บทบรรณาธิการ
2 เมษายน 2561 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา พระองค์ทรงเป็น
ผูท้ ตี่ ระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาทุกรูปแบบ และสนพระทัยทีจ่ ะส่งเสริม
และพัฒนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่านับจากเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และ
จากผู้ไม่รู้หนังสือไปจนถึงผู้ที่เรียนจบปริญญาระดับสูง ให้พยายามสนใจ
ที่จะแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดไป และเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอน้อมถวายพระพรชัย ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ ทรงมีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน ทรงเป็นมิง่ ขวัญของพสกนิกร
ปวงชนชาวไทยตลอดไป
เดือนเมษายน ยังนับว่าเป็นเดือนทีม่ คี วามส�าคัญอีกวาระหนึง่ คือเป็นเทศกาล
สงกรานต์ซึ่งถือกันว่าเป็นปีใหม่ไทย มีการรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
การเล่นน�้าสงกรานต์ และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น
เพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งไม่ได้ท�างานอยู่ในภูมิล�าเนา
ของตนเอง ก็จะถือโอกาสนี้กลับไปเยี่ยมเยียนและร่วมท�าบุญปีใหม่ไทยร่วมกับ
ญาติพี่น้องและครอบครัว ซึ่งวันที่ 13 เมษายน ได้ก�าหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุ
และ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว ซึง่ ผมก็เชือ่ ว่าเทศกาลสงกรานต์ปนี จี้ ะเป็น
อีกหนึง่ ช่วงเวลาส�าคัญทีจ่ ะช่วยให้ทกุ ท่านได้รบั พลังใจอันเข้มแข็งจากครอบครัว
เพื่อที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางแห่งวิชาชีพของพวกเราให้ก้าวหน้า
และประสบผลส�าเร็จ

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
บรรณาธิการ

ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทัง้ หลายทีท่ า่ นนับถือ โปรดดลบันดาลให้เพือ่ นครู ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. โทร. / โทรสาร : 0 2282 1308
ผลงานที่ส่งมานั้น ต้องมิได้ลอกเลียน ดัด แปลงงานของผู้อื่น
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำาหนด

วิทยาจารย์ 1

วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

01

บทบรรณาธิการ

04

สกู๊ปพิเศษ

31

10

นิเทศการศึกษา

36

2 เมษายน 2561 เฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา
“พระผู้ทรงเป็นครู”
ครอบครัว และ โรงเรียน เป็นสถาบันส�าคัญทีส่ ดุ
ในการอบรมเด็กและเยาวชน

ปีที่ 117 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน 2561

บริหารการศึกษา

การใช้นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปด
ด้วยตนเอง
วิชาการอ่านง่าย

ปฏิรูปการศึกษา : ด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ

36

10
16

โรงเรียนดี โครงการเด่น

MT STEP 2 MODEL :
การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนวัดหนองจิก

20

เรียนรอบตัว

25

พุทธศาสนา

28

40

ครูเล่าเรื่อง

43

ยุทธศาสตร์ศึกษา

49

วิจัยน่ารู้

58

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

65

ประสบการณ์

การเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง
วาทะของพระบรมครู
เรื่อง พราหมณ์ออกบวช

ประโยคสัญลักษณ์

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 71 ปาร์ตี้อาฟเตอร์

2 วิทยาจารย์

ครูทา� เพ่ื่อใคร
ใคร (จะ) ท�าเพ่ื่อครู ตอนที่ 1
บุคลิกภาพและภาพลักษณ์
ของนักวิชาการที่แท้ ตอนที่ 1

บันทึกถึงดวงดาว 91

กองบรรณาธิการ

69

บทความพิเศษ

ที่ปรึกษา :

72

ห้องเรียนวิชาการ

76

ณ สยาม

คณะกรรมการคุรุสภา
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์
นายไพบูลย์ เสียงก้อง
นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญน�า
นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์
นายด�ารง พลโภชน์
นายยุทธชัย อุตมา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีครูไทย
ควรมีเพื่อคุณภาพของการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 1
วีรสตรีและวีรบุรุษ
ในการกอบกู้และปกครองเอกราช ตอนที่ 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจ�า :

ศ.กิตติคุณสมุน อมรวิวัฒน์
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

82

ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย

85

IT Hero

89

ดรรชนีกีฬา

ปิงปอง

บรรณาธิการ : ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

93

พิชิตการออม

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางราณี จีนสุทธิ์

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ตอนที่ 2
ระบบคลาวด์คืออะไร

ออมในกองทุนให้งอกเงย
ฉบับมนุษย์เงินเดือน ลงทุน RMF ภาค 5

96

มุมสุขภาพ

99

วิชาการบันเทิง

หลักการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ
ท�าไมช่วงปฐมวัยจึงส�าคัญที่สุด

102 ตะเวนเที่ยว

เสพงานศิลป์ กินของอร่อยที่อีโปะฮ์

108 ย�าสามกรอบ

รถคู่กาย..... ฅุรุชน ไร้ชีวิต...แต่มีจิตใจ!?

วารสารวิทยาจารย์

กองบรรณาธิการ/ฝ่ายสมาชิก โทร./โทรสาร 0 2282 1308
ที่อยู่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
e-mail : withayajarn@gmail.com
www.withayajarnksp.com

รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
ประจำากองบรรณาธิการ :
นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :

นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
ศิลปกรรม/รูปเล่ม/จัดพิมพ์ :

บริษัท ออนป้า จำากัด
111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2689 1056
โทรสาร 0 2689 1081
www.onpa.co.th

สกู๊ปพิเศษ
ถวัลย์ มาศจรัส

2 เมษายน 2561 เฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา

“พระผู้ทรงเป็นครู”
พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ น
ิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็ จ พระราชสมภพ เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 2 เมษายน พุ ท ธศั ก ราช 2498 เวลา 18.52 นาฬิ ก า
ณ พระทีน
่ ง
ั่ อัมพรสถาน พระราชวังดุสต
ิ พระองค์ทรงด�ารงพระอิสริยยศทีส
่ มเด็จพระเจ้าลูกเธอ
ชั้ น สมเด็ จ เจ้าฟ้า เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 2 ล� าดับที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับ
พระราชทานพระนามว่ า สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ น ธรเทพรั ต นราชสุ ด า
กิตว
ิ ฒ
ั นาดุลยโสภาคย์ และทรงมีพระนามทีบ
่ รรดาข้าราชบริพารและผูใ้ กล้ชด
ิ เบือ
้ งพระยุคลบาท
เรียกกันโดยทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

พระราชประวัติด้านการศึกษา
ก่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเข้ารับการศึกษาในระบบในเบื้องต้นนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานการศึกษาก่อนการศึกษาในระบบ แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ตัง้ แต่ครัง้ ยังทรงพระเยาว์ ทรงปลูกฝังเรือ่ งการอ่านโดยทรงอ่านหนังสือทีเ่ หมาะสมกับวัยให้ฟงั เพือ่ เตรียมความพร้อม
ก่อนที่จะทรงเข้ารับการศึกษาในระบบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับการศึกษาเบื้องต้นในระดับอนุบาลศึกษา
ในปีพุทธศักราช 2501 ขณะที่พระชนมายุ 3 พรรษา ณ โรงเรียนจิตรลดา ในบริเวณพระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสติ โดยทรงศึกษาร่วมชัน้ เรียนกับพระสหายซึง่ เป็นบุตรหลานของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ มหาดเล็ก
ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นพระสหายร่วมชัน้ เรียน จ�านวน 20 คน พระอาจารย์ผถู้ วายพระอักษรในระดับอนุบาล
ได้แก่ อาจารย์ทา่ นผูห้ ญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ อาจารย์คณ
ุ หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ และอาจารย์คณ
ุ หญิงสุมานัน ประนิช
โดยถวายพระอักษรและวิชาส�าหรับการเรียนรูใ้ นเบือ้ งต้นใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เลขคณิต
และขับร้อง
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การศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทรงส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ในปีการศึกษา 2510 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปะ ในปีการศึกษา 2515 โดยทรงสอบข้อสอบ
ของกระทรวงศึกษาธิการได้คะแนนเป็นล�าดับที่ 1 ของประเทศทั้งสองครั้ง
หลังจากทรงส�าเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนจิตรลดาแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามล�าดับ ดังนี้
ปีการศึกษา 2516 ทรงเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงส�าเร็จการศึกษา
ในปีพทุ ธศักราช 2520 (ปีการศึกษา 2519) ได้รบั พระราชทานปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ )
สาขาประวัติศาสตร์ ได้รับพระราชทานรางวัลเหรียญทองในฐานะบัณฑิตที่ท�าคะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร
ทรงสอบได้เป็นที่ 1 ของชั้น
ปีการศึกษา 2520 – 2522 ทรงเข้าศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รบั พระราชทาน
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก ทรงท�าวิทยานิพนธ์ เรือ่ ง “จารึกพบทีป่ ราสาทพนมรุง้ ”
ปี ก ารศึ ก ษา 2520 – 2524 ทรงเข้ า ศึ ก ษาในคณะบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาอั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาตะวั น ออก ทรงท� า วิ ท ยาพนธ์ เรื่ อ ง
“ทศบารมีในพระพุทธศาสนาเถรวาท”
ปี ก ารศึ ก ษา 2524 – 2529 ทรงเข้าศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ ทรงท�าดุษฎีนิพนธ์
เรือ่ ง “การพัฒนานวัตกรรมการเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำาหรับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย”
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แม้ จ ะทรงส� า เร็ จ การศึ ก ษาขั้ น สู ง สุ ด แล้ ว สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ยังทรงมีพระวิริยะอุตสาหะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในหลายสาขาวิชาตามพระราชอัธยาศัย หลายวิชา
ได้ทรงน�ามาใช้ด�าเนินการพัฒนาความเป็นอยู่ของพสกนิกรในประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระราชด�าริส่วนพระองค์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติและของมวลมนุษชาตินั้น พระองค์ได้ทรงร่วมประชุม
ทางวิชาการทัง้ ในประเทศและนานาอารยประเทศ พระปรีชาสามารถของพระองค์ทา� ให้มหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาที่ทรงพระปรีชาสามารถต่อเนื่อง
ตลอดมา
นอกจากทรงศึกษาตามในระบบในสถานศึกษาแล้ว ในขณะที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ณ สถานทีต่ า่ งๆ ในประเทศ
และทัง้ ทีเ่ สด็จพระราชด�าเนินเยือนสถานทีต่ า่ งๆ ด้วยพระองค์เองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ นัน้ พระองค์
จะทรงสังเกต ทรงไต่ถาม ทรงศึกษาหาความรู้ และทรงบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยพระอัจฉริยภาพ
ของพระองค์ต่อเนื่องตลอดมา
6 วิทยาจารย์

พระบรมราชโองการ
ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการยิ่งในพระราชกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีมาแต่ยังทรงพระเยาว์นั้น ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2520 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังที่น้อมเชิญความตอนหนึ่งมาดังนี้

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่
ทรงพระราชด�าริวา่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรนิ ธรเทพรัตนราชสุดา ทรงได้รบั ความส�าเร็จในการศึกษาอย่างงดงาม
และได้ทรงบ�าเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกปริยาย...
...สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ทรงอุตสาหะปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน
โดยอเนกประการ ได้โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปในการทรงเยี่ยมราษฎร ต�ารวจ ทหารในภูมิภาคต่างๆ อยู่เสมอ
ทุกแห่งหน แม้ในท้องถิน่ ทุรกันดารมีภยันตราย ท�าให้ทรงทราบถึงการด�ารงชีวติ ปัญหา และอุปสรรคความยากแค้นต่างๆ
ของบุคคลเหล่านัน้ เป็นอย่างดี โดยปกติจะทรงปราศรัยทักทายกับราษฎรอย่างสนิทสนมด้วยพระเมตตา ท�าให้ราษฎร
มีโอกาสที่จะกราบทูลทุกข์สุขที่มีอยู่ได้ตามประสงค์ ทรงถือเป็นภาระที่จะบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขตอบแทนบุญคุณ
เหล่าทหาร ต�ารวจ และพลเรือนที่สละชีวิตและความสุขในการป้องกันประเทศชาติ ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิซึ่งได้รับ
พระราชทานนามว่ า “มู ล นิ ธิ ส ายใจไทย” ขึ้ น ส� า หรั บ อนุ เ คราะห์ ท หาร ต� า รวจ และพลเรื อ นที่ บ าดเจ็ บ
พิการในการปฏิบตั หิ น้าทีป่ อ้ งกันประเทศชาติดว้ ยการดูแลให้ฝกึ อาชีพ ตลอดจนดูแลช่วยเหลือครอบครัวไม่ให้รสู้ กึ ว่า
ถูกทอดทิ้ง โดยทรงด�ารงต�าแหน่งองค์ประธานของมูลนิธิและทรงควบคุมบริหารงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นับว่าได้ทรง
ท�าคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองและประชาชนในประการที่ส�าคัญประการหนึ่ง
ในด้านการพัฒนาประเทศ ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการพัฒนาทุกแขนง ได้โดยเสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงศึกษาและช่วยเหลือในกิจการโครงการตามพระราชด�าริทกุ โครงการ ทรงท�าหน้าทีเ่ ป็นราชเลขานุการส่วนพระองค์
ทรงรับพระบรมราโชบายและพระราชด�าริมาทรงด�าเนินการสนองพระเดชพระคุณทั้งในงานด้านเกษตร และ
ด้านบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขของราษฎร นับเป็นการดูแลสอดส่องพระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งต่างพระเนตรพระกรรณ
ได้เสด็จไปทอดพระเนตรการพัฒนาประเทศของประเทศอิสราเอล โดยทรงรับเชิญเป็นอาคันตุกะของเจ้าหญิง
ฟาราห์นาซ พระราชธิดาของสมเด็จพระเจ้าซาร์แห่งอิหร่าน ประเทศทัง้ สองดังกล่าวนับว่าเป็นประเทศทีม่ คี วามเจริญ
ก้าวหน้ามากในด้านการพัฒนาประเทศ ผลที่ได้จากการไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆ ของแต่ละประเทศ
ย่อมน�ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างดี...
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้ กอปรด้วยพระจรรยามารยาทเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัตแิ ห่งขัตติราชกุมารี
ทุกประการ เป็นที่รักใคร่นับถือ ยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณกันอยู่โดยทั่วไป บัดนี้ก็ทรงพระเจริญวัย สมบูรณ์
ด้วยพระเกียรติคุณดังกล่าว สมควรได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ให้สูงขึ้นให้ทรงรับพระราชบัญชา
และสัปตปฎลเศวตฉัตรเพือ่ เป็นพระเกียรติประวัตสิ บื ไปตามโบราณขัตติราชประเพณี จึงมีพระบรมราชโองการด�ารัสสัง่
ให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย์ เฉลิมพระนามตามที่จารึก
ในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
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พระผู้ทรงเป็นครู
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มสอนหนังสือมาตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2521 โดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษร่วมบรรยายวิชาอารยธรรมแก่นิสิตชั้นปีที่ 1
ในทุกคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนัน้ อีกสองปีตอ่ มา ทรงเข้ารับราชการในต�าแหน่ง
อาจารย์ประจ� าในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2523
ด้วยความสนพระราชหฤทัยในการทรงโปรดที่จะเป็นครูมาแต่เดิม ซึ่งพระองค์เคยมี
พระราชด�ารัสถึงพระราชปณิธานในเรื่องดังกล่าวว่า ทรงโปรดที่จะเป็นครู กับนักเขียน และ
ถ้าต้องทรงเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ แล้วพระองค์โปรดทีจ่ ะเลือกเป็นครู นับแต่ทรงเป็นครู
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2523 เป็นต้นมา ทรงปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูโดยสมบูรณ์ ทรงทุม่ เทเวลา
ให้กับการสอนซึ่งผ่านการจัดการเตรียมเนื้อหาสาระด้วยความเพียบพร้อม ทรงจัดท�า
สื่ อการสอนในหลากหลายมิติ การจัดการเรียนรู้มิได้จ� า เจอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
หากแต่มกี ารจัดการศึกษานอกสถานทีเ่ พือ่ ให้ศษิ ย์ซงึ่ เป็นนักเรียนนายร้อยมีประสบการณ์ใหม่ๆ
และมี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกลสมกั บ เป็ น นั ก เรี ย นนายร้ อ ยที่ เ ป็ น พลั ง ทางปั ญ ญาที่ ส� า คั ญ
ของชาติ บ ้ า นเมื อ งสื บ ไปในอนาคต แม้ ใ นเวลาต่ อ มา นอกจากทรงเป็ น ครู แ ล้ ว
ยังทรงดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร ในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองวิชาการประวัติศาสตร์
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พระองค์กย็ งั คงเพิม่ เติมความรูใ้ หม่ๆ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการจัดให้มีการประชุมทางวิชาการอย่างสมำ่าเสมอ
ทางด้านวิชาการได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบตั ริ าชการในกองวิชาการ ทรงส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการประชุมแต่ละครั้ง
โดยทรงรับฟังทุกความคิดเห็นของทีป่ ระชุมเพือ่ ทรงถือเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้เกิดความก้าวหน้า
สืบไปในอานาคต
พุทธศักราช 2530 กองทัพบกได้จดั ตัง้ กองวิชาประวัตศิ าสตร์ขนึ้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หรือทูลกระหม่อมอาจารย์ของศิษย์ทกุ คน จึงทรงด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์
และผู้อำานวยการกองวิชา แต่กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนนายร้อย
ยังคงพัฒนาต่อไป

ที่มา : สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2559. 15 – 27
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ข�าเกิด

ครอบครัว และ โรงเรียน
เป็นสถาบันส�าคัญที่สุด
ในการอบรมเด็กและเยาวชน
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ไปร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิและค้างคืนที่วัดแห่งหนึ่ง
ตอนเช้าก็เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ท�าวัตรเช้าต่อ แล้วใส่บาตรและร่วมถวาย
ภั ต ตาหารพระ หลั ง จากนั ้ น พระก็ ใ ห้ ญ าติ โ ยมเข้ า แถวไปตั ก อาหาร
มารับ ประทานกัน ด้ว ยกิร ิย าส�า รวม โดยพระได้น �า สวดปฏิสังขา โยนิโส...
ให้ พ ิจ ารณาลดอัต ตาในการบริโภคอาหาร

มีเหตุการณ์หนึง่ ในขณะนัน้ ทีผ่ มอยากเอามาเล่า เพือ่ เป็นข้อคิดให้แก่พอ่ แม่ผปู้ กครอง
และครูบาอาจารย์ มิได้มเี จตนาเพ่งโทษหรือจับเป็นอารมณ์แต่อย่างใด เพียงแต่ผมไม่อยากให้
เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยไม่น�ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นข้อคิดในการอบรม
สั่งสอนเด็กและเยาวชนในอนาคตด้วย
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กล่าวคือ ในระหว่างการเข้าแถวเพือ่ ตักอาหารมีพอ่ แม่ ลูกชายครอบครัวหนึง่
ลูกชายคงอายุราวๆ เด็กประถมปลาย ก็ดูแต่งตัวดี น่าจะเป็นลูกคนมีฐานะและ
ดูไม่นา่ จะเป็นเด็กเกเร (ยังชมในใจว่ารูจ้ กั พาลูกมาเข้าวัดเข้าวา) พ่อแม่พาเด็กคนนี้
มาเข้าแถวต่อจากผม โดยเด็กพยายามเบียดเข้ามาเพือ่ แย่งตักอาหารทีเ่ ขาหมายตาไว้
คล้ายกลัวจะถูกแย่งไปเสียก่อนปานนัน้ โดยไม่ฟงั ค�าเตือนตลอดเวลาของพ่อแม่
เวลาตักอาหารก็ตักจนล้นถาด ด้วยกิริยาไม่น่ารัก
เหตุการณ์นที้ า� ให้ผมคิดและอยากสะท้อนไปถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่รนุ่ ใหม่ๆ
ทุกคนว่า น่าจะต้องช่วยกันอบรมกล่อมเกลาบุตรตั้งแต่ตอนเป็นเด็กตัวน้อยๆ
(ไม้อ่อนดัดง่าย) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรู้จักให้ และการรู้จักรอคอย
เริ่มตั้งแต่ฝึกให้รู้จักการให้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น รินน�้าให้พ่อแม่ดื่ม ตักข้าว
ให้พ่อแม่ก่อนของตนเอง แบ่งขนมให้น้องให้พี่ ให้ญาติ แบ่งปันของให้เพื่อน
ดูแลช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมทั้งฝึกให้ช่วยพ่อแม่
ท�างาน ช่วยยกของ ดูแลทุกข์สขุ ของคนใกล้ชดิ เป็นต้น และทุกครัง้ ทีเ่ ขาท�าความดี
ก็ต้องไม่ลืมที่จะชมเชย ยกย่องในสิ่งที่เขาท�าอย่างจริงใจ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ก็จะท�าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจและติดพฤติกรรมที่ดีนี้ไป รวมทั้งเรื่องอื่นๆ เช่น
การตักอาหารแต่พอรับประทาน และต้องรับประทานให้หมด การมีนสิ ยั ทีพ่ อเพียง
เป็นต้น โดยการท�าให้ดู ท�าบ่อยๆ บอกสอน ให้เหตุผลประกอบ ท�ากันเป็นปกติ
ในชีวิตประจ�าวันนี่แหละเขาก็จะติดเป็นนิสัย
เมื่อเข้าโรงเรียนคุณครูก็อบรมกล่อมเกลาต่อเนื่อง เขาก็จะได้ซึมซับและ
จะเป็นเด็กที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา มีความกตัญญู ถ้าเริ่มต้นกันอย่างนี้
น่าจะลดนิสัยความโลภ การเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นลดน้อยหรือหายไปเอง และ
จะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ เป็นพ่อแม่ทดี่ ี เป็นคนดีของสังคม เป็นผูใ้ หญ่ทเี่ ป็น
แบบอย่างทีด่ ที น่ี า่ เคารพให้แก่เด็กในรุน่ ต่อๆ ไปอีก สังคมก็จะสงบสุขน่าอยูม่ ากขึน้

แต่ทผี่ า่ นมาสถาบันครอบครัวของเรายังถูกมองว่ามีความอ่อนแออยูม่ าก
ขาดตัวแบบทีด่ ที จี่ ะอบรมกล่อมเกลาเด็กและเยาวชน พ่อแม่บางคนก็เอารัดเอาเปรียบ
พ่อแม่ของตนหรือแสดงความไม่กตัญญูตอ่ บุพการีของตนให้ลกู ๆ เห็น (ปูย่ า่ ตายาย
ของเด็ก) การเลี้ยงดูก็ขาดความจริงจัง หรือมุ่งสร้างภาพ มีทั้งเลี้ยงแบบปล่อย
อย่างสุดกู่ หรือดูแลแบบคุณหนูไปทัง้ ชีวติ พอเด็กเติบโตขึน้ ก็จะกลายเป็นผลผลิต
ทีค่ อยคิด แต่จะเอาทุกสิง่ ทุกอย่างจากทัง้ พ่อแม่ สังคมและบ้านเมือง ไม่รจู้ กั การเป็นผูใ้ ห้
คอยเอารัดเอาเปรียบคนรอบข้าง ขึ้นรถไฟฟ้าก็จะแย่งคนแก่นั่งแล้วเล่นมือถือกัน
ตลอดแถวโดยไม่ยี่หระใครทั้งนั้น ชอบขับรถปาดหน้าแซงคิวคนอื่นอย่างเห็น
เป็นเรือ่ งสนุกและเป็นเรือ่ งธรรมดา เมือ่ ถูกต่อว่าก็จะโกรธพร้อมทีจ่ ะมีเรือ่ งกับทุกคน
ทุกวัย สะสมความโลภความเห็นแก่ตัวตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยจนถึงขั้นคอรัปชั่น
โกงบ้านโกงเมือง โดยไม่รจู้ กั พอ ถ้าสังคมยังเป็นเช่นนีก้ นั มากขึน้ แม้คนจะเก่งบ้านเมือง
จะก้าวหน้าขึ้นอย่างไรก็คงจะหาความสงบสุขเหมือนสังคมสมัยรุ่นปู่ รุ่นย่า
รุ่นตา รุ่นยายได้ยาก
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พอพูดถึงเรือ่ งนีก้ อ็ ดคิดเลยไปถึงโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึง่ อยูใ่ นกระแสโลกาภิวตั น์
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการ
จะก้าวหน้ามากมายหลายแขนง ทีจ่ ะท�าให้ชวี ติ ผูค้ นในโลกเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของระบบสือ่ สาร โทรคมนาคม ท�าให้มนุษย์เข้าสูก่ ารปฏิวตั ริ ะบบข้อมูลของโลก
ความก้าวหน้าและการเชื่อมโยงของเครือข่ายสารสนเทศ ท�าให้แต่ละบุคคลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ข้อมูลจากทั่วโลกที่แพร่เข้ามาถึงบ้านทางโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
วิทยุสื่อสาร สื่อเหล่านี้จะกลายเป็นแหล่งผลิตวัฒนธรรม ท�าหน้าที่เป็นตัวก�าหนดแนวคิด
ค่านิยม ที่มีผลต่อพฤติกรรมของคนทั้งโลก โดยเฉพาะค่านิยมการเลียนแบบต่างประเทศ
แม้จะเกิดผลดีทไี่ ด้ฝกึ ภาษาต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สารกัน และเพือ่ ติดตามข้อมูล
ข่าวสารของประเทศต่างๆ ท�าให้สามารถเตรียมตัวรับกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้
แต่ถ้ารับข้อมูลข่าวสารด้วยการลอกเลียนแบบ เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร
การใช้สินค้าแบรนด์เนม ฯลฯ โดยขาดการใช้วิจารณญาณในการเลือกรับและปรับประยุกต์
ให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของบ้านเรา โดยไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ก็จะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์อย่างแน่นอน
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สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันทีม่ คี วามส�าคัญทีส่ ดุ ในการหล่อหลอม
กล่อมเกลาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ กล่าวคือ
สถาบันครอบครัว มีบทบาทในการก�าหนดสถานะทางสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ เช่น
การก�าหนดเชื้อชาติ ศาสนา เป็นสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาสังคม ครอบครัวเป็นต้นก�าเนิด
ของบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ลั ก ษณะของสมาชิ ก จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่สมาชิกในครอบครัว ด้วยการให้ความรัก ความอบอุน่ ท�าให้มกี ารถ่ายโยง
ความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนคติ ความเชือ่ จากสมาชิกรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ การเป็นพ่อแบบ แม่แบบ
และสิ่งแวดล้อมในครอบครัวจะช่วยหล่อหลอมพื้นฐานทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ครอบครัว
ยังเป็นสถาบันพืน้ ฐานทางการศึกษาของสังคม มีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ฝึกฝนสมาชิกในครอบครัวให้รู้จักระเบียบของสังคม ด้วยการอบรมสั่งสอน เป็นธุระจัดหา
สถานทีเ่ รียนเพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ให้เติบโตเป็นบุคคลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) เป็นสถาบันส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทม่ี หี น้าที่
ต่อเนื่องจากสถาบันครอบครัว มีบทบาทในการขัดเกลาทางสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ ด้วยการอบรมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของ
สังคม สถาบันการศึกษายังเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นผูท้ คี่ ดิ เป็น ท�าเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น ตลอดจนให้การอบรม
และฝึกวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนเพื่อน�าไปประกอบอาชีพและ
พัฒนาอาชีพส�าหรับการด�ารงชีวิตในอนาคต
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พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ข้อคิด
แก่สถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนไว้ตอนหนึ่งว่า

“

การพัฒนาคุณธรรมมิใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ หรือบอกกล่าว ในยุคดิจิตอล
เด็กจะต้องมีการสืบค้น ค้นคว้า เด็กจะอยูก
่ บ
ั เครือ
่ งจักรเป็น “ยุคแห่งการไม่สนใจ
เพื่อนมนุษย์” นั่งใกล้กันไม่คุยกันแต่สนใจโทรศัพท์มือถือ ท�าให้เราห่างเหินกัน
สิ่งเหล่านี้สอนให้เราเก่งได้ แต่สอนให้เป็นคนดีไม่ได้ เพราะเครื่องจักรไม่มีหัวใจ
ไม่เป็นต้นแบบ ข้อมูลมีแต่เรื่องร้ายๆ ถ้าเราปล่อยให้เด็กอยู่กับเรื่องร้ายๆ
จะเกิดอะไรขึ้น คนที่เรียนผ่านดิจิตอลจิตใจขาดความอ่อนโยน ในยุคดิจิตอล
สอนได้ทก
ุ วิชายกเว้นวิชาคุณธรรมจริยธรรม ถ้าสอนได้ทก
ุ คนก็เป็นคนดีกน
ั หมดเเล้ว
เพราะการจะเป็นคนดีมค
ี ณ
ุ ธรรมจริยธรรมจะต้องถ่ายแบบถ่ายทอดมีตน
้ แบบทีด
่ ี
เลียนแบบในการท�าความดีมันยาก แต่เลียนแบบการท�าความชั่วมันง่าย
เพราะมันว่าไปตามกิเลส แต่เลียนแบบท�าความดีมันทวนกระแสตามกิเลส...
ในการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีเป็นแม่แบบที่ดี มีสื่อดี
ครูจะต้องกระตุ้นการใฝ่รู้ให้ศิษย์อยากรู้อยากอ่าน ครูต้องสอนวิธีคัดกรอง
ในการบริโภคสื่อถึงจะเป็นข่าวร้ายก็ต้องสอนให้วิเคราะห์ ฝึกการคิดเอง
ไตร่ตรองเอง...

“

อนึง่ การหล่อหลอมกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนในโลกยุคปัจจุบนั และอนาคต นอกจาก
จะเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เขาสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างตลอดรอดฝั่งแล้ว ยังจ�าเป็นจะต้อง
ปลูกฝังให้เขาเป็นผู้มีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติด้วย จึงจะท�าให้การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างสงบสุข
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ค�าว่าจิตสาธารณะนั้นหมายถึง การตระหนักรู้ตนที่จะท�าสิ่งใดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์
ส่ ว นรวม มี ค วามปรารถนาที่ จ ะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาให้ แ ก่ ผู ้ อื่ น หรื อ สั ง คมด้ ว ยความเต็ ม ใจ
โดยพิจารณาจากความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงลักษณะดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน จิตสาธารณะจึงเป็น
คุณลักษณะที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ในการยกระดับจิตใจมนุษย์ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุข
แนวทางปฏิบัติตนให้เกิดคุณลักษณะจิตสาธารณะดังกล่าว เช่น การเคารพกติกา
สังคมและปฏิบัติตนตามกฎหมาย การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น หากคนในสังคม
มีจติ สาธารณะจะส่งผลดีตอ่ สังคมและประเทศชาติหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาทางสังคม
น่าจะลดน้อยลง คุณภาพของสังคมก็จะดีขนึ้ ผูค้ นในสังคมจะรักใคร่กลมเกลียวกัน เกิดสังคม
สมานฉันท์ ไม่แตกแยก ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนา สถาบันครอบครัวก็จะมีความเข้มแข็ง
อบอุ่น เป็นพื้นฐานของสังคมที่เข้มแข็ง จิตใจของผู้คนในสังคมจะบริสุทธิ์และเบิกบาน
เป็นสังคมที่เอื้ออาทร สังคมจะมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีขึ้น และประเทศชาติ
ก็จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีคุณภาพในที่สุด
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมพู

MT STEP2 MODEL :

การบริหารงานวิชาการเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจิก

สวัสดีครับ ท่านผูอ
้ า่ นทีร่ ก
ั โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม MT STEP2 MODEL : การบริหารงาน
วิชาการเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดหนองจิก ประกอบด้วย โครงการนิเทศเพือ
่ พัฒนาการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาการด�าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนของครู โครงการพัฒนาสิง
่ แวดล้อมเพือ
่ การเรียนรู้
โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
และโครงการเพื่อนสอนเพื่อน มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการ/กิจกรรม ด้านสภาวะแวดล้อม (Context)
ด้านปัจจัยน�าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลลัพธ์ (Outcome)
รูปแบบการประเมินประยุกต์ใช้แบบ CIPP MODEL
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นวัตกรรม MT STEP2 MODEL : การบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดหนองจิก
เป็ น นวั ต กรรมด้ า นการบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษา
ด้านการบริหารงานวิชาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนา
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ห ารและจั ด การสถานศึ ก ษา
ด้านการบริหารงานวิชาการ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามบริบทของโรงเรียนวัดหนองจิก 2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 ให้สูงขึ้น
ร้ อ ยละ 3 3) พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะส� า คั ญ และ
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และ 4) เพือ่ ศึกษาผลกระทบ
ของการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม MT STEP2 MODEL

นวัตกรรม MT STEP2 MODEL : การบริหารงาน
วิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดหนองจิก
ได้นา� แนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการตามแนวทาง
คุ ณ ธรรม (Morality Administration) มาประยุ ก ต์ ใ ช้
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ
มากกว่ า ด้ า นวั ต ถุ สร้ า งแรงจู ง ใจบุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ ง าน
โดยให้ความส�าคัญกับด้านจิตใจตามความเชื่อทางศาสนา
และคุณงามความดี และเผยแพร่คณ
ุ ธรรมไปยังผูป้ กครองนักเรียน
เพื่ อ น� า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ� า วั น ลดการใช้ จ ่ า ย
อย่างฟุม่ เฟือยและการบริโภคนิยมอย่างเกินความพอดี เป็นการลด
ปัญหาหนีส้ นิ และปัญหาภายในครอบครัว และน�าหลักการของ
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management :
TQM) คือ การมุ่งเน้นที่คุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการ
และทุกคนในองค์กรมีสว่ นร่วม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา เพือ่ พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเอง
ได้อย่างเต็มที่ โดยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหรือบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กบั ผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการที่เหมาะสม 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
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1. การนิเทศภายใน
(Supervision)

5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(Learning Environment)

เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ ละ
การปฏิบตั งิ านของครูให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
สิ่งอ�านวยความสะดวก อย่างพอเพียงและใช้การได้ดี
เพือ่ เป็นสิง่ ช่วยกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นกั เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองด้านความรู้ ความคิด บุคลิกภาพ มีความ
รับผิดชอบและประสบผลส�าเร็จในการศึกษา

2. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ ใ นการบริ ห ารและจั ด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
ให้นกั เรียนรูจ้ กั การใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ต่างๆ ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจติ ส�านึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม และเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย
3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(Take Care and Helping for Student)

ด้วยการด�าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่ การรูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
การส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ
อย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเมตตา โดยยึด
หลักการที่ว่า “หากนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ให้พน้ หรื อ บรรเทาปั ญ หาที่ มี อ ยู ่ ก็ จ ะท� า ให้ นั ก เรี ย น
มี ความพร้อมในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้สัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนสูงขึ้น”
4. พัฒนาเทคนิคการสอนของครู
(Teaching Technique)

ส่ ง เสริ ม ครู ใ ห้ พั ฒ นาและเลื อ กใช้ เ ทคนิ ค
การสอนทีเ่ หมาะสมกับตัวผูส้ อน ตัวผูเ้ รียน และรายวิชา
ทีจ่ ั ด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารสอนบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ท�าให้การจัดการเรียนการสอน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
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6. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(Educational Innovation and Technology)

ระดมสรรพความรู้ที่มีเหตุผลมาประยุกต์ให้เป็น
ระบบใหม่และน�ามาใช้ปฏิบัติการแก้ปัญหาการบริหาร
จัดการสถานศึกษา พร้อมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผสู้ อน
น�านวัตกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาช่วยสร้างเสริมความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
ท�าให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
(P : Participation)

การทีอ่ งค์กรชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วม ทัง้ การร่วมคิด
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหา และร่วมชื่นชม
ส่งผลให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง บริหารงานอย่างเป็น
ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษา
แก่นกั เรียนได้อย่างกว้างขวางทัว่ ถึงและจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด
8. เพื่อนสอนเพื่อน
(Peer Tutoring)

โดยให้นกั เรียนทีเ่ ก่งไปช่วยสอนนักเรียนทีเ่ รียนอ่อน
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนผู้สอนได้พยายามเข้าใจกับ
เนือ้ หาการเรียนให้รจู้ ริงเพือ่ เอาไปสอนคนอืน่ ต่อได้ นักเรียน
ผู ้ ถู ก สอนจะเรี ย นรู ้ ไ ด้ ดี ขึ้ น จากการใช้ ภ าษาของเพื่ อ น
ในวัยเดียวกัน ท�าให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนสูงขึน้
โดยครูติดตามผลการสอนของเพื่อนผู้สอนและการเรียน
ของเพื่อนผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ

ผลการพัฒนา พบว่า

1. ผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ด้วยนวัตกรรม MT STEP2 MODEL ตามโครงการที่ใช้ใน
การด� า เนิ น การ ส� า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� า หนดไว้ ใน
โครงการทุกประการ
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น และ
เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 3.14
3. การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ด้วยนวัตกรรม MT STEP2 MODEL ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรอย่างครบถ้วนทุกคน ผลการประเมินสมรรถนะ
ส�าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวม
เฉลี่ย 2.96 และ 2.95 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม ตามล�าดับ

4. ผลกระทบของการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียนด้วยนวัตกรรม MT STEP2 MODEL
การด� า เนิ น งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการ ส� า เร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กา� หนดไว้ในโครงการทุกประการ ท�าให้
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น ชุมชนมีความพึงพอใจ
ต่อการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน นักเรียน
ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทัง้ ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ตามที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดขึ้น
นวัตกรรม MT STEP2 MODEL : การบริ ห าร
งานวิชาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองจิก
นัน้ ถือเป็นการบริหารงานทีด่ เี ยีย่ ม ทีส่ ามารถประยุกต์นา� เอา
บริบทของโรงเรียนมาบริหารจัดการให้สอดรับในเชิงทฤษฎี
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ น่าชื่นชมครับ //สวัสดีครับ
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เรียนรอบตัว
รองศาสตราจารย์ ดร.ยืน ภู่วรวรรณ

การเรียนรู้
ทุกหนทุกแห่ง
ความเป็นมาและความหมาย
ในช่วงเวลากว่าห้าสิบปีทผ
ี่ า่ นมา พัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีความ
ก้ า วหน้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การพั ฒ นาเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ยั ง เป็ น ไปตามกฎ
ของมั ว ร์ (Moore’s law) ที่กล่าวโดยสรุปว่า การสร้างวงจรชิพคอมพิวเตอร์
มีความหนาแน่นของจ�านวนทรานซิสเตอร์ตอ
่ พืน
้ ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ เท่าตัวทุกๆ สองปีโดยประมาณ
ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของคอมพิ ว เตอร์ ดี ขึ้ น เป็ น สองเท่ า ทุ ก ๆ สิ บ แปดเดื อ น
โดยประมาณ และขี ด ความสามารถในการประมวลผลเร็ ว ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สามารถประมวลผลงานที่ซับซ้อนได้มากขึ้น ขนาดรูปร่างของคอมพิวเตอร์เล็กลง
ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง อีกทั้งมีแนวโน้มด้านราคาลดลงด้วย ท�าให้มีผู้ใช้งานกัน
ได้อย่างแพร่หลาย
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การพัฒนาขีดความสามารถ ด้านความจุ
การเก็บข้อมูล ท�าให้มีความจุเพิ่มขึ้น จากการใช้
แผ่นบันทึกมาเป็นการใชฮาร์ดดิสก์ทมี่ คี วามจุเพิม่ ขึน้
จนมาใช้แผ่นวงจรบันทึก (SSD - Solid State Drive)
ท�าให้มขี นาดเล็กลง จุขอ้ มูลได้เพิม่ ขึน้ การประมวลผล
โดยรวมเร็วขึน้ และใช้เก็บข้อมูลข่าวสารได้เพิม่ ขึน้
ประจวบกั บ การพั ฒ นาด้ า นการเชื่ อ มต่ อ และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าเป็นล�าดับ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเข้าเป็นเครือข่าย
สื่อสารข้อมูลร่วมกันได้ทั่วโลก ท�าให้ขอบเขต
การใช้คอมพิวเตอร์และการสือ่ สารขยายการประยุกต์
ใช้งานได้กว้างขวาง สามารถเรียกใช้ เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมโยงผู้คนให้สื่อสาร
ถึงกันได้ทุกที่ ตลอดเวลา

เมื่ อ คอมพิ ว เตอร์ มี ร าคาลดลง มี ขี ด
ความสามารถสูงขึน้ พัฒนาการด้านการซอฟต์แวร์
ก็กา้ วหน้ามากขึน้ ตามล�าดับ จนท�าให้ประยุกต์ใช้
ประโยชน์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันได้มากขึ้น
มีการแทนทีส่ อื่ ต่างๆ ทัง้ ข้อความ ตัวหนังสือ รูปภาพ
วีดิโอ เสียง ในรูปแบบดิจิทัล ฯลฯ สามารถจัดเก็บ
และน� า ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล มาใช้ ง านได้ ง ่ า ย อี ก ทั้ ง
การเชื่อมต่อท�าได้ดีสามารถสื่อสารข้อมูลดิจิทัล
ระหว่างกันได้ทวั่ โลก คอมพิวเตอร์จงึ เป็นอุปกรณ์
ที่ทุกคนสามารถจัดหาและน�ามาใช้งานเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ได้ทุกหนทุกแห่ง
ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง มี ก ารน� า ศั พ ท์ ค� า ว่ า
Ubiquitous ซึ่งมาจากภาษาลาตินมาใช้ ค�าว่า
Ubiquitous หมายความว่า มีอยู่ทุกหนแห่ง จาก
พจนานุกรม แปลว่า Existing or Being Everywhere
เมื่อน�ามาใช้กับคอมพิวเตอร์ จึงมีความหมายว่า
คอมพิวเตอร์ทกุ หนทุกแห่ง หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้
ทุกหนทุกแห่ง หรือใช้ค�านวณได้ทุกที่ หรือใช้ค�า
เต็มว่า Ubiquitous Computing จนในทุกวันนี้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องค�านวณที่พกพา (Mobile
Computer) ไปกับตัว หรือติดอยูก่ บั ตัว เช่น อยูใ่ น
นาฬิกา แว่นตา ติดตัวไปได้ทกุ แห่ง สามารถเชือ่ มโยง
เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานร่วมกันได้
ทุกที่
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เทคโนโลยีการค�านวณและ
คอมพิวเตอร์ทุกหนแห่ง
(Ubiquitous Computing Technology)
เมื่ อ กล่ า วค� า ว่ า Ubiquitous ในที่ นี้ ห มายถึ ง
Ubiquitous Computing คือ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ทุกหนทุกแห่ง การใช้งานคอมพิวเตอร์ในวันนีแ้ ตกต่างไปจากเดิม
ที่เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ จึงติดตั้งอยู่กับที่แต่
ในปัจจุบนั คอมพิวเตอร์มขี นาดเล็ก พกพาติดตัว เคลือ่ นทีไ่ ปไหน
ก็ได้ตลอดเวลา สามารถใช้เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายได้
จากทุกทีด่ ้วยระบบไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ ติดต่อสื่อสาร
และเรียกใช้ข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทกุ หนแห่ง ก็เพือ่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้น
ง่ า ยขึ้ น สะดวกสบายขึ้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี จึ ง เน้ น
การตอบสนองต่อการใช้งานทีต่ อ้ งการความคล่องตัวตอบสนอง
การท�างานได้ทกุ ที่ จากยึดติดอยูก่ บั ที่ เช่น คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
มาเป็นโน้ตบุ๊ก ที่น�าไปมาที่ต่างๆ ได้ ต่อมาท�าให้มีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น พกพาสะดวก เป็นแท็บเล็ต และยุคปัจจุบัน
ต้องการเคลื่อนย้ายสะดวก มีโมบิลิตี้ (Mobility) สูง พกพา
ติดตัวได้งา่ ย ใช้งานได้หลากหลายหน้าที่ เป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เป็นกล้องถ่ายภาพ เป็นเครื่องหาต�าแหน่ง (GPS) ฯลฯ
จึงพัฒนาเป็นอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device) เช่น แท็บเล็ต
สมาร์ทโฟน และพัฒนาต่อมาเป็นคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่รา่ งกาย
(Pervasive Computer) เช่น นาฬิกา แว่นตา เป็นต้น
ขณะเดียวกัน การใช้งานคอมพิวเตอร์ จ�าเป็นต้อง
มีการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
เครือข่ายหลักทีใ่ ช้งานคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ท�าให้ทุกคนที่ต่อเชื่อมกับ
อินเทอร์เน็ต ไม่วา่ จะอยูท่ ใี่ ด ก็สอื่ สารถึงกันได้ ระบบการเชือ่ มต่อ
อุปกรณ์การค�านวณเข้ากับเครือข่ายจึงได้รับการพัฒนา
ให้เชือ่ มต่อได้งา่ ย เพือ่ การใช้งานทุกหนแห่งด้วยการพัฒนา
ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ มีการพัฒนาและวางโครงข่ายทัง้ แบบ
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ใช้สาย (Wire Lan) และแบบไร้สาย (Wireless Lan) ตัวอย่าง
เครือข่ายไร้สายทีใ่ ช้กนั มาก เช่น แบบไวไฟ (Wifi) แบบการสือ่ สาร
ข้อมูลไร้สายบนเครือข่ายโทรศัพท์แบบ 3G และก�าลังเพิม่ ขีด
ความสามารถให้สื่อสารข้อมูลได้มากขึ้นเป็นแบบ 4G หรือ
LET - Long - Term Evolution โดยเน้นเพิม่ ขนาดช่องสือ่ สาร
ให้กว้างขึ้น เพื่อรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และให้ครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ จนการใช้งานไปได้ทุกหนแห่ง
นอกจากเทคโนโลยีดา้ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและ
ไร้สายแบบต่างๆ แล้ว ยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการประมวลผล
บนเครือข่าย โดยเฉพาะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ท�าให้
มีการเก็บข้อมูลจ�านวนมาก มีการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บ
(Web Technology) ที่สามารถเก็บข้อมูลและน�าเสนอ
ข้อมูลผ่านโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) มีเซิร์ฟเวอร์
ให้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจ�านวนมาก ผูใ้ ช้งานเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ผ่านการเชื่อมต่อทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยทีเ่ ครือ่ งผูใ้ ช้งานมีโปรแกรมเว็บบราวเซอร์กส็ ามารถเรียกใช้
ข้อมูลข่าวสารได้ การเก็บข้อมูลบนเซิรฟ์ เวอร์ มีเป็นจ�านวนมาก
และเมือ่ รวมกัน จึงมีขอ้ มูลข่าวสารมากทีส่ ามารถเรียกใช้งาน
ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ถึงกัน
โดยอ้างอิงชือ่ ทีเ่ ก็บข้อมูล (URL - Uniform Resource Locator)
การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้รวมกันบนเครือข่าย จึงเสมือนข้อมูล
ข่าวสารล่องลอยอยู่เป็นกลุ่มเมฆ เรียกว่า กลุ่มเมฆข้อมูล
ข่าวสาร หรือคลาวด์ขอ้ มูลข่าวสาร (Information Cloud)

ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทุกหนทุกแห่ง
กลุม่ เมฆข้อมูลข่าวสาร (คลาวด์ - Cloud) หมายถึง
การประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและความรู้
ทีร่ วมกันเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทีอ่ ยูใ่ นอินเทอร์เน็ต
เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา เสมือนล่องลอยอยู่รอบๆ ตัวเรา
เหมือนเมฆลอยอยูใ่ นท้องฟ้า เมือ่ ต้องการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
และความรู้ ก็ใช้เครื่องมือเรียกค้นให้แสดงผลที่คอมพิวเตอร์
โดยที่ไม่สนใจว่า ที่เก็บที่แท้จริงอยู่ที่ใด ซึ่งหมายถึงข้อมูล
ทัง้ หมดทีอ่ ยูบ่ นอินเทอร์เน็ตทีม่ จี า� นวนมากมายมหาศาล หากเรา
เชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถเรียกใช้ได้ เช่น ข้อมูลอีเมล์
จัดเก็บไว้ที่ตู้จดหมายของหน่วยงานที่ให้บริการเราเรียกใช้
ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องรู้ว่าสถานที่บริการนั้นอยู่ที่ใด อีเมล์
จึงเสมือนอยู่ในกลุ่มเมฆนี้
ความจ�าเป็นของการใช้คลาวด์ หรือกลุ่มเมฆหมอก
แห่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เพราะข้อมูล ข่าวสาร ความรูม้ มี าก
ยากทีจ่ ะเก็บไว้ทคี่ อมพิวเตอร์ทเี่ ราใช้งานได้หมด หากเก็บไว้
ในคลาวด์จะสามารถเรียกใช้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ที่ต่อเข้า
อินเทอร์เน็ตได้ และยังใช้อุปกรณ์หลายอย่างที่เรามีอยู่ เช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต การเก็บในคลาวด์จงึ สร้างประโยชน์แก่การใช้งาน
ได้ดี เมฆหมอกแห่งความรู้จึงมีบทบาทส�าคัญต่อการใช้งาน
ทีเ่ กีย่ วโยงกับการใช้งานได้ทกุ หนทุกแห่ง (Ubiquitous Access)

คลาวด์ เป็นขุมความรู้ที่ยิ่งใหญ่
เช่น วิกิพีเดีย สารานุกรมออนไลน์ที่มีเนื้อหา
เกื อ บทุ ก ภาษารวมกั น กว่ า ยี่ สิ บ ล้ า นเรื่ อ ง
เป็นแหล่งความรูใ้ หญ่ทเี่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดเวลา เป็นแหล่งความรูท้ ลี่ อยอยูใ่ ห้เรียกใช้
ได้ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจุบนั สังคมก้าวสูส่ งั คมออนไลน์
มีการด�าเนินกิจกรรมบนโลกออนไลน์มากขึน้
การประยุกต์ตา่ งๆ ท�าอยูบ่ นเครือข่าย เท่ากับว่า
เราใช้คลาวด์เพื่อสื่อสารระหว่างกัน เรียกดู
ข้อมูล น�าข้อมูลใส่ในคลาวด์ เพื่อแบ่งปัน
ข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จึงกระท�าได้ทุกที่ทุกเวลา
แหล่งความรู้ที่อยู่บนคลาวด์ จึงมี
บทบาทส�าคัญต่อการศึกษายุคใหม่ มีผลท�าให้
การเรียนยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ผูเ้ รียนค้นหาแหล่งข้อมูลได้งา่ ย สะดวก ท�าได้
ทุกที่ ทุกเวลา
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การเรียนรู้แบบทุกหนทุกแห่ง
(Ubiquitous Learning)
ในกลุม่ เมฆมีทรัพยากรการศึกษาทีเ่ ปิดให้เข้าถึงได้
(OER - Open Education Resource) หมายถึง ทรัพยากร
การศึ ก ษาดิ จิ ทั ล ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ จ ากทุ ก ที่ เป็ น แบบเปิ ด
ให้นกั การศึกษา ครู นักเรียน ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป เรียนรู้
ด้วยตนเองหรือจะน�ามาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย
ต่อยอดในสถานศึกษาก็ได้

การเข้ า ถึ ง ความรู ้ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม เมื่ อ ก่ อ น
ถ้าอยากจะค้นหาอะไร เราต้องแสวงหา อาจไปถามผู้รู้หรือ
แสวงหาจากห้องสมุด ซึ่งมีความยุ่งยาก เสียเวลา กว่าจะได้
ข้อมูล ความรู้นั้นมา ปัจจุบันหากอยากรู้อะไร ก็สามารถ
เรียกค้นจากกลุ่มเมฆข้อมูลได้ทันใจ เหมือนข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ที่ต้องการอยู่ที่ปลายนิ้ว จนเกือบเรียกได้ว่า มองเห็น
ข้อมูลได้ทุกที่ (Visibility) เห็นได้อย่างเร็ว จนท�าให้ไม่ต้อง
จดจ�าอีกต่อไป เพราะเรียกค้นสิ่งที่ต้องการได้เร็ว
ในกลุม่ เมฆความรูม้ ที รัพยากรการศึกษา (Education
Resource) เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอน
จ�านวนมาก การศึกษารูปแบบใหม่ใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
แบบออนไลน์ ท�าให้เรียนรูไ้ ด้ไวมาก เร็ว ต้นทุนการศึกษาต�า่ ลง
มีความคล่องตัว (Agility) ให้บริการทั่วถึงแบบออนไลน์
(Online Service) เข้าถึง (Accessibility) ได้ดี มีความยืดหยุน่
ทางเวลา (Time Flexibility) มีประสิทธิภาพ ท�าให้การศึกษา
มีสภาพเป็นการศึกษาแบบเปิด (Open Education) ที่ผู้คน
จ�านวนมากเข้ามาเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Education
Resource) มีมากที่ผู้สร้างสรรค์ แบ่งปัน เข้าถึงได้เป็น
แบบออนไลน์ (Open Online) ในรูปชิน้ ส่วนดิจทิ ลั (Digital Object)
มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งที่อยู่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
อีบกุ๊ ค�าสอน คูม่ อื ไฟล์นา� เสนอ เช่น ppt pdf ไฟล์เสียง ภาพนิง่
อินโฟกราฟิกส์ (Info - Graphics) วีดิโอคลิป (Video Clip)
แบบจ�าลอง (Simulation) การทดลอง (Lab Experiment)
โมเดลจ�าลอง (Model) เครื่องมือการศึกษา (Education
Tools) และแอนิเมชั่น (Animation) ฯลฯ เพื่อการเรียนรู้
สิ่งที่ส�าคัญคือ มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการเข้าถึง
เพื่ อ เรี ย นรู ้ ด้ ว ยการสร้ า งเนื้ อ หาวิ ช า (Courseware)
เพือ่ การเรียนรู้ เพือ่ การเรียนแบบออนไลน์ ผูเ้ รียนเข้ามาเรียน
วิชาที่สนใจ ที่ต้องการเรียนรู้ตามความต้องการได้มีรูปแบบ
การเรียนทางไกลผ่านเครือข่าย
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยังมีการให้บริการการเรียน
ผ่านระบบการเรียนรู้ใหม่ๆ จ�านวนมาก เช่น การเรียนรู้
ผ่านระบบ MOOC (Massive Open Online Course)
มีการจัดระบบห้องเรียนเฉพาะทีท่ า� ขึน้ บนคลาวด์ เพือ่ การเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างผู้เรียนบนคลาวด์
การเรียนรูจ้ งึ ท�าได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา เป็นการเรียนรูแ้ บบทุกหนทุกแห่ง
(Ubiquitous Learning)

ที่มา : สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกากาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
2 เมษายน 2558. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2559. 199 – 204
24 วิทยาจารย์

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะพระบรมครู

เรื่อง พราหมณ์ออกบวช

แด่คุณครู
ตอนที่ 48

“

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงส�าคัญที่ใจ ใจประเสริฐที่สุด
ส�าเร็จมาจากใจ ถ้าใจไม่ดี การท�าการพูดก็พลอย
ไม่ดไี ปด้วย เนือ
่ งจากความไม่ดน
ี น
ั้ เป็นเหตุ ความทุกข์
ก็ตด
ิ ตามมาเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโค

“
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พบกันฉบับนีข้ นึ้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต
เรื่อง ความส�าคัญของใจ แปลโดยท่านอาจารย์วศิน
อินทสระ มาในหนังสือธรรมบททางแห่งความดี เล่มที่ 1
ซึ่ ง ตามพุ ท ธภาษิ ต นี้ ความดี แ ละความชั่ ว ทั้ ง หลาย
ต้องเริ่มต้นที่ใจ บุคคลจะท�าบุญหรือท�าบาป จะพูดดี
หรือจะพูดชัว่ ย่อมไปจากใจก่อน ใจเป็นผูส้ ร้างจินตนาการ
เป็นผูเ้ ดียวทีม่ อี า� นาจเด็ดขาดในการให้ความสุขหรือความทุกข์
แก่บุคคล บุคคลที่มีความสุข เนื่องจากใจเขาเป็นสุข
บุคคลทีม่ คี วามทุกข์กเ็ หมือนกัน เนือ่ งจากใจเขาเป็นทุกข์
ใจจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิง่ ในความสุขและความทุกข์
บุคคลที่เป็นคนดีนั้น เนื่องจากการท�าดีและ
การพูดดีของเขามีความคิดดีเป็นมูลเหตุมาก่อน เมือ่ ตัง้ ใจ
จะเป็นคนดีแล้วก็ดา� เนินตามความตัง้ ใจนัน้ ใจของบุคคล
เราจึ ง เป็ น สิ่ ง ประเสริ ฐ ที่ สุ ด มี คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด และ
ชี้โชคชะตาได้มากที่สุด
การโต้วาทะ เรือ่ งพราหมณ์ออกบวชนี้ เป็นเรือ่ ง
ทรงโต้ตอบพราหมณ์ภารทวาชโครต มีอยู่ในภารทวราช
สูตรแห่งพราหมณ์สงั ยุต คัมภีรส์ งั ยุตตนิกาย สคาถวรรค
มีใจความดังต่อไปนี้
กาลครัง้ หนึง่ ขณะทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทับอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ในแว่นแคว้นโศล คราวนั้น
โคทัง้ 4 ตัว ของพราหมณ์ภารทวาชโคตรตัวหนึง่ ได้หายไป
พราหมณ์จงึ ได้เทีย่ วหาโคไปในป่านัน้ ได้พบพระพุทธองค์
ก�าลังประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่ ก็เข้าไปหาแล้วกล่าวขึ้นว่า
โคทั้ง 4 ของสมณะนี้คงจักไม่หายไปถึง 6 วันกับวันนี้
เป็ น แน่ เพราะฉะนั้ น สมณะนี้ จึ ง นั่ ง สบายอยู ่ ต้ น งา
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ในนามของสมณะนี้ คงไม่ เ สี ย คงไม่ เ หลื อ แต่ ต อ
กั บ ใบ ต้ น ละใบ 2 ใบเป็ น แน่ เพราะฉะนั้ น สมณะนี้
จึงนั่งสบายอยู่ ฝูงหนูคงไม่ไปวิ่งเล่นอยู่ในยุ้งข้าวเปล่า
ของสมณะนีเ้ ป็นแน่ เพราะฉะนัน้ สมณะนีจ้ งึ นัง่ สบายอยู่
เครื่องปูพื้นที่ทิ้งไว้ตั้ง 7 เดือนของสมณะนี้คงไม่มาก
ด้วยมดปลวกเป็นแน่ เพราะฉะนัน้ สมณะนีจ้ งึ นัง่ สบายอยู่
บุตรธิดาที่เป็นหม้ายซึ่งมีบุตรคนหนึ่ง 2 คนของสมณะนี้
คงไม่ มี เ ป็ น แน่ เพราะฉะนั้ น สมณะนี้ จึ ง นั่ ง สบายอยู ่
ตัวแมลงตาเหลืองสีดา� คงไม่กดั เท้าของสมณะนี้ ทีก่ า� ลัง
หลับอยูใ่ ห้ตนื่ เป็นแน่ เพราะฉะนัน้ สมณะนีจ้ งึ นัง่ สบายอยู่
ในเวลาเช้า สมณะนี้คงไม่มีเจ้าหนี้มาทวงว่าจงให้เรา
เพราะฉะนั้นสมณะนี้จึงนั่งสบายอยู่ ฯลฯ
ถ้อยค�าเหล่านี้ ของพราหมณ์นี้ มีค�าอธิบาย
ในอรรถกถาว่า พราหมณ์คนนีโ้ คของเขาหายไปถึง 6 วัน แล้ว
เขาได้ไปท�าไร่งา หว่านงาไว้ เวลาฝนตกลงมาก็ท�าให้
เมล็ดงาจมลงไปในฝุ่น ไม่อาจเกิดดอกเด็ดผลได้ ต้นงา
เหล่าใดทีโ่ ตขึน้ แล้ว ต้นงาเหล่านัน้ ก็มตี วั บุง้ มากัดกินเสีย
เหลือแต่ตอกับใบ อยูเ่ พียงตอละใบ 2 ใบ พราหมณ์คนนี้
ไปดูไร่กเ็ กิดโทมนัสขัดแค้นว่า ต้นงาทีโ่ ตขึน้ แล้วก็ฉบิ หาย
ไปหมดแล้ว ที่ยุ้งข้าวของเขาข้าวก็หมดไปก็มีแต่ฝูงหนู
ไปวิ่งเล่นตามสบายเครื่องปูพื้นที่ท�าด้วยหญ้าของเขา
ทีท่ งิ้ ไว้ถงึ 7 เดือน ไม่มผี ใู้ ดดูแล เขามัวแต่ไปท�างานในป่า
ทุกวัน ก็มีปลวกกัดกินเสีย ลูกสาวของเขาก็เป็นหม้าย
มีแต่ลกู น้อยๆ กลับมาอยูก่ บั เขา เขาต้องเลีย้ งดู เวลากินข้าว
เขาแทบไม่มีช่องที่จะหย่อนมือลงไปในภาชนะ เวลา
นอนกลางคืนก็ไม่เป็นอันหลับอันนอน เนื่องจากร�าคาญ
ด้วยเสียงหนูและถูกตัวมด แมลงต่างๆ กัด ต้องไปหลับเอา
เวลาจวนสว่าง พอม้วยหลับไปก็มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้

“
สวรรค์ในอกนรกในใจ
“

เมื่อพราหมณ์นี้ได้รับความทุกข์อย่างนี้ เขาได้เห็น
พระพุทธองค์นงั่ สบายอยูท่ โี่ คนต้นไม้แห่งหนึง่ เขาก็เกิดความ
น้อยใจขึ้นว่า เราซิเป็นทุกข์ พระพุทธองค์นี้มานั่งเป็นสุขอยู่
เขาจึงเข้าไปใกล้แล้วกล่าวขึ้นดังที่ว่าไว้แล้วนั้น เหตุการณ์
เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงรู้ตลอดแล้ว แต่ในเวลาจวนสว่าง
วันนั้น คือ พระพุทธองค์ตรวจดูสัตว์โลก ได้ทรงเห็นอุปนิสัย
แห่งพระอรหันต์ของพราหมณ์นนั้ จึงมีพระประสงค์จะทรงโปรด
จึงได้เสด็จไปประทับนั่งที่โคนต้นไม้ในป่านั้น
เมือ่ พระพุทธองค์ได้ทรงสดับค�าของพราหมณ์ ดังนัน้
จึงตรัสออกไปว่า พราหมณ์ โค 4 ตัวของเราไม่ได้หายไปตั้ง
6 วัน กับวันนี้เป็นแน่ เพราะฉะนั้นเราจึงสบายอยู่ เราไม่มี
ต้นงาในไร่ ซึ่งยังเหลือแต่ใบเดียว 2 ใบเลย เพราะฉะนั้นเรา
จึงนั่งสบายอยู่ เราไม่มียุ้งข้าวเปล่าที่ให้หนูวิ่งเล่นได้เลย
เพราะฉะนัน้ เราจึงนัง่ สบายอยู่ เราไม่มเี ครือ่ งปูพนื้ ทีท่ งิ้ ไว้ตงั้
7 เดือน ให้มากไปด้วยมดแมลงต่างๆ เลย เพราะฉะนั้นเรา
จึงนั่งสบายอยู่ เราไม่มีบุตรธิดาที่เป็นหม้ายมีลูกคนละคน
สองคนเลย เพราะฉะนั้ น เราจึ ง นั่ ง สบายอยู ่ เราไม่ มี
แมลงตาเหลืองตัวด�ามากัดเท้าของเราให้ตนื่ เลย เพราะฉะนัน้
เราจึ ง นั่ ง สบายอยู ่ เช้ า ขึ้ น มาเราไม่ มี เ จ้ า หนี้ ม าทวงว่ า
จงให้เราๆ เลย เพราะฉะนั้นเราจึงนั่งสบายอยู่
ตอนนี้ขอให้ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังจงคิดดูเถิดว่า
เป็นค�าทีพ่ ระพุทธองค์ทรงโต้อย่างถูกใจด�าของพราหมณ์คนนัน้
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่า เมื่อพราหมณ์คนนั้น
ได้ฟงั ดังนัน้ แล้ว ก็เกิดความเลือ่ มใสนับถือได้ทลู ขอบรรพชา
และอุปสมบท เมื่อได้บรรพชาและอุปสมบทแล้วก็ได้ทรง
ตั้งใจเจริญสมณธรรม ไม่ช้าก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์
ต้นเหตุทพี่ ราหมณ์ภารทวาชโคตรคนนีแ้ หละออกบวช จึงท�าให้
พวกพราหมณ์โกรธพระพุทธองค์ จึงได้พากันไปด่าพระพุทธองค์
ดังที่เคยน�ามาเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้ว

แง่ ที่ เ ราจะต้ อ งคิ ด ในเรื่ อ งทรงโต้ กั บ พราหมณ์
ภารทวาชโคตรนี้ก็มีอยู่ว่า เมื่อใครมาพูดอะไรขึ้นมาลอยๆ
ให้เราฟัง เราควรจะต้องคิดดูให้ดวี า่ เขาคงมีอะไรอยูเ่ ป็นแน่
เมือ่ เราคิดได้แล้วจึงเอ่ยปากตอบออกไป ถ้าเราคิดไม่ได้เราก็ควร
นิ่งอยู่ เนื่องจากเมื่อเรานิ่งอยู่คนนั้นอาจจะเผยความในใจ
ออกมา เราไม่อาจรูค้ วามเป็นไปของเขาเหมือนกับพระพุทธองค์
เช่นมีคนใดคนหนึง่ เข้ามาถึงเราก็เอ่ยขึน้ ว่า เออล�าบากใจจริง
เมือ่ เราได้ฟงั ดังนี้ เราต้องรีบคิดดูวา่ คนนีล้ า� บากใจด้วยเรือ่ งอะไร
เมือ่ เรารูแ้ ล้วจึงพูดออกไป ถ้าเราไม่รเู้ ราก็นงิ่ อยู่ ไม่ชา้ เขาจะ
เล่าเรื่องล�าบากใจของเขาให้ฟัง ถ้าเราพูดถูกใจเขาได้ เขาก็
จะชอบใจมากๆ เหมือนกับพระพุทธองค์ทรงพูดถูกใจพราหมณ์
ภารทวาชโคตรดังที่กล่าวมานี้ ก็แต่ว่า การที่เราจะหยั่งรู้
ความในใจเขานัน้ เป็นของยาก เราต้องสังเกต กิรยิ า กาย วาจา
ของเขาประกอบด้วยจึงจะได้ผู้ที่มาเอ่ยขึ้นลอยๆ โดยมาก
ย่อมเป็นคนเล้าความคิด เป็นคนมีสติปัญญาดี ไม่ใช่คนโง่ๆ
ผู้มีปฏิภาณและไหวพริบดีอาจตอบได้ทันท่วงที
จากกันฉบับนีจ้ ากกันด้วยเถรภาษิตของท่านเจ้าประคุณ
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสสมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาส
วั ด บรมนิ ว าส กรุ ง เทพมหานคร ที่ ว ่ า ค� า โบราณมี ว ่ า
“สวรรค์ ใ นอกนรกในใจ” หมายความว่ า ผู ้ ป ระพฤติ ดี
สวรรค์กฉ็ ายแสงเข้ามาโสรจสรงจิตให้ชมุ่ ชืน่ เบิกบานสบายเอง
ผู้ประพฤติชั่วนรกก็ฉายแสงเข้ามาจี้จุดจิตใจให้เร่าร้อน
ล�าบากยากเข็ญเอง เป็นอันว่าคนดี คนชั่ว ย่อมประสบ
“สวรรค์ นรก” ก่อนตาย ทั้งนั้น

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 71

ปาร์ตี้อาฟเตอร์

เขาเดินย่องๆ โน้มตัวงุม
้ หลังลงต�า่ ด้วยความสุภาพและเกรงใจ สภาพการจราจร
บนท้องถนนใจกลางกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานเย็นวันศุกร์เลวร้ายแสนสาหัส
เมื่อมารวมเข้ากับสภาพที่จอดรถอันน้อยนิดในวัดแห่งนี้ที่กว่าจะวนจนได้ที่จอด
ก็ทา� ให้เขาเข้ามาในงานสายกว่าทีค
่ วร พระสงฆ์เริม
่ สวดไปแล้ว
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เขาชะเง้อเงยกราดตามองอีกครัง้ ก็พบว่าต้องไปนัง่
ตรงไหนในบริเวณศาลา 5 แห่งนี้
“ท�าไมมาช้าจังวะ” ชายวัยเดียวกับเขาทีน่ งั่ อยูก่ อ่ น
เอ่ยถามด้วยเสียงทีไ่ ม่ได้กระซิบและไม่ถงึ กับเบามากเพราะ
นั่งค่อนมาทางแถวหลังๆ
เขาพนมมือขึน้ จบหน้าผากแล้วเลือ่ นมือทีพ่ นมลงมา
ค้ า งไว้ ก ลางหน้ า อก เอ่ ย ตอบในเชิ ง บ่ น ทั้ ง ที่ ยั ง หายใจ
เหนื่อยหอบ
“เชี่ย! รถแม่งติดสัตว์! ที่จอดรถก็โอ้โห กว่าจะวน
จนได้จอด”
“ไม่เป็นไรหรอก พระเพิง่ เริม่ สวดได้สกั 10 นาทีเอง”
ชายวัยเดียวกันอีกคนที่นั่งอีกข้างของเขาบอกให้สบายใจ
ชายอายุประมาณ 45 ปีท้ังสามคนเป็นเพื่อนกับ
ชายวัยเดียวกันอีกคนที่นอนสงบนิ่งไม่หายใจอยู่ในโลง
ซึ่งตั้งเด่นอยู่ภายในศาลา
“เต้” กับ “อ๊อฟ” คือ เพื่อนที่นั่งพนมมือฟังพระสวด
อยู่ก่อน
“ดิว” คือ เพื่อนที่ตามมาทีหลัง
ส่วนเพื่อนที่นอนนิ่งอยู่ในโลงชื่อ...
“ตกลงไอ้เหี้ยหมึกมันเป็นไรตายวะ กูยุ่งๆ เลยยัง
ไม่ได้ถามดีเทลจากพวกมึงเลย” ดิวเอ่ยถามเพื่อนๆ ทั้งสอง
“แม่งเป็นมะเร็งตับ” เต้บอก
“ห่า…” อ๊อฟสบถแล้วเล่าต่อ
“พอตรวจเจอปุบ๊ นะ ไม่กเี่ ดือนแม่งไปเลย เชีย่ หมึก
แม่งโคตรซวย”
“ซวยห่าไรล่ะ ก็แม่งแดกเหล้ายังกะน�้า” ดิวว่า
“ก็มงึ ไงไอ้หา่ ดิว ตอนเรียนเสือกชวนไอ้หมึกมันแดกเหล้า
ทุกวันตอนที่น้องเกดแม่งทิ้งมึงน่ะ”
หลังเต้อา� เรือ่ งนีท้ งั้ สามคนก็หวั เราะคิกคักจนตัวโยก
ถ้าเป็นข้างนอกคงฮาครืนกันไปแล้ว แต่ตอนนีต้ อ้ งเก็บอาการ
ไม่หัวเราะให้มันโฉ่งฉ่างเกินไป เพราะถึงคนที่อยู่ในโลง
จะสนิทกันแค่ไหนแต่ยังไงนี่มันก็คืองานศพ
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“ห่า! นั่นมันตั้งนานมาแล้ว แล้วตอนนั้นไอ้หมึก
แม่งก็เต็มใจมาแดกกะกูด้วยเหอะ แดกกี่ทีกูก็เลี้ยงมันทุกที
แม่งพลิ้วเลยช่วงนั้น เมาจังตังค์อยู่ครบ”
ดิวพูด ถึง ตรงนี้ทั้งสามก็ฮ าคิกคักๆ แบบกลั้นๆ
กันอีกครัง้ ถึงจะเป็นงานศพเพือ่ น แต่ทงั้ สามก็คดิ ว่าถ้าวิญญาณ
ไอ้หมึกมันยังวนเวียนอยู่ในงานจริงๆ มันก็คงมายืนหัวเราะ
กับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกัน
“อ้าวเฮ้ย! พระสวดจบครึ่งนึงแล้ว เค้าเสิร์ฟอาหาร
แล้วว่ะ” อ๊อฟชะเง้อคอสังเกตความเคลือ่ นไหวภายในศาลา
“เสิร์ฟอะไรวะ น่ากินป่าว” ดิวถามอ๊อฟ
“งานไอ้เชีย่ หมึกสงสัยจะเสิรฟ์ ปลาหมึกผัดขีเ้ มาว่ะ
แดกเหล้ากะแม่งกี่ทีแม่งก็สั่งแต่เมนูนี้” เต้อ�าอีก
“เหมาะกับแม่งแล้วไง ก็ไอ้หมึกแม่งขี้เมา”
หลังดิวอ�าต่อ ทัง้ สามหัวเราะคิกคักแบบสะกดความฮา
อีกครั้งจนคนข้างๆ เริ่มหันมามอง
“ข้าวต้มกุ้งว่ะ!” อ๊อฟบอกอย่างผิดหวังหลังจาก
รับชามมาจากคนที่ช่วยเสิร์ฟอาหารในงานศพ
“แม่งไม่เหมาะกับงานไอ้หมึกเลย” เต้มองข้าวต้ม
ชามเล็กในมือด้วยอาการเดียวกับอ๊อฟ
“แดกๆ ไปเหอะ หิว”
ดิวพูดไม่ทนั ขาดค�าทัง้ สามก็จว้ งข้าวต้มกุง้ ทีเ่ อามา
เลี้ยงในงานศพของหมึกเพื่อนรักอย่างเอร็ดอร่อย
…
พระเริ่มสวดอีกครั้งและยาวไปจนจบพิธี
แขกที่มาร่วมงานเริ่มทยอยกลับ ดิว เต้ อ๊อฟ รอจน
คนในงานเริม่ บางตาลงจึงสบโอกาสเข้าไปทักทายพูดคุยกับ
แม่ของหมึกซึ่งพวกเขาสนิทสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีตั้งแต่
สมัยเรียน
“อ้าวดิว มากับเค้าด้วยเหรอลูก” แม่ของหมึก
ร้องทักดิวด้วยรอยยิ้ม
“ตอนแรกเห็นแค่เต้กับอ๊อฟมาตอนก่อนพระสวด
แม่ก็นึกว่าวันนี้ดิวไม่ว่าง”

30 วิทยาจารย์

“รถมันติดนิดหน่อยครับแม่ แต่ยังไงก็ต้องมาครับ
ไอ้หมึกทั้งคน”
แม่ของหมึกยังยิม้ ทีเ่ ห็นเพือ่ นสนิททัง้ สามของลูกชาย
แต่นา�้ ใสๆ เริ่มรื้นขึ้นมาคลี่เคลือบดวงตาคู่นั้น
“หมึกเค้าโชคดีนะที่เพื่อนๆ รักเค้า แต่เค้าบุญน้อย
ไปหน่อย” เสียงแม่เริม่ สัน่ ๆ แต่เล็กน้อยเกินทีใ่ ครจะทันสังเกต
“หมึกมันไปสบายแล้วแม่ แม่ไม่ต้องห่วง เหลือแต่
แม่ กั บ มุ ก น้ อ งสาวมั น นั่ น แหละที่ ยั ง ต้ อ งสู ้ ชี วิ ต กั น ต่ อ ”
ดิวพยายามปลอบแม่ของเพื่อน
“ไอ้มะเร็งตับนีม่ นั ร้ายจริงๆ แป๊บเดียวเท่านัน้ แหละ
หมึกไปเลย พวกเราก็ระวังๆ กันนะ ไปตรวจสุขภาพซะบ้าง
มี อ ะไรก็ จ ะได้ รู ้ จ ะได้ กั น ไว้ ก ่ อ น อย่ า เป็ น แบบหมึ ก ”
แม่พร�า่ เตือนเพื่อนๆ ของลูกชายด้วยความเป็นห่วง
“ครับแม่ พวกผมก็กลัวเหมือนกัน”
ดิวดึงซองสีขาวทีพ่ บั ไว้ออกมาจากกระเป๋าเสือ้ เชิต้
ยื่นให้แม่ของหมึก
“แม่ อันนีพ้ วกผมสามคนขอช่วยงาน แล้วแม่กบั มุก
มีอะไรให้พวกผมช่วยบอกได้เลยนะพวกผมยินดีช่วยครับ”
“อ๋อจ้ะๆ ขอบใจมากนะลูกนะ ขอให้จ�าเริญๆ นะ
ทุกคนนะ”
“งัน้ พวกผมขอตัวลาก่อนนะครับแม่ ไว้เดีย๋ วจะมาเยีย่ ม
ไอ้หมึกมันใหม่ แต่ยังไงวันเผาพวกผมมาแน่ๆ ครับ”
“จ้ะๆ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะลูกนะ”
ทั้งสามยกมือไหว้ร�่าลาแม่ของเพื่อนรัก เดินคุย
มาด้วยกันจนถึงที่จอดรถของวัด
“ไป!” ดิวพูดสั้นๆ
“ไปไหนวะ” เต้กับอ๊อฟถามขึ้นมาแทบจะพร้อมกัน
“อ้าวไอ้เหี้ย! แดกเหล้าดิวะ!”
แล้วรถสามคันของชายสามคนก็เคลือ่ นออกจากวัด
ไปในทิศทางเดียวกัน...
…

บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
ชุดที่ 1.4
ข้อห้ามเกี่ยวกับการสัมผัส
1. สัมผัสเลือน หรือ แย่งสัมผัส
หมายถึง สัมผัสที่อยู่ใกล้กันหลายค�าจนท�าให้เลอะเลือนไปหมด เช่น “โอ้เจ้าพวงบุบผามณฑาทิพย์
สูงลิบลิบเหลือหยิบถึงตะลึงแหงน” ค�าว่า ลิบ, ลิบ หยิบ เป็นสัมผัสรับได้ทงั้ นัน้ จึงท�าให้พร่าเลือนไปไม่ไพเราะ
หรือบางท่านว่า สัมผัสเลือน หมายถึง การสัมผัสถึงค�าที่ 3 และค�าที่ 5 พร้อมกันในวรรครับ หรือวรรคส่ง เช่น
“แม้เธอเป็น ดอกฟ้า น่าถนอม
เหล่าชายล้อม อยู่พร้อมพรั่ง ดังฝูงผึ้ง
อย่างคิดฉัน ต�่าต้อย พลอยคะนึง
เอื้อมไม่ถึง ก็พึงเจียม เสงี่ยมใจ”

จากบทกลอนบทนี้ ค�าว่า ถนอม ส่งสัมผัสมายัง ล้อม กับ พร้อม และคะนึง ส่งสัมผัสมายัง ถึง
และ พึง ต่างก็สมั ผัสกัน แต่การสัมผัสนัน้ ไม่ทราบว่าจากค�าไหน ถนอม จะส่งสัมผัสไปยัง ล้อม หรือ พร้อม กันแน่
คะนึง จะส่งสัมผัสไปยัง ถึง หรือ พึง กันแน่ ลักษณะดังนี้ เรียกว่าสัมผัสเลือน หรือ แย่งสัมผัส
การแย่งสัมผัสยังมีอีกหลายกรณี เช่น จะส่งสัมผัสใช้ค�าที่เหมาะสมในต�าแหน่งที่ถูกแต่เกิดมีค�าที่
เสียงสระตัวเดียวกันมาตัดหน้าแย่งรับสัมผัสไปเสียก่อน เช่น
“เป็นนักเรียน ไม่พอ ริก่อรัก
มันดีนัก หรือไฉน ใคร่ขอถาม
ถ้ามันงาม หรือท�าให้ เรียนได้ความ
ก็น่าตาม ใจดู อยู่เหมือนกัน
แต่รู้กัน ความจริงนั้น มันไม่เหมาะ
เพราะรักเกาะ เรียนอ่อน หย่อนเหหัน
ดีไม่ดี อาจดับ ลับชีวัน
จึงส�าคัญ คิดให้หนัก เถิดนักเรียน”

จะเห็นว่า ค�าว่า งาม กัน นั้น มัน เพราะ ล้วนแต่แย่งสัมผัสทั้งสิ้น
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2. สัมผัสซ�้า
สัมผัสซ�้า หมายถึง ค�าที่เหมือนกันมาใช้ซ�้ากัน ในกลอนบทเดียวกัน ไม่ว่าค�านั้นๆ จะมีรูปแบบ
การเขียนและมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรก็ตาม อาจมีการออกเสียงเป็นอันเดียวกัน จะใช้ซา�้ กัน
ไม่ได้ เช่น กาล กับ การ ธรรม กับ ทำา และ พรรณ กับ พันธุ์ เป็นต้น
ตัวอย่าง
“จงระวัง ถ้อยค�า ซ�้าอักษร
ถ้ารีบร้อน จะท�าให้ กลอนไร้ค่า
แม้ความดี ก็เสียรส หมดราคา
จงทราบว่า ค่าใช้ค�า ซ�้าไม่ดี”

3. สัมผัสเสียงสั้น ยาว
การใช้ค�าที่มีเสียงสั้น ยาว รับสัมผัสนอกนั้นใช้ไม่ได้ เช่น ไอ กับ อาย วัน กับ วาน คิด กับ ขีด เห็น
กับ เกณฑ์ เป็นต้น
ตัวอย่าง
“สัมผัสนอก โปรดดู ให้รู้ชัด
วรรคสองรับ สัมผัส ว่าเผลอไผล
แล้ววรรคสาม ลงค�าว่า ท�าลาย
ไอกับอาย ผิดสัมผัส บัญญัติกลอน”

4. สัมผัสเกิน
สัมผัสเกิน หมายถึง การใช้ค�าที่มีเสียงสระ อยู่ชิดกันในวรรค ไม่ควรใช้
ตัวอย่าง
“ไม่เคยคิด บิดเบือน ว่าเพื่อนเบ่ง
ถึงเพื่อนเก่ง เคร่งครัด ไม่ขัดขวาง
จะคิดแปลก แหวกออก ไปนอกทาง
ใจก็วาง อย่างนั้น ไม่ผันแปร”

ค�าว่า เคร่ง กับ อย่าง เป็นสัมผัสเกิน ไม่ควรใช้ นักกลอนสมัยใหม่ถือว่าไม่ไพเราะแต่ก็ถือว่าไม่ผิด
บางคนก็ว่าไพเราะดี ข้อนี้ก็แล้วแต่ครูของแต่ละคนว่าจะสอนศิษย์กันอย่างไร?
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5. สัมผัสค�าที่ใช้ไม้ไต่คู้ก�ากับสระกับค�าที่ใช้สระเฉยๆ
เช่น แข็ง กับ แฝง เล็ง กับ เด้ง เห็น กับ เกณฑ์ เป็นต้น ส�าหรับกรณีนี้ ผู้ที่เคร่งครัดจะบอกว่าไม่ได้ ส่วนผู้ที่
ไม่เคร่งครัดนักก็จะบอกว่าใช้ได้ เพราะเห็นใจเนือ่ งจากค�าพวกนีม้ อี ยูไ่ ม่มากนัก หาสัมผัสยากส�าหรับข้อนีข้ อแนะน�าว่า
หากเป็นกลอนประกวดก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะเป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้ถูกหักคะแนนก็ได้ เพราะฉะนั้นกลอนส�านวนไหนที่
ไม่มีที่ติเลยจะดีกว่า
คำาถาม จงอธิบายข้อห้ามของการสัมผัสมาให้เข้าใจ
ตอบ ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(เฉลย) ตรวจค�าตอบได้ในบทเรียน ชุดที่ 1.4
ชุดที่ 1.5
เสียงท้ายวรรค
เสียงท้ายวรรค ก็เป็นข้อควรระวัง เพราะบางคนเขียนกลอนได้ไพเราะแต่ใช้เสียงท้ายวรรคผิด จึงท�าให้
ผลงานด้อยคุณค่า การใช้เสียงท้ายวรรคมีกฏเกณฑ์ ดังนี้
ท้ายวรรคหนึง่ ใช้ได้ทุกเสียงแต่ไม่นิยมใช้เสียงสามัญ เนื่องจากเสียงสามัญเป็นค�าที่ออกเสียงเบาไม่ไพเราะ
ท้ายวรรคสอง ใช้ได้เฉพาะเสียง เอก โท จัตวา ( ่ ้ ๋) ห้ามเสียงสามัญและเสียงตรี ( ๊)
ท้ายวรรคสาม ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรี ( ๊) ห้ามเสียง เอก โท จัตวา ( ่ ้ ๋)
ท้ายวรรคสี่ ใช้ได้เฉพาะเสียงสามัญและเสียงตรี ( ๊) ห้ามเสียง เอก โท จัตวา ( ่ ้ ๋)
การที่จะทราบว่าค�าไหนเสียงอะไรนั้นจะสังเกตุจากรูปวรรณยุกต์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกเสมอไป
ย่อมไม่ได้ เพราะค�าตายที่ผันเสียงไม่ได้ยังมีใช้อยู่อีกมาก และอักษรต�่าที่ไม่มี อ หรือ ห น�า ถ้าใส่วรรณยุกต์เอกจะเป็น
เสียงโท เช่น ค่า ท่า เป็นต้น และใส่วรรณยุกต์ โท จะเป็นเสียงตรี เช่น น�า้ ซ�า้ ไว้ เป็นต้น จะมีเพียงอักษรกลางและอักษรสูง
ที่ไม่ใช่ ค�าตาย จึงจะอาศัยดูรูปวรรณยุกต์เป็นเครื่องหมายบ่งบอกเสียงได้ แต่ขอแนะน�าให้เทียบเสียงกับอักษรกลาง
ก็จะทราบได้เองว่าเป็นเสียงอะไร เพราะอักษรกลางผันได้ครบทุกเสียงอยู่แล้ว
คำาถาม อธิบายเสียงท้ายวรรคของแต่ละวรรคมาให้เข้าใจ
ตอบ ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(เฉลย) ดูคา� ตอบจากบทเรียนชุดที่ 1.5
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ใบความรู้

ค�าเสียงสูง ( เอก โท จัตวา ) เหมาะเป็นค�าท้ายสุดของวรรครับ

• อัชฌาศัย ไก่ ได้ ไหม้ ไสว ไผ่ ใหม่ ไม่ ใส่ ใกล้ ไหล ใส ไหว นิสัย อาศัย ปราศรัย ไข สมัย ตักษัย ไฉน
ไถ เผลอไผล พิสมัย ไห้ สาไถย ไผ่ ใคร่ หนามไหน่ เสือกไส คว้าไขว่
• หนี ศรี บัดสี สี ผี ถี ราศี บี๋ ขี่ ฉวี รัศมี หมี ยักษ์ ถี่ ที่ จี๋ นี่ พี่ คอยจ�า้ จี้ ปรี่ หรี่ เรือ่ ยรี่ บายสี ปักษี ฝี ราชสีห์ หวี
• หมอง สอง ผยอง ของ จ๋อง หนอง ผอง สนอง สอง ผ่อง จองหอง ห้อง สมอง
• ผสม สม ด่าขรม ขม ล่ม ถุยถ่ม ร่ม ถม ขนม ฉม ผม ผสม เสียงขรม หมักหมม อุ้มสม
• เขลา เขา เสลา เหงา เสา เผา เฉา เหา เศร้า เก่า เกล้า เหล้า หลายเท่า เก้า ลมเป่า เหมา อับเฉา
• ผล ฉ้อฉล สน กุศล ไพรสนฑ์ สับสน อนุสนธิ์ ขน ถนน ฉงน ป่น ฝน เข้มข้น หม่น ต้น เกลื่อนกล่น ร่วง
หล่น โกลาหล ฉ้อฉล ปันผล ฝึกฝน พหล สกล เหตุผล แห่งหน
• ค่า ว่า หา ภูผา ขา เกศา ชิวหา เชษฐา ษา ทิศา หนา จ๋า อิจฉา ปรารถนา ศาสนา หรูหรา ประสา ขวา
ถลา มุสา นาถา ริษยา กนิษฐา สังขาร์ วางท่า หว้า กว่า หญ้า กล้า อันแสนปร่า ประหม่า หล้า โอ่อ่า พร่า หน้า
รักษา วงศา วาสนา ศึกษา สังขยา สาขา เสน่หา หรรษา หมา อนาถา อาสา อิดหนา
• เพื่อน เหมือน เฉือน กาลเคลื่อน ยังมีเกลื่อน ลอยเลื่อย เร้นเงื่อน
• หลอน ขอน สอน อักษร สังขร หมอน สมร หอน อุธาหรณ์ ก่อน ว่อน ถอน ซุกซ่อน ถอดถอน สีฟ้าอ่อน
ออดอ้อน ประภัสสร อดิสร สังหรณ์
• ถึง หึง หนึ่ง โกรธซึ้ง หนักอึ้ง กระโดดผึง ถลึง สลึง
• เปลื้อง นางเสือง เหมือง เหลือง
• สังข์ หวัง หลัง ขลัง หนัง สั่ง กระหัง กุฏฐัง ขัง ขึงขัง แตรสังข์ ปลูกฝัง ฝัง เลหลัง
• ขัน ฝัน อาสัญ ขยัน เขตขัณฑ์ หยัน หัน มหันต์ ขวัญ สรรค์ สรร สัน หรรษ์ เดียดฉันท์ สันติ์ ฉัน อาถรรพณ์
หมั่น นั่น หวั่น ลั่น บั่น สั่น นาพรั่น กั้น กะทันหัน กะสัน คับขัน เฉิดฉัน สร้างสรรค์ สีสัน เอกฉันท์ ไอศวรรย์
• ฉาย ขวนขวาย หมาย หาย สาย หลาย สลาย สหาย บ่าย ส่าย มักง่าย ม่าย เหนื่อหน่าย ค�าหวานร่าย
กระต่าย ดงฝ้าย ขาย หงาย หวาย เหลือหลาย
• สาร ศาล หาร หวาน ขาร ขาน สมาน ฐาน วิตถาร หาญ ร้าวฉาน ทหาร ผลาญ ม่าน บ้าน กร้าน ก้าว
ผ่าน ก้าน ขนาน ข่าวสาร เดรัจฉาน ธัญญาหาร ปาฏิหาริย์ ลูกหลาน สนุกสนาน ห้วยละหาน สุสาน ฮึกหาญ
• หมาง สว่าง ข้าง ไม่รู้สร่าง เหินห่าง สาง ทุ่งกว้าง ก่อร่าง สร้าง ว่าง อย่าง บ้าง ต่าง กระถาง ขัดขวาง
ขนาง ดาวหาง สะสาง
• หนอ ขอ หอ หรอ คอ ศอ อ้อ ช่อ ต่อ หล่อ พ่อ ไม่กล้าก่อ ดินสอ น�้าลายสอ หมอ
• ผิน หิน สิน ถวิล สินธุ์ ศิลป์ ตัดสิน หมิ่น ดิ้น กสิณ กระถิน โกสินทร์ ติฉิน
• ขาม สยาม หยาม ถาม หาม ล้นหลาม สาม หวาม ห่าม บ่าม
• เหรียญ เหียร เศียร เขียน หันเหียน เกษียร ความเลี่ยน ฉวัดเฉวียน เสถียร เสมียน เสวียน
• ศิษย์ หิต ประกาศิต สิทธิ์ ผิด บัณฑิต สนิท ไพสิฐ กิจ
• ปั่นป่วน ผวน หวน สวน ก�าศรวล หวล ถี่ถ้วน ครบถ้วน หลายส่วน แย้มสรวล ฉนวน ผันผวน สงวน
หอมหวน โหยหวน
• ฝอย หอย สอย หงอย ต�่าต้อย เสื่อมถอย บ่อย สร้อย หิ่งห้อย ปล่อย
• สัตย์ หัด หมัด ก�าดัด วิบัติ
• ขื่น อื่น ดาษดื่น แข็งขืน ไม่ตื่น สะอื้น ขัดขืน ฝืน ผืน เหมือนหืน
• อดสู หนู หมู กู่ หู อยู่ หดหู่ ต่อสู้ ทุกผู้ ฉลู ถู หรู
• หาว หนาว สาว ฉาว ขาว ข้าว ข่าว ว่าว แหลนหลาว อื้อฉาว
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• ต�่า ถล�า ข�า หน�า ย�่า คืนค�่า ฉ�่า อารมณ์รา�่ ขย�า อุปถัมภ์
• แป๋ว แหวว แผ่ว แก้ว แกล้ว แน่ว
• แหยง แสง ระแหง ยอกแสลง กันแสง กรรแสง ก�าแหง แขนง เคลือบแฝง แกลง แผง แผลง แบ่ง แสวง
หน่ายแหนง
• แหน แสน แผน แผ่น แขน แน่น แขวน แบบแผน แหวน
• เอ๋ย เฉย เหวย เอ่ย หวีเสีย เขย เขนย เฉลย ระเหย
• หลง ประสงค์ สงฆ์ พิศวง ผง หงส์ สูงส่ง
• จักษ์ จัก ศักดิ์ หัก หลัก ทุกข์หนัก
• หรือ ถือ กระหือ กระสือ หนังสือ หรือ ปรื๋อ
• เขว เฉ โผเผ สรวลเส หันเห
• เสริญ เขิน เหิน พ่อเกริ่น ขวยเขิน ฉุกเฉิน เถิน ผิวเผิน เหาะเหิร
• แห แส แข แผล แม่ แสม กระแส แฉ ตอแหล แยแส แหน
• เหิม เสริม เพิ่ม เฉลิม ส่งเสริม ฮึกเหิม
• หญิง สิง ขิง หยิ่ง ทุกสิ่ง นิ่ง อ้อยอิ่ง ยิ่ง ผิง สมิง สวิง
• ข่มเหง เก่ง เร่ง
• โขมง โขยง โขลง ตายโหง โผง โอ่โถง
• เหลียว เดี๋ยว เขียว เปลี่ยว เสียว ขับเคียว ฉุนเฉียว แน่นเหนียว เหนียว เหลียว
• หวง สรวง หลวง ห่วง กาลล่วง
• เหลือ เสือ เหนือ เถือ เผือ
• ฉิว สิว หิว หวิว ผิว สยิว
• ถนอม หลอม จ่อม ผ่ายผอม หอม ขอม
• สวย หวย ฉรวย ขวย ฉวย ผ้าผวย สลวย กระสวย
• เหนียม เสียม
• เหลิง เถลิง ยุ่งเหยิง
• สิบ ขลิบ
• เสียง เหียง เขียง เฉียง ถกเถียง สะไบเฉียง
• โฉม โสม โถม โหม
• เพ็ญ เห็น เหลือเข็ญ เหม็น
• โถน โขน โผน โหน โหลน
• สุด หยุด กุลบุตร เกษียรสมุทร เทพบุตร วิสุทธิ์ เอกบุรุษ
• อับ หลับ กระจับ กิตติศัพท์ เครื่องประดับ เจ้าต�ารับ
• สบ ศพ สงบ จุดจบ ไถกลบ อีสป บรรจบ เล็บขบ หลีกหลบ
• หัว ทั่ว ชั่ว ผัว สลัว ยิ้มหัว ตัดขั้ว จอบพลั้ว ชวนหัว ถัว ทูนหัว ขรัว
• ขุ่น หอมกรุ่น สุนทร สถุล อบอุ่น กงสุล กระสุน ขุน ขนุน ฉุน เฉียวฉุน หนุน อุดหนุน หุน
• หนามบ่ง ระหง ส่ง ควันหลง บุหรง ประสงค์ ผง พิศวง พิษสง สรง หงษ์ หงส์ หลง
• เผลอ เอ่อ เก้อ สัปเหร่อ คอมพิวเตอร์ ชักเย่อ
• ขวดโหล ถ้วยโถ โผ โมโห ยะโส
• มรสุม สุม หลุม ตีขลุม กลุ่ม ดอกไม้พุ่ม
• ขิม ถนิม สนิม หยิม กระหยิ่ม กรุ้มกริ่ม พออิ่ม เอิบอิ่ม น�า้ จิ้ม หัวทิ่ม
• กลิ่นฉุย ขุย ถุย ปุ๋ย แก้มตุ่ย เดินดุ่ย อีหลุกขลุกขลุ่ย ดินยุ่ย แพ้หลุดลุ่ย ฟ้ามุ่ย โสหุ้ย หมามุ่ย
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา : ด้วยวัฒนธรรมคุณภาพ
จ�าได้วา่ ...เมือ
่ ตอนบรรจุเป็นครูใหม่ๆ ซึง
่ อยูใ่ นยุคโครงสร้างการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ยังเป็น สปช. สปจ. สปอ. และกลุ่มโรงเรียน ซึ่งเป็นยุคที่เรียกกันว่าน่าจะเป็นโครงสร้างที่ดี
ที่ท�าให้ครูมีความเหนียวแน่นรู้จักกันหมดในแต่ละ สปอ. ซึ่งเป็นยุคของการกระจายอ�านาจ
ทั้งในด้านบุคลากรและด้านวิชาการที่มีการก�ากับดูแลอย่างทั่วถึง งานด้านคุณภาพ
ทางการศึกษา มีการวัดคุณภาพผูเ้ รียนโดยใช้แบบทดสอบจากส่วนกลางเพือ
่ ประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน โดยการจัดพื้นที่ของโรงเรียนในระดับสีต่างๆ
เช่น สีเขียว สีสม
้ สีเหลือง และสีแดง สีเขียวเป็นสีทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีหรือเยีย
่ มแล้วลดหลัน
่ ลงมา
และพื้นที่สีแดงซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายต้องก�ากับดูแลเป็นพิเศษ ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
เพื่อยึดพื้นที่คุณภาพและส่งผลถึงความดีความชอบของครูและผู้บริหารในระดับต่างๆ
สู ง ขึ้ น ไปอี ก ด้ ว ย การมี แ ละเป็ น อยู ่ ข องกลุ ่ ม โรงเรี ย น ส� า นั ก งานประถมศึ ก ษาอ� า เภอ
ส่งผลให้การเข้าถึงการควบคุม ดูแล ได้ง่ายและทั่วถึง
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แต่ทว่า..การแข่งขันในบางครัง้ ต้องกลายเป็นตัวฉุดรัง้ เมือ่ กติกา
ทีว่ างไว้ตอ้ งพังทลายด้วยความโลภ เมือ่ มีการเล่นนอกกติกาด้วยการเปิดซอง
ข้อสอบก่อนก�าหนดและบอกนักเรียนล่วงหน้าเพือ่ หวังความดี ความชอบ
และยึดพื้นที่สีเขียวรอดพ้นจากการก�ากับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด
จ�าได้วา่ ..ในปีหนึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการควบคุมการสอบ
เมื่อถึงตอนพักเที่ยงได้เข้าห้องน�้า ห้องน�้าครูติดกับห้องน�้านักเรียน
ได้ยนิ เสียงนักเรียนพูดกันลัน่ ห้องน�า้ ทบทวนค�าตอบข้อสอบ เมือ่ กลับเข้ามา
คุ ม สอบช่ ว งบ่ า ยก็ เ ลยตรวจสมุ ด รองกระดาษค� า ตอบของนั ก เรี ย น
เปิดดูไล่เรียงแต่ละหน้า เจอเฉลยเพียบแต่เฉลยไม่หมดจะเหลือไว้วชิ าละ
3 – 4 ข้อ ด้วยสภาพความเป็นจริงดังกล่าวจึงท�าให้ยึดพื้นที่สีเขียว
ได้อย่างต่อเนื่อง
เรื่องราวเหล่านี้ผ่านมากว่าสามทศวรรษ ทุกวันนี้การสอบ
เปลีย่ นไปจากเดิม มีหน่วยงานใหม่ดา� เนินการรับผิดชอบโดยสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือเรียกทั่วไปว่า “สทศ” ซึ่งเป็น
การทดสอบระดับชาติ (O - NET) เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียนและสะท้อน
ผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน และผลของการจัดคุณภาพ
ดังกล่าวมีผลต่อระบบสถานะความดีความชอบในกรอบของครูและ
โรงเรียนเช่นเดิม
แน่นอนว่าด้วยความรัดกุมและประสบการณ์สง่ ผลให้การด�าเนิน
การสอบอยู่ภายใต้กรอบกติกาอันน่าเชื่อถือในความบริสุทธิ์และยุติธรรม
แต่ทว่ากฎเกณฑ์ของการสอบมิได้น�าผลของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรูม้ าคิดผลการประเมินคุณภาพทีผ่ กู พ่วงด้วยความดีความชอบ
ในระดับโรงเรียนและครู ย่อมส่งผลให้เกิดความเบี่ยงเบนของฐาน
นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส�าคัญ จะพบข้อชวนสงสัยว่า
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในบางโรงเรียนมีสถานะเป็น
ผูบ้ กพร่องทางการเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ อย่างผิดสังเกต บางโรงเรียนมีนกั เรียน
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้เกือบครึ่งชั้นเรียนหรือครึ่งห้องเรียน และเมื่อ
ผลของการทดสอบระดับชาติประกาศผล ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ย้อนคืนหรือวนเวียนอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้
แม้ ยุ ค สมั ย เปลี่ ย นและวิ ธี ก ารจะแตกต่ า งกั น ก็ ต าม ผลดั ง กล่ า ว
ย่อมเต็มไปด้วยค�าถามทีค่ า้ งคาใจถึงคุณภาพทีแ่ ทจ้ ริง และสะทอ้ นผลต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพรอบด้าน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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ด้วยความเจตนาดีของระบบคิดที่ต้องการการขยับ ปลุกเร้าเพื่อร่วมสร้าง หรือ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในสถานการณ์ทถี่ กู โดนกระหน�า่ ด้วยความคาดหวังของ
สังคมและประเทศชาติที่ต้องการให้การจัดการศึกษาเพื่อผลิตคนที่มีคุณภาพเติมให้กับ
สังคม และเป็นความหวังของการพัฒนาชาติตอ่ ไป ปรากฏการณ์ของข้อตกลง กติกา หรือ
แนวทาง การได้มาของความดีความชอบนอกจากจะเป็นไปตามกรอบอัตราก�าลังแล้ว
ต้องประกอบด้วย ความดี และความชอบในด้านอื่นๆ ด้วยตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น
ผลงานนักเรียนในระดับต่างๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามการทดสอบ
ระดับชาติ ฯลฯ แม้วา่ มีผไู้ ม่เห็นด้วยจ�านวนมากกับการแข่งขัน การประกวดทุกระดับ แต่ก็
ไม่สามารถหยุดยัง้ เมือ่ ไม่สามารถตอบโจทย์ทดี่ กี ว่านีไ้ ด้ ย่อมส่งผลให้เกิดการบิดเบีย้ วและ
ท�าลายขวัญก�าลังใจต่อผู้ที่มีความตั้งใจท�างานอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงตรง
วัฒนธรรมคุณภาพทางการศึกษา คือเป้าหมายส�าคัญของการจัดการศึกษา
สะท้อนผลผ่านผูเ้ รียน อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนด้วยความเอาใจใส่อย่างต่อเนือ่ ง
ผู้เรียนมีทักษะครบตามหลักสูตรในทุกด้าน จึงเป็นประเด็นที่ต้องตระหนักร่วมกัน
ทั้งในระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติอย่างโรงเรียน ครู
เรือ่ งราวเหล่านีไ้ ด้เกิดค�าถามมากมายจนถึงขัน้ เปรียบเทียบว่าทักษะด้านความรู้
ของเด็กปัจจุบันชั้นมัธยมปีที่ 3 มีทักษะ มีความรู้พื้นฐานไม่เกินกว่าเด็กชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ในอดีต แม้จะเป็นการเปรียบเทียบที่ใช้ประสบการณ์ความรู้สึกส่วนตัวก็ตาม
แต่ก็น่าสนใจว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เชื่อแน่ว่าปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง
ทางการศึ ก ษาปั จ จุ บั น คื อ การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว นน� าทุ ก ชี วิ ต ไปสู ่
การพึ่งพาตลาดบริโภคในสังคมยุคใหม่ส่งผลมีทักษะชีวิตอ่อนแอส่วนทักษะความรู้
ทีเ่ กิดขึน้ ได้ดงิ่ อยูใ่ นวังวนของความรูท้ สี่ นองตอบต่อการใช้ การท�างานในเชิงตลาดมากกว่า
การผลิ ต หรื อ การสร้ า งงานเพื่ อ น� า พาชี วิต และสั ง คมในอนาคต และภาพประมวล
ทางจริ ย ธรรมยั ง เป็ น ปั ญ หาส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งทางสั ง คมพ่ า นกระจายในมิ ติ ข อง
ความล้มเหลวแม้จะรู้ตัวหรือไม่รู้คิดก็ตาม
เรือ่ งราวเหล่านีล้ ว้ นเป็นผลพวงมาจากการจัดการศึกษาทีม่ ไิ ด้ใส่ใจเชิงวัฒนธรรม
คุณภาพทางการศึกษาท�าการศึกษาเพียงกระพีท้ งั้ ในระดับครอบครัวและในระบบการศึกษา
เพราะเราต่างพลัดหลงในกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงกระแสโลก
ในระดับโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน ได้พลัดหลงในกระแสธารอันเชี่ยวกราดของ
สังคมยุคใหม่กระชากเอาความดีงามไปหมดแล้ว เหลือไว้เพียงความรู้สึกท่ามกลาง
ความเป็นไปตามสายน�า้ จนยากที่จะขึ้นฝั่งได้ ด้วยนิยามของค�าว่า “หน้าที่” แต่มิได้เติม
ความเอาใจใส่ จริงใจ ความดีงามจนสามารถสร้างเป็น “วัฒนธรรมคุณภาพ” ให้เกิดขึน้ ด้วย
ความตระหนัก ย่อมส่งผลให้เกิดความคลอนแคลนต่อไปในอนาคต
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ครูเล่าเรื่อง
ปรรฎา

ครูท�าเพื่อใคร
ใคร (จะ) ท�าเพื่อครู
(ตอนที่ 1)
สนามหญ้าด้านหลังอาคารคณะครุศาสตร์วันนี้ดูเขียวสดกว่าทุกวัน
เนื่องจากฝนเพิ่งหยุดตกไป หยดน�้าฝนยังเกาะพราวอยู่ตามยอดหญ้า

เย็นย�่าวันนี้จะมีงานเลี้ยงรุ่นของบรรดาศิษย์เก่า กลางสนามตั้งเวทีขนาดย่อมประดับประดา
ด้วยดอกไม้สวยงาม ด้านหน้าเวทีตงั้ เป็นโต๊ะจันปูผา้ ขาวเรียบร้อย คะเนดูคงราวๆ เกือบร้อยโต๊ะ บนเวทีคนงาน
เริม่ ขนเครือ่ งดนตรีและเครือ่ งเสียงขึน้ มาติดตัง้ ทัว่ บริเวณติดไฟสปอตไลต์และไฟนีออนหลากสีสนั ส่องสว่าง
เสียงผูค้ นทีก่ า� ลังเตรียมงานเดินขวักไขว่ แต่ละคนมีสหี น้ายิม้ แย้มแจ่มใส อีกไม่นานบรรดาศิษย์เก่า
หลากหลายรุ่นก็จะทยอยกันเข้ามาในงาน
ห่างไปไม่ไกลจากเวทีกลางสนาม ณ ต้นประดูใ่ หญ่ทา่ มกลางหมูไ่ ม้อนั เขียวชอุม่ ข้างสนาม มีเสียง
ของอะไรบางอย่างคล้ายจังหวะดนตรีดังขึ้นเป็นระยะๆ
เจ้าของเสียงไพเราะอยู่ด้านบนสุดของกิ่งอ่อน ก�าลังโก่งคอร้องเพลงเสียงใสสบายใจ เสียงของ
เจ้าหล่อน ดึงความสนใจจากกางเขนหนุม่ ทีก่ า� ลังร้องเพลงอย่างสบายใจเช่นกัน ได้หนั ขวับมามองทางต้นตอ
เสียงนั้นทันที กิ่งไม้อ่อนที่ขยับไปมาค่อยๆ หยุดเคลื่อนไหว พร้อมเสียงร้องแผ่วเบาหากไพเราะของนกสาว
หล่อนกระโดดไปมาเหมือนมองหากิ่งอ่อนที่พอเหมาะเพื่อพักพิงกางเขนหนุ่มโผบินมาหากิ่งไม้ด้านล่าง
ทิ้งระยะห่างโดยมีล�าต้นแกนกลางกั้นพร้อมเอียงคอช�าเลืองสังเกตกางเขนสาวแปลกหน้าที่เวลานี้ยังคง
ส่งเสียงใส เมื่อจังหวะเหมาะเหมือนหล่อนเบญจาแล้วกับกิ่งไม้นั้นหลังจากสังเกตสังกาแล้วอย่างถี่ถ้วน
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กางเขนหนุ่มจึงได้ทีส่งเสียงทักทายอย่างเร็วพลัน
“สวัสดี วันนีอ้ ากาศดีนะจ๊ะ” กางเขนสาวหันมอง พลางส่ายหน้า
ไปมา “ฉันก็อยากจะเห็นด้วยกับเธอหรอกจ้ะ ถ้าไม่มีเสียง
เป่าปี่ ประโคมดนตรี จากข้างล่างโน่น ฉันเลยตอบว่า
ไม่จริงจ้ะ วันนี้ อากาศไม่ดีเลย”
กางเขนหนุ่มขยับปีกที่ปกคลุมด้วยขนสีด�าไปมา
ด้วยท่าทีเขินๆ ก่อนออกตัวว่า “งั้นคงหมดสมัยที่จะทักทาย
แบบนี้ แ ล้ ว ใช่ ไ หม บททั ก ทายแบบนิ ท านนกกางเขน
เมื่อ 50 ปี ที่แล้ว ใช้กับบรรยากาศวันนี้ไม่ได้สินะ”
“ไม่ใช่หรอก ความจริงทีน่ กี่ อ็ ากาศดีทกุ วัน เพียงแต่
วันนี้เขาจัดงานเลี้ยงรุ่นกัน ฉันซึ่งพักพิงอยู่ทางโน้น ได้ยิน
มาว่ า เป็ น งานสั ง สรรค์ ข องชาวฝึ ก หั ด ครู ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ นี่
เมือ่ 40 - 50 ปีทแี่ ล้ว เลยต้องโยกย้ายมาถิน่ นี้ เชือ่ ว่าเสียงประโคม
ดนตรีจะพอเหมาะพอดีกว่าด้านโน้นมาก”
“ดี เ ลยจ้ ะ เพราะบริ เ วณนั้ น ส่ ว นใหญ่ มี เ พี ย ง
ช่วงกลางวันที่หนุ่มสาวนักศึกษาครู มานั่งคุยกัน พอเย็นย�า่
ก็แยกย้ายกันไป”
“แล้วเธอไม่ร�าคาญเสียงหนุ่มสาวพวกนั้นหรือจ๊ะ”
“ไม่ ห รอกจ้ะ ฉันฟังเพลิน นักศึกษาครู พวกนั้น
พูดคุยกันเรือ่ งาน มีเรือ่ งหยอกล้อกันตามประสา บ้างก็พดู คุยกัน
เรื่องนินทาอาจารย์จนฉันจ�าชื่อได้เกือบหมดแล้ว”

“เออหนอ มนุษย์พวกนี้ต่อไปเป็นนักศึกษาครู ก็ยัง
นินทาอาจารย์” กางเขนสาวซุ่มเสียงเสมือนปลงอนิจจา
“นั่นล่ะนะ ถึงจะเป็นนักศึกษาครูก็ยังเป็นลูกศิษย์
อยู่ดี ปีก่อนฉันอยู่ตรงใกล้ๆ งานเลี้ยงก็ได้ยินประจ�าว่า
พวกศิษย์เก่าชอบพูดคุยกันถึงความหลังครัง้ ยังเป็นนักเรียน
บางทีก็หนีไม่พ้นนินทาครูด้วย”
“ถ้าอย่างนั้นคืนนี้เธอก็มาพักกับฉันเสียที่นี่สิ จะได้
ไม่ต้องไปทนรกหูอยู่แถวนั้น”
กางเขนสาวพยักพเยิดจะงอยปาก เหมือนฉุกคิด
ขึ้นมาได้จึงกล่าวตอบไปว่า
“จริงของเธอ ส�าหรับคืนนี้ ฉันคงต้องเชือ่ เธอ แต่ฉนั
พักพิงที่นี่ไม่ได้หรอก หากไม่น�าฟาง ขนนก เยื่อไม้มากมาย
จากรังทางโน้นมาที่นี่”
“ฉันนี่ไง ช่วยเธอได้ ไปซิช่วยๆ กัน”
เมื่อตกลงความกันได้ กางเขนสาวที่ซักไซ้ไล่เลียง
กันมาครู่ใหญ่ ก็พากันบินเคียงคู่กันไป อีกฟากฝั่งของสนาม
ที่กางเขนสาวจากมา
“คนไกลมาก่อนนะปีนี้” เสียงทักดังๆ มาจากสุขุม
ซึ่งเดินออกมาต้อนรับเพื่อนด้วยท่าท่างกระฉับกระเฉง
เพราะเขาเป็นโต้โผใหญ่จัดงานในวันนี้
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“ก็เห็นว่าปีนี้จัดเลี้ยงที่วิทยาลัยเลยรีบมา เผื่อช่วย
ตระเตรียมอะไรได้บ้าง คงไม่สะดวกเหมือนโรงแรม”
“ไม่หรอก เตรียมไว้หมดแล้ว ไม่ต้องห่วง พอดี
แดงเค้าเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ เค้าประสานงานไว้หมดแล้ว
อีกซักชัว่ โมงคงพร้อมแล้วล่ะ มาทางนีส้ ิ พรรคพวกหลายคน
อยู่ด้านโน้นแน่ะ ”
พูดจบ เขาก็พาตลับเดินมาทางก๊วนเพือ่ นทีจ่ บั กลุม่
คุยกันก่อนแล้ว
“เฮ้ย...วันนีม้ าคนเดียวเหรอวะ” เสียงชลอกล่าวทัก
“เออสิ...กูมันคนไกล ไม่ใช่เจ้าถิ่นนครสวรรค์
นี่ได้พาคนรู้ใจมาด้วยได้”
“มาเอง ชวนทีไ่ หน” ชลอพูดไปยิม้ ไป หญิงวัยกลางคน
ที่นั่งข้างๆ หัวเราะพร้อมยกมือไหว้ตลับ
“สุเทพล่ะ ไม่มาด้วยกันเหรอ” สุนันท์เอ่ยถาม

“มาแล้วครับทุกคน” สุเทพส่งเสียงทักทายมาแต่ไกล
ทุกคนหันมองพร้อมยิงค�าถามใส่กันยกใหญ่
ฝ่ายนั้นยิ้มร่ารับ พร้อมกับตอบค�าถามเพื่อนๆ
“เค้าเห่อหลานนานๆ เจอกันทีเลยไม่มา เออนี่
เกือบลืม เจอภรรยาอาจารย์สละเมือ่ วาน แกบอกว่าต้นเดือนหน้า
ท�าบุญครบรอบอาจารย์ ใครพอมีเวลาก็เชิญด้วยนะ”
“พูดแล้วนึกถึงอาจารย์นะ” รัตนชัยเอ่ยขึ้น
“ใช่ นึกถึงสิ่งที่อาจารย์สอน” สุนันท์ กล่าวส�าทับ
พร้อมๆ กับภาพความทรงจ�าต่างๆ ในอดีตที่ผุดขึ้นมา...
ภาพของชายร่ า งเล็ ก ผมหยิ ก ลอนสี ด� า ขลั บ ผิ ว คล�้ า
ดูหนุ่มกว่าอายุ
อาจารย์ผู้ซึ่งชั่วโมงสอนของท่านผ่านไปอย่าง
เพลิดเพลินจนหมดคาบแบบไม่รตู้ วั เพราะอาจารย์มวี ธิ สี อน
โดยการเล่าเรื่องให้ลูกศิษย์ฟังอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ

“เค้าล่วงหน้ามาตัง้ แต่เมือ่ วาน จะมาเยีย่ มบ้านแม่แฟน

“ฉันชอบตอนที่อาจารย์เล่าเรื่องลิลิตพระลอ ฉันงี้
รอฟังอย่างใจจดใจจ่อเลย” วรรณศรีหรือยายกีข๋ องเพือ่ นพูดขึน้

“อ้าวนั่น แก๊งชัยนาท มากันแล้ว” รัตนชัยชี้ไป
ทางด้านข้างของสนาม ทุกคนหันตามไป เห็นพรรคพวกกลุม่ ใหญ่
เดินเข้ามาสมทบ

เพื่ อ นๆ ทุ ก คนอดยิ้ ม ไม่ ไ ด้ เพราะจ� า ได้ ว ่ า
อาจารย์หลายต่อหลายท่านเหนือ่ ยหน่ายกับวรรณศรี เพราะ
ความซุกซนของเจ้าหล่อน กับความช่างซักถามที่บางครั้ง
อาจารย์บางท่านก็จนมุม ไม่ใช่อาจารย์ออ่ นด้อยด้านวิชาการ
จนไม่สามารถให้คา� ตอบกับเธอได้ หากแต่คา� ถามของหล่อน
เป็นประเภททีค่ นฟังต้องคิดในใจว่า คิดได้ไง บางท่านก็ตดั บท
เปลีย่ นเรือ่ งเพราะถามกลับไปกลับมา เพราะขีเ้ กียจต่อความยาว
สาวความยืดกับหล่อน แต่ส�าหรับวิชาภาษาไทย น่าแปลก
ที่วรรณศรีจะดูสงบเสงี่ยมเสียจนน่าแปลกใจ
(อ่านต่อฉบับหน้า)

เค้าด้วย”

สุขมุ ยืนยิม้ แก้มปริ ทัง้ ดีใจ และปลืม้ ใจทีง่ านเลีย้ งรุน่
ปีนเี้ ป็นอีกครัง้ ทีเ่ พือ่ นๆ ร่วมรุน่ ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ท�าให้คนพืน้ เพนครสวรรค์ทบี่ ดั นีม้ หี น้าทีก่ ารงานเติบใหญ่
และสร้างครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพฯ เช่นเค้า ไม่อาจละเลย
ความรับผิดชอบในฐานะประธานรุ่นให้เพื่อนได้พบปะ
เป็นประจ�าทุกปี

ที่มา : หนังสือภาพแห่งความทรงจ�า รวมเรื่องสั้นที่ครบวงจรของ “ครู” บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จ�ากัด (87 -97)
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ศาสตราจารย์กิตติสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต

บุคลิกภาพและภาพลักษณ์
ของนักวิชาการที่แท้
(ตอนที่ 1)
ในสภาพของสังคมทีม
่ ค
ี วามเปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรง ชีวต
ิ มีความยากล�าบาก
มากขึ้ น ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี วิถีชุมชน วิถีวัฒนธรรม วิถีคุณธรรม
ล้วนมีความแตกต่างหลากหลาย เกิดโรคภัย อุบต
ั ภ
ิ ย
ั ทีน
่ า่ กลัว อย่างทีไ่ ม่เคยพบเห็นมาก่อน
ความขั ด แย้ ง และปรากฏการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาต้ อ งร่ ว มกั น แก้ ไ ขโดยอาศั ย ความรู ้
อย่างแท้จริงเป็นสังคมฐานความรู้ ที่ต้องมีหลักวิชาและเหตุผลที่เชื่อถือได้ด้วยเหตุนี้
ผู้ที่มีความรู้ หรือนักวิชาการ จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นหลักและเป็นฐานของสังคม
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บุคลิกภาพนักวิชาการ
นักวิชาการคือใคร

ถ้าจะพิจารณาตามความหมายของค�า นักวิชาการก็คอื “ผูร้ ”ู้ นัน่ เอง ค�า “นักวิชาการ” นี้
ออกจะเป็นค�าใหม่ที่ใช้กันเกร่อในระยะสามทศวรรษมานี้ สมัยก่อนเราใช้ค�าว่า “ปราชญ์”
หรือ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” ซึ่งแปลว่า “ผู้ที่มีความรู้อันมีค่าเป็นประโยชน์” การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มิได้เป็นง่ายๆ นอกจากจะเป็นผูม้ คี วามรู้ มีหลักการมัน่ คงแล้ว ยังเป็นผูท้ เี่ ปีย่ มด้วยคุณธรรม บารมี
และสถานภาพทางสังคมสูง เป็นที่เคารพนับถือของผู้ศึกษาใฝ่หาความรู้โดยทั่วๆ ไป
ความหมายของผูท้ รงคุณวุฒใิ นปัจจุบนั นีก้ ด็ อู อกจะตกต�า่ ลงไปมาก เดีย๋ วนีผ้ ทู้ รงคุณวุฒเิ ป็นเพียง
ผู้ตรวจวิจารณ์แบบสอบถามหรือเครื่องมือการวิจัยเท่านั้นเอง หรือถ้าเอาค�านี้ไปต่อท้าย
ค�าว่า “กรรมการ” ได้เป็นใหม่คือ “กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” จากประสบการณ์ของข้าพเจ้า
พบว่า ต�าแหน่งนี้หาได้ทรงภูมิพิเศษไปจากกรรมการธรรมดานักไม่ และบางครั้งดูเหมือน
จะถูกกันออกนอกวงของคณะกรรมการธรรมดาด้วยซ�้าไป
วิธคี ดิ และพฤติกรรมของคนในสังคมยุคใหม่คอ่ นข้างจะอิงและยึดหลักของเหตุผล
ทางวิชาการอยู่มาก เมื่อบุคคลหรือหมู่ชนจะคิดจะท�าอะไร จะก�าหนดนโยบาย เทคนิควิธี
และตัดสินปัญหาอย่างไรจึงมักต้องพึ่งพา “ผู้รู้” ผู้ช�านาญการในเรื่องนั้นๆ แม้ว่าบางครั้ง
เมื่อไปปรึกษาแล้ว จะท�าให้สับสนงงงวยมากไปกว่าเก่า แต่ก็รู้สึกอุ่นใจว่าได้ปรึกษา
นักวิชาการแล้ว นักวิชาการจึงเป็นผูร้ หู้ ลักวิชาเป็นทีป่ รึกษาและเป็นแหล่งความรูท้ สี่ ามารถ
ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ ความน่าเชือ่ ถือของนักวิชาการคือ การแสดงออกทางความคิดและ
สติปญ
ั ญา การใช้เหตุผล และการปฏิบตั ทิ สี่ ามารถน�าทฤษฎีมาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้จริง
อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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ธรรมชาติของวิชาการนั้นมีความคิดที่หลากหลาย
และลึกซึ้ง ดังนั้นหลักทฤษฎีหนึ่งเดียว อาจถูกนักวิชาการ
ตีความอย่างเชือ่ มัน่ ไว้หลายอย่าง การโต้เถียงทีเ่ กิดจากความ
แตกต่างทางความคิดจึงเกิดขึ้นได้มากในหมู่นักวิชาการ
ความแตกต่างทางความคิดนี้เป็นดาบสองคม คมที่หนึ่ง
ย่อมท�าให้เกิดความรู้งอกงามยิ่งขึ้น อันเป็นลักษณะที่ดี
ของการศึกษา แต่คมที่สอง ก็อาจบั่นคอนักวิชาการนั้นได้
ถ้าเขาเป็นคนที่ขาดคุณธรรม อาฆาตมาดร้าย ดื้อรั้นเชื่อมั่น
ในตนเองสูงจนถือว่าเสียงทีค่ ดั ค้านเขานัน้ เป็นเสียงนกเสียงกา

นักวิชาการในศาสตร์ของสาขาหนึง่ อาจมีคณ
ุ สมบัติ
เป็นนักวิชาการในศาสตร์สาขาอื่นอีกหลายๆ สาขาก็ได้
ถ้าสังคมและวงวิชาการได้ยอมรับว่ารู้จริง ยกตัวอย่างเช่น
ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิไล
ศาสตราจารย์ มรว.คึ ก ฤทธิ์ ปราโมช ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี การแสดงออกที่แหลมคมของท่าน
ท�าให้คนรุ่นใหม่ได้พึ่งพาทางวิชาการอย่างแท้จริง ทั้งนี้
มิพักที่จะเอ่ยถึงนักวิชาการเฉพาะสาขาที่เป็นปูชนียบุคคล
อีกมากในบ้านเมืองนี้ ที่ได้ท�าคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างสุด
จะพรรณนา

ความขัดแย้งและความแตกต่างทางวิชาการเป็น
สิ่งที่ดี แต่ต้องไม่ให้กลายเป็นความแตกแยก นักวิชาการ
ที่แท้จึงเป็นผู้ที่รู้เขา รู้เรา ยึดประโยชน์และผลส�าเร็จของ
ส่วนรวมมากกว่ายึดตนเองเป็นศูนย์กลาง นักวิชาการจึงต้องมีสติ
และปัญญา ควบคู่กัน สติเป็นคุณธรรม ปัญหาเป็นความรู้
สองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ส่วนความสามารถในการ
แสดงออกและการสือ่ ความหมายเป็นคุณสมบัตปิ ระการต่อมา
ประสบการณ์และทัศนะต่อโลกและชีวิต ก็เป็นคุณสมบัติ
เสริมส่งให้เขาเป็นนักวิชาการที่เป็นที่พึ่งได้ของสังคม
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บทบาทของนักวิชาการ : ฟันเฟืองของสังคมหรือรูปเคารพบนหิ้งบูชา
ผู้ท่ีสนใจข่าวและเหตุการณ์ประจ�าวัน คงจะยอมรับว่าบทบาทของนักวิชาการทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และเทคโนโลยี ได้ปรากฏเด่นชัดมากในการเป็นผู้น�าทางความคิดของกลุ่มชนสื่อมวลชนได้เสนอบทบาททั้งในด้านดีและ
ในด้านลบของนักวิชาการ มีการตัง้ ชือ่ ให้เป็นนักวิชาเกินบ้างนักวิชาการสติเฟือ่ งบ้าง มีการพูด เขียนหรือถกเถียงผ่านสือ่ มวลชน
ขัดแย้งกัน เกิดการปะทะกันทางความคิดขึน้ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ อีกฝ่ายหนึง่ กระท�าการอันไม่สมควร ประชาชนคนเดินดิน
ตัดสินไม่ได้ว่าใครถูกใครผิด หรือถูก – ผิด ด้วยกันทั้งสองฝ่าย บทบาทที่แท้จริงของนักวิชาการคืออะไรค�าถามนี้มีค�าตอบ
ที่ขัดแย้งได้มากมายหลายประการ ดังจะขอยกตัวอย่างมาโดยสังเขปต่อไปนี้

1

นักวิชาการควรวางตนไว้สูง เพื่อเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสานุศิษย์ทั่วไป ใช่หรือไม่ ?
ตอบ 1.1 ใช่ นักวิชาการไม่ควรไปเทีย่ วยุง่
กับเรือ่ งของชาวบ้าน ท�าหน้าทีค่ น้ คว้าและเผยแพร่
ความรู้ เป็นครูคนก็พอแล้วนักวิชาการต้องท�างาน
ในวงวิชาการ

2

นักวิชาการควรมีบทบาทค้นคว้าถ่ายทอดวิชาการทำาหน้าทีช่ แี้ นะให้คาำ ปรึกษาเท่านัน้ ไม่ควรลุกขึน้
วิพากษ์วจิ ารณ์โจมตีการทำางานของผูท้ เี่ ขาปฏิบตั จิ ริงในวงวิชาชีพ นักวิชาการนัน้ มีแต่พระคุณไม่มี
พระเดช ไม่มีฐานอำานาจมีแต่ทฤษฎี ไม่เข้าถึงปัญหาแท้จริง พูดว่าอะไรไม่มีนำ้าหนัก ใครเขาจะ
อยากฟัง อยู่เฉยๆ ดีกว่า อย่าสร้างศัตรู คิดอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่
ตอบ 2.1 ถูกต้อง ทุกวันนีร้ า� คาญนักวิชาการ
ประเภท “ด่ารายวัน” เต็มทนแล้ว คนพวกนีม้ องใคร
ก็ชั่วหมดยกเว้นตัวเอง นักวิชาการไม่ควรก้าวร้าว
และไม่ควรตั้งตัวเองเป็นหัวหอกเที่ยวทิ่มแทงใคร
นักวิชากการทีเ่ กรีย้ วกราดนัน้ ใช่วา่ ใครจะเกรงกลัว
และชื่นชม นักวิชาการในปัจจุบันไม่มีบารมีและ
ความขลังพอทีจ่ ะยับยัง้ การตัดสินใจของผูท้ มี่ อี า� นาจ
บ้านเมืองได้
ตราบใดนักวิชาการยังรวมตัว รวมความคิดกัน
ในการท�างานเพื่อส่วนรวมไม่ได้ ยังต่างคนต่างอยู่
ชิงดีชงิ เด่น เห็นแก่ตวั อย่างทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนี้ ก็คงต้อง
ก้มหน้าท�างานเป็นพฤติกรรมจ�าเจไปวันๆ
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ตอบ 1.2 ไม่ใช่ ถ้านักวิชาการท�าตัวเป็น
ปรมาจารย์เฉยๆ เขาก็ไม่ตา่ งอะไรกับคัมภีรใ์ บลาน
พจนานุกรม หรือกูเกิล ใครอยากรู้อะไรก็มาถาม
หลังจากนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีกต่อไป
มิช้ามินานก็จะถูกทอดทิ้งอยู่ในห้องปรับอากาศ
อย่างว้าเหว่เดียวดาย

ตอบ 2.2 ไม่ถูกต้อง นักวิชาการควรเป็น
ผูช้ นี้ า� สังคมเพราะสถานการณ์และปัญหาของสังคม
ทุกเรื่อง ล้วนต้องมีสาเหตุองค์ประกอบและปัจจัย
ทีส่ มั พันธ์กนั ต่อเนือ่ ง ผูท้ จี่ ะสามารถวิเคราะห์สบื ค้นได้
ต้องมีหลักการและแนวคิดทีเ่ ป็นระบบ จึงจะมองเห็น
แนวทางแก้ปัญหา นักวิชาการจะนิ่งเฉยอยู่ได้
อย่างไร ถ้าก�าลังมองเห็นความวิบตั ขิ องสังคมและ
ประจักษ์ความล่มจมของบ้านเมืองอยู่ตรงหน้า
เขาย่อมต้องแสดงออก ต้องบอกกล่าว ทัง้ ด้วยวิธพี ดู
เขียนแสดงพลังร่วมกันกระตุน้ ให้เกิดการแก้ปญ
ั หาขึน้
เขาควรท�าตัวเป็นนาฬิกาปลุก ให้คนในสังคม
รู ้ สึ ก ตั ว ตระหนั ก ในภั ย อั น ตรายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
เสียงปลุกต้องดังกังวานและขานรับกันอย่างต่อเนือ่ ง

ทัว่ ทัง้ ประเทศ ทุกสถาบัน แม้จะมีมอื เผด็จการมากด
ให้หยุดก็จะไม่สามารถกดได้ทุกแห่ง นักวิชาการ
จึงเป็น “ยามเฝ้าระวัง” คอยบอกเหตุเภทภัย ทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเปลีย่ นแปลง
ทุกอย่าง จิตใจทีม่ งุ่ มัน่ ใช้วชิ าความรูเ้ พือ่ ประโยชน์
ของส่วนรวม จะเสมือนเครือ่ งไขให้ลานนาฬิกาปลุก
มีพลังดังกัมปนาท ความเห็นแก่ตวั และความเฉยเมย
จะท�าให้ลานอ่อนล้า เสียงก็แผ่วเบา จนในที่สุด
นักวิชาการก็ไม่ตา่ งอะไรกับนาฬิกาปลุกเก่าๆ เงียบ
นิ่งสนิท ปลุกไม่ได้แม้แต่ตัวเอง
นักวิชาการจึงต้องแสดงความคิดเห็น
ของตนให้ปรากฏ

3

นักวิชาการต้องสื่อและเชื่อมโยงความรู้
กับสภาพที่เป็นจริงให้สอดคล้องกัน เพื่อน�าไปสู่
การแก้ปัญหา
นักวิชาการต้องใช้สื่อทุกชนิดช่วยในการ
แสดงออกและปลุกเร้าให้เพื่อนร่วมชาติ ตื่นตัว
พัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม ด้วยวิธกี ารทีถ่ กู ต้อง
ตามท�านองคลองธรรม
นักวิชาการไม่ใช่เป็นเพียงหนอนหนังสือ
ขดตัวอยู่แต่ในกองต�ารา ในที่สุดก็ไม่ต่างอะไรกับ
มดปลวกทีค่ ลานดุม่ ๆ อยูบ่ นชัน้ หนังสือในห้องสมุด
น่าเสียดาย

นักวิชาการเป็นปุถุชนคนหนึ่ง มีความโลภ โกรธ หลง เช่น คนมีกิเลสทั่วไป อย่าไปหวังอะไรกับเขา
มากนัก จะผิดหวัง
ตอบ 3.1 เห็นด้วย โธ่เอ๋ย พวกที่จบ
ปริญญาโท ปริญญาเอก พวกคนแก่เรียนทั้งหลาย
ก็รนุ่ ลูกหลานของเรานีเ้ อง ปากยังไม่สนิ้ กลิน่ น�า้ นม
บางคนยังไม่รจู้ กั บ้านเมืองไทยดีเสียด้วยซ�า้ เขาก�าลัง
ก่อร่างสร้างตัว ก็ต้องรับจ้างท�าวิจัย รับงานพิเศษ
รีบเขียนต�าราให้ได้ตา� แหน่งวิชาการ จะได้เลือ่ นขัน้
เงินเดือนโดยเร็ว ชีวติ คือการแข่งขัน น�า้ ขึน้ ให้รบี ตัก
สิบเบีย้ ใกล้มอื นักวิชาการทัง้ หลายทีย่ ดึ ค�าพังเพย
เหล่านีเ้ ป็นสรณะ ก็ตอ้ งรีบกอบโกยเอาไว้ ปะเหมาะ
เคราะห์ดีได้ต�าแหน่งบริหาร หรือได้เป็นที่ปรึกษา
โครงการใหญ่ๆ ครอบครัวก็จะสบาย
ส่วนนักวิชาการชรานัน้ เล่า เขาก็ผา่ นโลก
มามากแล้ว งานสอนงานวิจัย งานบริการสังคม
ก็ได้ท�ามาหมดทุกอย่าง จนมีต�าแหน่งและฐานะ
พอสมควรแก่อตั ภาพ เขาท�าหน้าทีป่ ระจ�าวันแต่ละวัน
ให้ดีก็เพียงพอแล้ว เหนื่อยมามากควรพักผ่อน
เสียที ความรู้ที่มีอยู่มากล้นจนใช้ไม่หมดขอสอน
หนังสือไปตามสบาย อย่าตะเกียกตะกายหางานอืน่
มาเป็ น ภาระ แสวงหาความสงบในชี วิ ต ดี ก ว่ า
ท�ามากยุง่ มาก วิจยั มากเหนือ่ ยมาก หรือใครว่าไม่จริง

ตอบ 3.2 ไม่เห็นด้วย นักวิชาการเป็นปุถชุ น
ทีม่ ปี ญ
ั ญาและได้รบั การฝึกหัดอบรม กาย วาจา ใจ
มาดีแล้ว คนทั่วไปจึงเรียกชื่อเขาอีกชื่อหนึ่งว่า
ปัญญาชน จริงอยู่ปุถุชนย่อมมีความทะยานอยาก
มีโทสะ และบางครัง้ มีความหลงผิดแต่ปถุ ชุ นมีความ
ทะยานอยาก มีโทสะ และบางครั้งมีความหลงผิด
แต่ ปุ ถุ ช นที่ ใ ช้ ป ั ญ ญาย่ อ มมี ห ลั ก ธรรมและ
หลักเหตุผลก�ากับแนวทางด�าเนินชีวติ ของเขาจนรูว้ า่
“ทางสายกลาง และความคิดชอบ” นั้นคืออย่างไร
การท�างานหนักไม่ว่าจะเป็นงานบริหาร งานสอน
งานวิจยั และงานบริการสังคมเป็นสิง่ ทีด่ แี น่ การมีฉนั ทะ
ในการพัฒนาตนให้ก้าวหน้ามีหลักฐานมั่นคงเป็น
คุณธรรมที่ควรปฏิบัติการรู้จักหยุด รู้จักพอ ก็เป็น
หลักประจ�าใจของผู้ที่มีศีลมีธรรม ข้อส�าคัญอยู่
ที่ว่าการท�างานของนักวิชาการนั้นจะต้องไม่อยู่บน
พื้นฐานของความเห็นแก่ตัว หากนักวิชาการลด
ความเห็นแก่ตวั ส�าเร็จ เขาก็จะลดความเห็นแก่ได้ลงไป
ต่อจากนั้นการเอารัดเอาเปรียบ การแก่งแย่งแข่งดี
ก็จะจางหายไปด้วย สังคมวิชาการจะน่าอยูส่ กั เพียงไหน
ถ้านักวิชาการได้แสดงบทบาทที่ชัดเด่น ว่าเขาเป็น
ปุถุชนที่มีสติ ใช้ปัญญา และมีวิญญาณเสรี
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เมื่อนักวิชาการมีมิจฉาทิฐิ เขาจะเกิดอหังการ
อวดเก่งเบ่งทับผูอ้ นื่ ยกตนข่มท่าน มิชา้ มินานความเด่นของเขา
จะดับ ตัวอย่างมีให้เห็นอยู่มากมายมิใช่หรือ
เมือ่ นักวิชาการมีสมั มาทิฏฐิ เขาจะสุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตนเพราะเขาเคารพและยอมรับในความสามารถของ
ผู้อื่นด้วย เขาเป็นนักวิชาการที่พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก ข้อนี้ไม่มีใครเถียงได้แน่นอน
ความเติบโตทางวิชาการ และความงอกงามทาง
ปัญญา ไม่ขนึ้ อยูก่ บั วัยหรืออายุ เราไม่ควรด่วนตัง้ สมมติฐานว่า
นักวิชาการหนุ่มสาว เป็นพวกสมัยใหม่ แนวคิดก้าวหน้า
ส่วนนักวิชาการสูงอายุนนั้ เป็นพวกอนุรกั ษ์นยิ ม แนวคิดล้าหลัง
หัวเก่า เป็นพวกไม้ตายซาก (Dead Wood) งอกงามล�าบาก
อันทีจ่ ริงบทบาทและพฤติกรรมของนักวิชาการนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ความรักงานและความรู้จริงของเขา มากกว่าขึ้นอยู่กับวัย
ไม่แก่ทยี่ งั เขียวสดมีอยูไ่ ม่นอ้ ย พอๆ กับไม้ออ่ นทีแ่ คระแกร็น
และเหี่ยวเฉา (Dead Green Wood)
นักวิชาการจึงต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ คี่ นทัว่ ไปฝากความหวัง
ไว้ได้ นักวิชาการสามารถเป็นทั้ง “หลัก” และเป็นทั้ง “ฐาน”
ของสังคม ถ้านักวิชาการเป็นพวกหลักลอย บ้านเมืองเราจะ
ไม่มีอะไรเหลือ
เนื่องจากมีเวลาน้อย จึงไม่สามารถยกตัวอย่าง
ประเด็นขัดแย้งมาถกเถียงต่อไปได้ สรุปได้วา่ นักวิชาการทีแ่ ท้
ต้องเป็นคนทีม่ วี ญ
ิ ญาณเสรี มีสติ และใช้ปญ
ั ญา คุณสมบัติ
ทั้ง 3 ข้อนี้เองที่มีผลต่อบุคลิกภาพของนักวิชาการ

เมื่อนักวิชาการไม่ใช่หุ่นแต่เป็นคนมีวิญญาณ
เขาจึงมีบุคลิกภาพที่แจ่มใส ไม่อับเฉา เป็นคนที่มีชีวิตชีวา
เจริญงอกงามอยูเ่ สมอ มีฉนั ทะคือ รักทีจ่ ะท�างานสร้างสรรค์
เชื่อมั่นในตนเอง ในขณะเดียวกันก็สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
เมื่อนักวิชาการมีสติ เขาย่อมสามารควบคุม กาย
วาจา อารมณ์ และจิตใจของตนได้ เขาย่อมมีบุคลิกภาพ
ที่สงบเย็น เรียบง่าย การแสดงออกของเขา ย่อมแสดงออก
ถึงความตัง้ ใจจริง แน่วแน่ ไม่วนุ่ วาย จับจด การท�างานของเขา
จะมีระบบระเบียบ มีวินัยในตนเองและด�าเนินการไปตาม
ขั้นตอน
เมือ่ นักวิชาการรูจ้ กั ใช้ปญ
ั ญา เขาย่อมคิดเป็น และ
ถ้าเขาคิดเป็นบุคลิกภาพและการแสดงของเขาย่อมมีเหตุผล
มีหลักเกณฑ์ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้ เขาจึงเป็นคนที่น่านับถือ
เป็นคนทีส่ ามารถเผชิญปัญหาได้อย่างกล้าหาญ รูจ้ กั ประเมินค่า
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ถูกวิธีตามสภาพความเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะวาดบุคลิกภาพของ
นักวิชาการไว้เลิศเลอสักเพียงใดนักวิชาการก็ยงั คงเป็นมนุษย์
เป็นสมาชิกของวงวิชาชีพ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
นักวิชาการจึงจะอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วไม่ได้ขอให้เราร่วมมือกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อผลอันไพบูลย์ของส่วนรวม
(อ่านต่อฉบับหน้า)

ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�านักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ากัด (23 – 34)
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นักวิจัยจะตองระบุใหชัดวากรณีที่เลือกศึกษานั้นมีลักษณะที่แสดงความเปนเอกลักษณะ
ในตัวอยางไร หรือมีลักษณะเปนแบบฉบับอยางไร สามารถเขียนบรรยายได กระบวนการเลือกที่จะทํา
ใหเกิดประโยชน คือ ทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัยซ้ํา ๆ จะชวยนักวิจัยมีจุดยึดที่มั่นคงวาการมองหากรณี
และหลักฐานเพื่อการคนหาความชัดเจนตามประเด็นที่มงหมายไว
ุ
การเลือกกรณีศึกษาที่เปนกรณีเดียวหรือหลายกรณีเปนประเด็นสําคัญ เพราะจะไดกําหนด
หนวยวิเคราะหไดถูกตอง เชน การศึกษากรณีทเี่ ปนหนวยงานในองคกรหนึ่ง หรือโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งแสดงถึง
การมีหนวยวิเคราะหอยางนอยสองระดับ ไดแก ระดับผูปฏิบัติ และระดับผูบริหาร ซึ่งจะเห็นการเพิ่ม
ความซับซอนและขนาดของขอมูลที่ตองเก็บและวิเคราะห
จุดเดนของการวิจัยกรณี คือการใชแหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย นักวิจัย
จะระบุลวงหนาวาหลักฐานอะไรที่ตองเก็บมาวิเคราะหบาง และวิธีวิเคราะหกําหนดไวลวงหนาเชนกัน
เพื่อตอบคํ าถามวิจั ย ขอมูลมีทั้ งขอมูลเชิง คุณภาพ และขอมูลเชิง ปริมาณตามหลักฐานที่ตองการ
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลมีความหลากหลายทั้งการสํารวจ การสัมภาษณ และการทบทวนหรือวิเคราะห
เอกสาร การสังเกต ตลอดจนการเก็บขอมูลที่เปนวัตถุ
นักวิจัยจะตองออกแบบการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนวิธีการที่ถูกตองตลอดชวงเวลา
ของการออกแบบ นักวิจัยตองทําดวยความมุงมั่นที่จะสรางงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพทั้งดานความตรงภายใน
ความตรงภายนอกและนาเชื่อถือดวย การสรางความตรงตองมีขอมูลจากการวัดที่ถูกตองตามมโนทัศนที่ศึกษา
สําหรับความตรงภายใน (Internal validity) แสดงใหเห็นวาภายใตสถานการณเฉพาะๆ จะเชื่อมโยง
ไปยังอีกสถานการณหนึ่ง และตองใชหลักฐานหลายๆ ชิ้น จากแหลงตางๆ เพื่อทําใหเห็นความจริงที่เสาะหา
นักวิจยั พยายามสรางหวงโซหลักฐานตามหาความจริงตรวจสอบยอนไปยอนมา
สวนความตรงภายนอก (external validity) เปนสิง่ ที่สะทอนวาขอคนพบสามารถอธิบายแผขยาย
ไปยังกรณีอื่นหรือไม อยางไร ถาขอคนพบสามารถอธิบายไดกวางไกล มากผูคน หลากพื้นที่ อยาง
นาเชื่อถือ ความตรงภายนอกของการวิจยั นัน้ ๆ ก็ยงิ่ มาก เทคนิคทีใ่ ชทีท่ าํ ใหเกิดความตรงภายนอกสูงทีพ่ บ
เชน การตรวจสอบกรณีศึกษาแบบไขว(cross-case examination) และการตรวจสอบภายในกรณี
(within-case examination) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความคงเสนคงวา ความถูกตอง และความคมชัดของการวัดผล
ภายในงานวิจัยนั้น ทําใหการตรวจสอบผลดวยกระบวนการที่ใชในการวิจัยนั้นทําไดอีก การออกแบบ
การวิจัยกรณีศึกษาที่รอบคอบจะสรางความมั่นใจ รายงานเปนเอกสารที่ดีและสามารถนําไปทําซ้ํา
และไดผลเหมือนเดิม
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3 รยม าร บ อม
การวิจัยกรณีเปนกระบวนการสรางขอมูลมากมายจากการเจาะจงแหลงขอมูลลวงหนาทั้งหมด
ดังนั้น จะตองมีระบบการจัดการกับขอมูลที่ดี ตรวจสอบความเพียงพอ ความครอบคลุม เพื่อปองกัน
การเก็บขอมูลมากเกินความจําเปน หรือหลงประเด็นจากคําถามวิจัย นักวิจยั จะเตรียมฐานขอมูลเพื่อชวย
การจัดหมวดหมูขอมูล คัดแยกและจัดเก็บอยางเปนระบบ พรอมที่จะนํามาวิเคราะหภายหลังได
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ผูวิจัยมีผูชวยเก็บขอมูล นักวิจัยเตรียมกิจกรรม กอบรมทีมนักวิจัยของตน
โดยสรางแบบวิจยั ที่ชัด (clear protocols) และกระบวนการไวลวงหนาสําหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม
กปฏิ บั ติ นํ า รองจริ ง ๆ เพื่ อ ปองกั น ปญหาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายในสาระของการอบรม ผู เก็ บ ขอมู ล
ประกอบดวยการสรางความเขาใจการวิจัยกรณีศึกษานั้นๆ ความหมายในคําศัพทเฉพาะ กระบวนการ
และวิธีการตางๆ กผูเก็บขอมูลใหใชวิธีการทั้งหลายอยางถูกตองดวย สอนใหใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ
สามเสา ตัวโครงการ กอบรมผูเก็บขอมูลจะสอนทุกขั้นตอนจนถึงการเขียนรายงาน ตลอดจนใหรูถึง
กรอบเวลาในแตละขั้น นักวิจัยที่ดีจะ ก นทุกขั้นตอน และศึกษาท ษ ี และ กทุกขั้นตอนเพื่อสราง
ความมั่นใจในคุณภาพการวิจัย
4 าร บ อม า ส าม
หลักฐานของการศึกษากรณี มีแหลงที่มา 6 แหลง
1. เอกสาร
2. บันทึกเชิงประวัตศิ าสตร
3. จากการสัมภาษณ
4. การสังเกตโดยตรง
5. การสังเกตอยางมีสวนรวม
6. ขอมูลรูปธรรมที่จบั ตองได
นักวิจัยตองรูวาจะใชแหลงขอมูลเหลานี้อยางไร แตละแหลงมีวธิ กี ารใหไดมาซึง่ ขอมูลแตกตางกัน
บางครั้งจําเปนตองใชหลายแหลงเพื่อใหไดหลักฐานที่อธิบายสิ่งเดียวกัน บางครั้งการรวบรวมขอมูล
อาจจะมีการติดตามหรือติดพันเปนลูกโซเพื่อโยงใยใหไดสิ่งที่ตองการอธิบาย ผูวิจัยจึงตองใชหลักการ
พิ จ ารณาเลื อ กดวยความเขาใจ และตองใหไดความหมายกั บ การเพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพที่ อ ธิ บ ายได
รายละเอียดของแหลงขอมูลทั้ง 6 มีดงั นี้
1. อ สาร
เอกสารที่เกี่ยวของ โดยปกติมีหลายแบบ ควรเลือกเอกสารที่มีขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวม
อยางมีแผน เชน จดหมาย บันทึกชวยจํา และเอกสารเพื่อการสือ่ สารแบบตางๆ
8
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1. ประกาศ บันทึกประชุม และรายงานเหตุการณตางๆ
2. เอกสารดานการบริหาร
3. รายงานการประเมิน
4. ขาว หรือบทความ บทวิจารณจากหนังสือพิมพ
นอกจากนีย้ งั มีเอกสารอื่นๆ ทีน่ าจะพิจารณา อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบางแตนักวิจัย
ตองวิเคราะหถึงสาระวาจะรับมาหรือไม
สิ่งที่สําคัญที่สุดของการใชเอกสารสําหรับการศึกษากรณี คือ เพื่อหาหลักฐานที่สนับสนุน
(Corroborate) และขอโตแยง (Argument) กับแหลงอื่น ประโยชนการใชมีหลายประการเชน
− ตรวจสอบความถูกตองของตัวสะกดและชื่อองคกรที่กลาวถึงในบทสัมภาษณ
− เอกสารอาจใชสาระขยายขอมูลจากแหลงอื่น แตถาเราพบวาสาระมีความขัดแยง
ก็จะมีโอกาสที่เราจะตรวจสอบหาความจริงตอไป
− เราสามารถใชงานที่อางอิง
จากที่กลาวมา จะเห็นประโยชนมากมาย นับวา เอกสารมีบทบาทที่ชัดเจน ในกระบวนการเก็บ
ขอมูลของการศึกษากรณี
2. บ
ิ ร ิ าส ร
บันทึกที่นํามาใชเปนขอมูลหลายลักษณะเชน ขอมูลจาก ายงานบริการในชวงเวลาหนึ่ง
จํานวนและลักษณะขอมูลขององคกร เชน ผังงานบริหาร งบประมาณในชวงเวลาหนึ่ง ขอมูลจากการสํารวจ
เชน สํามะโน หรือเปาหมายอื่นๆ ในกรณีศึกษากรณีบุคคล บันทึกเชิงประวัติศาสตร อาจเปนประวัติ การเจ็บปวย
สภาพโรคาพยาธิ ที่คนไดจากระเบียนคนไข หรือ ระเบียนที่โรงเรียนเก็บสะสมไว
ขอมูลลักษณะเชนนี้ อาจเชื่อมโยงใหเห็นสถานการณที่เกี่ยวของกับกรณีที่กําลังศึกษา
ขอมูลเหลานี้นักวิจยั ตองพิจารณาถึงความเกี่ยวของของสาระที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางสมเหตุสมผล
3. ารสม า
การสัมภาษณเปนแหลงขอมูลที่สําคัญมาก การสัมภาษณเปนการสนทนาที่แนะใหคิดตาม
บุคคลที่เปนกรณีศึกษามากกวาการตั้งคําถามเตรียมรอคําตอบอยางเดียว เพราะการศึกษากรณีนักวิจัย
ตองการคนหาความจริงที่ซับซอนและเจาะลึก การสัมภาษณจึงประกอบดวยงานที่ตองทํา 2 งานคือ
(1) เกาะติดการคนหาแบบแผน และ(2) ถามคําถามที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงของการสนทนาโดยไม
ยึดติดกับความคาดหวังเพื่อเสริมแบบแผนใน (1) ดังนั้นการสัมภาษณจึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ซึ่ ง จะทํ า ใหนั ก วิ จั ย ไดขอมู ล สดจากการตอบหรื อ แสดงออกของผู ถู ก สั ม ภาษณตามจริ ง ของผู นั้ น
ลักษณะของผูถูกสัมภาษณบางคนมีลักษณะเอื้อเ อขอมูลมากกวาที่จะตอบเฉพาะอยางจํากัด
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เราถือวาเปนบุคคลผูมีขอมูลรอบดานจริงๆ (Key informants) ทําใหนักวิจัยสามารถแกะรอยไปสูความจริง
ที่ซบั ซอนไดงาย
การสัมภาษณอีกแบบ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Focused interview) มักจะใชเมื่อมี
ชวงเวลาเก็บขอมูลสั้น ประมาณสัก 1 ชั่วโมง นักวิจัยยังคงใชคําถามแบบปลายเปด แตเตรียมคําถาม
เปนชุดไว ถามแบบตอเนื่องตามติดในประเด็นเดิม นักวิจัยตองซักซอมการถามอยางดีเพื่อไมใหเรงรัด
จนกลายเปนการถามนํา การสั ม ภาษณอาจใชอุ ป กรณบั น ทึ ก เสี ย งชวยดวยก็ ไ ด แตไมควรใช
เมื่อผูถูกสัมภาษณไมยินยอม หรือผูสัมภาษณเองไมมีความชํานาญพอ ซึ่งจะทําใหรบกวนการ ง
และการไมมีทกั ษะใชเครื่องบันทึกขอมูลก็ทาํ ใหไดขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณไดเชนกัน
4. ารส
ย ร
การเก็ บ ขอมู ล ที่ ต องลงไปเก็ บ ในขณะมี ก ารปฏิ บั ติ หรื อ เรี ย กวามี กิ จ กรรมภาคสนาม
นักวิจยั พิจารณาแลววา เปนขอมูลที่มีประโยชนตอการอธิบายพ ติกรรมหรือเหตุการณ เปนหลักฐานสําคัญ
ที่จะตอบคําถาม
การสัง เกตอาจสัง เกตอยางเปนทางการ หรือ อยางไมเปนทางการขึ้น อยู กับ เหตุผ ล
ความเหมาะสมที่นักวิจัยตองพิจารณา ขอมูลจากการสังเกตเปนสารสนเทศเสริม เพื่อความชัดเจนของหัวขอ
เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของการสังเกต การสังเกตตองมีการสังเกตมากกวา 1 ครั้ง หรือมีผูสังเกต
มากกวา 1 คน
5. ารส
บบมส ร ม
เปนวิธีที่มีเทคนิคเฉพาะของการสังเกตที่ผูวิจัยลงเก็บขอมูลจะแสดงบทบาทในเหตุการณ
ภายในสังคมเล็กๆ เพื่อใหมีสวนเขาไปรวมในกิจกรรมที่บุคคลเปาหมายอยู ทําใหไดขอมูลตรงตามบริบท
ในขณะนั้ น เชน การไปเยี่ ย มบานนัก เรี ย นตามภาระงานของครู แตครูจ ะใชโอกาสนั้ น ใหคํา ถาม
ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูเปนขอสนทนา หรือ เขาไปสังเกตพ ติกรรมความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะถึงบาน
ขอมูลการเขาไปมีบทบาท จะมีความจริงของการแปลความหมายที่เชื่อมโยงกับบริบทและเวลา การวิจัย
เชิงสํารวจอาจเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม หรือสัมภาษณอยางรวดเร็วตามขอคําถามจะมีคุณภาพต่ํากวา
แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลโดยการสังเกตอยางมีสวนรวมก็มีขอจํากัดทั้งโอกาสและเวลาที่ใช
ดังนั้น การวิจัยกรณีเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับกรณีอาจจําเปน ทั้งนี้อยูที่การตั้งคําถามและการคาดหวัง
การใชประโยชนหรือคุณคานั่นเอง
6. อม ร ธรรม บ อ
หลักฐานประเภทมีทั้งที่เปนวัตถุ หรือหลักฐานที่สื่อสะทอนถึงวั นธรรม หรือพั นาการ
ดานความคิดตางๆ ถือเปนรองรอยที่จะเชื่อมโยงกับขอมูลบางอยาง เชน ขอมูลจากการสัมภาษณ หรือสนทนา
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ผูวิจยั จะพบไดจากการเยี่ยมพื้นที่ หรืออยูในฐานปฏิบัตกิ าร ตัวอยางที่เปนประสบการณของผูเขียนเมื่อ
ไปโรงเรี ย นแหงหนึ่ ง ที่ กํา หนดเปนกรณี ที่ ไ ปศึ ก ษา เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการใชครู การวิ จั ย ชิ้ น นี้
เปนพหุกรณี 2 ระดับ คือ มีโรงเรียนที่ศกึ ษา 2 โรง ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รวม 6 โรงเรียน
ขอมูลที่จะกลาวเปนตัวอยางมีรองรอยที่นาสนใจมาก ผูวิจยั พบชุดอุปกรณของชางตัดผม มีทั้งกระจกติดผนัง
เกาอี้ และปายบอกกิจกรรมอยูในสภาพที่ถูกทิ้งบนพื้น 2 ชิ้น สวนชิ้นที่สามก็แขวนอยู ณ ที่เคยแขวน
แตตะขอเกี่ยวเหลือตัวเดียว ปายจะแกวงไปมาเมื่อลมพัด และคิดวาในไมชาก็จะหลนมาอยูกับเกาอี้ขาหัก
ในชุดของมัน ความหมายของหลักฐานนี้ไดจากการสนทนากับผูชวยผูอํานวยการที่พาชมโรงเรียน
ดวยการตั้งคําถามของนักวิจัย วา “นีอ่ ะไร” “นัน่ อะไร” “เหตุการณนีเ้ กิดเมื่อไร” “การเปลี่ยนแปลงเกิดเมื่อไร”
“มีความพยายามใชประโยชนจากสิ่งนี้อีกหรือไม” “โรงเรียนมีกิจกรรมทดแทนสิ่งนี้หรือไม” “ทําไม”
บทสนทนาเปนชุด เปนโอกาสที่ไดเขาใจสภาพการบริหารในโรงเรียน ประสิทธิภาพการใชครู และการกํากับ
ดูแลของระบบการบริหารตั้งแตหนวยเหนือระดับตางๆ ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็นแหลงขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง
และวิธีการคนหาความจริงแบบสามเสา ทําใหการตีความและไดรายงานดวยความมั่นใจ
5 ร มิ
ิ รา อม
าร ิ รา าย ร (Within-case analysis) ตัวอยางการศึกษากรณีโรงเรียนรักการอาน
นักวิจัยศึกษาเอกสารของแตละกิจกรรมยอยเสมือนเปนกรณีที่แยกจากกัน เพื่อพิจารณาแบบแผน
ในลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของแตละกรณี นักวิจัยแตละคนเตรียมเขียนรายงานในรายละเอียด
แตละกรณี จัดหมวดหมูของคําถามและคําตอบ และตรวจสอบขอมูลเพื่อวิเคราะหความเหมือนและความตาง
ตอไปการวิเคราะหขามกรณี (Cross-case analysis) นักวิจัยตรวจสอบคูกรณีทีละคู (กิจกรรมยอย
ทีละคู) จัดหมวดหมูความเหมือนและความตางในแตละคู จากนั้นนักวิจัยตรวจสอบความตางในคูเหมือน
และความเหมือนในคูตาง ขณะที่ตรวจสอบแบบแผนจะเห็นหลั กฐานที่ แสดงความขั ดแยงชัดเจน
นั กวิ จัย จะตามไปสั ม ภาษณเพื่ อ ยื น ยั น ขอมู ลที่ถู กตอง เพื่ อมัด หลั ก ฐานใหแมนมั่ น กับ การอธิ บาย
ความสัมพันธในการตอบคําถามวิจยั ที่ตั้งไว
นักวิจัยตองตรวจสอบขอมูลดิบดวยหลักเหตุผลของการตีความ วาเพียงพอที่จะสรุปเพื่ออธิบาย
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกรณีเปาหมาย และผลตามที่ตั้งคําถามไวแตตน ตลอดเวลาที่อยูใน
กระบวนการเก็บขอมูลตองประเมินและวิเคราะหไปดวย ควรมองหาโอกาสที่จะสรางความเขาใจใหมๆ
วิธีการศึกษากรณีจะชวยใหนักวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลแบบสามเสาที่จะทําใหขอคนพบและ
ขอสรุปที่มีความชัดเจนยิ่งๆ ขึ้น
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นักวิจัยจะจัดหมวดหมูทําตารางใหเห็นความสัมพันธขอมูล จัดรวมขอมูลเพื่อเริ่มนําเสนอ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา แลวทําการตรวจสอบทวนความจริงที่ได ดูขอขัดแยงที่มี ขั้นนี้อาจจะ
ทําการสัมภาษณซ้าํ เจาะลึกถาจําเปน และสอบทานกับขอมูลสําคัญจากการสังเกต
อาจใชแผนผัง แผนภูมิแ บบตางๆ ที่เ หมาะสมประกอบการนํา เสนอ จะเพิ่ม ความชัดเจน
การไดขอมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพจะทําใหเกิดความกระจางในการอธิบาย
เทคนิ ค การตรวจสอบจากผู วิ จั ย หลายคนก็ ส ามารถเสริม การอธิ บ ายความหลากหลาย
ของขอสรุปได ถาพบความขัดแยงของขอสรุป แสดงวาตองวิเคราะหในระดับที่ลึกเพื่อคนหาคําอธิบาย
ที่ชัดเจน
ถาพบหลักฐานที่ปรากฏมีความขัดแยงกัน การคนหาจุดที่ขัดแยงก็ตองทํา หาใหพบ นักวิจัย
จะใชหลั ก ฐานและพิ จ ารณาตี ค วามอยางเปนธรรม เพื่อ ใหไดขอสรุ ป ตอบคํา ถาม “อยางไร” และ
“ทําไม” อยางถูกตอง สวนนี้เปนขอคนพบที่มีคุณคามาก เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
และนําไปสูการตัดสินใจใชความรูอยางระมัดระวัง นับวาเปนการลดการเสี่ยงที่ไดจากการพบหลักฐาน
เชิงประจักษ
6 ย ราย า ิ ย
ในรายงานวิจัยควรกลาวขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกคน กลาวถึงปญหาและคําถามวิจัย บรรยาย
วิธีการที่ใช และจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ บรรยายการเก็บรวบรวมขอมูล และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล
และสรุปคําตอบของคําถามทุกขอ รวมถึงขอเสนอแนะการศึกษาตอไป ลักษณะสําคัญของการรายงาน
วิจัยแบบนี้ คือ การเลาเรื่องซ้ําทวนในเรื่องเฉพาะที่สัมพันธกับประสบการณที่สําเร็จหรือที่ผิดพลาด
โดยการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บขอมูลและตอบคําถาม หรือวิจารณโดยตรงในประเด็น
ที่ไมชัดเจน นัก วิจัยอาจคัดลอกขอความที่เปนประเด็น ที่วิจารณ และชี้ใหเห็น จุดที่ตองเก็บขอมูล
มาตรวจสอบแบบสามเสา ในรายงานจะเสนอขอคนพบทั้งที่เปนความสอดคลองและความขัดแยง
กับวรรณคดีที่ทบทวนมา ขอสรุปของรายงานวิจัย เสนอทั้งแนววิจัยเพื่อการพั นาหรือขอเสนอแนะ
เพื่อวิจัยตอไป ทั้งนี้จะทําใหนักวิจัยอื่นที่สนใจนําผลการวิจัยไปประยุกตในชุมชน หรือเครือขายตอไป
ผลการวิจยั ควรมีการเผยแพรและใหทั่วถึงยังผูมีสวนรวมทุกคน
การรายงานกรณีศกึ ษาเปนการนําเสนอผลการแปลงขอมูลที่ซับซอน เปนการบรรยายที่เขาใจงาย
ชวยใหผูอานสามารถตั้งคําถามและตรวจสอบ และเขาใจถึงเปาหมายของรายงาน ผูอานมีความมั่นใจ
ในทุกเรื่อง ทุกประเด็นตามที่ไดอาน มีการสื่อสารที่ชัดเจนอธิบายขอบเขตของกรณีและเนนจุดขัดแยง
เปนพิเศษ กลาวโดยสรุป การเขียนรายงานการวิจัยก็คือการฉายภาพปญหาที่ซับซอนสรางประสบการณ
แกผูอาน ใหสามารถเชื่อมโยงกับขอคนพบใหมได
12
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เทคนิคการเขียนรายงาน จะเขียนแยกเปนบทหรือเขียนตามลําดับกาลเวลาก็ได บางคนเขียน
เปนเรื่องเลา ในขณะที่เตรียมการเขียนนักวิจัยจะตรวจสอบเอกสารอยางพินิจพิเคราะหเพื่อหาจุด
ทีไ่ มสมบูรณ นักวิจัยจะใชผูอานหลายกลุมชวยอานและวิจารณฉบับรางกอน แลวใชขอวิจารณปรับปรุง
รายงาน แกไขใหมีความสมบูรณ ผูที่จะใหอานวิจารณนาจะมีนักเขียนบทความ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ศกึ ษา
Stake (1995,122-125) เลาสไตลการเขียนรายงานไวอยางนาสนใจ ดังนี้
เริ่มดวยการสรางแผนการเขียนใหปรากฏชัดเจนและพรอมใช ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 1
กําหนดสิ่งที่จะรายงานเปน 7 สวน
1. บันทึกภาพ/เหตุการณ/เรื่องราวที่เกี่ยวของ
2. ระบุประเด็น จุดประสงค และวิธีการศึกษา
3. บรรยายเพิม่ เพื่อใหความหมายกับ กรณี บริบท
4. บรรยายการวิเคราะหและสาระที่พบ
5. บรรยายรายละเอียด อางอิงเอกสาร ขอความสําคัญที่คดั ลอกไว แสดงขอมูลที่เก็บสามเสา
6. การยืนยัน
7. สงทาย
ลองทําตารางตามตัวอยางของ Stake มีรายการที่เตรียมเขียนรายงาน 7 สวน ในชองขวา
เปนสาระตามที่ตั้งใจใหปรากฏในรายงาน ชองขวามือนี้จะยังไมเติมอะไรจนกวาจะเริ่มบันทึกขอมูล
จากการสังเกต สัมภาษณ ไดความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ควรพิจารณา ตารางนี้นาจะเตรียมไวแตเนิ่นๆ
เมื่อเริ่มลงมือทําวิจัย จากนั้นเมื่อประมวลและจัดระเบียบขอมูลเรียบรอยแลว ก็จะมองเห็นสิ่งที่จะเติม
ลงในแตละสวนดวยความเขาใจจนไดสาระเต็มทุกชองแลวก็ลงมือเขียน การเขียนแบบเลาเปนเรื่อง
และสุดทายผูเขียนเองเกิดความเขาใจเรื่องไดตลอดจากการเขียนนั่นเอง
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ตารางที่ 1 แสดงสาระเพื่อเขียนรายงานตามตัวอยางของ Stake
แผนการเขียนรายงาน 7 สวน
สาระตามที่ตงั้ ใจในรายงาน
บัน ทึ ก ภาพ/เหตุ ก ารณ/เรื่ อ งราวที่ ฉันตองการใหผูอานไดประสบการณมากๆ สามารถรับรู
เกี่ยวของ
และเขาถึงสภาพสถานที่และเวลาที่กาํ หนดในกรณีที่ฉัน
ศึกษา
ระบุ ป ระเด็ น จุ ด ประสงค และ ถึงแมวาผูอานสวนใหญจะไมสนใจวิธีที่ฉันใช แตฉันก็
วิธกี ารศึกษา
ตองบอกใหเขารูวา การวิจัยดําเนินไปอยางไร ฉันเปน
ใคร และฉันคิดถึงอะไรและทําอยางไรที่จะใหเขาใจกรณี
ที่ฉนั ศึกษา
บรรยายเพิ่มเพื่อใหความหมายกับ ฉัน ตองการเสนอขอมู ลที่คอนขางชัดเจน มีขอโตแยง
กรณี บริบท
นอย จะตองมีการตีความในระดับที่เห็นความเชื่อมโยง
ไมใชขอมูลดิ บๆ ถาหลักฐานมีขอโตแยง ฉั นจะเสนอ
ขอโตแยง พรอมหลักฐาน
บรรยายการวิเคราะหและสาระที่พบ อาจจะอยูระหวางทางที่ศึกษา ฉันอยากจะเสนอผลการ
วิเคราะหเหตุการณและบริบทที่ซับซอนที่มีความสําคัญ
(key issues) เพื่ อ เขาใจกรณี ที่ ศึ ก ษา อาจคนควา
ความรูจากกรณีอื่นมาเทียบเคียง
บรรยายรายละเอียด อางอิงเอกสาร บางประเด็นมีปญหาตองติดตาม ขอมูลที่มีการติดตาม
ขอความสํา คั ญ ที่ คั ด ลอกไว
ยืน ยั น ฉั น จะชี้ แ จงวาอะไรที่ ไ ดตรวจสอบโดยเฉพาะ
แสดงขอมูลที่เก็บสามเสา
ขอมูลจากการเก็บสามเสา แลวจึงสรุป
การยืนยัน
เปนความตั้งใจของฉันที่จะใหผูอานพิจารณาสาระวา
เขาเกิ ด ความรู จากผลการศึ ก ษากรณี นี้ อ ยางไร
เขามองเห็ น ประโยชนที่ จ ะนํา ไปดั ด แปลงหรื อ ไม
ฉันอยากสรุ ป ความรูสึก ความเขาใจในกรณีที่ศึ ก ษา
ในระดับความเชื่อมั่น ถึงแมอาจมีการเปลี่ยนไปจากเดิม
สงทาย
ฉันอยากจะจบดวยบันทึกที่จะ ากผูอานวา รายงานที่
อานก็เปนเพียงการคนพบของคนๆ หนึ่งในสิ่งที่มีความ
ซับซอน

สรุปสาระของรายงาน ควรประกอบดวย
− คําอธิบายกรณีที่ศกึ ษา
− วัตถุประสงคหลักของการศึกษา
− วิธกี ารแสวงหาความจริง
− ธรรมชาติของสภาพแวดลอม
ความยาวของรายงานไมสามารถกําหนดตายตัว ขึน้ อยูกับคําถามทีน่ กั วิจยั กําหนด และ
ลักษณะของกรณี แตมีหลักวาควรสัน้ แตครอบคลุมสาระสําคัญดังกลาว
า อ ราย า
Stake (1995,131) แนะนําใหวิจารณรายงานที่เขียนเองหรือใหผูอานที่สนใจชวยวิจารณ มีรายการ
ใหพิจารณาดังนี้
1. รายงานฉบับที่อาน อา ายเพียงไร
2. การเรียบเรียงดี แตละประโยคเหมาะสมดี เสริมสาร
ม
3. รายงานนี้ม รอบม
(เชนมี themes หรือ issues)
4. ประเด็นตางๆพั นาขึ้นดวยวิธีที่มี ามสม
ทางวิชาการ
5. กรณีที่ศึกษามีการให าม มายชัดเจน
6. การเสนอเปนเรื่องราว
7. ผูอานไดรับสาระที่มาจากประสบการณที่ชัดเจน
8. แทรกการอางอิงอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
9. หัวเรื่อง รูปภาพ หลักฐาน ภาคผนวก ดัชนี ใชอยางมีประสิทธิภาพ
10. มีการตรวจทานรายงานดี มีความสละสลวยเรียบรอย
11. ผูเขียนแสดงการยืนยันผลหรือไมตีความเกินจริง
12. การเสนอสภาพแวดลอมเพียงพอ
13. เสนอขอมูลดิบเพียงพอ
14. แหลงขอมูลไดรับการเลือกอยางดีและมีจาํ นวนเพียงพอ
15. ขอมูล และการแปลผลไดผานการตรวจสอบแบบสามเสา
16. บทบาทของนักวิจัย และทัศนะที่แสดงใหปรากฏใชได
17. กลุมเปาหมายผูอานที่ตั้งใจมีความชัดเจน
18. มีความเปนธรรม และไมลําเอียง
19. ความตั้งใจสวนตัว ไดมีการตรวจสอบ
20. แตละบุคคลอยูในภาวะเสี่ยง

มาก
มาก
ใช
ใช
มาก
มาก
ใช
ใช
มาก
ประณีต
ใช
ใช
มาก
ใช
ใช
ดี
ใช
ใช
ใช
ใช

ปานกลาง
ปานกลาง
เล็กนอย
เล็กนอย
ปานกลาง
บางที
เล็กนอย
เล็กนอย
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
เล็กนอย
ปานกลาง
ไมชัด
เล็กนอย
เล็กนอย
บางที
เล็กนอย
เล็กนอย
เล็กนอย

ยาก
ไมเหมาะ
ไมมี
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นอยมาก
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ไม
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ไม
ไมมี
นอย
ออน
ไม
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ไม
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า

าร ิ ย
การพิจารณาคุณภาพของการวิจัยกรณี มีหลักเกณ เดียวกันกับการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยที่
ใชระเบียบวิธีอื่นๆ คือ มีคุณคา (Trustworthiness) คํานี้มีความหมายถึงสิ่งที่เปนคุณคาอันเกิดจากความ
ถูกตอง มีคุณธรรม มักจะพูดวา “เปนที่เชื่อไดวาสิ่งนี้ควรแกการยกยอง ชื่นชม มีคายิ่ง” ดังนั้น เมื่อ Guba
(1981 อางใน Mills,2003 pp 78-81) กลาวถึง ขอคนพบจากการวิจยั วามีคายิ่ง เขาหมายถึงไดองคความรู
ที่สามารถนําไปสรางสรรคประโยชนไดจริง แนวทางการปฏิบัติที่นักวิจัยจะทําใหเกิดคุณภาพที่แทจริง
มีทุกขั้นตอน พิจารณาดวยเกณ ความตรงของการวิจัย (Criteria for validity of case study research)
4 ขอ ดังนี้
1. าม า อถอ อ าร ิ ย (Credibility)
หมายถึง รายงานวิจยั นั้นสะทอนถึงความสามารถของนักวิจัยที่เขาถึงความซับซอนของเรื่อง
ที่ศึกษาแลวเสนอใหเห็นความเชื่อมโยงเปนแบบแผนของการอธิบายใหผูอานเขาใจได ทั้งนี้นักวิจัยควรมี
การดําเนินการดังนี้
1) ควรยืดเวลาของการศึกษาและเก็บขอมูลใหยาวพอที่จะเห็นสิ่งที่ซับซอนซอนเรนอยู
ใหทําความเขาใจกับธรรมชาติของสิ่งที่ศกึ ษาเพื่อไมดวนสรุป จนเกิดความผิดพลาดในการตีความได
2) ใหสังเกตดวยความตั้งใจที่จะคนหาสิ่งที่ผิดไปจากที่พบทั่วไป
3) ตั้ ง คํ า ถามหลายหลายแงมุ ม แลวเก็ บ ขอมู ล ที่ ต อบใหครอบคลุ ม แบบสามเสา
(triangulation) เพื่อใหมีหลักฐาน ทั้งที่มีความสอดคลองกับที่มคี วามขัดแยง
4) สรางขอสรุ ปที่ มี แหลงอางอิ งที่ เพี ยงพอ เชื่ อมโยงประเด็ นอยางสมเหตุ สมผล และ
สามารถสอบทานได
2. ามถ อ
ารถาย ย (Transferability)
หมายถึง สาระที่บรรยายมีความหมายที่ลุมลึกภายในสภาพความจริงของบริบท เนื่องจาก
นักวิจัยกรณีไมประสงคคนหาความจริง (truth) เพื่อแผขยาย (generalize) ในระดับกวางเกินสภาพบริบท
ในกรณีที่เลือก ดังนั้น เกณ คุณภาพของการวิจัยจึงวัดที่ความถูกตองของการรายงานที่นักวิจัยสามารถ
พั นาการบรรยายที่สอดคลองกับบริบท Guba ไดแนะนํานักวิจยั ดังนี้
1) รวบรวมรายละเอียดขอมูลที่ทําใหนํามาเปรียบเทียบบริบทที่ศึกษา(เชน รายละเอียด
บรรยายบริบทของหองเรียน ของโรงเรียน) กับสภาพบริบทที่นาํ มาโยงเทียบกันได
2) พั นาการบรรยายบริบทที่มีรายละเอียดพอที่จะบรรยายสรุปดวยการเทียบเคียงกับ
บริบทที่มีสภาพเปรียบเทียบกันได
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

“โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

กว่าหนึ่งทศวรรษที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มีหลักสูตรในโครงการ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยกิจกรรมพหุปัญญา
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
กิจกรรมโครงงานบูรณาการสำาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีแนวคิดทีจ่ ะส่งเสริมการจัดหลักสูตร
ให้นักเรียน ของโรงเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยความ “ดี ... เก่ง .... สุข” และการจัดหลักสูตรดังกล่าว
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรียนกล่าวคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นนักเรียน
ใหม่ของทางโรงเรียน ควรได้รับการส่งเสริมปัญญารอบด้านอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ค้น
พบความสามารถของตนเองและครูจะได้ข้อมูล เพื่อส่งเสริมนักเรียนเฉพาะด้านได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้น เริ่มมีการปรับตัวเข้ากลุ่มและอยู่ร่วมกัน โรงเรียน
จึงออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้ ตระหนักถึงการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การยอมรับฟังความคิด
เห็นของผู้อื่นและการมีจิตตระหนักรู้ถึงความสำาเร็จของกลุ่มและการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองรวม
ถึงการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่มจนกระทั่งกลุ่มของตนเองประสบความสำาเร็จจากภารกิจ
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นนักเรียนที่มีความรู้และความถนัด
ทีไ่ ด้รบั การฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ งจากรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เรียนรูก้ ระบวนการกลุม่ สัมพันธ์
และการทำางานร่วมกันมาแล้ว ในชั้นนี้เป็นชั้นที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำาโครงงาน
เพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำาวันโดยใช้ความรู้และกระบวนการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งนักเรียน
ไม่สามารถแยกองค์ความรู้ออกเป็นรายวิชาในสถานการณ์ชีวิตจริง การจัดหลักสูตรดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนานักเรียนให้เติบโตขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่ไปกับการ
จัดการหลักสูตรในโครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์นนั้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปทุมวัน ยังประสบความสำาเร็จในการขับเคลือ่ นและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ งและสมำา่ เสมอสอดคล้อง
กับแนวทางส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) อีกด้วย

สร้างสรรค์งานโรงเรียนนักคิด

กิจกรรมพหุปัญญ� หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนกำาหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน
เข้าร่วมทุกวันจันทร์คาบเรียนที่ ๗ – ๘ ตลอดปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑
เป็นอาจารย์ผสู้ อน มีการผลัดเปลีย่ นบทบาทกันเป็นผูน้ าำ กิจกรรมหลักและผูด้ แู ลนักเรียนโดยกิจกรรมต่างๆ
มีความมุง่ หมายในการส่งเสริมพหุปญ
ั ญาสำาหรับนักเรียน กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์นน้ั จะมีความแตกต่างกัน
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โดยในหนึ่งกิจกรรมจะมีความสอดคล้องของปัญญาในแต่ละด้านอย่างหลากหลาย มีการประชุมอาจารย์
ประจำาชัน้ เพือ่ ร่วมกันออกแบบกิจกรรม ร่วมกันเป็นผูส้ อนและดูแลนักเรียน รวมถึงการนำาผลทีไ่ ด้จากการ
จัดกิจกรรมมาประชุมเพือ่ พัฒนากิจกรรมให้มคี วามเหมาะสมและมีเนือ้ หาทีท่ นั สมัยกับความรูใ้ นปัจจุบนั
กิจกรรมก มุ มพ หมายถึง กิจกรรมทีโ่ รงเรียนกำาหนดให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ทุกคน
เข้าร่วมทุกวันอังคารคาบเรียนที่ ๗ – ๘ ตลอดปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เป็นอาจารย์ผสู้ อน มีการผลัดเปลีย่ นบทบาทกันเป็นผูน้ าำ กิจกรรมหลักและผูด้ แู ลนักเรียนโดยกิจกรรมต่างๆ
มีความมุง่ หมายในการส่งเสริมกลุม่ สัมพันธ์สำาหรับนักเรียน กิจกรรมในแต่ละสัปดาห์นนั้ จะมีความแตกต่างกัน
โดยในกิจกรรมจะมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาพ ติกรรมของคนอื่นที่มาร่วมกิจกรรม ทดลองและเรียนรู้
เกี่ยวกับพ ติกรรมของตนเองและผู้อื่นโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเสมือนห้องทดลองป ิบัติการ ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ยึดกลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญ ยึดการค้นพบตนเอง เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน
และการนำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มีการประชุมอาจารย์ประจำาชั้นเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรม
อาจารย์ประจำาชัน้ ร่วมกันเป็นผูส้ อนและดูแลนักเรียน รวมถึงการนำาผลทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมมาประชุม
เพื่อพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสมและมีเนื้อหาที่ทันสมัยกับความรู้ในปัจจุบัน
กิจกรรม ร � ร �ก�ร หมายถึง กิจกรรมทีโ่ รงเรียนกำาหนดให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ทุกคนเข้าร่วมทุกวันพุธคาบเรียนที่ ๗ – ๘ ตลอดปีการศึกษา โดยอาจารย์ประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จัดการเรียนรู้ที่จัดประสบการณ์ในการป ิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือน
กับการทำางานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหา วิธีการหาความรู้ความจริงอย่างมีเหตุผล ได้ทำาการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
รู้จักการวางแผนการทำางาน ฝึกการเป็นผู้นำา ผู้ตาม ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิด
ขั้นสูง และการประเมินตนเอง โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการ
ทำากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง นำาไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือป ิบัติ การฟัง และการ
สังเกตจากผู้รู้ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำางานเป็นกลุ่มที่จะนำามาสู่การสรุปความรู้ใหม่
มีการเขียนกระบวนการจัดทำาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม มีการประชุม
อาจารย์ประจำาชั้นเพื่อร่วมกันออกแบบกิจกรรม อาจารย์ประจำาชั้นร่วมกันเป็นผู้สอนและดูแลนักเรียน
รวมถึงการนำาผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมมาประชุมเพื่อพัฒนากิจกรรมให้มีความเหมาะสมและมีเนื้อหา
ที่ทันสมัยกับความรู้ในปัจจุบัน
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยการ
เรียนรู้แบบโครงงาน (Pro e t ase Learning) เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้องกับ
หลักท ษ กี ารเรียนรู้ Constru ti ism (ท ษ กี ารสร้างองค์ความรูใ้ หม่ดว้ ยตนเอง) และการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ (Coo erati e Learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่เริ่มจากการแสวงหาความรู้กระบวน
การคิด และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและสามารถ
เรียนรู้ได้ หากได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน
โดยเปดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน
เพือ่ ให้ผเู้ รียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรูท้ เี่ รียนกับการนำาไปใช้ นอกจากนัน้ แนวทางของการจัด
ทำาโครงงานยังยึดปรัญชาการเรียนรู้ “คิด ทำา จำา แก้ไข พัฒนา” ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์จะยั่งยืน
และต่อเนื่องถ้าได้ยึดกระบวนการเรียนรู้ ลงมือคิด ลงมือป ิบัติและจะทำาให้เกิดการจดจำา แก้ไขปัญหา
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ระหว่างทำาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดการศึกษาในลักษณะของการบูรณาการแบบโครงงาน
นั้นยังสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วยหลัก และ C โดย ในที่นี้
ประกอบด้วย การอ่าน ( ea ing) การเขียน ( riting) และคณิตศาสตร์ ( rit meti ) และ C ประกอบ
ด้วย การคิดวิเคราะห์ (Criti al in ing) การสือ่ สาร (Communi ation) การร่วมมือ (Colla oration)
และความคิดสร้างสรรค์ (Creati ity) การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
และ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามที่กำาหนดไว้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการ
เรียนรูร้ ายบุคคล และเรียนเป็นกลุม่ ตลอดจนผูเ้ รียนพร้อมทีจ่ ะศึกษาแบบบูรณาการในกลุม่ สาระการเรียน
รูต้ า่ งๆได้ จึงได้นาำ แนวทางเรือ่ งการทำาโครงงานมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาในทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้โดยกำาหนดให้นักเรียนทำาโครงงาน และกำาหนดให้มีการเก็บคะแนนจากโครงงานเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวัดและประเมินผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ โดยจะเก็บในลักษณะของการ
ประเมินผลระหว่างภาคเรียนคิดเป็นคะแนนเก็บ ๑๐ คะแนน ซึ่งคะแนนดังกล่าวจะนำาไปรวมกับคะแนน
การสอบปลายภาคเพื่อตัดสินผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป
� ก�รจ ก�ร ร ร กิจกรรม ร � ร �ก�ร
การทำาโครงงานมีขนั้ ตอนการดำาเนินงานหลัก จำานวน ขัน้ ตอน ประกอบด้วย ๑) การเลือกเนือ้ หา
ที่สนใจ ๒) การสร้างโครงงาน ๓) การลงมือป ิบัติงาน พัฒนาโครงงาน ) การรายงานผลการดำาเนิน
โครงงาน จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนการทำาโครงงาน ได้ดงั แผนภูมทิ ี่ ๑ ซึง่ เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการสำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยความร่วมมือของอาจารย์
ประจำาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง รวมถึงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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รปธรรมท่ าค มิ
ิ

ร ร �หร ก ร ร
ม ม ก �
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลายและเป็นพื้นฐานสำาคัญในการเรียนรู้
๒. นักเรียนมีความสามารถในการทำางานร่วมกันและได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
๓. นักเรียนได้เรียนรูผ้ า่ นการทำาโครงงานบูรณาการซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน
ิ
ร ร �หร �จ�ร
ก�รปร ปรุ ห
๑. อาจารย์ได้รว่ มมือรวมพลังกันเรียนรูใ้ นลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากอาจารย์ประจำาชั้นทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมระดับชั้น
ต้องมีกระบวนการประชุมเพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันของแต่ละระดับชั้นการป ิบัติที่มี
เปาหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกในชุมชนวิชาชีพ มีการเปดรับ
การชีแ้ นะการป บิ ตั งิ าน และการสนทนาทีม่ งุ่ สะท้อนผลการป บิ ตั งิ าน ดังทีค่ รุ สุ ภามีแนวทางการส่งเสริม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
LearningCommunity : PLC)
๒. การทำางานร่วมกันเป็นทีมจะทำาให้งานเกิดความสมบูรณ์และมีรายละเอียดทีด่ มี ากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
อาจารย์ประจำาชั้นซึ่งมาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความสามารถและความถนัดเฉพาะที่
แตกต่างกันไป และการประชุมจะส่งผลให้ได้แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น
ก�ร �
พร ก�รพ �
๑. เรียบเรียงและเผยแพร่หนังสือ “การจัดการเรียนรูโ้ ครงงานบูรณาการด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม ๒” เดือนมกราคม ๒ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนึง่ ของผลงานในโครงการ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังโรงเรียน
และหน่วยงานสถานศึกษาจำานวนมาก รวมถึงห้องสมุดคุรุสภาด้วย
๒. นำาเสนอและเปดโอกาสให้ผู้ขอเยี่ยมชมโรงเรียนเรื่องการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและขอ
ความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนเกีย่ วกับ “โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” จากอาจารย์ ในโรงเรียนต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาโท รวมถึงดุษ บี ณ
ั ติ ในการขอเก็บข้อมูลเรือ่ งการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบเพือ่ พัฒนา
นักเรียน
๓. นำาเสนอแนวทางในการจัดโครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แก่โรงเรียนเทศบาล นครเชียงราย ในโครงการบริการวิชาการแก่อาจารย์ ในวันที่ – ๑๐
มีนาคม ๒ ๐
. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้ดาำ เนินการเผยแพร่หนังสือ “โครงการ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ในเดือนมีนาคม ๒ ๐
แก่โรงเรียนและห้องสมุดในวงการการศึกษา
. ดำาเนินการจัดอบรมการดำาเนิน “โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” แก่อาจารย์และผูส้ นใจในงานสาธิตวิชาการครัง้ ที่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือน
มิถุนายน ๒ ๐
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บันทึกฉบับนี้ พีม่ กี ลอนประกอบภาพถ่ายให้นอ้ งดาวอ่าน ในภาพคือนักเรียนหญิงคนหนึง่ ก�าลังก้ม
เก็บขยะใต้ต้นไม้หลังห้องท�างานของพี่ พี่ “แอบบันทึกภาพ” ด้วยความรู้สึกตื้นตันใจเพราะมักจะเห็นภาพนี้
เป็นประจ�าทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ แรกๆ ไม่ทนั สังเกต ระยะหลังๆ ลองตัง้ ใจดูกพ็ บภาพเช่นนีท้ กุ เช้า
ภารกิจหนึ่งก่อนเข้าแถว นักเรียนแต่ละห้องต้องช่วยกันดูแลความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
จุดประสงค์คอื ต้องการฝึกนักเรียนให้รจู้ กั รับผิดชอบและเสียสละรวมถึงการท�างานร่วมกับเพือ่ นๆ เพือ่ ส่วนรวม
วันหนึ่งพี่พบนักเรียนหญิงคนนี้ จึงถามว่าไม่เหนื่อยหรือเห็นเก็บขยะทุกเช้า เธอตอบว่าไม่เหนื่อย
เพราะเป็นหน้าที่ท่ีจะท�าให้โรงเรียนสะอาด พี่จึงบอกว่าจะขอประกาศชมเชยหน้าแถว เธอขอร้องว่า
อย่าประกาศชื่อเธอเลย เช้าวันหนึ่งพี่ก็เลยพูดชมรวมๆ ว่ามีนักเรียนหญิงคนหนึ่งอยากให้โรงเรียนสะอาด
จึงเก็บขยะบริเวณทีร่ บั ผิดชอบทุกวัน พร้อมชมเชยนักเรียนส่วนใหญ่ทมี่ คี วามเสียสละเช่นกัน สุดท้ายให้นกั เรียน
ปรบมือพร้อมกันแสดงความยินดีกับสิ่งดีๆ ที่ทุกคนได้ท�าและจะท�าต่อไป
พี่คิดว่าแม้ครูจะมีหน้าที่ส�าคัญคือ การให้ความรู้ แต่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้
เรื่องนี้เป็นนามธรรมหรือเป็นเรื่องของจิตใจที่จ�าเป็นต้องอาศัยเวลาในการบ่มเพาะ “ดัด” ให้นักเรียนรู้สึกว่า
“คุณธรรมและจริยธรรม” เป็นเรื่องจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันกับผู้คนมากมายในสังคม
เรือ่ งหนึง่ ทีพ่ เี่ ห็นว่าครูควรท�าอย่างยิง่ ก็คอื “การให้แรงเสริมหรือก�าลังใจ” ด้วยค�ายกย่องชมเชยให้สงั คมได้รบั รู้
เช่น ตัวอย่างทีพ่ เี่ ล่าข้างต้น หรือเรือ่ งนักเรียนเก็บเงินหรือสิง่ ของมีคา่ ได้ รวมทัง้ เรือ่ งอืน่ ๆ ท�านองนี้ ให้นกั เรียน
ได้รับรู้บ่อยๆ ซึมซับบ่อยๆ เป็นการดัดอย่างช้าๆ ซึ่งพี่เชื่อว่าได้ผลดีกว่าการดัดด้วยการออกค�าสั่งหรือบังคับ
พี่คิดว่า นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้แรงเสริมนอกเหนือจากเงินหรือสิ่งของเป็นรางวัล
อีกตัวอย่างหนึ่ง ที่พี่เห็นว่าแรงเสริมมีส่วนส�าคัญในการพัฒนานักเรียนคือการสอบ PISA
(Programme for International Student Assessment) ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึง่ ปีการศึกษา
ที่ผ่านมาให้นักเรียนสอบภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งมีความซับซ้อนแตกต่างกัน จากการสังเกต
และการสอบถามนักเรียน พี่และครูที่สอนระดับนี้พบข้อสรุปง่ายๆ ว่า
การสอบครั้งที่ 1 ผลการสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุหลักจากการสังเกตขณะนักเรียนสอบและ
ค�าบอกเล่าของนักเรียน คือไม่อา่ นข้อสอบให้ละเอียดรอบคอบ ไม่ตงั้ ใจท�าข้อสอบ
และไม่เห็นความส�าคัญ (หลายคนหลับขณะสอบ)
การสอบครั้งที่ 2 ผลการสอบไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุคล้ายๆ กับการสอบครั้งที่ 1
การสอบครั้งที่ 3 ผลการสอบดีขนึ้ กว่าครัง้ ที่ 1 และ 2 เพราะนักเรียนบอกว่าตัง้ ใจอ่านข้อสอบและ
ตอบค�าถามได้จากการอ่าน
การสอบครั้งที่ 4 ผลการสอบเป็นที่น่าพอใจ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงขึ้น เหตุผลคล้ายๆ กับ
การสอบครั้งที่ 3
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พี่ขอบอกน้องดาวว่าหลังรู้ผลการสอบครั้งที่ 1 ครูผู้สอนและพี่ใช้การ “ต่อว่านักเรียน
แบบเหมารวมทัง้ ห้องทีไ่ ม่ตงั้ ใจอ่านและไม่ใส่ใจทำาข้อสอบ” เพราะคิดว่าไม่มผี ลต่อคะแนน
ในวิชาเรียนปกติ แต่หลังจากรู้ผลการสอบครั้งที่ 2 พี่และครูในกลุ่มสาระฯ ได้ปรึกษาหารือกันว่า
ควรจะท�าอย่างไรผลการสอบจะสูงขึ้น (PLC - Professional Learning Community) การดุด่า
ต่อว่านักเรียนคงไม่ได้ผล ในวงสนทนาจึงตกลงใช้วธิ ใี ห้แรงเสริมด้วยการพูดให้กาำ ลังใจนักเรียนว่า
ไม่ต้องกังวลว่าจะได้คะแนนเท่าไร จะไม่มีการต่อว่า ดุด่าหรือลงโทษ พร้อมมอบรางวัล
เล็กๆ น้อย ๆ สำาหรับผู้ที่ทำาคะแนนได้สูงสุดหรือมีพัฒนาการสูงขึ้นจากเดิม แต่ไม่ลืมเน้น
ให้นกั เรียนตระหนักรูแ้ ละเห็นความส�าคัญของการสอบแต่ละครัง้ และทีส่ า� คัญคือ เป็นการพิสจู น์
ตัวเองว่า “หากตั้งใจทำาย่อมทำาได้” แทบไม่น่าเชื่อว่าวิธีการเช่นนี้จะท�าให้นักเรียนตั้งใจ
ท�าข้อสอบมากขึ้น สังเกตได้อย่างไร? พี่และครูผู้สอนสังเกตได้หลังจากสอบเสร็จแล้ว นักเรียน
จ�าข้อสอบหลายๆ ข้อได้พร้อมกับถามถึงค�าตอบหรือแนวการตอบ ซึง่ แตกต่างจากการสอบครั้งที่
1 และ 2 มาก
ทั้งหมดที่เล่า น้องดาวคงสังเกตได้ว่านี่คือ “วิจัยในชั้นเรียน” แบบง่ายๆ นั่นเอง
หากพี่ตั้งใจศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย พี่คิดว่าคงจะพบบทสรุปที่มีต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนหลายประเด็นทีเดียว
นี่เป็นการสังเกตง่ายๆ ซึ่งพี่เห็นว่าจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ครูทุกคน “ควรมีคุณสมบัตินี้”
ไม่จ�าเป็นต้องใช้หลักการหรือทฤษฎีที่ซับซ้อนมากมาย เพียงอาศัยเวลาและมองสิ่งต่างๆ
ให้ละเอียดลึกซึง้ มากกว่าปกติเท่านัน้ อาจไม่ใช่หน้าทีต่ รงๆ ของครูแต่พคี่ ดิ ว่าหากครูทกุ คนท�าได้
ก็ถอื ว่า “นักเรียนคือผูโ้ ชคดี” ทีม่ ผี ชู้ แี้ นะเส้นทางทีถ่ กู ต้องและส่งเสริมให้เขาประสบความส�าเร็จ
ในการเรียนและการใช้ชีวิตในโอกาสต่อไปเหมือนบทกลอนที่กล่าวว่า

ครูคือแจ่มจันทร์นวลชวนใจชื่น
อวลอะเคื้อเอื้ออวยด้วยเมตตา
ที่อวดโอ่พลังคลั่งอ�านาจ
ต่างกับแสงจันทร์เพ็ญเช่นมิ่งมิตร

สว่างพื้นคคนานต์โลมลานหล้า
มิใช่แสงแรงกล้าแห่งอาทิตย์
หากเกรี้ยวกราดจักเหมือนไฟไหม้ลูกศิษย์
ส่องชีวิตพบทาง…สว่างเย็น

เพราะพี่เห็นว่า นักเรียนของเราคือ...
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จากใบอ่อนเพื่อต่อไปเป็นใบแกร่ง
แข็งแรงแล้วแก่แลร่วงหล่น
คือเธอ - ผู้เยาว์วัยในวังวน
เติบโตเต็มตนในวนวัง...
แห่งความว้าวุ่นความว้าเหว่
ท่ามคืนวันกล่อมเห่เพลงแห่งหวัง
เถิด...สะสมสร้างเสริมเพิ่มพลัง
เพื่อแตกพุ่มงามสะพรั่งบังแดดแรง
รักและคิดถึง
พี่ดิน
68 วิทยาจารย์

บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครูไทย
ควรมีเพื่อคุณภาพของการศึกษา
ครูเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีความเชื่อมโยงกับคุณภาพของการศึกษา การที่ครูจะสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจในบริบท
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการด�าเนินการและต้องแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นครูมอ
ื อาชีพด้วย ครูตอ
้ ง
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในวิชาชีพครู หรือการรู้วิชาชีพครู
(Teaching Profession Literacy) และพัฒนาตนเองให้มค
ี ณ
ุ ลักษณะทีจ่ ะเอือ
้ ต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ
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การรู้วิชาชีพครูในแนวคิดปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ หรือ
ชุดทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการน�าความรูไ้ ปประยุกต์หรือน�าไปใช้ประโยชน์ในสภาพการณ์
และน�าไปสู่การปฏิบัติจริงได้
ความเป็นครูมืออาชีพที่จะสามารถด�าเนินการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้น
มีองค์ประกอบส�าคัญ 4 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1

ความรู้ทางวิชาชีพ (Professional Knowledge)
การรูว้ ชิ าชีพครูเป็นมิตทิ สี่ า� คัญจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินการอย่างมืออาชีพ การรูว้ ชิ าชีพครู
หมายถึง การมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ คือ ความรู้ด้านเนื้อหา
(Content Knowledge) ความรูด้ า้ นการสอน (Pedagogical Knowledge) ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
(Technological Knowledge ) และทีส่ า� คัญคือ ความรู้ เนือ้ หาผสานวิธกี ารสอน และเทคโนโลยี หรือ
ทีเ่ รียกว่า TPCK (Technologica Pedagogical Content Knowledge)

มิติที่ 2

การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ (Professional Practice)
2.1 ครูจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพนั้น “สมรรถนะ” เป็นปัจจัยส� า คั ญ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความรู ้ ค วามเข้ า ใจในการวางแผน การจั ด การเรี ย นการสอน และ
การประเมินการเรียนรู้
2.2 ครูมืออาชีพต้องจดจ่อกับการพัฒนาการของนักเรียนรอบด้าน ทั้งด้านพุทธิพิสัย
ทักษะพิสัย เจตพิสัย สังคมและด้านจิตใจ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ ร่วมมือ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติอย่างมืออาชีพของครูมีลักษณะ ดังนี้
1. การจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม มีความหมายและมีความส�าคัญต่อนักเรียน
2. การสร้างสิง่ แวดล้อมแห่งการเรียนรูใ้ นเชิงบวก และมีความปลอดภัย ส่งเสริมให้นกั เรียน
มีส่วนร่วมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
3. การประเมินการสอนของครู และการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้วยวิธกี ารประเมินทีห่ ลากหลาย
รวมทัง้ มีการให้ขอ้ ติชมทีเ่ หมาะสมและรวดเร็ว เพือ่ ปรับการเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

มิติที่ 3

คุณลักษณะอันพึงประสงค์และจริยธรรมทางวิชาชีพ
ครูมืออาชีพต้องมีลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนบุคคล และต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อนักเรียนและต่อผูอ้ นื่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์สว่ นบุคคลของครูตอ่ การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย
1. สนใจฟังความต้องการของนักเรียน
2. ตั้งใจเรียนรู้
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3. การน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. มีส่วนร่วมการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
5. มีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียน
องค์ประกอบสำาคัญของมิติด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย
3.1 การแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนบุคคลที่ช่วยส่งเสริมนักเรียน ให้มี
ส่วนร่วม มีความซาบซึ้ง มองเห็นคุณค่า และการท้าทายการเรียนรู้ของตนเอง และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่
3. 2 การมีสว่ นร่วมกับกลุม่ บุคคลต่างๆ ทัง้ ในและนอกโรงเรียนเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียน
3.3 การแสดงออกคุณธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมที่สนับสนุนวิชาชีพครู สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบของนักเรียนต่อตนเอง

มิติที่ 4

การพัฒนาวิชาชีพ ความส�าคัญของการสะท้อนคิด
ของครูต่อการปฏิบัติงานของตนเอง
ด้วยส�านึกและความรับผิดชอบ มีการพัฒนาและมีสว่ นร่วมต่อกลุม่ บุคคล หรือองค์กรวิชาชีพ
เพื่อช่วยเหลือปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ความส�าคัญของการสะท้อนคิดอย่างมืออาชีพ
ที่จะมีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ มีข้อพิจารณา ดังนี้
1. ต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้
2. มีเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงาน
3. มีการวิเคราะห์ทบทวนถึงการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
4. การชี้จุดเด่นที่ควรด�าเนินงานต่อไป และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
องค์ประกอบสำาคัญของการพัฒนาวิชาชีพ ประกอบด้วย
1. การสะท้อนคิดอย่างมืออาชีพ ด้วยการท�าวิจัยในชั้นเรียน การสังเกตการณ์สอน
โดยเพื่อนครู และการให้ความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
2. การพั ฒ นาการปฏิบัติก าร โดยการวิเ คราะห์ และประเมิน ความต้ อ งการจ� า เป็ น
มีการตั้งเป้าหมาย มีการน�าแผนไปใช้ และการทบทวนแก้ไข
3. การติดตามพัฒนาการด้านองค์ความรู้ ด้านเนื้อหา วิทยาการสอน และนโยบาย
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู
4. การมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูทั้งในและนอกโรงเรียน
ครู มื อ อาชี พ ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การรูว้ ชิ าชีพครูทจี่ ะช่วยให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และน�าไปสูก่ ารปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายและคุณภาพของการศึกษาด้วย
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

การบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
(ตอนที่ 1)
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ความหมายและความส�าคัญ
การบริหารสูค่ วามเป็นเลิศ เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์กรทีส่ า� คัญ และได้รบั การกล่าวถึง
เป็ น อย่างมากในปัจจุบัน โดยเป็นแนวคิดที่เริ่มจากการบริหารจัดการองค์การเชิงธุรกิจและ
น�ามาประยุกต์ใช้กับองค์การลักษณะอื่นๆ รวมทั้งองค์การสถานศึกษา หรือโรงเรียน เพื่อให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนเกิดคุณภาพอย่างสูงนั่นเอง
“ความเป็นเลิศ” (Excellence) ในภาษาอังกฤษมีความหมายทีเ่ น้นถึงคุณภาพอย่างสูงมาก
(The very high quality) หรือการบรรลุผลส�าเร็จอย่างสูง (High Performance) ส�าหรับค�าว่า
“การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของการบริหารองค์กร
เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรเชิงธุรกิจมาใช้กบั สถานศึกษา โดยค�าในภาษาอังกฤษเรียกสถานศึกษา
ทีม่ คี วามเป็นเลิศหลายค�า เช่น “Excellence School” และ “High Performance School” ซึง่ เป็นค�า
ที่พบมากในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ว่าจะใช้ค�าเรียกแตกต่างกันอย่างไร้จุดร่วมที่คล้ายคลึงกัน คือ
การบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาทีส่ ามารถพัฒนาการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนให้ตอบสนองต่อเป้าหมายทีต่ อ้ งการ โดยได้รบั การยอมรับหรือเทียบเคียงคุณภาพทีส่ งู กว่า
ความพึงพอใจโดยทั่วไปและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้
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โดยที่การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการน�าพาองค์การไปสู่
เป้าหมายทีต่ อ้ งการ ซึง่ ต้องมีการวางแผนการจัดองค์การ การท�า การก�ากับติดตาม และประเมินผล
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ จึงหมายถึง คุณลักษณะ
หรือองค์ประกอบของกระบวนการน�าพาองค์การทีส่ ามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ให้สนองตอบต่อเป้าหมายที่ต้องการได้ โดยเป็นที่ยอมรับหรือเทียบเคียงคุณภาพที่สูงกว่า
แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดเกีย่ วกับความเป็นเลิศทางการศึกษาและโรงเรียนทีม่ คี วามเป็นเลิศ เป็นแนวคิด
ที่เกิดขึ้นไม่นานและยังไม่พบว่ามีแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม
วรรณกรรมทีก่ ล่าวถึงความเป็นเลิศทางการศึกษา และโรงเรียนทีเ่ ป็นเลิศ ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องสัมพันธ์
กับแนวคิดคุณภาพการศึกษาและการเทียบเคียง (Benchmarking) ทัง้ นีอ้ าจเพราะความเป็นเลิศ
บ่งบอกถึงสถานะคุณภาพทีส่ งู เป็นทีย่ อมรับถึงการเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้ ซึง่ ต้องได้รบั การเทียบเคียง
กับมาตรฐานที่ก�าหนด โดยสามารถน�าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางการศึกษาและ
โรงเรียนที่เป็นเลิศได้ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นเลิศทางการศึกษาพบว่า มีความสอดคล้องและแตกต่างกัน
ในจุดเน้นของการพิจารณาเป็นส�าคัญ เช่น การมองความเป็นเลิศที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาคือ การพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนการค้นหาศักยภาพของผู้เรียน
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่งความเป็นเลิศ (Excellence) ในมุมมองนี้เกิดขึ้นได้จากการที่
สามารถน�าเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียนได้ในจ�านวนมากที่สุด และประหยัดที่สุด
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยทั้งในมิติของกระบวนการและสาระส�าคัญของ
การมีส่วนร่วม (Fantini, 1986) นอกจากนี้ความเป็นเลิศยังพิจารณาได้จากสถานภาพที่ได้รับ
การประเมินคุณค่าสูงกว่าจากการเทียบเคียงกล่าวคือ เป็นคุณลักษณะของสภาพที่เป็นอยู่
การมีระดับความส�าเร็จทีส่ งู กว่า การมีคณ
ุ ค่าทีเ่ ด่นไม่เป็นสองรองใครสามารถชีน้ า� ภาพความส�าเร็จ
ของการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นเลิศในฐานะการเป็นที่ยอมรับว่าสูงกว่า
ความพึงพอใจโดยทั่วไป และไม่ใช่เพียงการบ่งชี้คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการวัดการบรรลุผล
ตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดแต่เป็นคุณภาพที่ได้รับการประเมินตัดสินคุณค่าจากกลุ่ม
นักวิชาการและชุมชนนักปฏิบัติตามข้อมูลหลักฐานที่น�าเสนอ (University of Bristol, 2011)
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แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศส่วนใหญ่กล่าวถึงคุณลักษณะและ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับ และเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้
อย่างไรก็ตามความแตกต่างกันในจุดเน้นซึง่ มาจากฐานแนวคิดของความเป็นเลิศทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
1. โรงเรียนทีม่ คี วามเป็นเลิศ “Excellent School” คือ โรงเรียนทีผ่ นู้ า� มีความสามารถ
ในการน� า พาบุ ค ลากรชี้ น� า และก� า หนดกลยุ ท ธ์ จั ด สรรและใช้ ท รั พ ยากร เพื่ อ ค้ น หาและ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยเป็นการด�าเนินการอย่างมี
กระบวนการบริหารจัดการและก�ากับติดตาม (Singapore, 2006)
2. โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ คือ โรงเรียนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพกล่าวคือความเป็นเลิศต้อควบคู่กับความเสมอภาคเป็นธรรม
ในการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นทุ ก คนไม่ ว ่ า มาจากพื้ น ฐานภู มิ สั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งไรให้ ไ ด้ รั บ
การพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างสูงสุด โดยโรงเรียนที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนบางคนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ ไม่สามารถถือว่าเป็นเลิศได้ (Scott, 2001)
3. โรงเรียนที่มีผลดำาเนินการสูง (High Performance School) คือ โรงเรียนที่
ประสบความส�าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อย่างเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจ�ากัด เช่น ความยากจน (OSPI, 2002) แนวคิดที่เกิดขึ้นจาก
ความพยายามศึกษาว่าโรงเรียนทีป่ ระสบความส�าเร็จและสามารถเป็นตัวอย่างของวิธกี ารปฏิบตั ิ
ที่เป็นเลิศมีลักษณะอย่างไร โดย Ron Edmond (1982) ใช้ค�าว่า High Performing School
ในการก�าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจ�ากัด
(อ่านต่อฉบับหน้า)

ทีม่ า : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 129 – 124
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

วีรสตรีและวีรบุรุษ
ในการกอบกู้และปกครองเอกราช
(ตอนที่ 1)

หลังสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมอ�านาจลง และในเวลาต่อมาได้
มีอาณาจักรของคนไทยเกิดขึ้นทางลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง คือ อาณาจักรอยุธยา
ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 อาณาจักรอยุธยาขยายอ�านาจออกไปอย่างกว้างขวาง
จนสามารถผนวกอาณาจักรสุโขทัยเข้ามาไว้ในอาณาจักรอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2006

ด้านตะวันตกของอาณาจักรอยุธยา มีอาณาจักรมอญและพม่า ในขณะที่มอญเสื่อมอ�านาจลง
พม่าทีอ่ ยูท่ างเหนือของมอญกลับเข้มแข็งขึน้ ประกอบกับพม่ามีผนู้ า� ทีส่ ามารถซึง่ ได้รวบรวมรัฐต่างๆ ในพม่า
เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังสามารถผนวกอาณาจักรมอญเข้าไว้ในอ�านาจ ท�าให้พวกมอญกลุ่มหนึ่ง
หลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนของไทยจนเป็นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับพม่าหลายครั้ง
เมือ่ พ.ศ. 2112 พระเจ้าบุเรงนองกษัตรย์พม่าก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราช
ท�าให้ไทยตกเป็นเมืองขึน้ ของพม่า เป็นเวลา 15 ปี ก่อนทีส่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงกูเ้ อกราชได้สา� เร็จ
หลังจากนัน้ พม่ากับไทยได้ทา� สงครามกันอีกหลายครัง้ แต่ครัง้ ส�าคัญทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์กรุงศรีอยุธยาคือ
สงครามยุทธหัตถี เมื่อ พ.ศ. 2135 โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา
ของพม่า สงครามครัง้ นัน้ เป็นชัยชนะทีเ่ ด็ดขาดของไทย ท�าให้พม่าไม่กล้ายกทัพใหญ่เข้ามารุกรานไทยอีกกว่า
150 ปี เป็นโอกาสให้ไทยมีเวลาพัฒนาบ้านเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าสั่งสมเป็นมรดกทาง
อารยธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
วีรสตรีพระองค์แรก : สมเด็จพระสุริโยทัย
สาเหตุของสงครามระหว่างไทยกับพม่านั้นเกิดจากการที่พม่าต้องการขยายอ�านาจเข้ามาในไทย
ปัญหาเรื่องมอญเป็นเพียงชนวนที่ท�าให้เกิดสงคราม หลังจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้กษัตริย์พม่าได้มอญ
ไว้ในอ�านาจแล้วได้ยกทัพเข้ามาตีพวกมอญที่เมืองเชียงกรานของไทย แต่ไทยตีคืนได้ เมื่อ พ.ศ. 2081
ในสมัยสมเด็จพระไชยราชา (ครองราชย์ พ.ศ. 2077 – 2089) และไทยยังยกทัพไปตีเชียงใหม่ทเี่ คยเป็นของไทย
แต่หันไปอ่อนน้อมพม่ากลับมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยดังเดิม ต่อมาได้เกิดปัญหาวุ่นวายในกรุงศรีอยุธยา
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เนื่องจากสมเด็จพระไชยราชาซึ่งเสด็จกลับจากการสงครามเชียงใหม่ถูกลอบปลงพระชนม์ พระยอดฟ้า
(ครองราชย์ พ.ศ. 2089 – 2091) พระราชโอรสซึ่งมีพระชันษาเพียง 11 ปี ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ มีพระมารดา คือ
ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชู้กับบุตรศรีเทพผู้มีหน้าที่
เฝ้าหอพระหลวงจนมีครรภ์ จึงตัง้ ให้พนั บุตรศรีเทพเป็นขุนวรวงศาธิราช ต่อมา ขุนวรวงศาธิราชได้ปลงพระชนม์
พระยอดฟ้าแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่อยู่ได้เพียง 42 วัน ขุนนางกลุ่มหนึ่งได้วางแผนลวงทั้งขุนวรวงศาธิราช
ท้าวศรีสุดาจันทร์และพระธิดาที่เกิดใหม่ไปประหารชีวิต ขุนนางกลุ่มที่ร่วมก่อการได้เชิญพระเฑียรราชา
ซึง่ เป็นพระอนุชาต่างพระชนนีกบั สมเด็จพระไชยราชาขึน้ เป็นกษัตริยท์ รงพระนามว่า สมเด็จมหาจักรพรรดิ
(ครองราชย์ พ.ศ. 2091 – 2111) ขุนพิเรนทรเทพ ซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยและเป็นผู้น�าขุนนาง
กลุ่มที่รว่ มก่อการได้รบั พระราชทานพระวิสทุ ธิกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นชายา
และได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาธรรมราชาธิราชให้ไปครองเมืองพิษณุโลก
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เมื่อพม่าทราบข่าวความวุ่นวายภายในกรุงศรีอยุธยาจึงยกกองทัพเข้ามาตีไทย
โดยเข้ามาทางด่านเจดียส์ ามองค์ เมือ่ พ.ศ. 2091 ทางกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
โปรดให้ยกทัพไปต้านข้าศึกทีเ่ มืองสุพรรณบุรี ส่วนภายในกรุงศรีอยุธยาก็เตรียมพร้อมเป็นทีม่ นั่
ตัง้ รับมือข้าศึก เมือ่ พม่าเข้าตีเมืองสุพรรณบุรไี ด้แล้วก็ยกทัพเข้ามาถึงทุง่ ลุมพลีชานพระนครด้านเหนือ
สมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ เ สด็ จ น� า ทั พ ออกรบหวั ง หยั่ ง ก� า ลั ง ข้ า ศึ ก และได้ ช นช้ า งกั บ
พระเจ้ า แปรทั พ หน้ า ของพม่ า เผอิ ญ ช้ า งทรงของสมเด็ จ พระมหาจั ก รพรรดิ ตื่ น ตกใจ
สมเด็จพระสุริโยทัย พระมเหสีที่แต่งพระองค์เป็นชายเพื่อจะได้เสด็จไปในกองทัพด้วย
ได้ขบั ช้างเข้าขวางกัน้ ช้างข้าศึก โดยไม่คดิ ถึงอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับพระองค์ ทรงห่วงแต่เพียง
จะช่วยให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระราชสวามีทรงปลอดภัย พระเจ้าแปรได้ทีจึงฟัน
สมเด็จพระสุรโิ ยทัยสิน้ พระชนม์บนคอช้าง ทัพไทยเข้าช่วยน�าพระศพออกมาได้ แล้วต้องถอย
เข้ากรุงตั้งมั่นรักษาพระนคร วีรกรรมสมเด็จพระสุริโยทัยในครั้งนี้ช่วยให้บ้านเมืองอยู่รอด
นับได้ว่าทรงเป็นวีรสตรีไทยพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ไทย
นอกจากนี้ สงครามครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ความเสี ย สละและความกล้ า หาญของ
บรรพบุรษุ ไทย โดยเฉพาะสมเด็จพระสุรโิ ยทัยทีแ่ ม้เป็นสตรีกก็ ล้าหาญชาญชัยไม่นอ้ ยกว่าบุรษุ
โดยถือว่าการยอมสละชีพเพือ่ ปกป้องรักษาชาติเป็นเรือ่ งส�าคัญทีส่ ดุ หลังจากนี้ ข้าศึกพยายาม
เข้าตีกรุงศรีอยุธยาอีกหลายครัง้ แต่ไม่สา� เร็จ ต่อมาทัพพม่าเกิดปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหาร
และทราบข่าวว่าทัพไทยจากหัวเมืองฝ่ายเหนือยกมาหมายจะตีขนาบ พม่าจึงเลิกทัพกลับไป
ทางด่านแม่ละเมา
แม้ว่าข้าศึกจะไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ แต่ก็ท�าให้ไทยตระหนักถึงภัยสงคราม
ทีจ่ ะมีมาอีก อย่างไรก็ดี ไทยได้เปรียบในเรื่องที่มั่นของกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีสภาพเหมือนเกาะ
น�า้ จะท่วมรอบนอกในฤดูนา�้ หลาก การมีแม่นา�้ ใหญ่เป็นคูเมืองโดยรอบนับเป็นชัยภูมทิ เี่ หมาะ
ในการป้องกันข้าศึกในสมัยนั้น
เมือ่ กองทัพพม่าไปแล้ว พม่าต้องประสบปัญหาการจลาจลภายใน เนือ่ งจากหัวเมืองขึน้
ต่างพากันตั้งตนเป็นอิสระ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ถูกลอบปลงพระชนม์ กว่าพระเจ้าบุเรงนอง
จะปราบจลาจลได้ส�าเร็จก็ใช้เวลานานถึง 15 ปี ท�าให้ไทยมีเวลาเตรียมตัวป้องกันบ้านเมือง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงเตรียมการต่างๆ เพื่อให้ไทยพร้อมรับสงคราม
ที่จะมีมาในวันข้างหน้า คือ
1) สร้างก�าแพงเมืองและป้อมพระนครให้มั่นคงแข็งแรง เพราะเดิมเป็นเพียงถมดิน
เป็นเชิงเทินแล้วปักเสาไม้ระเนียดข้างบนซึ่งจะทานก�าลังปืนใหญ่ไม่ได้
2) ขุดคลองมหานาคให้เป็นคูเมืองชั้นนอกตามแนวแม่น�้าทางด้านเหนือ เป็น
การขยายแนวป้องกันพระนครทางด้านเหนือออกไปให้ไกลเพราะพม่าจะเข้าตีดา้ นนีม้ ากกว่า
ด้านอื่น
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3) รื้อก�าแพงเมืองสุพรรณบุรี นครนายก และลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่าน เพราะ
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ในการป้องกันพระนครดังทีเ่ ข้าใจกันมา แต่ปรากฏว่ากลับเป็นประโยชน์
ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่นเตรียมการตีพระนคร
4) ส�ารวจท�าบัญชีราษฎรในเขตรอบราชธานี ตั้งแต่เมืองชัยนาทลงมาถึงเมืองชลบุรี
และเพชรบุรี ท�าให้ได้ก�าลังทหารไว้ส�าหรับรบพุ่งกับข้าศึกเป็นจ�านวนมาก
5) ตั้งเมืองใหม่ 3 เมือง โดยยกบ้านตลาดขวัญขึ้นเป็นเมืองนนทบุรี ยกบ้านท่าจีน
ขึ้นเป็นเมืองสาครบุรี และแบ่งเขตเมืองราชบุรีกับเมืองสุพรรณบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี
ด้วยทรงประสงค์จะให้เป็นที่รวบรวมพลรายรอบพระนคร
6) จัดเตรียมพาหนะทั้งช้าง ม้า และเรือ ในครั้งนั้นสามารถจับช้างเผือกได้ถึง 7 ช้าง
นับได้ว่าการเตรียมการป้องกันพระนครครั้งนี้ช่วยสร้างความมั่นคงแข็งแรงพร้อมที่
จะต่อสู้ป้องกันข้าศึกที่เข้ามารุกราน
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การบ่อนทำาลายของข้าศึกต่อความมั่นคงของชาติ
เมือ่ พระเจ้าบุเรงนองปราบจลาจลในพม่าได้สา� เร็จ ก็คดิ ทีจ่ ะขยายอ�านาจไปยังดินแดนอืน่
เพือ่ สร้างอ�านาจให้ยงิ่ ใหญ่ เมือ่ ทรงทราบข่าวว่าไทยมีชา้ งเผือก 7 ช้าง จึงหาเหตุมาตีไทย เมือ่ พ.ศ. 2106
พระเจ้าบุเรงนองส่งทูตเชิญพระราชสาส์นและเครือ่ งราชบรรณาการเข้ามาถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พร้อมกับทูลขอช้างเผือก 7 ช้าง โดยหวังให้ไทยแตกแยก แผนการของพระเจ้าบุเรงนองได้ผลเพราะ
ท�าให้ขนุ นางไทยเกิดความคิดเห็นแตกแยกออกไป 2 กลุม่ ขุนนางไทยกลุม่ ใหญ่เห็นว่าควรยอมตามพม่า
เพื่อจะได้ไม่เกิดสงคราม แต่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงคราม
เห็นว่าไม่ควรให้ โดยให้เหตุผลว่าการขอช้างเผือกเป็นเพียงอุบาย และถ้าให้ไปคนทัง้ หลายก็จะคิดว่า
ไทยเกรงกลัว ซึ่งเป็นการเสื่อมพระเกียรติยศ ถึงอย่างไรพระเจ้าบุเรงนองก็จะต้องหาเหตุมาตีไทย
จนได้ และในครัง้ นีฝ้ า่ ยไทยก็เตรียมการป้องกันพระนครอย่างแข็งขันแล้ว สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ทรงเห็นด้วยกับขุนนางกลุ่มหลัง
เมื่ อ ไทยตอบพระราชสาส์ น ปฏิ เ สธไม่ ย อมให้ ช ้ า งเผื อ กแก่ พ ระเจ้ า บุ เ รงนองไปแล้ ว
ก็เตรียมป้องกันพระนครรับศึกที่จะมีขึ้น โดยรวบรวมผู้คนและเสบียงอาหารเข้าไว้ในพระนคร
จัดวางปืนใหญ่บนป้อมปราการรายรอบพระนคร และสร้างค่ายรอบพระนครทั้ง 4 ทิศ ป้องกันไม่ให้
ข้าศึกเข้าล้อมพระนคร
กองทัพพม่าน�าโดยพระเจ้าบุเรงนองยกกองทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมา เข้าตีหวั เมืองเหนือ
ได้เมืองก�าแพงเพชร พิษณุโลก สวรรคโลก สุโขทัย และพิชัย แล้วมุ่งตรงเข้ากรุงศรีอยุธยา ทัพพม่า
ปะทะกับทัพไทยที่ชัยนาท ทัพไทยสู้ไม่ได้ถอยลงมายังพระนคร ข้าศึกโจมตีค่ายรอบพระนครได้
3 ค่าย ยกเว้นค่ายบ้านท้ายคู แล้วเข้าล้อมพระนครไว้ทั้ง 3 ด้าน ทั้งไทยและพม่าต่างใช้ปืนใหญ่
ยิงตอบโต้กนั แม้วา่ ไทยจะเตรียมการรักษาพระนครมาเป็นอย่างดีแต่เหล่าขุนนางแตกความสามัคคีกนั
ท�าให้การป้องกันพระนครอ่อนแอลง ขณะทีก่ รุงศรีอยุธยาถูกล้อมอยูน่ ี้ ปรากฏว่าทางเมืองหงสาวดี
ของพม่าเกิดกบฏ พระเจ้าบุเรงนองต้องการยกทัพกลับ แต่เห็นว่าไทยก�าลังแตกสามัคคีจงึ มีพระราชสาส์น
มายังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ยอมรับเป็นไมตรีและยุติสงคราม สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ทรงยอมรับข้อเสนอของพระเจ้าบุเรงนองโดยยอมเสียช้างเผือก 4 ช้าง ส่งส่วยช้างปีละ 30 เชือก
เงินปีละ 300 ชั่ง และยอมยกผลประโยชน์ในการเก็บภาษีอากรเมืองมะริดให้พม่า นอกจากนี้
พระเจ้าบุเรงนองยังได้นา� ผูน้ า� ไทยบางคนทีต่ อ่ ต้านพม่า และขอสมเด็จพระนเรศวร พระราชโอรสของ
พระมหาธรรมราชาธิราชไปเป็นตัวประกันไว้ที่เมืองหงสาวดีด้วย
สงครามครั้งนี้แม้ว่าข้าศึกจะตีไทยไม่ได้แต่ก็ได้บั่นทอนความมั่นคงของไทยเป็นอันมาก
พม่าได้ความแตกแยกขึ้นในหมู่คนไทยขุนนางที่มีฝีมือถูกน�าไปเป็นตัวประกัน ขุนนางที่ยังอยู่
ในกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นพวกที่ไม่ต้องการท�าสงคราม
แผนการของพระเจ้าบุเรงนองเริ่มได้ผล ขั้นต่อไปคือพยายามแยกหัวเมืองเหนือออกจาก
กรุงศรีอยุธยา โดยพยายามยกย่องพระมหาธรรมราชาธิราช พร้อมกับยุยงส่งเสริมไม่ให้ไปปฏิบตั ิ
ตามบังคับบัญชาของสมเด็จพระมหินทราธิราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2111 – 2112) ซึ่งได้ขึ้นเป็น
พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธนาสืบต่อจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เป็นเหตุให้สมเด็จพระมหินทราธิราช
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ทรงขัดเคืองจนกระทั่งเกิดรบกันขึ้น หัวเมืองเหนือจึงหันไปพึ่งพาพม่า พระเจ้าบุเรงนองทรงตั้ง
พระมหาธรรมราชาธิ ร าชเป็ น เจ้ า ฟ้ า สองแคว ครองเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกในฐานะประเทศราชของ
พม่าไม่ต้องขึ้นตรงกับกรุงศรีอยุธยา
ด้วยแผนการสร้างความแตกแยกจนคนไทยแตกความสามัคคีกนั ได้บอ่ นท�าลายความมัน่ คง
ของชาติโดยท�าให้ไทยแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย และเป็นสาเหตุของการเสียกรุงในเวลาต่อมา
การแตกความสามัคคีของคนไทยและการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
เมือ่ พ.ศ. 2111 พระเจ้าบุเรงนองน�าทัพเข้ามาล้อมพระนครอย่างสะดวก ไม่มที พั ไทยออกไป
ต่อสู้ พระเจ้าบุเรงนองพยายามโหมก�าลังเข้าตีพระนครแต่ไม่สา� เร็จ พม่าล้อมพระนครนานกว่า 4 เดือน
ก็ยังตีไม่ได้และใกล้ฤดูน�้าหลากแล้ว แม้พม่าจะพยายามเข้าตีพระนครอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่สา� เร็จ
พระเจ้าบุเรงนองและพระมหาธรรมราชาธิราชจึงคิดอุบายเกลี้ยกล่อมพระยาจักรีที่น�าตัวไป
ครัง้ สงครามช้างเผือกให้ยอมเป็นไส้ศึกให้พม่า โดยแกล้งจองจ�าแล้วปล่อยให้หนีเข้าพระนคร
สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงคิดว่าเป็นอุบายจึงรับพระยาจักรีไว้แล้ว ตั้งให้เป็นผู้รักษาพระนคร
แทนพระยาราม พระยาจักรีได้ทรยศต่อชาติดว้ ยวิธกี ารต่างๆ เช่น ทูลยุยงให้สมเด็จพระมหินทราธิราช
ส�าเร็จโทษพระศรีเสาวราชซึง่ เป็นพระเจ้าน้องยาเธอทีช่ ว่ ยบัญชาการรบพุง่ ข้าศึกอย่างเข้มแข็ง ขุนนาง
คนใดมีฝีมือต่อสู้ข้าศึกดีก็ย้ายหน้าที่ให้ไปรักษาการในด้านที่ไม่มีข้าศึกเข้ามาและน�าคนที่เห็นว่า
อ่อนแอมารักษาหน้าที่ส�าคัญ เมื่อเห็นว่าการรักษาพระนครอ่อนแอมากแล้วพระยาจักรีก็ลอบ
ให้สัญญาณข้าศึกเข้าตีพระนคร พม่าสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2112
รวมเวลาที่ล้อมพระนครอยู่ถึง 9 เดือน
การที่ไทยต้องเสียเอกราชในครั้งนี้เป็นเพราะคนไทยบางคนที่มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญ
ในการป้องกันบ้านเมืองกลับท�าการทรยศเป็นไส้ศกึ การแตกความสามัคคีของไทยนับเป็นบทเรียน
อันส�าคัญยิ่งที่คนไทยในยุคหลังจะต้องจดจ�าและร่วมมือร่วมใจกันป้องกันประเทศชาติให้พ้นจาก
การรุกรายและตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
ศาสตร์จารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
(ตอนที่ 2)
ปรี ช าญาณด้ า นการศึ ก ษาของเจ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี
เจ้ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี เป็ น เสนาบดี ก ระทรวงธรรมการ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามคิ ด
ทางการศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ท่ า นเป็ น ทั้ ง ครู ผู ้ บ ริ ห าร นั ก วางแผนการศึ ก ษา และ
เป็นผู้น�าทางความคิดที่จะขับเคลื่อนระบบและกระบวนการศึกษาของชาติเข้าสู่ยุคใหม่
มี ค วามเป็ น ไทย และก้ า วไกลทั ด เที ย มอารยประเทศ

สมุน อมรวิวัฒน์ (2541) ได้สรุปว่า “…เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีแนวคิดเรื่องการศึกษา
ในลักษณะบูรณาการ กล่าวคือ การศึกษามิใช่เป็นเพียงการอ่านเขียนเรียนหนังสือเท่านั้น หากแต่ต้องเป็น
การฝึ ก หั ด ด้ า นงานอาชี พ การอบรมจิ ต ใจและคุ ณ ธรรม การพั ฒ นาสุ ข ภาพ ทั้ ง ทางกายและจิ ต ใจ
ท่ า นสนใจงานด้ า นการกี ฬ า การสั่ ง สอนธรรมจริ ย า การสร้ า งนิ สั ย รั ก การท� า งานเพื่ อ การพึ่ ง ตนเอง
การฝึกหัดอบรมเยาวชนให้พัฒนาทุกด้านอย่างผสมกลมกลืนเช่นนี้ เป็นการศึกษาที่แท้ ท่านเน้นว่า
การพัฒนามนุษย์ท�าให้ชาติเจริญได้ การศึกษาจึงมีอำานาจและมีพลังหนุนให้เกิดการพัฒนา…”
ตัวอย่างข้อเขียนของ “ครูเทพ” ซึง่ เป็นนามปากกานามหนึง่ ของเจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ได้แสดงถึง
ความคิดที่ “คม” และ “ลึก” อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา พอจะน�ามาเสมอได้บางข้อความ ต่อไปนี้
“…ศึกษาคือสิทธิสูงส่ง
ธ�ารงสยามยามแปลง
ทหารเอกเกิดเต็มเข้มแข็ง
แข่งค่าฝ่าเศรษฐสงคราม
จัดประถมศึกษางดงาม
ตูมม้วยด้วยกระสุนลูกเดียว
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สยามสงวนควรคง
ส่งสยามด�าแคง
นกสองตัวตาม
6 ตุลาคม 72…”

เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ได้เขียนถึงความมุง่ หมาย 4 ประการของการจัดการศึกษา คือ 1) ให้มวี ชิ าชีพ
2) ให้มีวิชาที่ปลูกสติปัญญาตามควรแกอัตภาพ 3) ให้มีจรรยาดี และ 4) ให้รู้จักบ�ารุงกาย โรงเรียน
ทุกโรงควรจัดให้ทกุ คนมีสว่ นในพลศึกษา เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี มีความคิดทีต่ อ้ งให้ประชาชนศึกษาเล่าเรียน
ทัว่ ถึงกันทุกคน เป็นการเขยิบความรูแ้ ห่งชาติให้สงู ขึน้ พร้อมกันทัง้ หมด ท่านได้อธิบายแผนการศึกษาแห่งชาติ
ที่ เ รี ย กว่ า “ศึ ก ษาพฤกษ์ ” ว่ า ราก ของต้ น ไม้ ก ารศึ ก ษา ได้ แ ก่ มู ล ศึ ก ษาหรื อ อนุ บ าล ลำ า ต้ น คื อ
ประถมศึกษาสายสามัญ 3 - 4 ปี เมื่อเรียนขึ้นไปถึง คาคบต้น ก็แยกกิ่งแตกออกเป็นประถมศึกษาวิสามัญ
มัธยมศึกษาวิสามัญ (ซึ่งเน้นงานอาชีพ) แล้วชูลา� ต้นแตกกิ่งก้านขึ้นไปเป็นมัธยมปลายและอุดมศึกษา
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งานประพั น ธ์ ข อง “ครู เ ทพ” ทั้ ง ที่ เ ป็ น ความเรี ย ง โคลงกลอน และค� า บรรยายทางวิ ช าการ
ด้านการจัดการศึกษาได้แสดงให้เห็นแนวคิดทีแ่ หลมคม ทัง้ ในด้านการบริหาร การวางแผนเพือ่ พัฒนามนุษย์
ทั้งกายและจิตใจ ตลอดจนความเป็นผู้น�าทางวิชาชีพครู เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการก่อตั้งสามัคยาจารย์สมาคม ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพครูแห่งแรกของประเทศไทย
บทเพลง “กราวกีฬา” ที่เป็นอมตะที่สอนให้นักเรียนมีน�้าใจเป็นนักกีฬา ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่
ต้องปลูกฝังไว้ในความคิดและจิตใจของสมาชิกในสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเนื้อเพลงตอนหนึ่งว่า
“…ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

รู้จักทีหนีทีไล่
ไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชัง…”

บทเพลงนี้แสดงถึงการฝึกฝนให้บุคคลต้องพัฒนาตนทั้งทางกายและจิตไปพร้อมกัน การกีฬาจึงมี
ความหมายมากกว่าการแข่งขัน หากแต่เป็นการสอนเรื่องความยุติธรรม ความอดทน ความมีระเบียบวินัย
เกียรติแห่งความเป็นสุภาพบุรุษ และการท�างานเป็นทีม
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีแนวคิดที่น�าจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยค�านึงถึง
ศักยภาพของผู้เรียน เน้นวิธีการฝึกหัดอบรมเด็กอย่างมีเหตุผล สอนด้วยความรัก รู้จักการเสริมแรง และ
การลงโทษที่พอเหมาะพอดี ดังบทกลอนว่า
“…ให้เหตุผลครอบง�าย่อมท�าได้
อบรมด้วยเหตุผลได้คงดี
เก็บไม้เรียวห่อไว้ในตู้เหล็ก
ทารกอ่อนเชาน์ไวใช้ลูกยอ

เด็กผู้ใหญ่ ครู ศิษย์ ไม่ผิดที่
น�้ารักมีเมตตาเป็นยาพอ
ส�าหรับเด็กเกกมะเหรกและเหลือขอ
แล้วหุ้มห่อด้วยรักจักมีชัย…”

การศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะการฝึกหัดครู ได้รับการวางรากฐานมาอย่างเหมาะสมกับ
ความจ�าเป็นแห่งยุคสมัย ผลงานของเจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ได้แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการจัด
การศึกษาว่าเป็นการพัฒนาคน และการพัฒนาความเจริญของประเทศชาติ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ
ใน พ.ศ. 2435 จนถึง พ.ศ. 2469 ท่านได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเข้มแข็ง
นับเป็นปูชนียบุคคลแห่งวิชาชีพครูโดยแท้
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
ณ บ้านพักถนนนครสวรรค์ รวมอายุได้ 66 ปี 1 เดือน

ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 265 – 272
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ระบบคลาวด์คืออะไร

ความหมายของค�าว่า Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบคลาวด์ หมายถึง
อะไร? ปัจจุบัน เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มีบทบาทอย่างมาก
ในวงการทางด้ า นไอที เพราะด้ ว ยความหลากหลายทางด้ า นการบริ ก ารของคลาวด์
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางไอที (Infrastructure as a Service)
การบริการแพลตฟอร์ม (Platform as a Service) การบริการด้านซอฟต์แวร์ (Software
as a Service) ซึ่งบริการทั้งหมดมีความยืดหยุ่น ใช้เท่าไหร่จ่ายเงินเท่านั้น เปรียบเสมือน
กั บ การช� า ระเงิ น ค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า น�้ า ค่ า ไฟ ค่ า โทรศั พ ท์ เป็ น ต้ น และยั ง มี ค ลาวด์
ในแบบที่ใช้ฟรีมากมาย เช่น การฝากไฟล์ไว้บน google drive, dropbox, gmail, hotmail,
สังคมออนไลน์ facebook, twitter และซอฟต์แวร์ตา่ งๆ ทีอ
่ ยูบ
่ นเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง
้
เช่น การสร้างไฟล์เอกสารต่างๆ (Office Document) บน Hotmail บน Gmail บนหน้าเว็บด้วย
Site.Google, Blogger, Facebook Fanpage เป็นต้น
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ระบบคลาวด์อยู่ที่ไหน
จากความแตกต่างของคลาวด์ในหลายๆ ประเภท บริการคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ผู้ที่สามารถใช้บริการ
จะเป็นเพียงพนักงานขององค์กรนั้นเท่านั้น สิทธิความเป็นเจ้าของและการบริหารจัดการจะเป็นขององค์กรลูกค้า ถึงแม้ว่า
การบริหารจัดการภายในจะท�าโดยซัพพลายเออร์ภายนอก หรือผูใ้ ห้บริการภายนอกทีเ่ รียกว่า IT Outsourcing (ITO) Service
ก็ได้ คลาวด์แบบกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องเดียวกันร่วมกัน (Community Cloud) คือ คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) ที่เปิด
ให้หลายๆ องค์กรสามารถเข้ามาใช้งานร่วมกันได้ โดยพนักงานขององค์กรนั้นและพนักงานขององค์กรอื่นที่ได้รับอนุญาต
คลาวด์แบบสาธารณะ (Public Cloud) คือ คลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น บริการคลาวด์
ของอเมซอน Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรือของ Google อย่าง Gooel App Engine ประเด็นสุดท้ายส�าหรับ
องค์กรที่ต้องพิจารณาในระยะยาว คือ การประยุกต์ใช้คลาวด์ในแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมร่วมกัน หรือที่เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า คลาวด์แบบผสม (Hybird Cloud) ซึ่งโดยมากเป็นการผสานการท�างานระหว่างคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud)
กับคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud)
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ประโยชน์ของ Cloud Computing
• เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องน�างานกลับมาท�าที่บ้าน หรือ เดินทางบ่อยๆ
• ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมลงในคอมพิวเตอร์ (เลิกใช้แผ่นผีกันเสียที และก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อ
โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่แสนแพง)
• มีบริการและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
• ความปลอดภัยของข้อมูลค่อนข้างสูง หมดกังวลถ้าเกิดวันหนึง่ คอมพิวเตอร์ของคุณพังขึน้ มา
• ข้อมูลของคุณก็ยังคงอยู่บนก้อนเมฆ
• ท�าลายก�าแพงที่กั้นระหว่างระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น PC หรือ MAC ก็ทา� งานร่วมกันได้
รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างชนิดกัน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแบบเดียวกันได้เรื่องที่ต้องค�านึง
• อาศัยอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน Cloud Service ดังนั้น การท�างานจะช้าหรือเร็วจึงขึ้นอยู่กับ
ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
• ผู้ให้บริการ Cloud Service มีการเรียกจัดเก็บค่าใช้บริการ แต่ก็ไม่ถึงกับแพงมากมาย
เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
• การให้บริการฟรีก็มีเช่นกัน แต่อาจจะจ�ากัดพื้นที่ หรือ ความสามารถบางประการ
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การน�าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง มาใช้ในการเรียนการสอน
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง บทบาทในสถานศึกษา กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ สามารถ
น�าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมากมายหลายวิธี สามารถให้เด็กใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างถูกทีถ่ กู เวลา ท�าให้ประหยัดเวลา ลดการใช้ทรัพยากรบางอย่างได้ ท�าให้กา้ วสูอ่ นาคตห้องเรียน 4.0 ได้อย่างไม่ยากนัก
เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ที่น�ามาใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ

การใช้ Facebook ส�าหรับสร้างกลุ่มการเรียนรู้
การใช้ Google+ ส�าหรับการแชร์ไฟล์ สไลด์ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่างๆ
การใช้ Youtube เป็นสื่อมัลติมีเดียส�าหรับการสอนนอกห้องเรียน
การใช้ Blogger ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความ ผลงานและองค์ความรู้ต่างๆ
การใช้ Hotmail สร้างและเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารแบบไร้พรหมแดนกับนักเรียนนักศึกษาด้วย Skype
การรีโมทคอนโทนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Treamviewer เพื่อแก้ไขปัญหาและด�าเนินการต่างๆ
การใช้ Twitter ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานต่างๆ
การใช้ Calendar ใน Hotmail, Gmai, หรือ สร้างกิจกรรมใน Facebook เพือ่ เป็นก�าหนดการในโครงการหรืองานต่างๆ
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

ปิงปอง
กีฬาปิงปองหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาสันทนาการอีกชนิดหนึ่ง
ทีส
่ ามารถเล่นเพือ
่ สร้างความสนุกสนานในหมูค
่ ณะ ขณะเดียวกันก็เป็นกีฬาทีม
่ ค
ี วามท้าทาย
ที่ ผู ้ เ ล่ น ต้ อ งอาศั ย ไหวพริ บ และความคล่ อ งแคล่ ว ของร่ า งกายในการรั บ - ส่ ง ลู ก
ซึ่งความท้าทายนี้จึงท�าให้กีฬาปิงปองได้รับความนิยมในระดับสากล กระทั่งถูกบรรจุ
ในการแข่ ง ขั น ระดั บ โลก ด้ ว ยความน่ า สนใจของกี ฬ าปิ ง ปองนี้ ผมจึ ง น� า ข้ อ มู ล ของ
กี ฬ าปิ ง ปองมาฝาก ท่านผู้อ่านครับ
ประวัติกีฬาปิงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส
กีฬาปิงปองได้เริ่มขึ้นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1890
(พ.ศ. 2433) ที่ประเทศอังกฤษ โดยในอดีตอุปกรณ์ที่ใช้เล่น
ปิงปองเป็นไม้หุ้มหนังสัตว์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไม้ปิงปอง
ในปัจจุบนั ส่วนลูกทีใ่ ช้ตเี ป็นลูกเซลลูลอยด์ ซึง่ ท�าจากพลาสติก
กึง่ สังเคราะห์ โดยเวลาทีล่ กู บอลกระทบกับพืน้ โต๊ะ และไม้ตี
จะเกิดเสียง “ปิก - ป๊อก” ดังนัน้ กีฬานีจ้ งึ ถูกเรียกชือ่ ตามเสียง
ที่ได้ยินว่า “ปิงปอง” (PINGPONG) และได้เริ่มแพร่หลาย
ในกลุ่มประเทศยุโรปก่อน
วิธีการเล่นในสมัยยุโรปตอนต้น จะเป็นการเล่น
แบบยัน (BLOCKING) และแบบดันกด (PUSHING) ซึง่ ต่อมา
ได้พัฒนามาเป็นการเล่นแบบ BLOCKING และ CROP
หรือเรียกว่า การเล่นถูกตัด ซึ่งวิธีการเล่นนี้เป็นที่นิยมมาก
แถบยุโรป ส่วนวิธีการจับไม้ จะมี 2 ลักษณะ คือ จับไม้
แบบจับมือ (SHAKEHAND) ซึง่ เราเรียกกันว่า “จับแบบยุโรป”
และการจับไม้แบบจับปากกา (PEN-HOLDER) ซึ่งเรา
เรียกกันว่า “จับไม้แบบจีน”

ในปี ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) เริ่มปรากฏว่า มีการ
หันมาใช้ไม้ปงิ ปองติดยางเม็ดแทนหนังสัตว์ ดังนัน้ วิธกี ารเล่น
แบบรุก หรือแบบบุกโจมตี (ATTRACK หรือ OFFENSIVE)
โดยใช้ทา่ หน้ามือ (FOREHAND) และหลังมือ (BACKHAND)
เริม่ มีบทบาทมากขึน้ และยังคงนิยมการจับแบบไม้แบบยุโรป
ดังนัน้ จึงถือว่ายุโรปเป็นศูนย์รวมของกีฬาปิงปองอย่างแท้จริง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1922 (พ.ศ. 2465) ได้มีบริษัท
ค้าเครือ่ งกีฬา จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าว่า “PINGPONG”
ด้วยเหตุนี้ กีฬาปิงปองจึงต้องเปลี่ยนชื่อเป็น เทเบิลเทนนิส
(TABLE TENNIS) และในปี ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) ได้มี
การประชุ ม ก่ อ ตั้ ง สหพั น ธ์ เ ทเบิ ล เทนนิ ส นานาชาติ
(INTERNATIONAL TABLETENNIS FEDERATION : ITTF)
ขึ้นที่กรุงลอนดอนในเดือนธันวาคม พร้อมกับมีการจัด
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสแห่งโลกครั้งที่ 1 ขึ้นเป็นครั้งแรก
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จากนั้นในปี ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) เป็นยุคที่ประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งได้หันมาสนใจกีฬาเทเบิลเทนนิสมากขึ้น และได้มี
การปรับวิธกี ารเล่นโดยเน้นไปทีก่ ารตบลูกแม่นย�า และหนักหน่วง
และการใช้จังหวะเต้นของปลายเท้า ต่อมาในปี ค.ศ. 1952
(พ.ศ. 2495) ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโลก
เป็นครั้งแรก ที่กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย และในปี
ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้
เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครัง้ แรกทีก่ รุงบูคาเรสต์ ประเทศรูมาเนีย
ท�าให้กีฬาเทเบิลเทนนิสกลายเป็นกีฬาระดับโลกที่แท้จริง
โดยในยุคนี้ญี่ปุ่นใช้การจับไม้แบบจับปากกา และมีการ
พัฒนาไม้ปิงปองโดยใช้ยางเม็ดสอดไส้ด้วยฟองน�้าเพิ่มเติม
จากยางชนิดเม็ดเดิมที่ใช้กันทั่วโลก
ในเรือ่ งเทคนิคของการเล่นนัน้ ยุโรปจะมีเทคนิคการรุก
ด้วยความแม่นย�า และมีชว่ งตีวงสวิงสัน้ ๆ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับญี่ปุ่นที่ใช้ปลายเท้าเป็นศูนย์กลางของการตีลูกแบบรุก
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถชนะการเล่นของ
ยุโรปได้ แม้ในช่วงแรกหลายประเทศจะมองว่าวิธีการเล่น
ของญีป่ นุ่ เป็นการเล่นทีค่ อ่ นข้างเสีย่ ง แต่ญปี่ นุ่ ก็สามารถเอาชนะ
ในการแข่งขันติดต่อกันได้หลายปี เรียกได้ว่าเป็นยุคมืด
ของยุโรปเลยทีเดียว
ในที่สุดสถานการณ์ก็เปลี่ยนไป เมื่อสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถเอาชนะญีป่ นุ่ ได้ดว้ ยวิธกี ารเล่นทีโ่ จมตี
แบบรวดเร็ว ผสมผสานกับการป้องกัน ซึง่ จีนได้ศกึ ษาการเล่น
ของญี่ปุ่น ก่อนน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับการเล่นแบบที่
จีนถนัด กระทัง่ กลายเป็นวิธกี ารเล่นของจีนทีเ่ ราเห็นในปัจจุบนั
หลังจากนั้นยุโรปได้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง เนื่องจาก
น�าวิธกี ารเล่นของชาวอินเดียมาปรับปรุง และในปี ค.ศ. 1970
(พ.ศ. 2513) จึงเป็นปีของการประจันหน้าระหว่างผู้เล่น
ชาวยุโรป และผูเ้ ล่นชาวเอเชีย แต่นกั กีฬาของญีป่ นุ่ ได้แก่ตวั
ลงแล้ว ขณะทีน่ กั กีฬารุน่ ใหม่ของยุโรปได้เริม่ เก่งขึน้ ท�าให้ยโุ รป
สามารถคว้าต�าแหน่งชนะเลิศชายเดี่ยวของโลกไปครอง
ได้ส�าเร็จ
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จากนั้นในปี ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) นักเทเบิลเทนนิส
ชาวสวีเดน ชื่อ สเตลัง เบนค์สัน เป็นผู้เปิดศักราชใหม่
ให้กบั ชาวยุโรป โดยในปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) ทีมสวีเดน
สามารถคว้าแชมป์โลกได้ จึงท�าให้ชาวยุโรปมีความมั่นใจ
ในวิธกี ารเล่นทีป่ รังปรุงมา ดังนัน้ นักกีฬาของยุโรป และนักกีฬา
ของเอเชีย จึงเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ ในขณะที่นักกีฬาในกลุ่ม
ชาติอาหรับและลาตินอเมริกา ก็เริม่ ก้าวหน้ารวดเร็วขึน้ และ
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคนิค ท�าให้การเล่น
แบบตั้งรับ ซึ่งหายไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503)
เริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้ง
จากนัน้ จึงได้เกิดการพัฒนาเทคนิคการเปลีย่ นหน้าไม้
ในขณะเล่นลูก และมีการปรับปรุงหน้าไม้ซึ่งติดด้วยยาง
ที่มีความยาวของเม็ดยางมากกว่าปกติ โดยการใช้ ย าง
ที่สามารถเปลี่ยนวิถีการหมุน และทิศทางของลูกเข้าได้
จึงนับได้วา่ กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาทีแ่ พร่หลายไปทัว่ โลก
โดยมีการพัฒนาอุปกรณ์ และมีวิธีการเล่นใหม่ๆ เกิดขึ้น
ตลอดเวลา กระทั่ ง กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ได้ ถู ก บรรจุ เ ป็ น
การแข่งขันประเภทหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก เมื่อปี ค.ศ. 1988
(พ.ศ. 2531) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เทเบิลเทนนิสในประเทศไทย
ส�าหรับประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยนั้น
ทราบเพียงว่า คนไทยรูจ้ กั คุน้ เคยและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
มาเป็นเวลาช้านาน แต่รจู้ กั กันในชือ่ ว่ากีฬาปิงปอง โดยไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่า มีการน�ากีฬาชนิดนีเ้ ข้ามาเล่นในประเทศไทย
ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ใด และใครเป็ น ผู ้ น� า เข้ า มา แต่ ป รากฏว่ า
มี การเรียนการสอนมานานกว่า 30 ปี โดยในปี พ.ศ. 2500
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสมาคมเทเบิลเทนนิสสมัครเล่น
แห่งประเทศไทย และมีการแข่งขันของสถาบันต่างๆ รวมทัง้
มีการแข่งขันชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การเล่นกีฬาปิงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส
กีฬาปิงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส ที่เรารู้จักกันนั้น ถือเป็นกีฬาที่มีความยากในการเล่น เนื่องจากธรรมชาติของกีฬา
ประเภทนี้ ถูกจ�ากัดให้ตลี กู ปิงปองลงบนโต๊ะของคูต่ อ่ สู้ ซึง่ บนฝัง่ ตรงข้ามมีพนื้ ทีเ่ พียง 4.5 ฟุต X 5 ฟุต และลูกปิงปองยังมีนา�้ หนัก
เบามาก เพียง 2.7 กรัม โดยความเร็วในการเคลื่อนที่จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง ใช้เวลาไม่ถึง 1 วินาที ท�าให้นักกีฬา
ต้องตีลูกปิงปองที่ก�าลังเคลื่อนมากลับไปทันที ซึ่งหากลังเลแล้วตีพลาดหรือไม่ตีเลย ก็อาจท�าให้ผู้เล่นเสียคะแนนได้
ทั้งนี้ ปิงปองมีประโยชน์ต่อผู้เล่น เนื่องจากต้องอาศัยความคล่องแคล่ว ว่องไวในทุกส่วนของร่างกาย ดังนี้

สมอง : ปิงปองเป็นกีฬาทีต่ อ้ งใช้สมอง
สายตา : สายตาจะต้องจ้องมอง

ในการคิดอยู่ตลอดเวลา รวมถึงต้อง
วางแผนการเล่นแบบฉับพลันอีกด้วย

ลู ก อยู ่ ต ลอดเวลา เพื่ อ สั ง เกต
หน้าไม้ของคู่ต่อสู้ และมองลูกว่า
จะหมุนมาในลักษณะใด

แขน : ต้องมีพละก�าลัง และมีความ

อดทนในการฝึกซ้อมแบบสม�่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความเคยชิน
ล� า ตั ว : การตี ลู ก

ปิงปองในบางจังหวะ
ต้องใช้ลา� ตัวเข้าช่วย

ข้อมือ : ในการตีบางลักษณะ

จ�าเป็นต้องใช้ข้อมือเข้าช่วย
ลูกจึงจะหมุนมากยิ่งขึ้น

มือ : มือที่ใช้จับไม้ปิงปอง จะต้อง
หัวเข่า : ผู้เล่นต้องย่อเข่า

เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการ
เคลื่อนที่

คล่องแคล่ว และว่องไว รวมถึง
ต้องรู้สึกได้เมื่อลูกปิงปองสัมผัส
ถูกหน้าไม้
เท้า : หากเท้าไม่เคลือ่ นทีเ่ ข้าหา

ลู ก ปิ ง ปอง ก็ จ ะท� า ให้ ต ามตี
ลูกปิงปองไม่ทัน
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วิธีการเล่นกีฬาปิงปอง หรือ เทเบิลเทนนิส
1. การส่งลูกที่ถูกต้อง ลูกจะต้องอยู่ที่ฝ่ามือแล้วโยนขึ้นไปในอากาศ สูงไม่น้อยกว่า
16 เซนติเมตร
2. การรับลูกทีถ่ กู ต้อง เมือ่ ลูกเทเบิลเทนนิสถูกตีขา้ มตาข่ายมากระทบแดนของตนครัง้ เดียว
ต้องตีกลับให้ขา้ มตาข่าย หรืออ้อมตาข่ายกลับไป ลูกทีใ่ ห้สง่ ใหม่ คือ ลูกเสิรฟ์ ติดตาข่าย แล้วข้ามไปตก
แดนคู่ต่อสู้หรือเหตุอื่นที่ผู้ตัดสินเห็นว่าจะต้องเสิร์ฟใหม่
3. การแข่งขันมี 2 ประเภท คือ ประเภทเดี่ยวและประเภทคู่
4. การนับคะแนน ถ้าผู้เล่นท�าผิดกติกา จะเสียคะแนน
5. ผูเ้ ล่นหรือคูเ่ ล่นทีท่ า� คะแนนได้ 11 คะแนนก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ ยกเว้นถ้าผูเ้ ล่นทัง้ สองฝ่าย
ท�าคะแนนได้ 10 คะแนนเท่ากันจะต้องเล่นต่อไป โดยฝ่ายใดท�าคะแนนได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
2 คะแนน จะเป็นฝ่ายชนะ
6. การแข่งขันประเภททีมมี 2 แบบ คือ
6.1 SWAYTHLING CUP มีผู้เล่นครั้งละ 3 คน
6.2 CORBILLON CUP มีผู้เล่นครั้งละ 2 - 4 คน
อ้างอิง : https://hilight.kapook.com/view/72172
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออมในกองทุนใหงอกเงย

ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุน RMF
ภาค 5

ค้นหากองทุน RMF ตราสารทุน ที่ได้ผลตอบแทนดีและสม�่าเสมอ
ในครั้งที่แล้ว เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าเลือกกองทุน RMF ตราสารหนี้กองไหนถึงจะท�าให้เรามีโอกาส
ได้ผลตอบแทนดี สม�า่ เสมอ และเหมาะกับตัวเรา ในครัง
้ นีเ้ ราก็จะมาค้นหากองทุน RMF ประเภทตราสารทุน
กันบ้างนะครับ เพื่อตอบโจทย์ส�าหรับคนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากขึ้น และยอมรับกับ
ความเสีย
่ งทีเ่ กิดขึน
้ ได้ เราจะมาดูวา่ ค้นหากันอย่างไร เพือ
่ เราจะได้นา� เงินลงทุนของเราไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน
คุ้มค่ากับเงินลงทุนของเรามากที่สุด และให้เงินลงทุนของเราปลอดภัยในระดับที่เรายอมรับได้
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การค้นหากองทุน RMF ตราสารทุนเพือ่ เปรียบเทียบนัน้ วิธีการค้นหาก็คล้ายกันนะครับกับการค้นหากองทุน RMF
ที่ลงทุนในตราสารหนี้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.morningstarthailand.com และ www.wealthmagik.com ซึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลของกองทุนประเภทต่างไว้ๆ (ทัง้ นีผ้ เู้ ขียนไม่ได้มสี ว่ นได้เสียในการโฆษณาเว็บไซต์ดงั กล่าว แต่อยากให้เครดิตกับแหล่งข้อมูล
ที่เราศึกษามาเพียงเท่านั้น) โดยผู้เขียนขอยกตัวอย่างข้อมูลจากเว็บไซต์ของ www.morningstarthailand.com โดยเข้าไปที่
หัวข้อ กองทุนรวม >> จัดอันดับกองทุน >> กองทุนประหยัดภาษี (แล้วเลือกประเภทกองทุน RMF ที่ต้องการจะเปรียบเทียบ
ในที่นี้เราเลือกเปรียบเทียบ RMF ประเภทตราสารทุน จึงเลืิอก RMFEQ) >> ผลตอบแทนระยะยาว

Name

Morningstar
YTD
3 Yr
Rating
Return
Volatility
Overall
%

1 Yr
Anlsd
%

3 Yr
Anlsd
%

5 Yr
Anlsd
%

10 Yr
Anlsd
%

กองทุนเปิดกรุงไทย
หุ้นไฮดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

8.34

-1.2

17.27

10.37

-

-

กองทุนเปิดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

12.36

-0.83

0.05

4.4

-

-

กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

12.93

3.2

3.31

4.25

-

-

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

7.5

2.22

12.63

14.15

8.31

-

กองทุนเปิดภัทร
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

9.42

-4.9

10.15

10.25

5.84

11.58

กองทุนเปิดกรุงศรี
หุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ

8.93

-1.69

13.07

5.23

1.88

12.97

กองทุนเปิดเค เจแปน
หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

15.36

-2.03

13.75

3.68

-

-

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์
พร็อพเพอร์ตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

10.94

0.93

5.95

4.28

4.19

-

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
(แฟม) SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ

9.51

0.95

15.01

6.98

4.21

-

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล
เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม
อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

10.26

-0.54

17.51

6.13

-

-
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จากข้อมูลข้างต้น เป็นการน�าข้อมูลการจัดอันดับ
กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุน จากเว็บไซต์ของบริษัท
Morningstar ในที่ นี้ ผู ้ เ ขี ย นเลื อ กให้ เ รี ย งล� า ดั บ ข้ อ มู ล
ตาม Morningstar Rating Overall ซึง่ เป็นการให้ระดับดาว
โดยระดับ 5 ดาว และ 4 ดาว เป็นระดับที่น่าลงทุนมากที่สุด
ตามล�าดับดาว ส่วน 3 Yr Volatility เป็นค่าความผันผวนในช่วง
3 ปีทผี่ า่ นมา ส่วนคอลัมน์ถดั ไปด้านขวามือเป็นผลตอบแทน
ย้อนหลัง (1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี) โดยจะเป็นผลตอบแทน
เฉลีย่ ต่อปีทบต้น จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ากองทุนเปิดกรุงไทย
หุน้ ไฮดิวเิ ดนด์เพือ่ การเลีย้ งชีพ อยูใ่ นล�าดับบนสุด แต่เนือ่ งจาก
มีผลตอบแทนย้อนหลังเพียงแค่ 3 ปี นั่นหมายความว่า
กองทุนนี้เปิดได้ไม่นาน ดังนั้นถ้าเป็นผู้เขียนเองจะไม่ลงทุน
ในกองทุนนี้ เพราะมุมมองของผูเ้ ขียนเอง จะลงทุนได้ตอ้ งเป็น
RMF ที่ผ่านการลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เนื่องจาก
ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในระดับหนึง่ หรือถ้าจะให้ดกี ค็ อื ลงทุน
มาแล้ว 10 ปีขึ้นไป ส่วนกองทุน RMF ในล�าดับถัดมาคือ
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิด
เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ จากชื่อของสองกองนี้
จะเห็นได้ชดั ว่ามีคา� ว่ายูโรด้วย แสดงว่าเป็น RMF ทีเ่ น้นลงทุน
ในตราสารทุนในประเทศแถบยุโรป (แต่ทั้งนี้ก็แนะน�าให้ไป
อ่านในหนังสือชีช้ วนอีกครัง้ ว่าเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือไม่) ถ้าใช่ 2 กองนี้ผู้เขียนก็ขอข้ามไปเช่นกัน (อย่างที่ได้
บอกไว้ในครัง้ ทีผ่ า่ นมา หากเราไม่รใู้ นสถานการณ์ในต่างประเทศ
นั้นๆ เราก็ไม่ควรไปลงทุน เพราะกองทุนที่ลงทุนในบ้านเรา
มีให้เลือกหลากหลาย)

ของกองทุนนี้ หรือน�าชือ่ กองทุนดังกล่าวไปค้นหาใน Google
ได้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยดูตรงข้อมูลที่สรุป
ส่วนส�าคัญของกองทุนทีเ่ รีกว่า “ข้อมูลส�าคัญการลงทุน” หรือ
บางครั้งเรียกว่า “หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป” หรือ “หนั ง สื อ
ชี้ชวนฉบับย่อ” ซึ่งจะเป็นหนังสือชี้ชวนที่สรุปข้อมูลส่วนที่
ส�าคัญๆ ของกองทุนนัน้ ๆ ไว้ 7 เรือ่ งด้วยกัน อย่างทีไ่ ด้อธิบาย
ไว้ในครั้งที่แล้วว่าประกอบด้วย “คุณก�าลังจะลงทุนอะไร”
“กองทุนรวมนีเ้ หมาะกับใคร” “คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ”
“สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน” “ค่าธรรมเนียม”
“ผลการด� า เนินงาน” และ “ข้อมูลอื่นๆ” ซึ่งใน 7 เรื่อ งนี้
ถ้าเป็นการซื้อกองทุน RMF ประเภทตราสารทุน ผู้เขียน
จะเน้นดูตรงที่ ค่าธรรมเนียม และข้อมูลอื่นๆ เป็นหลัก
เพื่อดูว่าในการซื้อขายกองทุนนั้นมีค่าธรรมเนียมเท่าไร
ส่วนในข้อมูลอื่นๆ จะบอกข้อมูลว่าในการซื้อขายกองทุนนี้
ครั้งแรกนั้น ต้องซื้อขั้นต�่าเท่าไร และในการซื้อครั้งต่อไป
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดใจลงทุนของเราได้
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ คงพอจะค้นหากองทุน RMF
ทีใ่ ห้ผลตอบแทนดีกนั แล้วนะครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับ
กับการค้นหากองทุนดีๆ ส�าหรับในครัง้ ต่อไปเราจะมาพูดถึง
การดูข้อมูลในส่วน “ข้อมูลส�าคัญการลงทุน” หรือบางครั้ง
เรียกว่า “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุป” หรือ “หนังสือชีช้ วนฉบับย่อ”
“สรุปสาระส�าคัญของกองทุน” กันนะครับ เพือ่ ให้รวู้ า่ เงินทีเ่ รา
ลงทุนไปนั้น เขาเอาไปลงทุนอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วเรามี
ค่าใช้จา่ ยอย่างไรบ้าง ข้อมูลเหล่านีส้ า� คัญอย่างไรบ้าง เราจะมา
ติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับ

ส่วนกองทุน RMF ในล�าดับถัดมา คือ กองทุนเปิด
ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มีประสบการณ์ลงทุนมากกว่า 5 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี ส่วนกองทุน
ในล�าดับถัดมา คือ กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการลงทุน มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ดังนั้น
ในกรณีนี้ ถ้าเป็นผูเ้ ขียนเอง จะพิจารณาเลือก 2 กองทุนนี้ เมือ่
ได้ขอ้ มูลตรงนีแ้ ล้ว เราก็ไปศึกษาในรายละเอียดของกองทุนนีอ้ กี
ในหนังสือชีช้ วนการลงทุนได้ แต่เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเปรียบเทียบ
อีกสักหน่อย เราก็อาจไปเจาะลึกกองทุนทั้ง 2 กองนี้หน่อย
โดยน�าชือ่ กองทุนแต่ละกองไปค้นหาเพือ่ ศึกษาในรายละเอียด
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

หลักการออกก�าลังกาย
เพื่อสุขภาพส�าหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ คือกลุ่มบุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และ
จิตใจแตกต่างไปจากผูท
้ ม
ี่ อ
ี ายุตา�่ กว่าหลายประการ โดยมีความเสือ
่ มลงของระบบ
ต่างๆ ของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ดังนัน
้ การประกอบกิจกรรมต่างๆ ของผูส
้ ง
ู อายุ
จึ ง แตกต่ า งไปจากกลุ ่ ม อายุ ที่ ต�่ า กว่ า ไปบ้ า งเป็ น ธรรมดา โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การออกก�าลังกาย เพื่อสุขภาพ
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การออกก�าลังกาย คืออะไร?
การออกกำาลังกาย คือ การทีร่ า่ งกายมีการหด - ยืด
ของกลุม่ เนือ้ ของร่างกายซึง่ บางทีกม็ กี ารเคลือ่ นไหวของข้อต่อ
บางทีก็ไม่มีการเคลื่อนของข้อต่อ บางทีก็การลงน�้าหนัก
ต่อโครงสร้างของร่างกาย และบางครั้งก็ไม่มี
ในชีวิตประจ�าวันของคนเรามีการออกก�าลังกาย
อยู่เสมอ ดังนี้ คือ
การออกกำาลังกาย จากการทำากิจวัตรประจำาวัน
เช่น เดินเข้าห้องน�้า อาบน�า้ กินอาหาร สีฟัน กวาดบ้าน ฯลฯ
การออกกำาลังกาย เพือ่ ประกอบการงานตามอาชีพ
คนที่ประกอบการงานใช้ก�าลังกายมาก ได้แก่ กรรมกร
ก่อสร้าง ขุดดิน เลื่อยไม้ ตีตะปู ยกของ ฯลฯ เกษตรกร
ชาวไร่ชาวนา ก็ใช้ก�าลังกายในการประกอบอาชีพค่อนข้าง
มากกว่าคนท�างานบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้บริหาร
ทีใ่ ช้กา� ลังกายค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพียง เดิน นัง่ พูด เท่านัน้
การออกกำ า ลั ง กายเพื่ อ เล่ น กี ฬ า กี ฬ า คื อ
การออกก�าลังกายชนิดหนึง่ มีกฎเกณฑ์การเล่น แล้วแต่ชนิด
ของกีฬานั้นๆ
การออกกำาลังกายเพือ่ สุขภาพ การออกก�าลังกาย
ชนิดนี้ แตกต่างจากการออกก�าลังกายในรูปแบบอืน่ ๆ ทีก่ ล่าวมา
ทั้งหมด ในข้อที่ว่า เป็นการออกก�าลังกาย ที่ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ดังนี้
• เป็นการออกก�าลังกายที่มีความหนักพอสมควร
ไม่มากเกินไป (เหนือ่ ยมาก) ไม่นอ้ ยเกินไป (ไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยเลย)
ในเวลาทีน่ านพอในแต่ละครัง้ ทีจ่ ะท�าให้รา่ งกายเกิดประโยชน์
และมีความถี่ (ความสม�า่ เสมอในการออกก�าลังกาย) เหมาะสม
เพียงพอต่อการท�าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
• เป็นการออกก�าลังกายที่ฝึกให้มีความอดทน
ความแข็งแรง เกิดความความยืดหยุ่น มีการทรงตัว และ
ความแคล่วคล่องว่องไวของร่างกายดี
• เป็นการออกก�าลังกายที่ไม่เคร่งเครียด
• เป็นการออกก�าลังกายทีไ่ ม่มกี ารแข่งขันกับคนอืน่
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จะเห็นได้ว่า ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ความหนักของการออกก�าลังกาย ไม่มากพอที่จะท�าให้
เกิดประโยชน์แก่สุขภาพร่างกาย ส่วนการออกก�าลังจากการประกอบอาชีพ บางอาชีพก็หนักเกินไป
บางอาชีพก็เบาเกินไป และส่วนใหญ่มคี วามเคร่งเครียดเพือ่ ให้งานเสร็จตามเป้าหมาย ส่วนการออกก�าลังกาย
เพือ่ เล่นกีฬามักจะเกิดการแข่งขัน บางเกมกีฬา เช่น ฟุตบอล มวย มีการปะทะท�าให้บางครัง้ รุนแรงเกินไป
และเคร่งเครียดเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามหรือเพื่อความเป็นเลิศ ดังนั้น การท�ากิจวัตรประจ�าวัน
การออกก�าลังกาย ท�างานตามอาชีพ การเล่นกีฬาจึงไม่ใช่การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพโดยแท้
แต่การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง หมายถึงอะไร
ทุกคนต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งความหมายของสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
• ร่างกายมีส่วนประกอบสมส่วน และส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อมีความแข็งแรง
• ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ทุกข้อต่อ
• ร่างกายมีความอดทนในการออกก�าลังกาย
• มีความว่องไวในการเคลื่อนไหว
• ข้อต่อต่างๆ มีความยืดหยุ่น สามารถเหยียดงอได้อย่างสะดวก
• ร่างกายมีการทรงตัว และประสานสัมพันธ์กันในการเคลื่อนไหวร่างกายได้เป็นอย่างดี
• ไม่มีโรคหรือพยาธิสภาพใดๆ ในร่างกาย
การที่ร่างกายจะสมบูรณ์ แข็งแรงดังกล่าวได้ จ�าเป็นจะต้องมีสุขภาพกาย และจิตดีเป็นพื้นฐาน
มีการออกก�าลังกายที่ถูกต้องอย่างสม�่าเสมอ
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ท�าไมช่วงปฐมวัยจึงส�าคัญที่สุด
การวัดความฉลาดของผูใ้ หญ่คอ
ื การวัดไอคิว แต่สา� หรับเด็กๆ แน่นอนว่า
เราไม่รู้หรอกค่ะว่าลูกฉลาดแค่ไหน แต่สมองของเด็กๆ ในช่วง 3 ปีแรก
พัฒนาเร็วมากๆ และมีศักยภาพมากที่สุดแล้ว เนื่องจากสมองพัฒนา
ตั้ ง แต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่แล้ว
เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์เพียง 4 สัปดาห์ สมองของลูกจะสร้างเซลล์ประสาทใหม่ขึ้นมา
250,000 เซลล์ในทุกๆ นาที ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลาถึง 3 ปี บวกกับอีกเกือบ 9 เดือนที่อยู่
ในท้องของคุณแม่ ในเด็กที่อายุ 3 ขวบนั้น สมองจะพัฒนาเป็น 80% และมีจ�านวนเซลล์ประสาท
ที่มากถึง 1000 ล้านล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อถึงกัน และนี่ก็คือเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับสมองของลูก
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เด็กทุกคนเกิดมาเร็วไป แต่ก็เกิดมาพร้อมกับเซลล์ประสาทใหม่
เด็กทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับสมองที่ยังไม่พัฒนาและอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าทั้งหลาย
หากไม่มอี าการผิดปกติทางสมอง เขาจะคลอดออกมาพร้อมกับเซลล์ประสาทมากกว่าเกือบ 2 เท่า
ของผู้ใหญ่ ทั้งที่มีขนาดสมองเล็กกว่าครึ่ง เซลล์ประสาทจ�านวนมหาศาลนี้เป็นสิ่งที่จา� เป็นมาก
ต่อการเรียนรู้ในช่วงขวบปี แรกของเด็กๆ และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตอนที่เด็กๆ มีอายุ 3 ขวบ
แต่เมื่ออายุมากขึ้นเซลล์ประสาทที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะยังคงอยู่ ส่วนเซลล์ประสาทที่อ่อนแอ
ก็จะแทนที่ด้วยสารสื่อน�าประสาทแทน
สมองจะพัฒนาเร็วที่สุด ในช่วงระหว่างแรกเกิดถึง 3 ขวบ
พลังงานส่วนใหญ่ที่เด็กๆ เอาไปพัฒนาสมอง
60% ของการเผาผลาญพลังงานทั้งหมด (ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบริโภคกลูโคส)
ของเด็กๆ จะน�าไปพัฒนาสมอง เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่ใช้พลังงานเพียง 25% เท่านั้น

“

สมองของเด็กๆ เตรียมพร้อมที่จะพูดก่อนที่จะรู้ค�าศัพท์
และเด็กสองภาษามีการท�างานของสมองด้านจัดการที่ดีกว่า

“

มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่ทา� การเก็บข้อมูลจากเด็กอายุ 7 เดือน พบว่า
มีการท�างานของสมองในส่วนของการพูด ก่อนทีเ่ ด็กๆ จะพูดได้เสียอีก ซึง่ หลักฐานนีแ้ สดงให้เห็นว่า
สมองมีการท�างานในขั้นที่เรียกว่า การวิเคราะห์โดยการสังเคราะห์ โดยสมองจะเก็บข้อมูล
และคาดการณ์การเคลื่อนไหวในการพูดเสียงต่างๆ ค�าต่างๆ ในการพูด และเตรียมพร้อม
เมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะต้องพูดจริงๆ เด็กทีถ่ กู เลีย้ งตัง้ แต่ 2 ภาษาขึน้ ไปนัน้ จะมีทกั ษะการท�างานของ
สมองด้านจัดการที่ดีกว่าเมื่อโตขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเพื่อแก้ปัญหาที่ขัดแย้ง หรือ
พูดได้ว่าเด็กสองภาษาจะมีสมาธิดีกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าในการเรียนและการท�างาน
การสัมผัสช่วยเสริมสร้างสารสื่อนำาประสาท
เด็กทารกที่ได้รับการสัมผัสทางกายเป็นประจ�า เช่น การอุ้มหรือการกอด จะมีสาร
สื่อน�าประสาทระหว่างเซลล์ประสาทที่แข็งแรงมากขึ้นและดีขึ้น
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สมองเด็กจดจำากลิ่นคุณแม่ได้ ดังนั้น เด็กติดพ่อติดแม่นั้นดีเเล้ว
กลิ่นของคุณแม่และการสัมผัสเป็นตัวก�าหนดว่า สายสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่และลูก
เป็นยังไง และจะเกี่ยวกับฮอร์โมนออกซิโทซิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนในเรื่องของความรู้สึกภูมิใจและ
ความรัก คุณแม่อาจจะเคยกังวลเกีย่ วกับเรือ่ งทีล่ กู ติดคุณแม่ไม่ยอมห่าง ขอให้เลิกกังวลได้ เพราะ
เด็กที่ติดคุณแม่นั้น หมายความว่าลูกมีพัฒนาการด้านความทรงจ�าระยะยาวแล้ว
สภาวะอุณหภูมิร่างกายตำ่ากว่าปกติช่วยปกป้องสมองของเด็กๆ
งานวิจยั เด็กทารกแรกเกิดทีต่ อ้ งรักษาตัวจากโรคสมองขาดออกซิเจนและเลือดไปเลีย้ ง
(Hypoxic - Ischemic Encephalopathy) จากโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส พบว่าเมื่อสมอง
ขาดออกซิเจน ร่างกายจะลดอุณหภูมลิ งเพือ่ ป้องกันเซลล์ประสาทเสียหาย หากไม่ได้รบั การรักษา
สมองของเด็กๆ อาจจะพิการ หรือมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้

“

ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงต้องกล่าวย�้าอีกครั้งว่า…
ท�าไมช่วงปฐมวัยจึงส�าคัญที่สุด

“

ที่มา : mentalfloss
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เสพงานศิลป์

กินของอร่อยที่อีโปะฮ์
เมื่อเอ่ยถึงเมืองท่องเที่ยวของมาเลเซีย เชื่อว่าหลายท่านคงนึกถึงเมืองหลวง
อย่างกัวลาลัมเปอร์ หรือไม่กเ็ มืองมรดกโลกอย่างปีนง
ั หรือมะละกาเป็นอันดับแรกๆ
แต่ที่จริงแล้วมาเลเซียยังมีเมืองน่าเที่ยวอีกหลายเมืองซึ่งน่าไปสัมผัสเยี่ยมเยียน
หนึ่ ง ในนั้ น คื อ เมื อ งสุ ด คลาสสิ ก ที่ ชื่ อ ว่ า “อี โ ปะฮ์ ” (Ipoh) ที่ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ใ ช่
เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดฮิ ต ของมาเลเซี ย แต่ ก็ เ ต็ ม เปี ่ ย มไปด้ ว ยเสน่ ห ์ น ่ า ค้ น หา
และก�า ลั งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพวกที่
ชอบความแปลกใหม่ ห รื อ ต้ อ งการหลี ก หนี ค วามจอแจของเมื อ งท่ อ งเที่ ย ว
หลั ก ทั้ ง หลาย
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อีโปะฮ์มีสถานะเป็นเมืองเอกของรัฐเประก์ ซึ่งตั้ง
อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพียง 200 กว่ากิโลเมตร
ในสมัยอาณานิคมทีน่ เี่ คยเป็นแหล่งเหมืองแร่ดบี กุ แหล่งใหญ่
ทีม่ ชี าวจีนโพ้นทะเลหลัง่ ไหลเข้ามาเป็นจ�านวนมาก จึงไม่ใช่
เรื่องแปลกที่เราจะพบว่า ตึกรามบ้านช่องส่วนใหญ่ในย่าน
เมืองเก่าสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกสี ซึง่ ให้
ความรู้สึกไม่ต่างจากเมืองปีนังหรือมะละกามากนัก แต่มี
สถานทีแ่ ห่งหนึง่ ทีโ่ ดดเด่นไม่เหมือนใคร เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองเลยก็วา่ ได้ นัน่ คือ สถานีรถไฟประจ�าเมืองอายุกว่า
ร้อยปี ซึ่งออกแบบในสไตล์โคโลเนียลแบบลูกครึ่งอังกฤษ
ผสมอินเดีย ตัวอาคารทาด้วยสีขาวทั้งหลัง มีความสง่างาม
ถึงขนาดได้รับการจัดอันดับเป็นสถานีรถไฟที่สวยที่สุด
ของประเทศ จนได้สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งอีโปะฮ์”

นอกจากนี้ อีโปะฮ์ยงั มีสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล
ให้เยีย่ มชมอีกหลายแห่ง ไม่วา่ จะเป็นสถานทีร่ าชการ บริษทั
ห้างร้านต่างๆ หรือบ้านพักอาศัย อย่างคฤหาสน์เคลลี
(Kellie’s Castle) ของคหบดีชาวสก็อตแลนด์นี่ก็ใช่ แม้จะ
สร้างไม่เสร็จ เพราะเจ้าของด่วนจากโลกนี้ไปเสียก่อน
แต่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไม่น้อย
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ไม่เฉพาะแต่สถาปัตยกรรม อีโปะฮ์ยังขึ้นชื่อลือชา
ในเรื่องอาหารการกินอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารจีน
ที่นี่นับว่าคู่คี่สูสีกับเมืองปีนังเลยทีเดียว บางคนถึงขนาด
ตั้งฉายาให้อีโปะฮ์ว่า “เมืองหลวงแห่งอาหารของมาเลเซีย”
สาเหตุเพราะทีน่ มี่ รี า้ นอาหารคาวหวานเจ้าดังๆ อยูเ่ ยอะแยะ
มากมาย คนกัวลาลัมเปอร์ขบั รถมาทีน่ เี่ พราะตัง้ ใจมากินอาหาร
โดยเฉพาะเลยก็มาก แต่เรือ่ งนีค้ นไทยส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยทราบกัน
ทีอ่ ยากเชิญชวนให้ไปชิมมากทีส่ ดุ เห็นจะไม่พน้ เมนู “ข้าวมันไก่”
ซึง่ บางคนถึงกับยกย่องว่าอร่อยทีส่ ดุ ในโลก ชนิดทีข่ า้ วมันไก่
ที่สิงคโปร์หรือมะละกาซึ่งว่าเด็ดยังชิดซ้าย แถมยังแปลก
ไม่ซ�้าใคร ตรงที่จะให้อร่อยครบสูตรต้องกินคู่กับผัดถั่วงอก
อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กันเองนะครับ

อีกอย่างหนึง่ ทีจ่ ะพลาดไม่ได้ คือ กาแฟขาว (White
Coffee) ซึ่งอีโปะฮ์ถือว่าเป็นต้นก�าเนิดของกาแฟชนิดนี้เลย
ก็ว่าได้ กาแฟขาวถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกโดยแรงงานชาวจีน
ที่อพยพเข้ามาท�างานในเหมือง ด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกาแฟ
รสชาติขมและออกเปรี้ยวในแบบที่ชาวอังกฤษนิยมดื่มกัน
จึงหาวิธที จี่ ะท�าให้กาแฟมีรสชาติหวานหอมกลมกล่อมมากขึน้
โดยได้ทดลองน�ามาการีน ซึ่งได้จากน�้ามันปาล์ม มาคั่ว
รวมกับกาแฟหลายๆ สายพันธุ์ จนได้กาแฟคั่วสูตรพิเศษ
ที่ถูกปากชาวจีน เป็นที่มาของร้านกาแฟขาวร้านแรกของ
อีโปะฮ์บนถนนบันดาร์ตมิ ะห์ (Bandar Timah) ในย่านเมืองเก่า
ซึ่งเปิดขายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 นับจนถึงทุกวันนี้ก็มีอายุ
80 ปีเศษแล้ว
ต้องบอกก่อนว่าเหตุที่เรียกกาแฟขาว ไม่ใช่เพราะ
เมล็ดกาแฟคัว่ เปลีย่ นเป็นสีขาวหรอกนะครับ กาแฟขาวจริงๆ แล้ว
ก็เป็นสีน�้าตาลนี่แหละ เพียงแต่สีจะอ่อนลงมาหน่อย
ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะเกิดจากกรรมวิธีการคั่วเมล็ดกาแฟ
ที่ใส่เพียงมาการีนลงไปเท่านั้น ท�าให้เมล็ดกาแฟที่ได้มี
สีอ่อนกว่าเมล็ดกาแฟทั่วไป ซึ่งมักใส่น�้าตาลและข้าวสาลี
ลงไปคั่วด้วย อีกสาเหตุหนึ่งที่เรียกกาแฟขาวนั้น ก็น่าจะ
มาจากสีของนมข้นหวานที่ชงรวมกับกาแฟนั่นเอง
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อีโปะฮ์ไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้ บรรดาภาพ
ศิลปะบนผนังก�าแพงในเขตเมืองเก่าก็มีชื่อเสียง
ไม่เบาเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพศิลปะ 7 ภาพ
ที่เขียนโดยศิลปินชาวลิธัวเนียนามว่า “เออร์เนสต์
ซาคาเรวิก” (Ernest Zacharevic) ผู้ที่เคยฝาก
ผลงานมาแล้ ว ที่ เ มื อ งปี นั ง จนเขาเป็ น ที่ รู ้ จั ก
อย่างกว้างขวางทัง้ ในและต่างประเทศ ภาพศิลปะทัง้ เจ็ด
ที่เออร์เนสต์วาดขึ้น จะกระจายตัวอยู่บนผนังตึก
ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ในเขตเมืองเก่า กลายเป็น
สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจสิ่ ง ใหม่ ข องเมื อ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก ขนาดทางการ
ต้องจัดพิมพ์แผนที่ภาพศิลปะฝีมือเออร์เนสต์ไว้
บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ภาพศิลปะหลายภาพของเออร์เนสต์
ได้สื่อสะท้อนให้เห็นตัวตนและจิตวิญญาณของ
ชาวเมืองอีโปะฮ์เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นภาพถุงโอเลีย้ ง
ที่แขวนห้อยเป็นแถวอยู่บนผนังตึก หรือภาพ
ชายสูงวัยถือถ้วยกาแฟ ล้วนตอกย�้าให้เห็นถึง
ความส�าคัญของกาแฟที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของ
ชาวเมืองอย่างแนบแน่น ในขณะเดียวกันก็ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ�าเมือง ซึง่ ใครทีแ่ วะเวียนมา
อดที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไม่ได้

ส�าหรับคนทีช่ น่ื ชอบงานศิลปะเช่นผม ไหนๆ ก็มา
ถึงทีน่ แี่ ล้ว มีหรือจะพลาดตามล่าหาภาพวาดของเออร์เนสต์
ให้ครบทั้ง 7 ภาพ แต่กว่าจะหาจนครบ ก็เล่นเอาเมื่อยแข้ง
เมื่ อ ยขา เหงื่ อ ตกไปหลายหยดอยู ่ เ หมื อ นกั น เพราะ
ภาพบางภาพกว่าจะหาเจอ ต้องสาละวนเดินหาอยูห่ ลายรอบ
แต่ผลสุดท้ายเมื่อได้ชมแล้ว ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าสมกับ
ความตั้งใจ
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นอกจากผลงานศิลปะของเออร์เนสต์แล้ว
ทีน่ ยี่ งั มีถนนภาพศิลปะบนผนังก�าแพง (Mural Art Lane)
ซึ่งมีงานเขียนสวยๆ จากฝีมือศิลปินท้องถิ่นอีกจ�านวน
หลายสิบภาพ ส่วนมากแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่
สภาพสังคม และวัฒนธรรมแบบพหุนิยมของผู้คนที่นี่
อี ก ทั้ ง ยั ง มี ภ าพเขี ย นสี ฝ ี มื อ เยี่ ย มอี ก หลายชิ้ น
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งย่านเมืองเก่า ท�าให้
นักท่องเที่ยวสามารถเสพงานศิลปะได้อย่างจุใจ

ส�าหรับการเดินทางมาเยือนอีโปะฮ์ของผมครัง้ นี้
แค่ได้ชมงานศิลปะงามๆ ก็ถือว่าคุ้มแล้ว ยิ่งได้ลิ้มลอง
อาหารรสเลิศ บวกกับได้สมั ผัสมรดกทางสถาปัตยกรรม
มากคุณค่าด้วยแล้ว ก็ยงิ่ รูส้ กึ ว่าคุม้ เข้าไปใหญ่ แต่จะว่าไป
ตอนนี้ผมคิดถึงข้าวมันไก่มื้อนั้นที่สุด ถ้ามีโอกาส
ได้ไปเยือนอีโปะฮ์อกี คราวหน้า จะไม่พลาดไปกินแน่นอน!
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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

ย�าสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
เมษ 61 เขียนที่ เชิงเขารูปช้าง ซอยผีหีบ

รถคู่กาย..... ฅุรุชน
ไร้ชีวิต...แต่มีจิตใจ!?

ท่านเชื่อไหม?...ว่า..รถมีชีวิต….
โครงสร้างเปลือกนอกทั้งหมดที่เราเห็นก็เสมือน “กายสังขาร” (Hardware)
ส่วนตัวเครื่องทั้งหมด เสมือน “จิตวิญญาณ” (Software)
หากเป็นรถรุน่ ใหม่ๆ จะมีกลไกใหม่ๆ เพิม่ เข้ามาเป็นกลไก Digital Computer ควบคุมระบบการสัง่ การ
อีกทีแทนมนุษย์ ซึง่ เราคงเคยเห็นการคอนโทรลด้วยไฟฟ้า เช่น ประตู กระจก เกียร์ คลัตช์ ไฟ แอร์ ภาพมองข้าง
มองหลัง
ทราบว่า…ขณะนีร้ ถรุน่ ใหม่ๆ มีการควบคุมพวงมาลัย มีเซนเซอร์รอบทิศให้ขบั อัตโนมัตไิ ด้ดว้ ยคอมพิวเตอร์
เพียงเราตั้งพิกัดเป้าหมายในการเดินทางแล้วปล่อยให้ระบบ GPS ช่วยค�านวณก�าหนดเส้นทาง…..
นี่คือโลกยุคใหม่ที่บริหารสั่งการความสะดวกด้วยปลายนิ้วอย่างแท้จริง
แต่... เชื่อไหมครับว่า ในความสะดวกยุคใหม่เหล่านี้ เบื้องหลังนั้นเราต้องอาศัยดาวเทียมถึงสี่ดวง
ในการกำากับพิกัดของเราแต่ละคน
และเราต้องใช้นาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) ทีไ่ ม่ผดิ พลาดในเวลาของจักรวาลแม้แต่เสีย้ ววินาที!
กลไกอัศจรรย์เหล่านี้ มนุษย์บนผิวโลกร่วมกว่าพันล้านคน ไม่เคยพบเห็น เพราะทั้งดาวเทียมและ
นาฬิกาอะตอมนั้นโคจรเพียงส่งสัญญาณอยู่รอบโลกห่างถึงกว่าหมื่นสองพันไมล์.....
ระบบทั้งหลายเหล่านี้ได้วิวัฒนาการมาจากยุทโธปกรณ์ของอเมริกาตั้งแต่ปี 2503 โน่นแล้ว
เราจึงได้เห็นผลที่กลายเป็นกลไกสาธารณะส�าหรับทุกคนในวันนี้.....
นั่น... ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ วิทยาศาสตร์ ที่ทา� ให้วัตถุดูเหมือนมีชีวิต.....
สมัยโบราณ มีความเชื่อกันว่า... ยานพานะทั้งปวงมีจิตวิญญาณ คอยคุ้มครองดูแล.....
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ผมไม่รเู้ ป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระเภทใด เพศใด แต่ได้ยนิ
ผูเ้ ฒ่าเก่าก่อนเรียกกันว่า “แม่ยา่ นาง” เรือ รถ เครือ่ งบิน และ
เกวียน.....
ผมนัน้ ไม่ใส่ใจใน “เจ้าแม่” ใดๆ เพราะไม่เคยพบเห็น
แต่ชอบของบวงสรวง ซึ่งมีหมู เห็ด เป็ด ไก่ ฯ
ตามแต่ ผู ้ ศ รั ท ธาประสงค์ . ... และ.... เอ่ อ ! เมรั ย ต้ อ ง
ไม่ขาดนะ
จากอดีต กระทั่งปัจจุบัน ผ่านกาลเวลามาเป็น
ร้ อ ยๆ ปี ความเชื่ อ ความศรั ท ธา ของจิ ต วิ ญ ญาณ
SOUL หรือ SPIRIT ก็ยังดำารงอยู่ด้วยวาทะกรรมที่ว่า
“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่”
และเริ่มมาทับซ้อนกับสมองกลไก พลังขับเคลื่อน
แห่ง DIGITAL เอาล่ะสิครับ ระหว่าง “ศรัทธา” ยุคเก่า
กับ “ศาสตร์” ยุคใหม่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
กว่ า สามสิบปีแล้วที่ MITSUBISHI เก่าคันเก่ง
ยังค�ารามน�าพาฅุรุชนตะลุย ตะลอนป่า เขา ล�าเนาไพร
โดยไม่ เ คยปริ ป ากบ่ น แต่ สี ป ริ ล ่ อ น ตั ว ถั ง ผุ นั้ น มี บ ้ า ง
เป็นธรรมดาประสารถชรา
ผมให้ เ กี ย รติ เ ขาเสมอในการเดิ น ทางร่ ว มกั น
ไปผจญภัยในที่ต่างๆ ไม่หยาบ ไม่กระด้าง

ก่อนออกเดินทางก็บอกเขาในใจว่า... “พร้อมยัง
เราจะลุยไปกันล่ะนะ”.....
เมื่อถึงจุดพักหลังจากตระเวนกันมาล้อแทบหลุด
ก็จะกระซิบในใจกับเขาว่า... “เหนือ่ ยมัย้ .! เราถึงทีพ
่ กั แล้ว
พักผ่อนนะ”...
จะเป็นอุปทานหรืออะไรไม่ทราบ..... ผมแว่วเสียง
คล้าย... อืมมม!!! ค�ารนแผ่วๆ ในห้องเครือ่ งใต้ฝากระโปรงหน้า
ทั้งที่ดับเครื่องยนต์แล้ว
บ่อยครัง้ ทีผ่ มเสียบคากุญแจสวิตช์ไว้ และประตูทงั้ 4
รวมทั้งประตูหลังคากระบะท้าย ผมมักปิด แต่ไม่ล็อก
เพราะในรถ “ฅุรชุ น” มีทรัพย์ทมี่ ี “คุณ” ต่อการด�ารงวิถี
“ตระเวนการศึกษาไทย” แต่ไม่มี “ค่า” ต่อการหยิบฉวย
ไปแปรเป็นทรัพย์
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ความชุ่มชื้นป่าต้นน�้า ผาด�า

วันนั้น จุดจอดของ MITSU แดง พร้อมอุปกรณ์
ครบอัตรา มุ่งเข้าป่าต้นนำ้าผาดำา! ภาคใต้
เดิมพืน้ ทีน่ เ้ี ป็นพืน้ ทีย่ ากจน กันดาร การคมนาคมนัน้
แสนเข็ ญ นั ก แต่ เ ป็ น ป่ า อุ ด มสมบู ร ณ์ ติ ด ทิ ว เขาใหญ่
สันกาลาคีรี ทีพ่ าดเชือ่ มต่อหลายจังหวัด กระทัง่ ถึงมาเลเซีย
แต่ประหลาดนะครับที่... เมื่อออกมาจากป่าต้นน�้า
ผาด�า ประมาณสิบกว่ากิโลเมตร ก็จะถึงสนามบินนานาชาติ
หาดใหญ่ และตัวเมืองหาดใหญ่ เมืองซิวิไลซ์ที่พรั่งพร้อม
ทุกอย่าง
ทีน่ ี่ ป่าผาด�า ณ คลองหอยโข่ง จึงกลายเป็นภูมศิ าสตร์
แห่งความเหลื่อมลำ้า
เมือ่ สีส่ บิ ปีทแี่ ล้ว พืน้ ทีน่ จี้ งึ กลายเป็นพืน้ ทีก่ ารลุกขึน้
ทวงถามความเป็นธรรม กระทั่งถึงการเคลื่อนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (ภาคใต้)
ผมจึงมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คุณครู กับชาวบ้าน และ
มิตรสหาย ที่นี่มากและนาน.....

110 วิทยาจารย์

ฉะนั้ น การเข้ า พื้ น ที่ นี้ จึ ง เสมื อ น พยั ค ฆ์ เ ฒ่ า
ย้อนคืนถิ่น...ฮ่าาา... พูดให้ฮึกเหิมไปงั้นแหละครับ.....
ผมวางเต็นท์พักแรมใต้ไม้เชิงเขา ไม่ห่างจาก
MITSU แดง มากนัก
จั ด วางเตาปิ ก นิ ก ที่ ท� า ครั ว หามุ ม นั่ ง ตั้ ง โต๊ ะ
เขียนหนังสือ แล้วปล่อยตัวผ่อนคลาย นึกถึงคืนวั น เก่ า
ที่เคยมาเดินหาแถบนี้
ราตรี น้อยผา เป็นลูกศิษย์
อีกคนหนึ่งที่ผมนึกถึง
เธอได้เข้าร่วมกิจกรรม
กอบกู้สังคมในช่วง 2520 - 2530
อย่างเข้มแข็ง..... จากสาวน้อย
วั ย เยาว์ เรี ย บร้ อ ย เรี ย นเก่ ง
กลายเป็นสาวแกร่งผูม้ คี วามมัน่ คง
ทางอุดมการณ์อันสูงส่ง

ชายป่า ริมน�้า ยามอัสดง
“คุณเหล็ก”.....ผู้คุ้มกันฅุรุชน

นั่ น คื อ ยุ ค หนึ่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ า หนึ่ ง ของ
สังคมไทย ที่กลไกการเมืองได้บีบคั้นให้ หมู่นิสิต นักศึกษา
ทั่วไทย ไหลเข้าป่า.....
หลังปี 2523 เมือ่ นโยบายเปลีย่ นเป็นประนีประนอม
คลี่ ค ลายปั ญ หากั น แบบญาติ หลายคนก็ ก ลั บ เข้ า เมื อ ง
มาร่วมกันพัฒนาชาติ.....
แต่... บางคนได้เสียสละชีวิตไปในเส้นทางป่าเขา
แล้ว... ครับ!... ผมหมายถึง ราตรี น้อยผา ลูกศิษย์ผม
คนนี้ด้วย ซึ่งจะต้องร�าลึกถึงเธอเมื่อผมย่างกรายเข้ามาใน
เขตงานของเธอ.....

บรรยากาศยามเย็นจวนพลบ มิตรสหาย ที่รู้ว่า
ผมเข้าพื้นที่จะส่งข่าว เพื่อมาพบปะ มาเสวนา ดื่มกิน
ตามประสาคนเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้ว
ราตรีนั้น ใต้ร่มไม้ครึ้ม ที่โอบรอบด้วยขุนเขาทะมึน
ฟ้ามืด แต่ยังมีแสงบุหลันจันทร์เสี้ยวข้างแรมฉายแสง
รอดร่มไม้ลงมาให้พอเห็นหน้าลางๆ
เราคุยแกล้มเมรัยกันหลายเรื่อง ตั้งแต่การเมือง
ที่เริ่มวน การศึกษาที่สับสน ปัญหาเด็ก - เยาวชน.....และ
โลกที่ก�าลังเปลี่ยนไป แต่ความทุกข์และความยากไร้
ยังคงเดิม.....
“งั้น... เราจะปฏิรูปอะไรกัน นี่ที่ใช้เวลามา
เกือบร้อยปีแล้ว ยังไม่เห็นหน่อเนือ้ การเปลีย่ นแปลง”.....
ก่อนร�า่ ลากันไปนอน..... อดีตสหายคนหนึง่ ผิวคล�า้
สูงโปร่ง แววตาสู้คน เดินมากระซิบถามผมว่า...

ในอ้อมกอดป่า ภูผา มิตรสหาย
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... “รถพีม่ อี ะไรแปลกๆ บ้างมัย้ ... ผมสังเกตหลายครัง้
... เวลาดึกๆ เดินผ่านมาใกล้ จะได้ยินเสียงเหมือนคนแก่
บ่นอะไรพึมพ�า... จับความไม่ได้ แต่รู้สึกว่าเป็นเสียงคน”...
เขาเหลือบดูรถแดงด้วยระแวง ผมเพียงชายตา
“มิตซูเฒ่า” แล้วเสพูดกลบเกลื่อนไปว่า.....
“จะแปลกอะไร... ก็รถเก่ากับคนแก่ทหี่ อบหิว้ ตะลอน
กันไปทั่วไทย... คงไม่มีอะไรมาสิงสู่หรอกมั้ง.! .....ฮ่าาา”.....
สหายผู้สงสัยกลับไปแล้ว ในความมืดสลัว มีเพียง
แสงเดือนข้างแรม...ทีท่ า� ให้รอบบริเวณเป็นเงาตะคุม่ เลือนลาง!
แต่… “มิตซูแดงของฅุรุชน” กลับดูเด่นสะดุดตา
อย่างท้าทาย.!

HOTLINE – สายตรง

แด่..เพื่อนครู รุ่นเก่า
๏ วันนี้..ผมขอบันทึกร่องรอยการเริ่ม “สร้างครู”
ของสังคมไทย แต่ใช้ขอ้ มูล จังหวัดสงขลา ซึง่ ผมเริม่ ก้าวจาก
นักเรียนเพือ่ ฝึกการเป็นครูดว้ ยหลักสูตรเก่า สร้างความเป็น
วิชาชีพครูแท้ จากที่นี่...
ปี 2462 เริม่ มี โรเรียนฝึกหัดครูมณฑล นครศรีธรรมราช
แต่เมื่อปรับระบบการปกครอง ยกเลิก “มณฑล” ห้วงเวลานี้
ปี 2477 - 2498 จึงเกิด รร.ฝึกหัดครูสงขลา
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ปี 2504... จึงกลายเป็น วิทยาลัยครูสงขลา ซึ่งครู
ยุคนี้ล้วนเกษียณหมดแล้ว
นับจาก 2535 เป็นต้นมา คือเส้นทาง ของความเป็น
“ราชภัฏ” ที่ห่างจาก... ต�านานแห่ง “โรงเรียนฝึกหัดครู”
นับแต่อดีต ตราบปัจจุบัน ถึง 99 ปี.!
บัดนี้คุณครูรุ่น โรงเรียนฝึกหัดครู และ วิทยาลัยครู
ต่างจบภาระการเรียน - การสอน - การศึกษากันไปหมดแล้ว
แต่ ผมยังเชือ่ ว่า..ด้วยหลักสูตรการผลิตครูยคุ เก่าทีเ่ ข้มและขลัง
ท�าให้ทุกท่านที่ผ่านการหล่อหลอมมา ยังมีจิตวิญญาณครู
ที่สมบูรณ์ แม้สังขารจะชรา ล้าอ่อน
โดยวิถีแห่ง ฅุรุชน ผมพยายามเชื่อม เส้นทางแห่ง
วิชาชีพรุ่นเก่าที่ฐานแน่น กับ วิถีครูรุ่นใหม่ที่สัมผัสอยู่
ในเทคโนโลยีร่วมสมัย จึงมอบชุดความคิดพิเศษ ว่าด้วย
“โรงเรียนฝึกหัดครู” ให้ท่านรัฐมนตรี ศธ.ได้พิจารณา.๚๛
“ฅุรุชน”

