บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพือ่ นครู ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสมาชิก
วารสารวิทยาศาสตร์ทุกท่านครับ ช่วงนี้เป็นฤดูฝน ซึ่งมาพร้อมกับ
การเปิดภาคเรียนเสมอ ขอฝากความห่วงใยถึงทุกท่าน ดูแลสุขภาพ
กันด้วยนะครับ
เดือนพฤษภาคมนี้ มีวนั ส�าคัญยิง่ ต่อเกษตรกรชาวไทยและ
ประชาชนชาวไทยที่เราได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์
ดังค�าพูดทีว่ า่ “ในน�า้ มีปลา ในนามีขา้ ว” วันส�าคัญนี้ คือ วันพืชมงคล
เป็ น วั น ที่ ก� า หนดให้ มี พ ระราชพิ ธี จ รดพระนั ง คั ล แรกนาขวั ญ
นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณ
เพื่อเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยัง
เป็นการระลึกถึงความส�าคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
ซึ่งในปี 2561 นี้ วันพืชมงคลตรงกับวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม และ
เป็นวันหยุดราชการ
ท้ายนี้ ขอฝากวารสารวิทยาจารย์ไว้กับสมาชิกทุกท่าน
ค�าติชมและค�าแนะน�าของสมาชิก จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาวารสารวิทยาจารย์ให้เป็นวารสารทีต่ รงใจของเพือ่ นสมาชิก
ทุกท่าน ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้
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สกู๊ปพิเศษ
ถวัลย์ มาศจรัส

ทุน
“ภูมิพล”
ความเป็นมาและความส�าคัญ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ที่ พ ระราชทานแก่ ง านด้ า นการศึ ก ษา มี อ เนกอนั น ต์ น านั ป การเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
มาโดยตลอด ยาวนานนับหลายทศวรรษ ทั้งการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กล่าวโดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากที่พระองค์
ทรงเสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตรและพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต
ผู้ส�าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้ว พระองค์ยังได้พระราชทานทุน “ภูมิพล”
แก่นิสิตนักศึกษา อันเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมก�าลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง
ทุน “ภูมิพล” นี้ เริ่มจากปีพุทธศักราช 2495 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�านวน 100,000 บาท
ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์เพือ่ ตัง้ เป็นทุน “ภูมพิ ล” และน�าดอกผลทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
เป็นทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ผู้เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ส�าหรับ
น�าไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุน คนละ 200 บาทต่อเดือน
เป็นเวลา 1 ปี
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นอกจากพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผเู้ รียนทีม่ ผี ลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล้ว ในเวลาต่อมาพระองค์ได้พระราชทานทุนการศึกษา
จากรายได้ในการจัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ จ�านวน 200,000 บาท ให้แก่บัณฑิต
ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในสาขาวิชาต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยละ 100,000 บาท โดยน�าดอกผลทีไ่ ด้พระราชทาน
เพื่อเป็นรางวัลแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจ�าทุกปี
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ก� า ลั ง ใจและเป็ น ทุ น การศึ ก ษาของนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความมานะอุตสาหะต่อการศึกษามากยิง่ ๆ ขึน้ รวมทัง้ ได้พระราชทานทุนดังกล่าวส�าหรับ
เป็นรางวัลในการส่งเสริมการศึกษาด้านอื่นๆ อาทิ รางวัลการแต่งหนังสือ และรางวัล
การแต่งเรียงความ ของนิสิตนักศึกษาด้วย
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ในคราวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เดิม : วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ�านวน 50,000 บาท ตัง้ มูลนิธิ “ภูมพิ ล” โดยได้ตราระเบียบ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2511
แบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่
1. ทุกประเภทช่วยเหลือการศึกษา
2. ทุนประเภทช่วยเหลือการท�าปริญญานิพนธ์หรือการวิจัย
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้พระราชทานทุน
“ภูมพิ ล” แก่บณ
ั ฑิตทีไ่ ด้คะแนนยอดเยีย่ มในสาขาวิชาต่างๆ ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
เพิ่มเติม โดยนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนดังกล่าว เมื่อส�าเร็จการศึกษากลับสู่
ประเทศไทยแล้ว ได้เป็นก�าลังส�าคัญในการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
เป็นอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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รูปแบบของทุน “ภูมิพล”
ทุน “ภูมพ
ิ ล” ได้ขยายไปมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งได้กา� หนดระเบียบว่าด้วย
ทุน “ภูมิพล” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมตามแต่ละแห่งไป ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญๆ
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของทุน “ภูมิพล”

ทุน “ภูมิพล” ของแต่ละมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บดอกผลน�าไปใช้ในการส่งเสริม
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก�าหนด เช่น เพื่อเป็น
รางวัลส่งเสริมการศึกษาผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีได้คะแนนสูงสุดแต่ละสายของ
แต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นรางวัลเรียนดี ซึ่งสอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินิยม เพื่อเป็นรางวัล
เรียงความแก่นกั ศึกษาผูแ้ ต่งเรียงความประกวด (ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุน “ภูมพิ ล”
พ.ศ. 2534) เพือ่ เป็นทุนการศึกษาและการวิจยั ของนิสติ และเพือ่ เป็นทุนการวิจยั ของคณาจารย์และ
พนักงานสนับสนุนวิชาการ (ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย “กองทุนภูมิพล” ในมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2552) เป็นต้น
2. ลักษณะของทุน

ทุน “ภูมิพล” มีลักษณะเป็นเงิน และหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่รับไว้เป็นทุนนอกจากเงินที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชพระราชทานเป็นครัง้ แรกแล้ว มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
ก็จะรับเงินที่มีผู้ประสงค์จะบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเข้าสบทบกองทุนด้วย ซึ่งท�าให้
ทุน “ภูมพิ ล” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีจา� นวนเงินทุนเพิม่ ขึน้ เพียงพอทีจ่ ะด�าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ได้ ส�าหรับทุนทีม่ อบให้นสิ ติ นักศึกษา ผูม้ สี ทิ ธิรบั ทุนส่วนใหญ่จะมอบให้เป็นเงินเรียกว่า
เงินทุนหรือเงินรางวัล แต่บางมหาวิทยาลัยได้จดั ท�าเป็นเหรียญรางวัล หรือสิง่ ของอืน่ ตามทีร่ ะเบียบ
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งก�าหนด โดยจะมอบทุนนี้ไว้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตร หรือโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทน
พระองค์เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละมหาวิทยาลัย
3. การด�าเนินงานของทุน “ภูมิพล”

การบริหารงานทุน “ภูมิพล” ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
ทุน “ภูมพิ ล” ทีม่ หาวิทยาลัยก�าหนดขึน้ โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนภูมพิ ล หรือคณะกรรมการ
ที่ผู้เป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินงาน ดังตัวอย่าง
การด�าเนินงาน ทุน “ภูมพิ ล” ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วา่ ด้วย
ทุน “ภูมิพล” พ.ศ. 2534
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ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วย ทุน “ภูมิพล”
พ.ศ. 2534
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเงินส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2495
จ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตั้งชื่อเงินทุนนี้ว่า ทุน “ภูมิพล” เพื่อเก็บดอกผลจากทุนนี้ส�าหรับส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
และได้พระราชทานเพิม่ เติมจนถึงปัจจุบนั มียอดเงินกองทุนทัง้ สิน้ 895,800 บาท (แปดแสนเก้าหมืน่
ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยได้รบั พระบรมราชานุมตั ใิ ห้แก้ไขปรับปรุงการให้เงิน ทุน “ภูมพิ ล” เพือ่ ส่งเสริมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ทุน “ภูมพิ ล” พ.ศ. 2534
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย ทุน “ภูมิพล” ทุกฉบับใช้บังคับ
อยู่วันก่อนใช้ระเบียบนี้
ข้อ 4 ทุน “ภูมิพล” นี้ ผู้ใดประสงค์โดยเสด็จพระราชกุศลสบทบทุนก็ได้
ข้อ 5 ให้เก็บผลประโยชน์จากเงิน ทุน “ภูมิพล” เพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยตั้งเป็นรางวัล
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้
ก. รางวัลส่งเสริมการศึกษา เป็นรางวัลให้แก่ผสู้ อบคัดเลือกเข้าศึกษาชัน้ ปริญญาตรี
โดยมีหลักเกณฑ์ตามข้อที่ 6
ข. รางวัลเรียนดี เป็นเหรียญหรือสิ่งของอื่นใด มีรูปร่างลักษณะตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก�าหนดให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี โดยมีหลักเกณฑ์ตามข้อที่ 7
ค. รางวัลเรียงความ เป็นรางวัลให้แก่นกั ศึกษาผูแ้ ต่งเรียงความเข้าประกวด โดยมี
หลักเกณฑ์ตามข้อที่ 8
ข้อ 6 รางวัลส่งเสริมการศึกษา ให้เป็นรางวัลแก่นักศึกษาผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด
ในแต่ละสายที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของแต่ละปีการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท โดยมี
หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผูส้ อบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดในสายทีส่ อบเข้า
2. ต้องเป็นผูม้ คี วามประพฤติดี หากปรากฏว่ามีการบกพร่องในความประพฤติ
ก็ให้ผู้ที่ได้คะแนนอันดับรองลงมาได้รับการพิจารณา
ข้อ 7 รางวัลเรียนดี ให้เป็นรางวัลแก่นกั ศึกษาซึง่ สอบไล่ได้ปริญญาตรีเกียรตินยิ ม และเป็น
ผูไ้ ด้คะแนนยอดเยีย่ มในการสอบไล่วชิ าเอกของแต่ละสายวิชา ให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาเสนอชือ่
นักศึกษาซึ่งสมควรได้รับรางวัลเมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี
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ข้อ 8 รางวัลเรียงความ ให้เป็นรางวัลแก่นกั ศึกษาผูแ้ ต่งเรียงความประกวด ซึง่ คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรได้รับรางวัลปีละ 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 เป็นเงินจ�านวน 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 เป็นเงินจ�านวน 8,000 บาท
รางวัลที่ 3 เป็นเงินจ�านวน 5,000 บาท
โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผู้แต่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี
2. เรือ่ งทีจ่ ะให้แต่งเข้าประกวดต้องเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับผลงานของพระราชวงศ์จกั รีได้ปกครอง
ประเทศชาติเป็นผลดีมาจนทุกวันนี้
3. เรียงความที่จะส่งเข้าประกวดต้องเป็นบทเรียงความทางวิชาการมีความยาวประมาณ
15 ถึง 20 หน้า หน้าละไม่น้อยกว่า 30 บรรทัด
4. คณะกรรมการผูต้ รวจสอบบทเรียงความอาจงดการให้รางวัลใด รางวัลหนึง่ หรือทุกรางวัลได้
ในมื่อพิจารณาเห็นว่าบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดยังไม่ดีถึงขนาดที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว
หรืออาจพิจารณาให้รางวัลชมเชยแก่บทความทีเ่ ห็นสมควรเป็นเงินไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ข้อ 9 ให้รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา เป็นผู้ก�าหนดค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ
ผู้พิจารณาบทเรียงความที่ส่งเข้าประกวดเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม ให้คณะกรรมการ
ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง มีอ�านาจหน้าที่กา� หนดหัวข้อเรื่องที่จะให้แต่งประกวด วางระเบียบในการแต่ง
เรียงความ ก�าหนด วันส่งเนื่องเข้าประกวด ท�าการตัดสิน บทเรียงความ และให้ประกาศการก�าหนด
ดังกล่าวให้ทราบเป็นคราวๆ ไป (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2534
(ลงนาม)
นรนิติ เศรษฐบุตร
(นายนรนิติ เศรษฐบุตร)
อธิการบดี

ทุน “ภูมพิ ล” เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระมหากษัตริยท์ มี่ ตี อ่ งานด้านการอุดมศึกษา
เป็นนำา้ พระราชหฤทัยทีพ
่ ระราชทานต่อนิสติ นักศึกษา ผูท้ จี่ ะมีบทบาทเป็นทรัพยากรสำาคัญ
ของประเทศ ซึ่งยังผลให้นิสิตนักศึกษา มีกำาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และสำาเร็จออกไป
ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติในที่สุด
ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา 2555. 47 – 51
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ข�าเกิด

แลกเปลี่ยนกิจกรรมสุนทรียสนทนา เรื่อง

“ครูคือผู้ยกระดับ
วิญญาณมนุษย์”
หลั ง เกษี ย ณผมได้ รั บ เชิ ญ เป็ น กรรมการ (ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่ง (เป็นกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาด้วย) และมักจะถูกเชิญให้
ร่วมเป็ น กรรมการประเมิ น ครู ผู ้ ช ่ ว ยที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งเตรี ย มความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม
(ทดลองปฏิบัติงาน) อยู่บ่อยๆ จึงพบว่าครูรุ่นใหม่ๆ สมัยนี้เก่งและตั้งใจท�างานกันมากทีเดียว
เห็ น แล้ ว ก็ ชื่ น ใจและเกิ ด ความหวั ง ว่ า การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในยุ ค ต่ อ ไปนี้ คงต้ อ งอาศั ย
ครูเหล่านี้แหละ ซึ่งเขาจะต้องอยู่ในระบบอีก 30 - 40 ปีข้างหน้า

ผมคิดว่า จุดชี้ขาดของการปฏิรูปการศึกษา คือ คุณภาพของครู รวมทั้งการมีผู้บริหารที่คอยสนับสนุน
ส่งเสริมที่ดี ดังนั้นถ้าเราจะปฏิรูปการศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จอย่างแท้จริง ผมคิดว่าเราน่าจะต้องปฏิรูป
ที่การผลิตครูเป็นอันดับแรก โดยอาจให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาส�ารวจข้อมูลจ�านวนครูขาดในแต่ละโรงเรียน และแต่ละสาขา
ทีเ่ ป็นจริง แล้วรัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ) ประกาศรับสมัครนักเรียนทีก่ า� ลังเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีม่ ผี ลการเรียนดี
และมีความตัง้ ใจอยากเป็นครู เพือ่ กลับมาสอนในท้องถิน่ ของตน ตามจ�านวนครูขาดในแต่ละพืน้ ที่ โดยรัฐควรสนับสนุน
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และมีเงือ่ นไขว่า เมือ่ เรียนจบต้องกลับมาเป็นครูในพืน้ ทีข่ องตนเอง ซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หา
การทุจริตสอบบรรจุครูผชู้ ว่ ยและแก้ปญ
ั หาการโยกย้ายครูได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันสถาบันผลิตครูจะต้องปรับปรุง
คุณภาพในการผลิตครูให้เก่งและดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูให้ได้ด้วย ผมคิดว่านักศึกษาที่เรียนครูจะต้องอยู่
หอพัก เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยและจิตวิญญาณความเป็นครูตลอดหลักสูตร เราก็จะได้ครูเก่ง ครูดี และ
มีจติ วิญญาณครูอย่างแท้จริงเต็มพืน้ ที่ ท�าเช่นนีไ้ ม่กปี่ ผี มคิดว่าคุณภาพการศึกษาจะสูงขึน้ แน่นอน เมือ่ ได้ครูเก่ง ครูดี
เราก็สามารถคัดเลือกครูที่มีแววความเป็นผู้น�ามาเป็นผู้บริหารที่เก่งและดีตามมาได้ด้วย ดังเช่นที่เราเคยผลิตครู
คุรุทายาทมาแล้วยุคหนึ่ง แต่น่าเสียดายที่โครงการนี้ไม่ได้ด�าเนินการต่อเนื่อง แต่ก็ยังดีที่ปัจจุบันยังให้ความส�าคัญ
เรื่องนี้อยู่บ้าง แม้จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตาม หากรัฐลงทุนเรื่องนี้ผมถือว่าคุ้มค่าที่สุดไม่ต้องท�าโครงการอะไรที่เป็น
เบี้ยหัวแตกให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
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เมื่อครูรุ่นใหม่ที่จบออกมาและก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู ผมยังยืนยันว่าเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู
เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้เขามีพลังทุ่มเทและท�างานอย่างมีความสุขตลอดไป ซึ่งเราจะต้องช่วยกัน
สนับสนุนให้กา� ลังใจเขา ให้พวกเขามีแรงบันดาลใจและมีจติ วิญญาณความเป็นครูอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
ผมเลยลองเขียนกิจกรรมสุนทรียสนทนา เรื่อง “ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์” ส�าหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มครูผู้ช่วย (จะลองไปท�ากับครูปฏิบัติการอื่นๆ บ้างก็ได้) โดยใช้เวลาแค่ 3 ชั่วโมง
ซึง่ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอาจเป็นผูด้ า� เนินการจัดเวทีสนุ ทรียสนทนานีเ้ อง หรือโรงเรียนจะด�าเนินการเองก็ได้
และถ้าจะให้ดกี จิ กรรมสุนทรียสนทนานีน้ า่ จะท�ากันเป็นระยะๆ กันอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นกระบวนการหนึง่
ในการท�างานปกติ คือเมื่อครูผู้ช่วยสอนหรือท�างานกันไปสัก 2 - 3 เดือนก็มาล้อมวงเล่าเรื่องราวการสอน
ที่ตนเองประทับใจแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งเป็นการ AAR (After Action Review) ไปพร้อมกันด้วย ใครจะ
ลองน�าไปประยุกต์ใช้ก็ได้ โดยอาจเลือกสื่อประกอบการท�ากิจกรรมตามที่เห็นสมควรแล้วกัน
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กิจกรรมสุนทรียสนทนา เรื่อง
“ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์”
(3 ชั่วโมง)
แนวคิด

ครูอาชีพ หมายถึง ครูทเี่ ป็นครูดว้ ยใจรัก ตัง้ ใจและพร้อมทีจ่ ะเป็นครูในทุกๆ ด้าน
ทัง้ ด้านความรู้ ความประพฤติ การวางตน การเอาใจใส่ดแู ลศิษย์ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู อุทิศตนให้แก่การสอนอย่างเต็มที่และเต็มเวลา มิได้ค�านึงถึงรายได้
กับความก้าวหน้าของตนเท่ากับบทบาทความเป็นครู ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่
เป็นเพียงผลพลอยได้จากการท�าความดีเท่านั้น บางขณะเป็นทั้งพ่อ แม่ พี่ เพื่อน
ไปพร้อมๆ กัน
จากความเชือ่ ทีว่ า่ บุคคลสามารถสร้างความรูข้ นึ้ ได้ดว้ ยตนเอง และครูแต่ละคน
ล้วนมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทหี่ ลากหลายและแตกต่างกัน หากเราสามารถจัดกิจกรรม
ทีจ่ ะท�าให้ครูแต่ละคนได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีใจทีจ่ ะแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดจิตวิญญาณ
ความเป็นครูแก่กนั และกัน โดยผ่านการเล่าวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที ปี่ ระสบผลส�าเร็จและภาคภูมใิ จ
ในเรื่องนั้นๆ ของตนเอง แล้วแต่ละคนต่างน�าความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของตนเอง สู่การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาสู่การคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วน�าไปสู่การปฏิบัติ และต่อยอด
พัฒนาความรูข้ องตนให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ ก็จะเป็นการพัฒนาตน พัฒนางาน ได้อย่างยัง่ ยืน
12 วิทยาจารย์

เทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (Story Telling) และสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ ห วั ง ว่ า จะสามารถช่วยตอบสนองความเชื่อดังกล่าวข้างต้น โดยการจัดให้มีวิทยากร สื่อ และ
ผูอ้ า� นวยความสะดวกมาน�าท�ากิจกรรมแต่ละกลุม่ น�าให้เกิดการพูดคุยแลกเปลีย่ น หาวิธกี าร หาข้อตกลง
ในการเรียนรูร้ ว่ มกัน พร้อมทัง้ ถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นครูแก่กนั และกัน ในบรรยากาศทีเ่ อือ้ อาทร
มีชีวิตชีวา แบบวัฒนธรรมไทย จึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีวิธีการหนึ่งในการท�ากิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

เพื่อส่งเสริมให้ครูเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
ครูผู้ช่วยที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
และ/หรือครูปฏิบัติการสอนทั่วไป

กิจกรรมเสนอแนะ

1. ฉาย VCD เรื่อง “เสียงกู่จากครูใหญ่” (หรืออาจเป็นเรื่องอื่นตามที่เห็นสมควร) ในกลุ่มใหญ่
ซึ่งเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกาหลี (น�ามาจากยูทูปได้) แม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ก็สามารถถ่ายทอดชีวิตจริง
ของครูใหญ่ (ครู) คนหนึ่งที่ได้รับค�าสั่งให้ไปสอนหนังสือที่หมู่บ้านทุรกันดาร เขาได้เดินทางไปกับ
รถโดยสารเก่าๆ บนเส้นทางทีแ่ สนจะทุรกันดาร จนกระทัง่ ถึงปากทางเข้าหมู่บา้ น ซึง่ มีภารโรงไปคอยรับ
แต่เมือ่ เห็นสภาพการแต่งตัวของเขาก็ไม่เชือ่ ถือ และไม่ชว่ ยถือสัมภาระอันหนักอึง้ เขาจึงต้องแบกสัมภาระ
เดินข้ามภูเขาไปเอง แต่เมื่อเดินทางไปด้วยกันได้พูดคุยกัน ภารโรงก็เริ่มศรัทธาและช่วยเขาแบกของ
เมื่อไปถึงโรงเรียนเขาได้เดินส�ารวจ ทักทายนักเรียน และประชุมครู น�ากล่าวค�าขวัญของโรงเรียนว่า
“การท�า งานหนั กเป็นดอกไม้ของชีวิต” ในตอนแรกเขาไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากทั้งในและ
นอกโรงเรียน เขาจึงน�าลงมือท�างานทุกอย่างด้วยตนเอง โดยได้ส�ารวจและแสวงหางานอาชีพ
ทีเ่ หมาะสมมาน�าท�า และใช้เทคนิคการสอนนักเรียนทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูก่ ารสอนผูป้ กครองและชุมชนทางอ้อม
เริ่มจากการเลี้ยงไก่ ปลูกผัก เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงวัว ปลูกไม้สนป่า โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียน ชุมชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี มุ่งมั่นสร้างโรงเรียนเพื่อให้มีห้องเรียนเพิ่มขึ้น เพียงพอต่อความต้องการและมีอุปกรณ์
การเรียนทีพ่ ร้อมในการเรียน เพือ่ ให้ลกู หลานในหมูบ่ า้ นมีการศึกษาทีด่ ขี นึ้ ถึงแม้จะไม่ได้รบั ความร่วมมือ
จากชุมชน ในช่วงแรกๆ ครูใหญ่ก็ไม่ย่อท้อ มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างแท้จริง และได้ลงมือกระท�า
โดยไม่รอขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ จนในทีส่ ดุ เขาก็ได้รบั การยอมรับ ผูค้ นในชุมชนเชือ่ มัน่
และศรัทธาเขา และทุกฝ่ายก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลืองาน เขาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เด็กๆ
ที่เคยไปเรียนไกลๆ ก็กลับมาเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้มากขึ้น เขาสามารถพิสูจน์ความส�าเร็จตามค�าขวัญ
ที่เขาตั้งไว้ว่า “การท�างานหนักคือดอกไม้ของชีวิต” ได้อย่างแท้จริง (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)
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2. หลังภาพยนตร์จบ วิทยากรหรือผู้อ�านวยความสะดวกน�าพูดคุยซักถามครูในกลุ่มใหญ่
ให้ช่วยกันสรุปและอภิปรายถึงคุณลักษณะที่ดีของครูใหญ่ (ครู) จากภาพยนตร์เรื่องนี้ (10 นาที)
3. แบ่งกลุ่มครูกลุ่มละไม่เกิน 10 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้อ�านวยความสะดวกส�าหรับ
การน�าให้เกิดการพูดคุย แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในกลุม่ โดยใช้เทคนิคเรือ่ งเล่าเร้าพลัง (Story Telling) และ
สุนทรียสนทนา (Dialogue) กลุ่มละ1 หัวข้อ เกี่ยวกับความประทับใจและความภูมิใจในเทคนิควิธีการ
ที่ตนเองได้ปฏิบัติ ดังตัวอย่างในหัวข้อต่อไปนี้ (ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
1) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2) การกระตุ้นนักเรียนให้ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการเรียน
3) การดูแลชั้นเรียนและการบริหารจัดการชั้นเรียน
4) การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
5) การส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่นักเรียน
6) การสร้างเสริมการมีวินัยของนักเรียนเรื่อง ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
7) การสร้างเสริมนักเรียนให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
8) การพัฒนาผู้เรียนให้มีความขยัน อดทน และสู้งาน
9) การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการสร้างงานอาชีพให้แก่นักเรียน
10) การพัฒนาตนเองของครูให้เก่งและแน่นในความรู้ตามกลุ่มสาระที่สอน/งานที่ปฏิบัติ
11) การสร้างแรงบันดาลใจของตนเองให้ทา� งานอย่างมีความสุขในวิชาชีพครู
ฯลฯ
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โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มผลัดกันเล่าวิธีปฏิบัติที่ตนเองภาคภูมิใจ และประทับใจ ตามหัวข้อ
ที่กา� หนด เล่าอย่างเป็นธรรมชาติ ให้เล่าเพียงประเด็นเดียวต่อหนึ่งเรื่อง (1 รอบ) เล่าให้ได้ใจความ และ
เล่าสั้นๆ ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 นาที (อาจเล่าหลายรอบก็ได้) โดยมีกติกากลุ่มดังนี้
ผู้เล่า เล่าเฉพาะเหตุการณ์ บรรยากาศ ตัวละคร ความคิด ของผู้เล่าในขณะเกิดเหตุการณ์
ไม่ตีความระหว่างเล่า เล่าให้เห็น บุคคล พฤติกรรม การปฏิบัติ ที่คิดว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีของตน
ผูฟ
้ งั ฟังโดยไม่พดู แทรก ฟังด้วยความตัง้ ใจ และฟังด้วยความเข้าใจ โดยไม่เสนอข้อแนะน�าใดๆ
เช่ น ท� า ไมไม่ ท� า แบบนั้ น แบบนี้ เป็ น ต้ น แต่ ซั ก ถามในลั ก ษณะอยากทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้
เมื่อเขาเล่าจบ
• เมื่อเล่าครบทุกคนแล้ว ให้ผู้อา� นวยความสะดวกแต่ละกลุ่ม ชวนสมาชิกพูดคุยว่า
ชอบเรื่องเล่าของใครบ้าง ท�าไมถึงชอบ และคิดว่าตนเองจะน�าไปปรับใช้ได้อย่างไร
• เลือกเรือ่ งเล่าทีก่ ลุม่ ประทับใจมากทีส่ ดุ มา 1 เรือ่ ง แล้วส่งผูเ้ ล่าในเรือ่ งนัน้ มาน�าเสนอ
เรื่องเล่าที่กลุ่มนั้นในกลุ่มใหญ่ (60 นาที)
4. น�าเสนอเรื่องเล่าที่แต่ละกลุ่มเลือกในที่ประชุมกลุ่มใหญ่ โดยที่ประชุมและวิทยากรร่วมกัน
ถอดขุมความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่าแต่ละเรื่อง เมื่อเล่าจบ (60 นาที)
5. วิทยากรบรรยายสรุป อาจใช้สื่อ Powerpoint และวิดีโอคลิปสั้นๆ (ตามที่เห็นเหมาะสม)
ประกอบการบรรยายสรุปและน�าเสนอ พร้อมทั้งนัดหมายการสุนทรียสนทนาในครั้งต่อไป (30 นาที)
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมพู

“สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู
หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ”
โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์

สวัสดีครับ ท่านผูอ
้ า่ นทีร่ ก
ั โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “สร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึง
่ ครู
หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ” โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียนตาเบาวิทยา จากรายงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนตาเบาวิทยาประจ�าปีการศึกษา 2558 และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ร่วมกับการประชุม สอบถาม สัมภาษณ์ครูและนักเรียน พบว่า โรงเรียนตาเบาวิทยา
เปิดท�าการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 และมีนักเรียนสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 จ�านวน 515 คน จากนั้นลดจ�านวนลง
อย่างต่อเนื่องทุกปี จนในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนจ�านวน 158 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 และไม่มีการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในระยะเวลาที่ก�าหนดให้ 1 ปีหลังการประเมิน ส่งผลให้โรงเรียนขาดโอกาสต่างๆ
ท�าให้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนลดลง ซึ่งพบว่า
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเ้ รียน ไม่มน
ี วัตกรรมหรือผลการปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
หรือผลงานรางวัลชนะเลิศเชิงประจักษ์ใดๆ เลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนสิ้นภาคเรียนที่ 1/2559
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ผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรม มาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการ
สถานศึกษา ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และเห็นว่าหัวใจของ
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตาเบาวิทยา คือ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีวัฒนธรรมการท�างาน
แบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ เน้นทีส่ ร้างความส�าเร็จให้กบั ผูเ้ รียน เป็นครูผสู้ ร้างพลัง
แห่งการเรียนรู้ (Active Teacher) โดยท�างานเป็นทีมร่วมกันระหว่าง
ครูกับผู้บริหาร ในลักษณะที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) จึงได้นา� นวัตกรรม “สร้างพลัง
การเรียนรู้ ด้วยหนึง่ ครู หนึง่ ผลงานพัฒนาผูเ้ รียนระดับชาติ” มาด�าเนินการ
เพือ่ ยกระดับคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนและสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับชุมชนและผู้ปกครองให้ได้ภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน 8 คน จากจ�านวน
ผูป้ ฏิบตั กิ ารสอนจ�านวน 18 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.44) สมัครใจร่วมเป็น
ผูส้ ร้างพลังการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้ การด�าเนินการใช้นวัตกรรม “สร้างพลัง
การเรี ย นรู ้ ด้ ว ยหนึ่ ง ครู หนึ่ ง ผลงานพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นระดั บ ชาติ ”
ด�าเนินการภายใต้องค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ (1) การสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
(2) การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบลงมื อ ปฏิ บั ติ (Active Learning)
(3) การเสริมแรง (Empowerment) และ (4) การนิเทศ ก�ากับติดตาม
(Supervision) ซึ่งผลการด�าเนินการใช้นวัตกรรม พบว่า
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1

3

นักเรียนได้รบั การจัดกิจกรรมทีเ่ น้นการลงมือปฏิบตั ิ
(Active Learning) ตลอดจนได้รับการส่งเสริม
ทางวิชาการ สุนทรียภาพทางดนตรี และอัจฉริยภาพ
ทางกี ฬ า จนมี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ เ ข้ า ร่ ว ม
ประกวดแข่งขันกิจกรรมในระดับชาติ 5 รายการ
และระดับจังหวัด 2 รายการ
2
ครูมแี นวทางการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็น
ส�าคัญ และมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่ า งชั ด เจน จนมี ผ ลงานจากการเป็ น ครู
ผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teachers)
หนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนาผู้เรียนระดับชาติ
จ�านวน 5 คน และมีผลงานพัฒนาผู้เรียน
ระดับจังหวัด จ�านวน 3 คน
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ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารและจัดการศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และได้รบั เชิญจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์ให้เป็นวิทยากรถ่ายท�าวีดที ศั น์
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา
โรงเรียนตาเบาวิทยาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
องค์การบริหารส่วนต�าบลตาเบา และหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
โอกาสต่างๆ ท�าให้โรงเรียนมีการพัฒนาทางวิชาการ
อย่างก้าวกระโดดภายใน 6 เดือน

5

4

ผู้ปกครองและชุมชน เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจ
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจของหน่วยงาน บ้าน วัด และโรงเรียน หรือ
“บวร” ทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ เป็นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
อีกทางหนึ่ง

หลังจากการด�าเนินงานสร้างพลังการเรียนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงาน
พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นระดั บ ชาติ จนประสบผลส� า เร็ จ มี ผ ลงานเป็ น รู ป ธรรมภายใน
ระยะเวลาเพียง 6 เดือนแล้ว พบว่า นอกจากนักเรียนจะมีความสุขที่ได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการ ดนตรี และกีฬา ตามความถนัดของตนเองแล้ว ยังท�าให้
บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนดีขนึ้ ชุมชนมีความมัน่ ใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ครูที่เป็นผู้สร้างพลังการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเห็น
แนวทางของการพัฒนาตนเองเป็นครูคุณภาพและเป็นมืออาชีพด้านการจัด
การเรียนรูด้ ว้ ย อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ยังต้องมีการด�าเนินการไปสูค่ วามส�าเร็จ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป เช่น นวัตกรรมประชาธิปไตย กิจการสกรีนเสื้อ
Tabao Screen กิจการปุย๋ ใบเบา โรงเรียนเกษตรพอเพียง ในพระราชด�าริ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไปคือ
การน�าเอาเรื่องวิจัยในชั้นเรียน มาเป็นตัวสร้างคุณค่า
ทางวิชาการให้กับความส�าเร็จในงานของครูแต่ละคน
รวมถึงการต่อยอดผลงานของครูไปเป็นจุดแข็งของ
โรงเรียน (เช่น โรงเรียนเน้นจัดการศึกษาดาราศาสตร์ศกึ ษา
สิ่งแวดล้อมศึกษา การศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบ
การเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามสามารถทาง
ดนตรี กีฬา และโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมประชาธิปไตย)
และขยายผลนวั ต กรรม “สร้ า งพลั ง การเรี ย นรู ้
ด้ ว ยหนึ่ ง ครู หนึ่ ง ผลงานพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นระดั บ ชาติ ”
ไปสู่คุณครูท่านอื่นในโรงเรียนให้ร่วมกันสร้างพลัง
การเรียนรู้ตามแบบฉบับของตนเองต่อไป
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ความส� า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ น วั ต กรรม
“สร้ า งพลั ง การเรี ยนรู้ ด้วยหนึ่งครู หนึ่งผลงานพัฒนา
ผูเ้ รียนระดับชาติ” โรงเรียนได้จดั นิทรรศการ “เปิดบ้านตาเบา
วิทยา Active Learning with Active Teachers” และ
เผยแพร่ผลการพัฒนาผ่านวารสาร “ตาเบาวิทยา” เว็บไซต์
ของโรงเรียนตาเบาวิทยา [http://tbwschool.sesao33.net]
และเว็บอีตาเบา [www.etabao.com] รวมถึงในห้องไลน์
ราชการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.33 ตลอดจน
จัดกิจกรรมให้โหวตผลงานสุดยอดครูผสู้ ร้างพลังการเรียนรู้
ผ่านทางเฟซบุ๊ก ซึ่งผลปรากฏว่า ผลงานพัฒนาผู้เรียน
ระดับชาติ ของครูวัชรพล เที่ยงปา (การจัดท�านิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์) และครูสกลเดช เวชกามา (สิง่ แวดล้อมศึกษา
สู่อาชีพเชิงพาณิชย์) ได้รับผลโหวตสูงสุดและได้รับของ
รางวัลจากผู้อา� นวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา
นับเป็นนวัตกรรมทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ที่ ส ามารถสร้ า งความสามั ค คี
ในเกิดแก่ คณะครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียนได้
อย่างดียิ่ง น่าชื่นชมครับ //สวัสดีครับ
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

การบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
(ตอนที่ 2)
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องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
แม้ว่า การนิยาม “ความเป็นเลิศ” ทางการศึกษา
ยังไม่สามารถหาข้อสรุปทีแ่ น่ชดั ได้ วรรณกรรมทีก่ ล่าวถึงลักษณะ
และองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาที่น�าไปสู่
ความเป็นเลิศ พบว่ามีความสอดคล้องคล้ายคลึงกัน
งานวิจัยระบุว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบเดียว แต่ UNDESA/
IASIA Task Force (2003) ได้ศึกษาลักษณะการบริหาร
จัดการขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาทีป่ ระสบความส�าเร็จ
สูค่ วามเป็นเลิศของหลายประเทศ และสรุปเป็นตัวบ่งชีล้ กั ษณะ
ดังนี้
1. การมีพันธะผูกพันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่ชัดเจน โดยมีการก�าหนดจุดเน้นของค่านิยมร่วม
2. ให้ความส�าคัญกับคุณภาพการบริการและ
การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ

22 วิทยาจารย์

3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งชี้ปรากฎเพื่อ
การเทียบเคียง
4. การเสริมพลังอ�านาจให้กบั บุคลากร และการกระตุน้
ส่งเสริมสร้างความเกี่ยวข้องของบุคลากร
5. การสร้างทีมงาน
6. การพัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์และ
พันธกิจและการเรียนรู้ที่ต้องการ
7. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
8. การมุ ่ ง เน้ น เชิ ง บวก และการหลอมรวม
ความหลากหลายทั้งในด้านของบุคลากร ผู้เรียน หลักสูตร
การเรียนการสอน
9. การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างทันท่วงที
10. การสร้างความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจให้กบั ทุกภาคส่วน
11. การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน
และภายนอก

นอกจากนี้ โรงเรียนทีม่ ผี ลการดำาเนินงานสูงพบว่าส่วนประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 9 ประการดังนี้ (OSPI, 2002)
1. มีจดุ เน้นของเป้าหมายร่วมกันทีช่ ดั เจน (Clear and Shared Focus) กล่าวคือ ทุกคนรูจ้ ดุ หมาย
ปลายทางและความส�าคัญของเป้าหมายทีต่ อ้ งการมุง่ ไปสู่ และมีจดุ เน้นคือ การท�าให้วสิ ยั ทัศน์หรือเป้าหมาย
ปลายทางร่วมกันประสบความส�าเร็จ และทุกคนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการท�าให้วิสัยทัศน์นั้น
ส�าเร็จ โดยวิสัยทัศน์และจุดเน้นพัฒนาขึ้นจากค่านิยมความเชื่อในการก�าหนดทิศทางด�าเนินงานที่ประสาน
สอดคล้องกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การกำาหนดมาตรฐานและความคาดหวังที่สูงกับผู้เรียนทุกคน (High Standards and
Expectations for all Students) ครูและบุคลากรทุกคนมีความเชือ่ ว่าผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละมีมาตรฐาน
การเรียนรูท้ สี่ งู ได้ แม้ตระหนักรูว้ า่ ผูเ้ รียนทุกคนมีขอ้ จ�ากัดในการเรียนรูแ้ ต่สามารถเอาชนะอุปสรรคทีข่ วางกัน้
นั้นได้ กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้รับการท้าทายและการเรียนรู้อย่างเข้มข้น
3. การมีภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิผล (Effective School Leadership) ภาวะผู้น�าทางวิชาการและ
การบริหารจัดการเป็นสิง่ ส�าคัญในการสร้างให้เกิดกระบวนการเปลีย่ นแปลง ผูน้ า� ทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นผูท้ มี่ อง
เชิงรุกและแสวงหาช่องทางความช่วยเหลือทีต่ อ้ งการจ�าเป็น สนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการ และสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ ผู้น�ามีประสิทธิผลสามารถมีรูปแบบและแสดงบทบาท
ได้หลากหลาย อีกทั้งครูและบุคลากรทุกระดับแสดงออกซึ่งภาวะผู้น�าด้วยเช่นกัน
4. ระดับความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารที่สูง (High Levels of Collaboration and
Communication) การมีการท�างานเป็นทีมระหว่างครูภายในช่วงชัน้ และระหว่างกลุม่ ครูทกุ คนมีความเกีย่ วข้องต่อกัน
รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนในการก�าหนดปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผลทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน (Curriculum,
Instruction and Assessment Aligned with Standards) มีการวางแผนและใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและสาระการเรียนรูท้ กี่ า� หนด มีการวิจยั เพือ่ พัฒนาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนและการใช้สอื่ การสอน
เข้าใจสภาพห้องเรียนและการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน
6. มีการกำากับติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง (Frequent Monitoring of Learning and
Teaching) การติดตามการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ งท�าให้ทราบว่าผูเ้ รียนคนไหนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
พัฒนาเพิ่มเติมโดยการเรียนการสอนได้รับการปรับให้ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ตลอดเวลา โดยการวัดประเมินผลเป็นไปเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
เป็นส�าคัญ
7. การพัฒนาวิชาชีพ (Focused Professional Development) การพัฒนาบุคลากรในส่วนที่มี
ความต้องการจ�าเป็น โดยการน�าเสนอผลการเรียนการสอนมาใช้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
โดยให้สอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน
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8. การมีสภาพแวดล้อมทีส่ นับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ (Supportive Leaning Environment) กล่าวคือ
โรงเรียนมีความปลอดภัย สุขภาวะทีด่ ี สภาพแวดล้อมกระตุน้ การเรียนรู้ ผูเ้ รียนได้รบั การเคารพและมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องที่ดีกับบุคลากรและการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคล
9. การมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์ทดี่ ขี องผูป้ กครองและชุมชน (High Level of Family and Community
Involvement) ทุกคนมีความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบร่วมกันที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ใช่แค่ครู
และบุคลากรแต่รวมถึงผู้ปกครอง ภาคธุรกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน หน่วยงานของรัฐ
ในลักษณะที่คล้ายกัน ประเทศสิงคโปร์ได้ก�าหนดองค์ประกอบรูปแบบโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ ได้แก่
ภาวะผูน้ า� การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากร การให้ความส�าคัญกับผูเ้ รียน
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และการมีส่วนร่วมเป็น
หุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา และผลการด�าเนินงานตามเป้าหมายที่ก�าหนด
การประยุกต์ใช้
“การบริหารสถานศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ” มีความหมายทีล่ กึ ซึง้ และสือ่ ความหมายทีม่ นี ยั ยะแตกต่างกัน
ตามบริบทและความครอบคลุมที่ต้องการสื่อความหมายของความเป็นเลิศทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นค�าที่แสดง
เป้าหมายปลายทางทีต่ อ้ งการมุง่ ไปสูว่ ธิ กี ารด�าเนินงานให้ไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ซึง่ แม้ไม่วา่ เป้าหมายแตกต่างกันอย่างไร
แต่การบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการน�าพาองค์กรให้ไปสูเ่ ป้าหมายปลายทางของเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ดังนัน้ เงือ่ นไข
การประยุกต์ใช้คา� ทีส่ า� คัญจึงน่าจะอยูท่ กี่ ารพิจารณาให้นยิ าม “ความเป็นเลิศ” ให้ชดั เจนเพือ่ ให้การบริหารจัดการ
สถานศึกษามีทิศทางของการด�าเนินงานให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้
สรุป
กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้รับการกล่าวถึง
เป็นอย่างมากซึง่ ความเป็นเลิศแม้มมี มุ มองแนวคิดทีห่ ลากหลายแต่มคี วามเกีย่ วข้องสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการโดยมีการเทียบเคียงคุณภาพและเป็นทีย่ อมรับในกลุม่ นักวิชาการ
หรือชุมชนนักปฏิบัติ การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการน�าพาองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ต้องการ
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ผู้น�าต้องสามารถบ่งชี้ก�าหนดภาพความท้าทายหรือ
ข้อจ�ากัดที่มีอยู่และพัฒนาเป้าหมายที่ชัดเจนถึงผลลัพธ์และด�าเนินงานที่ต้องการได้ โดยค�านึงถึงการพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียนและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในการท�างานอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554.
กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 129 – 124
24 วิทยาจารย์

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะพระบรมครู เรื่อง

พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตัดสินคดีความ

แด่คุณครู
ตอนที่ 49

“

ความยุติธรรม จ�าให้มั่น ส�าคัญเลิศ
เป็นเครื่องเชิด ชูหน้า มีราศรี
เป็นเครื่องหมาย บอกให้รู้ ว่าผู้ดี
หากใครมี ดีเลิศ ประเสริฐเอย

“

พบกันฉบับนี้ ขึ้นต้นหรืออารัมภบทด้วยค�าประพันธ์มีความยุติธรรมกันเถิด ซึ่งประพันธ์โดยพันเอกนเรศร์ จิตรักษ์
อดีตอนุศาสนาจารย์กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับหลักธรรมประจ�าสังคมอย่างหนึ่ง คือ “ความยุติธรรม” ความยุติธรรมเป็น
หัวใจของสังคมในสังคมใดก็ตาม แม้ว่าจะมีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ มีแก้วแหวนเงินทองอุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรอื่นๆ
อุดมสมบูรณ์สักปานใดก็ตาม ถาขาดความยุติธรรมเสียอย่างเดียวแล้ว สังคมนั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวาย
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(อ่านต่อฉบับหน้า)
ครอบครัวแตกแยก บ้านเมืองเกิดปฏิวตั ริ ฐั ประหาร
เกิดสังคมระหว่างประเทศ หรือกรณีหวยอลเวง ซึง่ ท�าให้สงั คม
ไทยอลเวงตาไปด้วยขณะนี้ เนื่องจากขาดความยุติธรรม
นั่นเอง
ความยุติธรรม นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ต้องการด้วยกัน
ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในวัด ในบ้าน ในตลาด ในทุ่งนา ในป่า
ในโรงศาล ในโรงเรียน ในตะราง ในชุมชน ในสังคม ในประเทศชาติ
แม้กระทัง่ โลกต่างก็เรียกร้องหาความยุตธิ รรมด้วยกันทัง้ นัน้
เพราะฉะนั้ น ทุ ก ประเทศจึ ง ตั้ ง กระทรวงยุ ติ ธ รรมและ
ตั้งศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาอรรถคดีให้ความยุติธรรม
แก่คู่พิพาทหรือคู่กรณี
ความยุติธรรมคืออะไร ข้อนี้เป็นปัญหาที่ผู้รัก และ
เรียกร้องหาความยุตธิ รรมและต้องตอบด้วยใจบริสทุ ธิ์ จึงจะ
ได้ความยุตธิ รรม เนือ่ งจากบางคนถือเอาความโลภ ความพอใจ
ของตนเองเป็นความยุติธรรม ถ้าสิ่งใดไม่สมประสงค์
หรือขัดต่อผลประโยชน์ของตนแล้วก็เหมาเอาว่าไม่ยตุ ธิ รรม
ทัง้ สิน้ คนเช่นนีถ้ า้ เป็นผูม้ อี า� นาจก็จะเป็นผูท้ า� ลายความยุตธิ รรม
ของสังคมอย่างน่าเป็นห่วงทีเดียว
ความยุติธรรม คือ การกระท�าที่ชอบด้วยเหตุผล
เป็นหน้าทีข่ องเราทุกคนซึง่ จะต้องให้แก่กนั และกัน การทีผ่ ใู้ หญ่
ปกครองผู้น้อยด้วยดี ก็เป็นการให้ความยุติธรรมแก่ผู้น้อย
การทีผ่ นู้ อ้ ยเคารพต่อค�าสัง่ ของผูใ้ หญ่กเ็ ป็นการให้ความเป็นธรรม
แก่ผใู้ หญ่ การทีพ่ วกเราคบกันไม่เอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน
ก็เป็นการให้ความยุติธรรมแก่กันและกัน
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ด่วนอุปสรรคหรือสาเหตุทพี่ วกเราให้ความยุตธิ รรม
แต่บคุ คลอืน่ ไม่ได้ เนือ่ งจากอคติหรือความผิดทาง 4 ประการ
มีดังต่อไปนี้
1. เสียความยุติธรรม เนื่องจากความรักใคร่กัน
ถือเอาความรักใคร่ ความพอใจของตนเองเป็นทีต่ งั้ คนทีต่ นรัก
ท�าความผิด สมควรจะลงโทษก็ไม่ลงโทษ หรือคนที่ตนรัก
ไม่สมควรจะได้รับการยกย่องก็ยกย่อง เป็นเพราะเห็นแก่
คนที่ตนรัก คนที่ตนชอบนั่นเอง
2. เสียความยุติธรรม เนื่องจากความไม่ชอบกัน
ถือเอาความไม่ชอบใจ ความเกลียดชัง ความไม่พอใจของตน
เป็นทีต่ งั้ เช่น การกลัน่ แกล้งกัน เป็นเพราะลุอา� นาจแห่งความ
เกลียดชังกันนั่นเอง
3. เสียความยุตธิ รรม เนือ่ งจากความโง่เขลา ถือเอา
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นคนเชื่อง่าย หูเบา ขาดความ
รอบคอบฟังความแต่คนใกล้ชดิ เช่น ผูใ้ หญ่ตา� หนิหรือลงโทษ
ผู้น้อยโดยที่ยังมิได้ไต่สวนความผิดให้รอบคอบ เป็นเพราะ
ความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเอง
4. เสียความยุติธรรม เนื่องจากความกลัว คือ
กลัวจะมีภยั มาถึงตนเอง ไม่เป็นตัวของตัวเอง ตกอยูใ่ นอ�านาจ
ของผู้อื่น เช่น ผู้รักษากฎหมายหรือต�ารวจจราจร ขณะก�าลัง
ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ห็นคนท�าผิดกฎหมาย สมควรจับกุมก็ไม่จบั กุม
เนือ่ งจากคนท�าผิดนัน้ เป็นคนมีอา� นาจ กลัวว่าเมือ่ เขาไม่พอใจ
อาจลงโทษแก่ตนได้

ความเสื่อมหรือความไม่เจริญทั้งศาสนจักร และ
ราชอาณาจักรเกิดจากอคติ ทัง้ 4 คือ ฉันทาคติ เอียงเพราะรัก
โทสาคติ เอียงเพราะเกลียด โมหาคติ เอียงเพราะโง่เขลา
และภยาคติ เอียงเพราะกลัว ทั้งสิ้น
ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เพื่อจะจะน�าไปสู่การที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโต้ตอบเรื่องที่พระเจ้า
ปเสนทิโกศลตัดสินคดีความ ซึ่งมีมาในอรรถกรณสูตรที่ 7
ดังต่อไปนี้
พระเจ้าปเสนทิโกศลทูลว่า หม่อมฉันได้นั่งอยู่ในที่
ตัดสินคดีความ ได้เห็นพวกกษัตริย์มหาศาลบ้าง พราหมณ์
มหาศาลบ้าง คฤหบดีมหาศาลบ้าง ผู้มั่งคั่ง ผู้มีทรัพย์มาก
ผูม้ โี ลคะมาก ผูม้ เี ครือ่ งปลืม้ ใจมาก ผูม้ ที รัพย์และข้าวเปลือกมาก
พากันแกล้งกล่าวเท็จ เนื่องจากมีกามเป็นเหตุ มีกามเป็น
ปั จ จั ย มี ก ามเป็ น ตั ว การ หม่ อ มฉั น จึ ง คิ ด ว่ า อย่ า เลย
เราอย่าต้องการด้วยการตัดสินความเลย ท่านผู้มีหน้าที่ดีๆ
จักปรากฏด้วยการตัดสินความขึ้นเอง พระพุทธเจ้าข้า
ในอรรถกถากล่าวไว้วา่ วันหนึง่ พระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จไปประทับที่โรงราชวินิจฉัย พวกอ�ามาตย์ซ่ึงกินสินบน
ก่อนแล้วนั่งอยู่ ได้กระท�าผู้ไม่ใช่ เจ้าของให้เป็นเจ้าของ
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบ ดังนั้น จึงด�าริว่า ต่อหน้าเรา
ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินถึงเพียงนี้ พวกนี้ก็ยังท�าอย่างนี้
เวลาลับหลังเราเขาจักท�าอย่างไร คราวนีว้ ฑิ ฑู ภะเสนาบดีจกั
ปรากฏด้วยความเป็นพระราชาของตน เรากล่าวเท็จเช่นนี้
ทรงด�าริอย่างนี้แล้ว ก็เสด็จลุกไปมา ภายหลังพระองค์จึงได้
ไปกราบทูลพระพุทธองค์ ดังที่กล่าวมานั้น

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่าอย่างนัน้
มหาราช พวกกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล คฤหบดี
มหาศาล ที่เป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีเครื่อง
ปลืม้ ใจมาก มีทรัพย์และข้าวเปลือกมาก เหล่าใดแกล้งกล่าวเท็จ
เนื่องจากมีกามเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เป็นตัวการ การแกล้ง
กล่าวเท็จของเขาจักให้โทษทุกข์ภัยแก่เขาตลอดกาลนาน
ครั้นตรัสดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถาไว้ว่า
“บุคคลเหล่าใดยินดีมากในกามารมย์และทรัพย์
ทัง้ หลาย ติดอยูด่ นิ้ รนอยูใ่ นกามารมณ์ทงั้ หลาย บุคคลเหล่านัน้
ย่อมไม่รู้จักล่วงพ้นไปได้ เปรียบเหมือนกับปลาที่ติดอยู่ใน
ลอบในไซ ฉะนั้น ความเผ็ดร้อนย่อมมีแก่เขาในภายหลัง
ผลอันลามกย่อมปรากฏแก่เขา”
เป็นอันว่าในพระสูตรนี้ได้ใจความว่า การแกล้ง
กล่าวเท็จย่อมให้โทษทุกขภัยตลอดกาลนานสมควรทีพ่ วกเรา
ผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังจะจดจ�าไว้สอนตัวเองและบุคคลอื่น
ต่อไป
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธภาษิตทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงโปรดพระเจ้าสุทโทธนะ พระพุทธบิดาที่ว่า “บรรพชิต
ไม่พึงประมาทในก้อนข้าวอันตนพึงลุกขึ้นยืนรับ บุคคล
พึงประพฤติธรรมให้สจุ ริต ผูป้ ระพฤติธรรมเป็นปกติยอ่ มอยู่
เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บุคคลพึงประพฤติให้ทุจริต
ผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และ
โลกหน้า
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 72

Homesick Alien
ไม่รวู้ า่ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ทเี่ ขาคลอนคลายความสนใจ
จากเรื่องราวลี้ลับของจานผีและมนุษย์ต่างดาว
ถ้าสังเกตกันจริงๆ...
มันก็น่าจะตั้งแต่เขาโตเป็นผู้ใหญ่
…
เขาขลุกจนเรียกได้ว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวลี้ลับ
ด�ามืดของจานผี จานบิน UFO (ซึง่ เป็นตัวย่อของ Unidentified
Flying Object - อากาศยานไร้ที่มา) และมนุษย์ต่างดาว
มาตั้งแต่เด็ก
หนังสือ หนังสือการ์ตนู ภาพยนตร์ และภาพยนตร์
การ์ตูน ที่โปรดปรานมักเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างดาว
เหล่านี้
เรือ่ งโปรดสุดคลาสสิคในวัยนัน้
ถึงแม้จะเกิดไม่ทนั ตอนทีม่ นั เข้าฉาย
ในโรงหนังคือ E.T., The Abyss,
Stargate, *batteries not included,
และ Close Encounters of the Third
Kind
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เด็กชายตัวน้อยในวันนั้นเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า
มนุษย์โลกไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลอันไพศาลนี้!
ทุกครั้งที่แหงนหน้ามองท้องฟ้าในยามค�่าคืน
เขามักภาวนาให้ได้เห็นจานบินสักครัง้ เพียงพริบตาเดียวก็ยงั ดี
หรือถ้าจะให้ดีกว่านั้น เขาอยากเจอมนุษย์ต่างดาวจริงๆ
สักครั้ง!
นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในตอนทีเ่ ขาอายุยงั ไม่ถงึ 10 ขวบ
หลังจากนั้น...
…
…
วัยทีเ่ ปลีย่ นไปท�าให้มเี รือ่ งราวหลายหลากถากไถล
เข้ามาในชีวติ เยอะขึน้ จากวัยเด็กสูว่ ยั รุน่ มีเรือ่ งตืน่ ตาตืน่ ใจ
ให้อยากรู้อยากเห็นอยากเล่นอยากลองมากมาย
เริ่ ม มี ก ลุ ่ ม เพื่ อ นซี้ ที่ ส นิ ท ถู ก คอ
เริม่ ออกไปเทีย่ วห้าง เทีย่ วน�า้ ตก ภูเขา ทะเล
กับเพื่อน ไปเรียนพิเศษ ไปกินข้าว ไปเตะ
บอล ไปเหล่สาว ไปดูหนัง กับเพื่อน

วันเวลาผ่านไป วัยผันเปลี่ยนไปอีกขั้น
สิ่งที่เคยท�ากับเพื่อนก็ยังท�าเหมือนเดิม...
แต่วัยรุ่นต้องแบ่งเวลาไปให้แฟนด้วย!
วัยผัน วันผ่านไปอีกหลายระลอก

แม้ ทุ ก วั น นี้ จ ะได้ ดู ห นั ง เกี่ ย วกั บ จานบิ น หรื อ
มนุษย์ตา่ งดาวบ้าง ก็เป็นเพียงแค่ความบันเทิงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
ในโรงหนังที่ไม่ได้เป็นความเชื่อหรือหลงใหลคลั่งไคล้อย่าง
ในวัยเด็ก

เขาเรียนจบกลายมาเป็นคนท�างานในบริษทั เอกชน

เขาเป็นผูใ้ หญ่ทใี่ ช้ชวี ติ แบบคนทัว่ ไป ทอดทิง้ ความฝัน
ความคิด และจินตนาการแบบเด็กๆ ไว้เบื้องหลัง

แห่งหนึ่ง
และน่าจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้...
ที่เรื่องลี้ลับของจานผี จานบิน และมนุษย์ต่างดาว
ถูกลบลืมไปจากความสนใจอย่างสิ้นเชิง!
เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�างานอย่างหนัก
ด้วยหน้าทีท่ ตี่ อ้ งรับผิดชอบในบริษทั สังสรรค์กบั เพือ่ นร่วมงาน
เพือ่ ผ่อนคลายความเครียดทีเ่ กิดจากการท�างานในแต่ละวันบ้าง
เขามีแฟนน่ารักแสนดีที่ชีวิตน่าจะได้ลงเอยแต่งงานกับ
เธอคนนี้ ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนรีวิวไว้บน
อินเทอร์เน็ตว่าน่าไป ดูหนัง กินข้าว กับเพื่อน กับแฟน...
เวลาแทบทัง้ หมดของชีวติ ถูกใช้ไปกับสิง่ ต่างๆ เหล่านี้
จนไม่เหลือช่วงเวลาไหนให้เพ้อเจ้อละเมอฝันถึง
จานบินกับสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นอีกแล้ว

เพราะในวันนี้...
มันไม่ได้สง่ ผลหรือมีความจ�าเป็นใดๆ กับชีวิตเลย
…
…
…
เขาอยู่ในสถานที่ที่คุ้นตาเหลือเกิน
เหมือนเดจาวู
เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
คลับคล้ายคลับคลา
เหมือนจะจ�าได้
แต่นึกไม่ออก
นึกออกแค่ว่า...
…
เขากลั บ มาถึ ง คอนโดฯ ในช่ ว งดึ ก เพราะ
เพิ่งเสร็จจากงาน

มันค่อยๆ เลือนรางจางหายไปในแบบทีเ่ ขาก็ไม่ได้
สังเกต

จอดรถ ขึ้ น ลิ ฟ ท์ เข้ า ห้ อ ง
เก็บของ เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนจะหิ้วเบียร์
3 กระป๋องขึน้ ไปบนชัน้ ดาดฟ้าซึง่ จัดไว้เป็นสวน
สาธารณะลอยฟ้าส่วนกลาง กะว่าจะนัง่ ตากลม
ดืม่ เบียร์ชลิ ล์ๆ ผ่อนคลายจากงานอันหนักเหนือ่ ย
คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยสักพัก
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ป๊อก!
เบียร์กระป๋องที่ 3 ถูกเปิด เขากระดกไปหนึ่งอึก
พรึ่บ!
ไฟดับทั้งคอนโดฯ ดาดฟ้ามืดสนิท!
…

อัศจรรย์! มองย้อนแสงนั้นเข้าไปโดยไม่ต้องหรี่ตา
ร่างหนึ่งผอมสูงคอยาว ท่อนแขนทิ้งยาวลงเลยเข่า เห็นเป็น
เพียงเงาสลัวรางก�าลังเคลื่อนไหวอย่างอืดอาดท่ามกลาง
ล�าแสงนั้น
“มนุษย์ต่างดาว!”
ค�านี้แว้บเข้ามาในเสี้ยวความคิดของเขา

ในหัวเขายังไล่เรียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เสร็จ
ท่ามกลางความอ้างว้างโดดเดี่ยวในห้องโถงกลม
ที่ฉาบเคลือบไว้ด้วยสีเงินวาวอันกว้างใหญ่แต่เพดานเตี้ย

โครงร่างทีถ่ กู แสงขาวเจิดจ้าอาบไล้อยูน่ นั้ เปล่งเสียง
พูดอะไรบางอย่าง

ผนังด้านหนึง่ ทีด่ นู า่ จะเป็นประตูของสถานทีท่ คี่ นุ้ ตา
เหลือเกินแห่งนี้เลื่อนเปิดขึ้น

ขณะที่ปากไม่ขยับ!
เสียงพูดนั้นเป็นภาษาแปร่งประหลาดที่เขาไม่เคย
รู้จัก...

แสงขาวสว่างเจิดจ้าสาดวาบเข้ามา เขามองสวนไป
โดยไม่กะพริบตา
…
เขานึกออกแล้ว!
แสงแบบนี้ มันเป็นแสงแบบเดียวกับที่เขาเห็น
ส่องลงมากลางสวนสาธารณะลอยฟ้าบนดาดฟ้าคอนโดฯ
ก่อนจะมาโผล่อยู่ในสถานที่ที่คุ้นตานี้
…
เขาเดินเข้าหาแสง
เหมือนทีเ่ ขาเดินเข้าหาตอนทีม่ นั ส่องสาดลงมาบน
ดาดฟ้าคอนโดฯ
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แต่เข้าใจ!
ทุกอย่างแจ่มกระจ่างในวินาทีนั้น
เขารูแ้ ล้วว่าท�าไมเขาหมกมุน่ อยูก่ บั ความคิดฟุง้ ซ่าน
เกี่ยวกับจานผี จานบิน มนุษย์ต่างดาว ตั้งแต่เด็ก
เขารู้แล้วว่าท�าไมที่นี่คุ้นตาเหลือเกิน
เขารู้แล้วว่าท�าไมตอนนี้เขามาอยู่ที่นี่
ทุกอย่างแจ่มกระจ่าง...
ในวินาทีทเี่ สียงนัน้ เปล่งมากระทบในห้วงภวังค์แห่งจิต
ใจความว่า
“ได้เวลากลับบ้านแล้ว...”
…

บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
องค์ประกอบของกลอนแปด
จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถเขียนองค์ประกอบของกลอนแปดได้
เนื้อหา
• ความรอบรู้กับความรู้สึกนึกคิด
• วัตถุดิบในการเขียนกลอน
• ค�าและการใช้ค�า
• อุปกรณ์ในการเขียนกลอนแปด

ชุดที่ 2.1
ความรอบรู้กับความรู้สึกนึกคิด
ความรอบรูก้ บั ความรูส้ กึ นึกคิด ผูท้ เี่ ขียนกลอนจะต้องมีทงั้ 2 อย่างควบคูก่ นั ไป ไม่เช่นนัน้ กลอนทีเ่ ขียน
ออกมาจะเป็นเพียงเนื้อความที่เป็นกลอนเท่านั้น หาคุณค่าอะไรไม่ได้เลย เพราะความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทีเ่ ขียนไม่มี ความรูส้ กึ นึกคิดซึง่ แฝงไว้ในบทกลอน ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผอู้ า่ น เช่น คติเตือนใจ ปลุกปลอบใจ
เสียดสีสังคม จรรโลงศาสนา เป็นต้น
ความรอบรู้ในเรื่องที่เขียนอย่างเช่น ถ้าหากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ ผู้เขียนก็ต้องศึกษา
เก็บข้อมูลเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ตอนนัน้ หากยกเมฆมาเขียน ไม่ถกู ต้อง ผิดจากข้อเท็จจริงแล้ว ก็จะถูกหัวเราะเยาะได้
ถ้าเขียนเกี่ยวกับบ้านทรงไทย เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับบ้านทรงไทย เช่น อกไก่ ปั้นลม คอสอง รอดชาน
ต้องรู้หมด เขียนเกี่ยวกับลายไทย ชมความงามเกี่ยวกับภาพลายไทยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับลายไทย เช่น
กนกเปลว กระจังรวน หน้ากระดานลูกฟักก้ามปู บัวกาบขนุน เป็นต้น นอกจากจะเป็นกลอนให้ความรู้แล้ว
เราก็ต้องสอดแทรกความรู้สึกนึกคิดเข้าไปด้วย
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ความรอบรูไ้ ด้มาจากไหนก็คงได้มาจากการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาจากต�ารับต�าราความสนใจในการอ่าน
เมื่ออ่านมากก็รู้มาก และการติดตามข่าวสารบ้านเมือง จากสื่อสารมวลชนต่างๆ รู้จักสังเกตจดจ�า ยิ่งแสวงหา
ก็เก็บไว้ได้มากยิ่งดี อย่างน้อยจะท�าให้เราเขียนกลอนได้ดี ถูกต้องและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
คำาถาม ความรอบรู้กับความรู้สึกนึกคิด มีความส�าคัญเกี่ยวกับการเขียนกลอนอย่างไร?
ตอบ ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(เฉลย) ดูทบทวนจากบทเรียนในชุดที่ 2.1

ชุดที่ 2.2
วัตถุดิบในการเขียนกลอน
จริงๆ แล้ว วัตถุดบิ ทีจ่ ะน�ามาเขียนกลอนได้นนั้ ก็คงหาได้ไม่ยากนักพอจะสรุปได้วา่ ได้มาจากประสบการณ์
ของตนเองเป็นดีทส่ี ดุ ถ้าเขียนเรือ่ งทีเ่ รามีประสบการณ์ของตนเองเป็นดีทสี่ ดุ ถ้าเขียนเรือ่ งทีเ่ รามีประสบการณ์มาเอง
ก็จะให้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดได้ดีกว่าการจินตนาการล้วนๆ นอกจากนี้วัตถุดิบยังได้จากการสังเกตสิ่งที่คนอื่น
ไม่เห็น แต่เราเห็น เป็นวัตถุดบิ ทีด่ ขี องนักกลอนจากสภาพการเปลีย่ นแปลงของสังคม จากข่าวสารทางสือ่ สารมวลชน
ต่างๆ จากอารมณ์และความรูส้ กึ เช่น ความโกรธ ความรัก ความแค้น ความสงสาร ฯลฯ จากการสนทนากับคนอืน่
จากภาษิต ค�าคม ค�าพังเพย จากจินตนาการของผูเ้ ขียนเอง สิง่ เหล่านีล้ ว้ นก่อให้เกิดวัตถุดบิ ในการเขียนกลอนทัง้ สิน้
เมือ่ เราได้วตั ถุดบิ ในการเขียนกลอนแล้ว ก็ตอ้ งมาพิจารณาดูวา่ เหมาะส�าหรับจะเขียนในแนวไหน แนวการเขียนกลอน
ในปัจจุบันก็มีอยู่ในหลายแนวด้วยกัน ปัจจุบันนิยมเขียนกลอนสั้นกันเป็นส่วนมาก คือประมาณ 12 ค�ากลอน
(6 บท) ด้วยเหตุทวี่ า่ ผูอ้ า่ นต่างไม่มเี วลาเนือ่ งจากต้องท�ามาหากิน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั นัน้ ต้องดิน้ รนหารายได้
ไว้ใช้จ่าย จึงหาเวลามาเขียนและอ่านกลอนขนาดยาวอย่างสมัยก่อนไม่มี มีการปลูกฝังคนไทยให้หันมาสนใจ
เขียนร้อยแก้วมากขึน้ เขียนร้อยกรองน้อยลง ลักษณะของกลอนสั้น มีลักษณะชวนอ่าน เพราะเหตุด�าเนินเรื่องและ
สรุปเรือ่ งได้เร็วใช้เวลาเขียนไม่มากนัก ทันเหตุการณ์ อีกทัง้ สนามทีใ่ ช้เผยแพร่ ผลงานกลอน ไม่วา่ จะทางหนังสือพิมพ์
หรือโทรทัศน์กม็ เี ฉพาะกลอนสัน้ โอกาสของการเขียนกลอนขนาดยาวก็มเี ฉพาะการเปิดประกวดเป็นครัง้ คราวเท่านัน้
ปัจจุบันการเขียนกลอนสั้นจึงได้รับความนิยมอย่างสูง
แนวการเขียนกลอนนัน้ นัน้ เช่น แนวเกีย่ วกับความรัก เกีย่ วกับสังคม การเมือง ศาสนา ชะตากรรม ธรรมชาติ
กลอนวันนักขัตฤกษ์ กลอนตลกขบขัน บทอัศจรรย์ ฯลฯ
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ตัวอย่างกลอนเกี่ยวกับความรัก
“ใครขอปักจ�าปีไว้ในเกล้าผม
แล้วขอดมฉันไม่ให้ใครหนอเก้อ
เป็นคนเดียวฉันรักมากและอยากเจอ
อยู่เสมอตราบวันฉันวางวาย
ฉันอยู่นี่ ..ในนาม “ความคิดถึง”
ครุ่นค�านึงหงอยเหงาเศร้าใจหาย
เหมือนอยู่ในโลกกว้างอย่างเดียวดาย
เมื่อ “เธอ” คล้ายลืมฉันแล้ววันนี้”
(หนาวน�า้ ตา ของ กรรณิการ์ หิรัญรัศมี)
ตัวอย่างกลอนแนววันนักขัตฤกษ์
“กระทงเจิมเสริมจีบกลีบกระมุท
ลอยเป็นพุทธบูชาคราเพ็ญโสม
แพรวประทึปท้าดาวพราวโพยม
ละล่องโคมลอยคว้างกลางคงคา
จบกระทงจงจิตอธิษฐาน
ขอเทพท่านประสาท ปรารถนา
แม้นชีวีมีสุขทุกเพลา
กระทงข้าแคล้วลอยอย่าคล้อยจม
(กระทงอธิษฐาน ของ ประสิทธิ์ โรหิตเสถียร)
ฯลฯ
ถาม ลองตอบมาสิว่า เราได้วัตถุดิบในการเขียนกลอนมาจากไหนบ้าง (อธิบาย)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(เฉลย หาค�าตอบได้ในบทเรียนที่ 2.2)
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ชุดที่ 2.3
ค�าและการใช้ค�า
ต้องบรรจุจ�านวนค�าให้ตรงแบบจริงๆ กลอนแปดก็ต้องเป็น 8 ค�าจริงๆ จะมีค�ามากเป็นกลอน 9 หรือ
ลดค�าลงเป็นกลอน 7 ก็ไม่ควรอย่างยิง่ (ค�าลหุยอมให้ปนกับครุเป็นค�าสมาสนับเป็น 1 ค�าได้) เวลาเขียนกลอนแปด
1 วรรค ก็ควรเขียนให้ได้จังหวะ 3/2/3 ตลอดทุกวรรค ไม่เกินไม่ขาด เวลานึกถึงค�ามาเขียนผู้ที่ฝึกหัดใหม่
ควรนึกหาค�ามาครั้งละตามจ�านวนที่ก�าหนด คือ 3/2/3 จึงจะท�าให้เขียนถูกต้องแม่นย�า “กุลทรัพย์ รุงฤดี”
เคยเขียนในคอลัมน์สโมสรมานมิตรในหนังสือสกุลไทยไว้ว่า “ช่วงเสียง” แต่ละวรรคจะจัดค�าลง 8 ค�า
โดยแบ่งช่วงค�าออกเป็น3/2/3 และแต่ละช่วงต้องจบค�าและจบความ การฉีกค�าระหว่างช่วง ท�าให้ไม่ไพเราะ
และแต่ละวรรคต้องได้ครบหนึ่งความ หากไม่สามารถแต่งให้ได้ความในวรรคหนึ่งๆ ต้องยึดไปใช้หลายวรรค
จึงจะได้ความหนึ่ง จะท�าให้ขาดความงาม ความไพเราะ ทั้งนี้เพราะงานร้อยกรองที่ดีจะต้องใช้ศิลปะ หรือ
อัจริยภาพบรรจุคา� ลงให้ได้ตามข้อบังคับและให้ได้ความครบตามลักษณะของการ “ใช้คา� น้อยได้ความมาก” หรือ
“ใช้ค�าจ�ากัดแต่ได้ความครบ”
ลองเปรียบเทียบตัวอย่างกลอนบาทต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1 (กลอนของสุนทรภู่) แต่ละวรรคได้ครบ
ใน 8 ค�า ตัวอย่างที่ 2 ได้ครบใน 16 ค�า ทั้ง 2 ตัวอย่างบ่งช่วงเสียงถูกต้องโปรดสังเกตว่า บาทใดจะงามกว่า
ไพเราะกว่า ได้ความมากกว่ากัน
• โอ้นกเอ๋ย / เคยพา / กันมาจับ

จะแลลับ / ฝูงนก / ระหกระเหิน

• โอนกเอ๋ย / นกเอ๋ย / เจ้าเคยพา

กันบินมา / จับไม้ / ในไพรวัน

ค�าบางค�ามีความหมายหนักแน่นหรือเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าสามารถเลือกใช้คา� ทีเ่ หมาะสมกับบทกลอน
ของเราได้ ก็จะท�าให้กลอนนั้นเข้าถึงอารมณ์ และความรู้สึกของผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น เช่นค�าว่า ห่วง หวง หึง
ค�าแรกมีความหมายอย่างเบา ค�าทีส่ องมีความหมายอย่างหนักแน่น ส่วนค�าทีส่ ามนัน้ ให้ความหมายทีร่ นุ แรง
ค�าว่า พอใจ หน�าใจ สะใจ ก็เช่นกัน นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ยกมาให้ดูพอเข้าใจเท่านั้น ส่วนเวลาเขียนการเลือก
ใช้ค�าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรเลือกเฟ้นให้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทกลอน การเล่าค�าในบทกลอนนับว่าเป็น
ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของนักกลอน ที่ท�าให้นักกลอนผู้นั้นประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียงได้เหมือนกัน
ตัวอย่างกลอนของศิวกานท์ ปทุมสูติ ชื่อ บรรยากาศสงกรานต์ เขียนไว้ว่า
“ไทยใต้เริงมโนห์ราท่าร�าเต้น
ไทยกลางเล่นพวงมาลัยร�าไทยอ่อน
ไทยอีสานเซิ้งแคนอรชร
ไทยเหนือฟ้อนเล็บงามยามสงกรานต์”
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กลอนของสุนทรภู่ในนิราศพระบาท เขียนไว้ตอนหนึ่งว่า
“ถึงคลองขวางบางจากยิ่งตรมจิต
ใครช่างคิดชื่อบางมากางกั้น
ว่าชื่อจากแล้วไม่ยักรู้จักกัน
มิเคราะห์ครันหรือมาพ้องกับคลองบาง
ทั้งจากที่จากคลองทั้งสองข้อ
ทั้งสองกอนั้นก็ขึ้นในคลองขวาง
โอ้ว่าจากช่างมารวบประจวบทาง
ทั้งจากบางจากในใจระทม”
กลอนส�านวนแรกเล่นค�าว่า “ไทย” ส�านวนทีส่ องเล่นค�าว่า “จาก” บางครัง้ เล่นค�าทีม่ คี วามหมายตรงกันข้าม
หรือขัดแย้งกัน เช่น สุขเพื่อโศก จ�าเพื่อลืม หนาวเพื่อร้อน การเล่นค�าช่วยให้เกิดความไพเราะของบทกลอนนั้น
แต่บางครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้มีความหมายเพิ่มขึ้นเลย ทางที่ดีแล้วการเล่นค�าต้องก่อให้เกิดทั้งความไพเราะและ
ความหมายด้วย จึงจะมีคุณค่า
นอกจากนี้การเลือกใช้ค�าที่มีความหมายในทางภาพและแสดงความหมายในทางเสียง เช่น ยุบยับ
ยั้วเยี้ย หวิวไหว กรอบแกรบ โฉ่งฉ่าง เฮฮา ฯลฯ จะช่วยให้บทกลอนที่เขียนมีชีวิตชีวาน่าอ่านยิ่งขึ้น
ถึงแม้วา่ เรือ่ งค�าและการใช้คา� จะเป็นเรือ่ งทีย่ ากพอสมควรแต่ผหู้ ดั เขียนกลอนใหม่ๆ ก็ไม่ควรเก็บมาเป็น
กังวลใจให้มากนัก เพราะถ้าค�านึงโน่นค�านึงนี่ไปเสียทุกอย่างเราก็เริ่มต้นในการเขียนกลอนได้ยากเหมือนกัน
ค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่า เมือ่ เราเขียนบ่อยเข้าและช�านาญมากขึน้ ทุกอย่างก็จะลงตัวของมันเองและเริม่ ใช้ถอ้ ยค�า
ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามประสบการณ์ของการเขียนกลอนไปด้วย ขอให้สบายใจได้
ถาม เรื่องค�าและการใช้ค�ามีส่วนส�าคัญในการเขียนกลอนมากน้อยเพียงใด (อธิบาย)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(เฉลย ดูในบทเรียนชุดที่ 2.3)

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา :
บนทางเดินอันวกวน
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กระแสทั ศ น์ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาได้ ถู ก เรี ย กร้ อ งมาตั้ ง แต่ พ บว่ า คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น
ตกต่า� ลงเมือ
่ มีการประเมินในระดับต่างๆ เพือ
่ ตรวจสอบในความรับผิดชอบทัง
้ ในเชิงระบบ
และการน� า หน้ า ที่ ข องครู ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน แต่ ท ว่ า ตลอดระยะที่ ผ่ า นมา
ของการตรวจสอบกลับชี้เป้าตรงมาที่หน่วยงานระดับปฏิบัติคือโรงเรียนกับผู้ปฏิบัติ
คือครูเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหน่วยงานเบื้องบนในระดับนโยบาย กับ “ผู้บริหารระดับสูง”
เอนไหวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลาของการท�าหน้าทีค่ รูอนั เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงมามากกว่าสามทศวรรษมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะๆ ตัง้ แต่การปรับเปลีย่ นหลักสูตรให้ความสอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงกระแสโลก ตอบสนองต่อการพัฒนาคน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปัจจุบัน
การปฏิรูปการศึกษาได้ก้าวสู่การรองรับทั้งระบบการผลิต
กระแสใหม่และใช้ชีวิตทันสมัยในศตวรรษที่ /21 ท่ามกลาง
การแข่งขัน จึงมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงด้วย
ให้ความส�าคัญด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์
ทั้งการจัดการเรียนการสอนและการใช้เครื่องมือทันสมัย
ประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านโครงสร้างกลับเทอะทะ
ย้ อ นยุ ค ด้ ว ยสภาวการณ์ ท างสั ง คมเป็ น เงื่ อ นไขส� าคั ญ
ในการยื้อยุด ด้วยเหตุมาจากโครงสร้างของระบบเดิมที่มา
จากกระแสการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม น�ามา
ซึ่งความล้มเหลวในเชิงบริหารจัดการภายใต้กลไกอุปถัมภ์
บิดเบีย้ วน�าพาสูค่ วามตกต�า่ ทางการศึกษาและองค์กรทีข่ าด
เอกภาพน�าไปสูก่ ารทบทวนโครงสร้างและก่อรูปโครงสร้างใหม่
สอดรับกับแนวทางอ�านาจนิยมฝ่ายอนุรักษ์เน้นระบบ
การสัง่ การเชือ่ มัน่ ในแนวทางในการมีสว่ นร่วมของคณาธิปไตย
“การบริหารระดับสูง” จะเห็นได้จากการร่างกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งเกื อ บทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาไม่ ว ่ า จะเป็ น

พระราชบัญญัตกิ ารบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
เกิดจากแรงผลักที่ไม่เชื่อมั่นต่อแนวทางการมีส่วนร่วม
ตามวิธีประชาธิปไตย การพังทลายของภาคการมีส่วนร่วม
ทีย่ ดึ โยงกับผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงอย่างการเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ในองค์คณะบุคคลระดับต่างๆ น�ามาซึ่งความน่ารังเกียจ
จนต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารสรรหาทดแทนภายใต้ ก ลไกอุ ป ถั ม ภ์
องค์คณะบุคคลในมิติใหม่จึงไม่แตกต่างไปจากองค์คณะ
ตามพิธกี รรมและเมือ่ ทดลองใช้ปญ
ั หาต่างๆ เกิดขึน้ จนมีเรือ่ ง
ฟ้องร้องในศาลปกครองอยู่เป็นระยะของ “มติพิธีกรรม”
ด้วยหลักคิดตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ซึง่ ขยายผลลงสูก่ ารออกแบบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
ทางการศึกษาการจัดโครงสร้างทีส่ นองตอบต่อหลักดังกล่าว
ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ แม้บางครั้งผลของ
การมีสว่ นร่วมน�ามาซึง่ ความบิดเบีย้ วจนเป็นทีค่ รหาทางสังคม
ถึงพฤติกรรมขององค์คณะในเชิงลบ เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก
การฉ้อฉล แต่ทุกองค์คณะมิใช่มาจากตัวแทนของการ
มีส่วนร่วมพียงฝ่ายเดียว หากแต่จะประกอบและยึดโยงกับ
การมีทมี่ าจากผูบ้ ริหารต�าแหน่งต่างๆ ร่วมด้วยทุกองค์คณะ
จึงมิใช่ประเด็นหลักของการปฏิรปู หากจะชีว้ า่ “คือความล้มเหลว
ทางการศึกษา”

“

คือความล้มเหลวทางการศึกษา

“
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“
มุ่งท�างานแยกส่วน
เพื่อพัฒนาองค์รวมของการพัฒนาบุคคล

“
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ความล้มเหลวทางการศึกษาด้วยดัชนีชวี้ ดั ของการประเมิน แม้เป็นเพียงเศษเสีย้ วของ
วิถีชีวิตบุคคลในอนาคตอีกยาวไกล แต่ในภาพรวมคือตัวชี้วัดของการพัฒนาที่จับต้องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในเวลานี้ออกมาเป็นตัวเลขผลสัมฤทธิ์ที่ต้องรายงานให้สังคมรับรู้
เมื่อเปรียบเทียบค่าการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอาเซียนยิ่งท�าให้สังคมตื่นตระหนกถึง
ความอ่อนด้อยจนแทบล้าหลังยิ่งท�าให้เกิดการวิพากษ์ของการใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อพัฒนา
ทางการศึกษาแต่กลับได้ผลตอบแทนไม่คมุ้ ค่าเงินทีร่ ฐั ลงทุนไปเพือ่ หวังพัฒนาคนเพือ่ การพัฒนาชาติ
การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาแม้จะพยายามท�าให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ถือว่าเป็น
การให้ความส�าคัญสูงสุดแต่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ทกุ ครัง้ หรือกระทัง่ การปรับเปลีย่ น
หลักสูตร และโครงสร้างครัง้ แล้วครัง้ เล่าไม่สามารถตอบโจทย์ทดี่ ไี ด้อนั เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ น
ดังกล่าวเป็นเพียงการเปลีย่ นแปลงด้านรูปลักษณ์มไิ ด้แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการปฏิบตั ทิ แี่ ท้จริง
หากเป็นการเปลีย่ นถ่ายตามความต้องการตามอ�านาจการเมืองในแต่ละยุคโดยขาดการเตรียม
ความพร้อมในหน่วยปฏิบตั ิ มีความเหลือ่ มล�า้ ทีก่ ระจายทัว่ ไปตามพืน้ ทีช่ ายขอบ และด้วยอ�านาจ
ทางการเมืองมักท�างานตามสถานการณ์มากกว่าการยึดถือภารกิจส�าคัญทางการศึกษา
คือการให้ความส�าคัญต่อการขัดการเรียนการสอนลดภาระที่มิใช่งานหลักออกไปจากโรงเรียน
“คายกากทิ้งให้เหลือแก่น” หากหน่วยเหนือที่มีความพยายามหยุดคิดให้โรงเรียนท�า วางกรอบ
โรงเรียนคิดและท�าบนพืน้ ฐานของชุมชน ครอบครัว โรงเรียน และสังคม สามารถตอบโจทย์ของ
การพัฒนา คือการกระจายอ�านาจให้กับโรงเรียนมากขึ้นมีอิสระทางวิชาการในการท�างาน
เพื่อการพัฒนาผู้เรียน ความเป็นนิติบุคคลทางวิชาการ และการบริหาร โดยมีหน่วยบังคับ
บัญชาการก�ากับดูแลน่าจะเป็นทางออกได้
การปรับเปลีย่ นทางโครงสร้างจึงเป็นการปรับเปลีย่ นโดยการท�าโรงเรียน (สถานศึกษา)
ให้ใหญ่ขนึ้ และหน่วยงานก�ากับดูแลให้เล็กลง คือ การกระจายบุคลากรต่างๆ ลงสูห่ น่วยงานปฏิบตั ิ
ภายใต้ ห ลั ก คิ ด งานทุ ก อย่ า งเสร็ จ ที่ โ รงเรี ย นเพื่ อ ลดภาระของครู ผู ้ ป ฏิ บั ติ แ ละรวมไปถึ ง
การลดภาระของข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง “มุ่งท�างานแยกส่วนเพื่อพัฒนา
องค์รวมของการพัฒนาบุคคล” ซึ่งในปัจจุบันวิถีของการปฏิบัติงานส่วนมากเป็น “การท�างาน
แบบองค์รวมแต่การพัฒนาแบกแยกส่วน” ผลของการปฏิบัติดังกล่าว ครูผู้ปฏิบัติงานจึงเป็น
ครบทุกเรื่อง เช่น ครูหมอ ครูกีฬา ครูเกษตร ครูต�ารวจ ครูพยาบาล ฯลฯ จนสร้างวาทกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ของครูว่า “ครูไทยท�าได้ทุกอย่าง ยกเว้นสอนเด็ก”
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติต่อไปในอนาคตเป็น
ภารกิจหลักของคนในชาติที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน การปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างวัฒนธรรม
เพื่อก้าวไปข้างหน้าย่อมไต่ระดับเพื่อคุณภาพรองรับการแข่งขันบนเวทีโลกภายใต้รากเหง้า
ของตนเอง หากการพัฒนาเพียงเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่โต โดยหน่วยงานระดับปฏิบัติที่เป็น
รากฐานส�าคัญยังอ่อนแอย่อมยากที่ก้าวไปข้างหน้านอกจาก..เราทุกฝ่ายวกไปเวียนมาจนหา
ทางออกไม่เจอ
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ครูเล่าเรื่อง
ปรรฎา

ครูท�าเพื่อใคร
ใคร (จะ) ท�าเพื่อครู
(ตอนที่ 2)
“ตอนนัน้ ฉันไม่ยกั รูน้ ะ...กี๋ ว่าตัวชอบเรียนภาษาไทย”
“โอ๊ ย ...ฉั น ชอบมากจ้ ะ ” กี๋ หั น มาตอบทั น ควั น
ด้วยท่าทางมุ่งมั่นพร้อมถลึงตากลมโตใส่ฉัน

“พวกคุณยังจ�าเรือ่ ง ด.ช.เทอดศักดิ์ และ ด.ญ.ยุพดี
ได้ไหม” สุขุมพูดพร้อมกับยิ้มเมื่อนึกถึงอดีตเมื่อครั้งเป็น
นักเรียน ที่อาจารย์สละมักใช้ตัวละครขาประจ�าคู่นี้มาใช้
ประกอบบทเรียนการใช้ภาษาทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

“ตอนเรียนฉันตั้งใจว่าจะเรียนครูภาษาไทยที่เก่ง

“เออ...จ�าได้ว่ะ ไอเดียท่านดีนะ ท�าให้พวกเรา
เรียนสนุกด้วยแล้วยังจ�าสิง่ ทีท่ า่ นสอนได้ขนึ้ ใจ” ชลอเห็นด้วย

“แล้วไงวันนีส้ มหวังหรือเปล่า” เพือ่ นคนหนึง่ ในกลุม่
ซั ก ต่ อ อย่ า งข� า ๆ “ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง ว่ า เป็ น ครู ภ าษาไทย
หรือเปล่านะ ข้อนั้นรู้อยู่แล้ว”

ความทรงจ�าเกีย่ วกับการสอนของอาจารย์สละ และ
อาจารย์ท่านอื่นช่วยหล่อหลอมความเป็นครูให้กับลูกศิษย์
ทั้งหลายให้เดินอยู่บนเส้นทางวิชาชีพครูอย่างไม่ล้มลุก
คลุกคลาน แม้บางช่วงบางตอนอาจมีสะดุด ซวนเซบ้าง หากแต่
ก็ประคับประคองและด�าเนินอยูบ่ นเส้นทางนีไ้ ด้อย่างภาคภูมิ
จนกระทั่งเกษียณ…

ให้จงได้”

“ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ได้ครูดีอย่างอาจารย์สละ
จะไม่ให้เป็นครูที่เก่งยังไง” วรรณศรีถือโอกาสคุย
“ฉันชอบเรียนกับอาจารย์มาก ไม่กล้าเหม่อเลยล่ะ
ไม่ตั้งใจเรียนซัก 5 นาที 10 นาที ถือว่าพลาดมหันต์มาก
อาจารย์สละเล่าเรื่องดีๆ ที่แกทั้งอ่านมา ฟังมา รู้มา และ
ประสบการณ์แกเยอะ เราจะเรียนรูอ้ ะไรจากแกได้เยอะมาก”

“พวกเราได้อะไรๆ จากอาจารย์ทกุ ท่านเยอะเลยนะ”
ตรึงใจเอ่ยขึ้นบ้าง “ยิ่งเวลาเจอเด็กเซี้ยวๆ แล้วนึกถึง
อาจารย์จับใจ อดทนได้ไงหนอ”
สุนันท์พยักหน้า พลันฉุกนึกถึงอาจารย์อีกท่าน

“อาจารย์ท่านเป็นกันเองด้วยล่ะ” สุเทพพูดขึ้นบ้าง
“ยังจ�า อ.บุญเรืองกันได้ใช่ไหม”
“ฉันยังจ�าได้วา่ อาจารย์ทา่ นไม่เคยอารมณ์เสียเลย
แล้วก็คอยมีมุกตลกมาดึงดูดความสนใจพวกเราด้วย”
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“จ�าได้คะรรรรรับ โดยเฉพาะการเพียรสอนให้พวกเรา
ออกเสียง ร ล ให้ถูกต้องเนี่ย” ปัญญาอดล้อเลียนไม่ได้

“คุณนะสิ โดนท�าโทษให้พดู ค�าว่า กรรรระ โปรรรรรง
ผมจ�าได้” สุขุมเอ่ยแบบข�าๆ “ยิ่งใครออกเสียงควบกล�้า
แบบผิดๆ ถูกๆ เป็นต้องบังคับให้พูดให้ถูกให้จงได้”
“เรือ่ งจ�าชือ่ อีกอย่าง อาจารย์จา� แม่นนัก โดยเฉพาะผม”
ปั ญ ญาอดี ต นั ก เรี ย นครู ผู ้ ม ากด้ ว ยวี ร กรรมแก่ น เซี้ ย ว
กล่าวขึ้น พร้อมกับยกมือลูบต้นคอไปมา ด้วยท่าทีเขินๆ
“ใช่ สิ ตอนนั้ น พวกคุ ณ ใช่ ย ่ อ ยกั น ที่ ไ หนเล่ า ”
สวรรค์กระเซ้าเพื่อน
“อ๊ะอ๊ะเดี๋ยว ผมคนเดียวซะที่ไหน สุเทพ ชะลอ
เงียบกริบเลยนะ” ปัญญาโวยวายหาพรรคพวก
“พวกเรานี่ ต อนเรี ย นนี่ ก็ สุ ด สุ ด เหมื อ นกั น นะ
นึกแล้วก็ขา� ” ชลอที่ถูกพาดพิงกล่าวยิ้มๆ
“อะแฮ่ม ข่าวดีจะ้ วันนีเ้ รียนเชิญ อ.บุญเรือง มาร่วม
งานด้วย แดงก�าลังไปรับ เดีย๋ วคงมาถึง” สุนนั ท์กล่าวขึน้ มาบ้าง
หลังจากนั่งหัวเราะอยู่นาน

“โจทย์เก่าผมด้วยซิ” สุเทพเอ่ยขึน้ บ้าง “ถอยดีกว่า”
“อ้าวนี่ คุณไม่ชอบครู หรือครูไม่ชอบคุณกันแน่คร้าบ
คุณสุเทพ” ปัญญาล้อเลียนเพื่อน
ถึงตอนนี้สุขุมเองที่พลอยหัวเราะไปกับท่าทีของ
เพือ่ นๆ ก็ทา� ท่าครุน่ คิด อะไรบางอย่างสะกิดความรูส้ กึ ของเขา
จนต้องปรารภออกมา
“อาจารย์ที่สอนเราหลายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วทั้ง
อ.สละ อ.กมล ท่านที่มีชีวิตให้เคารพกราบไหว้ก็เหลือเพียง
ไม่กี่ท่านและก็ชรามากแล้วอย่าง อ.บุญเรือง อ.สมุยพร
ทุ ก ท่ า นก็ มี บุ ญ คุ ณ กั บ พวกเราทั้ ง นั้ น ไม่ ว ่ า ชี วิ ต ส่ ว นตั ว
เป็นอย่างไร แต่ภาคความรับผิดชอบต่ออาชีพครูทุกท่าน
ทุ่มเทเต็มที่”
“นอกจากเปรี ย บเสมื อ นเรื อ จ้ า งแล้ ว ยั ง เป็ น
ผู้ให้ที่แท้จริงอีกด้วย” สวรรค์พูดเหมือนสรุป
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“อืม” “ก็จริง” “ใช่” หลายเสียงตอบรับจากวงสนทนา
ที่บ้างก็แค่พยักหน้าว่าเห็นด้วย

เวลายิ่งล่วงไป ที่สนามหญ้าหน้าตึกครุศาสตร์
ยิ่งมีแต่ความสรวลสันต์หรรษา...

“เอ อย่างนี้ แล้วครูได้อะไร มีใครคิดจะให้อะไร
ครูบ้าง...?” สุขุมที่เปิดประเด็นแต่ต้น ยังคงชวนขบคิดต่อ
หลายคนมองหน้ากันไปมา

สูงขึน้ ไปบนต้นประดูก่ งิ่ อ่อนทีแ่ ผ่กงิ่ ก้านปกคลุม
ไปทัว่ บริเวณด้านข้างเวที กางเขนหนุม่ ล�าตัวสีดา� ขลับทีบ่ ดั นี้
หยุดนิ่ง มีเพียงแค่แผงขนสีดา� สลับขาวตรงปลายปีกเท่านั้น
ทีข่ ยับไปมา พลอยท�าให้กางเขนสาวทีข่ ยับปีกตัง้ ตรงเตรียม
โผบินต้องชะงักไปอีก เพื่อคลายความสงสัยในท่าทีของ
กางเขนหนุม่ จึงเปิดปากพร้อมวางฟาง 2 - 3 เส้น จากจะงอยปาก
ลงตรงหน้าพร้อมเอ่ยถาม

ระหว่างรอค�าตอบ ท่ามกลางเสียงถกเถียงพึมพ�า
ของเพื่อนๆ ประธานรุ่น ฝค.นว.รุ่น 10 ครุ่นคิดในใจว่านี่คง
เป็นอีกครั้ง เช่นหลายครั้งที่ผ่านมา ที่ไม่อาจละเลยประเด็น
ที่ค้างในใจวันนี้ได้
ขณะเดี ย วกั น วงสนทนาก็ เ พิ่ ม จ� า นวนสมาชิ ก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกคนต่างมีรอยยิม้ ทิง้ ทุกข์โศก ปัญหาจุกจิกกวนใจ
ไว้ที่บ้าน ต่างแลกเปลี่ยนความทรงจ�าสมัยเรียนที่ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเล่าล้อเลียนถึงวีรกรรมเด็ดๆ ของเพื่อนบางคน
ในอดีต ปนเปไปกับความทรงจ�าต่อครู อาจารย์ผู้สอน
ที่กลายเป็นเข็มชี้ทางของเหล่าบรรดาศิษย์เก่านักเรียนครู
ให้ได้ใช้กันในชีวิตจริง
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“เป็นอะไรไป เธอเหนื่อยอ่อนหรือไรจ๊ะ”
กางเขนหนุ่มขยับปลายปีกเล็กน้อยก่อนเอียงคอ
ด้วยท่าทีฉงน “ไม้ได้เหนื่อยอันใด หากแต่ฉันนั้นสับสน”
“อันใดเล่า ท�าให้เธอรู้สึกเช่นนั้น ให้ฉันแบ่งเบา
เผื่อบรรเทาได้” กางเขนสาวซักไซ้

“ฉันใคร่รู้ว่าครู อาจารย์ ต้องการอะไรจากศิษย์
กันหนอ” กางเขนหนุม่ เฉลยข้อข้องใจพร้อมชักชวนบินเคียงคู่
กันไปโดยยังไม่วายส่งเสียงใสๆ สนทนากันต่อ
“เธอต้องขบคิดไปไย ในเมื่อพวกเค้านั้นไซร้เป็นครู
อาจารย์เช่นกัน ค�าตอบนั้นจึงไม่ต้องไปถามใครอื่นไกล
แต่เค้าทั้งหลายรู้ได้จากจิตวิญญาณความเป็นครู”
“แล้ ว จิ ต วิ ญ ญาณความเป็ น ครู จ ะมี ขึ้ น เมื่ อ ใด
เหล่านักเรียนครูบางคนทีฉ่ นั ยล ยังเอือ้ นเอ่ยเหมือนไม่ตระหนักถึง
ความห่วงกังวลของครู กางเขนหนุ่มยังไม่ลดละความสงสัย
ใคร่รู้”
“สักวัน ที่เขาเหล่านั้นเป็นครูเต็มขั้นกระมัง ไม่ก็
ในวัยเกษียณเพียงนี้”
“หากเป็นเช่นนัน้ เกษียณแล้วจิตวิญญาณความเป็นครู
ยังมีอยู่หรือไม่”
“ถ้าอยากรู้ เราก็คงจะต้องรอฟังอยู่ที่นี่อีกพักใหญ่
ทีเดียว”
“ก็ดีนะ…ฉันเองก็อยากจะได้ยินค�าตอบถึงค�าถาม
ที่พวกเขาตั้งไว้ถามตัวเอง”
เวลาผ่านมาจนถึงครึ่งค่อนราตรี งานเลี้ยงเริ่ม
จะใกล้ถงึ เวลาเลิกรา สุขมุ ซึง่ เป็นโต้โผใหญ่ของงานนี้ แอบมา
นัง่ หลบมุมอยูค่ นเดียวทีใ่ ต้ตน้ ไม้ใหญ่ หนุม่ ใหญ่นงั่ ครุน่ คิดถึง
ค�าถามที่ถามตัวเองเอาไว้

มันเป็นสัจธรรมอันแท้จริง ว่าครูนั้นท�าทุกอย่าง
เพื่อนักเรียน เพื่อให้ศิษย์มีวิชาความรู้ เติบใหญ่เป็นคนดี
มีคณ
ุ ธรรมในสังคม มีชวี ติ การงานทีร่ งุ่ เรือง ทุกสิง่ อย่างทีค่ รูหวัง
ให้ แ ก่ ศิ ษ ย์ นั้ น ล้ ว นแต่ เ ป็ น สิ่ ง มงคลในชี วิ ต ทั้ ง นั้ น
แล้ ว ครู ล ่ ะ …มี ใ ครบ้ า งที่ ท� า เพื่ อ ครู หรื อ ว่ า ครู ต ้ อ งการ
อะไรบ้างจากคนอื่น
เขามองไม่เห็นค�าตอบ เพราะนึกไม่ออกว่าครู
จะต้องการอะไรจากศิษย์ เขาเองก็เป็นครูมามากกว่าครึง่ ชีวติ
หากถามตัวเขาเอง เขาไม่ต้องการอะไรจากลูกศิษย์เลย
มีแต่ความคิดที่จะให้เท่านั้น
แล้วเขาก็รู้ค�าตอบขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเอง ทุกวันนี้
เขาได้ดิบได้ดี มีฐานะการงานที่เจริญก้าวหน้าก็เพราะ
พระคุณจากคุณครูที่อบรมสั่งสอนเขามา ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้
ตอบแทนอะไรให้ครูไปมากกว่าให้ความเคารพนับถือท่าน
ให้ความรักและความระลึกถึง
ในขณะเดียวกัน เขาเองก็ท�าในสิ่งเดียวกันกับที่ครู
ของเขาเคยท� า มา นั่ น คื อ พยายามอบรมสั่ ง สอน และ
มอบวิชาความรูท้ งั้ หมดทีม่ ใี ห้แก่ลกู ศิษย์ เพือ่ หวังว่าลูกศิษย์
จะมีอนาคต มีชวี ติ ทีเ่ จริญรุง่ เรืองในภายภาคหน้า โดยไม่คดิ หวัง
อะไรตอบแทน เพราะฉะนัน้ ค�าถามทีว่ า่ ครูทา� เพือ่ ใคร ใคร (จะ)
ท�าเพื่อครู ค�าตอบก็คือ…
ไม่มีใครที่ท�าเพื่อครู…เพราะมีแต่ครูเท่านั้นที่ท�า
เพื่อศิษย์

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

บุคลิกภาพและภาพลักษณ์
ของนักวิชาการที่แท้
(ตอนที่ 2)

นักวิชาการที่แท้ตามการรับรู้ของข้าพเจ้า พอจะสรุปได้ดังนี้

1

2

รู้สึกและรู้รอบ

ค้นคว้าและคิดวิเคราะห์

ท่านต้องได้ศึกษาวิชาการสาขาของตนให้รู้ประจักษ์อย่าง
กระจ่างทุกปัจจัย องค์ประกอบ ปัญหาและสาเหตุ รวมทั้ง
เข้าใจบริบทต่างๆ ที่จะหนุนน�าให้เกิดการแก้ปัญหาและ
พัฒนาศาสตร์สาขาของท่านให้ยังประโยชน์กว้างขวางขึ้น
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นักวิชาการที่แท้ ย่อมไม่รู้อิ่มในวิชาการมีการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม อยู ่ เ สมอทั้ ง โดยการฟั ง และการอ่ า น
เมื่อพบประเด็นที่น่าสนใจก็น�ามาคิดวิเคราะห์ขยายความ
ให้ ก ว้ า งออกไป สร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ ใ หม่ เ พื่ อ เสริ ม พลั ง
ในวงวิชาชีพ

3

6

รู้ซึ้งแล้วแสดงออกให้ปรากฏ

ไม่คิดอัตตา

กระแสไฟฟ้า หากมิได้รับการเปิดสู่ดวงไฟให้ฉายแสงสว่าง
ก็ไร้ประโยชน์ ดวงอาทิตย์ถ้าลับขอบฟ้าเสียแล้ว ก็มืดมน
ฉันใด นักวิชาการทีท่ า� ตนเป็นคนซ่อมคม รูอ้ ะไรหรือไม่รอู้ ะไร
ก็นงิ่ อมภูมไิ ว้ยอ่ มไม่สามารถท�าให้ศาสตร์นนั้ ๆ งอกงามขึน้ ได้
การแสดงสิ่งที่ตนรู้ด้วยวิธีพูดและเขียน หรือปฏิบัติงาน
ตามความรูอ้ ย่างดี จะท�าให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์กันขึ้น ตัวเราเองจะได้รู้ตัวว่า เรารู้อะไรและ
ไม่รู้อะไรเพื่อปรับปรุงตนต่อไป

4
สามารถน�าหลักวิชาไปประยุกต์ใช้ได้

กระบวนการทางวิชาการนัน้ เมือ่ บุคคลใดได้รบั รูเ้ อาหลักวิชา
ไว้ได้แล้ว น�ามาคิดน�ามาใคร่ครวญ แสดงออกปรับปรุง และ
ต้องน�าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่น่าจะด�ารงตนเป็น “ครูมวย”
อยู่ตลอดเวลา คือบอกเขาได้แต่คนเองท�าไม่ได้ หรือเป็น
นักวิชาการเหนือเมฆลอยล่องอยู่ ให้ลงมาเดินครัง้ ใดก็ลม้ ลุก
คลุกคลาน ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า วิชาการทีแ่ ท้จริงนัน้ มิใช่สงิ่ ทีเ่ พ้อฝัน
แต่เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวพันอยู่กับชีวิตนี้เอง

5
มีความฉับไว และคล่องตัว

วงวิชาการนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ ทัง้ ในแง่สาระของ
ศาสตร์และกระบวนการ นักวิชาการจึงต้องมีความฉับไว
ทีจ่ ะรับและปรับตัว สามารถสังเกตและเข้าถึงความเปลีย่ นแปลง
นั้นๆ ทั้งนี้มิได้หมายความว่า ให้นักวิชาการมีลักษณะ
คล้ายจิ้งจกที่เปลี่ยนสีกายไปตามสีฝาผนัง แต่ต้องการ
ให้ เ ข้ า ใจว่ า คนที่ มี ค วามสนใจวิ ช าการอย่ า งแท้ จ ริ ง
ต้ อ งสามารถรั บ สิ่ ง ใหม่ ม าปรั บ ใช้ กั บ สิ่ ง เก่ า ที่ มี อ ยู ่ ไ ด้
หาไม่แล้วก็จะเป็นดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอ�ารุง
ได้เคยตั้งชื่อไว้ว่า “นักวิชาการทื่อมะลื่อ”

นักวิชาการที่แท้ย่อมไม่หลงตนเอง ย่อมมีใจกว้างพร้อมรับ
ค�าวิจารณ์ และมีความบริสทุ ธิใ์ จในการวิพากษ์วจิ ารณ์ผอู้ นื่
นักวิชาการเทียม มักติดยึดอยูก่ บั ความเชือ่ ของตน ใครคัดค้าน
ขัดแย้งคนนั้นผิด บางคนมีพรสวรรค์ในการท�าให้คู่สนทนา
มีความรู้สึกว่าตนโง่เง่าอย่างที่สุด จนไม่อยากจะไปคุยกับ
นักวิชาการคนนั้นอีกต่อไป แต่นักวิชาการที่แท้ต้องท�าให้
คูส่ นทนาเกิดความคิดว่าตนยังไม่ร้ ู (ต่างกับโง่เง่า) เกิดความรูส้ กึ
สนุกสนานอยากจะรู้ต่อไป ข้าพเจ้าเคยมีโอกาสได้เข้าไป
นั่งฟังนักวิชาการแท้ๆ เขาถกเถียงกัน ข้าพเจ้ารู้สึกทันทีว่า
ข้าพเจ้ายังไม่รอู้ ะไรอีกมาก ข้าพเจ้าสนุกทีไ่ ด้ฟงั เขาถกเถียงกัน
โดยใช้เหตุผลอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ไม่โกรธกัน ข้าพเจ้า
ประทับใจบุคลิกภาพของประธานคณะกรรมการซึง่ เฉียบขาด
แต่อ่อนน้อมถ่อมตน เขาเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิชาการ
ที่ไม่หลงติดอัตตา

7
มีคุณธรรมของนักวิชาการ

นักวิชาการที่แท้นอกจากจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้ว ยังเป็นผู้ที่มี
ศรัทธาต่อเพื่อนมนุษย์ ซื่อตรง ฉลาด และยุติธรรม เขาจะ
ไม่ ใ ช้ วิ ช าการเพื่ อ สนองตั ณ หาทางอามิ ส และต� า แหน่ ง
หากแต่ใช้วิชาการเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่วนรวม นักวิชาการที่แท้จริงขายตัวไม่ได้เ ด็ ด ขาด
ไม่เป็นสมุนของผูม้ อี า� นาจ และไม่ทา� ตนน่าอัปยศด้วยการเป็น
คนประจบสอพลอ
ข้าพเจ้าขอเขียนอย่างย่อๆ เพียงแค่นี้ ขอฝาก
ข้อเตือนใจว่า ความรู้ และความคิด นั้นเหมือนสายน�้า
เมือ่ เรารับเอามาแล้ว ต้องให้ไหลเวียนเพิม่ เติมพลังอยูเ่ รือ่ ยๆ
และถ่ายทอดออกไปสู่ผู้อื่นให้เขาได้รับและลิ้มรสจนชื่นใจ
นักวิชาการใดก็ตามเรียนรู้มาแค่ไหนก็หยุดอยู่แค่นั้น นิ่งอยู่
ก็จะเป็นน�้าเน่า ใครเล่าอยากจะเป็นบัณฑิตน�้าเน่าเช่นนั้น
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ภาพลักษณ์ของนักวิชาการ
ตามความคิดของผู้เขียน นักวิชาการก็คือมนุษย์ธรรมดานี่เอง ยิ่งเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงมากเท่าใด
ก็ยิ่งมีความเป็นธรรมชาติธรรมดา ปราศจากการเสแสร้งมากขึ้นเท่านั้น บุคลิกภาพของวิชาการที่แท้ย่อม
มีความกลมกลืนกับกลุ่มชนในสังคมที่เขาอยู่ มีค�าพูดที่ซื่อ ตรงไปตรงมา และมีท่าทางเป็นกันเอง
ไม่ท�าตัวแปลกแยกและถือเขาถือเรา
ภาพลักษณ์ของนักวิชาการมิใช่รูปกาย และจริตกิริยา ซึ่งเป็นเพียงหน้ากากและขาดปทัฏฐาน
แต่ความเป็นนักวิชาการนั้นดูได้ที่การแสดงออกของเขา คือ การพูดการเขียนแสดงความคิด ตลอดจน
การแสดงจุดยืนที่มั่นคงมีหลักการ
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คนทีเ่ ป็นนักวิชาการไม่จา� เป็นต้องเป็นนักพูด คนทีพ่ ดู คล่อง พูดมาก
พูดนาน พูดตลก พูดแรง พูดเร็ว พูดส่อเสียดประชดประชันได้เก่ง น่าจะเป็น
นักการเมือง หรือนักขาย มากกว่าเป็นนักวิชาการ ใครจะมีวฒ
ุ ปิ ริญญาสูงส่ง
สักเพียงไหนนั้นไม่ส�าคัญ เวลาเขาพูด พูดแล้วผู้ฟังจับความคิดได้ลึกซึ้ง
เข้าใจดีหรือเปล่า สาระที่พูดมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และ
ความต้องการของกลุ่มชนที่ฟังเพียงใด การพูดได้แสดงว่าเขามีหลักการ
และเหตุผลทีม่ นั่ คงแน่นอนหรือไม่ และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ ก็คอื เมือ่ นักวิชาการพูด
เขามีความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เขาพูดวิพากษ์วิจารณ์
เพียงใด
เพียงการพูดต่อสาธารณชนเพียงครั้งเดียว ภาพลักษณ์ ข อง
นักวิชาการก็จะก่อสานรูปรอยขึน้ ถ้าเขาพูดบ่อยครัง้ ในหลายเรือ่ งกับหลาย
กลุ่มชน ภาพลักษณ์ของเขาก็จะแจ่มชัดขึ้นตามล�าดับ การพูดจะแสดง
ความคิด หลักการและลักษณะธาตุแท้ของเขาสามารถสร้างความชื่นชม
และความดูหมิ่นดูแคลนได้อย่างชะงัด นักวิชาการจึงต้องมีสติและ
ใช้ปญ
ั ญาในการแสดงความรู้ และความคิดของตน มีความสุภาพอ่อนน้อม
และมีความมั่นใจในตนเอง
นักวิชาการไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
ไม่มสี ทิ ธิทจี่ ะด่ากราดผูค้ นทีท่ รรศนะแตกต่างไปจากตน และในเวลาเดียวกัน
ก็ต้องไม่พูดประจบสอพลอหรือยกยอคนที่ตนชื่นชอบ เพื่อให้ได้มา
ซึง่ ประโยชน์ ยศ และอ�านาจของตนเอง นักวิชาการมีสทิ ธิทจี่ ะแสดงความคิด
ความเห็นในทางคัดค้าน ต่อต้าน สนับสนุน ผลักดัน ยกย่องด้วยหลักการเหตุผล
และพืน้ ฐานความรูท้ มี่ นั่ คง นักวิชาการจึงต้องใช้หลักวิชาการ ไม่ใช้อารมณ์
และไม่หลงตนเอง
ในแง่ของการเขียน การแสดงความรูค้ วามคิดของตนเองออกเป็น
ลายลักษณ์อกั ษณนัน้ ยิง่ มีความส�าคัญมาก เพราะเป็นการสือ่ สารความคิด
โดยผู้ให้สารและผู้รับสารมีโอกาสน้อยที่จะได้พบกันและซักถามข้อสงสัย
ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นตัวหนังสือยังอยู่ยั่งยืนนานให้ผู้อ่านได้ทบทวน
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า หรือมิฉะนั้นก็อ่านครั้งเดียวแล้วขว้างทิ้ง
นักวิชาการบางคนมีความรู้และความคิดที่สูงส่งลึกซึ้งมาก
แต่เขียนไม่ได้ ไม่ชอบเขียน บางครั้งไม่มั่นใจว่าจะเขียนให้คนอื่นเข้าใจได้
อันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือ มีนักวิชาการที่ไม่ค่อยรู้จริง ชอบลอกเลียนผู้อื่น
แต่เขียนแสดงความคิดออกมาได้เก่งมาก แต่งต�าราออกมาได้ปลี ะหลายเล่ม
เขียนบทความด่าคนอืน่ ได้สะใจ เข้าต�าราว่าคนรูไ้ ม่คอ่ ยเขียน และคนเขียน
ไม่ค่อยรู้ เรื่องจึงยุ่งๆ อยู่ในทุกวันนี้
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วิธเี ขียนและภาษาเขียนในบทความและผลงานต่างๆ สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้นกั วิชาการได้
ขอให้ท่านลองนึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ศาสตราจารย์จ�านงค์ ทองประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์
สมุทวณิช ก็พบว่า ภาพลักษณ์ที่เรานึกถึงนักวิชาการแต่ละท่านมีความแตกต่างกันไป ความรู้สึกที่มี
ต่อนักวิชาการดังกล่าวก็แตกต่างกันด้วย
สังคมไทยก�าลังเพ่งเล็งนักวิชาการอยูม่ าก มีคา� กล่าวอยูเ่ สมอว่า นักวิชาการนัน้ เก่งแต่ทฤษฎี
ปฏิบัติไม่เป็น ดีแต่เขียน ดีแต่พูด แต่ถ้าให้ลงมือท�าก็เหลว พวกนักวิชาการเป็นพวกที่เพ้อฝัน
อยู่บนหอคอยงาช้าง (ผุๆ) นักวิชาการดีแต่วิจารณ์คนอื่น เป็นพวกเอาขี้ปากฝรั่งมาพูด ไม่รู้จัก
ความเป็นจริงในสังคมไทยนักวิชาการจึงกลายเป็นกลุม่ ชนอีกพวกหนึง่ ทีส่ งั คมยังลังเลว่าจะยอมรับหรือ
ไม่ยอมรับ เป็นหน้าทีข่ องคนในวงวิชาการ จะต้องแสดงให้เห็นว่านักวิชาการเป็นคนทีม่ หี ลักการ เหตุผล
ที่มั่นคง ยืดหยุ่น และปฏิบัติได้จริง
คาถาของการสร้างภาพลักษณ์ ก็คอื ก่อนทีจ่ ะหวังให้ผอู้ นื่ มองตัวเราอย่างไรนั้น เราต้องรูจ้ กั
มองตัวเองแล้วฝึกหัดอบรมตนเองเสมอ
• เราต้องรู้จริงหรือเปล่า ถ้าไม่รู้ เร่งหาความรู้
• เรารู้กว้างหรือเปล่า ถ้ารู้แคบ รีบค้น ศึกษา สนทนาจากแหล่งความรู้ทุกทาง
• เรารูล้ กึ ซึง้ หรือเปล่า ถ้ารูอ้ ะไรตืน้ ๆ จงหัดจับประเด็นส�าคัญและเจาะจงศึกษาองค์ประกอบ
ปัจจัย และกระบวนการของสิ่งนั้นให้ทะลุปรุโปร่ง
• เมื่อรู้แล้ว คิดตรึกตรองทบทวนด้วยสติปัญญา แล้วจึงแสดงออก
• เราแสดงออกได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ จงพยายามฝึกหัด ฝึกปรือ และฝึกฝนการฟังให้มากขึน้
เพื่อจะได้พูดเป็น อ่านให้มากขึ้น เพื่อจะได้เขียนเป็น และสื่อสารความรู้ได้
บุคคลกระท�าสิ่งใดเช่นไร ย่อมได้รับผลของการกระท�านั้นไม่มีใครเสแสร้ง และปลอมแปลง
เป็นนักวิชาการได้ สาธารณชนที่ฟังและอ่านผลงานความคิดของเขาจะเป็นผู้ก�าหนดว่าเขาเป็น
นักวิชาการที่แท้หรือเทียม
ขอจงสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองเพือ่ เป็นนักวิชาการแท้เถิด ภาพลักษณ์ทแี่ สดงความเป็น
ธรรมชาติ ธรรมดา มีหลักเกณฑ์ และกลมกลืนกับกลุ่มคนรอบข้าง นักวิชาการที่ดี มีค่ามากกว่า
นักวิชาการที่เด่นและดัง เพราะเขาจะเป็นเสมือนต้นน�า้ ล�าธารที่สงบชื่นเย็น จะอยู่บนดงดอยห่างไกล
สักเพียงไหน ก็ได้หลั่งสายชลออกสู่ไร่นาและบ้านเมืองจนหล่อเลี้ยงชีวิตคนได้อย่างไม่ขาดสาย
นักวิชาการที่ดีแท้ จึงเป็นขุมปัญญา ที่เผื่อแผ่ความคิดและวิชชาแก่ปวงชนอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน
ภาพลักษณ์ของนักวิชาการตามนัยทางพระพุทธศาสนาจึงต้องเป็นผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน เป็นกัลยาณมิตร
ที่คนรุ่นเยาว์อยากอยู่ใกล้ชิดด้วยรักสนิทและไว้วางใจ

ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�านักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ากัด ( 23 – 34)
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ตัวแปรส่งเสริมการเป็นบัณ ต
ิ เกียรตินย
ิ มคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
The Supporting Variables of Being Honour Graduates of Faculty of Veterinary Technology of Kasetsart University

หทัยกาญจน์ ลูกฟัก
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาตัวแปรส่งเสริม
การเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตัวอย่างในการวิจยั คือ บัณฑิตของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2553 – 2557
รวม 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นรายบุคคล โดยผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดกลุ่มตามประเด็นที่
ต้องการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า
ตัวแปรส่งเสริมการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ มคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ด้านลักษณะส่วนตัว
ซึง่ ประเด็นทีม่ ผี ลต่อการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ มมากทีส่ ดุ ได้แก่ การให้ความส�าคัญ
กับการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม ส่วนประเด็นที่มีผลต่อการเป็นบัณฑิต
เกียรตินยิ มน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การแต่งกาย (2) ด้านวิธกี ารเรียน แบ่งเป็นช่วงเรียน
และช่วงสอบ โดยในช่วงเรียนนัน้ ประเด็นทีม่ ผี ลต่อการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ ม
มากที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการฟังและการจับประเด็นความรู้
ส่วนประเด็นทีม่ ผี ลต่อการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ มน้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การแบ่งเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะหรือมหาวิทยาลัย และช่วงสอบ ประเด็นทีม่ ผี ล
ต่อการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ มมากทีส่ ดุ ได้แก่ เทคนิคการท�าข้อสอบ ส่วนประเด็น
ที่มีผลต่อการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมน้อยที่สุด ได้แก่ การน�าข้อผิดพลาด
ไปปรับปรุงแก้ไข
ค�าส�าคัญ : ตัวแปรส่งเสริม บัณฑิตเกียรตินิยม คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์
ABSTRACT
This study was a qualitative research conducted by an
in-depth interview. The objective of this study was to investigate the
supporting variables of being honour graduates at Faculty of Veterinary
Technology, Kasetsart University. The sample of this study consisted
of 25 graduates who achieved First and Second Class Honours at
Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University in academic
year period of 2010-2014. The instrument was an in-depth interview
form. Data were collected by the researcher. Qualitative data were
analyzed through content analysis and theme analysis.

The results of this study indicated as follows:
The supporting variables of being honour graduates at
Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University consisted of
(1) personal characteristics an item with the highest effect of being
honour graduates was emphasis on being honour graduates and
an item with lowest effect was dressing, (2) learning method, classified
by study and examination period for study period, an item with
highest effect was listening skills and determining main idea and
an item with lowest effect was time allocation of participating in
faculty or university activities, and for examination period, an item
with the highest effect was technique for taking an examination and
an item with lowest effect was revision and improvement of mistake.
Keywords : Supporting variables, honour graduates, Faculty
of Veterinary Technology
บทนำา
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กา� หนด
ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม โดยการก�าหนดเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิต
ให้มคี ณ
ุ ภาพและเป็นทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน ทัง้ นีใ้ นแต่ละปีกจ็ ะมีบณ
ั ฑิต
ที่ส�าเร็จการศึกษาและได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 เป็นประจ�า
ทุกปี แต่สา� หรับในช่วงระหว่าง 5 ปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา มีบณ
ั ฑิตทีม่ ผี ลการศึกษา
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีถึงดีมาก และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2
เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่บัณฑิตได้รับเกียรตินิยมมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้หากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ สามารถพัฒนานิสิตให้มีศักยภาพที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ให้มี
พฤติกรรมการเรียนรูท้ สี่ งู ขึน้ ได้เป็นประจ�าทุกปี ก็จะเป็นการยกระดับความ
สามารถของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนการแข่งขันเมื่อ
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)
ในปี พ.ศ.2558 ได้อย่างดีเยี่ยม
Bower and Hilgard (1981, p. 11) อธิบายว่า การเรียนรู้ (Learning)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท�า หรือการเปลี่ยนแปลง
โอกาสในการเกิดพฤติกรรม ณ สถานการณ์หนึ่งๆ อันมีเหตุผลมาจากการ
มีประสบการณ์ซ�้าในสถานการณ์นั้นๆ ของผู้แสดงพฤติกรรม Chance
(2003, pp. 41-44) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อันเนือ่ งมาจากประสบการณ์ และด้วยเหตุทกี่ ารเรียนรูเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม ดังนั้นการเรียนรู้จึงวัดได้จากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ซึ่งมีหลายวิธี เช่น การวัดจากการลดลงของความผิดพลาด (reduction in
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error) การวัดจากรูปแบบของพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ (topography of behavior)
การวัดจากความเข้มข้นของพฤติกรรม (intensity ofbehavior) การวัดจาก
ความเร็วของการเกิดพฤติกรรม (speed) การวัดจากการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ฝง
อยูภ่ ายใน (latency) และการวัดจากความถีข่ องการเกิดพฤติกรรม (frequency)
เป็นต้น
Kelly (2001, p. 1) ให้คา� จ�ากัดความของการเรียนรูไ้ ว้อย่างง่ายว่า
การเรียนรูเ้ ป็นการได้มาซึง่ ความรูแ้ ละทักษะใหม่ๆ และเป็นการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมหรือแนวโน้มของพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะค่อนข้างถาวร ซึง่ พฤติกรรม
ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนรู้แสดงพฤติกรรมออกมาแตกต่างกัน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมคือ
โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสตั ว์ โดยในขณะนัน้ ได้เริม่ จัดการเรียนการสอน
ในระดับอนุปริญญา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2511 ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรี
มี ม ติ ใ ห้ พิ จ ารณาโอนสถาบั น การศึ ก ษาที่ สั ง กั ด หน่ ว ยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนสัตวแพทย์
กรมปศุสตั ว์ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.
2534 ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในการประชุมสภาฯ ครั้งที่
12/2534) โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิค
การสัตวแพทย์ และในปี พ.ศ. 2536 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติ
รับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ และ
ได้เปิดสอนนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2536 จวบจนปัจจุบันคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์มบี ณ
ั ฑิตแล้วจ�านวน 18 รุน่ รวมจ�านวน 519 คน คณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กา� หนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “สถาบัน
ชั้นน�าด้านการตรวจวิเคราะห์และการพยาบาลสัตว์” และมีภารกิจคือ
“มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ที่มีความรู้
ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
ผลิตงานวิจยั ทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ าร
ในระดับสากลหรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์ มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ชี้น�าและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม ท�านุบ�ารุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ (รายงานประจ�าปี
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์, 2533, หน้า 1-4)
และหากพิจารณาแล้วจะพบว่า สายงานด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ เริม่ เป็นทีแ่ พร่หลายในประเทศไทยมากขึน้
ประกอบกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ซึ่ง
การแข่งขันในตลาดของโลกเสรีกจ็ ะมีเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียม
ความพร้อม และเป็นการเพิม่ ศักยภาพของบัณฑิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้มคี ณ
ุ ภาพ และความสามารถ ให้เป็นทีย่ อมรับ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นจึงมี
ความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีค่ ณะจะต้องเตรียมความพร้อมและยกระดับความสามารถ
ของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและพร้อมส�าหรับการแข่งขันกับ
สถาบันอื่นๆ มากขึ้น
โดยผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการวางแผน
และปรับปรุงการเรียนการสอนของคณะ ตลอดจนสามารถน�าไปใช้เป็น
ปัจจัยเสริมหรือแนวทางส�าหรับพฤติกรรมการเรียนเพื่อให้เป็นบัณฑิต
เกียรตินิยมของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส�าหรับรุ่นต่อ ๆ ไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาตัวแปรส่งเสริมการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สรุปผลการวิจัย
ตัวแปรส่งเสริมการเป็นบัณฑิตเกียรตินยิ มคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ด้านลักษณะส่วนตัว ได้แก่
1.1 การไม่ได้ตั้งความหวังกับการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม
เพราะยังต้องปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
1.2 การให้ความส�าคัญกับการคบเพื่อน เพราะเพื่อนจะเป็น
ผูค้ อยให้ความช่วยเหลือทัง้ ในด้านการเรียน ชักชวนกันเรียน และการใช้ชวี ติ
ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
1.3 ให้ความส�าคัญกับการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม เพราะจะ
ท�าให้ตวั เองและพ่อแม่ภมู ใิ จ รวมทัง้ ยังเป็นใบเบิกทางในการสมัครงานหรือ
การศึกษาต่อ
1.4 หากคะแนนสอบไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวังไว้ตอ้ งอย่าเสียใจ
พยายามให้กา� ลังใจตัวเองและเริ่มต้นใหม่ พยายามท�าให้ดีขึ้นกว่าเดิม
1.5 การแต่งกายให้ถกู ต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีทั้งของตัวเองและทาง
มหาวิทยาลัย
1.6 จะไม่รสู้ กึ กดดันตัวเองถ้าผลการเรียนออกไม่เป็นไปตาม
ที่คาดหวังไว้
2. ด้านวิธีการเรียน แบ่งเป็น ช่วงเรียน ได้แก่
2.1 มีการวางแผนการบริหารเวลาโดยการท�าปฏิทนิ การอ่าน
หนังสือและการท�ากิจกรรมไว้ล่วงหน้า
2.2 มีเทคนิคในการเรียน คือ จะไม่คิดต่อต้านหรือคิดลบกับ
วิชาที่เรียน เข้าห้องเรียนอย่างสม�่าเสมอ มีสมาธิกับการสอนของอาจารย์
งดเว้นการท�ากิจกรรมใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน พยายามสรุปประเด็น
หรือใจความส�าคัญของเนือ้ หาทีเ่ รียนในแต่ละคาบ สอบถามอาจารย์ผสู้ อน
ทันที หากมีข้อสังสัยหรือไม่เข้าใจ ท�า Mind map สรุปเนื้อหาและหมั่น
ทบทวนอย่างสม�า่ เสมอ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพือ่ นเพิม่ เติม เพือ่ เติมเต็ม
เนื้อหาที่อาจขาดหายไป
2.3 รูจ้ กั การแบ่งเวลาให้เป็นโดยเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะ
หรือของมหาวิทยาลัยตามปกติ และถ้ามีเวลาว่าง ก็ต้องอ่านหนังสือ
เพื่อทบทวน
2.4 วางแผนอ่านหนังสือบทเรียนก่อนการเรียนแบบคร่าวๆ
ก่อน และตัง้ ใจฟังตอนทีอ่ าจารย์สอนในห้องเรียนให้เต็มที่ และหากไม่เข้าใจ
เนื้อหาส่วนใดก็จะสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน
2.5 ให้ความส�าคัญกับการจัดกลุ่มติวกับเพื่อน เพราะคิดว่า
จะช่วยให้มกี ารแบ่งปันความรู้ และเพิม่ เติมเนือ้ หาทีอ่ าจขาดหายไป อีกทัง้
ยังเป็นการช่วยทบทวนความรู้ของตนเองด้วย
2.6 ตั้งใจฟังที่อาจารย์สอนและพยายามหาความเชื่อมโยง
ของเนือ้ หารายวิชา และหากมีประเด็นใดทีส่ งสัยหรือไม่เข้าใจ ก็จะสอบถาม
อาจารย์ผู้สอน
2.7 สามารถแยกแยะปัญหาส่วนตัว โดยไม่ให้มามีผลกระทบ
กับเรื่องเรียน เพราะการเรียนถือว่าเป็นหน้าที่หลัก
ช่วงสอบ ได้แก่
2.8 มีการเตรียมตัวก่อนสอบ คือ รวบรวมและตรวจสอบ
เอกสารการสอนให้ครบถ้วน ท�าตารางการอ่านหนังสือให้สัมพันธ์กับ
วันสอบ โดยอ่านจากเนือ้ หาทีต่ นเองสรุปไว้ รวมทัง้ เอกสารหรือต�าราอย่างน้อย
1 รอบก่อนการสอบ การอ่านเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบนั้น ต้องอ่านให้ครบ
ทุกรายวิชาก่อนการสอบจริง 1 สัปดาห์ และให้ลองพูดด้วยปากเปล่าดูว่า
จดจ�าเนื้อหาได้ครบถ้วน
2.9 มีเทคนิคการท�าข้อสอบ คือ จะท�าการวิเคราะห์รูปแบบ
หรือเทคนิคการออกข้อสอบและการให้คะแนนของอาจารย์แต่ละท่านว่า

เป็นอย่างไร เพื่อจะได้ปรับรูปแบบการท�าข้อสอบให้ตรงกับอาจารย์ผู้ออก
ข้อสอบนั้น ตั้งใจท�าข้อสอบ หากมีเวลาเหลือให้ทบทวนก่อนการตัดสินใจ
ออกจากห้องสอบ เทคนิคการท�าข้อสอบแบบปรนัย คือ ให้ท�าข้อสอบ
แบบเรียงข้อ ถ้าข้อไหนท�าไม่ได้ให้ข้ามไปก่อน เนื่องจากอาจมีข้อมูล
ในการท�าข้อสอบในข้อถัดไป เทคนิคการท�าข้อสอบแบบอัตนัย คือ ให้เลือกท�า
ข้อทีง่ า่ ยและท�าได้ไว้กอ่ น พิจารณาดูวา่ จุดประสงค์ของข้อสอบนัน้ ต้องการ
อะไร และตอบให้ตรงประเด็นที่โจทย์ถาม ส่วนข้อที่ไม่ทราบค�าตอบให้
พยายามตอบโดยให้มีความสัมพันธ์กับความรู้หรือความเข้าใจของตัวเอง
ห้ามเว้นว่างไว้เด็ดขาด
2.10 มีการน�าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข คือ จะกลับมา
พิจารณาส�ารวจตนเอง เพือ่ หาข้อผิดพลาด แล้วน�ามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
อภิปรายผล
เป็นการอภิปรายผลตามข้อค้นพบจากงานวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ตัวแปรส่งเสริมการเป็นบัณฑิต
เกียรตินยิ มคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
คุณลักษณะด้านต่างๆ จ�านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะส่วนตัว และ
วิธกี ารเรียน แบ่งเป็นช่วงเรียนและช่วงสอบ โดยลักษณะส่วนตัวประกอบด้วย
การตั้งความหวังกับการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม การคบเพื่อน การให้
ความส�าคัญกับการเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม การคาดหวังกับผลการเรียน
การแต่งกาย การรูจ้ กั แก้ไขความรูส้ กึ กดดัน และด้านวิธกี ารเรียน ช่วงเรียน
ประกอบด้วย การท�ากิจกรรมระหว่างเรียน เทคนิคการเรียน การแบ่งเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะหรือมหาวิทยาลัย การวางแผนในการอ่าน
หนังสือ การจัดกลุ่มติวกัน ความสามารถในการฟังและการจับประเด็น
ความรู้ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างทีศ่ กึ ษา ส่วนช่วงสอบ ประกอบ
ด้วย การเตรียมตัวก่อนสอบ เทคนิคการท�าข้อสอบ การน�าข้อผิดพลาด
ไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบ็ญจวรรณ บุษปวนิช
(2542) ที่ศึกษาลักษณะของบัณฑิตเกียรตินิยมมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ในด้านลักษณะส่วนตัว ด้านวิธีการศึกษา และด้านคุณสมบัติ
ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ พบว่าบัณฑิตเกียรตินยิ ม มีลกั ษณะส่วนตัว 6 ด้าน คือ
ด้านภาษามีความสามารถในการฟังและจับประเด็นได้ตรงความหมายระดับ
มาก ด้านความประพฤติมีความซื่อสัตย์มีสัจจะมากที่สุด ด้านรสนิยมเป็น
ผู้รักษาความสะอาดเรียบร้อยและแต่งกายถูกต้อง้้ตามกาลเทศะมาก
ด้านการมีความคิดวิจารณญาณเป็นผู้มีความคิดรอบคอบมีเหตุผลมาก
ด้านรักความก้าวหน้าเป็นผู้มีความใฝ่รู้ สนใจศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม
เติมอยู่เสมอ ส�าหรับวิธีการศึกษา บัณฑิตเกียรตินิยมมีการเตรียมตัวและ
การสอบเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ลักษณะและวิธีการอ่านเอกสารการ
สอนและมีการวางแผนการเรียนเป็นอันดับสุดท้าย

2. เมื่ อ ศึ ก ษาตั ว แปรส่ ง เสริ ม การเป็ น บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย ม
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านวิธกี ารเรียน
พบว่า บัณฑิตเกียรตินยิ มมีการวางแผนอ่านหนังสือบทเรียนก่อนการเรียน
แบบคร่าวๆ ก่อน และตัง้ ใจฟังตอนทีอ่ าจารย์สอนในห้องเรียนให้เต็มที่ และ
หากไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดก็จะสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน รู้จักการแบ่ง
เวลาให้เป็นโดยเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะหรือของมหาวิทยาลัยตาม
ปกติ และถ้ามีเวลาว่าง ก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อทบทวน รวมทั้งให้ความ
ส�าคัญกับการจัดกลุม่ ติวกับเพือ่ น เพราะคิดว่าจะช่วยให้มกี ารแบ่งปันความรู้
และเพิ่มเติมเนื้อหาที่อาจขาดหายไป อีกทั้งยังเป็นการช่วยทบทวนความรู้
ของตนเองด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของจรีพร พูลสงวน (2539) ซึ่งพบว่า
นักศึกษามีกระบวนการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมก�าหนด
เป้าหมายการศึกษาตามแผนที่ก�าหนด และมีการติดตามและประเมินผล
ตนเองในระดับมาก รวมทั้งมีการอ่านเอกสารการสอนเมื่อคิดว่าพร้อม การ
พยายามหาส่วนทีจ่ ะน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�าวันขณะศึกษาเอกสาร
การสอน การหาค�าจ�ากัดความ หรือใจความส�าคัญในแต่ละย่อหน้าและ
จดบันทึกหรือขีดเส้นใต้ไว้ และมีวิธีการศึกษาด้วยตนเองเพื่อผลส�าเร็จใน
การเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยในส่วนของนักศึกษา
ควรมีการปรับกิจกรรมประจ�าวัน การศึกษาตามสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้
ครบถ้วน ควรใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ชั่วโมง ควรฝึก
การควบคุมตนเอง ฝึกทักษะในการศึกษาด้วยตนเอง และควรมีโอกาสพบปะ
เพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
ข้อเสนอแนะ นการนำาผลการวิจัยไป ช้
1. ผลการวิจยั ทีไ่ ด้รบั สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
นิสติ ทุกระดับชัน้ ปีของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส�าหรับเป็นแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ี หรือการได้รบั เกียรตินยิ ม
2. ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ นการทำาวิจัย นครั้งต่อไป
การวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาและท�าวิจยั ในเชิงปริมาณ เพือ่ น�ามา
เสริมประกอบข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็น
ความจริงมากขึ้น เพราะมีจ�านวนบัณฑิตส�าเร็จการศึกษามากขึ้น อีกทั้งยัง
จะเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนก�าหนดเชิงนโยบายของคณะเทคนิค
การสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิต
ควรมีการท�าวิจยั ในสาขาวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เป็นประโยชน์
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กรณีศึกษา
รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท
บทนํา
กรณีศกึ ษาเปนการสืบเสาะหาความจริงเชิงธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่มีมากอนวิธีการเชิงวิทยาศาสตร
เปนเครื่องมือวิจัยที่รูจักกันดีในทางสังคมศาสตรและมนุษยวิทยา อยางไรก็ดีการวิจัยกรณีก็พบในศาสตรอื่นดวย
เชน วิธเี ชิงคลินกิ ของแพทย เทคนิคการปฏิบัติงานดานสังคมของนักสังคมวิทยา เทคนิคการปรับพฤติกรรม
ของนักจิตวิทยา ตลอดจนเทคนิคการสอน การเสริมสรางคุณลักษณะของครูและนักการศึกษา
Robert Stake (1995,i) กลาววา กรณีศึกษาเปนการคนหาสาระที่มีความซับซอนภายในของกรณีหนึ่งๆ
คําวา “กรณี” ในที่นเี้ ปนไดทัง้ ที่เปนหนวยนับ เรื่องที่เราศึกษาหนึ่งหนวย เชน คนหนึ่งคน กลุมเด็กที่ขาด
สารอาหารหนึ่งกลุม ครูหนึ่งคน แมแตใบไมเพียงใบเดียว หรือหนึ่งระบบ เชน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งชุมชน เปนตน
ทั้งนี้ ตองมีความหมายของการเขาไปศึกษา นักวิจัยตองแสดงหรือชี้แจงอยางมีเหตุผล ถึงคุณคาที่คาดหวัง
ผลของการศึกษาที่ไดคือ การบรรยายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้นภายในบริบทนั้น เห็นการเปลี่ยนแปลง เห็น
ความเกี่ยวของ ความเชื่อมโยง สามารถบรรยาย อธิบายอยางมีเหตุผลทําใหการศึกษานั้นไดคุณคาตามที่
คาดหวัง
Robert K. Yin ใหความหมายวา กรณีศึกษาเปนวิธีวิจัย เพื่อคนหาความจริงเชิงประจักษ
ใชกระบวนการวิจัยเขาไปตรวจสอบปรากฏการณ ในสภาพตามจริงของชีวิต ณ ขณะนั้นๆ นักวิจัย
เขาไปทําความเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทตามสภาพการดําเนินชีวิต ดวยวิธีเก็บขอมูลใหไดความจริง
ที่นําไปสูขอสรุปที่ถูกตองตามคุณภาพของการวิจัย ขอมูลที่ใชไมจํากัดวาจะเปนขอมูลเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ แตตองเปนขอมูลที่ใหสาระความจริงที่ตรวจสอบได ทั้งนี้คุณคาของการวิจัยกรณี
จะเปนความรูทีส่ รางสรรคตองานในสาขาหรือศาสตรตามเปาหมายของนักวิจัยไมยิง่ หยอนกวาการวิจยั
ที่ใชระเบียบวิธีที่ตางออกไป งานวิจยั กรณีที่มีคณ
ุ ภาพจะพบสาระความจริงที่มีลักษณะเดน เชน เขาถึง
วงจรชีวิตที่ซับซอนที่ครูสามารถจัดระบบการใหความชวยเหลือ และติดตามใหความชวยเหลือตอเนื่อง
คุณคาที่ไดชัดเจน คือ ครูเกิดการเรียนรูและพรอมเริ่มตนใหความชวยเหลือและวิจยั กรณีตอไป ขอเสนอ
อีกตัวอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน หัวขอการวิจัยแบบนี้ เรามักพบในรายงานของผูบริหาร
โรงเรียน ชื่อ“ผลงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน” หากผูบริหารใชมโนทัศน
ของการวิจัยกรณีโรงเรียน ผูบริหารจะพบความจริงที่ซอนอยูภายใตปรากฏการณในบริบทของโรงเรียนตนเอง
จะไดหลักฐานที่เปนปรากฏการณ และบริบทที่มีความซับซอนเห็นไมชัดทําใหตีความผิด
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แตนักวิจยั ใชเทคนิคสืบหาหลักฐานหลากหลายแหลงที่เกี่ยวของ แลวนํามารวมอธิบาย และสรุปใหเห็น
สิ่งที่คนพบ คุณคาที่ตามมาคือการพัฒนาที่ถูกประเด็น ถูกคน ถูกเวลา และสรางแนวคิดเชิงเหตุผล
ทีจ่ ะเกิดระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Yin, 2003;1- 17,33-39)
กลาวโดยสรุป กรณีศึกษา เปนกระบวนการวิจัยที่นกั วิจยั ใชวิธีการเพื่อคนหาความจริงที่หลากหลาย
จนสามารถเขาถึงสภาพชีวิตจริงที่มีความซับซอนและเขาถึงคุณลักษณะที่มีความหมาย เพื่อใหได
คุณคาการพัฒนาป าและสรางสรรคในศาสตร เอกสารนี้จึงมุงนําเสนอความรูเกี่ยวกับการศึกษากรณี
โดยเนนดานการจัดการศึกษาและการพัฒนาดานการเรียนการสอน เพื่อประโยชนสูงสุดที่ผูเรียน
และผูทําหนาที่ที่เกี่ยวของ การใชคําจึงใชคําวาการวิจัยกรณี หรือ กรณีศึกษา สําหรับคําวากรณีศึกษา
ที่เปนสื่อการสอนจะไมเกี่ยวของกับเอกสารนี้
ปร

ทการ ิ กรณีศึกษา

การวิจัย กรณีศึก ษามีห ลายประเภท ขึ้น อยู กับ จุด หมายและวัต ถุป ระสงคของการศึก ษา
การออกแบบการศึกษาของนักวิจัยเอง ไมมีแบบแผนกําหนดตายตัว นักวิจัยจะแสดงเจตนาของการคนหา
ความจริงในเรื่องหนึ่ง ๆ ดวยเหตุผลที่ตนกําหนด การจัดประเภทการวิจัยที่จะนําเสนอตอไปนี้ เปนการ
จัดแบงตามจุดหมาย 4 ประเภท ดังนี้
1. กรณีศึกษา บบ
า ( Illustrative case studies )
เปนประเภทศึกษาเพื่อบรรยาย บอกเรื่องราวดวยการใชเหตุการณและบริบทในกรณีที่ศึกษา
ผูวิจยั ตองการสรางความเขาใจในเรื่องที่ผูอานยังไมคุนเคยดวยหลักฐาน และใชภาษาที่สื่อเขาใจงาย
2. กรณีศึกษา ปฏิบ ิการนําร ( Exploratory Case Studies )
เปนการศึกษากรณีที่คัดสรร เพื่อคนหาแนวทางขยายการปฏิบัติ นักวิจยั มีเปาหมายสําคั
เพื่อทําความเขาใจในสิ่งที่ศึกษา สามารถระบุป หาวิจัยไดชัดเจนและเลือกวิธีวัดผลการปฏิบัติกอนที่
จะลงไปดําเนินการเต็มรูปแบบ เชน การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ
ของโรงเรี ย นซอยแอนเน็ก ซดวยการจั ด กิ จ กรรมในหองเสริม วิช าการตามรู ป แบบโรงเรี ย นสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุดออนที่ตองระวังในการวิจยั นํารอง คือ ขอคนพบจากกรณีศกึ ษาอาจทําใหนักวิจยั ดวนตีความ
สรุปผลที่จะลงในการปฏิบัติจริงได ดังนั้น การใชระเบียบวิจัยกรณีจะชวยใหนักวิจัยเก็บขอมูลที่แสดงใหเห็น
เปนปรากฏการณและขอมูลบริบท กอนการตีความ สรุปความจะตองมีขอมูลที่ตรง และเพียงพอ

วิทยาจารย์ 53

2

3. กรณีศึกษา บบ
(Cumulative Case Studies)
เปนการศึกษาที่ใหสารสนเทศจากการประมวลขอคนพบจากหลายกรณีที่แตกตางกัน ตางพื้นที่
ตางเวลา หลักการพื้นฐานของการวิจัยแบบนี้ คือ ความรูที่ไดเปนกลุมความรูสะสมมายอมสามารถ
อธิบายปรากฏการณไดมากกวากรณีเดียวโดยไมใชทุนและเวลาอีก
ผู เขี ย นขอเสนอตั ว อยางที่ พ บในระดั บ โรงเรี ย น เชน “โครงการโรงเรี ย นรั ก การอาน”
มีวตั ถุประสงค สองขอ ไดแก (1) เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน (2) ใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอาน
ไปใชในชีวติ ประจําวัน ดําเนินโครงการดวยกิจกรรม 12 กิจกรรม รับผิดชอบโดย กรรมการ 5 ชุด การรายงาน
ผลการปฏิบัติโครงการมักเรียกวาการประเมิน เพื่อชี้แจงความสําเร็จและระบุแนวทางการพัฒนา สิ่งที่นาจะ
ปรากฏในรายงาน คือ การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในแตละกิจกรรม เพราะความแตกตางของ
กิจกรรม คือ เหตุผลของการทําใหเกิดโอกาสในการพัฒนาลักษณะสําคั ๆ ของการเปนผูรักการอานใน
ขั้นสุดทายของโครงการ รายงานที่ปรากฏเปนรายกิจกรรมหรืออาจจัดกลุมกิจกรรม นับเปนกรณีศึกษา
หนึ่งๆ การประมวลสารสนเทศจากหลายๆ ชิ้นของรายงานจะเกิดคุณคาของผลที่ได เพราะนอกจากจะ
ตอบคําถามถึงผลลัพธจากโครงการรักการอานเปนอยางไร (single set of outcomes) ยังสามารถยอนกลับ
ไปพิจารณาวากิจกรรมใดดี หรือเหมาะสม ผูตัดสินใจสามารถปรับกิจกรรมใหอยู หรือใหไปอยางมีเหตุผล
รายงานการประเมินนี้ใชวิธีการประเมินที่นําไปสูคุณคาการตัดสินใจอยางสรางสรรค นี่ก็เปนตัวอยาง
ของการศึกษากรณีดวยการใชวิธีการตามแนว ที่ Robert Stake ไดแนะนําไว (1995;15-20)
4. กรณีศกึ ษา า กษณ (Critical Instance Case Studies)
เปนการศึกษากรณีศกึ ษาที่มุงตอบคําถามที่เกี่ยวกับ เหตุ และผล นักวิจัยอาจเลือกกรณีมาศึกษา
มากกวาหนึ่งกรณีกไ็ ด อาจมีจดุ หมายเพื่อการคนหาคําตอบที่สามารถอธิบายขยายความรูไปสูกรณีอ่นื
ทั้งนี้นักวิจัยจะชี้แจงความประสงคของตนเองและออกแบบใหไดผลตามที่ตองการ
กรณี ที่ นั ก วิ จั ย นํ า มาศึ ก ษามั ก มี คํ า ถามเกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กปฏิ บั ติ ก ารสํ า คั
บางอยางแลววามีผลกระทบอะไร เพื่อตัดสินใจหลีกเลี่ยงในครั้งตอไป ขอเสนอตัวอยางทั้งที่เปนงาน
นอกการจัดการศึกษาและในสถานศึกษาดังนี้
ตัวอยางที่ 1 คลินิกแหงหนึ่งตองการตรวจสอบวา เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในหองที่มีสารเคมี
ไดรับผลกระทบทางสมองหรือไม การศึกษาครั้งนี้แทนที่จะใชการสุมตัวอยางคนจํานวนหนึ่งมาศึกษาผล
แตผูวิจัยกําหนดสถานที่ที่ไดจัดสภาพแวดลอมตามขอกําหนดอยางถูกตองแลว เชน ความสะอาด
คุณภาพอากาศ เปนตน การศึกษาเพื่อตอบคําถามวา า รป บบ า ป
ของการจัดการเชนนี้
ถาพบวา คนในสถานที่นี้ไดรับอันตรายที่กระทบกับสมองนาจะเปนขอสังเกตวาป หาเชนนี้นาจะเกิด
กับสถานที่อนื่ ๆ ได ระบบความปลอดภัยอาจไมปลอดภัยจริง การปรับปรุงแกไขในระบบนาจะตองทําอยางเรงดวน
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ตัวอยางที่ 2 เรื่องการสงเสริมใหครูทาํ วิจยั ในชั้นเรียนของโรงเรียนแหงหนึ่ง ผูบริหารตองการ
ใหปริมาณผลงานของการวิจัยในชั้นเรียนมีจํานวนมากขึ้น เพื่อใหผลการประเมินภายนอกโรงเรียนจาก สมศ.
ผานเกณ จากการประชุมผูเกี่ยวของสรุปรูปแบบการอบรมที่นาจะไดรับความรวมมือ และไดผลการอบรม
มีการลงชื่อยืนยันความประสงคและจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับการอบรม การวิจัยกรณีนี้ มีคําถามวา
ความสําเร็จที่ไดอธิบายดวยหลักฐานอะไร ความไมสําเร็จที่ปรากฏมีอะไรเปนปจจัยของความลมเหลวครั้งนี้
การวิจัย แบบนี้ เมื่อ ตั้ง ใจใหไดคํา ตอบที่เ นนใหไดสารสนเทศเพื่อการจัดครั้งตอไป ผูวิจัยยอมตอง
ออกแบบที่จะตอบเหตุ-ผล มีตัวแปรครอบคลุมเหตุแหงความสําเร็จและความลมเหลวดวยขอมูลและ
หลักฐานที่ชัดเจนดวยความตั้งใจของผูวิจัยดังกลาว การวิจัยเ พาะกรณีเพื่อคนหาเหตุผลในรูปแบบที่ถือ
เปนสาระสําคั จึงมีความเหมาะสมกวาการตอบคําถามที่ไมเชื่อมโยงปรากฏการณและบริบททีม่ คี วาม
ซับซอน
การ ก บบการ ิ กรณี
หลังจากที่นกั วิจยั ตัดสินใจวาจะทํากรณีศกึ ษาประเภทใด และระบุกรอบแนวคิดเชิงทฤษ ีแลว
ก็จะมาถึงขั้นการออกแบบ บบการ ิ เปนผังแสดงความคิดการสืบหาความจริง
ความคิดเชิงตรรกะ
กั บ หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษที่ ร ะบุ ถึ ง ขอมู ล ที่ ต องไปเก็ บ แลวสรุ ป เพื่ อ ตอบคํ า ถามวิ จั ย ที่ กํ า หนดไว
โดยทั่วไปการออกแบบวิจยั ตองเกิดป หาในกระบวนการคิดของนักวิจัยอยางนอย 4 ประการคือ
• อะไรคือคําถามวิจยั ที่ตองการศึกษา
• ขอมูลอะไรที่เกี่ยวของ
• ขอมูลอะไรที่จะตองจัดเก็บ
• วิเคราะหขอมูลอยางไร
กลาวอีกนัยหนึ่ง บบ ิ คือ ิ
ี เพื่อการเริ่มตนและดําเนินการตอจนจบนั้น จุดตั้งตน
คือ ชุดของคําถามที่ตองการคําตอบและสิ้นสุดเมื่อไดคําตอบครบตามที่ตั้งไวตรงจุดเริ่มตน นักวิจัยตอง
ใชหลักเหตุผล กําหนดป หาเชิงตรรกะ ที่ตองการคนหาคําตอบดวยการสนับสนุนจากขอมูลเชิงประจักษ
ภายในเงื่อนไขของบริบท
เนื่องจากธรรมชาติของการคนหาความจริงจากกรณีศกึ ษา ไมสามารถกําหนดหัวขอที่มีความชัดเจน
หรือ เจาะจงถึง ตัว แปรหรื อ วิ ธีก ารทั้ ง หมด การออกแบบจึ ง ดู เ หมือ นวากํา หนดขึ้ น จากความรู สึก
หรือความพอใจ แตอยางไรก็ตาม Robert K. Yin (2003, 21-22) แนะนําหลักการออกแบบวิจัยกรณีศึกษา
พืน้ ฐาน 5 ประการ ดังนี้
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1. กําหนดคําถามวิจัย
2. กําหนดจุดหมายของการศึกษาทีช่ ัดเจน
3. เลือกหนวยวิเคราะหดวยเหตุผล
4. ใชหลักเหตุผลเพื่อเชื่อมขอมูลกับจุดหมาย
5. คนหาหลักเกณ เพื่ออธิบายขอคนพบ
นอกจากหลักการพื้นฐาน 5 ประการแลว Yin ย้ําสิ่งที่สํา คั ตองแสดงไวอยางชัดเจน คือ
กรอบแนวคิดเชิงทฤษ ี จุดหมายของการวิจัยบุคคล เปาหมายที่เลือก วิธีการเก็บขอมูลที่เลือก และความตั้งใจ
ของการนําเสนอผลการวิจยั โดยเ พาะระบุกลุมเปาหมายผูอานรายงานวิจัย
การ ํา นินการ ิ
Robert E. Stake, และ Robert K. Yin ไดเขียนตําราเกี่ยวกับการศึกษากรณีและแนะนําเทคนิค
เพื่อการจัดการและดําเนินการวิจยั ใหเกิดความสําเร็จ เปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที1่ ระบุคาํ ถามวิจยั
ขั้นที2่ เลือกกรณี และระบุขอมูลทีต่ องรวบรวม และเทคนิคการวิเคราะห
ขั้นที3่ เตรียมการเก็บขอมูล
ขั้นที4่ การเก็บขอมูลภาคสนาม
ขั้นที5่ ประเมินและวิเคราะหขอมูล
ขั้นที6่ เขียนรายงานวิจัย
นที 1 ร บ ํา า ิ
การวิจัยกรณีตองเริ่มจากการสรางเปาหมายใหชัดเจน หนักแนนจริงจังวาตองการอธิบาย
ความซับซอนในปรากฏการณของกรณีที่ศึกษาใด ใชกลวิธีตั้งคําถามเกี่ยวกับสถานการณ หรือป หา
ที่ตองการศึกษาและระบุวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน
เปาหมายในการศึกษากรณี สวนให เปนโครงการ วัตถุ หรือ บุคคล หรือกลุมบุคคลหรือวัตถุ
ภายในสิ่งที่ศึกษาซึ่งประกอบดวยหนวยยอยๆ แตละอันแตละชิ้นอยูอยางเกี่ยวของกัน มีความสัมพันธ
ในลักษณะตางๆ เชน การเมือง สังคม ทางประวัติศาสตรและประเด็น สวนบุคคล เชน ครอบครัว
ประวัตกิ ารเจ็บปวย สภาพโรคาพยาธิ สังคมกลุมบุคคล เปนตน ทําใหเกิดคําถามและเพิ่มความซับซอน
นั ก วิจัย ตรวจสอบวั ต ถุเ ปาหมายในกรณีที่ศึ ก ษาเชิ ง ลึก โดยใชวิธีก ารเก็ บ ขอมูล หลากหลายวิธี
เพื่อสังเคราะหเปนหลักฐานที่จะนําไปสูความเขาใจกรณีที่ศกึ ษาและตอบคําถามวิจัย
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โดยปกติ การศึกษากรณีจะตอบคําถามวิจัยหนึ่งหรือหลายคําถามก็ได ซึ่งจะเริ่มดวยการตั้งคําถาม
"อยางไร " หรือ "ทําไม" คําถามจะตั้งในขอบเขตของเหตุการณหรือสถานการณเงื่อนไขและความเกี่ยวของ
ภายในโดยอาศัยกรอบทฤษ ี เพื่อชวยใหการกําหนดเปาหมายและสรางคําถามที่ตรงเรื่องตรงประเด็น
ทฤษ ีหลักที่เกี่ยวของกับการวิจยั กรณีที่มักพบเสมออยู 3 ทฤษ ี (Yin,2003;31) คือ
(1) ทฤษ ีรายบุคคล (individual theories) เกี่ยวกับพัฒนาการของบุคคล พฤติกรรม
ดานพุทธิป า บุคลิกภาพ การเรียนรูและภาวะความบกพรอง และปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของผูที่เปน
เปาหมายของการวิจัย เปนตน
(2) ทฤษ ีองคกรหรือสถาบัน (Organizational theories) มักเนนเกี่ยวกับเรื่องก ระเบียบ
โครงสรางขององคกร และบทบาทหนาที่ หรือความเปนเลิศของผลประกอบการ เปนตน
(3) ทฤษ ีสังคม (Social theories) จุดเนนมักจะอยูที่การพัฒนาชุมชน พฤติกรรมกลุม
วัฒนธรรม หรือการเรียนรูของชุมชน เปนตน
นักวิจัยควรศึกษาทฤษ ีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกอน จะชวยบอกวาเรื่องทํานองนี้เคยมี
การศึกษาและไดคําตอบแลวในอดีตเปนอยางไร ชวยใหนักวิจัยตั้งคําถามวิจัยที่จะไดคําตอบที่มีความชัดเจน
ละเอียดมีคณ
ุ คามากขึ้น
การบรรยายคําถามที่กําหนดดวยความรอบคอบ เปนจุดเริ่มตนของการมองหาหลักฐานที่ตองการ
ชวยตัดสินใจเลือกวิธีการวิเคราะห เลือกวรรณกรรมที่ทบทวน กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษากรณี
และระบุก ลุ มเปาหมายผูอานรายงาน ที่ก ลาวมานี้ล วนเปนแนวทางของการออกแบบการวิจัย
การดําเนินการวิจัย และ การนําเสนอรายงานตอสาธารณชน เพื่อรวมสรางสังคมแหงการเรียนรูที่คุมคา
แกการทําวิจัย
นที 2 กกรณี ร บ
ที ร บร
ท นิ การ ิ รา
ในขั้นการออกแบบวิจัยกรณี นักวิจัยจะระบุวิธีที่ใชเลือกกรณีชีวิตจริงหนึ่ง หรือหลายกรณี
เพื่อตรวจสอบเชิงลึกและเลือกเครื่องมือและวิธีการรวบรวมขอมูล ถาเลือกที่จะใชหลายกรณี แตละกรณี
ตองไดรับการปฏิบัตเิ ปนรายกรณีกอน แตละกรณีก็มีฐานะเปนกรณีเดี่ยว ผลสรุปจะเกิดจากการสังเคราะห
สารสนเทศของรายงานแตละกรณี
การเลือกกรณีทจี่ ะศึกษา ตองเลือกอยางรอบคอบและตรวจสอบทางเลือกที่หาขอมูลความจริง
ไดอยางรอบคอบดวยเครื่องมือวิจัยและวิธีการที่ถูกตองเพื่อเพิ่มคุณภาพของการวิจัย การพิจารณา
อยางรอบคอบจะทําใหนักวิจัยมองเห็นขอบเขตที่ครอบคลุมกรณีที่เลือกศึกษา ตัดสินใจดําเนินการ
อยางเหมาะสม
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

Team NAMO Project
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ตำาบลแม่ตืน อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๑๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท อยู่ร่วมกันแบบญาติพี่น้องและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำาบุญ
วันเข้าพรรษาและออกพรรษา ประเพณีทำาบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทง มีโบราณสถาน
ที่เก่าแก่ท่ีเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป คือ วัดบ้านปาง วัดผาหนามและวัดพระบาทห้วยต้ม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ เกษตรกรและ
รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ของครอบครัวเฉลี่ย ๒๕,๐๐๐ บาท
ต่อปี จำานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย ๔ - ๕ คนต่อครอบครัว
โอก�สและข้อจำ�กัดของโรงเรียน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำาพูน เพื่อจัดทำาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ประกอบด้วย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งมี ๔ ประเด็น ดังนี้
๑. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดีหรือข้อเด่นที่จะทำาให้หน่วยงานประสบผลสำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
๒. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknisses : W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
๓. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอื้ออำานวยหรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลสำาเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์
๔. สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค (Threats :T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจำากัดที่จะทำาให้การดำาเนินงานของหน่วยงาน
ไม่ประสบผลสำาเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในและภายนอกของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา
สามารถสรุปได้ดังนี้ สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีโครงสร้างองค์กร และ
กำาหนดขอบเขตงานรับผิดชอบที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีการวางแผนการพัฒนาการศึกษา
ทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิภ์ ายใต้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ คี่ วามชัดเจน ผูบ้ ริหารมีแนวทางการปฏิบตั งิ านต่างๆ
ที่ชัดเจน รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาและให้ความสำาคัญกับการพัฒนางาน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน/สาขาวิชา
เพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีวัฒนธรรมการทำางานที่เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
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สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน คือ การแบ่งโครงสร้าง ตาม สพฐ. อาจไม่เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน การกระจายงานไม่ทั่วถึง การจัดบุคลากรตามโครงสร้าง ควรพิจารณาจากความ
สามารถบุคลากร ขาดการประสานงานที่เป็นระบบ ชัดเจน ระบบการติดตามและประเมินผลไม่ต่อเนื่อง
ครูผสู้ อนมีภาระงานอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้เวลาในการร่วมกิจกรรม
กับท้องถิ่นมาก ทำาให้ครูมีเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มที่ บุคลากรมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและย้ายบ่อยครั้ง ทำาให้การทำางานไม่มีความต่อเนื่อง และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรม
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายนอกโรงเรียนที่เป็นโอกาส คือ พรบ. สนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส
เรียนหนังสือตามศักยภาพของบุคคล และการมีก หมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุก ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นักเรียนอยู่ในชุมชนใกล้โรงเรียน ทำาให้เดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และนักเรียน
มีรายได้ระหว่างเรียน โดยการรับจ้างภาคเกษตรกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน เอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำาให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงได้ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารและแหล่งความรูต้ า่ ง ๆ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นำามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายนอกโรงเรียนทีเ่ ป็นอุปสรรค คือ การเปลีย่ นแปลงนโยบายการศึกษา
บ่อยครั้งทำาให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่องและไม่มีเอกภาพในการพัฒนา นักเรียนส่วนใหญ่อาศัย
อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่หย่าร้าง หรือ ทำางานต่างจังหวัด รายได้ไม่แน่นอน นักเรียนขาด
ระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม ขาดจิตสำานึกในการรักษาความสะอาด และสมบัติของส่วนรวม
ไม่ประหยัด ใช้สิ่งของไม่คุ้มค่า ชุมชนมีแหล่งซื้อขายยาเสพติด ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสเสี่ยงติดยาเสพติด
มีคา่ นิยมในการดืม่ เหล้า สูบบุหรี่ การพนัน ชูส้ าว ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนน้อย ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีนั้น อาจนำามาทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนหากนำาไปใช้ไม่ถูกทาง
สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis พบว่า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
อยู่ในสถานการณ์แบบ ST Strategies เป็นสถานการณ์ที่มีอุปสรรคจากภายนอก แต่ภายในองค์กรยัง
มีจุดแข็งอยู่ หรืออาจใช้คาำ ย่อว่ากลยุทธ์ ภายนอกฉุดแต่ภายในเด่น ดังนั้นในการกำาหนดแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ควรดำาเนินกลยุทธ์เพื่อรักษาเสถียรภาพ เป็นกลยุทธ์ที่ไม่เอื้อแต่แข็ง โดยเลือก
ดำาเนินงานที่กำาลังดำาเนินงานอยู่ไม่ขยาย

ราง รร ์งานโรงเรียนนัก

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
และไว้วางใจส่งบุตร หลานเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่สำาคัญที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน คือ
การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านกระบวนการ ทำางานอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการบริหาร
จัดการเชิงระบบวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( A) โดยที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมที่เรียกว่า บวร อันได้แก่
บ้าน วัด โรงเรียน ก่อให้เกิดรูปแบบกระบวนการทำางานทีเ่ รียกว่า Tea A O ro e t ได้มกี ระบวนการ
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ทำางาน คือ การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
และวิธกี ารทีส่ อดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา รวมทัง้ ความทุม่ เท มุง่ มัน่ า่ ฟันอุปสรรค
ในการทำางานเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมที่สูงขึ้น
จากกระบวนการทำางานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยนำาเอาหลักความร่วมมือของ บ้าน
วัด โรงเรียน เป็นฐานในการดำาเนินงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ที่นำามาใช้กับผู้เรียน คือ Tea A O
ro e t โดยมีกระบวนการทำางานดังต่อไปนี้

โรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน คือ การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านกระบวนการทำางาน
อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการบริหารจัดการเชิงระบบวงจรคุณภาพของเดมมิง่ ( A) แสดงได้ดงั แผนภูมิ
นำ� ลก�ร ระเ น
� ั น�แ น
- ผลการดำาเนินการจัด
กิจกรรมสามารถนำามา
พัฒนาผู้เรียนสู่
ความสำาเร็จในหลายๆ
ด้าน
- นักเรียนโรงเรียนแม่ตืน
วิทยา มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้
อย่างมีความสุข
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ก�ร �งแ น
ั �
การระดมความคิด ทรัพยากร
แ นก�รดำ�เนนก�ร
จุดเด่น จุดด้อยของบุคลากร สภาพแวดล้อม � แ น
ของโรงเรียน นโยบายของหน่วยงาน
- นำาแผนที่ได้มาจากการ
ระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วม ระดมความคิดและ
กันวิเคราะห์และวางแผนการดำาเนินงาน
วิเคราะห์มาดำาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด
ตามกระบวนการระบบ
ร จสอ ก�ร ั � แ น
การดูแลช่วยเหลือ
ก�ร ระเ นขัน อนก�รดำ�เนนง�น
นักเรียนและปฏิทินการ
การกำาหนดให้มีคณะบุคคลจากหลายๆ ดำาเนินงานที่กำาหนดไว้
่าย เพื่อประเมินทบทวนการดำาเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อการพัฒนา
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กรอ แน ด นก�ร ั น�
ในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O
ro e t ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและวิจัยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมดังกล่าว ตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็น
คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ประการ ได้แก่ ๑.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใ ่เรียนรู้ ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการทำางาน . รักความเป็นไทย
. มีจิตสาธารณะ
๒. แนวคิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน ได้นาำ มาสรุปเป็นแนวคิดการมีสว่ นร่วมของโรงเรียนแม่ตนื วิทยา
และทุก ๆ ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถเป็นภาพสะท้อนที่จะช่วยให้มองเห็น ความจำาเป็นของ
การจัดการศึกษาแบบมีสว่ นร่วม ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) ทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้การศึกษา
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน มีสาระทีส่ ะท้อนคุณค่าของชุมชน วัฒนธรรมศักยภาพของท้องถิน่
ขณะเดียวกัน การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องเยาวชน จะต้องอาศัยชุมชนและสังคมในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ของโรงเรียนและทีใ่ กล้เคียงช่วยดูแลเอาใจใส่ สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะไม่พงึ ประสงค์
เสริมและสานต่อการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวและการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน หากเมื่อเกิดปัญหา
จะได้ร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
๓. แนวคิดความต้องการของมาสโลว์ ลำาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ นำาเสนอโดยรูปพีระมิด
ที่แบ่งออกเป็น ๕ ชั้น ตามความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ เรียงลำาดับจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
จากด้านล่างของพีระมิด คือ ความต้องการทางกาย ( hysiologi al nee s) ความมัน่ คงปลอดภัย (se urity)
มิตรภาพและความรัก ( rien ship an lo e), ความเคารพนับถือ (estee ), ความสมบูรณ์ของชีวิต
(sel -a tuali ation), ตามลำาดับ
ซึ่งจากแนวคิดและทฤษ ีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้กับนวัตกรรม
ชิ้นนี้ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจตามกรอบ ดังนี้
- ปัญหา/คุณลักษณะ
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
- แนวคิดความต้องการ
ของมาสโลว์
- แนวคิดการมีส่วนร่วม

น ั กรร
ก�รแก้ ข �โดย
ก�ร ีส นร ระ �ง
้�น ัด โรงเรียน

- ปัญหาได้รับการแก้ไขและ
นักเรียนมีการพัฒนา
พฤติกรรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
- ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบและ

แ น แสดงกรอ แน ดก�ร ั น�น ั กรร

ขัน อนก�รดำ�เนนง�น ั น�
ลำาดับขัน้ ตอนการดำาเนินกิจกรรมพัฒนา lo hart (แผนภูม)ิ o el ของนวัตกรรมกระบวนการ
ทำางาน Tea A O ro e t ได้การวิเคราะห์จากปัญหาของนักเรียนกลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ มีปญ
ั หา
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขั้นในห้องเรียน และตามบริบทของผู้เรียน โดยมีลำาดับขั้นตอนดังนี้
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

แ น ังแสดงก�รแก้ ข

� ั น� ้เรียน โดย ้น ั กรร

ต า หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

ลง�น ีเกดขนจ�กก�รดำ�เนนง�น
จากการนำานวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O ro e t ทำาให้เรียนรู้
ถึงกระบวนการทำางานที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จซึ่งมีเปาหมายที่สำาคัญยิ่ง คือ นักเรียน โดยทั้งหมด
เกิดจากการมีสว่ นร่วมของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การเผยแพร่/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การดำาเนินงานและติดตามการทำางานอย่างต่อเนื่อง และการต่อยอดและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
จนทำาให้เกิดผลเชิงประจักษ์ที่บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียนและนักเรียน ได้รับจากนวัตกรรม ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O ro e t ซึง่ ความสำาเร็จทีไ่ ด้นนั้ เกิดจากความสามัคคีของการทำางาน
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการทำางาน แผนภูมิต่อไปนี้

แ น แสดง งั � สำ�เรจ ี ด้รั จ�กก�ร ั น�น ั กรร ระ ดแล ยเ ลอนักเรียนด้ ย
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

จากการนำานวัตกรรมไปปรับใช้กับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้
และช่วยเหลือ เพื่อให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน สามารถสรุป
ผลการดำาเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕ ได้ดังต่อไปนี้
�ร�งแสดง ลก�รสร
� ัง ด้�นของนักเรียนโรงเรียนแ น ย� ก�ร ก �
ระเดน
ด้�น � ส� �ร
ด้านการเรียน
ความสามารถพิเศษ
ด้�นสข �
ด้านสุขภาพกาย
ด้านสุขภาพจิต
ด้�น รอ รั
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการคุ้มครอง
ด้�นอน

กล ก
น

ร้อยละ กล เสียง ร้อยละ กล ี � ร้อยละ
น
น

๓๔๕
๓ ๕

๒.๑๔
.๒

๔
๒๖

๑๑.๑
๖.๑

๒
๑ ๔.

๖.๖๖
๕๒

๔๐๒
๓

๕. ๑
๔.๕๒

๑๓
๒๐

๓.๐
๔. ๖

๕๑
๓

.๑
๐. ๑

๒๐๑
๒ ๐
๓ ๔

๔ . ๕
๖๔.๒
๓. ๐

๖
๕๒
๒๑

๑๖.๑
๑๒.๓
๕

๑๕๑

๓๕. ๕
๒๓.๓๓
๑.๑

๕

ผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของบ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน ตามนวัตกรรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O ro e t ปีการศึกษา ๒๕๕ ๒๕๕ เป็นดังนี้

จากกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมของบ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียน ตาม
นวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O ro e t ปีการศึกษา ๒๕๕ ๒๕๕
โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๐๐ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากทุก า่ ยทีช่ ว่ ยในการจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริม แก้ไข ปองกัน
และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีแนวโน้มการให้ความร่วม
มือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

รป รรมท่ า ม

ความสำาเร็จจากการพัฒนานวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea A O ro e t
ทำาให้โรงเรียนแม่ตืนวิทยาได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับ ดังนี้
๑. รางวัลชนะเลิศระบบดูแลดีเด่น ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๕๕
๒. รางวัลชนะเลิศโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕
ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก
๓. รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( est ra ti e) ใน
หัวข้อ ชุมชนรวมใจ ห่วงใยเยาวชน ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕ จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๕
๔. รางวัลชนะเลิศการประกวด O AWO T จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๕ ปีการศึกษา ๒๕๕
๕. โล่และเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนชมรม TO
O ภาคเหนือ
เข้าประกวดโครงการ TO
O ระดับประเทศ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจำาปี ๒๕๖๐
๖. ได้รับรางวัล O AWA S ปีการศึกษา ๒๕๕ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา
สาขาปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๐
ในปีการศึกษา ๒๕๕ โรงเรียนแม่ตนื วิทยา ได้ทาำ การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนานวัตกรรม
Tea A O ro e t ดังนี้
๑. การเข้าร่วมนำาเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สมรรถนะผู้เรียนใน ศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st entury oli y an
A a e i Sy posiu ๒๐๑๖) วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕ ณ โรงเรียนลำาปางกัลยาณี
อำาเภอเมือง จำาหวัดลำาปาง
๒. การนำาเสนอผลการดำาเนินงานผ่านทางเพจเฟสบุค โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
๓. การเผยแพร่เอกสารผลการดำาเนินงานนวัตกรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย Tea
A O ro e t โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำาพูน ๑ โรงเรียน
๔. การเข้าร่วมนำาเสนอผลงาน ทุกโรงเรียนมีดี จึงควรนำาสิ่งดีๆ ที่โรงเรียนมีนาำ มา Sho Share
S SA ๓๕ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลำาปาง
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 92
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
เรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าคงมีครูส่วนใหญ่รวมถึงน้องดาวจะคิดเห็นเช่นเดียวกับพี่คือการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครัง
้ ครูไม่สามารถท�าให้นก
ั เรียนรูแ้ ละเข้าใจตามจุดประสงค์
ทีต
่ ง
ั้ ไว้ได้เท่ากันทุกคน เหตุผลหนึง
่ คือนักเรียนมีความแตกต่างกัน วิธท
ี ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และท�าได้กค
็ อ
ื
การเตรียมการสอนของครู โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอน สือ
่ และการวัดผลประเมินผล
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนักเรียนมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า “ครูทราบพื้นฐานหรือ
ความแตกต่างกันของนักเรียนมากน้อยเพียงใด” ซึ่งกล่าวกันตามความเป็นจริงแล้ว
ครูไม่สามารถทราบได้ละเอียดชัดเจนทุกคนเพราะมีหลายปัจจัยที่สร้างปัญหาให้กับ
การวิเคราะห์เรือ
่ งนี้ โดยเฉพาะภาระงานอืน
่ ๆ นอกเหนือจากการสอน ซึง
่ น่าจะเป็นทีท
่ ราบกันทัว่ ไป
แต่สด
ุ ท้ายแล้วภาระงานทีส
่ า� คัญทีส
่ ด
ุ ของครูกค
็ อ
ื การท�าหน้าทีผ
่ ส
ู้ อนอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได้
ดังนั้นการเตรียมการสอนล่วงหน้าจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง การสอนไปเตรียมไป
คงไม่ใช่วิธีที่ดีแน่ๆ อยู่ที่ว่าครูจะมีหรือใช้โอกาสเตรียมได้มากน้อยเพียงใด

เมือ่ ครูมภี าระงานอืน่ ๆ นอกเหนือจากการสอน บางครัง้ ครูจงึ ต้องหาวิธกี ารทีร่ วดเร็วและได้ผลมาใช้
ซึง่ ไม่จา� เป็นต้องคิดค้นเองเพราะมีตวั อย่างสือ่ หรือนวัตกรรมเก่า - ใหม่ให้ครูได้นา� มาปรับใช้อย่างหลากหลาย
พี่มีเรื่องใกล้ตัวน�ามาใช้หาความรู้พื้นฐานนักเรียนเพื่อจะได้ทราบเรื่องที่นักเรียนยังไม่รู้ - ไม่เข้าใจ
เนื้อหาหลักภาษาไทย คือให้วิเคราะห์ชื่อจริงของแต่ละคนลงในตารางที่ก�าหนด ดังตัวอย่าง

ชื่อจริง
ปณิธิ

พยัญชนะต้น
ป
ณ
ธ

คำาอ่าน
ปะ
นิ
ทิ

ชนิดสระ
วิธีประสมอักษร เสียงวรรณยุกต์ มาตราสะกด
เดีย่ ว - เสียงสัน้
3 ส่วน
เอก
ก กา
เดี่ยว - เสียงสั้น
3 ส่วน
ตรี
ก กา
เดี่ยว - เสียงสั้น
3 ส่วน
ตรี
ก กา
วิทยาจารย์ 65

หลังจากตรวจผลการวิเคราะห์ชื่อพี่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจ
2 เรื่อง คือเรื่องชนิดของสระและวิธีประสมอักษร จึงหาวิธีแก้ไขโดยน�า “ของเก่า”
มาประยุกต์ใช้คือ การท่องจ�าเพราะพี่คิดว่าการท่องจ�าก็เป็นทางลัดทางหนึ่งที่สามารถ
ขยายเรือ่ งราวความรูห้ รือเนื้อหาอื่นๆ รวดเร็วและถูกต้อง น�าไปแก้ปัญหา 2 เรื่อง ดังกล่าว
ได้ดังนี้

1. เรื่องชนิดของสระ พี่ให้นักเรียนท่องสูตร 9+9+3 = 21 เสียง คือท�าเรื่องยาวๆ
ให้สั้นเพื่อจดจ�าได้ง่าย ได้แนวคิดจาก “หัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ”
• 9 ตัวแรก คือ (สระแท้) สระเดี่ยวเสียงสั้นจ�านวน 9 เสียง
• 9 ตัวทีส่ อง คือ (สระแท้) สระเดีย่ วเสียงยาว (เสียงคูก่ บั สระเดีย่ วเสียงสัน้ ) จ�านวน
9 เสียง
• 3 คือ สระประสมหรือสระเลื่อนจ�านวน 3 เสียง
การท่องสูตรนี้พร้อมค�าอธิบายของพี่ ท�าให้นักเรียนจดจ�าชนิดของสระได้ถูกต้อง
รวดเร็วขึ้น

2. เรื่องวิธีประสมอักษร 3 ส่วน 4 ส่วน 4 ส่วนพิเศษ และ 5 ส่วน ใช้สูตร ABCDE
โดยแต่งเป็นกาพย์ยานี 11 ให้นักเรียนท่อง เป็นการท�าเรื่องสั้นๆ ให้ยาว ได้แนวคิดจาก
การท่องจ�าพยัญชนะ “ก - ฮ” (จากบทท่อง “กอเอ๋ยกอไก่ ขอไข่ในเล้า...” เพื่อเรียงล�าดับ
พยัญชนะทั้ง 44 ตัว ได้ถูกต้องรวดเร็ว) ดังนี้
การประสมอักษร
อีก ABCD
สุดท้าย ABCประสมอักษรนั้น

66 วิทยาจารย์

ต้องมีก่อน ABC
ABCE การันต์
D และ E มีครบครัน
3-4-4+ พิเศษ 5
(3-4-4+ พิเศษ อ่านว่า สามสี่สี่พิเศษห้า)

ก่อนนักเรียนท่อง พี่จะอธิบายความหมายของพยัญชนะ ABCDE ให้นักเรียน
รู้ก่อน โดยแต่ละวิธีมีตัวอย่างพยางค์หรือค�าประกอบ ดังนี้
สระ
วิธีประสม พยัญชนะต้น
วรรณยุกต์
ตัวสะกด/ ตัวการันต์
อักษร
(อาจไม่ปรากฏรูป) (อาจไม่ปรากฏรูป) มาตราสะกด
3 ส่วน
A
B
C
4 ส่วน
A
B
C
D
4+ ส่วนพิเศษ
A
B
C
E
5 ส่วน
A
B
C
D
E

ตัวอย่าง
ขวา,ป้า
จร, ด้วย
เล่ห์, สีห์
ขรรค์,สิงห์

จากค�าตัวอย่าง วิเคราะห์ได้ดังนี้
คำา
ขวา
จร
เล่ห์
สิงห์

วิธีประสม
A
3-4-4+ พิเศษ 5 พยัญชนะต้น
3
4
4 ส่วนพิเศษ
5 ส่วน

ขว
จ
ล
ส

B
สระ
อา
ออ
เอ
อิ

C วรรณยุกต์ D ตัวสะกด/
รูป
เสียง มาตราสะกด
จัตวา
แม่ ก กา
สามัญ
ร / แม่กน
ไม้เอก โท
แม่ ก กา
จัตวา
ง / แม่กง

E
ตัวการันต์
ห์
ห์

น้องดาวลองน�าวิธีการที่พี่เล่าไปใช้นะ พี่คิดว่าการคิดกิจกรรมหรือสร้างสื่อ
การเรียนการสอนง่ายบ้าง ซับซ้อนบ้างก็นา่ จะมีสว่ นท�าให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
สูงขึน้ แม้จะสูงไม่เท่ากันทุกคน แต่พเี่ ชือ่ มัน่ ว่าเป็นวิธที ดี่ กี ว่าการสอนตามยถากรรมแน่ๆ...
น้องดาวคิดเช่นเดียวกับพี่ไหม เพียงแต่ว่าต้องอาศัย “การกล้าคิดกล้าริเริ่มที่จะท�าของครู
เท่านั้น” ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนัก และครูก็จะได้มีโอกาสชื่นชมดอกไม้ดอกเล็กๆ
หลายๆ ดอกที่บานสะพรั่งในโรงเรียนที่ครูสอนในที่สุด
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ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ
เพื่อชมดอกไม้บานละลานสี
พรึบสะพรั่งรับขวัญวันยินดี
สมกับที่ฟันฝ่ามาเนิ่นนาน
ไม่ถอยไม่ท้อไม่รอโชค
อาจดื่มโศกชิมสุขทุกสถาน
เพราะกล้าคิดกล้าท�าด�าเนินการ
ทิพย์พิมานอยู่ไม่ไกล...ใช่ - โรงเรียน

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

การบริหารการจัดการงานวิชาการ
ในสถานศึกษาเพือ
่ การพัฒนาคุณภาพคน
สู่ประเทศไทยยุค 4.0
หลักการแนวคิดของนักการศึกษาและผูเ้ กีย
่ วข้อง ตลอดจนความรูค
้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กยุคใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ประเทศไทยยุค 4.0 นั้น
จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการงานวิชาการ เพื่อสนอง
ตอบเป้าหมายส�าคัญ คือ การพัฒนาคนให้มค
ี ณ
ุ ภาพเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการด้านทุนมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศยุค 4.0
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การบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนสู่ประเทศไทยยุค 4.0 มีประเด็น
ทีต่ อ้ งพิจารณาประกอบด้วยหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
การวั ด และประเมิ น ผล ซึ่ ง การที่ จ ะพั ฒ นาการบริ ห าร
จัดการงานบริหารตามนัยดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมอง
กว้างไกลยาวและลึก รวมทั้งการมองข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์
และผลกระทบและทีส่ า� คัญคือ ต้องคิดนอกกรอบด้วยหลักสูตร
หลักสูตรเพือ่ การพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ สนอง
ความต้ อ งการทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ภาพในการขั บ เคลื่ อ น
ประเทศไทย 4.0 นั้น ต้องมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชา
แกนหลัก เปิดกว้างให้สามารถประยุกต์ทกั ษะเชิงบูรณาการ
ข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ
เป็นฐานหลักสูตรจะต้องเน้นการเตรียมคนให้เป็นทุนมนุษย์
ที่ท�างานโดยใช้ความรู้ ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้นั้น คือ
จะต้องเน้นทักษะของการเรียนรูส้ าระทีต่ อ้ งปรากฏในหลักสูตร
คือ ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิต นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
โลกความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองดี ความรู้ด้าน
สุขภาพ ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม รวมถึงทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรมอีก 3 ด้าน คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการแก้ไขปัญหา
การสื่อสารและการร่วมมือ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ
เทคโนโลยี ประกอบด้วยความรูด้ า้ นสารสนเทศ ความรูเ้ กีย่ วกับ
สื่อความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ
ทีป่ ระกอบด้วยความยืดหยุน่ และปรับตัว การริเริม่ สร้างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเองตลอดจนทักษะสังคมและสังคมข้าม
วัฒนธรรม การเป็นผูส้ ร้างหรือผลิตความรับผิดชอบเชือ่ ถือได้
ภาวะผูน้ า� และความรับผิดชอบ ซึง่ ทักษะต่างๆ เหล่านีจ้ ะต้อง
ได้รบั การบูรณาการในสาระวิชาหลักทีต่ อ้ งเรียน คือ ภาษาแม่
และภาษาโลก ศิ ล ปะ คณิ ต ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์รัฐ
และความเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้แล้วโรงเรียนและครู
ต้องจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและ
การประเมิน การพัฒนาครูและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการเรียนด้วย
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การจัดการเรียนการสอน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ตามความต้องการของประเทศไทยยุค 4.0 นัน้ เน้นให้ผเู้ รียน
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บทบาทของครูจะเป็นผูร้ เิ ริม่ ผูช้ แี้ นะผูบ้ ริหาร
จัดการผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ ผูใ้ ห้ความกระจ่าง และผูก้ ระตุน้
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง หน้าทีส่ า� คัญของครูในการจัดการเรียน
การสอน คือ

1

2

การออกแบบการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้เรียนในสภาพ
ที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด นักเรียนจึงได้เรียน
ในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงมากที่สุด นักเรียนจึง
จะได้การเรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างกว่าการเรียน
ในห้องเรียนที่เป็นเพียงการเรียนแบบสมบูรณ์
การจัดการเรียนรูใ้ ห้เป็นการเรียนรูใ้ นระดับการสร้าง
กระบวนทัศน์การอบรมบ่มนิสัย หรือการปลูกฝัง
ความเชือ่ หรือค่านิยมเป็นการน�าเอาประสบการณ์
มาสั่งสมจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ ท�าให้ละจาก
ความเชื่ อ เดิ ม หั น มายึ ด ถื อ ความเชื่ อ หรื อ
กระบวนทัศน์ใหม่เป็นการเรียนรู้ที่ท�าให้เป็นคนที่มี
ความคิดเชิงกระบวนทัศน์ชดั เจน และเกิดการเรียนรู้
เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้ แต่การจะมีหรือความสามารถ
ในระดับนีไ้ ด้ จะต้องมีความสามารถรับรูข้ อ้ มูลหลัก
ฐานใหม่ ๆ และน� า มาสั ง เคราะห์ เ ป็ น ความรู ้
เชิงกระบวนทัศน์ใหญ่ได้

3

การเรียนรูท้ แี่ ท้จริง ต้องขับค้นด้วยฉันทะทีอ่ ยูภ่ ายใน
ครูจะท�าอย่างไรจึงจะช่วยให้นกั เรียนเกิดความพอใจ
จนเกิดแรงขับจากภายในที่จะเรียนรู้

4

ครูต้องค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นั ก เรี ย น ครู ค วรมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ส ่ ว นหนึ่ ง
เป็นการเรียนรู้เฉพาะตัว

5

การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคม ดังนั้นครูต้อง
ออกแบบกระบวนการทางสังคม เพือ่ ให้ศษิ ย์เรียนสนุก
เกิดนิสัยรักการเรียนและสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดนี้ต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมากต้องก้าวข้ามสาระวิชา
ไปสู่การเรียนรู้ทักษะเพื่อการด�ารงชีวิตนั้น คือ 3R 7C ที่ครูสอนไม่ได้นักเรียนต้องเรียนเองนั่น คือ ครูต้องไม่สอน
แต่ตอ้ งออกแบบการเรียนรู้ และอ�านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการเรียนแบบลงมือท�าแล้ว
การเรียนรูก้ จ็ ะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรูแ้ บบนี้ เรียกว่า PBL (Problem – Based Learning)
เป็นวิธกี ารเรียนรูโ้ ดยให้นกั เรียนได้ฝกึ ตัง้ ค�าถาม ท�าความชัดเจนของค�าถาม แล้วด�าเนินการหาค�าตอบเองเป็นการเรียน
ที่เรียกว่า Open Learning คือ ไม่มีค�าถามและค�าตอบตายตัว เป็นรูปแบบการเรียนที่นักเรียนได้ฝึกฝน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ เพื่อบ่มเพาะส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทักษะ การคิดอย่างลึกซึ้ง
(Critical Thinking) และการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นทีม (Collaborative Learning) นักเรียนสร้างความรู้
จากการปฏิบัติด้วยตนเองอันจะท�าให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกตื่นเต้นไม่น่าเบื่อ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูต้องยึดความสมดุล จึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายการเรียนในทักษะทีจ่ า� เป็น คือ 3R 7C นัน้ คือ การปูพนื้ ฐานความรูแ้ ละ
ส�าหรับการมีชีวิตที่ดีในภายหน้า ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้น ครูต้องก�าหนดเป้าหมายและออกแบบวิธีรการให้
สอดคล้องกับครู ต้องเรียนรูท้ ดลองวิธปี ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูต่ ลอดเวลาโดยครูกบั ครู จะต้องมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
รวมกันเป็นชุมชนการเรียนรู้ (PLC) เพื่อครูจะได้ไม่เดียวดาย มีเพื่อนร่วมทางร่วมอุดมการณ์ ร่วมเรียนรู้และ
บากบั้นในการจัดการเรียนรู้
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

อีกมุมมองหนึ่ง
เมื่อพูดถึงวิธีเสริมพลังสมอง
เด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ
นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร เขียนถึงเด็กช่วงอายุ 3 ขวบ ว่าเป็น
ช่วงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ หากพ่อแม่
สร้ างสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสม สมองของเขาก็จะเติบโตและ
พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของสมองในช่วงนี้คือรากฐาน
ส� า คั ญ ของชี วิ ต และความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ข องคนเรา
เมื่ อเติบโตขึ้น
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ตัวอย่างของกิจกรรมง่ายๆ ที่พ่อแม่
สามารถลงมือท�าเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของสมองของลูกได้ด้วย 20 วิธี ดังนี้

1

ดูแลเรื่องอาหารการกิน

2

เวลาอาหารของลูกอย่าท�าให้เป็นเวลา
แห่งความทุกข์ หรือเป็นการบังคับขูเ่ ข็ญ

ให้เป็นไปตามธรรมชาติของวัย

เพราะจะท�าให้เขาปฏิเสธอาหาร ซึง่ จะมีผลเสีย
ต่อพัฒนาการของสมอง ต้องท�าให้ลูกรู้สึกว่า
เวลาอาหารคือเวลาแห่งความสุข

3

4

5
6
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7

การเล่านิทานให้ลูกฟัง

8

ร้องเพลงกล่อมลูก

9

หาของเล่นที่ช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก

ของเล่นที่ช่วยพัฒนาความคิด จินตนาการ
ฝึกความอดทน ฝึกการแก้ปัญหามาให้ลูกเล่น

พูดคุยเล่นกับลูก

แม้เขาจะยังพูดไม่ได้ เสียงสูงๆ ต�า่ ๆ ของพ่อแม่
จะกระตุ้นประสาทการได้ยิน ท่าทางประกอบ
ค�าพูดจะบ่งบอกความหมายของค�าพูด มันคือ
จุดเริม่ ต้นของการรูภ้ าษา รวมทัง้ ความสามารถ
ในการสื่อสาร
เล่นกับลูกบ่อยๆ

จับปูดา� ขย�าปูนา ตบแผะ จ�า้ จี้ ฯลฯ การเล่นเช่น
นี้ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวมือ ขา
ร่างกาย ส่งผลต่อพัฒนาการของสมองทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเคลื่อนไหว
ฝึกอ่านใจลูก

และตอบสนองต่อความต้องการของลูกให้ถูก
ใช้หนังสือภาพ (Picture Book)

หมัน่ ชวนลูกดูหนังสือภาพ เพราะนอกจากจะช่วย
กระตุ้นสายตาและการมองแล้ว ยังช่วยให้
เขาได้เรียนรูภ้ าษา เรียนรูส้ งิ่ รอบตัวผ่านหนังสือ
ภาพได้อีก

จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของภาษาและ
การสื่อสาร กระตุ้นการคิด จินตนาการ สมาธิ

10

การโอบกอด สัมผัส ลูบผมหอมแก้ม

11

เวลาลูกร้อง ตอบสนองให้ไว

12

ดูเป็นเรื่องง่ายๆ ส่งสัญญาณให้เขารับรู้ว่า
เรารักเขา
เพราะเด็กทุกคนต้องการความปลอดภัย
เมื่อเขารู้สึกว่าตนเองปลอดภัย สมอง
ของเขาก็จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์
การนวดตัว

เวลาที่เด็กเครียดช่วย
ให้เด็กผ่อนคลายได้
เป็นอย่างดี

สร้างสิง
่ แวดล้อมทางกายภาพทีป
่ ลอดภัย

13 เพื่อให้เขาได้ส�ารวจสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างอิสระ

15

มีความคงเส้นคงวา

16

“จับถูก” อย่า “จับผิด”

สมองของเด็กเติบโตเพราะการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
ปลั๊กไฟ ของมีคม ของที่จะท�าให้เกิดอันตราย
ต้องแยกออกไป

14

ท�าความเข้าใจพืน
้ อารมณ์ (Temperament)

ของลูกเพราะเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน
ขี้โมโห บางคนขี้อาย บางคนกล้าที่จะแสดงออก
ยอมรับความเป็นตัวเขาแล้วค่อยๆ พาเขาพัฒนา
ตนเองไปสู่สิ่งที่ทุกคนยอมรับ การฝืนและบังคับ
ให้เป็นไปตามที่เราต้องการทันทีจะท�าให้เด็กขาด
ความมั่ น ใจ และไม่ ส ามารถที่ จ ะเรี ย นรู ้ สิ่ ง ที่
เราอยากให้เป็นได้

17

ความคงเส้นคงวาของเราจะท�าให้เด็กสามารถ
คาดการณ์สงิ่ ต่างๆ ได้อย่างไม่สบั สน ซึง่ จะเป็นผลดี
ต่อการเรียนรู้ของเขา
เพราะมนุษย์พัฒนาได้ดีจากจุดแข็ง ให้รางวัล
ในสิ่งที่เขาท�าได้และเราอยากให้ท�า

เป็นต้นแบบในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่นให้ลูกเห็น

การสอนให้ลูกรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสอนได้ด้วย
การท�าให้เห็น ไม่ใช่สอนด้วยค�าพูด

18

ให้ลูกได้เล่นอย่างอิสระ

19

ท�าตัวของเราให้สนุกไปกับกิจกรรมของลูก

20

ท�าทุกอย่างทีว
่ า่ มาทัง
้ หมดด้วยความรัก และ
ความเข้าใจในตัวเขา

เพราะช่วยบ่มเพาะสมองส่วนจินตนาการ

เพราะจะเป็นแรงเสริมต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ก

อย่าเอาลูกไปเทียบกับคนโน้นคนนี้ เพราะเขาก็คอื เขา
ไม่มีทางที่จะเหมือนคนอื่นไปทั้งหมด
หวังว่าคงช่วยให้พอ่ แม่เกิดความสบายใจว่า การพัฒนาสมองลูก
การช่ ว ยให้ ส มองของลู ก มี ค วามสดใสกระฉั บ กระเฉง
อยูต่ ลอดเวลานัน้ ไม่ใช่เรือ่ งยากขอเพียงเราเข้าใจหลักธรรมชาติ
ของสมองเท่านั้นเอง
ที่มา https://quip.com/12O0AZb5Ba76
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

วีรสตรีและวีรบุรุษ
ในการกอบกู้และปกครองเอกราช
(ตอนที่ 2)

การสูญเสียอิสรภาพ
การแตกสามัคคีและการทรยศต่อชาติของคนไทยบางคนมีผลท�าให้ประเทศชาติตอ้ งตกเป็นเมืองขึน้
ของต่างชาติ สร้างความคับแค้นขมขื่นใจให้แก่คนไทยมาก เพราะบ้านเมืองขาดอิสรภาพ เสื่อมเสียเกียรติ
และศักดิ์ศรี ผู้คนถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย ทรัพย์สินอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ถูกขนกลับไปยังหงสาวดี
สมเด็จพระมหินทราธิราชถูกพม่าน�าตัวไปด้วยแต่ประชวรสวรรคตกลางทาง พระเจ้าบุเรงนองตั้ง
พระมหาธรรมราชาธิราชเป็นกษัตริยค์ รองกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ. 2112 – 2133 ) ขึน้ ต่อพม่า และได้สง่
สมเด็จพระนเรศวรคืนกลับมาให้ ซึ่งต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้โปรดให้
สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก
ไทยต้องยอมรับสภาพอันขมขื่นเป็นเวลานานถึง 15 ปี นอกจากจะเสียเกียรติภูมิแล้วยังได้รับ
การดูหมิน่ หยามน�า้ ใจ ดังเมือ่ ครัง้ พระนเรศวรทรงเล่นชนไก่กบั พระมหาอุปราชาและได้ชยั ชนะ พระมหาอุปราช
ทรงขัดเคืองจึงแกล้งตรัสเสียดสีว่า “ไก่เฉลยตัวนี้เก่งจริงหนอ” สมเด็จพระนเรศวรถูกดูหมิ่นเช่นนั้นจึงตรัส
ตอบไปว่า “ไก่ตัวนี้อย่าว่าแต่จะชนเอาเดิมพันเลย ถึงจะชนเอาบ้านเมืองก็ชนได้” ความคับแค้นใจ
ที่ต้องสูญเสียอสิรภาพนี้ท�าให้คนไทยร่วมมือร่วมใจกันสร้างชาติให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะเมื่อมีผู้น�าที่สามารถ
ซึง่ มุง่ มัน่ จะกูเ้ อกราชประกาศความเป็นไทอย่างพระนเรศวร คนไทยก็พร้อมใจทีจ่ ะช่วยกันปลดแอกของชาติ
ความพยายามของคนไทยเพื่อกอบกู้เอกราช
การสูญเสียอิสรภาพต้องอยูภ่ ายใต้อา� นาจของต่างชาติทา� ให้เกิดความรูส้ กึ ทีฝ่ งั แน่นอยูใ่ นจิตใจของ
คนไทยที่จะต้องช่วยกันกอบกู้เอกราชของชาติคืนมาโดยเร็ว พ.ศ. 2114 ที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นไป
ครองเมืองพิษณุโลกถือว่าเป็นปีเริม่ ต้นของการเตรียมการกอบกู้เอกราช แม้ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรจะมี
พระชนมายุเพียง 16 พรรษา แต่การที่พระองค์ทรงพระราชสมภพและเจริญวัยในหัวเมืองเหนือย่อมเป็นเหตุ
ให้เกิดความนิยมยินดีแก่ชาวเมืองเหนือทั้งปวง เพราะพระองค์ทรงคุ้ยเคยกับถิ่นฐานบ้านเมืองและ
ผูค้ นเมืองเหนือเป็นอย่างดี ส่วนการทีส่ มเด็จพระนเรศวรเคยเสด็จไปประทับทีเ่ มืองหงสาวดีถงึ 6 ปี ก็เป็นประโยชน์
ให้ทรงเรียนรู้นิสัยใจคอและความเข้มแข็งความอ่อนแอของพม่าได้ดี นอกจากนี้ ยังมีพระอุปนิสัยเป็น
นักรบที่กล้าหาญ เหตุผลดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการกอบกู้เอกราชของชาติต่อไป
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หัวเมืองเหนือในช่วงเวลานั้นกล่าวได้ว่ามีสภาพดีกว่า
กรุงศรีอยุธยาเพราะไม่ได้ถกู ข้าศึกท�าลาย ผูค้ นก็ไม่ได้ถกู กวาดต้อนไป
เหมือนกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรจึงทรงด�าเนินการรวบรวม
ไพร่พลช้างม้าพาหนะและเครือ่ งศาสตราวุธต่างๆ ไว้ใช้ในการสงคราม
ทรงคัดเลือกคนรุน่ ราวคราวเดียวกันกับพระองค์มาฝึกหัดงานราชการ
คนเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นแม่ทัพนายกองและก�าลังส�าคัญของ
พระองค์ในการกอบกูอ้ สิ รภาพ และท�าสงคราม เพราะผ่านวิธกี ารฝึก
แบบใหม่ทจี่ ริงจังและรอบด้านทัง้ อาวุธและยุทธวิธี กองทหารทีท่ รง
ฝึกฝนนี้ได้เคยแสดงความสามารถร่วมกับพระองค์หลายครั้ง เช่น
การตามจับพระยาจีนจันตุ ขุนนางเมืองเขมรที่เข้ามาสวามิภักดิ์
แล้วลอบหลบนีอ้ อกไป การล้อมตีทพั เขมรทีย่ กเข้ามาทางนครราชสีมา
แตกพ่ายอย่างยับเยิน และการตีเมืองคังที่เป็นกบฏต่อพม่า นับว่า
เป็นการฝึกฝนยุทธวิธแี ละความกล้าแกร่งของกองทัพไทยให้พร้อม
ที่จะกู้เอกราชและรับสงครามกับพม่าที่จะตามมา
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การทีเ่ ขมรยกทัพเข้ามาโจมตีกวาดต้อนผูค้ นด้วยเห็นว่าไทยอ่อนแอนัน้ กลับเป็นผลดีแก่ไทย เพราะ
ท�าให้ผู้คนที่หลบหนีกระจัดกระจายอยู่ตามป่าเขาที่ต่างๆ ได้เข้ามารวมกันอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นการเพิ่ม
ก�าลังพลให้มากขึ้น การโจมตีขับไล่เขมรหลายครั้งได้ท�าให้คนไทยได้ฝึกฝนยุทธวิธีและมีความกล้าหาญ
ไม่หวาดกลัวสงคราม นอกจากนี้ ไทยยังสามารถเตรียมการป้องกันพระนคร สะสมอาวุธและเสบียงอาหาร
โดยทีพ่ ม่าไม่ระแวงสงสัย เพราะไทยอ้างว่าเพือ่ ป้องกันการรุกรานจากเขมร เช่น การขุดขยายคลองขือ่ หน้าคู
พระนครด้านตะวันออกให้ลึกและกว้างกว่าเดิม และสร้างก�าแพงพระนครด้านนี้ ขยายออกไปถึงริมน�า้ และ
สร้างป้อมมหาชัยตรงหัวรอ เป็นการเตรียมรับศึกพม่าที่จะเกิดขึ้นเมื่อไทยเป็นเอกราช
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ
ในระยะหลัง สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชทรงมอบพระราชอ�านาจให้สมเด็จพระนเรศวรด�าเนินการ
ด้านการทหารและการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมท�าสงครามกอบกู้เอกราช เริ่มตั้งแต่การเสด็จไปช่วย
พม่าปราบกบฏเมืองคัง เมือ่ พ.ศ. 2124 ขณะนัน้ สมเด็จพระนเรศวรมีพระชนมายุ 26 พรรษา การไปตีเมืองคัง
ครัง้ นัน้ ท�าให้ทรงทราบว่าประเทศราชต่างๆ ของพม่าต่างคิดจะแข็งเมืองเพียงแต่รอโอกาสอันเหมาะสมเท่านัน้
ขณะเดียวกันพระเจ้ า นั น ทบุ เ รงก็เริ่มไม่ไว้วางใจในท่าทีของไทยที่มีความเข้มแข็งอย่างรวดเร็ว
พระเจ้านันทบุเรงจึงข่มขูไ่ ทยโดยให้นนั ทสูกบั ราชสังคร�าคุมพลพม่าและไทยใหญ่ทา� ทางเข้ามาจากเขตต่อแดน
และเข้ามาตั้งยุ้งฉางเตรียมเสบียงอาหารไว้ที่เมืองก�าแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2126 ซึ่งท�าเป็นเสมือนเตรียมการ
จะยกทัพเข้ามาโจมตีไทย ไทยรูแ้ ต่แกล้งท�าไม่สนใจ พอดีพระเจ้าอังวะเป็นกบฏพม่าจึงเกณฑ์ทพั เมืองขึน้ ไปช่วย
ปราบกบฏเช่นเดิม สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรน�าทัพไป สมเด็จพระนเรศวร
ทรงท�าอุบายเดินทัพให้ชา้ เพือ่ ถ่วงเวลา จนพระเจ้านันทบุเรงยกทัพไปแล้วทัพไทยจึงยกออกไปถึงเมืองแครง
ในดินแดนมอญ เมือ่ พ.ศ. 2127 แล้วทรงหยุดพักเพือ่ รอดูผลของสงครามว่าพระเจ้านันทบุเรงจะชนะหรือแพ้
ถ้าแพ้ก็จะเข้าตีเมืองหงสาวดี แต่ถ้าชนะไทยก็เพียงกวาดต้อนครอบครัวไทยกลับบ้านเมืองเป็นก�าลังต่อไป
พระมหาอุปราชาซึง่ อยูร่ กั ษาเมืองหงสาวดีได้คดิ อุบายให้พระยาเกียรติ พระยาราม ขุนนางมอญ
ซึ่งมีพรรคพวกอยู่ในเมืองแครงมากและคงคุ้นเคยกับสมเด็จพระนเรศวรมาก่อน ให้ลงมาคอยต้อนรับ
สมเด็จพระนเรศวรและสัง่ เป็นความลับว่า ถ้าพระมหาอุปราชาน�าทัพเข้าตีทพั พระนเรศวรให้พระยาทัง้ สองคุมทัพ
ตีขนาบหลัง แต่พระมหาเถรคันฉ่อง ซึง่ เป็นอาจารย์ของพระยาเกียรติ พระยาราม ได้เกลีย้ กล่อมให้พระยา
ทัง้ สองสวามิภกั ดิต์ อ่ สมเด็จพระนเรศวร เพราะมอญก็ตอ้ งการเป็นอิสระจากพม่าเช่นกัน เมือ่ สมเด็จพระนเรศวร
ทรงทราบจึงทรงเรียกประชุมแม่ทัพนายกองแล้วทรงหลั่งน�้าเหนือ แผ่นดินเมืองแครงพร้อมกับทรงประกาศ
แก่เทพยดาต่อหน้าทีป่ ระชุม ให้พระธรณีเป็นพยานว่า นับแต่นตี้ อ่ ไปกรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกบั กรุงหงสาวดี
การกระท�าเช่นนีถ้ อื ได้วา่ เป็นการประกาศอิสรภาพของไทย จากนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงเตรียมกองทัพ
จะเข้าตีกรุงหงสาวดี แต่เมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้านันทบุเรงได้ชัยชนะพวกกบฏและก�าลังยกทัพกลับมา
พระองค์จึงเพียงอพยพครอบครัวไทยกลับมาเท่านั้น ขณะเดียวกันพระมหาอุปราชาได้ยกทัพพม่าตามตี
มีสรุ กรรมาเป็นเป็นทัพหน้า ทัพพม่ายกตามกองทัพไทยทันทีแ่ ม่นา�้ สะโตงแต่อยูค่ นละฝัง่ สมเด็จพระนเรศวร
ทรงยิงพระแสงปืนถูกสุรกรรมาตายอยู่กับคอช้าง ท�าให้รี้พลพม่าครั่นคร้ามพากันเลิกทัพกลับไป
สมเด็จพระนเรศวรกลับมากรุงศรีอยุธยา ทูลเล่าเหตุการณ์ให้พระราชบิดาทรงทราบ สมเด็จ
พระธรรมราชาธิราชจึงทรงมอบอ�านาจหน้าทีท่ งั้ ปวงในการต่อสูป้ อ้ งกันข้าศึกให้สมเด็จพระนเรศวรทรงบังคับ
บัญชาเป็นสิทธิ์ขาด สมเด็จพระนเรศวรทรงเชื่อแน่ว่าพระเจ้านันทบุเรงคงเร่งยกทัพมาตีไทย จึงทรงยกทัพ
ไปขับไล่พม่าที่เข้ามาสร้างยุ้งฉางที่เมืองก�าแพงเพชรออกไปก่อน และให้กวาดต้อนผู้คนหัวเมืองเหนือ
ลงมายังกรุงศรีอยุธยาด้วยเพราะขณะนั้นไพร่พลของไทยยังมีน้อย
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การสร้างชาติให้มั่นคงหลังประกาศเอกราช
หลังประกาศอิสรภาพแล้วไทยพยายามสร้างชาติให้มั่นคง ปลอดภัย เตรียมการป้องกันประเทศ และขับไล่ข้าศึกที่บุกรุก
เข้ามาในเขตแดน เช่น เมื่อ พ.ศ. 2127 พระเจ้านันทบุเรงให้พระยาพะสิมและเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพเข้ามาตีไทย
สมเด็จพระนเศวรและพระเอกาทศรสได้เสด็จน�าทัพออกไปขับไล่ตที พั พม่าแตกพ่ายไป และในปีตอ่ มาพระมหาอุปราชาของพม่า
ได้น�าทัพเข้ามาเตรียมเสบียงอาหารอยู่ที่เมืองก�าแพงเพชรเพื่อหมายโจมตีกรุงศรีอยุธยา พม่ายังให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพ
ลงมาถึงเมืองนครสวรรค์ เข้าปล้นสะดมบ้านเรือนราษฎร สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถจึงทรงน�าทัพไทยเข้าตี
ทัพพระเจ้าเชียงใหม่แตกพ่ายไป ช่วงเวลานั้นยังมีสงครามใหญ่ที่ทัพพม่ายกมาตีไทยอีก 3 ครั้ง คือ

1) สงคราม
พ.ศ. 2129

2) สงคราม
พ.ศ. 2133

3) สงคราม
ยุทธหัตถี
พ.ศ. 2135
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หลังจากทีพ่ ระมหาอุปราชาได้สะสมเสบียงอาหารมากพอแล้วพระเจ้านันทบุเรง
ยกทัพหลวงเข้ามา ในครั้งนี้พม่าล้อมพระนครอยู่ 5 เดือน แต่ไม่ส�าเร็จเพราะ
ถูกฝ่ายไทยจู่โจมตัดทางล�าเลียงเสบียงอาหารและสมเด็จพระนเรศวรยังทรงน�า
ทหารจ�านวนหนึง่ บุกโจมตีคา่ ยพม่าทัง้ กลางวันกลางคืน จนพม่าจ�าต้องยกทัพกลับ
เพราะทหารเจ็บป่วยล้มตาย ขาดเสบียงอาหารและใกล้ฤดูน�้าหลาก
พระมหาอุปราชาได้ยกมาเพราะพม่าทราบข่าวการเปลี่ยนกษัตริย์
ทีก่ รุงศรีอยุธยา เนือ่ งจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร
ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ (ครองราชย์ พ.ศ. 2133 – 2148) และทรงแต่งตั้ง
พระเอกาทศรถพระอนุชาเป็นพระมหาอุปราชาแต่มพี ระเกียรติยศสูงเสมอพระเจ้า
แผ่นดิน
เหตุทพี่ ม่าพยายามยกทัพมาปราบไทยให้ได้เพราะต้องการรักษาเกียรติยศ
ไม่ให้เมืองขึ้นต่างๆ แข็งเมืองกระด้างกระเดื่องอันจะน�ามาซึ้งการจราจลวุ่นวาย
ในพม่า สงครามครั้งนี้พระมหาอุปราชายกทัพเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์
แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงเปลี่ยนยุทธวิธีการรบใหม่จากการตั้งรับที่
พระนครแบบสมัยก่อน มาเป็นการน�าทัพออกไปต่อสูน้ อกกรุงศรีอยุธยา เพราะถ้าขับไล่
ข้าศึกไปได้ก็จะได้ชัยชนะอย่างรวดเร็ว ถ้าสู้ไม่ได้ก็ยังอาศัยชัยภูมิของพระนคร
ในการต่อสูต้ อ่ ไป แต่การรักษาพระนครมักจะท�าให้สงครามยืดเยือ้ ยาวนาน ซึง่ สร้าง
ความเดือดร้อนให้บา้ นเมืองและราษฎร ถ้าขับไล่ศตั รูออกไปไม่ได้กจ็ ะต้องประสบปัญหา
ขาดแคลนอาหาร สงครามในครัง้ นีป้ รากฏว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงน�าทัพเข้าตีทพั
พระมหาอุปราชาทีม่ ไี พร่พลมากกว่าแตกพ่ายไป ท�าให้สงครามสิน้ สุดลงอย่างรวดเร็ว
สงครามครั้งนี้พระมหาอุปราชายกทัพนับเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุด
ในประวัตศิ าสตร์ไทย เพราะพระเจ้านันทบุเรงหมายมัน่ ทีจ่ ะตีไทยให้ได้ สืบเนือ่ งจาก
การพ่ายแพ้ของพระมหาอุปราชาครัง้ ก่อนท�าให้เสียเกียรติยศมากพระมหาอุปราชาเอง
เป็นผูท้ จี่ ะสืบทอดราชสมบัติ ถ้าสูร้ บไทยไม่ได้หวั เมืองขึน้ ต่างๆ แม้แต่ขนุ นางพม่าเอง
ก็จะไม่ย�าเกรง การปกครองอาณาจักรพม่าของพระองค์ก็จะประสบอุปสรรคมาก

พระมหาอุปราชายกทัพเข้ามาทางด่านพระเจดีย์
สามองค์มไี พร่พลจ�านวนมากเข้ามาตัง้ ทัพทีต่ า� บลตระพังตรุ
เมืองสุพรรณบุรีทัพไทยนั้นสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จ
พระเอกาทศรถทรงยก ทัพมาตัง้ ทีต่ า� บลหนองสาหร่าย ปัจจุบนั
คือ ต�าบลดอนเจดีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทัพทั้งสองเข้าปะทะต่อสู้กันเป็นโกลาหล ช้างทรงของ
สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถรุกไล่ขา้ ศึกไปถึง
ทัพหลวงของพม่า เมื่อฝุ่นละอองจางลงสมเด็จพระนเรศวร
และสมเด็จพระเอกาทศรถจึงทรงทราบว่าพระองค์ตกอยู่
ท่ามกลางข้าศึก
สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชา
ทรงช้างอยู่ใต้ร่มไม้ พระองค์ทรงเห็นทางที่จะเอาชนะได้
ทางเดียวคือ การชนช้างกับพระมหาอุปราชา จึงทรงขับช้าง
พระทีน่ งั่ ตรงไปหาพระมหาอุปราชา แล้วตรัสท้าทายในฐานะ
ทีท่ รงคุน้ เคยกันมาแต่กอ่ นว่า “เจ้าพีจ่ ะยืนช้างอยูใ่ นร่มไม้
ทำาไม เชิญเสด็จมาทำายุทธหัตถีกนั ให้เป็นเกียรติยศเถิด
ภายหน้ากษัตริย์ที่จะชนช้างได้อย่างเราจะไม่มีแล้ว”
ขณะนั้น ถ้าหากพระมหาอุปราชาจะสั่งให้ทหารล้อมจับ
สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถก็ทรงท�าได้
ง่ายดาย แต่ด้วยวิสัยกษัตริย์จึงทรงรับค�าท้าและเข้าท�า
ยุทธหัตถีกบั สมเด็จพระนเรศวร ในทีส่ ดุ พระมหาอุปราชาถูก
สมเด็จพระนเรศวรฟันด้วยพระแสงของ้าวสิ้นพระชนม์
พม่าต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินกลับไปอีกครัง้ หนึง่ ชัยชนะของ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครัง้ นีท้ า� ให้พระเกียรติยศปรากฏ
เลื่องลือไปทั่ว ขณะเดียวกันพม่ากลับต้องประสบกับปัญหา
การจลาจลภายใน ไม่มีโอกาสที่จะยกทัพใหญ่เข้ามาโจมตี
ไทยอีกเป็นเวลากว่า 150 ปี หลังเสร็จศึกสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชโปรดให้สร้างพระเจดีย์ยุทธหัตถีตรงที่ชนช้างชนะ
พระมหาอุปราชา และสร้างเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็น
การเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีชัยชนะเหนือข้าศึก หลังจากนั้น
ไทยได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางทัง้ ด้วยการท�า
สงครามและมีหัวเมืองขึ้น ทั้งมอญ เขมร ล้านนาเข้ามา
อ่อนน้อมอยู่ในอ�านาจและยังยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีถึง
2 ครั้ง ท�าให้อา� นาจของพม่าเสื่อมลง
หลังรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านเมือง
มีแต่ความสงบสุขปราศจากสงครามเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
ไทยมีเวลาในการท�านุบา� รุงบ้านเมือง สร้างสรรค์ความเจริญ
มีความก้าวหน้าทางศิลปวัฒนธรรม มีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างชาติอย่างกว้างขวาง ประเทศเจริญรุง่ เรืองเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ
ในนานาประเทศ มรดกทางวัฒนธรรมในยุคนี้ได้ตกทอด
สืบต่อมาจนปัจจุบัน
ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็ตพระนเรศวร
คนไทยจึงพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติวรี กษัตริยพ์ ระองค์นเี้ ป็น
มหาราช
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ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
ดร.อาทร จันทวิมล

นายอภัย จันทวิมล
“ลูกพ่อค้าพริกไทยไปเป็น
รัฐมนตรีศึกษา”

เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เด็กชายคนหนึ่งได้ถือก�าเนิดขึ้นในครอบครัว
ของพ่อค้าพริกไทยที่จังหวัดจันทบุรี สอบชิงทุนรัฐบาลไปศึกษา
ทีป
่ ระเทศอังกฤษ แล้วกลับมาท�างานทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการ เป็นครู
หัวหน้ากอง อธิบดี ปลัดกระทรวง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม การตั้ ง โรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ เ พื่ อ
เด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการศึกษาผู้ใหญ่ และฟื้นฟูกิจการลูกเสือ
ของไทยจนมีชอ
ื่ เสียงไปทัว่ โลก คนเมืองจันท์ ทีเ่ ป็นลูกพ่อค้าพริกไทย
คนนั้นชื่อ นายอภัย จันทวิมล

นายอภัย จันทวิมล เกิดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาของปีนั้น มีพี่น้อง 5 คน คือ
ขุนอภิรัตจรรยา (เมศร์ จันทวิมล) ข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค 3 นครราชสีมา และต่อมาเป็นเลขานุการกรมการศาสนา
น.ส.ถวิล จันวิมล เจ้าของสวนยาง จันทบุรี หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช (ปราโมทย์ จันทวิมล) อธิบดีกรมอาชีวศึกษา และ
ต่อมาเป็นผูด้ แู ลนักเรียนไทยในอังกฤษ ขุนประเมินวิมลเวช (ประเมิน จันทวิมล) รองอธิการดีกรมอนามัย และนายแพทย์สมัย
จันทวิมล อาจารย์ที่โรงพยาบาลศิริราช แล้วต่อมาเป็นที่ปรึกษาด้านเวชภัณฑ์ของบริษัทดีทแฮล์ม
นายอภัยเกิดในครอบครัวที่มีฐานะไม่ดีนัก บิดาชื่อ นายเหม็ง จันทวิมล มีอาชีพค้าขายพริกไทยและน�าตาลอ้อย
โดยซื้อพริกไทยด�าจากชาวสวนมาท�าเป็นพริกไทยขาว ใช้เรือใบน�าพริกไทยจากจันทบุรีไปขายตามชายฝั่งทะเลตะวันออก
แล้วซือ้ น�า้ ตาลอ้อยจากชลบุรกี ลับมาจ�าหน่ายในจันทบุรี ส่วนมารดาชือ่ นางวรรณ จันทวิมล ซึง่ เป็นลูกคนเดียวของนางพยอม
ทีเ่ ป็นไวยาวัจกรของวัดไผ่ลอ้ ม นางวรรณมีฝมี อื ในการทอผ้าฝ้าย โดยซือ้ ฝ้ายมาปัน่ กับมือแล้วทอด้วยกีก่ ระตุกทีน่ ายเหม็งสร้างให้
จนได้รับรางวัลในการประกวดในงานแสดงสินค้าที่กรุเทพฯ เป็นเงิน 20 บาท น�าไปซื้อระฆังใบหนึ่งให้โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี ซึ่งได้รักษาไว้จนถึงปัจจุบัน นายอภัย เล่าเรียนเบื้องต้นที่วัดไผ่ล้อมและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โดยมีกลุม่ เพือ่ นเรียกว่า กลุม่ หางแซงแซว ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์เฉพาะโดยท�ากระเป๋าเสือ้ ให้เป็นแฉกคล้ายหางนกแซงแซว ต่อมาได้เข้าเรียน
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยมาอาศัยอยู่กับญาติที่กรุงเทพมหานคร ใกล้สนามกีฬาแห่งชาติ แบบคล้ายคนรับใช้
ต้องคอยขัดรองเท้าให้ลกู เจ้าของบ้านทุกวัน เมือ่ จบชัน้ มัธยม 8 ก็ได้เข้าท�างานเป็นครูอยูท่ โี่ รงเรียนสวนกุหลาบ แล้วสอบชิงทุน
รัฐบาลไปศึกษาทีป่ ระเทศอังกฤษจนจบได้รบั ปริญญาโททางอักษรศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และปริญญาเนติบณ
ั ฑิต
จากสถาบันกฎหมายอินเนอร์เทมเปิล ได้รับเลือกเป็นนายกสามัคคีสมาคม (สมาคมคนไทยในอังกฤษ) ได้เป็นผู้แทน
ลูกเสือของประเทศไทยไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2472 ที่เมืองเบอรเกนเฮด ประเทศอังกฤษ และงานชุมนุม
ลูกเสือโลกครั้งที่ 4 พ.ศ. 2476 ที่ป่าเกอเดอเล่อ ประเทศฮังการี
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การรับราชการ
เมือ่ ส�าเร็จการศึกษาจากอังกฤษกลับมาเมืองไทย มีทางเลือกว่าจะไปท�างานกระทรวงยุตธิ รรมหรือกระทรวง
ศึกษาธิการ นายอภัยตัดสินใจเลือกกระทรวงศึกษาธิการ เพราะส�านึกถึงบุญคุณที่ให้ทุนไปเรียนเมืองนอก
โดยไปเป็นครูสอนทีโ่ รงเรียนบพิตรพิมขุ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนัน้ ได้รบั ต�าแหน่งเป็นเลขานุการกรมพลศึกษา
ในช่วงเดียวกับที่พี่ชายคนโตเป็นเลขานุการกรมการศาสนา และพี่ชายคนรองเป็นเลขานุการกรมอาชีวศึกษา
นายอภัยเล่าถึงเรื่องส�าคัญขณะที่อยู่กรมพลศึกษาว่า วันหนึ่งในหลวงอานันท์ เสด็จฯ เปิดงานที่สนามกีฬา
แห่งชาติ โดยตนเองเป็นคนชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา แต่เนื่องจากไม่ช�านาญ สายชักธงจึงตกร่องรอกท�าให้ธงชาติ
ค้างอยู่ครึ่งเสา ท�าให้ตกใจมากเพราะการชักธงครึ่งเสามีความหมายในทางไม่ดี ทั้งยังอยู่ในระหว่างการเสด็จฯ ด้วย
ทันใดนัน้ หลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษา ซึง่ เป็นทหารเรือ กระโดดมาจากข้างหลัง ใช้มอื กระตุกเชือกอย่างแรง
ท�าให้ธงขึน้ ไปสูย่ อดเสาได้อย่างสง่างาม ในเรือ่ งนีเ้ ข้าใจว่าหลวงศุภชลาศัยคงมีประสบการณ์ในการชักธงค้างเสามาก่อน
จึงแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนั้นได้
ต่อจากนั้นนายอภัยได้ไปเป็นหัวหน้ากองโรงเรียนราษฎร์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิบดีกรมประชาศึกษา (ดูแลโรงเรียนประชาบาล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมสามัญศึกษา) อธิบดีกรมสามัญศึกษา
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเกษียณ
อายุราชการแล้ว ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ระหว่าง
พ.ศ. 2513 – 2514 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ. 2515 – 2517
ผลงานส�าคัญ
งานส�าคัญที่นายอภัยได้ท�าอย่างหนึ่ง คือเป็นผู้ด�าเนินการโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาฉะเชิงเทรา
ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ขึน้ เพือ่ ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทีต่ า�่ กว่าอุดมศึกษาโดยใช้จงั หวัดฉะเชิงเทรา
เป็นต้นแบบเพื่อทดลอง ค้นหาวิธีปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมในพื้นที่ตัวอย่าง ก่อนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่น
ทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การศึกษาวิทยาศาตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก
(UNESCO) และองค์การยูซอม (USOM) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญหลายคนมาประจ�าอยูใ่ นประเทศไทย
และสนับสนุนอุปกรณ์การสอนจ�านวนมาก ส่วนนายอภัยเดินทางไปท�างานทีฉ่ ะเชิงเทราทุกสัปดาห์โดยทางรถไฟหรือ
รถยนต์ โครงการฉะเชิงเทราได้พัฒนาโรงเรียน ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และโรงเรียนฝึกหัดครูไปพร้อมกัน
โดยเปลี่ยนโรงเรียนช่างไม้เดิมให้เป็นโรงเรียนการช่างด้วยการเพิ่มแผนกช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เปลีย่ นโรงเรียนประถมและมัธยมเดิมให้มตี า� ราอุปกรณ์การสอนและวิธกี ารสอนทีท่ นั สมัย ตลอดจนพัฒนาครู ผูบ้ ริหาร
โดยจัดอบรมและส่งไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ซึง่ ต่อมาบุคลากรเหล่านีไ้ ด้กลับมาเป็นก�าลังในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทย เช่น ดร.ธนู แสวงศักดิ์ (อธิบดีกรมการศาสนา) นายบรรจง ชูสกุลชาติ (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
บทเรียนของโครงการฉะเชิงเทราที่น่าจะน�ามาเป็นตัวอย่างในการปฏิรูปการศึกษายุคปัจจุบันโดยหาหนึ่งจังหวัด
ในแต่ละภาคเป็นสถานทีท่ ดลองปฏิรปู การศึกษาแล้วน�าข้อดีทคี่ วรปฏิบตั ิ ไปขยายผลต่อยังจังหวัดอืน่ มิใช่ทา� ครัง้ เดียว
ทั่วประเทศพร้อมกัน โดยไม่ได้ทดลองหาข้อดีข้อเสียจนประสบปัญหาพัวพันหลายด้านอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้

วิทยาจารย์ 83

งานริเริ่มส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของนายอภัย คือ การจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็น
โรงเรียนประจ�าส�าหรับเด็กด้อยโอกาส โดยตั้งแห่งแรกที่ อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(พ.ศ. 2501) แห่งทีส่ องทีอ่ า� เภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2505) โดยนายอภัยได้บนั ทึกไว้วา่
“การที่ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในประเทศไทย เป็นเพราะ
ในระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ฉะเชิงเทรา ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษา
ในประเทศอังกฤษซึ่งท�าให้เกิดพระราชบัญญัติ Education Act. 1944 (พ.ศ. 2487) โดยมีความ
มุ่งหมายส�าคัญที่จะให้เด็กอังกฤษทุกคนได้รับการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาเป็นอย่างต�่าไม่ว่า
เด็กนั้นจะมีพ่อแม่อยู่ในฐานะเช่นไรก็ตาม และไม่ว่าจะมีภูมิล�าเนาอยู่ ณ ที่ใดในราชอาณาจักร
อังกฤษ เรือ่ งดังกล่าวท�าให้ขา้ พเจ้าเกิดความคิดว่า แม้ในขณะนีเ้ ราจะยังไม่อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะท�าได้
อย่างอังกฤษ แต่เราก็สมควรก�าหนดนโยบายว่า จะให้เด็กไทยทุกคนได้รบั การศึกษาถึงชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลายเป็นอย่างต�่า ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีพ่อแม่อยู่ในฐานะเช่นไรก็ตาม และไม่ว่าจะมี
ภูมิล�าเนาอยู่ที่ใดในราชอาณาจักรไทยก็ตาม เพราะตามพระราชบัญญัติประถมศึกษานั้น
เด็กทีบ่ า้ นอยูไ่ กลโรงเรียนเกิน 2 กิโลเมตร ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเด็กประเภทนี้แทนที่จะได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนธรรมดารัฐควรจัดให้เข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษ เรียกว่า
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ในระยะนัน้ ได้พบกับนายอ�าเภอพนมทวนทีพ่ าพวกมาดูงานการปรับปรุง
การศึกษาที่ฉะเชิงเทราจึงเล่าให้ฟังถึงเรื่องแนวคิดการจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส�าหรับเด็ก
ทีอ่ ยูไ่ กลคมนาคม ซึง่ นายอ�าเภอพนมทวนสนใจและรับจัดหาทีด่ นิ ให้ โดยทางราชการไม่ตอ้ งซือ้
ข้าพเจ้าจึงท�าบันทึกเสนอ ม.ล.ปิน่ มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และในทีส่ ดุ พลเอกมังกร
พรหมโยธี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ก็อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ขึ้นได้ ต่อจากนั้นก็มีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้น ตามเขตการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
แล้วได้มีพระมหากรุณธิคุณให้ตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นตามพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัด
จนกระทั่ง ใน พ.ศ. 2553 มีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ ประเภทโรงเรียน
ประจ�าถึง 50 แห่งทั่วประเทศ
นายอภัยสนใจงานการศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่ โดยรับหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการศูนย์กลาง
การศึกษาผูใ้ หญ่จงั หวัดอุบลราชธานี หรือ ศ.อ.ศ.อ. (พ.ศ. 2497 – 2504) ซึง่ เป็นโครงการความร่วมมือ
กับองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ เพื่อผลิตกลุ่มบุคลากรออกไปท�างานพัฒนาชนบท
แต่ละกลุม่ ประกอบด้วย 6 คน ประกอบด้วย ผูถ้ นัดทางเกษตร อนามัย การศึกษา การช่าง การเรือน
และสวัสดิการสังคม เพือ่ ให้ชาวชนบทรูจ้ กั ปรับปรุงตนเองและความเป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ ระหว่างอยูท่ ี่
อุบลราชธานีได้ประสบอุบัติเหตุรถคว�่าถึงสองครั้ง ต่อมา พ.ศ. 2505 ศ.อ.ศ.อ. ได้โอนงาน
และบุ ค ลากรบางส่ ว นไปอยู ่ กั บ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สะดวก
ในการบริ ห ารงานระดั บ จั ง หวั ด ส่ ว นสถานที่ เ ดิ ม ได้ ใ ช้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงปัจจุบัน ส�าหรับงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ก็ได้ขยายไปจนตั้ง
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งมีผลงานด้านการศึกษาตลอดชีวิตที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

84 วิทยาจารย์

นายอภัยสนใจในงานลูกเสือ เพราะเชื่อว่าการลูกเสือเป็นวิธีพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก
โดยการปฏิบตั จิ ริงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กอ่ ตัง้ ลูกเสือวิสามัญเพือ่ การบริการในกลุม่ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือภาคตะวันออกไกล และกรรมการลูกเสือโลก (พ.ศ. 2508 – 2514) ได้รับ
อิสริยาภรณ์บรอนซ์วลู ฟ์ขนั้ สูงสุดของลูกเสือโลก ส่งเสริมการสร้างค่ายลูกเสือประจ�าทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ และ
ได้จัดท�าต�าราเกี่ยวกับลูกเสือไว้หลายเล่ม ในสมัยนั้นกิจการลูกเสือของไทยรุ่งเรืองมาก มีบุคคลส�าคัญสมัคร
เข้าอบรมลูกเสือกันมากมาย ทั้งพ่อค้า ประชาชน ทหาร ต�ารวจ ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรี
นายอภัยเป็นผูก้ อ่ ตัง้ ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสกระทรวงศึกษาธิการ (ชอศ.) และรับหน้าทีป่ ระธาน
ชมรมอยู่หลายปี แม้ก่อนจะถึงแก่กรรมไม่กี่วัน ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ก็ยังเดินทางไปเยี่ยมข้าราชการ
อาวุโสหลายท่านถึงบ้าน เนื่องในวันสงกรานต์
นายอภัยมีฝีมือในการแต่งค�ากลอน โดยได้แต่งกลอนบทหนึ่งไว้ว่า

“
“

งานทุกอย่างต้องสร้างแต่น้อยน้อย
ยากจะหายง่ายจะมาอย่ากริ่งเกรง

แล้วจึงค่อยปรุงปรับขยับเขยง
คนที่เก่งคือคนกล้าฝ่างานเอยฯ

เกียรติยศที่ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
• มหาวชิรมงกุฎ
• เหรียญรัตนาภรณ์ช้างเผือก ชั้น 3
• รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศจากเนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และฟิลิปปินส์
นายอภัย จันทวิมล ได้รบั รางวัลเข็มสดุดที องค�าของมูลนิธคิ รูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จากคุรสุ ภา
และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สดุดีให้เป็นบุคคลส�าคัญ ระดับ “ขุนพล” ทางการศึกษา
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นวัตกรรมใหม่ RoboFly หุ่นยนต์ขนาดเท่าแมลง
บินได้แบบไร้สาย ใช้งานในที่โดรนเข้าไม่ถึง
ท้าวความถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ก�าลังฮอตฮิตในปัจจุบัน หลายๆ คน อาจจะเคยเห็น
และสงสัยกันมาว่าสิ่งที่ก�าลังลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นคืออะไร สิ่งนั่นมีชื่อเรียกว่า
โดรน (Drone) หรือที่เรียกกันแบบเป็นทางการว่า อากาศยานไร้คนขับโดรน นั้น
มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว
โดรนไม่ได้ใช้ในการบันเทิงเหมือนในปัจจุบน
ั แต่จะใช้ในทางการทหาร เพือ
่ ในการสอดแนม
พื้นที่แวดล้อมของข้าศึก หรืออาจจะติดอาวุธเข้าไปถล่มศัตรูจากระยะไกลซะเลย
ซึ่งก็มีข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนั่นเอง ตั้งแต่
สมัยสงครามโลกครัง
้ ที่ 1 จนมาถึงปัจจุบน
ั เทคโนโลยีของโดรนได้ถก
ู พัฒนาขึน
้ มา
เรื่อยๆ จนไม่ได้จ�ากัดแค่ในทางทหารเท่านั้น ในปัจจุบันโดรนถูกใช้ในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ใช้โดรนถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอจากมุมสูง ใช้ในการเกษตร หรือแม้กระทั่ง
ใช้การขนส่งสินค้าที่ทาง Google และ Amazon ก�าลังพัฒนาให้สามารถส่งสินค้า
ไปยังบ้านคนซื้อได้ภายในรัศมีท�าการ
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ในปัจจุบนั นัน้ โดรนทีน่ ยิ มใช้กนั ในรูปแบบต่างๆ นัน้ ก็คอื มัลติโรเตอร์ หรือ มัลติคอปเตอร์
ที่เรียกอย่างนี้เพราะเป็นโดรนแบบใบพัด แต่ละใบพัดก็มีมอเตอร์ของตัวเอง รูปร่างก็จะคล้ายๆ
เฮลิคอปเตอร์แต่จะอาศัยใบพัดเยอะกว่า ที่นิยมกันก็จะเป็นแบบ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด
ซึ่งมัลติคอปเตอร์นั้นก็มีข้อดีตรงสามารถขึ้น – ลง ในแนวตั้งได้ ซึ่งเจ้าตัวมัลติโรเตอร์นี่เองที่เป็น
พระเอกทีค่ นน�าไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆ เพือ่ น�าไปใช้งานตามทีต่ วั เองต้องการ ยังมีอกี หลายอย่าง
ที่โดรนสามารถท�าได้ ซึ่งอยู่ที่การวิจัยเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้นนักวิจัยจาก University of Washington ในสหรัฐอเมริกา พัฒนานวัตกรรมใหม่
RoboFly หุ่นยนต์บินได้ขนาดจิ๋วเท่ากับแมลง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบินเข้าไปยังสถานที่
ที่โดรนขนาดปกติไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่ง RoboFly ที่มีนา�้ หนักเบากว่าไม้จิ้มฟันเพียงอันเดียวนี้
สามารถบินและลงจอดได้แบบไร้สาย ด้วยปีกเล็กๆ ข้างล�าตัว แทนที่จะใช้ใบพัด แต่ยังบินได้
แค่ระยะสั้นๆ เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ทีมวิจัยหวังจะพัฒนาขีดความสามารถในด้านนี้ให้ดีขึ้น

วิทยาจารย์ 87

Shyam Gollakota ผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งโรงเรียนวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์
ในเครือของ University of Washington เผยว่า หุ่นยนต์แมลงที่บินได้แบบ RoboFly อาจจะมี
ประโยชน์ส�าหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภารกิจในการค้นหาและกู้ภัย ซึ่งด้วยขนาดที่เล็ก
จึงคุม้ ค่าต่อการผลิตและใช้งานในจ�านวนมาก นอกจากนี้ ก็ยงั สามารถน�ามาใช้สา� หรับงานตรวจสอบ
ต่างๆ ได้ดว้ ย อาทิ การตรวจสอบท่อส่งก๊าซทีร่ วั่ หรือตรวจสอบผลิตผลทางการเกษตรในฟาร์มอัจฉริยะ
ในอนาคตทีมวิจยั ตัง้ ใจพัฒนาศักยภาพของหุน่ ยนต์ให้สามารถน�าทางได้ในสภาพแวดล้อม
ที่เข้าถึงล�าบาก และอาจมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆ อยู่ในหุ่นยนต์ หรืออาจจะใช้คลื่นความถี่วิทยุ
เป็นแหล่งพลังงาน ซึง่ ทีมวิจยั จะน�าหุน่ ยนต์ RoboFly ไปโชว์ตวั ในงาน International Conference on
Robotics and Automation (ICRA) ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 23 พ.ค. นี้
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

ประวัติกีฬาตะกร้อในประเทศไทย
ในสมัยโบราณนั้นประเทศไทยเรามีกฎหมายและวิธีการลงโทษผู้กระท�าความผิด โดยการน�าเอานักโทษ
ใส่ ล งไปในสิ่ ง กลมๆ ที่ ส านด้ ว ยหวายให้ ช ้ า งเตะ แต่ สิ่ ง ที่ ช ่ ว ยสนั บ สนุ น ประวั ติ ข องตะกร้ อ ได้ ดี คื อ
ในพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาของรัชกาลที่ 2 ในเรื่องมีบางตอนที่กล่าวถึงการเล่นตะกร้อ และที่ระเบียง
พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเขียนเรื่องรามเกียรติ์ ก็มีภาพการเล่นตะกร้อแสดงไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้

โดยภูมศิ าสตร์ของไทยเองก็สง่ เสริมสนับสนุนให้เรา
ได้ทราบประวัติของตะกร้อ คือ ประเทศของเราอุดมไปด้วย
ไม้ไผ่ หวายคนไทยนิยมน�าเอาหวายมาสานเป็นสิง่ ของเครือ่ งใช้
รวมถึงการละเล่นพื้นบ้านด้วย อีกทั้งประเภทของกีฬา
ตะกร้อในประเทศไทยก็มหี ลายประเภท เช่น ตะกร้อวง ตะกร้อ
ลอดห่วง ตะกร้อชิงธง และการแสดงตะกร้อพลิกแพลงต่างๆ
ซึง่ การเล่นตะกร้อของประเทศอืน่ ๆ นัน้ มีการเล่นไม่หลายแบบ
หลายวิธีเช่นของไทยเรา การเล่นตะกร้อมีวิวัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องมาตามล�าดับทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบ
ในการท�าจากสมัยแรกเป็นผ้า หนังสัตว์ หวาย จนถึงประเภท
สังเคราะห์ (พลาสติก)

ความหมาย ค�าว่าตะกร้อ ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้คา� จ�ากัดความเอาไว้ว่า
“ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตา ส�าหรับเตะ”
วิวัฒนาการการเล่นกีฬาตะกร้อ
การเล่นตะกร้อได้มวี วิ ฒ
ั นาการในการเล่นมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ในสมัยแรกๆ ก็เป็นเพียงการช่วยกันเตะลูกไม่ให้ตก
ถึงพื้น ต่อมาเมื่อเกิดความช�านาญและหลีกหนีความจ�าเจ
ก็คงมีการเริ่มเล่นด้วยศีรษะ เข่า ศอก ไหล่ มีการจัดเพิ่มท่า
ให้ยากและสวยงามขึ้นตามล�าดับ จากนั้นก็ตกลงวางกติกา
การเล่นโดยเอือ้ อ�านวยต่อผูเ้ ล่นเป็นส่วนรวม อาจแตกต่างไป
ตามสภาพภูมปิ ระเทศของแต่ละพืน้ ที่ แต่คงมีความใกล้เคียง
กันมากพอสมควร
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ตะกร้อนั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น
- ตะกร้อข้ามตาข่าย – ตะกร้อลอดบ่วง – ตะกร้อพลิกแพลงเป็นต้น
เมื่อมีการวางกติกาและท่าทางในการเล่นอย่างลงตัวแล้วก็เริ่มมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นในประเทศไทยตาม
ประวัติของการกีฬาตะกร้อตั้งแต่อดีตที่ได้บันทึกไว้ดังนี้
พ.ศ.
2472

กีฬาตะกร้อเริ่มมีการแข่งขันครั้งแรก
ภายในสมาคมกีฬาสยาม

พ.ศ.
2476

สมาคมกีฬาสยามประชุมจัดร่างกติกา
ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย
และเปิดให้มีการแข่งขันในประเภท
ประชาชนขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ.
2479

ทางการศึกษาได้มีการเผยแพร่จัดฝึก
ทักษะในโรงเรียนมัธยมชายและเปิดให้
มีแข่งขันด้วย

พ.ศ.
2480

พ.ศ.
2502
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พ.ศ. 2480 ได้มกี ารประชุมจัดท�าแก้ไข
ร่างกฎระเบียบให้สมบูรณ์ขึ้น โดยอยู่
ในความควบคุมดูแลของเจ้าพระยา
จินดารักษ์ และกรมพลศึกษาก็ได้ออก
ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ
มีการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง
ครัง้ ที่ 1 ขึน้ ทีก่ รุงเทพฯ มีการเชิญนักตะกร้อ
ชาวพม่ามาแสดงความสามารถในการเล่น
ตะกร้อพลิกแพลง

พ.ศ.
2504

กีฬาแหลมทองครั้งที่ 2 ประเทศพม่า
ได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน
นักตะกร้อของไทยก็ได้ไปร่วมแสดงโชว์
การเตะตะกร้อแบบพลิกแพลงด้วย

พ.ศ.
2508

กีฬาแหลมทองครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ ทีป่ ระเทศ
มาเลเซีย ได้มีการบรรจุการเตะตะกร้อ
3 ประเภท เข้าไว้ในการแข่งขันด้วย
ก็คือ ตะกร้อวง – ตะกร้อข้ามตาข่าย
– ตะกร้อลอดบ่วง

อีกทั้งมีการจัดประชุมวางแนวทางด้านกติกา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสะดวกในการเล่นและ
การเข้าใจของผู้ชมในส่วนรวมอีกด้วย
พอเสร็จสิ้นกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 3 กีฬาตะกร้อ
ได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ เป็นอันมาก บทบาทของประเทศมาเลเซีย
ก็เริม่ มีมากขึน้ จากการได้เข้าร่วมในการประชุมตัง้ กฎกติกา
กีฬาตะกร้อประเภทข้ามตาข่าย หรือทีเ่ รียกว่า “เซปักตะกร้อ”
และส่งผลให้กีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ได้รับการบรรจุเข้าใน
การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 จนถึงปัจจุบัน

กติกาการเล่นเซปักตะกร้อ
1. ผู้เล่น

ประเภทเดี่ยว มีผู้เล่นตัวจริง 3 คน ส�ารอง 1 คน
ประเภททีม ประกอบด้วย 3 ทีม มีผู้เล่น 9 คน และผู้เล่น
ส�ารอง 3 คน
2. ต�าแหน่งของผู้เล่น มี 3 ต�าแหน่ง คือ

2.1 หลัง ( Back ) เป็นผู้เตะตะกร้อจากวงกลม
2.2 หน้าซ้าย
2.3 หน้าขวา

3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น

ในทีมเดีย่ วเปลีย่ นตัวได้ 1 คน และถ้าเหลือน้อยกว่า
3 คน ถือว่าแพ้ ผู้มีชื่อในทีมเดี่ยวที่เล่นมานานแล้ว จะลง
เล่นในทีมเดี่ยวต่อไปไม่ได้
4. การเสี่ยงและการอบอุ่นร่างกาย

มีการเสี่ยง ผู้ชนะการเสี่ยงจะได้เลือกข้างหรือ
ส่งลูก ทีมทีไ่ ด้สง่ ลูกจะได้อบอุน่ ร่างกายก่อน เป็นเวลา 2 นาที
พร้อมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาไม่เกิน 5 คน
5. ต�าแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกเสิร์ฟ

เมื่อเริ่มเล่นทั้ง 2 ทีมพร้อมในแดนของตนเอง
ผูเ้ ล่นฝ่ายเสิรฟ์ จะต้องอยูใ่ นวงกลมของตนเอง เมือ่ เสิรฟ์ แล้ว
จึงเคลื่อนที่ได้ ส่วนผู้เล่นฝ่ายรับจะยืนที่ใดก็ได้
6. การเปลี่ยนส่ง

ให้เปลี่ยนการส่งลูกเมื่อฝ่ายส่งลูกผิดกติกา หรือ
ฝ่ายรับท�าลูกให้ตกบนพื้นที่ของฝ่ายส่งได้

7. การขอเวลานอก

ขอได้เซตละ 1 ครั้งๆ ละ 1 นาที

8. การนับคะแนน

การแข่งขันใช้แบบ 2 ใน 3 เซต ในเซตที่ 1 และ
เซตที่ 2 จะมีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ทีมใดได้
15 คะแนนก่อน จะเป็นผู้ชนะในเซตนั้นๆ ทั้ง 2 เซต
จะไม่มดี วิ ส์ หากทัง้ สองทีมได้ 13 ก่อน หรือ 14 เท่ากัน พัก
ระหว่างเซต 2 นาที ถ้าเสมอกัน 1:1 เซต
ให้ท�าการแข่งขันเซตที่ 3 ด้วยไทเบรก โดยเริ่มด้วย
การเสีย่ งใหม่ โดยใช้คะแนน 6 คะแนน ทีมใดได้ 6 คะแนน
ก่อนเป็นผู้ชนะ แต่จะต้องแพ้ชนะอย่างน้อย 2 คะแนน
ถ้ายังไม่แพ้กนั ไม่นอ้ ยกว่า 2 คะแนน ก็ให้ทา� การแข่งขันอีก
2 คะแนน แต่ไม่เกิน 8 คะแนน เช่น 8 : 6 หรือ 8 : 7
ถือเป็นการยุตกิ ารแข่งขันระบบไทเบรก เมือ่ ฝ่ายใดก็ตาม
ได้ 3 คะแนน และขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครั้ง ครั้งละ
1 นาที ส�าหรับไทเบรก ขอเวลาได้ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 30 วินาที
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แนะน�าอุปกรณ์กีฬาตะกร้อ

ข้อที่ 1. สนามแข่งขัน (THE COURT)

1.1 พืน้ ทีข่ องสนามมีความยาว 13.40 เมตร และ
กว้าง 6.10 เมตร จะต้องไม่มสี งิ่ กีดขวางใดๆ เมือ่ วัดจากพืน้ สนาม
สูงขึ้นไป 8 เมตร (พื้นสนามไม่ควรเป็นสนามหญ้าหรือ
สนามทราย )
1.2 เส้นสนาม ขนาดของเส้นสนามทุกเส้นที่เป็น
ขอบเขตของสนามต้องไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร ให้ตีเส้น
จากกรอบนอกเข้ามาในสนามและถือเป็นส่วนของพื้นที่
สนามแข่งด้วย เส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิง่ กีดขวาง
อย่างน้อย 3 เมตร
1.3 เส้นกลาง มีขนาดกว้างของเส้น 2 เซนติเมตร
โดยจะแบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา
เท่าๆ กัน
1.4 เส้นเสี้ยววงกลม ที่มุมสนามของแต่ละด้าน
ตรงเส้นกลางให้จดุ ศูนย์กลางอยูท่ กี่ งึ่ กลางของเส้นกลางตัดกับ
ขอบด้านในของเส้นข้างเขียนเส้นเสี้ยววงกลมทั้งสอง
ด้านรัศมี 90 เมตร ให้ตีเส้นขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร
นอกเขตรัศมี 90 เซนติเมตร
1.5 เส้นเสี้ยววงกลม ที่มุมของสนามของแต่ละ
ด้านตรงเส้นกลางให้จดุ ศูนย์กลางอยูท่ กี่ งึ่ กลางของเส้นกลาง
ตัดกับขอบด้านในของเส้นข้าง เขียนเส้นเสีย้ ววงกลมทัง้ สองด้าน
รัศมี 90 เซนติเมตร ให้ตเี ส้นนขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร
นอกรัศมี 90 เซนติเมตร
1.6 วงกลมเสิรฟ
์ ให้รศั มี 30 เซนติเมตร โดยวัดจาก
จุดกึ่งกลางของเส้นหลังไปในสนาม 2.45 เมตร และวัดจาก
ขอบด้านนอกของเส้นข้างไปในสนาม 3.05 เมตร และ
วัดจากขอบด้านนอกของเส้นข้างเข้าไปในสนาม 3.05 เมตร
ใช้ตรงจุดตัดจากเส้นหลังและเส้นข้างเป็นจุดศูนย์กลาง ให้เขียน
เส้นวงกลมขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี
30 เซนติเมตร (ดูรูปขนาดสนามจากภาคผนวก)

ข้อที่ 2. เสา (THE POSTS)

2.1 เสามีความสูง 1.55 เมตร (ผู้หญิง 1.45 เมตร)
ตั้งอยู่อย่างมั่นคงพอที่จะท�าให้ตาข่ายตึง โดยต้องท�าจาก
วัสดุที่มีความแข็งแกร่งและมีรัศมีไม่เกิน 4 เซนติเมตร
2.2 ต�าแหน่งของเสา ให้ตั้งหรือวางไว้อย่างมั่นคง
นอกสนามตรงกับแนวเส้นกลาง ห่างจากเส้นข้าง 30 เซนติเมตร
ข้อที่ 3. ตาข่าย (THE NET)

3.1 ตาข่ายให้ท�าด้วยเชือกอย่างดีหรือไนล่อน
มีรูตาข่ายกว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ความกว้างของผืนตาข่าย
70 เซนติเมตร และความยาวไม่นอ้ ยกว่า 6.10 เมตร ให้มวี สั ดุ
ที่ทา� เป็นแถบ ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้าง
ของตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่างตรงกับ
แนวเส้นข้างซึ่งเรียกว่า “แถบแสดงเขตสนาม”
3.2 ตาข่ายให้มีขนาดความกว้าง 5 ซนติเมตร
ทัง้ ด้านบนและด้านล่าง โดยมีเชือกธรรมดาหรือเชือกไนล่อน
อย่างดี ร้อยผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา
ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่าย
ที่กึ่งกลางสนามมีความสูง 1.52 เมตร (ผู้หญิง 1.42 เมตร)
และวัดตรงเสาทั้งสองด้านมีความสูง 1.55 เมตร (ผู้หญิง
1.45 เมตร)
ข้อที่ 4. ลูกตะกร้อ (THE SEPAKTRAKRAW BALL)

ลูกตะกร้อต้องมีลกั ษณะเป็นทรงกลม ท�าด้วยหวาย
หรือใยสงเคราะห์ชั้นเดียวมี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว้ หากท�า
ด้วยหวายต้องมีจา� นวน 9 – 11 เส้น ขนาดของเส้นรอบวงต้อง
ไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร และไม่มากกว่า 44 เซนติเมตร
(ผู้หญิง 43 – 45 เซนติเมตร) น�้าหนักก่อนใช้แข่งขันต้อง
ไม่น้อยกว่า 170 กรัม และไม่เกินกว่า 180 กรัม (ผู้หญิง
150 – 160 กรัม)
อ้างอิงจาก http://www.yanchaow.com/view373.aspx
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออมในกองทุนใหงอกเงย

ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุน RMF
ภาค 6

รายละเอียดของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ
ในครั้ ง ที่ แ ล้ ว เราทราบกันไปแล้วนะครับว่า เลือกกองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนอย่างไรให้ได้
ผลตอบแทนดีและสม�า่ เสมอ และในครัง
้ นีเ้ ราจะมารูจ
้ ก
ั การศึกษารายละเอียดของกองทุน RMF ทีเ่ ราต้องการ
ลงทุน เพื่อให้รู้เรารู้จักกองทุนของเรามากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งมีจ�านวนหลายหน้ากระดาษด้วยกัน บางกองทุนมี 60 กว่าหน้า หรือบางกองทุนมี 100 กว่าหน้า
ท�าให้อา่ นข้อมูลยาก และเกิดความท้อในการศึกษาข้อมูลด้วย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จึงก�าหนดให้กองทุนจัดท�าสรุปข้อมูลหนังสือชี้ชวนในส่วนส�าคัญของกองทุน
ทีเ่ รียกว่า “หนังสือชีช
้ วนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญ” หรือบางครัง
้ จะเรียกว่า “ข้อมูลส�าคัญการลงทุน” หรือ
บางครัง
้ เรียกว่า “หนังสือชีช
้ วนส่วนสรุป” หรือ “หนังสือชีช
้ วนฉบับย่อ” ซึง
่ จะเป็นหนังสือชีช
้ วนทีส
่ รุปข้อมูล
ส่วนที่สา� คัญๆ ของกองทุนนั้นๆ ไว้ 7 เรื่องด้วยกัน อย่างที่ได้อธิบายไว้ในครั้งที่แล้วว่า ประกอบด้วย
คุณก�าลังจะลงทุนอะไร กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ สัดส่วนของประเภท
สินทรัพย์ที่ลงทุน ค่าธรรมเนียม ผลการด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ
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คุณก�าลังจะลงทุนอะไร

ข้อมูลส่วนนี้จะบอกข้อมูลที่ส�าคัญ 2 อย่าง คือ นโยบายการลงทุน และ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน
โดยนโยบายการลงทุ น จะบอกว่ า กองทุ น นี้ เ น้ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ป ระเภทไหนเป็ น หลั ก ตราสารหนี้ หรื อ ตราสารทุ น
หรือลงทุนในต่างประเทศ ตรงนี้จะบอกไว้ ส่วนในเรื่องกลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน ส่วนใหญ่จะบอกว่ามุ่งหวังให้
ดัชนีผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

ในส่วนนี้จะบอกว่ากองทุนนี้เหมาะกับใครและ
ไม่เหมาะกับใคร ซึง่ ข้อมูลในส่วนของกองทุนนีท้ เี่ หมาะกับใคร
จะบอกตามลักษณะประเภทของกองทุน RMF เช่น ถ้าเป็น
กองทุน RMF ประเภทที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ส่วนใหญ่
จะบอกว่า “ผูล้ งทุนทีค่ าดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
และยอมรับผลตอบแทนที่อาจตำ่ากว่าหุ้นได้” แต่ถ้าเป็น
กองทุน RMF ประเภททีเ่ น้นลงทุนในตราสารทุน ส่วนใหญ่
จะบอกว่า “ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวัง
ผลตอบแทนในระยะยาวทีด่ กี ว่าการลงทุนในตราสารหนี”้
และ “ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่
กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวสูงขึ้น หรือลดลง
จนตำา่ กว่ามูลค่าทีล่ งทุนและทำาให้ขาดทุนได้” เป็นต้น และ
ในส่วนหลังจะบอกว่ากองทุนนีไ้ ม่เหมาะกับใคร ข้อมูลส่วนนี้
จะคล้ายกันทุกกองทุนคือบอกว่า “ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับ
ผลตอบแทนในจ�านวนเงินทีแ่ น่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยูค่ รบ”
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

ในส่วนนีจ้ ะบอกข้อมูลทีส่ า� คัญ 3 ส่วน คือ คำาเตือนทีส่ าำ คัญ ภาพแสดงตำาแหน่งความเสีย่ งของกองทุนรวม และ
ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าำ คัญ ในส่วนของค�าเตือนทีส่ า� คัญจะมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันเกือบทุกกองทุน คือ จะเตือนให้ผลู้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
การลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถ
น�าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพไปจ�าหน่าย จ่าย โอน จ�าน�า หรือน�าไปเป็นหลักประกัน ส่วนในภาพแสดงต�าแหน่ง
ความเสีย่ งของกองทุนรวมจะเป็นแผนภาพทีบ่ อกว่ากองทุนนัน้ ๆ มีความเสีย่ งมากน้อยแค่ไหน เป็นแผนภาพลูกศรแสดงระดับ
ความเสี่ยงของกองทุน ซึ่งจะบอกระดับความเสี่ยงต�่าระดับ 1 ไปจนถึงเสี่ยงระดับสูงมากในระดับ 8 ซึ่งในส่วนนี้ เช่น ถ้าเป็น
กองทุน RMF ประเภทที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงที่ระดับ 4 เป็นความเสี่ยงในระดับปานกลาง แต่ถ้าเป็นกอง
ทุน RMF ประเภททีเ่ น้นลงทุนในตราสารทุนจะมีความเสีย่ งทีร่ ะดับ 6 เป็นความเสีย่ งสูง เป็นต้น ส�าหรับข้อมูลในส่วนของปัจจัย
ความเสี่ยง ที่สา� คัญจะบอกข้อมูลที่แตกต่างกันตามประเภทของกองทุน RMF ตราสารหนี้ และตราสารทุน กล่าวคือ ถ้าเป็น
กองทุน RMF ตราสารหนี้ จะบอกความเสีย่ งจากการผิดนัดช�าระหนีข้ องผูอ้ อกตราสาร โดยจะบอกอันดับความน่าเชือ่ ถือของกองทุน
ไว้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน และบอกความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งบอกอายุเฉลี่ยของ
ทรัพย์สินที่ลงทุน แต่ถ้าเป็น กองทุน RMF ตราสารทุน จะบอกความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน
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สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ในส่วนนีจ้ ะเป็นรูปแผนภูมวิ งกลมแสดงสัดส่วน
สินทรัพย์ทกี่ องทุนนัน้ ๆ ไปลงทุน เช่น ถ้าเป็นกองทุน RMF
ตราสารหนี้ ก็จะเป็นแผนภาพบอกว่ากองทุนนั้นมีสัดส่วน
หุ้นกู้อยู่กี่เปอร์เซนต์ (%) พันธบัตรอยู่กี่เปอร์เซนต์ (%)
ตัว๋ แลกเงินอยู่กี่เปอร์เซนต์ (%) เงินฝากอยู่กี่เปอร์เซนต์ (%)
และในล�าดับถัดมาจะบอกชือ่ ทรัพย์สนิ และการลงทุนสูงสุด
5 อันดับแรกว่าลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไร
และล�าดับสุดท้ายของส่วนนี้จะบอกน�้าหนักการลงทุน
ตามอันดับความน่าเชือ่ ถือ แต่ถา้ เป็นกองทุน RMF ตราสารทุน
จะบอกชือ่ สินทรัพย์ทลี่ งทุนสูงสุด 5 อันดับแรก โดยจะบอกว่า
มีบริษัทอะไรบ้าง ลงทุนไปในสัดส่วนกี่เปอร์เซนต์ (%)
ค่าธรรมเนียม

ในส่วนนี้จะบอกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก
กองทุ นรวม (% ต่อปีของ NAV) และค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย) โดยในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)
คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน
โดยจะประกอบด้วยการจัดการ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ นายทะเบียน
ค่าใช้จา่ ยอืน่ และรวมค่าใช้จา่ ยไว้ ซึง่ จะแสดงให้เห็นระหว่าง
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงกับเพดานค่าธรรมเนียม ส�าหรับ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ้ อื หน่วย (% ของมูลค่าซือ้ ขาย)
จะบอกค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน
โดยจะบอกเพดานสูงสุด และการเรียกเก็บจริง ในส่วนนี้
ส�าคัญเพราะเราจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของแต่ละกองทุน
ได้ว่ามากน้อยต่างกันแค่ไหน
ผลการด�าเนินงาน

ในส่วนนี้จะมีข้อมูลผลการดำาเนินงานย้อนหลัง
ตามปีปฏิทนิ ตัวชีว้ ดั ทีใ่ ช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
กองทุน กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี
ความผันผวนของผลการด�าเนินงาน (Standard Deviation)
ความผันผวนของส่วนต่างผลการด�าเนินงานและดัชนีชี้วัด
(Tracking Error : TE) ประเภทกองทุนรวมเพือ่ ใช้เปรียบเทียบ
ผลการด�าเนินงาน ณ จุดขาย และผลการด�าเนินงานย้อนหลัง
แบบปักหมุด

ข้อมูลอื่นๆ

ในส่วนนี้จะมีข้อมูลนโยบายการจ่ายเงินปันผล
(ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ากองทุน RMF ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
เพราะเป็นการส�ารองเงินไว้ใช้ในระยะยาว) ผูด้ แู ลผลประโยชน์
วันทีจ่ ดทะเบียน อายุโครงการ จ�านวนเงินลงทุนโครงการ ซือ้
และขายคืนหน่วยลงทุน รายชื่อผู้จัดการกองทุน อัตราส่วน
หมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) ผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซือ้ คืน ติดต่อสอบถามรับหนังสือชีช้ วน ร้องเรียน
ธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ข้อมูล
ส�าคัญในส่วนนี้ ก็คอื ข้อมูลในส่วนซือ้ และขายคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต�่าของการซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต�่าของการซื้อ
ครั้งถัดไป ตรงนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 500 – 2,000 บาท
แล้วแต่กองทุนจะก�าหนด ส�าหรับผู้เขียนเองจะซื้อกองทน
ในลักษณะถัวเฉลี่ยต้นทุน ดังนั้นเวลาเปรียบเทียบกองทุน
เพื่อซื้อขายแล้ว นอกจากพิจารณาในส่วนผลตอบแทน
ย้อนหลังแล้ว จะดูในส่วนของค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
และมูลค่าขัน้ ต�า่ ของการซือ้ ถัดไปด้วย เพราะมีผลต่อการซือ้ ขาย
ของเรา เพราะถ้าเรามีเงินไม่มาก จะซือ้ บ่อยครัง้ แต่ราคาขัน้ ต�า่
ที่ต้องซื้อสูงเกินไป ก็จะท�าให้เราซื้อได้ในจ�านวนน้อยครั้ง
ไม่สามารถเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนของเราได้
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เห็นไหมหล่ะครับว่า
การรูจ้ กั กองทุนสักกองหนึง่ ไม่ได้ยากอย่างทีเ่ ราคิดเลยนะครับ
แทนที่เราจะไปนั่งอ่านข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
จ�านวน 60 – 150 หน้า เราก็สามารถรู้จักกองทุนได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส�าคัญได้ ที่มีเพียง 8 -15 หน้า
เท่านั้น อ่านง่ายเข้าใจง่ายกว่า ต่อไปนี้เราซื้อกองทุน RMF
สักกองหนึง่ เราก็สามารถศึกษากองทุนให้เข้าใจได้ใน 7 เรือ่ งนี้
จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปครับ ซึ่งจะบอกว่าจะต้องดูตรง
ไหน และดูอย่างไร เพือ่ ให้เราได้ขอ้ มูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งในส่วนนี้เราก็นา� ไปใช้ประโยชน์กับ
การซื้อกองทุน LTF ได้เช่นกัน เพราะมีส่วนประกอบนี้
ในลักษณะเดียวกันทั้ง RMF และ LTF
เราได้รจู้ กั กองทุน RMF มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับ
เดี๋ยวในครั้งหน้าเราจะได้เตรียมตัวเพื่อเปิดบัญชีซื้อขาย
กองทุน RMF กันนะครับ
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

หลักการออกก�าลังกาย

ผู้สูงอายุ

ที่เหมาะสมกับ

การออกก�าลังกายของผู้สูงอายุมีหลายชนิดที่สามารถเลือกท�าได้ โดยมีหลักทั่วไป
คือ มีการหดและขยายของกล้ามเนื้อ มีการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ เร็วหรือช้า
แรงหรือค่อย เป็นไปตามชนิด และวิธีของการออกก�าลังกายชนิดนั้นๆ ประเภทของ
การออกก�าลังกาย ส�าหรับผู้สูงอายุมีหลายวิธี ได้แก่
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1. การเดินหรือวิ่งช้าๆ (เหยาะ)

2. กายบริหาร

นิยมกันทั่วไป เพราะค่าใช้จ่ายน้อย เดินคนเดียว
ก็ได้ เดินเป็นกลุ่มคณะก็ดี เดินต่างจากวิ่งที่ว่า ขณะเดิน
จะมีเท้าข้างหนึง่ เหยียบติดพืน้ ดินอยูเ่ สมอตลอดเวลา แต่วงิ่ นัน้
จะมีชว่ งหนึง่ ทีเ่ ท้าทัง้ สองข้างไม่เหยียบติดดิน ดังนัน้ การเดิน
จึงลงน�้าหนักที่เท้าเท่าน�้าหนักของผู้เดิน แต่การวิ่งน�้าหนัก
ที่ลงที่เท้าจะมากขึ้นกว่าเดิน

การออกก� า ลั ง กายโดยท่ า กายบริ ห ารท่ า ต่ า งๆ
นั บ ว่ า เป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี อ ย่ า งหนึ่ ง กายบริ ห ารมี ห ลายท่ า
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การออกก� า ลั ง กายทุ ก ส่ ว นของร่ า งกาย
เป็นการฝึกให้เกิดความอดทน แข็งแรง มีการทรงตัว
ความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆ ดีขึ้น

ผู้สูงอายุที่มีข้อเท้าหรือข้อเข่าไม่ดี จึงไม่ควรวิ่ง
ถ้าข้อเท้าข้อเข่าไม่ดมี ากๆ การเดินมากจะเจ็บทีข่ อ้ ควรเปลีย่ น
เป็นการออกก�าลังชนิดอื่น เช่น เดินในน�้า หรือว่ายน�้า
ถ้าผู้สูงอายุสมรรถภาพทางกายดี และเลือกการเดินเป็น
การออกก�าลัง ก็ควรเริม่ ด้วยการเดินช้าๆ ก่อนประมาณ 5 นาที
และค่อยเพิ่มความเร็วขึ้น ถ้าหัดออกก�าลังใหม่ๆ ก็อย่าเพิ่ง
เดินไกลนัก แต่ฝึกจนเกิดความอดทนแล้วจึงค่อยเพิ่มเวลา
และความเร็ว การเดินหรือวิง่ อาจเลือกเดินหรือวิง่ ตามสนาม
สวนสาธารณะหรือเดินบนสายพานในที่จา� กัดก็ได้ ที่ส�าคัญ
คือ ควรเลือกใช้รองเท้าทีเ่ หมาะสม และคุณภาพดี เนือ่ งจาก
การเดินหรือวิ่งอย่างเดียว อาจไม่ได้ออกก�าลังครบทุกส่วน
ของร่างกาย จึงควรมีการออกก�าลัง โดยกายบริหารท่าต่างๆ
เพิ่มเติมจะท�าให้ร่างกายได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

3. การออกก�าลังกาย
โดยร�ามวยจีน มีชื่อเรียกต่างๆ และมีหลายส�านัก
เป็นการออกก�าลังกาย ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุอีกวิธีหนึ่ง
ที่ได้ทั้งความอดทน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และเป็น
การฝึกการทรงตัวของร่างกาย
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หลักการออกก�าลังกาย ส�าหรับผู้สูงอายุ
แม้การออกก�าลังกาย จะมีความจ�าเป็นต่อบุคคลทุกวัยก็ตาม แต่ส�าหรับผู้สูงอายุ การออกก�าลังกาย
บางอย่างอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น การออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุจึงมีหลักทั่วไปดังนี้

4.

1.

หลักเกี่ยวกับความช้า ความเร็ว

การออกก�าลังกายทีเ่ หมาะสม เป็นการกระท�า
อย่างช้าๆ ไม่ต้องการความเร็ว ควรมีเวลาพักผ่อน
ได้ตามความจ�าเป็น
5.

2.

หลักเกี่ยวกับความหนักเบา

3.

หลักเกี่ยวกับความมากน้อย

ต้องการท�าโดยสม�่าเสมอ จึงได้ผลดีการท�าๆ
หยุดๆ มักไม่ได้ผล และบางครั้งกลับเกิดผลเสีย ควรจะ
ออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 15 - 20
นาที ติดต่อกันอย่างน้อย 2 - 4 เดือน เวลาทีอ่ อกก�าลังกาย
จะเป็นเวลาใดก็ได้ แต่ควรจะสม�่าเสมอในเวลาเดียวกัน
ทุกครัง้ เพราะมีผลต่อการปรับตัวของร่างกาย แต่ควรจะรอ
อย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร
หลักการพักผ่อน และพักพื้น

หลังการออกก�าลังกายทุกครัง้ ต้องมีเวลาพักผ่อน
ให้หายเหนื่อย และพักฟื้นให้ร่างกายมีโอกาสซ่อมแซม
ความสึกหรอทีเ่ กิดขึน้ ให้หมดไป และสร้างเสริมให้แข็งแรง
ยิ่งขึ้น ข้อสังเกตง่ายๆ คือก่อนออกก�าลังกายครั้งต่อไป
ร่างกายจะต้องสดชื่น อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่า

ไม่หนักคือ ไม่ถึงกับให้ก�าลังกล้ามเนื้อ หรือ
ความอดทนจนถึงทีส่ ดุ เพราะอาจเกิดอันตราย แต่ไม่ถงึ
กับเบา จนกระทั่งแทบจะไม่ต้องออกแรงเสียเลย
เพราะจะไม่ได้ประโยชน์

ไม่ควรออกก�าลังกายมากจนเหน็ดเหนื่อย
หายใจหอบ นอกจากไม่ได้ผลแล้ว ยังเป็นอันตรายแก่
สุขภาพ แต่ก็ไม่ควรออกก�าลังกายน้อยจนไม่ได้
ประโยชน์

หลักสร้างเสริม และรักษาการออกก�าลังกาย

6.

หลักการอื่นๆ

ไม่ควรออกก�าลังกายทีท่ า� ให้เกิดความตืน่ เต้น เช่น
การแข่งขัน ควรออกก�าลังกายกับผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยใกล้เคียงกัน
และจังหวะการเคลื่อนไหวไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างกระทันหัน

ข้อควรระวังในการออกก�าลังกายของผู้สูงอายุ
ผูส้ งู อายุควรหยุดการออกก�าลังกาย เมือ่ มีอาการอย่างหนึง่ อย่างใด ดังนีค้ อื รูส้ กึ เหนือ่ ยมาก หายใจไม่ทนั
เหงื่อออกมาก ตัวเย็น เจ็บที่บริเวณหัวใจหรือร้าวไปที่ไหล่ซ้าย เวียนศีรษะ ควบคุมล�าตัวแขน ขา ไม่ได้ มีอาการ
อ่อนแรงหรืออัมพาตบริเวณแขน ขา หรืออวัยวะอื่นๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ข้อมูลจาก http://sportsci.swu.ac.th
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เที่ยวอู่ทอง ท่องแดนอารยธรรม
อูท
่ องเป็นชือ
่ เมืองโบราณทีค
่ น
ุ้ หูผมมาตัง
้ แต่สมัยยังเป็นเด็กๆ เพราะจ�าได้วา่ คุณครูวช
ิ าสังคมศึกษาสอน
ว่าพระเจ้าอู่ทอง ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยา ทรงหนีโรคห่ามาจากเมืองอู่ทอง อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง
ดูเหมือนว่าความเชือ
่ นีไ้ ม่ได้รบ
ั การยอมรับอีกแล้ว เพราะหลักฐานทางโบราณคดีชวี้ า่ ช่วงทีพ
่ ระเจ้าอูท
่ อง
สร้างกรุงศรีอยุธยานั้น เมืองอู่ทองมีสภาพเป็นเมืองร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี ฉะนั้น จึงไม่น่า
เป็นไปได้ที่พระองค์จะเสด็จมาจากเมืองนี้

ดูอย่างสถูปเจดีย์นี่ก็ได้ สถูปเจดีย์ที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง รวมไปถึง
สมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนมากจะสร้างเป็นทรงปรางค์ ซึ่งละม้ายกับรูปแบบ
พระปรางค์เมืองลพบุรดี งั่ พีน่ อ้ งคลานตามกันมา เช่น ปรางค์ประธานวัดพระรัตนมหาธาตุ
ส่วนในเมืองอูท่ อง จะหาพระปรางค์รว่ มสมัยสักองค์กห็ าไม่เจอะ ส่วนมากสถูปเจดีย์
ทีพ่ บจะมีอายุเก่าแก่กว่านัน้ หลายร้อยปี ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะว่าเมืองอูท่ องมีสภาพ
เป็นเมืองร้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 หลักฐานทางศิลปกรรมที่พบจึง
ไม่สบื เนือ่ งมาถึงพุทธศตวรรษที่ 19 ซึง่ เป็นห้วงเวลาเดียวกันกับทีก่ รุงศรีอยุธยาตัง้ ขึน้
พิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรม และประวัตศิ าสตร์ทรี่ ะบุวา่ พระเจ้าอูท่ อง
ทรงส่งพระราเมศวรราชโอรสไปครองเมืองลพบุรีในฐานะเมืองลูกหลวง ซึ่งอาจ
แสดงว่าเป็นเมืองทีพ่ ระองค์เคยประทับมาก่อน ฉะนัน้ แล้ว ในช่วงหลังๆ นักวิชาการ
จึงหันมาเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาจากเมืองลพบุรีกันมาก
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ส่วนสาเหตุทเี่ คยเชือ่ กันมานมนานว่า พระเจ้าอูท่ อง
เสด็จมาจากเมืองอูท่ องนัน้ น่าจะเกิดจากการจับแพะชนแกะ
โดยโยงนิทานพืน้ บ้านเรือ่ งท้าวอูท่ องมาปนกับประวัตศิ าสตร์
การตัง้ กรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าอูท่ อง ทัง้ ทีใ่ นความจริงแล้ว
ทั้งสองพระองค์เพียงแต่มีชื่อพ้องกันเท่านั้น
ถึงแม้ว่าเมืองอู่ทองจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระเจ้า
อู่ทอง ผู้สร้างกรุงศรีอยุธยา แต่ส�าหรับผม เมืองอู่ทองไม่ได้
ลดความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ลงเลยแม้แต่น้อย เพราะ
มรดกที่ตกทอดหลงเหลือให้เห็นในทุกวันนี้บ่งบอกว่าอู่ทอง
คือรากเหง้าต้นตอของสายธารอารยธรรมไทย ในฐานะทีเ่ ป็น
เมืองเก่าแก่ที่สุดในดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเกิดก่อนเมืองโบ
ราณอื่นๆ ทั้งหมดในประเทศไทยในยุคต้นประวัติศาสตร์
จากการศึกษาทางโบราณคดี พบว่า ในบริเวณเมืองอูท่ อง
มีมนุษย์อาศัยมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว
เราพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เต็มไปหมด เช่น เครือ่ งมือหินขัด ลูกปัด ภาชนะดินเผา หอก ฯลฯ
แต่สงิ่ ทีน่ า่ ทึง่ ส�าหรับเมืองอูท่ องไม่ใช่ตรงนัน้ ความน่าทึง่ ของ
เมืองอู่ทองอยู่ตรงที่ว่า ที่นี่สามารถพัฒนาตัวเองจากสังคม
เกษตรกรรมเป็นสังคมเมืองที่รุ่งเรือง ถึงขั้นเป็นรัฐแห่งแรก
บนแผ่นดินสุวรรณภูมิ และยังเป็นเมืองท่าการค้านานาชาติ
ที่ส�าคัญในภูมิภาคเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้ว คือ ตั้งแต่
ยุคฟูนันเรื่อยมาจนถึงยุคทวารวดี กินระยะเวลาหลายร้อยปี
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ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เราพบเหรียญกษาปณ์โรมันสมัย
พระเจ้าวิกตอรินสุ อายุกว่า 1,700 ปีทนี่ ี่ รวมทัง้ พบลูกปัดหิน
คาร์เนเลียนอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งมีแหล่งก�าเนิดในประเทศ
อินเดีย จากหลักฐานเหล่านี้ ถ้าจะตีความว่าเมืองอู่ทองเป็น
นครรัฐรุน่ แรกของไทยทีเ่ ข้าสูร่ ะบบโลกาภิวตั น์ของเครือข่าย
การค้าระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก ก็คงไม่ผิดนัก

หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนว่าเมืองอู่ทองเป็น
จุดเชือ่ มโยงทางการค้าและวัฒนธรรมนานาชาติ ก็คอื ปูนปัน้
ชายสวมหมวกทรงสูง อายุราว 1,400 ปี สันนิษฐานว่า
ปูนปัน้ นีอ้ าจเป็นรูปพ่อค้าแขกจากแถบอาหรับหรือเปอร์เซีย
ที่เดินทางมาค้าขายยังเมืองอู่ทองแห่งนี้

ความน่าสนใจของหลักฐานทางโบราณคดียงั ไม่หมด
เพียงเท่านี้ ภายในเมืองอู่ทองยังพบโบราณวัตถุสถาน
ในพระพุทธศาสนาจ�านวนมากทัง้ ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์และ
ยุคประวัตศิ าสตร์ ซึง่ บ่งบอกว่าทีน่ เี่ ป็นแหล่งรับพระพุทธศาสนา
รุน่ แรกๆ ของไทย กล่าวให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ก็คอื พระพุทธศาสนา
ได้ประดิษฐานตั้งมั่น ณ เมืองอู่ทองก่อนเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีแห่งอื่นๆ ทั้งหมด
หลักฐานชิ้นเอกที่ช่วยยืนยันค�ากล่าวอ้างนี้ ได้แก่
แผ่นดินเผารูปพระภิกษุสามรูปอุ้มบาตร ศิลปะอินเดีย
แบบอมราวดี อายุราว 1,700 ปี ซึง่ จัดเป็นศิลปวัตถุทเี่ กีย่ วข้อง
กับพระพุทธศาสนาชิน้ ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ทัง้ ยังเป็น
หลักฐานเก่าแก่ที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีพระภิกษุสงฆ์
ในดินแดนสุวรรณภูมิอีกด้วย
อีกชิ้นหนึ่งที่ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ ธรรมจักรศิลา
พร้อมแท่นรองและเสาครบชุด อายุระหว่าง 1,200 - 1,400 ปี
ถือเป็นธรรมจักรศิลาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะ
หาชมที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว นอกจากในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติอทู่ องแห่งเดียวเท่านัน้ ธรรมจักรชุดนีช้ ว่ ยไขปริศนาว่า
ธรรมจักรถูกประดิษฐานอย่างไร ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์
แสดงว่า “กงล้อธรรม” แห่งองค์สมั มาสัมพุทธเจ้าได้หมุนเข้ามา
สู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้แล้ว
โบราณวัตถุเลอค่าในพิพิธภัณฑ์ฯ
ยังมีอีกมาก เกินจะบรรยายได้หมด ไม่ว่า
จะเป็นพระพุทธรูป เครื่องประดับทองค�า
จารึ ก โบราณ เหรี ย ญกษาปณ์ ศิ ว ลึ ง ค์
ประติมากรรมปูนปั้นดินเผา ฯลฯ ทั้งนี้
มีหลายชิ้นที่มี “ความเป็นที่สุด” ต้องไปที่
พิพิธภัณฑ์ฯ อู่ทอง เท่านั้น จึงจะได้เห็น
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นอกจากหลักฐานทีเ่ ป็นโบราณวัตถุแล้ว เมืองอูท่ อง
ยังมีโบราณสถานสมัยทวารวดีหลงเหลือให้เห็นเป็นสิบๆ แห่ง
ส่วนใหญ่เป็นสถูปเจดียแ์ ละวิหาร ทีพ่ งั ทลายลงเหลือเพียงฐาน
แต่กระนั้นก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต
ของเมืองอู่ทองได้เป็นอย่างดี ทั้งแฝงเร้นไปด้วยมนต์ขลัง
และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ในขณะเดียวกัน
ในเขตเมืองอู่ทองยังพบสิ่งก่อสร้างสมัยหลังลงมา เช่น
สมัยอยุธยาบ้างประปราย
เจดียห์ มายเลข 2 ซึง่ ตัง้ อยูท่ นี่ อกคูเมืองด้านทิศเหนือ
เป็นหนึ่งในเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ค้นพบในบริเวณเมืองเก่า
แม้สิ่งที่หลงเหลือให้เห็นในปัจจุบันจะเป็นเพียงซากฐาน
เจดียส์ งู เพียง 2 เมตร แต่เชือ่ ไหมว่า ซากฐานเจดียเ์ พียงเท่านี้
สามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้มากมาย
เป็นต้นว่า เราสามารถรู้ว่าคนในแถบลุ่มน�้าภาคกลาง
สมัยทวารวดีไม่ได้กนิ ข้าวเจ้า หากแต่กนิ ข้าวเหนียวเป็นหลัก
โดยพิจารณาจากลักษณะแกลบข้าวในเนือ้ อิฐ ซึง่ เป็นพันธุเ์ มล็ด
อ้วนป้อม ผิดจากแกลบข้าวในเนือ้ อิฐทีป่ รากฏตามโบราณสถาน
สมัยถัดๆ มา ซึ่งมีลักษณะเรียวยาวกว่า หรือจะเป็นสี
ด�าๆ เทาๆ ตรงแกนกลางของอิฐจ�านวนมาก ซึง่ เป็นลักษณะ
ของเนือ้ อิฐทีเ่ ผาไม่สกุ เต็มที่ ก็สามารถบอกเราได้ถงึ วิทยาการ
การควบคุมความร้อนในสมัยนั้นที่ยังไม่ก้าวหน้ามากนัก
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ด้วยเหตุทมี่ โี บราณวัตถุสถานสมัยทวารวดีตอนต้น
ถูกค้นพบ ณ เมืองอู่ทองจ�านวนมาก ท�าให้นักวิชาการ
สันนิษฐานว่า เมืองอู่ทองอาจเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ
อาณาจักรทวารวดี ทีเ่ ป็นต้นเค้าของอารยธรรมไทย อย่างไร
ก็ตาม เชื่อว่าความรุ่งโรจน์ของเมืองอู่ทองน่าจะโรยราลง
ในช่วง พ.ศ. 1,500 - 1,600 สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ที่ทา� ให้นา�้ ทะเลลดระดับลงจน
ชายฝั่งถอยร่นลงทางใต้ ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการค้า
ทางสมุทรที่อู่ทองเคยเป็นศูนย์กลางมานานหลายศตวรรษ
มาถึงตรงนี้ อย่าเพิ่งทึกทักว่าเมืองอู่ทอง มีแต่
สถูปเจดียร์ า้ งนะครับ ทีน่ ยี่ งั มีวดั วาอารามโบราณทีม่ พี ระสงฆ์
จ�าพรรษาอยูห่ ลายแห่ง ซึง่ ล้วนควรค่าแก่การเยีย่ มชมทัง้ สิน้
ยกตัวอย่าง เช่น วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม หรือทีช่ าวบ้าน
เรียกว่า “วัดเขาพระ” ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระไม่ไกลจาก
ตัวอ�าเภออูท่ องมากนัก ทีน่ เี่ ป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์
คู่บ้านคู่เมืองพระนามว่า “หลวงพ่อสังฆ์ ศรีสรรเพชญ์”
พระพุทธรูปองค์น้ีประดิษฐานอยู่ในเพิงผาระหว่างทางเดิน
ทีจ่ ะขึน้ ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขา และเชือ่ ว่าเป็น
องค์เดียวกับทีป่ รากฏในวรรณคดีพนื้ บ้านเรือ่ งขุนช้างขุนแผน
ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี ความว่า

“

“

...ถึงเขาพระพี่เคยเข้ามาไหว้
ชี้บอกวันทองน้องน้อย

พระสุกนี่กระไรดังหิ่งห้อย
พระจันทร์ฉายบ่ายคล้อยลงฉับพลับ...

พระสุกที่กล่าวถึงก็น่าจะหมายถึงหลวงพ่อสังฆ์
ซึ่งปิดทองทั่วทั้งองค์จนดูสุกสกาวสว่างไสวนั่นเอง
นอกจากหลวงพ่อสังฆ์แล้ว ที่วัดเขาพระก็ยังมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การสักการะอีกหลายสิ่ง อาทิ
รอยพระพุทธบาทหินทรายศิลปะสมัยทวารวดีตอนปลาย
ภายในมณฑปบนยอดเขา รวมไปถึงเทวรูปแกะสลักนูนสูง
รูปพระนารายณ์สี่กรพระนามว่า “เจ้าพ่อจักรนารายณ์”
ศิลปะทวารวดีตอนกลาง ประดิษฐาน ณ ศาลบริเวณเชิงเขา
ตรงบันไดทางขึ้น
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ระหว่างเดินขึน้ ไปยังยอดเขาเพือ่
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ น้ั เราจะสัมผัสได้ถงึ
ความร่มรืน่ เขียวขจีของแมกไม้นานาพันธุ์
ส�าหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกก�าลังกาย
อย่างผม กว่าจะเดินถึงบันไดขัน้ สุดท้ายได้
ก็ เ ล่ น เอาเหนื่ อ ยหอบอยู ่ เ หมื อ นกั น
แต่กระนั้นก็นับว่าคุ้มค่า เพราะทิวทัศน์
ที่เห็นเบื้องล่างนั้นน่าเพลิดเพลินเจริญใจ
จนท�าให้ลืมความเหนื่อยล้าไปสิ้น

ห่างจากวัดเขาพระไปเล็กน้อย ยังมีวัด
ทีส่ า� คัญบนยอดเขาอีกแห่งหนึง่ ชือ่ ว่า “วัดเขาทำาเทียม”
ซึ่งมีโบราณสถานที่ส�าคัญ คือ เจดีย์ทรงระฆังและ
โบสถ์สมัยอยุธยาตอนปลายบนยอดเขา กับเจดีย์
หมายเลข 11 ศิลปะสมัยทวารวดีตรงบริเวณเชิงเขา
อันเป็นสถานที่ค้นพบธรรมจักรศิลาพร้อมแท่นรอง
และเสา ที่กล่าวถึงข้างต้น
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อย่างไรก็ตาม ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ทุกวันนี้
ยังเป็นทีถ่ กเถียงกันอยูว่ า่ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
เนือ่ งจากมีขอ้ สังเกตว่า เราไม่เคยพบจารึกสมัยพระเจ้าอโศก
หลักใดเลยทีก่ ล่าวว่า พระองค์เคยส่งสมณทูตมายังสุวรรณภูมิ
ส่วนคัมภีรม์ หาวงศ์ของศรีลงั กาทีก่ ล่าวถึงเช่นนัน้ ก็รจนาขึน้
หลังสิ้นรัชกาลของพระเจ้าอโศกนานกว่า 700 ปี ฉะนั้นแล้ว
จึงเป็นเรือ่ งยากทีจ่ ะสรุปว่าพระอุตตรเถระและพระโสณเถระ
เคยเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ
จริงหรือไม่
อีกทั้งหลักฐานซึ่งค้นพบ ณ วัดเขาท�าเทียม ไม่ว่า
จะเป็นแผ่นจารึกปุษยคีรีหรือชุดธรรมจักรศิลา ล้วนมีอายุ
หลังกว่าสมัยพระเจ้าอโศก ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 3
อยู่มากโข กล่าวคือ แผ่นจารึกปุษยคีรีมีอายุอยู่ในราว
พุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ธรรมจักรศิลาก็เช่นกันมีอายุในราว
พุทธศตวรรษที่ 12 - 13
วัดแห่งนี้เชื่อกันว่าอาจเป็นวัดในพระพุทธศาสนา
แห่ ง แรกของประเทศไทย ฟั ง ดู น ่ า ตื่ น เต้ น ใช่ ไ หมครั บ
ท่านอาจสงสัยว่าเราทราบได้อย่างไร สาเหตุทหี่ ลายคนเชือ่ ไป
เช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน มีการค้นพบจารึกบน
แผ่นหินในบริเวณวัดเขาท�าเทียม เขียนเป็นภาษาสันสกฤตโบราณ
สมัยหลังปัลลวะ อ่านได้วา่ “ปุษยคีร”ี ซึง่ แปลว่าภูเขาดอกไม้
เมื่ อ น� า จารึ ก ไปค้ น คว้ า ต่ อ ก็ เ กิ ด พบว่ า ค� า ไปพ้ อ งกั บ
ศาสนสถานโบราณในเมืองสาญจี ประเทศอินเดีย นามว่า
“ปุษปคีรสี งั ฆาราม” ซึง่ สร้างขึน้ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

แต่ไม่วา่ ความจริงจะเป็นเช่นไร ความเชือ่ ความศรัทธา
ในเรื่องที่ว่านี้ ได้ก่อเกิดเป็นพลังสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่
จากความร่วมมือร่วมใจของสาธุชนชาวพุทธทั้งในจังหวัด
สุพรรณบุรีและทั่วประเทศในรูปแบบโครงการแกะสลัก
พระพุทธรูปบนหน้าผาใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก คือ “พระพุทธปุษยคีรี
ศรีสุวรรณภูมิ” หรือ “หลวงพ่ออู่ทอง” บนหน้าผามังกรบิน
ภายในบริเวณวัดเขาท�าเทียม แม้ในขณะนี้องค์พระจะยัง
สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็นับว่าคืบหน้าไปมาก

นอกจากแผ่นจารึกปุษยคีรแี ล้ว ธรรมจักรศิลา พร้อม
แท่นรองและเสาทีพ่ บในวัดนี้ เมือ่ ต่อเข้ากันแล้ว จะมีลกั ษณะ
ใกล้เคียงกับ “เสาอโศก” ที่พระเจ้าอโศกโปรดฯ ให้สร้างขึ้น
ในดินแดนต่างๆ ที่พระพุทธศาสนาแผ่ไปถึงเมื่อพิจารณา
ควบคู่กับข้อความในคัมภีร์มหาวงศ์ของศรีลังกา ที่ระบุว่า
พระเจ้าอโศกโปรดฯ ให้พระอุตตรเถระและพระโสณเถระ
เดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังสุวรรณภูมิ ซึง่ เชือ่ กันว่า
น่าจะหมายถึงดินแดนในประเทศไทย ท�าให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า
วัดเขาท�าเทียมอาจเป็นวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย
ซึ่งพระเถระทั้งสองเคยมาจ�าพรรษาอยู่ก็เป็นได้
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ไม่ไกลจากตัวอ�าเภออู่ทองมากนัก
ยังมีศาสนสถานโบราณบนยอดเขาทีน่ า่ ไปสักการะ
อี ก แห่ ง หนึ่ ง คื อ วั ด เขาดี ส ลั ก ณ ที่ นี้ มี
รอยพระพุทธบาทศิลาทราย สร้างในสมัยทวารวดี
ตอนปลาย ที่ จั ด ว่ า แปลกกว่ า ที่ อื่ น คื อ
รอยพระพุทธบาทแกะเป็นภาพนูนต�่า แทนที่
จะแกะเว้ า ลึ ก ลงไปในเนื้ อ ผิ ว ศิ ล าดั ง เช่ น
รอยพระพุทธบาททัว่ ไป สถานทีน่ ยี้ งั มีสงิ่ น่าสนใจ
อี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ ทั ศ นี ย ภาพกว้ า งไกลสุ ด
ลูกหูลกู ตาของท้องไร่ทอ้ งนาอันเขียวชอุม่ แต่ทว่า
เมือ่ ฤดูกาลเก็บเกีย่ วมาถึง เรือกสวนไร่นาเหล่านี้
ก็จะพร้อมใจกันเปลีย่ นเป็นทุง่ สีทองเหลืองอร่าม
ให้บรรยากาศที่น่ายลไปอีกแบบหนึ่ง
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ศาสนสถานแห่งสุดท้ายทีอ่ ยากแนะน�า คือ ศาลเจ้าพ่อ
พระยาจักร ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นตัวอ�าเภออูท่ อง และนับเป็นสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
คู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ของชาวอู ่ ท องขอสารภาพว่ า
ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นตัวศาลเจ้าในสถาปัตยกรรมจีน ผมเข้าใจว่า
เจ้าพ่อพระยาจักรเป็นเทพเจ้าจีน ที่ไหนได้ พอเข้าไป
สักการะด้านในจึงได้รวู้ า่ ทีแ่ ท้ทา่ นเป็นเทพเจ้าแขก ทีว่ า่ เป็น
เทพเจ้าแขกนั้น ก็เพราะเทวรูปที่สถิตอยู่ภายในศาล คือ
พระนารายณ์สก่ี รในท่าประทับยืน สลักจากศิลาเป็นภาพนูนสูง
ศิลปะสมัยทวารวดี

ต�านานเล่าสืบต่อกันว่า ในสมัยรัชกาลที่ 4 เจ้าพ่อ
พระยาจักรได้ลอยตามล�าน�้าจระเข้สามพันมาติดพงหญ้า
บริเวณตลาดอู่ทอง จากนั้นชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้น
แล้วสร้างศาลเจ้าถวาย และพากันเรียกว่า “เจ้าพ่อพระยาจักร”
เนื่องจากลักษณะของเทวรูปที่มีพระหัตถ์ข้างหนึ่งทรงจักร
นัน่ เอง อย่างไรก็ตาม ศาลเจ้าทีเ่ ห็นในทุกวันนี้ เพิง่ สร้างขึน้ ใหม่
ได้เพียง 30 กว่าปี ห่างจากจุดเดิมราวๆ 50 เมตร ส่วนทีส่ ร้าง
เป็นศาลเจ้าแบบจีนนั้น ก็คงสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้าง
ศาลเจ้า ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่
เชือ่ กันว่าเจ้าพ่อพระยาจักรนัน้ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าก ครัง้ หนึง่
เมือ่ ราว 50 ปีกอ่ น เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในตลาดอูท่ อง
มีบ้านเรือนวอดไปเป็นร้อยๆ หลัง แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
ตัวศาลเจ้าพ่อพระยาจักรกลับไม่เสียหายอะไรเลย สร้างความ
อัศจรรย์ใจแก่ชาวบ้านเป็นอันมาก
หลังจากได้สกั การะองค์เจ้าพ่อพระยาจักรเรียบร้อย
แล้ว ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้าน แต่ผมไม่ได้กลับมาตัวเปล่า
ผมได้หอบเอาความรูส้ กึ ดีๆ กลับมาด้วย ความรูส้ กึ ดีๆ ทีว่ า่ นัน้
ก็ คื อ ความซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของมรดกทางวั ฒ นธรรม
ที่บรรพชนไทยได้สร้างสรรค์ไว้ ซึ่งยังหลงเหลือให้เราได้
ภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้

โบราณว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” สิ่งใดที่ได้ยิน
ได้ฟงั มา อย่างไรก็สเู้ ห็นด้วยตาตนเองไม่ได้ ท่านใดทีย่ งั ไม่เคย
ไปเยือนเมืองอูท่ อง ผมอยากเชิญชวนให้หาโอกาสไปพิสจู น์
ของจริงกับตาสักครั้ง การเดินทางไปยังเมืองอู่ทองนั้น
ก็ง่ายแสนง่าย เพราะตั้งอยู่ในเขตอ�าเภออู่ทอง ซึ่งห่างจาก
เมืองสุพรรณบุรีเพียง 30 กิโลเมตร
เชือ่ แน่วา่ ถ้าท่านได้ไปเยือนแล้ว ท่านจะเข้าใจรากเหง้า
ตัวตนคนไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะ!!
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ย�าสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
พฤษภ’ 61
เขียนที่ ศาลาเสรี ริมคลองผดุงกรุงเกษม

“บ้านกลาง”

เสี้ยวหนึ่งในเส้นทางวิชาชีพของ “ฅุรุชน”
22 พฤษภาคม 2561
ผมจรดปากกา เพื่อปั่นต้นฉบับ “ยำาสามกรอบ”
ประจ�าเดือน “พฤษภ - กาสร” ตรงกับวันนี้พอดี...
นี่ คื อ วั น ยึ ด อ� า นาจ “รั ฐ ประหาร”ครั้ ง ล่ า สุ ด
ของการเมืองไทย... โดย... พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ส่วนใครจะถามว่าเป็นครัง้ สุดท้ายหรือไม่ ผมไม่ร.ู้ ..
เพราะเคยเห็ น ผู ้ รู ้ ห น้ า แตกกั บ การพยากรณ์ ก ารเมื อ ง
กันมาเยอะแล้ว
แต่... เหตุการณ์บา้ นเมืองเราเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม
2557 นั้น ถึงผมไม่เขียนไว้ ทั้งโลกและประวัติศาสตร์
สังคมไทย ก็ได้บันทึกไว้แล้ว
เมื่อมาถึงวันนี้ เดือนนี้ เวลาก็ผ่านไปแล้ว สี่ปีเต็ม
ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจเหตุแห่งรัฐประหาร แต่...
จะยอมรับหรือไม่นั้น คงเป็นอีกประเด็น และคงไม่ต้องหา
ค�าตอบ
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แต่สี่ปีจากการใช้อา� นาจนี่สิครับ เป็นความหวังที่
ทุกคนปรารถนาจะเห็นผล ในการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น
การแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ การจัดการศึกษาและการศาสนา
และแก้ปัญหาปัญหาสังคม ที่เละเทะร้าวฉานวุ่นวาย
โดยหวังว่า... อ�านาจนีจ้ ะจัดการปฏิรปู สังคมไทย
โดยรวมได้
อืมมม!!..... ใครล่ะครับที่จะประมวล เพื่อประเมิน
ผลงานของรัฐบาล คสช. ว่าสอบผ่านหรือสอบตก?
ก็… คงเป็น “ประชาชน” นั่นแหละครับ! ... ผมคง
เป็นเพียงบันทึกร่องรอยในฐานะ ฅุรุชน ผู้สัญจรผ่านมา
ท่ามกลางกาลเวลา!
วัยและวันเวลาของชีวิตที่ผ่านไป เฉียดเจ็ดสิบ
ฤดู ก าล ท� า ให้ ผ มกลายเป็ น ผู ้ เ ฒ่ า ในสายตาเด็ ก และ
ครูยุคใหม่ แต่ผมไม่เคยยอมพ่ายต่อข้อกล่าวหานี้

ด้วยวิสัยทัศน์จากการท่องโลกที่กว้างไกล
ท�าให้ผมไม่รีบด่วนที่จะสรุปอะไรง่ายๆ
ด้วยการรับฟังเรื่องราวจากผู้คนอันมาจาก
หลากที่ และต่างวัย ท�าให้ผมกระจ่างในความเป็น
มนุษยศาสตร์มากกว่านิยามในต�ารา
ด้ ว ยการคลุ ก คลี กั บ หลายชี วิ ต อย่ า งถึ ง
รากวิถีแต่ละชีวิต จึงท�าให้ผมเข้าใจเหตุผลของ
การด�ารงชีวิต
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว จึ ง ท� า ให้ ผ มเดิ น อยู ่
ในเส้นทาง “ฅุรุชน” ที่ไม่โคลงเคลงมากนัก
แต่ . .... ยั ง มี อี ก ประการที่ ผ มคิ ด ว่ า มี
ความส�าคัญเช่นกัน
คือการหวนมองย้อนอดีตทีผ่ า่ นมา เหมือน
ทวนดูภาพยนตร์ที่เราได้แสดงจบไปแล้ว.....
หากว่ า ปี 2512 คื อ ปี ข องการเริ่ ม เป็ น
ครู ฝ ึ ก สอน ครั้ ง แรกกั บ เด็ ก ประถมศึ ก ษา
ณ รร.บ้านทางควาย อ.จะนะ จ.สงขลา
ปี 2514 ก็ ย ่ อ มเป็ น การฝึ ก สอนกั บ
เด็กมัธยมศึกษา ณ รร.วรนารีเฉลิม อ.เมือง
จ.สงขลา ต่อจากนี้ เวทีจริงแห่งวิชาชีพครูของผม
ก็เกิด.....
หนึง่ ทศวรรษแรกของผม มีนวัตกรรมหนึง่
ที่น่าสนใจและนึกถึง คือ การสร้างศูนย์รวมเพื่อทำา
กิจกรรมก้าวหน้า ในยุคนั้น (2514 – 2524) ซึ่งผม
ไม่ได้ตั้งชื่อ แต่ทุกคนเรียกมันว่า.....

“บ้านกลาง” 1. ศูนย์สร้าง.. “ต�านานคน”
นี่คง เป็นอีกหน้าหนึ่งของ.. “ตำานานคน” หนุ่ม - สาว
รุ่นแสวงหายุคหนึ่ง ของภาคใต้..เมื่อสามสี่ทศวรรษ ที่ผ่านมา
ณ ช่วงเวลานัน้ (2515) “ฅุรชุ น” ..และ..กลุม่ ครูประชาบาล
เล็กๆ ในสงขลา ได้รวมตัวกันท�ากิจกรรมก้าวหน้า สร้างสรรค์
วรรณกรรม กิจกรรมครู และดนตรีเพื่อชีวิต...
ได้ แ ผ่ ข ยายความคิ ด กิ จ กรรม ไปร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย
ครูต่างอ�าเภอ ต่างจังหวัด..อีก ทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างคึกคัก เร่าร้อน จริงจัง..!!!
การเช่ า บ้ า นหลั ง เล็ ก เดื อ นละสองร้ อ ยกว่ า บาท
เพื่อเป็นฐาน เป็นศูนย์กิจกรรมของครูประชาบาลของเยาวชน
คนหนุ ่ ม สาว..นั บ เป็ น ความอาจหาญอย่ า งยิ่ ง ..ในขณะที่
เงินเดือนครู ยุคนั้น ...พันต้นๆ.!?
เมือ่ มีฐาน คือ บ้าน มีนา�้ มีไฟ พอได้อยู่ อาศัยซุกตัว รวมหัว
ร่ ว มคิ ด ..คนที่ มี จิ ต ใจแบบเดี ย วกั น ก็ เ ริ่ ม หั น มาหา และ
เปลี่ยน หมุนเวียน กันเข้ามาร่วมมิขาดสาย....
บ้านนี้.. จึงกลายเป็นเวทีถกเถียงทางความคิดต่างๆ
มากมาย ทัง้ ปรัชญา การศึกษา การเมือง สังคม และ... สัพเพเหระ..
บ้างมีข้อยุติ บ้างไร้ข้อยุติ...
บ้านนี้.. กลายเป็นฐานปฏิบัติการดี กิจกรรมทั้งสังคม
การเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ..แม้ไร้เงิน แต่.. “เรา” มีความคิด
จิตอุดมการณ์ และพลังบริสุทธิ์...
บ้านนี้.. มีคนหลายรุ่น หลากวัย สลับเปลี่ยนแวะเวียน
เข้ามา แล้วจากไป แต่..ไม่มใี ครลืมว่า “ตน” ได้ เข้ามา.. “คิดอะไร”
และ “ทำาอะไร” ไว้บ้าง
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บ้านนี้.. ไม่มีชื่อ ไม่หรูหราโอ่อ่า ไม่เคยมีใคร
คิดจะตั้งชื่อให้..แต่ ทุกคนจะรู้จักขึ้นใจ จำาได้สนิท..และ
เรียกติดปากว่า... “บ้านกลาง” ไม่ใช่ของใคร ไม่มีอะไร..
ให้น่าจดจ�า.. แต่มีเรื่องราวให้กล่าวถึงบ่อย.!
วันนี้.. น้องๆ ที่เคยไปสิงสู่ ต่างล่วงวัย กว่า 50 - 60
กันไปแล้ว ผ่านเส้นชัยชีวิต ด้วยความส�าเร็จ สง่างามกันไป
แล้ว....
บ้านนั้น.. วันนี้ไม่เหลือซาก และไม่มีร่องรอย
ให้เห็น แต่ “บ้านกลาง” กลายเป็น ตำานานในใจชน ของ
คนกลุ่มหนึ่ง.....ซึ่ง..ยังมีชีวิตอยู่๚๛
“บ้านกลาง” 2. คนดี..ไม่มีเงิน

ผมนึ ก ถึ ง อดี ต อี ก ครั้ ง .. เมื่ อ มี ห ลายคนถามว่ า
ใช้ “ขาวม้า” เป็นสัญลักษณ์ประจำาตัวเมื่อไหร่.. ภาพนี้คือ
ประจั ก ษ์ พ ยาน..และเป็ น ช่ ว งเดี ย วกั บ ที่ “บ้ า นกลาง”
ก�าลังคึกคักรุ่งเรือง....
ไม่มใี ครคาดคิด หรอกครับว่า..หนุม่ สาววัยผลิบาน
ก�าลังแสวงหาความหมายแห่งชีวิต เมื่อ ปี 2522 - 2525..
จะน�าพาชีวติ ไปกองรวมสุมกันอยูใ่ นบ้านชัน้ เดียวหลังเล็กๆ
โล่งไร้เฟอร์นิเจอร์ใดๆ .. มีซอกครัว ที่เพ่นพ่านด้วยถ้วย
ชาม ช้อน หม้อ เตา อันเก่าเขละ ไร้ราคา เกรอะกรัง
ด้วยซากอาหารเก่า...
บ่อน�้าเล็กๆ หน้าบ้าน..ช่วยให้เราได้ดูสะอาด
เป็น ผูเ้ ป็นคนขึน้ บ้าง.. แม้บางคน ยังสระผมไม่เป็น ก็ยงั มีเพือ่ น
ช่วยกันสอน...ฮ่าาาาา
บ้านนี.้ . เต็มไปด้วยคนอดอยาก..เพราะเราต่างไร้เงิน
แต่มีใจที่เอื้อเฟื้อต่อกัน.. สิ่งส�าคัญ คือ มีจิตที่คิดเรื่อง
สังคมส่วนรวม ละม้ายคล้ายกัน...
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บ้านนี้..ไร้กฎเกณฑ์ กติกา ข้อบังคับ ว่าใครต้องท�า
หรือไม่ควรท�าอะไร.. แต่ใครใคร่ทา� อะไร ท�า.. เพียงอย่าให้
คนอื่นเดือดร้อน...
บ้านนี.้ .ไม่มเี รือ่ งเซ็กส์ และยาเสพติด แม้จะสูบบุหรี่
ขณะเขียนบทความบทกวี และถึงจะมีหนุม่ สาวเต็มเรือน..
บ้านนี.้ .ไม่มกี ญ
ุ แจ ประตู-หน้าต่างไม่เคยปิด เพราะ
ทุกคนทีย่ า่ งกรายเข้ามา คือมิตร..ทีส่ ามารถสิงสถิต ได้เสมอ.
“บ้านกลาง”.. จึงเป็น เคหาสน์สถาน ที่รองรับ
มิตรภาพ ความรัก สมหวัง และผิดหวัง ของทุกคน.
ผมไม่ทราบว่า “บ้านกลาง” มีมนต์ขลังใด.. รูแ้ ต่วา่ ..
ทุกคน..ต่างพัฒนาตนออกไปสร้างโลกได้ไม่แพ้ใคร.. และ..
ในบ้านนั้น มีแต่มิตรภาพ ตราบวันนี้... ผมยังยืนยันว่า
กลุ่มคนบ้านกลาง เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้ว เป็น.. “คนดี”
เพียงแต่อดอยาก.. ฮ่าาาา .๚๛

“บ้านกลาง” 3. LOST and FOUND.
แปลก..ในเส้นทางตระเวนการศึกษาไทย ระยะสิบปี
ที่ผ่านมา..ผมพบครูมากมายทั่วไทย..มีหลายครั้ง ที่น้องๆ
บางคนมาพูดถึง “บ้านกลาง” .. ซึง่ หลายเรือ่ ง ผมลืมไปแล้ว
และ.. บางคน ผมไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่าเขาหรือเธอ..
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านกลาง.. มีน้องๆ ที่คร�่าหวอด คือฝังตัว
อยู่นาน เคยประมาณการว่า มีคนโคจร หมุนเวียนเข้าใช้
บริการ บ้านซอมซ่อหลังนี้กว่าร้อย.. แต่ทหี่ ้อมล้อม และ
รู้จัก เคยได้ยินชื่อนี้.. กว่าพันในยุคนั้น ยุคที่แกงสองถุง
5 บาท.. กับไปดูหนังโรง สองเรื่องควบ 5 บาท ซึ่งบางครั้ง
ตัดสินใจยากว่าจะยอมอดเพื่อดูหนังคนเดียว หรืออิ่มกัน
หลายคนดี.. เราถูกฝึกการตัดสินใจและเสียสละกันบ่อย....
นี่ เ ป็ น เพี ย งเสี้ ย วหนึ่ ง ที่ ผ มเริ่ ม สะดุ ด คิ ด ต่อ
ตำานานที่ไม่เคยใส่ใจมาก่อน....

คงพอจ�าได้ว่า...หลัง 14 ตุลาคม 2516 การตื่นตัว
ทางความคิ ด ในสั ง คมไทยสู ง ขึ้ น ..และหลั ง เหตุ ก ารณ์
6 ตุ ล าคม 2519 เกิ ด “วิ ก ฤติ โ หด” กระแสความคิ ด
ยุค “ยุวชนก้าวหน้า” จึงกระเจิง.. ส่วนหนึง่ “เข้าป่า” ส่วนใหญ่
ถนอมบทบาทในเมือง แต่ยืนหยัดความคิดสร้างสรรค์
อย่างมั่นใจ.!
“บ้านกลาง” จึงเกิดขึน้ มารองรับภารกิจนี.้ . ส�าหรับ
ยุวชน คนหนุ่มสาวในยุคนั้น.....
“บ้านกลาง” อาจดับไปแล้ว.. แต่ความคิดก้าวหน้า
และคนยุคนั้น.. ยังไม่ตาย แม้จะชราภาพไปบ้าง ก็ยัง
พอคบได้... และ..
ผมจะรอดูว่า.. เขาจะสร้างปรากฏการณ์อะไร
ที่ดีๆ.. ให้สังคมยุคนี้.๚๛

จรูญ หยูทอง
“บ้านกลาง” ..... เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งในเส้นทาง
การต่อสู้ทางวิชาชีพครูของผมในยุคแรกๆ
สิ่ ง ส� า คั ญ คื อ การสะท้ อ นให้ เ ห็ น พั ฒ นาการ
ทางความคิดที่พัฒนาอย่างมีที่มาที่ไป มิได้เกิดขึ้นลอยๆ
ส�าคัญประการต่อมา คือ ผมไม่เคยโดดเดี่ ย ว
ไม่เคยเป็นวีรชนเอกชน อันมาจากฐานความคิดทีเ่ ปิดกว้าง
ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งความคิดและกิจกรรม จึงท�าให้
สภาวะบ้านกลางค่อยก่อเกิดโดยทุกคน ตั้งแต่ นักเรียน
นิสิต นักศึกษา และ ครู!
เรื่องบ้านกลาง ร่องรอยทางวิชาชีพของฅุรุชน
แทบจะเลือนหายไปกับสายธารแห่งกาลเวลาแล้ว
แต่... จรูญ หยูทอง อดีต
ผู ้ น� า นั ก ศึ ก ษายุ ค นั้ น อดี ต อาจารย์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และนั ก เขี ย น
นักกวี เพือ่ สังคมวันนี้ ได้ตงั้ ใจประสาน
รวมการฟื้นอดีต ท�าให้บ้านกลาง
แห่ ง ในกาลก่ อ น กลั บ เรื อ งรอง
ในความนึกคิดขึ้ น มาอี ก ครา เสมื อ น
สปอร์ ต ไลท์ ส ่ อ งอดี ต ให้ เ ห็ น หรื อ
เพื่ อ ร� า ลึ ก ถึ ง เพียงชั่ววาบ!... แล้ว
เลือนหายไป…..
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ซึ่งนั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำาให้ผมเก็บบันทึกไว้ได้ แม้เพียงวูบเดียวก็กระจ่างใจ!

HOTLINE

“บทเรียน ชีวิต”
วันนี.้ .คงส่งความคิดผ่านภาพ โดยไม่วงิ วอนใคร..และ..ไม่รอ้ งขอสิง่ ใด....
เพียงขอใช้ภาพนี้..กับ..บทกวีนั้น.. เพื่อปลงชีวิตซะบ้าง เพื่อไม่ชะล่าใจ
ไม่หลงตน และไม่ล้นในอัตตา.!
ความจริงแล้ว 10 กว่าปีของการด�ารงสถานะ “ฅุรุชน” นั้น..สั้นนัก.! แล้ว
“ชีวิต” ที่เดินมาเห็นหลัก 70 ปีอยู่ข้างหน้า ก็ใช่ว่าจะมากมายเพียงใด..
เพราะ..ความส�าคัญ มันอยูต่ รงทีว่ า่ เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ ซึง่ แน่นอนว่า
ไร้คำาตอบ... ด้วยไม่มีใคร..“ตรัสรู้”.!
“ความตาย” ..ย่อมมีซาก ซึ่งไร้จิต - วิญญาณ.. แต่..อะไรเล่าคือ..
คุณค่าแห่งสังขาร เมื่อไร้ลม (กรรมชวาต)....
วันนี.้ . ใครรูส้ กึ เหนือ่ ยหน่าย ท้อแท้ หมดก�าลังใจ หรือ สิน้ หวัง โปรดตระหนัก
ไว้นะครับ หากท่านยังไม่หมดลม.. นัน่ หมายถึงว่า กระแสกรรมยังด�ารงอยู.่ !

จงหยัดยืนขึ้นมาเถิดครับ แล้วพินิจดู “ซากไผ่” ซึ่งเป็นหลักให้ “ยอดอ่อน” ได้กอดเกี่ยว นี่คือ “ชีวิตสัมพันธ์”
รอบตัว ที่มนุษย์เรามักมองผ่าน.!
“เรา”..ไม่รหู้ รอกว่า..เขาจะ “พึง่ พัน” สภาพการณ์เช่นนีไ้ ปได้นานเพียงใด.. หาก “ซากชีวติ ” ยังมีคา่ เป็นหลักได้..
“ยอดอ่อนแห่งชีวิต” นี้ ก็ย่อมตะกาย หันหาแสง “ตะวันฉาย” ..ได้เช่นกัน..
ชุดความคิด “ซาก - ชีวิต” วันนี้..ขอมอบเป็นก�าลังใจ..แด่..ทุกท่าน.๚๛
“ฅุรุชน”
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