นที่เหล่านี้จะเต็มไปด้วยคลองที่ขุดเพิ่มขึ้นมา
และมีตามธรรมชาติ เพื่อรองรับเป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อการเกษตร และระบายน�้า เต็มไปทุกพื้นที่
เมื่อน�้าเหนือ (หมายถึงน�้าจากจังหวัดพัทลุง) ลงมาจากฟากตะวันตกก็จะไหลลงสู่อ่าวไทย และคลองเหล่านี้
ยังบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ด้านอาหาร มีปลา กุ้ง เต็มไปหมด สภาพปัจจุบันคลองเหล่านี้หายไปแทบ
ไม่ปรากฏร่องรอย และบางล�าคลองถูกปิดตายด้วยระบบชลประทานแผนใหม่เพราะระบบการผลิต (ท�านา)
เปลี่ยนแปลงไป
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และจ�าได้อีกว่า...ภาพในอดีตเมื่อถึงฤดูน�้าท่วม (น�้าพะ) ไม่มีใครบ่นถึงความขาดแคลน แต่อาจ
จะเครียดเรื่องการเดินทางในบางครั้ง เมื่อพ่อแม่ต้องการสร้างบ้านใหม่ พ่อกับญาติๆ บ้านใกล้เรือนเคียง
เลือกเอาช่วงเวลาน�า้ ท่วมใช้เรือเดินทางเข้าตลาด และกลับมาด้วยกระดานไม้เคี่ยมขนาดหน้ากว้าง 12 นิ้ว
หนา 2 นิ้ว และยาว 12 เมตร จ�านวน 20 แผ่น ลากจูงเป็นแพเตรียมไว้สร้างบ้านใหม่แทนหลังเก่าที่มักจะ
แกว่งไกวไปตามแรงลม
แน่นอนว่า..ภาพในอดีตของคนลุม่ น�า้ รอบทะเลสาบจะเครียดมากขึน้ เมือ่ ปีใดฝนทิง้ ช่วงเป็นเวลานาน
เกินไปจนท�าให้ต้นข้าวยืนแห้งตาย หรือเมล็ดลีบรวงข้าวชี้ตรงรับแสงตะวัน แต่กับสภาพน�้าท่วมชุมชน
ไม่ได้เครียดไปกับสายน�า้ ทีเ่ อ่อท้นท่วมท้องทุง่ แต่ตา่ งจากสภาวะปัจจุบนั เมือ่ เหตุการณ์นา�้ ท่วมจะกลายเป็น
เรื่องใหญ่ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น ต่างตระเตรียมข้าวของเพื่อแจกน�้าท่วม ส่วนมากมักจะเป็นข้าวสาร
ปลากระป๋อง น�้าปลา ไข่ กระทั่งยารักษาโรคน�้ากัดเท้า ซึ่งในอดีตขณะที่น�้ากัดเท้าไม่มีหยูกยาได้แต่ใช้
ใบฝรั่งเคี้ยวหรือต�าให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณที่ถูกน�้ากัดเท้าไม่กี่วันก็หายและเล่นน�้าต่อ
องค์ความรู้ การเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติหายไป เมื่อหลักสูตรทางการศึกษาถูกผลิตขึ้น
มาเพื่อรองรับการเคลื่อนตัวของแรงงานตามระบบเศรษฐกิจทุนสมัยใหม่ และวิถีแผนใหม่เปลี่ยนแปลงชีวิต
ไปอย่างสิ้นเชิงในทุกด้าน เป็นการพัฒนาที่น�าไปสู่ความถดถอยไกลไปจากรากเหง้าตนเอง
แต่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า...การเคลื่อนของสังคมได้ถูกฉุดรั้งก่อนที่ไปไกลจนเกินดึงกลับด้วย
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้ทรงพระราชทาน
ไว้ให้กับคนไทยได้วางแนวทางการใช้ชีวิตที่มีฐานบนวิถีทางธรรมชาติอันทันสมัย
เป็นการเรียนรู้จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีองค์ความรู้และที่ส�าคัญคือ การมีความรู้คู่คุณธรรม
ใช้ในการอยู่ร่วมกัน..เรียนรู้ในตนเองและครอบครัว สร้างความมั่นคงในด้านอาหารให้กับครอบครัว
พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด คือ แก่นของชีวิตที่มีมาตั้งแต่ในอดีต...แต่เราหลงลืมไปนั่นเอง ?
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ข้อเขียนวันครูรางวัลชนะเลิศ

“ลมหายใจของคนเป็นครู”
นายแพทย์ วทัญญู ชินภักดี

ผมเป็นหมอครับ ชีวิตผมลืมตาขึ้นมาก็ตรวจรักษาคนไข้ เข้าห้องผ่าตัด ตรวจคนไข้
นอกเวลาวนเวียนอยูอ่ ย่างนีท้ กุ วัน มีบางช่วงเวลาทีร่ สู้ กึ เหนือ่ ยจนไม่อยากท�างาน ด้วยอาชีพของผม
ท�าให้ในแต่ละวันต้องพบเจอกับคนไข้หลากหลายอาชีพที่มารักษา ผมมีคนไข้อยู่คนหนึ่งครับ
ท่านเป็นคุณครู ผมไม่อาจเปิดเผยชื่อท่านได้ เนื่องจากเป็นความลับของผู้ป่วย
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คุณครูท่านนี้มารักษาด้วยอาการคอพอกขนาดใหญ่มาเป็นหลายสิบปี เคยผ่าตัดออก
บางส่วนแต่ก้อนเนื้อก็โตขึ้นมาใหม่ จนกดเบียดหลอดลม และเส้นประสาทเสียง ท�าให้หายใจ
ไม่สะดวกและมีอาการเสียงแหบเล็กน้อย จ�าเป็นต้องผ่าตัดรักษา
การผ่าตัดคอพอกผ่านไปได้ดว้ ยดี แต่โชคร้ายของครูทเี่ ส้นประสาททีไ่ ปเลีย้ งกล่องเสียง
ได้รับบาดเจ็บขณะผ่าตัด มีผลให้เส้นเสียงไม่ขยับและตีบเข้าหากันเกือบแนบสนิท ครูจึงเหลือ
ทางเดินหายใจเพียง 1 มิลลิเมตรเท่านัน้ ภาวะเช่นนีม้ โี อกาสทีจ่ ะเกิดทางเดินหายใจอุดตัน หายใจ
ไม่ออกและเสียชีวิตได้ จ�าเป็นต้องเจาะคอเพื่อใช้หายใจ หรือตัดเส้นเสียงที่ตีบ เพื่อเปิดทางเดิน
หายใจ แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีการใด เสียงจะแหบมากขึ้นหรือไม่มีเสียงพูดได้
จ�าได้วา่ วันนัน้ ผมเดินไปบอกครูทเี่ ตียงคนไข้บนหอผูป้ ว่ ย ถึงข้อดีขอ้ เสีย โอกาสเสียชีวติ
หากไม่รกั ษา หรือโอกาสทีเ่ สียงจะหายไป หลังจากผมเล่าจบ สีหน้าครูเศร้าอย่างเห็นได้ชดั ครูนงั่ นิง่
อยู่ครู่หนึ่ง ผมเริ่มสังเกตเห็นน�้าตาเอ่อล้นดวงตาของครู ผมได้แต่ยืนจับมือครูไว้แน่นก่อนที่ครูจะ
เงยหน้ามองผมอีกครัง้ และพูดกับผมว่า “คุณหมอคะ ป้าจะสอนหนังสือนักเรียนได้อกี ไหมคะ”
ผมยืนนิ่ง... ไม่มีแม้ค�าพูดที่จะซักถามถึงการรักษาของครู เหมือนน�้าตาเอ่อล้นออกมา
ภาพข้อความพระราชด�ารัสของพระราชบิดาที่จารึกบนตึกอาคารเรียนคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ ย้อนแจ่มชัดขึน้ ว่า “ขอให้ถอื ประโยชน์สว่ นตัว
เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจหนึ่ง” ในวินาทีที่ครูคนหนึ่งต้องตัดสินใจ
บนความเป็นความตายของชีวิต ท่านกลับนึกถึงคนอื่นเป็นอันดับแรกนั้นคือลูกศิษย์ ครูไม่กลัว
การผ่าตัดจะล้มเหลว หลอดลมตีบซ�า้ หรือเสียชีวิต แต่กลับกลัวที่จะไม่มีเสียงพูดไว้สอนนักเรียน
ไม่ มี ชี วิ ต ต่ อ เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ ค รู ลมหายใจของครู เ ป็ น ลมหายใจของความหวั ง ที่ จ ะมี ต ่ อ ไป
เพือ่ การได้ทา� หน้าที่ “ครู” ...ท่านท�าให้ผมคิดถึงครูทเี่ คยสอนผมจับใจ ครูของผมเหล่านัน้ กับคุณครู
ทีอ่ ยูต่ รงหน้า ไม่เคยพบเจอรูจ้ กั กัน แต่คณ
ุ ครูมจี ติ วิญญาณความเป็นครูเหมือนกัน รักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ครูสร้างความดีที่บริสุทธิ์ เป็นความดีที่กระท�าออกมาจากจิตใจภายใน เป็นความดี
ทีไ่ ด้ทา� ไว้ทงั้ ต่อหน้าและลับหลัง ความดีทไี่ ม่ตอ้ งการการรับรูด้ ว้ ยค�าสรรเสริญเยินยอใดๆ จากใคร
คุณครูทอี่ ยูต่ รงหน้าผมไม่ใช่เป็นเพียงคนไข้ของผม แต่ทา่ นเปรียบเหมือนครูของผมก็วา่ ได้
เพราะสิ่งที่ท่านท�าสอนให้ผมตระหนักถึง “หน้าที่ของตน” รวมถึงหน้าที่ของศิษย์ที่พึงตอบแทน
พระคุณ ผมสัญญาว่าผมจะเป็นหมอที่ดี ตั้งใจดูแลคนไข้ทา� หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และเกิด
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เป็นคนดีของสังคมให้คคู่ วรกับ “ความดี” ทีค่ รูควรปฏิบตั ติ อ่ สังคม เป็นแบบอย่าง
ตลอดมา สองมือของครูมีไว้สร้างความดี สร้างคนดี ... สองมือของผมก็จะสร้างความดี
ต่อสังคมเช่นกัน ผมขอสัญญา
คืนก่อนผ่าตัดรักษาจะเริ่มขึ้น คุณครูยิ้มให้ผม ก่อนจะบอกผมว่า “ไม่เป็นไรนะหมอ
ถึงป้าจะไม่มีเสียง ป้าก็จะเขียนกระดานแทนการใช้เสียงสอนนักเรียนต่อไป”
ด้วยรำาลึกถึงพระคุณครู
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ข้อเขียนวันครูรางวัลรองชนะเลิศ

ครูในดวงใจศิษย์นิจนิรันดร์
นายอกนิษฐ์ ศรีภูธร

ครูในดวงใจที่ผมไม่เคยลืมเลือน มีสมญาว่า “ครูอวบ” หญิงสาวร่างอวบในเครื่องแบบสีกากี
ผิวขาวผมสัน้ ประบ่า ท่าทีรบี เร่ง สีหน้าแววตาแสนห่วงกังวล ตระกองอุม้ ผมขึน้ นัง่ ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
คันเก่าบุโรทั่งของลุงภารโรงเพื่อพาไปส่งโรงพยาบาลยังคงกระจ่างชัดเจนตราบจนวันนี้
ครูอวบ คือ ครูคนแรกในชีวิตของผมและเด็กทุกคนในหมู่บ้าน เพราะเป็นครูประจ�าชั้นอนุบาล
คนเดียวของโรงเรียน แม้วนั เวลาจะล่วงเลยผ่านไปเนิน่ นานแค่ไหน ครูยงั คงอยูใ่ นภาพจ�าของศิษย์ทกุ คน
เมื่อมีใครเอื้อนเอ่ยถึงครู แววตาเปี่ยมสุขใจจะเปล่งประกายเด่นชัดขึ้นทันที เพราะครูเป็นคนส�าคัญ
ในเรื่องเล่าวัยเยาว์
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เมื่อผมเติบใหญ่ถึงได้รู้ว่าโรงเรียนบ้านป่าหลังเขามีครูที่ใช้เทคนิคการสอนด้วยวิธีที่ชาวบ้าน
มองว่าผิดแปลกแค่สนุกไปวันๆ หลอกล่อให้เด็กๆ อยู่โรงเรียนจนครบวันไม่ร้องกลับบ้านก่อนก็เป็นพอ
แต่หารูไ้ ม่วา่ ครูฝกึ ให้พวกเราคิดวิเคราะห์มานับแต่นนั้ ด้วยตรรกะทีส่ มเหตุสมผล เปิดโลกแห่งความจริง
ให้มองโลกจากเรื่องง่ายๆ ตามวัยไร้เดียงสาให้รู้ถูกรู้ผิด ครูมีวิธีสร้างความสนใจใฝ่เรียนรู้โดยไม่ซ�้า
ครูมอบความรักให้ความอบอุน่ ทุม่ เทความห่วงใย ใส่ใจพวกเราดุจแม่ผเู้ ลีย้ งลูกหลายคนโดยไม่รเู้ หน็ดเหนือ่ ย
น�า้ เสียงทีอ่ อ่ นละมุนจะขึน้ ต้นลงท้ายด้วยค�าว่าลูกเสมอ ไม่เคยดุ ไม่เคยตี แต่ครูมวี ธิ จี ดั การปูในกระด้ง
ให้นิ่งฟังและสนใจครูได้ง่ายดาย
แม้จะมีงอแงแย่งของเล่น กลัน่ แกล้งตีกนั บ้างเป็นปกติ แต่ทกุ เหตุการณ์ลว้ นจบลงด้วยหลักชนะ
กับชนะพร้อมค�าสอนที่ทุกคนต้องจดจ�า ให้รู้จักแบ่งปัน ขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัย ครูทา� ให้พวกเรา
ทุกคนอยากมาโรงเรียน ห้องเรียนสี่เหลี่ยมถูกตกแต่งด้วยสีสันสดใสสวยงามทุกมุมทุกด้านเอื้อต่อ
การเรียนรูซ้ งึ่ ครูเป็นผูเ้ นรมิต ก่อนเข้านอนช่วงบ่าย ครูจะน�าร้องเพลงและท�ากิจกรรมเข้าจังหวะจนพอเหนือ่ ย
เสียงเพลงกล่อมลูกภาคอีสาน นิทานพืน้ บ้านถิน่ ทีค่ รูเคยเล่าให้พวกเราฟังยังคงดังกังวานในความทรงจ�า
ที่มีคุณค่าควรจดจ�า
จากอนุบาลถึง ป.6 ครูยงั คงสอนการบ้านผมทุกครัง้ ทีห่ อบหนังสือไปปรึกษา เนือ้ หาทีไ่ ม่เข้าใจรูแ้ จ้ง
รู้จริงได้เพราะครู ผมไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมเด็กๆ ทุกคนในโรงเรียนถึงรักครู เพราะครูไม่เคยหยุดที่จะ
เป็นผูใ้ ห้ ให้ดว้ ยหัวใจอันบริสทุ ธิ์ ครูนอ้ มน�าพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เป็นหลักชัยในชีวิต “จงเป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวไปดูอดีต
เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำาแล้วไม่ได้ทำามากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำาไปแล้ว” เป็นพระราชด�ารัส
ทีค่ รูคอยย�า้ และพร�่าสอนเสมอมา ครูเคยบอกกับผมว่า “หาฝันของตัวเองให้เจอ ทำาให้เป็นจริง
ก่อนทุกสิ่งจะสายเกินไป” ผมยังจดจ�าค�าสอนนี้ได้ไม่ลบลืม
วันเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วกว่าสามสิบกว่าปี นับตั้งแต่ครูย้ายจากไป ผมไม่ได้ติดต่อและ
ทราบข่าวครูอีกเลย ด้วยนวัตกรรมด้านการสื่อสารไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21 ได้เชื่อมโยงให้ผมได้
พบเจอครูอกี ครัง้ ในวัยใกล้เกษียณ ครูยงั สอนชัน้ อนุบาลทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในค่ายทหารแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ท�างานผมเท่าใดนัก พอว่างเว้นจากงาน ผมรีบเดินทางไปหาครู
หญิงชราร่างอวบในเครื่องแบบสีกากีหันมาตามเสียงเรียกด้วยความสงสัย ผมนั่งลงกราบที่ตัก
ของครู มอบมาลัยข้อมือพร้อมโอบกอดครูด้วยความคิดถึง ครูถามว่า “ใครลูก” ผมตอบครูว่า
“เด็กขี้โรคของครูอวบ” เพียงเท่านั้นน�้าตาแห่งความปลื้มปีติของครูและผม พลันหลั่งไหลออกมา
ไม่ทันตั้งตัวครูจ�าลูกศิษย์ได้ทุกคน
ผมกลับไปหาครูอีกครั้งในวันที่ทราบข่าว วันนั้นท�าให้ผมเข้าใจลึกซึ้งในพระราชด�ารัสและถ้อยค�า
ที่ครูเคยย�้าพร�่าสอน แม้ผมจะภาคภูมิใจที่สามารถท�าความฝันให้เป็นจริงได้เพราะมีครูเป็นแบบอย่าง
เป็นพลังใจให้มุ่งมั่นตั้งใจ แม้ผมจะเสียใจที่ยังไม่เคยบอกค�าว่า “ผมรักครู” ครูศิลินทิพย์ เข็มวงศ์
(ครูอวบ) จะยังคงอยู่ในหัวใจศิษย์คนนี้ตลอดไป ด้วยรักและอาลัย “ครูในดวงใจศิษย์นิรันดร์”
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ข้อเขียนวันครูรางวัลรองชนะเลิศ

“ครูชาวนา”
นายประกอบ ตันมูล

สายฝนปรอยๆ ตกกระทบกับผิวโคลนที่ผ่านการไถคราดเสียงดังเปาะแปะ สร้างความชุ่มฉ�่า
เย็นสบายผ่อนคลายความเหนียวเหนอะของหยาดเหงือ่ ทีไ่ หลท่วมกาย หลังจากตอนเช้าต้องทรมานกับ
เปลวแดดที่แผดเผาแผ่นหลังในยามก้มลงปักต้นกล้า คราวละ 4 - 5 ครั้ง สลับกับการเงยตัวขึ้นตรง
เพื่อขอพัก “ใช้มือปักต้นกล้าลงในโคลนเบาๆ เด้อลูก ระวังอย่าให้คอกล้าหัก” เสียงของชายรูปร่าง
ผอมสูง
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ผิวคล�า้ จากการตากแดดกร�างานทีค่ นรูจ้ กั กันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ” ภารโรงบันเลิงก�าลังสาธิตวิธี
การอุ้มมัดต้นกล้าด้วยมือซ้าย ในขณะที่มือขวาค่อยๆ จับบริเวณเหนือรากของต้นกล้า 2 - 3 ต้น
แล้วบรรจงปักลงดินด้วยท่าทางทะมัดทะแมง การท�านาทีถ่ กู ต้องคือ ด�าแล้วเดินถอยหลัง อย่าหักคอกล้า
เพราะจะท�าให้ตน้ กล้าตาย ภารโลงบันเลิงพร�า่ สอนนักเรียนตัวโตชัน้ ป.4 - 6 ให้รจู้ กั วิธกี ารท�านา เริม่ ตัง้ แต่
การไถโดยใช้ควายเมื่อหลายปีก่อน เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปจึงหันมาใช้รถไถนาเดินตามแทน การไถนา
จะเป็นหน้าที่ของนักเรียนชาย กระผมและเพื่อนๆ มีความสุขมากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เพราะแต่ละคน
ต่างรอคอยที่จะได้แสดงฝีมือการไถนาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากภารโลงบันเลิง ส่วนนักเรียนหญิง
มีหน้าที่ในการถอนต้นหญ้าโดยการใช้สองมือถอนให้ได้เต็มก�า หลังจากนั้นจะจุ่มรากของต้นกล้า
ลงในน�้า แล้วใช้เท้าเตะไล่ดินบริเวณรากของต้นกล้าออกให้หมด มัดบริเวณตรงกลางของต้นกล้า
ด้วยตอกไม้ไผ่ที่ภารโรงสอนให้พวกเราจักเป็นเส้นความยาวประมาณหนึ่งศอก แรกๆ กระผมจักตอก
ไม่เป็นท�าให้มีดบาดมือได้เลือดอยู่เป็นประจ�า แต่ภารโรงบันเลิงได้สอนด้วยวิธีการสาธิตให้เรารู้จักวิธี
การจับพร้า การผ่า และเหลาไม้ไผ่ ฝึกท�าอยู่ซ�้าๆ จนสามารถท�าด้วยตนเอง ตอกนอกจากจะใช้มัด
ต้นกล้าแล้วยังสามารถจักเป็นเส้นยาวเพื่อใช้ส�าหรับมัดฟ่อนข้าวในเวลาเก็บเกี่ยวอีกด้วย หลังจาก
นักเรียนชายไถคราดนาเสร็จแล้ว นักเรียนหญิงจะช่วยกันหาบมัดกล้าไปวางกระจายไว้จนทั่วไร่นา
หลังโรงเรียนประมาณ 5 ไร่ ซึง่ เป็นผืนนาทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ดว้ ยปุย๋ หมักทีภ่ ารโรงบันเลิงสอนให้นกั เรียน
น�าเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นภายในบริเวณโรงเรียนและนักเรียนร่วมกันเก็บ แล้วน�ามาหมักจนเปื่อยยุ่ยเป็น
ปุย๋ ชัน้ ดี ส�าหรับรองพืน้ ก่อนการไถสีของน�า้ ยิง่ ด�าเท่าไหร่ยงิ่ แสดงว่าจะสามารถปลูกข้าวได้งาม การด�านา
จะใช้เวลา 2 - 3 วัน ด้วยความร่วมแรงแข็งขันของครู นักเรียน และภารโรงบันเลิง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
นักเรียนจะได้เรียนรู้การดูแลปริมาณน�้าให้พอเหมาะ เมื่อถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลาของ
การเก็ บ เกี่ ย ว วั น เกี่ ย วข้ า วเปรี ย บเสมื อ นเป็ น งานบุ ญ ของโรงเรี ย น ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชนมาร่ ว มกั น
ลงแขกเกี่ยวข้าว ภารโรงบันเลิงสอนให้พวกเรารู้จักวิธีการจับเคียว การวางฟ่อนข้าวตากแดด และ
การมัดฟ่อนข้าว พวกเราดึงตอกมัดข้าวจนมือแตกและด้าน หลังจากขนฟ่อนข้าวมากองรวมกันบนลาน
นวดข้าว ตอนกลางคืนพวกเราช่วยกันตีฟ่อนข้าวกระทบกับแผ่นไม้ นักเรียนชายส่วนหนึ่งจะช่วยกัน
ตักเมล็ดข้าวใส่ในกระสอบ แล้วแบกไปเก็บใส่ในถุงฉางส�าหรับเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนได้ตลอดปี
การเรียนรู้ของพวกเราไม่ได้เกิดจากต�ารา แต่เกิดจากภูมิปัญญาของภารโรงบันเลิงที่ได้ถ่ายทอด
ให้กับนักเรียนผ่านการท�างานในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งไม่สามารถรู้หรือปฏิบัติได้ถ้าไม่ลงมือท�า วิธีการสอน
ของภารโรงบันเลิงจึงไม่ได้ต่างจากครูผู้หนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถน�าความรู้ไปใช้
ในการด�ารงชีวิต กระผมและเพื่อนๆ มีความภาคภูมิใจที่จะมอบค�าว่า “ครูชาวนา” ให้กับท่าน
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2. นําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอโดยวิเคราะหใหเห็นความเหมือน
หรือตางของขอมูลจากแหลงตาง ประเด็นที่งานวิจัยใหคําตอบชัดเจน
สมบูรณแลว หรือยังไมชัดเจน ไมสมบูรณโดยเขียนใหเปนภาษาของผูวิจัย
ไมเปนการคัดลอกขอมูลจากแหลงตาง มาตอกัน แลวสังเคราะหเปนสรุป
( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
ของแตละประเด็นยอยและสรุปรวม งึ่ จะเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนด
องคประกอบสําคั ของงานวิจัย เชน นิยามตัวแปรและกรอบแนวคิด
แนวคิด / ท ษ ีที่เกี่ยวข้อง / กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัย
8. ถาม : อบก รองที่ มั ก บในการนํา เสนอเอกสารและงานวิ จั ย
ที่เกี่ยว องคออะไร
ตอบ : ขอบกพรองที่สําคั เชน
1. เอกสารและงานวิจัยที่นํามาไมเกี่ยวของ หรือเกี่ยวของนอยมาก
กับหัวขอ คําสําคั หรือตัวแปรในการวิจัย ไมเชื่อมโยงใหเห็นความจําเปน
ที่ตองทําวิจยั เรื่องนี้
2. การนําเสนอไมเปนการวิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิ จัย ที่ ศึก ษา เปนการคั ด ลอกขอมูลจากแหลงตาง มาตอกั น
งานวิจยั คัดลอกบทคัดยอมาทั้งหมด ไมมีการสรุปทั้งในแตละประเด็นยอย
ทีเ่ ชื่อมโยงกับนิยามศัพท และการสรุปรวมที่สัมพันธกับกรอบแนวคิด
3. การเรียบเรียงเนื้อหาสาระไมเปนระบบ ไมกําหนดเคาโครง
โดยจัดลําดับหัวขอหลัก หัวขอรอง หัวขอยอยที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน
และสอดคลองกับประเด็นสําคั ที่จะศึกษา
4. เอกสารที่นํา มาอางอิง ลาสมัย โดยไมใชแหลงอางอิง ที่เ กา
22ในลั ก ษณะการเปนตนความคิ ด แหลงขอมู ล ที่ อ างอิ ง ไมถู ก ตอง
ไมนาเชื่อถือ อางตอกันมาโดยไมตรวจสอบกับแหลงปฐมภูมิ อางอิง
ในลักษณะ “อางถึงใน” มากเกินไป โดยเฉพาะแหลงอางอิงที่เปนภาษาไทย
วิ ธี ก ารเขี ย นอางอิ ง ในเนื้ อ หาไมถู ก รู ป แบบ บรรณานุ ก รมไมครบ
รูปแบบไมถูกตอง
9. ถาม : กรอบแนวคิดการวิจยั มีที่มาอยางไร และควรนําเสนอในรูปแบบใด
ตอบ : กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) เปนแนวคิด
หรื อ แบบจํา ลองที ่ ผู วิ จั ย สรางขึ้ น จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี
ผลงานวิจัย ฯลฯ เพื่อแสดงภาพรวมของเรื่องที่ทําวิจัย ในกรณีที่มีตัวแปร
กรอบแนวคิดตองแสดงโครงสรางความสัมพันธที่ชัดเจนระหวางตัวแปร
ที่ ผู วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปตรวจสอบกั บ ขอมู ล เชิ ง ประจั ก ษ
และหาขอสรุป
การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจยั ทําไดหลายรูปแบบ เชน การบรรยาย
การนําเสนอเปนแผนภาพ แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร ฯลฯ กรอบแนวคิด
การวิจัยอาจมีตัวแปรครบถวน หรือนอยกวาตัวแปรที่ไดจากกรอบแนวคิด
ทฤษฎี (Theoretical framework) ก็ ไ ด โดยตองมี เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น
การเลือกกําหนดเฉพาะตัวแปรบางตัว หรือการตัดบางตัวแปรออกไป
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แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง

10. ถาม : ่อเร่อง องการวิจัยเ ิงทดลองแตกตางจากวิ ีวิจัยแบบสํารวจ
แบบวิจยั และ ั นา รอแบบอ่น อยางไร
ตอบ : ควรแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวางตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามในการวิจัยเชิงทดลอง เชน “ผลของการสอนแบบเพื่อน
ชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4” สวนการวิจัยเชิงสํา รวจจะตองระบุตัวแปรตามและประชากร
ที่ ศึ ก ษา เชน “เจตคติ ต อวิ ท ยาศาสตรของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร” สําหรับการวิจัยและพั นาจะตองระบุ
สิ่งที่พั นา เชน “การพั นาชุดการสอนวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6”
11. ถาม : ตัวแปรตามในการทดลองควรมีกี่ตัว
ตอบ : ตามปกติควรมีตัวเดียวเพราะสิ่ง ที่นํามาทดลองมีพื้น ฐาน
ทางทฤษฎี ที่ มุ งจะใหสงผลตอตั ว แปรตามตั ว เดี ย ว เชน ผลสั ม ฤทธิ
ทางการเรียน แตถาตองการดูวาสงผลตอเจตคติดวยหรือไม จะตองมี
ทฤษฎี ร องรั บ และถาคิ ด วานาจะมี ผ ลบางเล็ ก นอยก็ จ ะไมสามารถ
เห็นผลได ถาตองการจะมีตัวแปรตามหลายตัวจําเปนจะตองมีทฤษฎี
รองรับ และการวิเ คราะหขอมูล จะตองเปนแบบพหุตัว แปร สวนที่มี
การวัด ความพึง พอใจตอนวัต กรรมที่ใ ชนั้น ไมถือ วาเปนตัว แปรตาม
ที่เปนผลจากการจัดกระทําในการทดลอง
12. ถาม : ตองมีสมมติ านในการวิจัยเ ิงทดลองเสมอไป รอไม
ตอบ : การวิ จั ย เชิ ง ทดลองจํา เปนตองมี ส มมุ ติ ฐ านเพราะผู วิ จ25ั ย
จะใชสมมุติฐานเปนแนวทางในการออกแบบการทดลอง โดยเหตุผลแลว
ผูวิจัยจะตองคาดคะเนคําตอบได เนื่องจากไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยแลว
วาจะจั ด กระทํ า ในการทดลองอยางไร ถึ ง จะสงผลตอตั ว แปรตาม
ที่ตองการ
13. ถาม : ตองนิยามตัวแปร รอไม และนิยามอยางไร
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ตอบ : จะตองมีการนิยามทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยเฉพาะ
การนิยามตัวแปรอิสระจะตองนิยามวิธีจัดกระทําทุกวิธี รวมทั้งวิธีที่ใช
กั บ กลุมควบคุ ม ก็ ตองนิ ย ามดวย และตองนิ ย ามเชิ ง ป ิ บั ติก าร ึ่ ง ให
ความหมายเปนรู ป ธรรมที่ ส ามารถนํ า ไปป ิ บั ติ ไ ด ถานิ ย ามวิ ธี ส อน
ก็อธิบายใหเห็นวาสอนอยางไร ถานิยามตัวแปรตามก็ใหเห็นพฤติกรรม

12. ถาม : ตองมีสมมติ านในการวิจัยเ ิงทดลองเสมอไป รอไม
ตอบ : การวิ จั ย เชิ ง ทดลองจํา เปนตองมี ส มมุ ติ ฐ านเพราะผู วิ จั ย
จะใชสมมุติฐานเปนแนวทางในการออกแบบการทดลอง โดยเหตุผลแลว
ผูวิจัยจะตองคาดคะเนคําตอบได เนื่องจากไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยแลว
วาจะจั ด กระทํ า ในการทดลองอยางไร ถึ ง จะสงผลตอตั ว แปรตาม
ที่ตองการ
13. ถาม : ตองนิยามตัวแปร รอไม และนิยามอยางไร
ตอบ : จะตองมีการนิยามทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยเฉพาะ
การนิยามตัวแปรอิสระจะตองนิยามวิธีจัดกระทําทุกวิธี รวมทั้งวิธีที่ใช
กับ กลุมควบคุ ม ก็ ตองนิ ย ามดวย และตองนิ ย ามเชิ ง ป ิ บั ติก าร ึ่ ง ให
ความหมายเปนรู ป ธรรมที่ ส ามารถนํ า ไปป ิ บั ติ ไ ด ถานิ ย ามวิ ธี ส อน
ก็อธิบายใหเห็นวาสอนอยางไร ถานิยามตัวแปรตามก็ใหเห็นพฤติกรรม
ที่สังเกตได เพื่อจะไดสรางเครือ่ งมือวัดได
14. ถาม : มีแนวทางในการกํา นดป าการวิจยั เ ิงทดลองไดอยางไร
ตอบ : นอกจากการนําทฤษฎี และการวิจัยที่ผานมาเปนแนวทาง
ในการกํ า หนดป หาการวิ จัย แลว ยังสามารถกําหนดป หาการวิจั ย
ใหหลากหลายได 3 รูปแบบ คือ 1) แบบใหกับไมให 2) แบบใหแบบ
ที่ ต างกั น เชน ทํา การ ก 2 แบบกั บ กลุ ม 2 กลุ ม 3) แบบใหปริ ม าณ
ที่ตางกัน เชน กลุมหนึ่งให กนอย อีกกลุมหนึง่ ให กมากกวา
15. ถาม : การทดลองใ บทเรียน วยสอนถอวาเปนการวิจัยเ ิงทดลอง
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รอไม
ตอบ : การวิ จั ย บทเรี ย นชวยสอนโดยทั่ ว ไป ควรเปนการวิ จั ย
และพั นา (R&D) การทดลองใชบทเรียนชวยสอนเปนขั้นตอนหนึ่ง
ของการวิจัยและพั นา ึ่งจะตองมีขั้นตอนหลายขั้นตอนจนกวาจะได
บทเรี ย นชวยสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การวิ จั ย ดั ง กลาวควรตั้ ง ชื่ อ วา
การพั นาบทเรียนชวยสอน และใชวิธีวิจัยและพั นาในการวิจัยโดยใช
รูปแบบของบทเรียนชวยสอนที่รูวาเหมาะสมแลวมาใชพั นาบทเรียน
ที่ตองการ แตถาตองการศึกษาวารูปแบบของบทเรียนชวยสอนแบบใด
ทํา ใหเกิ ด การเรี ย นรู ดี ก็ มุ งไปที่ คิ ด รู ป แบบแลวนํา มาทดลอง
ดูผลของรูปแบบวาไดผลดีหรือไม แบบนี้จึงจะใชการวิจัยเชิงทดลอง
16. ถาม : ถาใ นักเรียนใน องเรีย นที่สอนอยูสํา รับทําการทดลอง
ประ ากรในการทดลองควรเปนใคร
ตอบ : ธรรมชาติของการวิจัย เชิง ทดลองไมสามารถสุ มตัวอยาง
จากประชากรไดโดยตรง จึงมีการกําหนดประชากรเปาหมาย (Target
Population) และประชากรที่สามารถทําการสุ มได (Experimentally
Accessible Population) เชน ประชากรเปาหมาย คื อ นั ก ศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในภาคใต ประชากรที่ ส ามารถสุ มได คื อ นั ก ศึ ก ษา
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การพั นาบทเรียนชวยสอน และใชวิธีวิจัยและพั นาในการวิจัยโดยใช
รูปแบบของบทเรียนชวยสอนที่รูวาเหมาะสมแลวมาใชพั นาบทเรียน
ที่ตองการ แตถาตองการศึกษาวารูปแบบของบทเรียนชวยสอนแบบใด
ทํา ใหเกิ ด การเรี ย นรู ดี ก็ มุ งไปที่ คิ ด รู ป แบบแลวนํ า มาทดลอง
ดูผลของรูปแบบวาไดผลดีหรือไม แบบนี้จงึ จะใชการวิจยั เชิงทดลอง
16. ถาม : ถาใ นักเรียนใน องเรีย นที่สอนอยูสํา รับทําการทดลอง
ประ ากรในการทดลองควรเปนใคร
ตอบ : ธรรมชาติของการวิจัย เชิง ทดลองไมสามารถสุ มตัวอยาง
จากประชากรไดโดยตรง จึงมีการกําหนดประชากรเปาหมาย (Target
Population) และประชากรที่สามารถทําการสุ มได (Experimentally
Accessible Population) เชน ประชากรเปาหมาย คื อ นั ก ศึ ก ษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในภาคใต ประชากรที่ ส ามารถสุ มได คื อ นั ก ศึ ก ษา
ชั้ น ปที่ 2 ของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร วิ ท ยาเขตหาดให
หรืออาจกําหนดประชากรเปาหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.1 ในกรุงเทพมหานคร
นัก เรีย นชั ้น ม.1 โรงเรีย นแหงหนึ่ง ในกรุง เทพมหานครที่ผู ทดลอง
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สอนอยูเปนประชากรที่สามารถสุมได
ไมควรกํ า หนดประชากรเล็ ก แลวทํา การทดลองกับ ประชากร
และไมควรกําหนดประชากรเปนโรงเรียนเดียว เพราะการมีประชากร
กวางขวางกวา ทําใหการทดลองมีความหมายมากกวา ควรกําหนดเปน
เขต จัง หวัด ภาค หรือ กวาง กวานั้น ธรรมชาติข องผลการทดลอง
มักเปนจริงกับคนอื่น ไดกวางขวางกวาการวิจัยเชิงสํารวจ
17. ถาม : การทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ใ แบบแ นการวิจัย
แบบมีกลมเดียว และมีการสอบกอนและ ลังที่ใ กันทั่วไป
มีความเ มาะสม รอไม
ตอบ : แบบแผนการทดลองดัง กลาวเปนแบบแผนที่ อ ยู ในกลุ ม
ไมคอยดี (Faulty Research Design) จะตองนํา มาใชใหเหมาะสม
กับป หาการวิจัย
ถานําคะแนนสอบกอนกับสอบหลังมาเปรียบเทียบกันเพื่อสรุปวา
นวัตกรรมที่นํามาใชไดผลดี เมื่อพบวาคะแนนสอบหลังสูงกวาสอบกอน
ถือวาไมเหมาะสม เพราะโดยทั่วไปสอนดวยวิธีใดมักจะไดผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูงขึ้น
ถาใชกลุ มทดลองกลุ มเดีย วการวิเ คราะหขอมูล ที ่เ หมาะสม
ควรทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังการทดลองกับเกณ เชน 70%
หรื อ ตามความเหมาะสม หรื อ เที ย บคะแนนความกาวหนากั บ เกณ
ที่กาํ หนดขึ้นเปนรอยละ เชน 30% หรือ 40% ตามความเหมาะสม
28
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18. ถาม : กร ีที่มีกลมทดลอง และกลมควบคม ถาใ การสม ดยจับ ลาก
ใ อง น่งเปนกลมทดลอง อีก อง น่งเปนกลมควบคม
สามารถนํา ลการทดลองมาเปรียบเทียบกันได รอไม
ตอบ : ถานําผลการทดลองของสองกลุมมาเปรียบเทียบกันถือวา
การวิจัยไมมีความตรงภายใน (Internal Validity) เพราะทั้งสองกลุม
มีหลายอยางไมเทากัน เชน ผลสัมฤทธิ แรงจูงใจ ความตั้งใจ เจตคติ
ตอวิชาที่ทดลอง เปนตน ึ่งเปนตัวแปรเกินที่จะสงผลตอตัวแปรตาม
ถาจําเปนตองทําดังกลาว ตองใชแบบแผนการทดลองแบบกึ่งทดลอง
แลวใชการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม มิใชนําเอาคาเฉลี่ยของคะแนน
หลั งการทดลองมาเปรีย บเทีย บกัน เพื่อตอบวาวิ ธีใดดีก วากั น การสุ ม
แบงเปนสองกลุ มที ่ถ ู ก ตอง คื อ การสุ มที ล ะคนเขากลุ มทดลอง
และกลุมควบคุมสลับกัน ึ่งเรียกวา Random assignment จึงจะถือวา
ทํา ใหทั้ ง สองกลุ มเทาเที ย มกั น ในลั ก ษณะตาง จะตางกั น เฉพาะ
สิง่ ที่ไดรับจากการทดลอง
19. ถาม : ถาตองใ องเรียนสอง องเปนกลมควบคม น่ง องเรียน
อีก องเรียน น่งเปนกลมทดลองจะได รอไม
ตอบ : ปกติ ไ มสะดวกที่ จ ะทํา การสุ มที ล ะคนเขากลุ มควบคุ ม
และกลุมทดลองถาตองการใชทั้งหองดังกลาว ควรเลือกหองที่มีลักษณะ
ที่สําคั ที่จําเปนเทากันทั้งสองกลุม เชน ถาทดลองการสอนภาษาไทยจะตอง
เลือกหองที่นัก เรีย นมีค ะแนนวิช าภาษาไทยเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐานใกลเคียงกัน เรียกวา เปนการจับคูโดยการปรับใหทั้งสองกลุม
มีการแจกแจงเทากัน (Matching by frequency distribution control)
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20. ถาม : การ ก า ล องการใ ด กตางกั น ดยดู จ ากคะแนน
ลสัม ท ิได รอไม
ตอบ : ผลสัม ฤทธิ ทางการเรีย นถือ วาเกิ ด จากกิจ กรรมการเรีย น
ที่ ใ ชแบบ กเปนสวนหนึ่ ง ของกิ จ กรรมในแผนการเรี ย นรู ดั ง นั้ น
การเขี ย นจุ ด ประสงค สมมุ ติ ฐ านและแปลผลการวิ จั ย วาเปนผล
ที่เกิดจากชุด กนั้น จึงไมถูกตอง
ผูทดลองจึงควรออกแบบการสอนที่เหมาะสม และเลือกรูปแบบ
ของชุ ด กที่ ส อดคลองกั บ การสอนแลวทดลองใชเพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ล
ของการสอนที่ใชชุด กที่ตองการ
กรณี ที่ ต องการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชุ ด กเพี ย งอยางเดี ย วควรใช
แบบแผนการทดลองโดยใหกลุมควบคุมใชการ กตามแผนการสอนปกติ
และใหกลุมทดลองใชการสอนแบบเดียวกัน แตใชชุด กตามที่คิดขึ้นมาใหม
ถาไดผลสัมฤทธิที่ตางกันแสดงวาชุด กที่คิดขึ้นมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนดีกวาแบบเดิม
เทาที่ พ บเห็ น ผลงานที่ใ ชขอตํา แหนงวิท ยฐานะ มั ก ใชกลุมเดี ย ว
ในการทดลองแลวสรุปวาเปนอิทธิพลของชุด กเมื่อพบวาคะแนนสอบ
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กรณี ที่ ต องการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของชุ ด กเพี ย งอยางเดี ย วควรใช
แบบแผนการทดลองโดยใหกลุมควบคุมใชการ กตามแผนการสอนปกติ
และใหกลุมทดลองใชการสอนแบบเดียวกัน แตใชชุด กตามที่คิดขึ้นมาใหม
ถาไดผลสัมฤทธิที่ตางกันแสดงวาชุด กที่คิดขึ้นมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนดีกวาแบบเดิม
เทาที่ พ บเห็น ผลงานที่ ใ ชขอตําแหนงวิท ยฐานะ มั ก ใชกลุมเดี ย ว
ในการทดลองแลวสรุปวาเปนอิทธิพลของชุด กเมื่อพบวาคะแนนสอบ
หลังการทดลองสูงกวาคะแนนสอบกอน ึ่งถือวาไมถูกตองที่แปลผลวา
เปนผลของแบบ ก และไมสมเหตุสมผลเพราะใชการเปรียบคะแนน
สอบกอนกับหลังการทดลอง
21. ถาม : ใน ัว อ อบเ ตการวิจัยเม่อกลาวถงประ ากรมักจะกลาวถง
กลมตัวอยางทัง นาดและวิ ีสม จําเปน รอไม
30 ตอบ : กลุมตัวอยางมีขนาดเทาไร ไดมาอยางไรนั้น อยู ในหัว ขอ
วิธีดําเนินการวิจัย ึ่งโดยปกติจะอยูในบทที่ 3 ในหัวขอขอบเขตการวิจัย
ควรระบุประชากร เพราะตองการจะชี้ใหเห็นวาสามารถสรุปพาดพิง
ผลการวิจยั ไปไดกวางขวางเพียงใด

22. ถาม : กลมควบคม คอ กลมที่ไมไดรับการทดลอง ดยวิ ใี ด ใ รอไม
ตอบ : กลุมควบคุมเปนไดทั้ง กลุมที่ไ มไดรับการจัดกระทํา ใด
หรื อ อาจเปนกลุ มที่ ไดรั บ การจั ด กระทํา ตามปกติ ผู ทดลองจะตองใช
วิจารณ าณวาเหมาะสมหรือไมที่จะมีการจัดกระทําแบบใดกับกลุมควบคุม
เชน มี ก ารสอนตามคู มื อ ครู ใ นกลุ มควบคุ ม หรื อ ไมตองสอนเลย
ในกลุมควบคุม
23. ถาม : ถา องเรียนที่สอนอยูมีนักเรียนนอย สามารถทําการทดลอง
ได รอไม
ตอบ : การทํา การทดลองกั บ กลุ มเล็ ก เกิ น ไปยอมไมเหมาะสม
ดวยเหตุ ผ ลทางสถิ ติ ถึ ง แมจะสามารถใชนอนพาราเมตริ ก ไดก็ ต าม
ถาสามารถเลือกขนาดกลุมที่ให กวาไดควรทํา ถามีความจําเปนก็ทําได
แตเสนอใหทํา ้ําหลาย ครั้งเพือ่ ยืนยันผล
24. ถาม : ใ ครูคน น่งสอนตามปกติ และ ูวิจัยสอนตามวิ ีที่ตองการ
แลวนํา ลมาเปรียบเทียบกัน ถอวาเ มาะสม รอไม
31
ตอบ : ใชผูทดลองตางกันยอมมีผลที่เกิดจากผูทดลองตอตัวแปรตาม
ถาจํ า เปนตองใชควรเลื อ กผู ทดลองที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพ
และทางจิ ต วิ ท ยาใกลเคี ย งกั น รวมทั้ ง ควรมี ก าร กการทดทดลอง
เพื่อใหสามารถทําการทดลองใกลเคียงกัน
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25. ถาม : ไมรู วาจะทดลองนานเทาไร จงทดลองทั ง าคเรี ย นเลย
จะไดทดลองทก นวย นาจะได ลการวิจยั ที่ดีใ ไ ม
ตอบ : ตองศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ผ านมาวามี ก ารทดลองนานเทาไร

ตอบ : ใชผูทดลองตางกันยอมมีผลที่เกิดจากผูทดลองตอตัวแปรตาม
ถาจํ า เปนตองใชควรเลื อ กผู ทดลองที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพ
และทางจิ ต วิ ท ยาใกลเคี ย งกั น รวมทั้ ง ควรมี ก าร กการทดทดลอง
เพื่อใหสามารถทําการทดลองใกลเคียงกัน
25. ถาม : ไมรู วาจะทดลองนานเทาไร จงทดลองทั ง าคเรี ย นเลย
จะไดทดลองทก นวย นาจะได ลการวิจยั ที่ดีใ ไ ม
ตอบ : ตองศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ผ านมาวามี ก ารทดลองนานเทาไร
เปนแนวทาง การทดลองนอยครั้งเกินไป จะยังไมทันเห็นผลของตัวแปรอิสระ
การทดลองนานเกินไปยอมเปดโอกาสใหเกิดอิทธิพลของตัวแปรเกิน
มากขึ้ น เชน วุ ิ ภ าวะ เหตุ ก ารณ ความออนลา เปนตน มี เ งื่ อ นไข
สองประการที่จะสามารถเห็นผลของตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรอิสระ
มีอทิ ธิพลตอตัวแปรตามจริง (Necessary Condition) และมีการจัดกระทํา
ที่มากพอที่อิทธิพลของตัวแปรอิสระจะสงผลตอตัวแปรตาม (Sufficient
condition) เชน บุหรี่เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคมะเร็ง จะตองใชเวลานาน
เทาไรจึงจะเห็นผลถาจะทําการทดลอง
26. ถาม : การทําการทดลองนํารองจําเปน รอไม
ตอบ : ถาตองการทราบวาการทดลองจะไดผลตามที่ตั้งสมมุติฐาน
ไวหรื อไม สามารถตรวจสอบเบื้ อ งตนดวยการทดลองกั บ กลุมเล็ ก
นอกจากจะไดตรวจสอบผลเบื้องตนแลวยังสามารถตรวจสอบเครื่องมือ
32
และกระบวนการไดดวย
รวมทั้งยังชวยใหผูทดลองไดคุนเคยกับการทดลอง
อี ก ดวย การทดลองที่ ต องสิ้ น เปลื อ งมากอาจมี ก ารทดลองนํา รอง
เพื่อตรวจสอบผลเบือ้ งตนกอน
27. ถาม : จํา เปนตองมี ก ารสอบกอน สอบ ลั ง การทดลอง รอไม
ในการทดลองเกี่ยวกับวิ ีสอน รอส่อการสอน
ตอบ : การสอบกอน สอบหลังการทดลองมักใชกับแบบแผนการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง เพราะกลุมทดลองกับกลุมควบคุมมีลักษณะหลายอยาง
ไมเทากัน จะไดวิเคราะหผลของความกาวหนา หรือใชการวิเ คราะห
ความแปรปรวนรวมในการทดสอบสมมุติฐานได
28. ถาม : ในรายงานการวิจัยเ ิงทดลองควรกลาวถงอะไรบางใน ัว อ
การดําเนินการทดลอง
ตอบ : ในหั ว ขอการดํา เนิ น การทดลองมั ก จะพบวามี ก ารเสนอ
รายละเอียดนอยเกินไป ควรเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ
ทดลองจนสามารถเห็นวาผูอื่นสามารถทําไดตามที่ตองการ และสามารถ
เห็นไดวามีการดําเนินการอยางเครงครัดในการควบคุมตัวแปรเกิน เชน
ระบุผูทดลองวาเปนใคร หรือกรณีที่มีมากกวา 1 คน ก็บอกวามีการ ก
และมีลักษณะอยางไร มีการเตรียมการอยางไร และมีการแนะนํากอน
และหลังการทดลองอยางไร เปนตน
33
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29. ถาม : ทําการวิจัยเ ิงทดลองอยางไร ถงจะเปน ลงานทางวิ าการ
ที่เ มาะสํา รับ อตําแ นงวิทย านะ
ตอบ : จากเกณ ที่ใชในการประเมินผลงานทางวิชาการระบุประเด็น
สําคั เกี่ยวกับ 1) ความสําคั ของผลที่ไดรับจากการวิจัย 2) สามารถนํา
ผลการวิ จั ย ไปใชไดกวางขวางเพี ย งใด และ 3) การดํา เนิ น การวิ จั ย
มี ค วามถู ก ตองหรื อ เหมาะสม ตั ว อยางในการวิ จั ย และพั นา เชน
ถาทําการพั นาบทเรียน CAI สําหรับใชสอนควรทําใหสามารถใชได
ทัง้ ภาคเรียนเปนอยางนอย หรือใชไดทั้งปยิ่งดี สําหรับการวิจยั เชิงทดลอง
ควรเลื อ กทดลองวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบตาง ที่ ส ามารถ
นําผลไปใชประโยชนไดกวางขวาง
30. ถาม : ความตรงในการวิจัยเ ิงทดลองมีความสําคั อยางไร
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ตอบ : ความตรงในการวิจัยมีความสําคั อยางยิ่ง ความตรงในการวิจัย
มี 2 ชนิด คือ ความตรงภายใน หมายถึง ผลการวิจัย ที่ไ ดเปนอิทธิพ ล
ของตั ว แปรอิ ส ระอยางแทจริ ง ผู วิ จั ย จะตองทํ า การควบคุ ม อิ ท ธิ พ ล
ของตั ว แปรเกิ น และสิ่ ง อื่ น ที่ ไ มใชตั ว แปรอิ ส ระที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลตอ
ตัวแปรตาม สวนความตรงภายนอก หมายถึง ความสามารถในการสรุป
พาดพิงผลการวิจัยไปยังประชากรเปาหมายได ผูทดลองจะตองทําการ
เลือ กกลุ มตัว อยางใหเปนตัว แทนที่ด ีข องประชากร การวิจ ัย จํา เปน
ตองมีความตรงทั้งสองชนิด ความตรงภายนอกเปนจุดออนของการวิจัย
เชิงทดลองที่ไมสามารถใชขนาดกลุมตัวอยางให มาก และไมสามารถ
สุมไดโดยตรงจากประชากร ผูวิจัยจะตองเนนที่การทําใหเกิดความตรง
ภายใน
3431. ถาม : องคความรูที่ไดรับจากการวิจัยเ ิงทดลอง นําไปใ ประ ย น
อยางไร
ตอบ : ถาคนพบเทคนิควิ ธีห รื อ นวัตกรรมยอย เชน ใชเทคนิ ค
การสอนที่ ทํ า ใหจํ า ไดดี หรื อ ทํ า ใหสนใจการเรี ย น หรื อ ทํ า ให
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมบางอยางครู ส ามารถนํ า ไปใชสอดแทรก
ในกระบวนการเรียนการสอนไดทั่วไปตามความเหมาะสม และนําไปใช
ทําวิจัยกับกลุมอืน่ หรือวิชาอื่น หรือสภาพแวดลอมอื่น ตอไปได
ถาเปนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน หรือนวัตกรรม
การสอน เชน การสอนแบบสืบเสาะ การสอนโดยใชระบบเครือขาย
ออนไลน การสอนแบบโครงการ จะทํ า ใหสามารถนํ า วิ ธ ี ส อน
ที่ ใ ชทดลองใชในการเรี ย นการสอน หรือนํา ไปใชทํา วิ จั ย และพั นา
ชุดการสอนทั้งวิชาได เชน พั นาชุดการสอนแบบใชป หาเปนฐาน

อยางไร
ตอบ : ถาคนพบเทคนิควิธีห รือนวั ตกรรมยอย เชน ใชเทคนิค
การสอนที่ ทํ า ใหจํ า ไดดี หรื อ ทํ า ใหสนใจการเรี ย น หรื อ ทํ า ให
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมบางอยางครู ส ามารถนํ า ไปใชสอดแทรก
ในกระบวนการเรียนการสอนไดทั่วไปตามความเหมาะสม และนําไปใช
ทําวิจยั กับกลุมอื่น หรือวิชาอื่น หรือสภาพแวดลอมอื่น ตอไปได
ถาเปนการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน หรือนวัตกรรม
การสอน เชน การสอนแบบสืบเสาะ การสอนโดยใชระบบเครือขาย
ออนไลน การสอนแบบโครงการ จะทํ า ใหสามารถนํ า วิธ ีส อน
ที่ใ ชทดลองใชในการเรีย นการสอน หรือนํา ไปใชทํ าวิจั ย และพั นา
ชุดการสอนทั้งวิชาได เชน พั นาชุดการสอนแบบใชป หาเปนฐาน
หรือพั นาชุดการสอนโดยใชบทเรียนออนไลน เปนตน นอกจากนั้น
ยัง สามารถนํ า ไปทดลองกับ กลุ มประชากรอื ่น หรือ วิช าอื ่น
หรือสภาพแวดลอมที่ตางกัน
32. ถาม : การที่ มี ู ทรงค ว ิ ก ลาววา ในการสง ลงานวิ จั ย เ ่ อ
อตําแ นงวิทย านะใ ทํารายงาน ลการสอนวาได ลเ ียงใด
มายความวาอยางไร
ตอบ : อาจมีการสื่อสารนอยเกินไปจนทําใหเขาใจผิดได ความหมาย
ที่ถูกตอง คือ ผู วิจัยจะตองสรางชุ ดการสอนที่เหมาะสมตามหลักวิชา
แลวนํา ไปใชเพื่อ ดูผ ลของชุด การสอนที่ส รางขึ้น ึ่ง เขาขายการวิจัย
และพั นา ถามีก ารอธิบ ายกระบวนการตั้ง แตเลือ กแนวคิด ที่จ ะใช
ในการทํ า ชุด การสอนจนถึง ไดผลการใชที ่ใ ชวิธ ีว ิจ ัย และพั นา
35
ก็จ ะเปนการวิจ ัย และพั นาอยางแทจริง โดยมีก ารเขีย นรายงาน
อยางเปนระบบ มีรูปแบบทีเ่ ปนการวิจยั และพั นา
33. ถาม : ควรแปล ลการทดสอบทางสถิ ติ เ น การทดสอบคา t
รอการทดสอบคา F ในการวิเคราะ ความแปรปรวนอยางไร
ตอบ : ควรแปลผลการทดสอบและระบุ คาสถิ ติท ดสอบกอนวา
มีนยั สําคั ทางสถิตหิ รือไม ที่ระดับใด แลวจึงอธิบายวาคาเฉลี่ยระหวางกลุม
แตกตางกันหรือไม เชน แปลผลวา “ผลการทดสอบมีนัยสําคั ทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .01 (t (28) = 3.258, P = .008) แสดงวาคะแนนผลสั ม ฤทธิ
ทางวิ ท ยาศาสตรหลั ง ทดลองของกลุ มที่ ส อนดวยวิ ธี สื บ เสาะสู ง กวา
ของกลุมที่สอนดวยวิธปี กติอยางมีนยั สําคั ทางสถิติที่ระดับ .01”

36
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รูปแบบการบริหารการจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เลขที่ ๘๐/๙๐ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท ตำาบลเสม็ด
อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๐๐๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาเปิดสอน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีจำานวนนักเรียนและนักศึกษา
ทั้งสิ้น ๓,๑๖๗ คน ในแต่ละปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียน นักศึกษา สำาเร็จการศึกษา ๑,๑๒๙ คน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นฐาน (Area Based
Education Management) และการปฏิรูปการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนา เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถของประชากรวัยเรียนทุกระดับการศึกษา ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม
การทำางาน และคุณลักษณะนิสัยในการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีสมรรถนะและความพร้อมทีจ่ ะดำาเนินชีวติ ในสังคมทีม่ กี ารทำางานอุตสาหกรรมเป็นฐาน (Industry - Based
Society) ให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ทมี่ งั่ คัง่ และมัน่ คง เป็นบุคคลทีม่ วี นิ ยั เปีย่ มไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโลก
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรไี ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยนำาร่องในโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อคุณภาพของนักเรียน นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาให้มีงานทำา
ด้วยการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attitude) ให้เกิดในตัวของนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะนิสัย
ในการประกอบอาชีพทีจ่ าำ เป็นต่อการทำางาน รวมถึงมีทกั ษะทีจ่ าำ เป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) ได้แก่
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะวิชา
ช่างพื้นฐานและงานอาชีพ ตลอดจนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Knowledges) ความรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางแต่ละระดับการศึกษา ความรู้ตามสาขาอาชีพในจังหวัดชลบุรี และความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของอาเซียน
เพือ่ ส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine
of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาฟืน้ ฟูพนื้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน
58 วิทยาจารย์
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ราง รรค์งานวิทยาลัยนักคิด

เพื่อเป็นการต่อยอดโครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทำา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ได้พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะการวางแผนงาน
เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้หลักการสำาคั คือ การทำาให้วิทยาลัย
เป็นเลิศทางการศึกษาเฉพาะทาง เน้นเปิดสาขาวิชาใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม การปรับค่านิยมและ
ภาพลักษณ์ โดยจัดทวิภาคีร่วมกับโรงเรียน สถานประกอบการ จัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาร่วมกัน
การศึกษาดูงาน ล ประการสำาคั คือ การประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่จะต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะดีและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การให้ทุนการศึกษา
การทำาให้เห็นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพทีช่ ดั เจน รวมทัง้ การจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคยุโรป ด้วยความร่วมมือร่วมจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาครัฐและเอกชน
เพื่อการอาชีวศึกษา
สรุปส�ระสำ�คัญ เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งระหว่�งผลง�นเดิมกับผลง�นใหม่ เป็นดังนี้
ผลง�นเดิม ๒๕๕๙
๑. กรอบแนวคิด

พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการมีงานทำา

๒. ขั้นตอนการพัฒนา

oad Map กรอบการดำาเนินการขับเคลื่อน
CTCM DE รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เพื่อการมีงานทำาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ทุกขั้นตอนใช้กระบวนการ DCA

๓. ผลที่เกิดขึ้น

ผู้เรียนมีงานทำาในบริบทของจังหวัดชลบุรี
- คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ
- ทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

ผลง�นใหม่ ๒๕๖๐
พัฒนาหลักสูตรสาขาใหม่รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
oad Map กรอบการดำาเนินการขับเคลื่อน
CTC S M DE รูปแบบการบริหาร
การจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เพิ่ม S ccupational Standard
ทุกขั้นตอนใช้กระบวนการ DCA
ผู้เรียนมีงานทำาในและได้เรียนรู้หลักสูตร
ในสาขาที่สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
วิชาชีพได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ
- คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ
- ทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ
- ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
- ได้คุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ ( S)
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ผลง�นเดิม ๒๕๕๙
. สิ่งที่ได้เรียนรู้

2
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ด�นนักเรียน นัก ก � ได้รับการพัฒนา
ให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่การทำางาน
อาชีพที่ตรงประเด็น ทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะ
นิสัยที่สถานประกอบการต้องการทักษะ
ความสามารถในงานอาชีพเฉพาะสาขาอาชีพ
ที่เรียน ทำาให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำาคั
ของการทำางาน จนเกิดพฤติกรรมที่ดี
ต่อการทำางาน ทำาให้ลดปั หาการไม่ยอมรับ
ของสถานประกอบการได้

ด�นนักเรียน นัก ก � ได้รับการพัฒนาให้
เกิดความพร้อมในการเข้าสู่การทำางานอาชีพ
ที่ตรงประเด็น ทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัย
ที่สถานประกอบการต้องการ ทักษะความ
สามารถในงานอาชีพเฉพาะสาขาอาชีพที่เรียน
ทำาให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำาคั ของ
การทำางาน จนเกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการทำางาน
ทำาให้ลดปั หาการไม่ยอมรับของ
สถานประกอบการได้ โดยจัดแบบทวิภาคี
และการบ่มเพาะรัฐวิสาหกิจชุมชน
๒ ด�นครผส น ได้แนวทางในการจัดการสอน ๒ ด�นครผส น ได้แนวทางในการจัดการ
ที่สอดคล้องกับงานอาชีพ โดยเฉพาะการที่ครู สอนที่สอดคล้องกับงานอาชีพ โดยเฉพาะการ
ผู้สอนในแต่ละสาขาได้ทำาการวิเคราะห์
ที่ครูผู้สอนในแต่ละสาขาได้ทำาการวิเคราะห์คำา
คำาอธิบายรายวิชาและสกัดความสำาคั ของ
อธิบายรายวิชาและสกัดความสำาคั ของสาระ
สาระที่เรียนเชื่อมโยงกับงานอาชีพ ทำาให้
ที่เรียนเชื่อมโยงกับงานอาชีพ ทำาให้สามารถจัด
สามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษา ประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษาในเชิงลึกดี
ในเชิงลึกดียิ่งขึ้น
ยิ่งขึ้นในเรื่องนั้น สาขาที่รองรับการเปิดระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ด�นส �น ก � ทำาให้วิทยาลัยเทคโนโลยี
ด�นส �น ก � ทำาให้วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรีมีแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับ
ชลบุรีมีแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับ
แนวคิดหลัก จนได้รูปแบบการบริหารที่เป็น
แนวคิดหลักจนได้รูปแบบการบริหารที่เป็น
Best ractice ให้แก่สถานศึกษาระดับ
Best ractice การพัฒนาหลักสูตรรองรับ
อาชีวศึกษาอื่น ในจังหวัดชลบุรีในเรื่อง
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ชลบุรีให้แก่
การจัดการศึกษาที่มีงานทำานำาไปเป็นแนวทาง สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอื่น ในจังหวัด
ในการพัฒนาต่อไป
ชลบุรีนำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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กร บแสดงคว�มเ ม ยง �ก
ปส่ก�รกำ�หนดรปแบบ
ก�รบริห�รเ ก�รมีง�นทำ� งวิทย�ลัยเทค น ลยี ลบุรี
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จากการดำาเนินการตามรูปแบบของการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพือ่ การมีงานทำา CTC
Model ได้นาำ มาพัฒนาต่อยอดเป็น รูปแบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นการประกันคุณภาพผลผลิต จัดให้นกั เรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ โดยมีจุดเน้นในการพัฒนา ๓ บวก ๑ ประกอบด้วย
integration to Industrious Behaviors and Characteristics พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเพื่อการมีงานทำา โดยเพิ่มเติมการเปิดหลักสูตรในสาขาใหม่รองรับ EEC
ได้แก่
ระดับประก� นียบัตรวิ � ี ปว
ประเ ทวิ � � ิ ยกรรม
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

ระดับประก� นียบัตรวิ � ี ั้นสง ปวส
ประเ ทวิ � ุตส�หกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิค
เครื่องกลระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี)
สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานบำารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี)
ประเ ทวิ �บริห�ร ุรกิ
สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (ทวิภาคี)
สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล

Benchmarking Best ractice พัฒนานวัตกรรมในงานอาชีพเทียบเคียง
สมรรถนะ เพื่อให้ผู้เรียนทักษะในการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยมีจุดเน้นในการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูงมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม เช่น การสร้างหุ่นยนต์แขนกล เป็นต้น
network with Esta lishment
ocational Education
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
เพื่อการมีงานทำา โดยมีจุดเน้นในการเปิดหลักสูตรในระบบทวิภาคี
ประกันคุณภาพผลผลิต โดยจัดให้นกั เรียน นักศึกษามีการทดสอบ
มาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถรับเข้าทำางานได้
เมือ่ ได้รปู แบบนวัตกรรมใหม่จากการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมจากปีทแี่ ล้ว ซึง่ เป็นการสร้างนวัตกรรม
เพือ่ การบริหารตามบริบทของสถานศึกษา ได้ดาำ เนินการขับเคลือ่ น CTC S M DE รูปแบบการบริหาร
การจัดการอาชีวศึกษา แบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี มีกระบวนการ
๕ ขั้นตอน ดังนี้
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ก�ร ัดทำ� มลส�รสนเท เป็นการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานในจังหวัดชลบุรี
ประมวลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำาไปใช้ในการจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ทำาให้วทิ ยาลัยมีสารสนเทศนำาไปวางแผนจัดการอาชีวศึกษาแบบบูรณาการ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
๒ ก�ร ดั ทำ�แผนยุท �สตรก�รบริห�ร โดยทบทวนและกำาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ในการจัด
เพื่อไปวางแผน และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ หน่วยงาน ต่าง แล้วนำาไปปรับกลยุทธ์
สถานศึกษาเพือ่ รองรับการจัดการอาชีวศึกษาบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ั น�หลักสตรและก�รส น พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเสริมจุดเน้นความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพ ทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทำาให้ได้หลักสูตรสถานศึกษา
แบบบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี อย่างเป็นรูปธรรม
ั น�ระบบนิเท ประเมิน แต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศ กำากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครู ๓ กลุม่ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะช่างอุตสาหกรรม และกลุม่ วิชาสามั
จำาแนกตามสาขาวิชา นิเทศการจัดการเรียนการสอนตามตารางการนิเทศที่กำาหนดไว้ และสรุปรายงาน
ผลนิเทศ กำากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๓ กลุ่ม คือ คณะบริหารธุรกิจ
คณะช่างอุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาสามั จำาแนกตามสาขาวิชา เพื่อนำาผลไปพัฒนาบูรณาการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
๕ ั น�ระบบประ �สัม นั กำาหนดวัตถุประสงค์การประชาสัมพันธ์ เลือกวิธใี นการประชาสัมพันธ์
ตามกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
และภาคเครือข่ายความร่วมมือ (สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดำาเนินการของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำา นำาผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

ลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

ด�นคุ � ผเรียน นักเรียน/นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี มีคุณลักษณะนิสัยเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ส่วนให ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับพอใช้
มีทักษะที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ และความรู้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับดีมาก
และทำาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมหลากหลายในงานอาชีพเทียบเคียงสมรรถนะ Top Innovation
Benchmarking Best ractice นักเรียน นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจที่มุ่งให้ได้ฝกการเป็น
ผูป้ ระกอบการ อยูใ่ นระดับดีมาก โดยเฉพาะนักเรียน/นักศึกษากลุม่ ทวิภาคี มีความเป็นเลิศทางการศึกษา
เฉพาะทางในสาขางานอาชีพที่สถานประกอบการที่ทำางานด้วยพึงพอใจ และนักเรียน นักศึกษาผ่าน
การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ ร้อยละ ๙๘.๐๐ ของผู้เข้ารับการทดสอบ
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ด�นคุ � กระบวนก�ร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการรูปแบบ
การบริหารจัดการศึกษาบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี สามารถที่เป็น
แบบอย่างแก่สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่จะจัดการศึกษาบูรณาการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษได้
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพในวิทยาลัย ซึ่งทำาให้ผู้เรียนที่เข้าทดสอบได้รับคุณวุฒิ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ด�นคุ � ส �น ก � วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรมี เี ครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ชลบุรี โดยเฉพาะการจัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพ ด้วยการเปิดสาขาวิชาใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม
การปรับค่านิยมและภาพลักษณ์ โดยจัดทวิภาคีรว่ มกับสถานประกอบการ จัดตัง้ เครือข่ายสถานศึกษาร่วมกัน
การศึ ก ษาดู ง าน ล จนได้ รั บ การยอมรั บ มี ส ถานศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชลบุ รี
มาขอศึกษาดูงานเพื่อนำาไปพิจารณาปรับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตนเองเพื่อรองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

รูป รรมที่ภาคภูมิ

๑. นักเรียน นักศึกษา ได้รบั การพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการเข้าสูก่ ารทำางานอาชีพทีต่ รงประเด็น
ทั้งการปลูกฝังคุณลักษณะนิสัยที่สถานประกอบการต้องการ ทักษะความสามารถในงานอาชีพ
เฉพาะสาขาอาชีพที่เรียน ทำาให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำาคั ของการทำางาน จนเกิดพฤติกรรมที่ดี
ต่อการทำางาน ทำาให้ลดปั หาการไม่ยอมรับของสถานประกอบการได้
๒. ครูผู้สอนได้แนวทางในการจัดการสอนที่สอดคล้องกับงานอาชีพ โดยเฉพาะการที่ครูผู้สอน
ในแต่ละสาขาได้ทำาการวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชาและสกัดความสำาคั ของสาระที่เรียนเชื่อมโยงกับ
งานอาชีพ ทำาให้สามารถจัดประสบการณ์ให้นักเรียน นักศึกษาในเชิงลึกดียิ่งขึ้น
๓. สถานศึกษา ทำาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีมีแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
จนได้รูปแบบการบริหารที่เป็น Best ractice ให้แก่สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาอื่น ในจังหวัดชลบุรี
นำาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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หลังจากท�ากิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนจึงทราบว่า
กิจกรรมข้อ 1. กับข้อ 2.1 - 2.3 เขียนได้งา่ ยทีส่ ดุ เพราะเขียนจากเหตุการณ์ทสี่ มั ผัสด้วยตัวเอง
กิจกรรมตั้งแต่ข้อ 2.4 ถึงข้อ 3. เป็นเรื่องที่ต้องใช้ “จินตนาการ” ซึ่ง “เขียนได้ยากกว่า”
แต่ไม่ยากเกินไปหากได้ฝึก “คิด ฝัน ปันตัวอักษร”
น้องดาวจะเห็นว่าถ้าพีไ่ ม่ให้ทา� กิจกรรมข้อ 1. และข้อ 2.1 - 2.3 นักเรียนจะไม่มขี อ้ มูลเปรียบเทียบ
กับการเขียนเรือ่ งจากจินตนาการได้ ข้อ 2.4 - 2.6 ถ้าตอบ “แบบก�าปันทุบดิน” นักเรียนจะตอบตามแนว
ที่พี่ห้ามไว้ซึ่งง่ายเกินไป สุดท้ายพี่จึงได้ค�าตอบตาม “จินตนาการของนักเรียน” เช่น
บันไดไม้คอื “ตัวแทนเรือ่ งความรักของมนุษย์ เพราะไม้เมือ่ อยูไ่ ปนาน ต้องเจอแดดเจอฝน
ท�าให้ผุพังได้ ความรักก็เช่นกัน เมื่ออยู่ไปนาน ก็อาจต้องแยกจากกัน” (ด.ญ.สุภาพร สาลีกร)
บันไดปูนคือ “บันไดที่เจอเรื่องที่เลวร้ายจะหักพังหรือแตกสลายไม่มีวันจะกลับคืนมาดีได้”
(ด.ญ.กวินจา สกุลแก้ว)
บันไดเหล็กคือ “บันไดแห่งความผูกพันที่มั่นคง” (ด.ช.พฤฒิพงษ์ แย้มวัตร)
บันไดรักคือ “บันไดพรหมลิขิตที่ท�าให้คนรักกัน” (ด.ญ. ิติกาญจน์ ด้วงรอด)
บันไดสวรรค์ “บันไดสวรรค์ ท�าจากเมฆ ทีอ่ ยูเ่ หนือพืน้ โลก ในยามค�า่ คืนจะเห็นดวงดาวและ
พระจันทร์” (ด.ช.ศราพิชัย มาลีตา)
ในบางครัง้ การฝึกให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดและสร้างจินตนาการก็ทา� ให้ครูคลายเครียดได้เหมือนกัน
เช่น ครูคนหนึ่งให้นักเรียนท�ากิจกรรมเกี่ยวกับส�านวนไทย ก�าหนดให้นักเรียนยกตัวอย่างส�านวนไทย
ที่มีค�าว่า “ไข่” ประสมอยู่ด้วย แล้วครูก็ได้ส�านวน “เข็นไข่ขึ้นครก ขี่ไข่จับตักแตน เห็นช้างไข่ไข่ตาม
ช้าง...” อ่านแล้วได้หัวเราะกันสนุกสนานทั้งครูและนักเรียน ก็นับว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเช่นกัน
ผลงานนักเรียนนอกเหนือจากการวัด-ประเมินผลตามจุดประสงค์ทคี่ รูวเิ คราะห์และก�าหนดไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ครูอาจได้พบอะไรๆ ที่ซ่อนอยู่ เป็นเรื่องราวที่นักเรียนมิได้ตั้งใจบอกเล่า
ให้ครูรู้ แต่หากครูสงั เกตจะพบอะไรๆ มากมาย เช่น พีใ่ ห้นกั เรียนแต่งกาพย์ยานีจา� นวน 2 บท แต่ตอ้ งมี
ชื่อจริงของเพื่อนในห้องจ�านวนอย่างน้อย 4 ชื่อประสมอยู่ด้วย น้องดาวลองอ่านผลงานนักเรียนพี่นะ
แล้วลองตอบตัวเองในใจก็ได้ว่า พี่รู้อะไรมากกว่าการวัดและประเมินผลนักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11
ผ่านหรือไม่ผ่าน
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ผลงาน ด.ญ.จิรัชญา แ ่โง้ว
เพื่อนฉันชื่อครรชิต
สุภาภรณ์ชอบล้างจาน
ชุติภาเสียงดังจริง
แพรวรุงคร้านไมมี

ชอบสะกิดลอกการบ้าน
ชวยพอแมท�างานดี
วิ่งหนีงานทุกทุกที
ชอบชวยเพื่อนท�างานเอย

ผลงาน ด.ญ.สุภาพร สาสีกร
เดกหญิงชื่อแพรวรุง
ขยันและพากเพียร
วันหน่งธันยาภรณ์
ครรชิตจงไปหา

รักไมยุงมุงแตเรียน
เปนเพื่อนกับเยาวภา
แอบไปนอนที่ลับตา
แล้วกพามาห้องเรียน

ผลงาน ด.ช.ศราพิชัย มาลีตา
เพื่อน มชื่อศักดิ์พล
กินแล้วถามอาจารย์
วิรัชชอบถามวา
มนตรีนั่งเลนไลน์

ชอบกินคนเปนอาหาร
รัฐบาลท�าอะไร
ไปพมาต้องท�าไง
รัฐพงษ์นั่งเลนเกม

พีค่ ดิ ว่าการได้อยูก่ บั เด็กๆ แม้จะมีเรือ่ งเครียดๆ บ้าง แต่ถา้ ครู “จัดการอารมณ์ของตัวเองได้”
ทุกอย่างทีเ่ กีย่ วกับงานโดยเฉพาะการเรียนการสอนก็จะเดินหน้าไปได้ดว้ ยดี หากครูเคร่ง - นักเรียนเครียด
แล้วนักเรียนจะพึ่งพาใครได้หนอ
ห้างนาหลังเล็กๆ หลังคาผุพัง คงไม่คุ้มฟ้าคุ้มฝนหรือให้ร่มเงาแก่ใครได้ แต่ภาพห้างนา
ทีพ่ วี่ าดยังโชคดีทมี่ รี ม่ ไม้ใหญ่พอให้ผคู้ นหลบร้อนจากแดดแรงได้บา้ ง หากครูเป็นเสมือนร่มไม้พเี่ ชือ่ ว่า
นักเรียนจะมาโรงเรียนอย่างมีความสุข และอะไรๆ ที่ครูและผู้ใหญ่วาดฝันและฝากความหวังไว้กับ
เยาวชนของชาติก็มิใช่เรื่องไกลเกินฝัน
ความรักความเมตตา เราแบ่งปันกันได้...ใช่ไหมน้องดาว
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มีรุ้งสายในแววตานำามาฝาก
ยิ่งในทรวงดวงใจมากไมตรี
โลกมิได้อยู่ด้วยรวยเกลียดชัง
ปลูกดอกรักยากสักหน่อยค่อยฝกปรือ

อีกลมปากกลิ่นมวลไม้หลากหลายสี
แล้วเช่นนี้ยังเกลียดกัน...กระนั้น
โลกภินท์พังขาดผึงเพราะดึงดื้อ
ไม่พ้นมือหากหมายมั่น...แบ่งปันรัก
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

คุณลักษณะของคนที่มีคุณสมบัติ
เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ยุค 4.0
ทุ น มนุ ษ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบสำ า คั ญ ของการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย .0 การศึ ก ษา
ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ
่ งมือสำาคัญในการพัฒนาคน จักต้องปรับเปลีย
่ นการบริหารจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด คือ สถานศึกษาต้องปรับ
วิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้สอดคล้องสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
ที่ สำ า คั ญ คื อ แนวทางการเปลี่ ย นประเทศไทยสู ่ ยุ ค .0 การศึ ก ษาไทยต้ อ งพั ฒ นาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ ทักษะที่เหมาะสมและจำาเป็น
เพราะทั้ ง นี้ ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น องค์ ป ระกอบที่ สำ า คั ญ ยิ่ ง ของการก้ า วเข้ า สู ่
ประเทศไทยยุ ค .0
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จากแนวคิดและข้อเสนอของทุกภาคส่วน
พอประมวลได้วา่ คุณลักษณะของคนไทย ทีจ่ ะเป็นทุน
มนุษย์ที่มีคุณภาพอันจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญของ
การขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 ควรมี ดังนี้
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คุณลักษณะของคนไทยมีคุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีวิถีทางการคิด คือ คิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และการตัดสินใจ
มีวิถีทางของการท�างาน คือ การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ
สร้างและใช้เครื่องมือส�าหรับการท�างาน คือ เทคโนโลวยีสารสนเทศ และการรู้ด้านข้อมูล
มีทักษะส�าหรับการด�ารงชีวิตในประเทศไทยยุค 4.0 คือ ความเป็นพลเมืองชีวิตและอาชีพ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
รู้ทันรู้น�าโลก มีทักษะในการแสวงหา คัดสรร สร้างความรู้ มีทักษะการใช้และจัดการความรู้
มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกั ษะในการวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา มีทกั ษะทางภาษา
และการสื่อสาร
เรียนรู้ช�านาญเชี่ยวชาญปฏิบัติ มีการคิดใหม่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแจ้งแทงตลอด
มีจิตมุ่งคุณภาพและความเป็นเลิศ
การรวมพลังสร้างสรรค์สังคม ด้วยการท�างานแบบร่วมมือเป็นทีมและสร้างเครือข่าย การรู้จัก
การแข่งขันอดทนและสู่สิ่งยาก การเห็นแก่ส่วนร่วม เป็นธรรม และยั่งยืน และสามารถ
ในการบริหารจัดการ
รักษ์วัฒธรรมไทย ใฝ่สันติ รักและรักษาความเป็นไทยและยึดมั่นในสันติธรรม

ลักษณะของคนไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเข้าสูป่ ระเทศไทยยุค 4.0 นัน้
ต้องคิดเป็นคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานได้ท้ังที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม มีความ
มั่นใจในตนเอง มีภาวะผู้น�า เสียสละ อดทน สร้างและใช้นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีและข้อมูล
ข่าวสารมีคณ
ุ ภาพ และรูจ้ กั การท�างานร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทัง้ การเพิม่ พูนทักษะใหม่ๆ
ที่จ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3R 7C 2L
การทีจ่ ะพัฒนาคนไทยให้มคี ณ
ุ ภาพได้นนั้ การบริหารจัดการเรียนรู้ และการบริหารสถานศึกษา
ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสุนเป็นอย่างยิ่ง
บรรณานุกรม
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก.
กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
. (2558). ปฏิรูปการศึกษากลับทางจากล่างขึ้นบน. กรุงเทพมหานคร:
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สื่อการเรียนการสอนยุคเทคโนโลยี
สื่ อ การเรี ย นการสอน คื อ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น บุ ค คล วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคนิ ค
วิธีการ เป็นตัวกลางทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียน
การสอน เป็ น เครื่ อ งมื อ และตั ว กลางที่ เ ป็ น ส่ ว นสำ า คั ญ ในกระบวนการเรี ย น
การสอน เป็ น สื่ อ นำ า ความต้ อ งการของครู ไ ปสู ่ ตั ว นั ก เรี ย นอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
รวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพ ติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียน
การสอนได้ เช่ น อุ ป กรณ์ ก ารสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
สื่ อ การเรี ย นการสอนสื่ อ การศึ ก ษา เป็ น ต้ น

สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ เป็นตัวกลางที่มีความส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ในยุคที่
เต็มไปด้วย ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารต่างๆ โดยเครือ่ งมือเหล่านีช้ ว่ ยสร้างสีสนั ดึงดูดใจ
เปิดโลกการเรียนรูก้ ว้างไกลต่อผูเ้ รียนมากยิง่ ขึน้ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลโดยตรงถึงตัวผูเ้ รียนเอง
ท�าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ พฤติกรรมในที่นี้หมายถึง
ลักษณะในการเรียนจะมีความอยากรูอ้ ยากเห็นมากยิง่ ขึน้ เพราะสิง่ ทีเ่ ห็นอยูน่ นั้ ถือเป็นสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่
และแปลกตาส�าหรับเด็กนักเรียน โดยสือ่ การเรียนการสอนทีค่ รูนา� มาสอนส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
สิง่ ทีท่ นั สมัยมีการพัฒนาไปตามการเปลีย่ นแปลงต่างๆ อย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ ครูผสู้ อนหรือนักวิชาการ
จะเรียกชื่อสื่อการสอนเหล่านี้แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ทัง้ สือ่ การเรียนการสอนและสือ่ การเรียนการสอนสมัยใหม่มคี วามหมาย
ทีใ่ กล้เคียงกันจะแตกต่างกันตรงทีเ่ ครือ่ งมือทีใ่ ช้เป็นตัวกลาง ในการเรียนการสอนนัน้ ไม่เหมือนกัน
ในส่วนของสื่อการเรียนการสอนแบบเดิมนั้นจะเป็นสื่อที่ไม่หลากหลาย อาจจะไม่มีความทันสมัย
ไม่น่าสนใจ อย่างเช่น ภาพ เสียง หรือสื่ออะไรที่เก่าๆ แต่ส�าหรับสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่นั้น
ส่วนมากแล้วจะเป็นสือ่ ทีม่ กี ารน�านวัตกรรมเทคโนโลยี ITC ต่างๆ เข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความสนใจ
อยากที่จะเรียนมากขึ้น อย่างเช่น สื่อ CAI บทเรียนออนไลน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
1. สื่อ C I

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Com uter ssisted Instruction) หรือ ีเอไอ (C I) คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอื่นๆ
เช่น วิดีโอช่วยสอน บัตรค�าช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน
คอมพิวเตอร์นั้น สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับค�าสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบค�าถามหรือ
ไม่เช่นนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนค�าถาม
การน�าคอมพิวเตอร์มาเป็นเครือ่ งมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ให้ผเู้ รียนน�าไปเรียน
ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะ
ของการน�าเสนออาจมีทงั้ ตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลือ่ นไหว สีหรือเสียงเพือ่ ดึงดูดให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนและ
ยังมีการจัดล�าดับวิธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละคน นอกจากนั้น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเองยังมีลักษณะที่เรียกว่า “บทเรียนส�าเร็จรูป” แต่เป็นบทเรียนส�าเร็จรูปโดยการใช้
ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางแทนสิง่ พิมพ์หรือสือ่ ประเภทต่างๆ ท�าให้บทเรียนส�าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์
มีศกั ยภาพเหนือกว่าบทเรียนส�าเร็จรูปในรูปแบบอืน่ ๆ ทัง้ หมดโดยเฉพาะมีความสามารถทีเ่ กือบจะแทนครู
ที่เป็นมนุษย์ได้
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2. e Leaning หรือ บทเรียนออนไลน์

ค�าว่า e Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ ซึง่ การถ่ายทอดเนือ้ หานัน้
กระท�าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ
ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้นซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มี
การน�าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม การเรียนการสอน
บนเว็บ (Web - Based Learning) การเรียนออนไลน์ (On - line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
หรือการเรียนด้วยวีดีโอผ่านออนไลน์
ดร.สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้อ�านวยการโครงการการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช. ได้ให้ค�า
จ�ากัดความของ บทเรียนออนไลน์ (Online) e - Learning (อีเลิร์นนิ่ง) คือ การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ
e - learning (อีเลิรน์ นิง่ ) การศึกษา เรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อนิ เทอร์เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต
(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน
โดยเนือ้ หาของบทเรียนซึง่ ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดโี อ และมัลติมเี ดียอืน่ ๆ จะถูกส่งไปยัง
ผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชัน้ เรียนปกติ โดยอาศัยเครือ่ งมือการติดต่อ
สื่อสารที่ทันสมัย เช่น e-mail webboard และ chat จึงเป็นการเรียนส�าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา และ
ทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime)
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3. e

oo หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อีบคุ (e book e ook e ook ook ) เป็นค�าภาษาต่างประเทศ ย่อมาจากค�าว่า Electronic
Book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์
และออนไลน์คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่างๆ ของหนังสือ
เว็บไซต์ตา่ งๆ ตลอดจนมีปฏิสมั พันธ์และโต้ตอบกับผูเ้ รียนได้ นอกจากนัน้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
แทรกภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว แบบทดสอบ และสามารถสัง่ พิมพ์เอกสารทีต่ อ้ งการออกทางเครือ่ งพิมพ์ได้
อีกประการหนึ่งที่ส�าคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือทีจ่ ดั ท�าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งพิมพ์เนือ้ หาสาระ
ของหนังสือบนกระดาษหรือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปิดอ่านได้จากจอภาพ
ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เหมือนกับเปิดอ่านจากหนังสือโดยตรง ทัง้ นีส้ ามารถน�าเสนอข้อมูลได้ทงั้ ตัวอักษร
หรือตัวเลข เรียกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyperte t) และถ้าหากข้อมูลนัน้ รวมถึงภาพ เสียง และภาพเคลือ่ นไหว
จะเรียกว่า ไฮเปอร์มเี ดีย (Hypermedia)โดยการประสานเชือ่ มโยงสัมพันธ์ของเนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นแฟ้มเดียวกัน
หรืออยูค่ นละแฟ้ม เข้าด้วยกัน ท�าให้ผใู้ ช้ สามารถค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความต้องการไม่จ�ากัดเวลาและสถานที่
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4. Ta le หรือเครื่องคอมพิวเตอร์สาำ หรับพกพา

“แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Tablet Com uter” หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า “แท็บเล็ต Tablet” คือ “เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทีส่ ามารถใช้ในขณะเคลือ่ นทีไ่ ด้ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการท�างานเป็นอันดับแรก มีคยี บ์ อร์ด
เสมือนจริงหรือปากกาดิจติ อลในการใช้งานแทนทีแ่ ป้นพิมพ์คยี บ์ อร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโนคบุค
แบบ Convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือ
แบบสไลด์ก็ตาม”
5. กระดานอัจ ริยะ I T

Interacti e oard หรือกระดาน
อัจฉริยะ เป็นกระดานระบบสัมผัส
ทีม่ หี น้าจอขนาดใหญ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็น
หน้าจอโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์
(Computer Projector Screen)
ซึ่งสามารถควบคุมโดยการสัมผัส
หรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้
เมาส์หรือคีย์บอร์ด
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CTI

เรื่องสั้น
ส.สันติ ทิพนา

ผิดเป็นครู

“ห้องปกครองหนาวมาก” นักเรียนมักโพสต์ข้อความนี้
ในเฟสบุคบ่อยๆ หลังออกจากห้องปกครอง
ห้ อ งปกครองกั้ น กระจกใส แบ่ ง ออกเป็ น สามส่ ว น ด้ า นหน้ า สุ ด เป็ น ห้ อ งขนาดใหญ่ ใช้ ป ระชุ ม
รั บ แขก และสอบสวนนั ก เรี ย น มี โ ตะประชุ ม ยาวและเก้ า อี้ นั่ ง ได้ 10 คน ทุ ก วั น ครู ฝ ่ า ยปกครอง
และครูที่ยังไม่มีชั่วโมงสอนจะนั่งจิบนำ้าชา กาแฟ พูดคุย หรือสะสางคดีต่างๆ ที่คั่งค้างในห้องนี้
ผมจั ด ให้ ค รู หั ว หน้ า ระดั บ ชั้ น ทั้ ง 6 ระดั บ คื อ ม.1 ม.6 อยู ่ ป ระจำ า การที่ ห ้ อ งนี้ ใ นสองชั่ ว โมงแรก
ไม่ ต ้ อ งมี ชั่ ว โมงสอน คดีไหนตรงกับระดับชั้นไหนให้หัวหน้าระดับชั้นนั้นจัดการสอบสวน ลงโทษกัน
ตามระเบี ย บ นั ก เรี ย นทุ ก คนที่ เ ข้ า มาโรงเรี ย นต้ อ งมาสแกนบั ต รลงเวลาที่ ห น้ า ห้ อ งนี้ นั ก เรี ย นที่มา
สาย แต่ ง กายผิ ด ระเบี ย บ หรื อ มี ค วามผิ ด มั ก ไม่ ร อดสายตาครู ฝ ่ า ยปกครองไปได้ โดยภาพรวม
สามารถแก้ ป ั ญ หาพ ติ ก รรมนั ก เรี ย นได้ ม าก ส่ ว นที่ ส องเป็ น ห้ อ งสำ า นั ก งาน และส่ ว นที่ ส ามเป็ น
ห้ อ งผม คื อ ห้ อ งรองผู ้ อำ า นวยการ

หัวหน้าระดับชั้นแต่ละคนท�าหน้าที่ไม่ต่างจากร้อยเวรหรือพนักงานสอบสวน ต้องคอยรับเรื่องราวต่างๆ
และสืบสวนหาข้อเท็จจริง ก่อนจะลงโทษไปตามระเบียบ หัวหน้าระดับชัน้ ต้องได้ทงั้ บูและบุน๋ ผมมีหลักในการเลือกคน
มาท�างานโดยดูจติ ใจเป็นส�าคัญ ต้องเป็นคนจริงใจและรักเมตตาต่อเด็ก ท�างานเพือ่ งานจริงๆ ไม่ใช่ทา� งานเพือ่ หวังสองขัน้
พอได้สองขัน้ แล้วไม่ทา� งาน คนทีจ่ ะท�างานเป็นครูฝา่ ยปกครองต้องเสียสละพอสมควร เพราะผิดพลาดอาจถูกร้องเรียน
นักเรียนไม่พอใจก็อาจไปกรีดรถ ปล่อยลมยาง สารพัดที่จะโดนกลั่นแกล้ง
คดีชวนปวดหัวเช้านี้เริ่มจากครูปราณีแจ้งมาว่า ปฐมพงศ์นักเรียนชั้น ม.5 หนีชั่วโมงเรียนของแกเมื่อวาน
ต้องการให้ฝา่ ยปกครองลงโทษนักเรียนให้ได้ เมือ่ ครูไพศาลหัวหน้าระดับชัน้ เรียกนักเรียนมาสอบสวน นักเรียนยอมรับว่า
เข้าห้องเรียนช้าไป 10 นาที เลยถูกครูเช็คชือให้ขาดเรียน สาเหตุทเี่ ข้าห้องเรียนช้าเพราะชัว่ โมงก่อนนัน้ เรียนวิชาฟิสกิ ส์
อีกห้องหนึง่ เกิดข้อสงสัยเลยซักถามเพือ่ ให้ครูอธิบายให้เข้าใจหลังจากหมดชัว่ โมง ท�าให้เข้าเรียนวิชาถัดไปช้า เมือ่ ไปถึง
ครูเช็คชื่อเสร็จแล้ว และครูออกจากห้องไปไม่ได้กลับเข้ามาสอนอีกเลย ถามเพื่อนนักเรียนในห้องบอกตรงกันว่า
ครูปราณีเพียงมาเช็คชือ่ แต่ไม่ได้สอน เมือ่ สอบถามไปยังครูทสี่ อนฟิสกิ ส์ ครูเป็นพยานว่านักเรียนอยูส่ อบถามเรือ่ งฟิสกิ ส์
หลังจากหมดชั่วโมงจริง คดีนี้ครูไพศาลหมดปัญญาจะตัดสินเลยเข้ามาปรึกษาผม ให้ผมช่วยตัดสิน
“ท่านรองตัดสินเองเถอะคดีนี้” ครูไพศาลยิ้มอย่างอารมณ์ดี
ผมบอกให้เรียกนักเรียนเข้ามาทีห่ อ้ งผม ดูจากประวัตแิ ล้วนักเรียนเป็นเด็กตัง้ ใจเรียน ความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เคยมีประวัติท�าความผิดมาก่อน
“ครูรู้เรื่องและเข้าใจหมดแล้ว” ผมบอกนักเรียน “เธอจะให้ครูตัดสินอย่างไร เขียนใส่กระดาษแผ่นนี้ไว้”
ผมก็เลยตัดสินไปตามที่นักเรียนเสนอ
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หลังจากตัดสินคดีเสร็จผมออกไปจิบน�า้ ชากับเพือ่ นครูทหี่ อ้ งประชุม ผมรินน�า้ ชาจากกาใส่แก้วแล้ว
ยกขึน้ จิบ รู้สึกรสชาติแปลกๆ เลยเปิดฝากาดู
“ใครเอาใบอะไรมาใส่” ผมถาม
ครูสมชายโบ้ยหน้าไปทางครูสมบูรณ์
ผมหยิบขึ้นมาดูจึงรู้ว่าเป็นใบกระท่อม
“เราคอยจับเด็กต้มน�้ากระท่อม ครูมากินเสียเอง” ผมว่า
“กินเป็นยา” ครูสมบูรณ์ว่า “กินแล้ว...แข็ง”
ผมเทน�้าในแก้วของผมทิ้ง ไปกดน�้าร้อนที่กระติกแล้วใส่ใบชา เห็นนักเรียนหญิง ม.ปลาย 2 คน
มาสาย จึงเรียกมาสอบถาม
นักเรียนบอกว่ารถจักรยานยนต์ยางรัว่ ผมเห็นแววตามีพริ ธุ เลยจับแยกกัน ให้คนหนึง่ นัง่ ในห้อง
ประชุม ส่วนอีกคนเข้าไปในห้องผม
“ยางรั่วล้อหน้าหรือล้อหลัง” ผมถามนักเรียนหญิงที่อยู่ในห้องประชุม
“ล้อหลังค่ะ” เธอตอบอย่างมั่นใจ
“เธอเปลี่ยนยางหรือปะ” ผมถามต่อ
“ปะค่ะ”
“ร้านไหน” ผมถาม “ถ้าครูไปถามที่ร้านแล้วเธอโกหก โทษยิ่งหนักนะ”
“ร้านตรงสี่แยกใกล้โลตัสค่ะ”
แล้วผมไปถามนักเรียนหญิงอีกคนที่อยู่ในห้องผม
“ยางรั่วล้อหน้าหรือล้อหลัง” ผมถามค�าถามเดิม
“ล้อหลังค่ะ” เธอตอบ
“เธอเปลี่ยนยางหรือปะ” ผมถามต่อ
“ปะค่ะ”
“ท�าไมไม่นัดกันมาให้ดี ถ้าคิดจะโกหกครู” ผมตวาดเสียงดัง “คนหนึ่งบอกล้อหน้า คนหนึ่งบอก
ล้อหลัง คนหนึ่งบอกปะ อีกคนบอกเปลี่ยน”
เธอก้มหน้านิ่ง
“ตกลงโกหกใช่มั้ย” ผมขึ้นเสียง “โกหกใช่มั้ย บอกความจริงมา ท�าไมมาสาย”
“แวะกินข้าวอยู่ค่ะ” เธอตอบแล้วยกมือไหว้ “รองขาหนูขอโทษ รองอย่าบอกแม่หนูนะคะ”
“คนท�าผิดไม่มีสิทธิ์ต่อรอง”
ผมสั่งให้ครูหัวหน้าระดับตัดคะแนนความประพฤติและให้โทรศัพท์รายงานผู้ปกครอง หลังจาก
จัดการคดีเด็กมาสายแล้วผมนั่งจิบน�้าชากับเพื่อนครูต่อ
ผ่านไปสองชั่วโมงครูแยกย้ายกันไปสอน มีโทรศัพท์จากผู้ปกครองโทรเข้ามาที่ห้องส�านักงาน
ขอคุยกับผม
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“สวัสดีค่ะท่านรอง เป็นแม่ของเด็กชายวรวิทย์ ม. 2/4 ค่ะ”
“ครับ มีอะไรให้ช่วยครับ”
“คือวันนี้เด็กชายวรวิทย์พกบุหรี่ไปโรงเรียน ท่านรองช่วยจัดการลงโทษให้ทีค่ะ”
“ครับ”
“ท่านรองอย่าให้เขารู้นะคะ ว่าแม่โทรมาบอก”
ผมวางสายและสั่งให้ครูหัวหน้าระดับชั้น ม.2 ไปจัดการ
ผมกลับเข้าห้องท�างาน จัดการงานเอกสารได้ราวสิบนาที มีโทรศัพท์เข้ามาที่ห้องส�านักงาน ครูมัลลิกา
ซึ่งอยู่ประจ�าส�านักงานรับสาย ชาวบ้านโทรศัพท์มาบอกว่าเห็นนักเรียนเราอยู่ร้านเกม บอกพิกัดร้านเรียบร้อย
ผมเรียกครูสมชายให้ไปเป็นเพื่อน ขับกระบะสี่ประตูของผมออกไป
ผมขับรถผ่านหน้าร้านเกมเห็นรองเท้านักเรียนวางอยู่หน้าร้านหลายคู่ คิดว่าต้องมีนักเรียนอยู่ข้างใน
จึงขับรถวนไปจอดถนนฝัง่ ตรงข้าม แล้วโทรศัพท์แจ้งต�ารวจสายตรวจ ทีจ่ ริงผมมีบตั รเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (สารวัตรนักเรียน) สามารถเข้าไปตรวจได้เลย แต่เพื่อความปลอดภัยผมเลือกที่จะเข้าไป
พร้อมกับต�ารวจ ผมนัง่ รอต�ารวจอยูใ่ นรถราวสามนาที ต�ารวจมาถึง จึงเข้าไปในร้าน พบนักเรียนแต่งชุดพละ 4 คน
และผู้ชายอายุราว 30 ปีเป็นเจ้าของร้าน
“นักเรียนทั้งหมดเลิกเล่น จ่ายเงิน แล้วตามครูไปโรงเรียน” ผมบอกนักเรียน
“ปล่อยให้นักเรียนเล่นเวลาเรียนได้ยังไง” ผมหันไปทางเจ้าของร้าน
“ผมตรวจบัตรแล้ว เห็นอายุเกิน 18 แล้ว จึงให้เล่น” เจ้าของร้านตอบ
นักเรียน 4 คน เรียนอยู่ชั้น ม.6 อายุคงเกิน 18 ปีแล้วจริง ๆ ผมจึงไม่สามารถเอาผิดกับเจ้าของร้านได้
นอกจากสั่งให้นักเรียนออกมาแล้วตามไปโรงเรียน ต�ารวจเดินตามผมออกมา ผมขอบคุณต�ารวจ แล้วกลับมา
โรงเรียน มอบนักเรียน 4 คนให้หัวหน้าระดับชั้น ม.6 จัดการต่อ
ผมนั่งได้ไม่ถึงนาทีมีโทรศัพท์เข้ามาที่ส�านักงาน ครูมัลลิก าบอกว่ารายเดิม โทรเข้ามาเกือบทุกวัน
ยื่นโทรศัพท์ให้ผม
ว่ามา

“เป็นรองปกครองประสาอะไร นักเรียนมีลูกมีผัวแล้วยังให้มาเรียน ไม่รู้เรื่องบ้างเหรอ” เสียงผู้ชายในสาย
“รู้แล้ว แต่ปัจจุบันนักเรียนท้องไม่ผิดระเบียบ เขาให้เรียนได้” ผมว่า
“เหรอครับ”
“ครับ แล้วอย่าโทรมากวนอีก ครูเขาต้องท�างาน ถ้าโทรมาอีกผมแจ้งต�ารวจข้อหาก่อกวน”

ผู้ชายคนนี้เคยพยายามติดต่อผมทางเฟสบุค แต่ผมบล็อกไป และสร้างเฟสบุคใหม่พยายามติดต่อมา
หลายครั้ง เขาเป็นแฟนกับนักเรียนคนที่ท้อง ผมไม่รู้รายละเอียดมากนัก เพราะไม่เคยเรียกนักเรียนมาสอบถาม
แต่พอจะรู้ว่าฝ่ายหญิงพยายามหนี ตีตัวออกห่างหลังจากคลอดลูก ฝ่ายชายจึงใช้ผมเป็นเครื่องมือในการข่มขู่
โดยบอกว่าถ้าฝ่ายหญิงไม่ยอมกลับไปอยู่ด้วย จะแจ้งผมเพื่อให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนผมพยายามไม่สนใจ
ประคองเวลาให้นกั เรียนเรียนจบ เพราะเหลืออีกแค่เทอมเดียว เผือ่ เรียนจบได้มงี านท�าหรือสอบเรียนต่อไปอยูท่ อี่ นื่
ได้หนีไปจากผูช้ ายคนนี้ ซึง่ ดูแล้วไม่ใช่คนเอาการเอางานอะไร แถมมีรอยสักทัง้ ตัว ส่วนความคิดทีว่ า่ ให้เขากลับไป
อยู่เป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เห็นจะเป็นไปได้ยาก
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ช่วงบ่ายผมออกไปประชุมแทนผู้อ�านวยการที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โทรศัพท์แบตเตอรี่หมดเลย
ไม่ได้รบั การรายงานใดๆ กลับเข้ามาในโรงเรียนตอนบ่ายสามโมง ผูป้ กครองราวสิบคนทะเลาะกันอยูใ่ นห้องปกครองด้านที่
เป็นห้องประชุม
“เขาจะฆ่ากันแล้วรอง” ครูมัลลิการีบรายงาน
“เรื่องอะไรกัน” ผมถาม
“เด็กผู้หญิงสองคนทีม่ าสายเมือ่ เช้าไง เขาทะเลาะกัน ตบกันในห้องน�า้ ทีนผี้ ปู้ กครองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน”
ผมเดินเข้าไปในห้องประชุมเห็นนักเรียนต่างห้ามผู้ปกครองของฝ่ายตนเองไม่ให้ทะเลาะกัน
“หยุดทุกคน แล้วฟังผม” ผมว่า “ผมไม่รู้ใครเป็นใคร แต่คนที่ไม่เกี่ยวข้อง ผมขอเชิญให้ออกไปก่อน ขอให้อยู่
เฉพาะพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่เป็นคนมามอบตัวเท่านั้น”
“พาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป” ผมหันไปสั่งนักเรียน
เมื่อคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป นักเรียนทั้งสองคนกลับเข้ามา ผมสังเกตเห็นแขนมีรอยช�้า และใบหน้ามีเล็บ
จากการข่วนด้วยกันทั้งคู่
“เอาอย่างนี้นะครับ เรื่องเด็กผมจะยังไม่ตัดสิน ผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายคุยกันให้รู้เรื่องก่อน ถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้ว
ผมค่อยมาตัดสิน ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เชิญไปแจ้งความด�าเนินคดีกันเองที่โรงพัก”
ผมบอกเสร็จก็เดินออกไปข้างนอก คุยกับญาติๆ ที่มาด้วย และบอกเหมือนกับที่บอกผู้ปกครองในห้องประชุม
แล้วกลับไปนั่งในห้องผม
ราวครึ่งชั่วโมง ครูมัลลิกาเข้ามาตาม บอกว่าผู้ปกครองคุยกันรู้เรื่องแล้ว ใจเย็นลงแล้ว ให้ผมไปตัดสินได้
เมื่อผู้ปกครองกลับกันหมดแล้ว ผมเข้าไปในห้องเซ็นเอกสารที่คั่งค้างอยู่ แล้วเก็บของกลับบ้าน
ผมเดินไปที่รถพบครูปราณีซึ่งจอดรถใกล้ๆ กัน
“สวัสดีค่ะน้องรอง จัดการเด็กให้พี่หรือยังคะ”
“ผมจัดการให้แล้วครับพี่”
“เด็กสมัยนีไ้ ม่รเู้ ป็นยังไงนะน้องรอง พีเ่ ป็นครูมาจนจะเกษียณแล้ว เห็นเด็กแย่ลงทุกวัน ขีเ้ กียจ ไม่มคี วามรับผิดชอบ
พ่อแม่สมัยนี้ไม่รู้เขาเลี้ยงลูกกันยังไง ตอนสมัยลูกพี่เรียนอยู่ที่นี่นะ ต่างกับเด็กสมัยนี้ลิบลับ ขยัน ตัง้ ใจเรียน ....”
ครูปราณีพูดชื่นชมลูกตัวเองอยู่ราวสิบนาที ผมต้องยืนฟัง ไม่มีโอกาสตัดบท จน ผอ. โทรศัพท์เข้ามา
ผมจึงขออนุญาตรับโทรศัพท์และเดินไปขึ้นรถ
“ครับ ผอ.”
“น้อง วันนี้ถ้าเมียพี่โทรมาถาม บอกว่าพี่ไปกินเหล้ากับน้องนะ”
“ครับ ให้บอกว่าร้านไหน ได้บอกตรงกัน”
“ร้านที่น้องพาครูคนสวยไปกินวันก่อนนั่นแหละ วันนั้นพี่เห็นนะ”
“ครับ ๆ” ผมวางสายแล้วถอนหายใจ
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 6

เสื้อยืดของเขา

หากคะเนเร็วๆ ด้วยสายตา ชายคนนั้นน่าจะอยู่ในวัยประมาณ 55 แต่สิ่งที่เห็น
ได้ชัดเจนโดยไม่ต้องคะเนด้วยสายตาคือผิวข้นคลำ้าดำากร้าน ร่างกายผ่ายผอม
โทรมซูบจนเห็นซีโ่ ครงบานยุบตามจังหวะลมหายใจ ผมเผ้าหนวดเคราอันขาวหงอก
อยู่ในสภาพกระเซอะกระเซิงยาวยุ่งรุงรัง แก้มตอบฟันเหลือง
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ทั้งร่างกายมีเพียงกางเกงสีด�าเก่าๆ เน่าๆ มอมๆ
เป็นอาภรณ์คลุมร่างอยู่เพียงชิ้นเดียว
ทีแ่ บกคานอยูบ่ นบ่าไร้กล้ามเนือ้ นัน้ คือกระสอบปุย๋
เปื่อยๆ ที่มีน�้าขุ่นๆ เหม็นเน่า รั่วซึมออกมาเป็นทาง
คนไร้บ้าน...
คนข้างถนน...
คนจรจัด...
คนบ้า...
คนไม่เต็ม...
คนสติไม่ดี...
คนติดยา...
คนดมกาว...
คนเก็บขยะขาย...
ขอทาน...
ขยะสังคม...
แล้วแต่ใครจะนิยามเขาว่าอย่างไร
เขาไม่สน เพราะเขาไม่ได้ยินว่าใครเรียกขานเขา
ว่าอะไร
ชีวิตจริงๆ ที่เขาใช้คือเก็บขยะที่พอขายได้ไปขาย
ขยะชิน้ ไหนยังพอใช้ได้ หรือแม้แต่ยงั พอกินได้ เขาก็เก็บไว้ใช้
เก็บไว้กิน ช่วยประหยัดไปได้อีกนิดหน่อย
ห้องหับหลับนอนหลักๆ คือใต้เชิงสะพาน บ้านร้าง
ตึ กร้ า ง ที่ เ ดิ น ไปจบวันแล้วพบว่ า พอพักค้างอ้างแรมได้
ก็ไม่เกรงใจที่จะเข้าไปผ่อนพักสังขารอันโรยล้าในแต่ละวัน
ชีวิตเขาก็ต้องการแค่นั้น และเขาก็ไม่คิดว่าใครจะ
ต้องการมากกว่านั้น
…
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หากคะเนเร็วๆ ด้วยสายตา เด็กหนุ่มคนนั้นน่าจะ
อยู ่ ใ นวั ย ประมาณ 20 เขายั ง ด� า รงสถานภาพนั ก ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเอกชนชัน้ แนวหน้าราคาค่าหน่วยกิตแพงระยับ
หน้าตาผิวพรรณจัดว่าสุขภาพดีเปล่งปลัง่ มีออร่าจนไม่วา่ ใคร
ก็ดูออกว่าเป็นลูกคนรวย
แต่ลูกคนรวยคนนี้กลับชอบเดินซื้อเสื้อผ้ามือสอง
จากตลาดนัดสวนจตุจักร
วันอาทิตย์ทพี่ ระอาทิตย์แผดแสงแรงร้อนนีก้ เ็ หมือนกัน
เขานั่งรถไฟใต้ดินมาลงสถานีก�าแพงเพชรแล้วเดินโผล่ขึ้น
กลางตลาดนัดสวนจตุจักรตามปกติ
เตร่เข้าตรอกโน้นออกซอยนี้ในโซนเสื้อยืดมือสอง
อย่างเพลิดเพลิน
บางร้านทีร่ จู้ กั คุน้ เคยก็ทกั ทายพูดคุยกันอย่างสนิท
สนม ร้านเหล่านั้นถ้ามีเสื้อมือสองสภาพดีเข้ามาก็มักจะส่ง
ข่าวบอกและเก็บไว้ให้เขาก่อน
เดินตั้งแต่บ่ายสองยันห้าโมงเย็น เขาแบกเสื้อยืด
มือสองเท่ๆ กลับมาบ้าน 2 ถุงใหญ่
…
รอบบ่ายนีเ้ ดินเก็บขยะตัง้ แต่บา่ ยสองยันห้าโมงเย็น
นอกจากจะมีขยะที่พอจะเอาไปขายเป็นเงินได้บรรจุอยู่
เต็มกระสอบปุ๋ยเปื่อยๆ แล้ว เขายังได้ข้าวกล่องที่เหลือ
อยู่เศษหนึ่งส่วนสามกล่อง น�้าอัดลมครึ่งกระป๋องบ้าง

ก้นกระป๋องบ้าง รวมๆ กัน 8 กระป๋อง ขอบพิซซ่าประมาณ 10 ชิน้
ขนมปังเบอร์เกอร์จากคนทีซ่ อื้ เบอร์เกอร์มาแล้วกินแต่ชนิ้ เนือ้
ตรงกลางและทิง้ ขนมปังเพราะกลัวอ้วน ได้มามากกว่า 10 ชิน้
ซึ่งสามารถแบ่งให้เพื่อนร่วมชะตาชีวิตที่บังเอิญเดินมา
พบเจอกันได้หลายคนอยู่
คืนนัน้ ฝนไม่ตก เขาได้ผนื ดินแห้งแข็งใต้เชิงทางด่วน
แห่งหนึ่งเป็นที่พักกินมื้อเย็นและพักแรมอันแสนอบอุ่น
…
คืนนั้นฝนไม่ตก เขาให้คนรับใช้ในบ้านสวยหลังโต
จัดการซักเสื้อยืดมือสองทั้ง 2 ถุงใหญ่ที่ได้มาจากตลาดนัด
จตุจักรวันนี้ทันที เพื่อจะได้หยิบมาใส่ได้ทันทีเมื่อมีโอกาส
…
ผ่านไป 2 วัน เสื้อยืดมือสองทุกตัวที่ถูกซื้อมาจาก
ตลาดนัดจตุจักรก็ถูกพับไว้เรียบร้อยพร้อมใส่อยู่ในมุมหนึ่ง
ของ Walk - In Closet

วันหนึ่ง
เขาหยิบเสือ้ ยืดมือสองตัวหนึง่ ทีซ่ อื้ ในวันนัน้ มาใส่...
และพบว่าเสื้อหด
หดแบบน่าเกลียด
“ซื้อเสื้อยืดแม่งเสือกหด ”
เขาโพล่งออกมาด้วยความโมโหเดือดดาลจนถอดเสือ้
ออกมาฉีกทึง้ ขาดแคว่กเป็นริว้ ขย�าขว้างลงกับพืน้ แล้วเหยียบขยี้
กระทืบเท้าลงไปปังๆๆ แล้วดึงมันขึน้ มาขย�าเป็นครัง้ สุดท้าย
ก่อนปาซวบลงถังขยะ ปากก็พร�่าพ่นก่นสบถค�าหยาบอยู่
ตลอดเวลาด้วยความเคืองแค้น
เมือ่ หยิบเสือ้ ตัวใหม่มาใส่แล้วพอดี อารมณ์จงึ ค่อย
ดีขึ้น...
…
เขาคุ้ยเสื้อขึ้นมาได้ตัวหนึ่ง
เสื้อตัวนั้นเนื้อผ้าดี ลวดลายที่พิมพ์ไว้บนเสื้อดู
สวยงาม น่าจะเป็นเสื้อราคาแพง เสียแต่มันขาดวิ่นเป็นริ้ว
ยับเยิน สกปรกเพราะถูกคุย้ ขึน้ มาจากถังขยะใหญ่หน้าบ้าน
สวยหลังโตหลังหนึ่ง
เขาหยิบเสื้อตัวใหม่มาใส่ มันค่อนข้างหลวมโคร่ง
ส�าหรับร่างกะหร่องของเขา รอยฉีกขาดรอบตัวก็ท�าให้มันดู
ไม่เหมือนเสื้อเท่าไหร่
แต่ก็ดีกว่าไม่มีเสื้อใส่เสียเลยในค�่าคืนที่ดูท่าว่าจะ
หนาวเหน็บกว่าปกติ...
…
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ดรรชนีกีฬา
เม า

ศัพท์
ในกีฬา
กอล์

สวัสดีครับ ฉบับนี้เราจะมาคุยข้างกรีนกับ “เมฆา” ในคอลัมน์ ดรรชนีกี า.. จะมาคุยเรื่อง
“ศัพท์ในกีฬากอล์ ” กันนะครับ เรือ
่ งง่ายๆ เบสิกกอล์ฟเหมาะสำาหรับนักกอล์ฟทีเ่ พิง
่ เริม
่ เล่น
ในกี ากอล์ ฟ มี คำ า ศั พ ท์ ม ากมายที่ โ ดยปกติ แ ล้ ว ท่ า นนั ก กอล์ ฟ พู ด กั น อยู ่ ต ลอดเวลา
ขณะเล่นกอล์ฟ และวันนี้ “เมฆา” ก็จะมาเน้นยำ้าคำาศัพท์ต่างๆ นี้อีกครั้ง ดังนี้ครับ
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A

Addressing the Ball
Albatross
Approach
Apron

B

Backswing
Ball Position
Ball To Target Line
Best Ball
Birdie
Blade
Bogey
Brassie
Bunker

C

Calsual Water
Club Length
Course
Caddie
Chip
Close
Cock

D

Dead
Disqualify
Divot
Dog-Leg
Down
Draw

การจรดลูกโดยยืนแยกเท้าออกจากกัน จรดปลายไม้กอ่ นท�าการสวิง
การตีได้คะแนน 3 สโตรค หรือ 3 แต้มต�่ากว่าพาร์ โดยทั่วไป
ในหลุมพาร์ 5 หมายถึงการตี 2 สโตรคเท่านัน้ ลูกก็ลงหลุมแล้ว หรือ
การตีได้ โฮล - อิน - วัน ในหลุมพาร์ 4
การตีลกู เข้าหากรีน หลังจากลูกอยูใ่ นต�าแหน่งทีพ่ อจะตีขนี้ กรีนได้
ด้วยสโตรคเดียว
บริเวณหญ้ารอบกรีน
การขี้นไม้ยกขี้นเพื่อจะตี
จุดที่ตั้งอยู่หรือจุดที่ลูกอยู่ขา้ งหน้าตอนจรดลูก
แนวจากลูกตรงไปยังเป้าหมายที่ผู้เล่นเล็งไว้ตอนจรดลูกที่เป็น
แนวขนานไปกับแนวเส้นตรงระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง
การเล่นลูกแต้มดีที่สุด
การตีได้สโตรค หรือ 1 แต้มต�่ากว่าพาร์
หน้าไม้ของหัวเหล็ก
การตีได้คะแนน 1 สโตรคเกินพาร์
ชือ่ เดิมของหัวไม้ทใี่ ช้ตบี นแฟร์เวย์ ปัจจุบนั คือ หัวไม้เบอร์ 2 หรือหัวไม้
ที่ท�าด้วยอัลลอยและไดรเวอร์หัวเซรามิคเบอร์ 2
บ่อทราย
บริเวณหนองน�า้ หรือแอ่งน�า้ บนสนามและตามแฟร์เวย์ทมี่ นี า�้ ขังอยู่
บนสนามภายหลังฝนตกหนัก เป็นลักษณะของแอ่งชั่วคราว
ความยาวของหนี่งช่วงไม้กอล์ฟที่ใช้เป็นช่วงวัดระยะ
สนามกอล์ฟ
พนักงานสนามกอล์ฟที่ท�าหน้าที่แบกถุงกอล์ฟและแจ้งต�าแหน่ง
ที่ลูกกอล์ฟตกอยู่
ชิพ หรือ ชิบแอนด์รัน คือการโยนลูกระยะสั้นจากบริเวณข้างกรีน
เพื่อให้เข้าใกล้หลุมที่สุดหรือลงหลุมไปเลย
การจรดลูกโดยเท้าขวาถอยลงมาจากแนวขนานระหว่างปลายเท้า
ทั้งสองกับแนวของลูกที่จะวิ่งไปสู่เป้าหมาย โดยที่ตอนสวิง จะปิด
หน้าไม้หันเข้ามาในวงของสวิงเล็กน้อย
การง้างข้อมือซ้ายระหว่างแบคสวิงหรือการขึ้นไม้
การที่ลูกกอล์ฟกลิ้งไปอยู่ใกล้ปากหลุมมาก ถ้าพัตอีกครั้งก็จะลง
การตัดสิทธิ์ให้แพ้ (Disquali cation)
รอยพื้นสนามแหว่งเนื่องจากการตีแบบขุด
ลักษณะการเลี้ยวของแฟร์เวย์ไปทางซ้ายหรือขวา
การแพ้ในการแข่ง
การตีลูกแบบดึง หรือ ฮุคสปิน เพื่อบังคับระยะการกลิ้งของลูก
เมื่อตกถึงพื้น
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E
F

Eagle
Etiquette(s)

การตีต�่ากว่าพาร์ของหลุมไป 2 สโตรค
มารยาทการเล่น

Fade
Fairway

Four - Ball
Foursome

การตีลูกแบบสไลด์สปินบาง ๆเพื่อให้ลูกที่ตีตกพื้นแล้วหยุดทันที
บริเวณสนามระหว่างทีกับกรีน ที่เป็นบริเวณที่มีการตัดหญ้าไว้อย่าง
เรียบร้อย
ผู้ร่วมแข่ง
คันธง ด้ามธงที่ปักอยู่ในหลุม
การกระจุยของดินที่เกิดจากการโดนหน้าไม้ปะทะหรือขุดขึ้นมา
ในขณะตีลูก
ค�าที่ใช้ตะโกนบอกให้ข้างหน้าหลบ เนื่องจากที่เราตีไปในทิศทาง
ที่มีคนอยู่
การเล่นแบบ 4 คน บอล 4 ลูก
การเล่นแบบคน 4 คน ลูก 2 ลูก (ทีมละ 2คน ผลัดกันตี )

Green
Grip
Gross Score

บริเวณหลุมที่มีหญ้าเรียบเหมาะส�าหรับการพัต
ลักษณะการจับด้ามไม้กอล์ฟ
คะแนนหรือสโตรครวมในการเล่น

Handicap

แต้มต่อหรือจ�านวนสโตรคที่เพิ่มจาก พาร์ส�าหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น
ใช้ในการนับคะแนน เพื่อ..ให้นักกอล์ฟที่ฝีมือต่างระดับกันสามารถ
ท�าการแข่งขันกันได้...
การนับคะแนนหรือแต้มที่เท่ากันในหลุมใดหลุมหนึ่ง
บริเวณทีเ่ ป็นอุปสรรคในการตี เช่น บ่อทราย น�า้ ถ้าลูกตกอยูใ่ นบริเวณนี้
ห้ามจรดลูกโดยไม้แตะพื้นบริเวณนี้เป็นอันขาด
ผู้ที่ได้รับเกียรติให้ตีลูกก่อน

Fellow Competitors
Flagstick
Fluf ng
Fore

G
H

Halved
Ha ard
Honour

I
L
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Interlock
Iron

การจับกุมไม้กอล์ฟโดยให้นิ้วก้อยขวาไปเกี่ยวกับนิ้วชี้ซา้ ย
(ส�าหรับนักกอล์ฟถนัดขวา) เพื่อให้มือทั้งสองจับล็อคกันได้แน่น
ไม้กอล์ฟชนิดที่เป็นหัวโลหะลักษณะแบนๆ

Lateral Water Ha ard
Lie
Local Rules
Loft
Loose Impediment

อุปสรรคน�้าด้านข้าง
ท�าเลหรือต�าแน่งลูกที่ตกอยู่
กฎกติกาเฉพาะสนาม
ลูกโด่ง หรือมุมของหน้าไม้ที่มีองศาต่างกัน
สิ่งกีดขวางที่หยิบออกได้

M

Maker
(Ball) Marker
(Tee) Markers
Match Play

พนักงานสนาม ที่ท�าหน้าที่จดแต้ม
สิ่งของเล็กๆ ที่ใช้วางแทนลูกเมื่อยกลูกกอล์ฟขึ้น
เครือ่ งหมายบนแท่นทีในแต่ละหลุม โดยเขตห้ามวางลูกทีจ่ ะตีเกินแนว
การแข่งขันแบบหลุมต่อหลุม แล้วเอาจ�านวนการชนะในแต่ละหลุม
มารวมกันดูผลแพ้ชนะ

N
O

Nasshu

การแข่งขันโดยนับคะแนน 9 หลุมแรกเป็น 1 คะแนน อีก 9 หลุมหลัง
1 คะแนน และคะแนนรวม 18 หลุมอีก 1 ะแนน
คะแนนตลอดรอบหักด้วยแต้มต่อ

Net Score
Obstruction
Open
Opponent
Out of Ball
Out Side Agency

P

Par

Penalty
Penalty Stroke
Pitch
Player
Provisional Ball
Pull
Push
Putter

R

Round
Rough
Rub of the Green
Rule of Golf

สิ่งกีดขวางที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อให้การเล่นกอล์ฟยากขึ้น
การจรดลูกโดยเท้าซ้ายถอยลงมาจากแนวขนานระหว่างปลายเท้า
ทัง้ สองกับแนวของลูกทีจ่ ะวิง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยทีต่ อนสวิงจะเปิดหน้าไม้
หันออกจากวงสวิงเล็กน้อย
คู่แข่งขัน
นอกเขตที่ก�าหนด ปกติใช้ตัวย่อว่า OB
สาเหตุจากภายนอก
การตั้งจ�านวนการตีให้แต่ละหลุม โดยมาตรฐาน นั้นพิจารณาจาก
ความยากง่ายของหลุมและจ�านวนการพัตบนกรีนอีก 2 สโตรคเป็นหลัก
ระยะทางทั้ง 18 หลุมของสนามจะอยู่ที่ 6000 - 7200 หลา และ
พาร์รวมทั้ง 18 หลุม จะอยู่ระหว่าง 69 - 72
โทษหรือการถูกปรับแต้ม
การถูกปรับ 1 สโตรค
พิช หรือ ชิพ เป็นการตีลูกสั้นหรือพิชชิ่งเวจสวิงแบบไม่เต็มวง
ผู้เล่นครับ
ลูกส�ารองลูกกอล์ฟลูกที่ 2 ใช้แทนลูกทีต่ อี อกนอกเขต สูญหายหาไม่พบ
หรือตกน�้า
การตั้งใจตีตรงแต่ลูกจะลอยเฉออกไปทางซ้ายของเป้าหมายส�าหรับ
คนตีถนัดขวา
การตั้งใจตีตรงแต่ลูกจะลอยเฉออกไปทางขวาของเป้าหมายส�าหรับ
คนตีถนัดซ้าย
ไม้พัตเตอร์ที่มีหน้าไม้แบนเป็นมุมฉากกับพื้นใช้ตีลูกบนกรีนให้กลิ้ง
ลงหลุม
รอบแข่งขันปกติ 18 หลุม
บริเวณที่มีหญ้าหนา สูง
การกีดขวางจากภายนอก
กติกาข้อบังคับการเล่น
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S

Set
Set p
Shank
Singles
Slice
Socket
Square
Stance
Stroke
Stroke and Distance
Stroke Play
Swing Plane

T
U
W
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Tee
Teeing Ground
Three Ball
Threesome
Through the Green
Top
p
Waggle
Water Ha ard
Whiff
Wood

ชุดไม้กอล์ฟ ทั้งชุดสูงสุดมี 14 ชิ้น ปกติมีหัวไม้ 3 ชิ้น เหล็ก 10 ชิ้น
และพัตเตอร์อีก 1 ชิ้น
การจรดลูกก่อนสวิงหรือตีลูก
การตีทหี่ น้าไม้ไม่โดนลูกแต่อาจจะเป็นบริเวนอืน่ ไปกระทบลูกท�าให้
ลูกลอยกระเด็นผิดทาง
การแข่งขันระหว่างคนสองคนออกรอบด้วยกัน
การตีลูกแบบเฉือนท�าให้ลูกลอยโค้งไปทางขวาของเป้าหมาย
(ส�าหรับผู้ถนัดตีขวา)
ส่วนเชื่อมต่อระหว่างด้ามไม้กับหน้าไม้
คะแนนเท่ากัน หรือ ลักษณะการยืนจรดลูกโดยแยกเท้าออกจากกัน
และแนวระหว่างปลายเท้าทัง้ คูข่ นานกับแนวของลูกไปยังเป้าหมาย
การจัดระยะเท้าที่แยกออกจากกันขณะตั้งท่าจรดลูก
จ�านวนการตีลูก 1 ครั้ง
แต้มและระยะ
การเล่นแบบนับจ�านวนการตี
แนวสวิงจากจุดจรดลูกขึน้ ไปจุดสูงสุดของการขึน้ ไม้แล้วกลับลงมา
ณ จุดกระทบลูก
หมุดส�าหรับตัง้ ลูก หรือบริเวณส�าหรับตัง้ ลูกเพือ่ เริม่ เล่นแต่ละหลุม
บริเวณแท่นตี
การเล่นแบบ 3 คน 3 ลูก
การเล่น 3 คนใช้ 2 ลูก
ใน หรือ บนกรีน
การตีโดนส่วนบนของลูก หรือตีเข่น
การมีคะแนนน�าคู่แข่งในการแข่งขัน
การกุมด้ามอย่างกระชับ เข้ายืนตั้งท่าจรดลูกหรือโยกแกว่งขยับ
ข้อมือเพื่อให้กุมด้ามได้กระชับขึ้น
อุปสรรคน�้า
ซ้อมตีลม
ไม้กอล์ฟทีท่ า� ด้วยไม้ ปัจจุบนั เรียกว่าหัวไม้ แต่บางยีห่ อ้ ก็ใช้โลหะท�า

พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไร
ให้เงิน
งอกเงย :

ออมใน
กองทุนให้
งอกเงย

บับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุน MF
(ตอนที่ 2)
เราได้ทราบเงือ
่ นไขทีส
่ าำ คัญ ประการในการลงทุนกองทุน M ไปแล้ว ถ้าท่านไหน
อยากจะลงทุน M ก็พยายามอย่าผิดเงือ
่ นไขดังทีก
่ ล่าวไปแล้วในบทก่อนหน้านะครับ
และหากผิดเงิื่อนไขในแต่ละข้อแล้วจะมีผลอย่างไร เดียวฉบับท้ายๆ ผู้เขียนค่อยมา
อธิบายเพิ่มเติมนะครับ เนื่องจากคนส่วนใหญ่่ที่ตัดสินใจลงทุนในกองทุน M
มักไม่ค่อยผิดเงื่อนไข เพราะจะทำาให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นในฉบับนี้ ผู้เขียน
จะกล่าวถึงนโยบายการลงทุนต่างๆ ของกองทุน M ก่อน
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กองทุ น รวม M เป็ น กองทุ น ที่ ล งทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ห ลายประเภทด้ ว ยกั น ไม่ ไ ด้ เ น้ น เฉพาะ
การลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญเหมือนอย่างกองทุน
แต่จะมีให้เลือกหลากหลาย
เหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตั้งแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงตำ่า เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตร
กองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง ที่ผสมผสานระหว่างการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
ไปจนถึงกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง เน้นลงทุนในตราสารทุน ผู้เขียนจึงรวบรวมประเภทกองทุน
M ตามนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ไว้ ประเภท ดังนี้
1.
กองทุนรวม
M ที่เน้นลงทุน
ในตราสารหนี้

มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์
หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และ
เงินฝาก ซึง่ จะให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ดอกเบี้ย โดยกองทุน RMF ประเภทนี้
ก็จะน�าเงินไปลงทุนในเงินฝาก พันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตัวเงินคลัง
ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หรือหุ้นกู้
กองทุ น ประเภทนี้ จึ ง มี ค วามเสี่ ย ง
น้อยที่สุด เนื่องจากตราสารนี้จะให้
ผลตอบแทน ในรูปของอัตราดอกเบี้ย
ซึ่ ง ก� า หนดไว้ ค ่ อ นข้ า งแน่ น อนและ
สม�่าเสมอ ถึงแม้ราคาตราสารหนี้จะ
ผันผวนบ้างขึ้นลงตามสภาวะตลาด
แต่ผลตอบแทนโดยเฉลีย่ ก็จะไม่ผนั ผวน
มากเหมือนตราสารทุน

90 วิทยาจารย์

3.
กองทุนรวม
M ที่เน้นลงทุน
แบบผสม
2.
กองทุนรวม
M ที่เน้นลงทุน
ในตราสารทุน

เป็นกองทุนที่มีนโยบายการ
ลงทุ น เน้ น ไปที่ ต ราสารทุ น นั่ น คื อ
หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ ใบส�าคัญแสดง
สิทธิในการซือ้ หลังทรัพย์ หรือถ้าจะให้
เข้าใจง่ายๆ ก็คอื หุ้นทีม่ กี ารซือ้ ขายกัน
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ตลาดหุ ้ น
นัน่ หล่ะครับ โดยกองทุน RMF ประเภทนี้
ก็จะน�าเงินที่เราซื้อกองทุนไปลงทุน
ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีเงินปันผล
หรือลงทุนในหุ้นที่มีกิจการโตอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความมั่นคงในฐานะ
ทางการเงิน โดยจะลงทุนในตราสารทุน
เฉลีย่ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน RMF

เป็นกองทุนที่มีนโยบายการ
ลงทุนแบบผสมผสานระหว่างตราสารหนี้
และตราสารทุน โดยสัดส่วนที่ลงทุน
จะผสมผสานกั น หลายอย่ า งตั้ ง แต่
0 - 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน RMF ซึง่ กองทุนรวมประเภทนี้
จะให้ผลตอบแทน และความเสี่ ย ง
ที่ห ลากหลายขึ้ น อยู ่ กับ สั ด ส่ ว นของ
การลงทุนในตราสารแต่ละประเภท
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
มีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น กองทุน RMF
ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน
มากกว่ า ตราสารหนี้ ผ ลตอบแทน
ที่ได้รบั รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จาก
การลงทุน ก็ย่อมสูงกว่ากองทุนรวม
ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้
มากกว่าตราสารทุน

4.
กองทุนรวม
M ที่เน้นลงทุน
ต่างประเทศ

เป็ น กองทุ น ที่ มี น โยบาย
การลงทุนในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
โดยลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้
หรื อ สิ น ทรั พ ย์ อื่ น ๆ ในต่ า งประเทศ
ทั่ ว โลก โดยส่ ว นใหญ่ ล งทุ น ใน
ต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน RMF

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่ากองทุน RMF มีหลากหลายประเภท
ด้วยกัน เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากองไหนเป็นกองทุน RMF ที่เน้นตราสารหนี้
กองไหนเป็นกองทุน RMF ที่เน้นตราสารทุน กองไหนเป็นกองทุน RMF
ทีเ่ น้นผสมผสาน หรือกองไหนเป็นกองทุน RMF ทีเ่ น้นลงทุนในต่างประเทศ
เราสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของกองทุน RMF ได้จากหนังสือชี้ชวน
ของกองทุนนัน้ ๆ แต่หากจะดูงา่ ยหน่อยก็ดตู รงส่วนสรุปสาระส�าคัญของกองทุน
(Fact Sheet) หรือบางแห่งเรียกว่า หนังสือชี้ชวนฉบับย่อ เพราะในหัวข้อ
นี้กองทุนรวมแต่ละกองจะสรุปสาระส�าคัญหลักของกองทุนนั้นไว้ 7 เรื่อง
ประกอบด้วย คุณก�าลังจะลงทุนอะไร กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร คุณต้อง
ระวังอะไรเป็นพิเศษ สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ค่าธรรมเนียม
ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ
แต่ถ้าถามว่ามีวิธีง่ายกว่านั้นไหมที่จะท�าให้เราทราบว่ากองทุน
นั้นน�าเงินที่เราลงทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหน เบื้องต้นก็สามารถ
ดูจากชื่อที่เป็นภาษาไทยของกองทุน RMF นั้นได้เลยครับ กองทุน RMF
ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ก็มักจะมีค�าว่า ตราสารหนี้ เงินฝาก พันธบัตร
เช่น กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (BFRMF) กองทุน
เปิดเคตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ( FIRMF) กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตร
ระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ ( FLTGO RMF) เป็นต้น ส่วนกองทุน RMF
ทีเ่ น้นลงทุนตราสารทุน ก็มกั จะมีคา� ว่าตราสารทุน หุน้ SET เช่น กองทุนเปิด
หุน้ คุณค่าเพือ่ การเลีย้ งชีพ ( -RMF) กองทุนเปิดเค หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
( E RMF) กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (BERMF)
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) เป็นต้น
จากรายละเอียดประเภทกองทุน RMF ที่กล่าวมาข้างต้น เราได้
ทราบกันแล้วนะครับว่ากองทุน RMF มีกี่ประเภท อะไรบ้าง แล้วหลายคน
ก็คงตัง้ ค�าถามกันว่า แล้วจะซือ้ กองทุน RMF ประเภท ทีจ่ ะท�าให้ได้ประโยชน์
มากทีส่ ดุ จากเงินลงทุน อันนีผ้ เู้ ขียนเองก็คงตอบไม่ได้อย่าง 100 นะครับ
ว่าคุณควรจะลงทุนในกองทุน RMF ประภทไหน แน่นอนว่า การลงทุน
ในกองทุน RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนย่อมมีโอกาสได้ผลตอบแทน
มากที่สุด แต่ก็ย่อมมีโอกาสที่เงินต้นของเราจะเหลือน้อยมากที่สุดเช่นกัน
(High Risk High Return) หากเทียบกับการลงทุนในการทุ น RMF
ประเภทอืน่ ๆ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนคงบอกไม่ได้ในทันทีวา่ เราควรเลือกกองทุน RMF
ประเภทไหน แต่จะแนะน�าเบื้องต้นว่าเราควรจะซื้อกองทุน RMF ประเภท
ไหนทีจ่ ะช่วยตอบโจทย์ตามสไตล์การลงทุนของเราได้มากทีส่ ดุ อันนีผ้ เู้ ขียน
จะมาอธิบายให้ฟงั อีกทีในครัง้ ถัดไปนะครับว่า ลักษณะอย่างเราควรลงทุน
แบบไหนถึงจะตรงกับความต้องการของเราได้มากที่สุด
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รู้รอบทิศ
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

การบูชาบูรพาจารย์ ในงานวันครู

พระอิศวร
นับถือว่าเป็นมหาเทพในศาสนาพราหมณ์ มีฤ ษีทั้งหลายเป็นบริวาร
ถือว่าเป็นเทพผู้ประทานสรรพวิทยาแก่ฤาษีทั้งปวง ฝ่ายนาฏศิลป์ ถือว่า
พระอิศวรหรือพระศิวะ เป็นบรมครูถ่ายทอดวิทยาการด้านนาฏศิลป์
ดังปรากฏเทวต�านานว่าพระศิวะ แสดงท่าร่ายต่างๆ ให้ฤาษีจดจ�า
ตามค�าร้องขอของพระนนทิ ทีเ่ มืองจิทมั พรัม ดังจะเห็นเทวรูปปางศิวนาฏราช
เป็นตัวแทนเหตุการณ์ดังกล่าว

92 วิทยาจารย์

พระพรหม
นับถือว่า เป็นมหาเทพที่เป็นผู้ให้ก�าเนิดพระเวท
ทั้งพระฤคเวท พระยชุรเวท และพระอาถรรพเวท
ถือว่าพระเวทดังกล่าวเกิดจากปากพระพรหม
ครั้ ง หนึ่ ง พระพรหมเทพบรรทมหลั บ พระเวท
ไหลออกจากปาก พอดีกับสังข์ยักษ์มาพบเข้า
จึงลักเอาพระเวทไปท�าให้โลกเดือดร้อนว่า สรรพวิทยา
หายไป ร้อนถึงพระนารายณ์ต้องออกตามหา
ไปพบสั ง ข์ ยั ก ษ์ จึ ง จั บ ปากสั ง ข์ ยั ก ษ์ ล ากเอา
พระเวทคื น มา ที่ ป ากสั ง ข์ จึ ง มี ร อยคล้ า ยนิ้ ว
พระนารายณ์ มนุษย์จึงถือว่าหอยสังข์เป็นของ
มงคล เพราะเคยเป็นที่สถิตย์ของพระเวท ดังนั้น
เมือ่ มีการมงคลจึงเป่าสังข์ หรือรดน�า้ สังข์ เพือ่ ให้
ได้ยินเสียงที่เป็นมงคล หรือได้รับน�้าที่เป็นมงคล

พระนารายณ์
นั บ ถื อ ว่ า เป็ น มหาเทพอี ก องค์ ห นึ่ ง ที่ มี
สรรพวิทยาในการปกป้องรักษาโลกนี้ไว้
จากภั ย อั น ตรายต่ า งๆ ดั ง จะเห็ น ว่ า
พระนารายณ์ ต้องอวตารมาในปางต่างๆ
ถึง 10 ปาง เพือ่ ปกป้องโลก ในปางหนึง่ อวตาร
มาเป็นพระกฤษณะ ได้อธิบายพระเวทให้แก่
พระอรชุนฟังในการสงครามมหาภารตยุทธ
ดังปรากฏในคัมภีร์ภควัทคีตา ซึ่งเป็นกล
อธิบายปริญญาฮินดูชั้นสูง
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พระคเณศวร
ถือว่าเป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคทั้งปวง เป็นใหญ่ใน
พิธีไหว้ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระคณบดี มีศรีษะ
เป็นช้างงาเดียว ถือกันว่าเป็นผู้ทรงสติปัญญา
เป็นเลิศ มีเทวต�านานเล่าว่าครัง้ หนึง่ มีการแข่งขันกัน
ระหว่างพระขันธกุมาร ซึ่งเป็นพี่ของพระคเณศวร
และเทพต่างๆ ว่าใครจะเดินทางรอบโลกได้เร็วกว่ากัน
ปรากฏว่ า พระคเณศวรเดิ น ท� า ประทั ก ษิ ณ รอบ
พระอิศวรและเทวีปารวตี ซึง่ เป็นพระบิดาและมารดา
โดยพระคเณศวรอธิบายว่าบิดาและมารดานั้น
เป็นโลกของลูกอยูแ่ ล้ว การเดินประทักษิณรอบบิดา
มารดาก็เท่ากับเป็นการเดินทางรอบโลกนั่นเอง
พระอิศวรรับรองว่าพระคเณศวรมีปัญญาเป็นเลิศ
ในประเทศไทยนับถือพระคเณศวรว่าเป็นเทพเจ้า
ของศิลปวิทยา โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน�าตราพระคเณศวร
มาเป็นตราของวรรณคดีสโมสร ตรามหาวิทยาลัย
ศิลปากร และกรมศิลปากร ดังนั้น พระคเณศวร
จึงเป็นสัญลักษณ์ของงานด้านศิลปะทั้งหลายด้วย
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พระวิศณุกรรม
นับถือว่าเป็นเทพที่เป็นครูของช่าง ซึ่งสามารถ
สร้ า งสรรค์ ป ระดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ในโลกนี้ ในบรรดาช่างทั้งหลายนับถือ
พระวิศณุกรรมเป็นบรมครูของการช่าง บางครั้งก็
เรียกท่านว่า พระวิศวกรรม ซึง่ หมายถึง เทพผูส้ ร้างโลก

พระสุรัสวดีหรือเทวีสุรัสวดี
เป็ น เทพี เ จ้ า แห่ ง อั ก ษรศาสตร์ และ
ศึ ก ษาศาสตร์ ในคติ ฮิ น ดู ก ล่ า วว่ า เทวี
เป็นศักดิข์ องพระพรหม จึงเป็นผูร้ จู้ กั พระเวท
เป็ น อย่ า งดี เป็ น เทวี ที่ ท รงปรี ช าญาณ
อันแจ่มแจ้ง เชื่อกันว่าเป็นผู้ประดิษฐ์อักษร
เทวนาครี เ ป็ น เทวี ผู ้ เ ก่ ง ด้ า นการดนตรี
การแต่งค�าประพันธ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นเทวี
แห่ ง การสวดมนต์ กรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ เคยน�ารูปพระสุรัสวดี
มาเป็นตราประจ�ากรม เพราะคือว่าเป็นเทพี
แห่งการศึกษา

พระพ หัสบดี
เป็นเทวฤ ษี เป็นครูฝ่ายเทพในคติฮินดู
กล่าวว่า พระอิศวรสร้างพระพฤหัสบดีจาก
ฤ ษี 19 ตน เป็นเทวฤ ษีที่มีความรู้ เป็น
สื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์ เป็นผู้น�า
ความรู้มาสู่โลกผ่านทางฤ ษีทั้งหลาย
เป็นเทพแห่งสติปญ
ั ญา ความสุขมุ รอบคอบ
และความยุตธิ รรม คติไทยถือว่าวันพฤหัสบดี
เป็นวันครู ดังนั้น การเริ่มต้นเรียนรู้ใดๆ
จะเริ่มเรียนกันในวันพฤหัสบดี วันไหว้ครู
ของโรงเรียนในประเทศไทยก็มักถือเอา
วันพฤหัสบดีแรกของการเปิดเทอมแรกเป็น
วันไหว้ครู ครุสภาถือเอาตราพระพฤหัสบดี
เป็ น ตราประจ� า คุ รุ ส ภา เพราะถื อ ว่ า
พระพฤหัสบดีเป็นครูของครู
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ความสว่างไสวของหัวใจดวงน้อย
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2521 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ แผนงานการเรียนรู้
สู ่ สุ ข ภาวะในสถานศึกษา และสำ านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากสำ า นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จั ด ให้ มี ก ารสั ง เคราะห์ ป ระสบการณ์ ค รู ป ฐมวั ย ภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานครสวรรค์
เขต 1 จำ า นวน 5 โรงเรี ย น หลั ง จากที่ ไ ด้ อ บรมการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนว
e
e
แล้ ว นำ า มาจั ด ทำ า เป็ น รู ป เล่ ม ใช้ ชื่ อ หนั ง สื อ สุ ด เก ไก ว่ า
ควำมสว่ ำ งไสวของหัวใจดวงน้อย
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เมื่อได้เข้าไปสัมผัสกับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แล้ว ท�าให้มีความหวังขึ้นมาทันที หลังจาก
ที่ท้อใจกับการถกเถียงจากผู้ (ที่ดูเหมือนจะ) รู้ ที่เข้ามาช่วยกันรื้อระบบการศึกษาไทย จนหลายคน
ให้ฉายากับการปฏิรูปการศึกษาทุกครั้งว่า “ป ิรูปัง มรณังทุกขัง”
คุณครูชุติมา ภู่ชัน โรงเรียนวัดเนินมะขาม อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวไว้น่าคิดว่า

“

ให้เด็กๆ ได้ฝกคิดค่ะ เพราะความรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั จากการอบรม ทำาให้รวู้ า่ ... สมองของเด็กแต่ละวัยนัน
้
เขาจะมี พั ฒ นาการที่ ต ่ า งกั น ได้ เ ห็ น ถึ ง การทำ า งานของสมอง... และการกระตุ ้ น
ให้สมองมีศก
ั ยภาพตามวัย ทำาให้เราเข้าใจเด็กและกระตุน
้ เขาได้ถก
ู จุด... ผลพลอยได้อก
ี อย่าง
ที่ครูได้รับคือ... ตัวเองจะใจเย็นขึ้น... เพราะเราเข้าใจเด็ก... ยอมรับธรรมชาติของเขาค่ะ
ตอนนี้เวลาฟังข่าว... หรืออ่านหนังสืออะไรให้เด็กฟัง ก็จะชวนเขาคุยค่ะ ได้ทั้งภาษา ได้ทั้ง
เสริมประสบการณ์... ที่สำาคัญ... เราเห็นว่าเขาคิดได้ดีทีเดียวค่ะ...

”
หนังสือเล่มนี้ได้สังเคราะห์ประสบการณ์ของครูปฐมวัยใน 5 มิติ คือ 1) นิทานแสนสนุก
2) ภาษาพาเพลิน 3) สร้างสมองของนักคิด 4) เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และ 5) ร้องเล่นเต้น
ให้สมองแข็งแรง ซึง่ ในแต่ละมิตจิ ะมีคณ
ุ ครูให้ขอ้ คิดไว้อย่างน่าฟัง ดังทีไ่ ด้ยกตัวอย่างมาข้างต้น หรือ
อย่างเช่น
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คุณครูวรรณดี มีมุน จากโรงเรียนวัดสันติธรรม กล่าวว่า

“

ที่ห้องมีเด็กยี่สิบเจ็ดคน... เราก็ต้องยอมรับว่า การมีเด็กจำานวนมากๆ มาอยู่รวมกัน
ต้องใช้เทคนิคเยอะถึงจะเก็บเด็กให้อยู่ กระตุ้นให้เขามีพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ดี
มีระเบียบวินัย... ผู้ปกครองก็จะฝากกับคุณครูตลอดว่าขอให้ลูกเขาเรียนเก่งๆ นะ...
ครูก็ต้องแนะนำาพ่อแม่ตลอดว่า... ต้องเป็นไปตามวัย ให้เขาทำาง่ายๆ... ทำาได้แล้วไปทำา
สิ่ ง ยากๆ... ที่ สำ า คั ญ เรื่ อ งอาหารนี้ ก็ จ ะเน้ น ให้ ดู แ ลให้ ดี ค ่ ะ เพราะเด็ ก วั ย นี้ ถ้ า ขาด
สารอาหาร สมองก็จะถูกทำาลายถาวรได้ อยู่ที่โรงเรียนครูจะเตือนให้เด็กๆ ดื่มนำ้าบ่อยๆ
เพื่อให้สมองของเขามีความชุ่มชื้น เรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูเองก็กำาลังมีลูกเล็กๆ ค่ะ... ตรงนี้
เราเอาไปใช้กับลูกด้วย ได้ผลทั้งกับลูกแล้วก็กับเด็กนักเรียนเลยค่ะ

”

ได้ฟังครูพูดกันบ้างก็ดีอย่างนี้แหละ ฟังครูให้มากขึ้น แล้วเราจะได้ไม่ต้อง “ปฏิรูปัง”
กันอีกต่อไป
คุณครูปรีชา อ่อนโฉม ครูปฐมวัยจากโรงเรียนบ้านเขากะลา แม้จะจบปริญญาตรี
ด้านกฎหมาย แต่ผนั ตัวเองมาเป็นครู และได้ผา่ นการอบรมจากโครงการจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับการท�างานของสมองเด็กปฐมวัย กล่าวไว้ในตอน... “นิทาน...คือไม้เด็ดของคุณครูผู้ชาย
(เหมือนกัน )” ท�าให้ได้คิดว่า ความรู้สึกของคนทั่วไปมักเชื่อกันว่า ครูผู้หญิงจะเข้าใจเด็กและ
ใกล้ชิดกับเด็กได้ดีกว่าครูผู้ชาย
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“

เราอยู่กับเด็กก็จะเห็นถึงความบริสุทธิในจิตใจของเขา เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้มา
คลุกคลี... เราอาจไม่เห็น ตอนนี้ก็คิดว่า... เด็กคือเด็ก... มีชีวิตแล้วก็ต้องเติบโตไป
ในทีส
่ ด
ุ แต่พอได้มาเป็นครูพวกเขาแล้ว... ทีเ่ ขาเปรียบเด็กเหมือนผ้าขาวนี.้ .. มันคือผ้าขาว
จริงๆ ผมรู้สึกลึกๆ ว่า เราต้องทำาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ผ้าขาวนี้มันเลอะเทอะ ลวดลายที่
ปรากฏจากการแต้มสีบนผ้า... ควรออกมาจากจิตใจที่ได้รับการปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีงาม
ให้กับพวกเขา

”
“

...จำาได้วา่ ชอบมากเวลาพ่อแม่เล่านิทานให้ฟง
ั ... ทีนผ
้ี มจะใส่เรือ
่ งทีอ
่ ยากจะสอนเด็กลงไป
ในนิทาน อย่างวัยนี้ผมจะให้ความสำาคัญมากเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรก
ตลอดว่าเด็กดีควรเป็นยังไง ดูจากความก้าวหน้าของเด็กๆ ผมคิดว่าผู้ปกครอง
เริ่มเข้าใจเราแล้ว จากที่ถามถึงแต่เรื่องเขียน ก.ไก่ ข ไข่ หรือถามหาแต่การบ้าน
ผมก็พยายามปรับให้มาเจอกันครึ่งทาง เราก็เอานิทานนี่แหละเป็นสื่อ...

”

เห็นไหมว่าความพยายามของคุณครูเป็นเช่นไร ถ้าจะได้ช่วยกันให้ก�าลังใจ ในขณะที่
คุณครูก�าลังสร้าง “ความสว่างไสวของหัวใจดวงน้อย” ให้กับศิษย์รักอยู่นั้น เราจะช่วย
“จุดไฟให้ลุกโชน” ในหัวใจของคุณครูไปพร้อมกัน ก็น่าจะดีมิใช่หรือ
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปญญาธนคุณ

กวางโจว...มหานครเทพบันดาล
กวางโจวเป็ น เมื อ งเอกของมณฑลกวางตุ ้ ง และเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ
ที่ใหญ่ที่สุดของจีนตอนใต้ ใครหลายคนที่มากวางโจววันนี้ คงต้องร้อง โอ้โ
กับความยิ่งใหญ่และความทันสมัยของบ้านเมืองที่มีตึกรามใหญ่โตเต็มไปหมด
แต่ ท ่ า มกลางความศิ วิ ไ ลซ์ ที่ ว ่ า นี้ กวางโจวยั ง หลงเหลื อ ความรุ ่ ง เรื อ งทาง
อารยธรรมไว้ให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย
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การเดินทางมากวางโจวของผม
เริม่ ต้นจากฮ่องกง ซึง่ ค่อนข้างสะดวกมาก
ผมนัง่ รถไฟฟ้าจากฮ่องกงลงทีส่ ถานีหล่อวู่
(Lo Wu) เดินข้ามแม่น�้ามาหน่อยเดียว
ก็เข้าเขตเมืองเซินเจิ้นแล้ว จากเซินเจิ้น
ผมนัง่ รถไฟความเร็วสูงมายังกวางโจว ซึง่
ออกทุกๆ 15 - 20 นาที นั่งหลับๆ ตื่นๆ
แค่ชั่วโมงนิดๆ ก็ถึงกวางโจวแล้ว
ก่อนมาทีน่ ี่ ผมก็กงั วลเหมือนกัน
ว่าจะรอดไหม เพราะเดินทางมาคนเดียว
และความรูภ้ าษาจีนก็งๆู ปลาๆ แถมภาษา
อังกฤษทีพ่ อเอาตัวรอดได้ คนจีนก็ไม่คอ่ ย
จะใช้กันอีก แต่พอเอาเข้าจริง พบว่า
การเดินทางภายในเมืองนีไ้ ม่ได้ยากอย่าง
ที่คิด ทั้งนี้เพราะสถานที่ส�าคัญๆ ตั้งอยู่
ตามเส้นทางรถไฟฟ้าเกือบทัง้ หมด ฉะนัน้
การเดินทางจึงอาศัยแค่รถไฟฟ้ากับปลายเท้า
ของเรานี่เอง ประหยัดและสะดวกมากๆ

สถานทีแ่ รกทีผ่ มจะพาไปชมและถือเป็นแลนด์มาร์คของทีน่ ี่ คือ หอคอย
กวางตุ้ง (Canton Tower) หอคอยแห่งนี้มีความสูงตั้ง 600 เมตรเชียวนะ
สร้างเสร็จสมบูรณ์ ใน ค.ศ. 2010 เคยได้ชื่อว่าเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกด้วย
แต่ครองแชมป์ได้ราวๆ 2 ปี ก็ถูกโค่นต�าแหน่งลงโดยหอคอยโตเกียวสกายทรี
(Tokyo Skytree) ของญี่ปุ่น ซึ่งสูง 634 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไป
ชมทัศนียภาพของเมืองบนยอดหอคอยได้ ซึ่งเปิดให้บริการตลอดทั้งวันจนถึง
23.00 น. ส่วนราคาค่าตัวก็ไม่ถูกไม่แพง อยู่ที่ 150 หยวน หรือราวๆ 750 บาท
ในยามค�่าคืน หอคอยแห่งนี้จะงดงามตระการตามากๆ อันเนื่องมาจากแสงไฟ
หลากสีทเี่ ปลีย่ นสลับไปมาอยูต่ ลอด ซึง่ สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้แก่ผมอย่างยิง่
จากหอคอยกวางตุง้ ผมเดินต่อไปอีกราวๆ 5 นาที ก็ถงึ ชายตลิง่ ของแม่นา�้ จูเจียง
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( hu iang) หรือแม่น�้าไข่มุก ซึ่งสร้างเป็นทางเดินเท้าทอดยาวเป็นกิโลๆ ในแต่ละคืนจะมี
หนุม่ สาวจ�านวนมากมารวมตัวกันทีน่ เี่ พือ่ ชมความงามของแม่นา�้ และแสงไฟจากตึกสูงฝัง่ ตรงข้าม
ซึ่งตกกระทบกับผิวน�้าส่องประกายระยิบระยับ ขอบอกเลย บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ
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นอกจากอนุสาวรียแ์ พะทีพ่ ลาดไม่ได้แล้ว
ในสวนสาธารณะแห่งนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีก
หลายแห่ง อาทิ พิพธิ ภัณ ก์ วางโจว ซึง่ ดัดแปลง
จากตึกโบราณความสูง 5 ชั้น ภายในจัดแสดง
โบราณวัตถุล�้าค่าจ�านวนมาก

สถานทีอ่ กี แห่งหนึง่ ทีไ่ ม่ควรพลาด คือ สวนสาธารณะ
เยี่ย ิ่ว (Yue iu) เนื่องจากที่นี่มีรูปปันซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ประจ�าเมืองกวางโจว คือ อนุสาวรียห์ า้ แพะ ถ้าคุณผูอ้ า่ นจ�าได้
การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ซึ่งเมืองกวางโจว
เป็นเจ้าภาพ เมื่อ ค.ศ. 2010 ก็ใช้อนุสาวรีย์แห่งนี้แหละเป็น
สัญลักษณ์ประจ�าการแข่งขัน
อนุสาวรีย์ห้าแพะ เกี่ยวข้องกับต�านานที่ชาวเมือง
เล่าขานสืบต่อกันมานับพันปี ว่ากันว่าในสมัยหนึ่งของ
ราชวงศ์โจว เมืองกวางโจวประสบทุพภิกขภัยอย่างหนัก
เนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลต่อเนื่องหลายปี ท�าให้
ชาวเมืองพากันอดอยากหิวโหยมาก ชาวเมืองไม่รู้จะท�า
อย่ า งไร ก็ ไ ด้ แ ต่ อ ้ อ นวอนให้ เ ทพยดาฟ้ า ดิ น ช่ ว ยเหลื อ
และแล้ววันหนึง่ ก็ได้มเี ซียน 5 องค์ ขีแ่ พะลงมาจากสรวงสวรรค์
โดยทีแ่ พะแต่ละตัวต่างคาบรวงข้าวไว้ในปาก เมือ่ มาถึงแล้ว
เซียนทัง้ ห้าก็ได้ประทานรวงข้าวแก่ราษฎรเพือ่ น�าไปเพาะปลูก
พร้อมกับประทานพรแก่ชาวเมืองให้รอดพ้นจากความแห้งแล้ง
ตลอดไป เมื่ อ ประทานพรเสร็ จ เซี ย นทั้ ง ห้ า ก็ห ายวั บ ไป
ในทันที ส่วนแพะอีก 5 ตัวนัน้ ก็ได้กลายร่างเป็นหิน ปรากฏว่า
นับแต่นนั้ มา กวางโจวก็มแี ต่ความอุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพรรณ
ธัญญาหาร ความแห้งแล้งที่เคยประสบมาก็มลายหายสิ้น
ชาวบ้านระลึกถึงบุญคุณของเซียนทัง้ ห้า จึงได้สร้างวัดอูเ่ ซียน
(Wu ian) ขึ้นในบริเวณที่เซียนเสด็จมาถึง พร้อมทั้งยกให้
แพะเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง จากต� า นานที่ เ ล่ า มานี้
กวางโจวจึงมีสมญานามว่า เมืองรวงข้าวและเมืองห้าแพะ

จากสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว เดินข้ามถนนไป
อีกนิด ก็จะถึงศาลาอนุสรณ์ นุ ยัด เ น็ (Sun Yat - sen
Memorial Hall) ซึง่ สร้างขึน้ ในรูปแบบอาคารจีนประยุกต์
ทรงแปดเหลีย่ มขนาดใหญ่ เปิดใช้มาตัง้ แต่ ค.ศ. 1931
เพื่อร�าลึกถึงคุณงามความดีของ ดร.ซุน ยัด เซ็น ซึ่งได้
รับยกย่องเป็นบิดาแห่งชนชาติจนี ยุคใหม่ และมีบา้ นเกิด
อยู่ ณ เมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ภายในอาคารใช้
เป็นหอประชุมซึ่งรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากกว่า
3 พันคน โดยรอบหอประชุมใช้เป็นส่วนจัดแสดง
นิทรรศการประวัติ ผลงาน และข้าวของเครื่องใช้
ส่วนตัวของ ดร.ซุน ยัด เซ็น ตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งถึง
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต ด้านหน้าอาคารยังมีอนุสาวรีย์
ดร.ซุ น ยั ด เซ็ น ตั้ ง ตระหง่ า นท่ า มกลางสวนสวย
ซึ่งประดับประดาด้วยพรรณไม้นานาชนิด
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นอกจากนัน้ กวางโจวยังเป็นทีต่ งั้ ของโบราณสถาน
ที่ทรงคุณค่าทางโบราณคดีหลายแห่ง อาทิ วัดไทรหกต้น
หรือ วัดลิ่วหรง (Liurong Temple) ซึ่งมีอายุกว่า 1,400 ปี
และมีเจดีย์โบราณทรงหกเหลี่ยมสูง 9 ชั้น เป็นสัญลักษณ์
อีกแห่งหนึง่ คือ วัดกวงเสีย้ ว (Guang iao Temple) วัดเก่าแก่
และมี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของมณฑลกวางตุ ้ ง ซึ่ ง มี ป ระวั ติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 1,700 ปี แต่ละวันจะมีพทุ ธศาสนิกชน
เดินทางมาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติธรรมในวัด
ทั้งสองแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย
โบราณสถานอี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรพลาด คื อ
ศาลบรรพชนตระกูลเฉิน (Chen s Ancestral Hall) ทีแ่ ห่งนี้
ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือชั้นครูหลากหลายแขนง ไม่วา่ จะ
งานแกะสลักหิน แกะสลักไม้ งานปัน งานกระเบื้องตกแต่ง
ทัง้ ยังเก็บรวมรวมศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าหลายร้อยชิน้
ศาลบรรพชนตระกูลเฉินสร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1890 - 1894
ในช่วงปลายราชวงศ์ชงิ เดิมทีเดียวใช้เป็นสถานทีส่ กั การบูชา
บรรพชน กั บ ใช้ เ ป็ น ที่ ป ระชุ ม ของวงศ์ ว าน ในตระกู ล
แต่ปจั จุบนั ถูกดัดแปลงเป็นอาคารพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปหัตถกรรม
พื้นบ้านประจ�ามณฑล
กวางตุ ้ ง ส� า หรั บ ท่าน
ใ ด ที่ ชื่ น ช อ บ ง า น
ประณีตศิลป์ การมา
เยื อ นสถานที่ แ ห่ ง นี้
รับรองว่าจะไม่มีค�าว่า
ผิดหวังอย่างแน่นอน
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นอกเหนือจากศิลปกรรมแบบจีนประเพณี
นิยมแล้ว กวางโจวยังมีแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกให้ศกึ ษาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาคาร
อนุรักษ์ยุคอาณานิคมบนเกาะ าเหมี่ยน (Shamian
Island) ซึ่ ง มี นั บ ร้ อ ยๆ หลั ง เกาะซาเหมี่ ย นเดิ ม ที
เป็นเพียงสันดอนทราย ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ แม่นา�้ จูเจียง กระทัง่ ถึง
ค.ศ. 1961 หลังจากทีจ่ นี พ่ายแพ้สงครามฝิน่ แก่องั กฤษ
ผูแ้ ทนอังกฤษและฝรัง่ เศสได้กดดันรัฐบาลจีนให้ยกพืน้ ที่
ตรงนี้เป็นเขตครอบครองของตน หลังจากนั้นจึงได้มี
การขุดคลองขึ้นสายหนึ่งบริเวณด้านเหนือของเกาะ
จึงท�าให้ซาเหมีย่ นเกิดเป็น “เกาะ” ริมน�า้ ขนาดความยาว
900 เมตร และความกว้าง 300 เมตร หรือเท่ากับ
0.3 ตารางกิโลเมตรอย่างที่เห็นในทุกวันนี้

อาคารเก่าสไตล์ยุโรปบนเกาะซาเหมี่ยนนับเป็น
โบราณสถานที่ มี ค วามส� า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
สถาปัตยกรรมของจีนยุคใหม่ อาคารส่วนมากจะสร้างขึ้น
ในสมัยปลายราชวงศ์ชิงถึงต้นสมัยสาธารณรัฐ เพื่อใช้เป็น
ทีท่ า� การส�านักงานของบริษทั และธนาคารของชาติตะวันตก
ตึกจ�านวนไม่น้อยเคยใช้เป็นที่ท�าการสถานกงสุล หรือไม่ก็
ใช้เป็นที่พักอาศัย จนกระทั่ง ค.ศ. 1949 อาคารของต่างชาติ
ทั้งหมดได้ถูกยึดมาโดยรัฐบาลจีนสมัยคอมมิวนิสต์ ถ้านับ
ถึงปัจจุบันอาคารเหล่านี้จะมีอายุระหว่าง 100 - 150 ปี
เลยทีเดียว บางแห่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรม ร้านอาหาร
และร้านขายของทีร่ ะลึก ด้วยความพิเศษแปลกตาของอาคารเก่า
ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้นานาพรรณ จึงท�าให้
เกาะซาเหมี่ยนเป็นสถานที่ที่ชวนหลงใหล และเป็นที่นิยม
ของคูร่ กั ทีต่ อ้ งการถ่ายภาพก่อนแต่งงาน ตลอดจนนักท่องเทีย่ ว
ทั่วไปที่ต้องการสัมผัสมนต์เสน่ห์แบบตะวันตก
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เสน่ห์ของกวางโจวยังไม่หมดเพียงแค่นี้ กวางโจว
ยังขึน้ ชือ่ ในแง่การเป็นสวรรค์ของนักช้อปอีกด้วย แหล่งช้อปปิง
ในกวางโจวมีอยู่ทั่วไป แต่ที่พลาดไม่ได้เห็นจะได้แก่ย่านถนน
คนเดินเปยจิง (Beijing Lu) และถนนคนเดิน ่างเสียจิ่ว
(Shang ia iu Lu) จริงๆ แล้ว ร้านรวงบนถนนสองสายนี้จะ
เปิดขายตั้งแต่กลางวัน แต่บรรยากาศจะคึกคักเป็นพิเศษ
ในช่วงแดดร่มลมตกจนถึงค�า่ ๆ ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีน่ กั ช้อปจะมาเดิน
จับจ่ายกันขวักไขว่ และแสงไฟจากป้ายโฆษณาสาดส่องสีสัน
อย่างละลานตา สินค้าหลักๆ ที่มีจ�าหน่ายเห็นจะไม่พ้นจ�าพวก
เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ เครื่องส�าอาง ของกิน และของ
ทีร่ ะลึก ซึง่ มีให้เลือกซือ้ เลือกหาอย่างจุใจตลอดสองข้างทางเดิน
ซึ่งมีความยาวราว 1 กิโลเมตรครึ่งเห็นจะได้

ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ ป็ น ความ
ประทับใจซึง่ เกิดขึน้ ทีเ่ มืองกวางโจว
ที่ ผ มอยากจะน� า มาแบ่ ง ปั น
คุณผูอ้ า่ นทุกท่าน ผมมาคิดๆ ดูวา่
ความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของ
เมืองกวางโจวนับจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ที่เผยให้เห็นความเจริญ
ก้าวหน้าของบ้านเมืองอย่างน่า
อัศจรรย์ใจนัน้ นอกจากฝีมอื มนุษย์
แล้ว ไม่แน่วา่ อาจเป็นผลมาจากพร
ที่เบื้องบนประทานมาก็เป็นได้
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ส หรับเจ้าหน้าที่
ต่ออายุสมาชิก เลขที่ .............................................
สมัครสมาชิกใหม่ เลขที่ .........................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ..............................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................................................

เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

ต แหน่ง

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

สพฐ.
พละ

สพป.
พัฒนศิลป์

สพม.
สพศ.

ผู้บริหารการศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
สอศ.
อปท.

สช.
กทม.

ศึกษานิเทศก์
อื่น ๆ .................................
กศน.
สกอ.
อื่นๆ ..............................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
ดังนี้

ชื่อผู้แนะน

ต่ออายุสมาชิกเลขที่ ......................................
ราย 1 ปี (ราคา 500 บาท)
ราย 2 ปี (ราคา 1,000 บาท)
(ถ้ามี) ..........................................................

สมัครสมาชิกใหม่
โดยรับฉบับเดือน ........................ถึง ..............................

การช ระค่าสมาชิก

เงินสด ........................................................... บาท
ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ.ศึกษาธิการ ในนาม ผูอ้ นวยการส นักอ นวยการ ส นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (ใช้ธนาณัตติ วั จริงเท่านัน้ )
สถานที่จัดส่งวารสารและใบเสร็จรับเงิน

ตามที่อยู่สมัครข้างต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้คงอยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาสืบไป

สถานที่ติดต่อ ส นักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2282 1308
e-mail : withayajarn@gmail.com

ยำาสามกรอบ
ุรุชน บุญชวย ทองศรี
มกร เขียน ณ อกหน่งของ

ปใหม่ 2561 คุยกับ S
สบตา

L

T

มิวาจะอยางไร.....
ปีใหม... 2561 ... ต้องคุม ครองใจอยาให้หมอง นะครับ.
แต
มิวาจะอยางไร.....
ปีใหม... 2561 ... ต้องคุม ครองใจอยาให้หมอง
นะครับ.
แต

ขอให้ท่านผู้อ่านวิทยาจารย์ แฟนคลับ ยำาสามกรอบ ผู้ติดตาม ุรุชน ได้มีความสุข - สงบ - เย็น
ตลอดปี 2561 นี้นะครับ
บทกวีข้างต้น ผมไม่เน้นค�าอวยพร... เพราะผมไม่เชื่อในอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หรือใครจะบันดาลสัมฤทธิ์ผล
ให้กับบุคคลใดได้
แต่การให้สติ เป็นสิ่งส�าคัญต่อชีวิตมากกว่า โดยเฉพาะโลกปัจจุบันที่ไม่เที่ยงแท้แล้ว ยังเปี่ยมด้วยทุกข์...
และ... ผมเห็นความเป็น “อนัตตา” จาก “โลกเสมือน” ในยุคนี้เองครับ
วันนี้... ไม่มีอะไรแน่นอนในโลก Social Media ในสังคมทั่วไป
วันนี้... “ความทุกข์” มีช่องทางส่งผ่าน เชื่อมต่อ เป็น Network ด้วยระบบ Digital ที่เร็ว - ไกล ไร้ขอบเขตแล้ว
วันนี้... เราไม่มคี วามมั่นใจว่า... อะไรคือความมั่นคง เพราะทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปอย่างรวดเร็ว.....
และวันนี้... ก็ไม่รู้สินะครับว่า ประเด็นทั้งหลายที่ผมกล่าวมานั้น จะส่งผลสะเทือน สะท้อน กระทบกับ
บรรดาเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อ ความศรัทธาดั้งเดิม หรือ ตำานานอันปรัมปรา มากน้อยเพียงใด
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ความยิ่ ง ใหญ่ แ บบ
ก้าวกระโดดของโลกยุค Digital
ผมรู ้ สึ ก ว่ า มนุ ษ ย์ เ ริ่ ม ผยอง…
โดยไม่ เคยคาดคิ ดผลในอนาคต
. ...

ปลายปี 2017 ก่อน Christmas Day สองวัน ล่วงยามสองในรัตติกาลอันสงัด Smartphone
แบบเก่าคร�่าคร่าของผมเปล่งประกายเรืองโดยไร้เสียงสัญญาณเรียกเข้าตามปกติ
ในภาวะเคลิ้มหลับกึ่งตื่น ผมเอื้อมมือไปจับเครื่องสื่อสารทันสมัยนั้น
เสียงโครกคราก... เหมือนสัญญาณวิทยุทรานซิสเตอร์รุ่นเก่าดังขึ้น โดยผมไม่ได้กดปุ่มใดๆ
“เ ลโล่ๆๆ” เสียงจางๆ เหมือนแว่วมาจากแดนไกล... เสียงแทรกซ่า ค่อยจางหายไป ท�าให้เสียง
พูดเข้าชัดเจนกล่าวมาเป็นภาษายุโรปส�าเนียงฟินแลนด์ว่า...
.....“Ho..Ho..Ho.. Merry Christmas….. This is the voice of Love from Santa Claus. I want
to contact with… uruchon”....
ผมรับสาย... แบบคนละเมอ เพราะดึกมากแล้ว กรอกเสียงอู้อี้ไปว่า...
..... “Hello... Santa This is not the time Now, it s Midnight in Thailand. You have to be
serious about discussing with me”.....
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เขาส่งเสียงขอโทษมาแบบชายชรา
อารมณ์ดตี ลอดกาล พร้อมกลัว้ เสียงหัวเราะ
ตลอดเวลา.....
หลังจากนัน้ ... เขาปรับเสียง - ส�าเนียง
เป็น “ภาษาเทพ” อันเป็นภาษาสากล ซึ่ง
ผมต้องปรับจิต - เข้าสมาธิ เท่ากับเป็นการจูน
ระบบผัสสะ เพือ่ รับสารจาก Saint Nicholas
ซึง่ ก็คอื เทพ Santa Claus ของเด็กๆ ทัว่ โลก
นั่นเอง.....
“เรา” คุ ย กั น ค่ อ นสว่ า ง สลั บ กั บ เสี ย งหั ว เราะ
โฮ่ะ โฮ่ะ โฮ่ะ ... ตลอดเวลา ทั้งๆ ที่เราต่างวิตกกับอนาคต
ของโลกและมนุษยชาติ ทีเ่ สือ่ มโทรมโน้มเอียงไปข้าง าตาน
Devil มากขึ้นทุกที
ผมยังล้อเขาว่า... เอะ นี่ผมก�าลังคุยกับ Santa
นักบุญ หรือ Satan คนบาปกันแน่…ฮ่าาาา เรียกเสียง
หัวเราะครืนใหญ่ปานฟ้าร้องก้องปฐพี... เล่นเอาเครื่องปะทุ
ประกายวาบ ส่งเสียงเปีย๊ ะประ ด้วยฤทธิเ์ ทพจากแดนไกล ...
บทสนทนาของเรา ณ รัตติกาลนั้น เป็นการสื่อสาร
ที่ไร้ข้อจ�ากัดแห่งเวลา สถานะ ศาสนะ และวัจนะ
ทว่า... เราเข้าใจกันบนพื้นฐานแห่ง “ธรรมชาติ”
นั่นคือ ความงาม ความรัก ความดี พลังศรัทธา ที่... โลกนี้
เริ่มพร่อง และขาดสมดุลจนน่าวิตก......
ก่อนเซย์ กูดบาย ยามฟ้าเริ่มร�าไร Santa บอกผม
พร้อมเสียงกลั้วหัวเราะว่า... “However, we must not be
discouraged and allow the dark power of “Satan” to
overwhelm “humanity”..... If we have faith in Lo e
ood and Li e”.....
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ใช่ครับ… ผมเห็นด้วยกับเขาที่ว่า… “ถึงอย่างไร
ก็ตาม... เราคงต้องพยายามต่อไป จะท้อแท้ และยินยอม
ให้อา� นาจมืดแห่ง “ซาตาน” เข้าครอบง�า “มนุษยชาติ” ไม่ได้.....
หากเรายังมีความศรัทธาในความรัก ความดี และชีวติ ”.....
เสียงหัวเราะกังวาลแว่วคล้ายเสียงฟ้าร้องอยูไ่ กลๆ
พร้อมค�าร�่าลาเป็นภาษาสยาม.....
..... “ลาก่อน “ ุรุชน” ขอบคุณที่ตื่นมาคุยกับเรา
ผู้ไร้เพื่อนทุกคริสต์มาส มักมีคนเอ่ยถึงเรามากมาย แต่ไม่มี
ใครเข้าใจ “รักและสละ” ซึง่ นัน่ เท่ากับไม่รจู้ กั เรา..... โฮ่ะๆๆๆๆ....
..... อีกสิบสองเดือนพบกัน”.....
เสียงแว่วไกลนั้น เลือนจางไปจากโสต... เสียงซู่ซ่า
จากตัวเครื่องสมาร์โฟน Smartphone ก็ค่อยๆ เงียบดับ…
แต่ตัวเครื่องโทรศัพท์กลับร้อนฉ่า… กระทั่งผมต้องรีบถอด
แบตเตอรี่ออกพักเครื่อง .....
แล้วรีบ สรุปประเด็นการพบกันระหว่าง Santa Claus
กับ uruchon ตามสไตล์ของผม.. ฮ่าาาา.....

การก้าวสู่วั จักรแห่งกาลเวลาในรอบปีใหม่ปีนี้
นั้นแปลก ที่ผมไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นต่อการเปลี่ยนผ่าน
เหมือนทุกปีที่จะตื่นเต้นคึกคักเหมือนก�าลังลอกคราบใหม่
หรือเปิดตัวออกจากดักแด้เป็นชีวิตใหม่...ประมาณนั้น
แต่กลับรู้สึกนิ่ง สงบ… เมื่อผมมองขึ้นไปบนฟ้ามืด
แต่กระจ่างว่างเวิ้ง ไกลไม่สิ้นสุด ขอบเขตแห่งดาราจักรทาง
ช้างเผือกอันหลากหลาย เหลือคณา...
ผมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล รับรู้ถึงตัวตน
อันต�า่ ต้อย ซึง่ เราเป็นเพียงเศษแห่งเศษของธุลแี ห่งธรรมชาติ
เท่านั้นเอง...
พลั น อั ต ตามั น วู บ หดลดลงโดยไร้ ใ ครสั่ ง เป็ น
ความสงบงัน ไร้ความผยองใดๆ.....
ผมคิดว่า “ยำาสามกรอบ” ในวิทยาจารย์ เดือน
ธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 ให้อนุสติผมระหว่าง
คิด - เขียน มากอย่างน่าประหลาดใจ
ปีใหม่นี้… ผมไม่ยืนยันครับว่า เทพเจ้าทั้งหลาย
ยังสถิตอยู่ ณ ส่วนใดของ L ผมไม่ชี้ให้เชื่อดอกว่า...
อิทธิฤทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้น ยังคงมีหรือไม่

แต่ผมสัมผัสแล้ว
ว่า “ธรรมชาติ” นัน้ ยิง่ ใหญ่
และมีอยูจ่ ริงรอบกายเรา
นี่แหละ... เพียงแต่ “เรา”
จะรู้สึกหรือไม่เท่านั้น?
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ปีใหม่ : ใครลิขิต ชีวิตเรา.?
บ่อยครัง้ ...ทีผ่ มพบว่า..การไม่ผกู ติด กับ สิง่ ใดให้มากจนเกินไปนัก.. รูส้ กึ ชีวติ จะช้าลง
โปร่งเบา สงบเย็น.. นี่คือ สุขใจ.?
ผล ไปถึงลมหายใจ เข้า - ออก จะช้า และ ลึก - ยาวไปด้วย.. แน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้
ดีแน่ หรือ นี่คือ.. สุขภาพ.?
สิ่งซึ่ง เกิดตามมา โดยอัตโนมัติ คือ.. จิต จักเยือกเย็น ไม่ค่อยรุ่มร้อน การคิด สิ่งใดจึง
สุขุม รอบคอบ ชัดเจน ฤ นี่เป็น.. สุขภาวะ.?
ผมไม่ทราบหรอกว่า อะไรคือ การป ิบัติธรรม.. แต่ก็ คลับคล้าย คลับคลาว่า..
พระพุทธเจ้า ทรงชี้ ให้เราเข้าใจ “ธรรม - ชาติ” แห่งจิต..ฉะนี้แล.
“ ุรุชน”
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