บทบรรณาธิการ
สวัสดีเพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านครับ
เชื่อว่าเดือนมิถุนายนนี้ โรงเรียนคงเปิดภาคเรียนใหม่กันหมดแล้วทุกแห่ง
และวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนมิถนุ ายนนี้ สถานศึกษาจะจัดพิธไี หว้ครู อันเป็น
พิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึง
การระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์
ของท่านโดยตรง ซึง่ ผมในฐานะทีเ่ ป็นครูคนหนึง่ เมือ่ อยูใ่ นพิธอี นั ศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้
มีลกู ศิษย์นา� พานดอกไม้และพานธูปเทียนมาไหว้ ก็รสู้ กึ ตืน้ ตันใจและภาคภูมใิ จ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกปั้นอนาคตของชาติ และในฐานะที่ผมก็เป็น
ศิษย์มีครู ก็หวนร�าลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมา จนท�าให้
ผมได้ก้าวมาท�าหน้าที่ส�าคัญ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษา
ของประเทศชาติเราครับ
26 มิถนุ ายน ของทุกปี คือ วันสุนทรภู่ กวีชาวไทยทีม่ ชี อื่ เสียงก้องโลก
ได้รับการขนานนามว่า “มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์” หรือ “เชกสเปียร์
แห่งประเทศไทย” ผลงานท่านอันโดดเด่นและสร้างชือ่ เสียง คือ กลอนนิทาน
เรื่อง “พระอภัยมณี” จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคล
ส�าคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม ในวันส�าคัญนี้ สถานศึกษาต่างๆ
ต่างร่วมกันจัดกิจกรรม อาทิ จัดนิทรรศการประวัติและผลงาน ประกวด
แต่งค�ากลอน เพื่อร�าลึกถึงกวีเอกของท่านนี้
ในภาคเรียนใหม่นี้ ผมขอให้คุณงามความดีที่เหล่าบูรพาจารย์
ได้สั่งสมมาตลอดเวลาอันยาวนานนั้น เป็นเกราะป้องกันภยันตรายและ
คุ้มครองให้แก่เพื่อนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่าน และ
ขอให้ทกุ ท่านมีพลังกาย พลังใจทีเ่ ข้มแข็งในการปฏิบตั หิ น้าที่ และสมปรารถนา
ในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจทุกประการครับ
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สกู๊ปพิเศษ
ไพศาล วิศาลาภรณ์

การศึกษาสภาอาเซียน
ค�ำว่ำ ASEAN ในปัจจุบน
ั ดูเหมือนจะเป็นค�ำยอดนิยมทีอ
่ ยูใ่ นล�ำดับต้นๆ
ทีผ
่ ค
ู้ นในสังคมต่ำงพูดถึงกันค่อนข้ำงมำก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ดเู หมือนว่ำ
ผู้คนในสังคมที่พูดถึง ASEAN เหล่ำนั้น ส่วนหนึ่งยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย
่ วกับเรือ
่ งนีใ้ นภำพรวมไม่มำกนัก และไม่ถก
ู ต้องดีพอ เช่น ต้องกำรพูดถึง
ASEAN แต่ปำกไปคุน
้ เคยกับค�ำว่ำ AEC เนือ
่ งจำกได้ยน
ิ ค�ำนีบ
้ อ
่ ยจำกสือ
่ ต่ำงๆ
หรือบำงครัง
้ ออกเสียงค�ำว่ำ ASEAN (อำเซียน) เป็น ASIAN (เอเชียน) เป็นต้น
สิง
่ เหล่ำนีต
้ อ
้ งช่วยกันแก้ไขให้ถก
ู ต้องโดยเร็ว ต้องช่วยกันเร่งสร้ำงควำมคุน
้ เคย
ให้ผู้คนในสังคมต่ำงๆ ได้รู้ได้เข้ำใจในบริบทของ ASEAN ก่อนที่จะเกิด
ควำมผิดพลำดมำกไปกว่ำนี้ ซึ่งเป็นแนวทำงที่ดีแนวทำงหนึ่งที่ท�ำให้ผู้คน
ในสั ง คมต่ ำ งๆ ได้ รู ้ ไ ด้ เ ข้ ำ ใจในเรื่ อ งของ ASEAN มำกกว่ ำ นี้ ก็ คื อ
กำรให้กำรศึกษำ
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ค�าว่า ASEAN นั้น เป็นค�านาม อ่านออกเสียงว่า อาเซียน อย่าไปออกเสียงผิดว่า
เอเชียน (AsiAn) ค�าว่า AsiAn นัน้ เป็นค�าคุณศัพท์ ซึง่ ภาษาอังกฤษเรียกว่าค�า Adjective
มีไว้ส�าหรับใช้ขยายค�านาม เช่น AsiAn GAmes เป็นต้น ค�าว่า ASEAN ที่เราก�าลัง
สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ความเคยชินให้ผคู้ นในสังคมต่างๆ ได้รบั ทราบนี้ เป็นค�าทีย่ อ่ มาจาก
ค�าในภาษาอังกฤษว่า ASSociAtioN of SouthEASt ASiAN NAtioNS ซึง่ ภาษาไทย
ของเราใช้คา� ว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ประชาคมอาเซียน นัน่ เอง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ นั้น เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย
เป็นดินแดนที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลก ในช่วงพิกัดละติจูดที่ 10 – 28 องศาเหนือ และลองติจูดที่
92 -140 องศาตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่างๆ จ�านวน 11 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม บรูไนดารุสซาลาม และ ติมอร์ - เลสเต มีพื้นที่รวมกันมากกว่า 807,000 ตารางไมล์
หรือประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรมากกว่า 600 ล้านคน มีลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์เป็นที่ราบ ภูเขา แม่น�้า ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ โดยมีเกาะชวาของประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นเกาะที่ประชาชนหนาแน่นที่สุด เป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาษา และศาสนา โดย 11 ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ มีผู้คนที่นับถือศาสนาพุทธ
อยู่ประมาณร้อยละ 44 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 27 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 22 และศาสนาหรือ
ความเชื่ออื่นๆ เช่น เต๋า ขงจื๊อ ฮินดู และภูตผี อีกประมาณร้อยละ 5
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จากข้อมูลในภาพรวมของ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า 11 ประเทศนี้
มีจา� นวนประชากรและจ�านวนพืน้ ทีร่ วมกันค่อนข้างมาก หากจะมีแนวทางทีด่ ใี นการน�าประเทศเหล่านีม้ าอยูร่ ว่ มกันอย่างใกล้ชดิ
ให้ได้มากที่สุด ก็น่าจะมีผลดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ง่ายต่อการพัฒนา สะดวกในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์และ
การคมนาคม ส่งผลให้พัฒนาการในภาพรวมด้านต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคนี้เจริญก้าวหน้า และสามารถด�าเนินการ
ตามภารกิจต่างๆ ได้รวดเร็ว เรียบร้อย รุ่งเรืองในทุกด้าน ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2510 ผู้น�าประเทศต่างๆ
ที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน จ�านวน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย จึงได้มาประชุม
ร่วมกันที่วังสราญรมย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศของไทย และมีมติเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดตั้ง ประชาคม
อาเซียน (AseAn) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่อยู่ร่วมในองค์คณะของผู้น�า
5 ประเทศดังกล่าว คือ พันเอกถนัด คอมันตร์
ปัจจุบนั ประชาคมอาเซียน (AseAn) มีประเทศสมาชิกอยูท่ งั้ หมด 10 ประเทศ โดย 5 ประเทศแรกทีร่ ว่ มกันก่อตัง้ เมือ่
8 สิงหาคม 2510 คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมามีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 5 ประเทศ
คือ บรูไนดารุสซาลาม (8 กรกฎาคม 2527) เวียดนาม (28 กรกฎาคม 2538) ลาว และเมียนมาร์ (23 กรกฎาคม 2540)
โดยมีกัมพูชาเป็นประเทศสมาชิกล่าสุด (30 เมษายน 2542)
หลังจากทีป่ ระชาคมอาเซียน ได้กอ่ ตัง้ มาเป็นเวลานานพอสมควร จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2546 ได้มกี ารประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 9 ขึ้นที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันที่จะให้ AseAn เป็นประชาคมที่ประกอบด้วย
3 เสาหลัก คือ

เสาหลักที่ 1

เสาหลักที่ 2

: AseAn PoliticAlsecurity
community - Asc

: AseAn economic
community - Aec

การเมืองและความมัน
่ คง

เศรษฐกิจ

เสาหลักที่ 3

สังคมและวัฒนธรรม

: AseAn socio-culturAl
community - Ascc

จากโครงสร้างทั้ง 3 เสาหลักของ AseAn ข้างต้น ดูเหมือนว่า เสาหลักที่ 3 คือ ประชาคม สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน นั้น จะป็นเสาหลักที่ประกอบด้วยความร่วมมือทางด้านด้านๆ ที่หลากหลาย เพราะเสาหลักนี้ครอบคลุมถึง
ความร่วมมือด้านต่างๆ ในวงกว้าง เช่น เยาวชน การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุขวิทยาศาสตร์
สวัสดิการสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมและสารสนเทศ กิจกรรมพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล การจัดการภัยพิบัติ
สิทธิมนุษยชน และมูลนิธิอาเซียน
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เป้าหมายหลักของการพยายามทีจ่ ะดึงประเทศทัง้ หลาย
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เข้ามาอยู่ด้วยกัน
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อผลของการพัฒนาในด้านต่างๆ
ร่วมกัน เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สาร สะดวกในการ
คนนาคมไปมาหาสูร่ ะหว่างกัน และเพือ่ ความเจริญก้าวหน้า
ในด้านต่างๆ ของผู้คนในภูมิภาค จนน�ามาสู่การก�าหนด
ค�าขวัญของ ASEAN ทีจ่ ะด�าเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ว่า oNE ViSioN oNE idENtity oNE commuNity
คือ หนึง่ วิสยั ทัศน์ หนึง่ อัตลักษณ์ และหนึง่ ประชาคม แล้ว
เป้าหมายหลักในภาพรวมของการก่อตั้ง ASEAN ขึ้นมา
ในเชิงวิชาการนั้นมี 2 ประการ คือ
1. เร่งรัดพัฒนาการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางสังคม และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมภิ าค
2. ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
เคารพหลั ก ความยุ ติ ธ รรมและหลั ก นิ ติ ธ รรมในการ
ด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจน
ยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
(AseAn) ขึน้ แล้ว ได้มกี รอบระยะเวลาในเรือ่ งนีใ้ ห้เป็นเรือ่ งจริง
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12
ทีเ่ ซบู ประเทศฟิลปิ นิ ส์ เมือ่ วันที่ 9 - 15 มกราคม 2550 ผูน้ า� อาเซียน
ได้พจิ ารณาและตกลงร่วมกันว่า จะช่วยกันเร่งรัดกระบวนการ
สร้างประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปีพทุ ธศักราช 2558
(คริสต์ศักราช 2015) หลังจากนั้นที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 จึงได้มีมติ
ร่วมกันเป็นข้อสรุปว่า การสร้างประชาคมอาเซียนนี้ จะต้อง
แล้วเสร็จและสามารถเริม่ ต้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นทางการได้
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เนื่องจากเรื่องของประชาคมอาเซียน เป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับผู้คนทุกเพศทุกวัย และเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสังคมประเทศต่างๆ ถึง 10 ประเทศ การเรียนรู้
การท�าความเข้าใจให้ได้ และให้รู้เรื่อง ภายในระยะเวลา
ทีส่ นั้ นัน้ คงเป็นไปได้ยาก คงต้องค่อยเรียนรู้ ต้องท�าความเข้าใจ
และต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ซึง่ การที่จะรู้
จะเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ ได้นนั้ หนีไม่พน้ การทีต่ อ้ งใช้การศึกษา
เป็นเครื่องมือส่วนจะใช้การศึกษาในรูปแบบใด คงต้อง
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์
ประเทศในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ
มีแนวทางในการจัดการศึกษาทีไ่ ม่เหมือนกันทัง้ หมด ส่วนใหญ่
จะเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของผู้น�า
ประเทศ พิจารณาจากระบบการศึกษาของแต่ละประเทศ
ในอาเซียนมีความแตกต่างกัน เช่น บรูไนดารุสซาลาม
ใช้การศึกษาในระบบ 6-3-3 กัมพูชา 6-3-3 อินโดนีเซีย
6-3-3 สปป.ลาว 5-3-3 มาเลเซีย 6-3-2 สิงคโปร์ 6-4
เมียนมาร์ 5-4-2 เวียดนาม 5-4-3 ไทย 6-3-3 และฟิลปิ ปินส์
6-4 เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการจัดการศึกษา
ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันแต่นนั่ ก็สามารถคิดได้วา่
สิง่ ทีเ่ ห็นเป็นเพียงกระบวนการ เป็นเพียงกลวิธที จี่ ะท�าให้ผคู้ น
ในประเทศของตนมีการศึกษาเท่านั้น ส่วนเป้าหมายหลัก
และเป็นเป้าหมายปลายทางทีจ่ ะต้องพยายามท�าให้ประชากร
ของประเทศเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษาก็คือ การเป็นคนดี
ของสังคม
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ในการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน
ได้มกี ารก�าหนดเป็นแนวทางไว้ในแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยสังเขป 4 แนวทาง คือ
1. การจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพภายใน
ปี 2558
2. การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายทางการศึกษา
3. การส่งเสริมความเข้าใจ
4. การพัฒนาเยาวชนอาเซียน
ส่วนการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อสร้างประชาคม
อาเซียนให้เป็นเลิศนั้น ผู้น�าและหน่วยงานรับผิดชอบ
ทางการศึกษาของแต่ละประเทศ สามารถน�าดุลยพินจิ ขีดความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ วิสัยทัศน์ ที่ผู้น�าของ
แต่ละประเทศมีอยู่มาใช้ในเชิงบูรณาการ เป็นปัจจัยเพื่อ
การด�าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในประเทศของตน
เพือ่ สร้างกันสร้าง ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมให้ดขี นึ้ มาได้
อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลือ่ นการศึกษาเพือ่ สนองประชาคม
อาเซียนนัน้ ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษา ได้กา� หนดไว้
ร่วมกันเป็นแนวทางกว้างๆ 9 แนวทาง คือ
1. สนับสนุนความเข้าใจเรื่องกฎบัตรอาเซียน
โดยผ่านหลักสูตรอาเซียน
2. เน้นการเรียนการสอนหลักการแห่งประชาธิปไตย
- สิทธิมนุษยชน
3. สนับสนุนการเคลือ่ นย้ายของนักเรียน - นักศึกษา
ให้มากขึ้น
4. สนั บ สนุ น การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานที่ มี ฝ ี มื อ
ในภูมิภาคอาเซียน
5. พัฒนาเนือ้ หาสาระร่วมในเรือ่ งอาเซียน เพือ่ สร้าง
ความตระหนักในอาเซียน
6. สนับสนุนการสอนภาษาประจ�าชาติอาเซียน
เป็นวิชาเลือกในโรงเรียน
7. พยายามจัดให้มกี ารประชุมวิจยั ด้านการศึกษา
อาเซียนในภูมิภาค
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8. สนับสนุนความเข้าใจและการตระหนักรับรูเ้ กีย่ วกับ
สิ่งแวดล้อม
9. จัดเฉลิมฉลองวันอาเซียน (8 สิงหาคม) ตาม
ความเหมาะสม
เรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนนั้น
ทุกคนในประชาคมอาเซียนจะต้องมีสว่ นร่วม จะต้องช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันตามอัตภาพ ตามขีดความสามารถทีพ่ งึ มี ตัวอย่างเช่น
ผู้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน
อยู่ที่ส�านักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ยังต้องมีการหมุนเวียนกันไปแต่ละประเทศ
ไม่มใี ครจากประเทศใดประเทศหนึง่ จะสามารถอยูใ่ นต�าแหน่งนี้
ได้เป็นการถาวร ตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ ประชาคมอาเซียนมาเมือ่
8 สิงหาคม 2510 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ด�ารงต�าแหน่งแล้วถึง
13 คน เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน คือคนที่ 13 เป็นชาว
เวียดนาม ชื่อ นายเล เลือง มินห์ เข้ารับต�าแหน่งเมื่อเดือน
มกราคม 2556 และอยู่ในต�าแหน่งนี้เป็นเวลา 5 ปี ถึงเดือน
ธันวาคม 2560 ส่วนคนไทยเคยมีโอกาสเข้ารับหน้าทีใ่ นต�าแหน่ง
เลขาธิการอาเซียนแล้ว จ�านวน 2 คน คือ นายแผน วรรณเมธี
(คนที่ 6) ระหว่าง 16 กรกฎาคม 2527 – 15 กรกฎาคม 2529
และ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ (คนที่ 12) ระหว่าง 1 มกราคม
2551 – 31 ธันวาคม 2555
กรอบทีใ่ ช้เป็นแนวทาง เป็นกฎระเบียบในการท�างาน
ของอาเซียนนั้น เรียนว่า กฎบัตร ASEAN เป็นข้อบังคับ
ในเชิงกฎหมาย ที่ผู้น�าประเทศอาเซียนทุกประเทศร่วมกัน
จัดท�าขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
(คริสต์ศกั ราช 2007) แต่มผี ลบังคับใช้เมือ่ 15 ธันวาคม 2551
มีทงั้ หมด 13 หมวด (chAPter) 55 ข้อ (Article) จัดท�าขึน้
เป็น ภาษาอังกฤษ เพียงภาษาเดียว เพราะ AseAn ถือว่า
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการท�างาน
ของ ASEAN โดยการท�ากฎบัตร ASEAN ขึน้ ครัง้ นี้ พล.อ.สุรยุทธ์
จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนัน้ เป็นผูแ้ ทน
ประเทศไทยร่วมลงนามในกฎบัตรดังกล่าว

“

“...ในกำรสอนคนอื่นนั้นต้องสอนเขำ
ให้เป็นคนแบบว่ำใครพบ ใครก็อยำกจะรู้จัก...”

“

ประชาคมอาเซียน ได้ก้าวมาถึงปัจจุบัน โดย
ได้อาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย หลายๆ องค์กร หลายๆ
ปัจจัย ต้องพึ่งพากฎบัตร ASEAN ต้องอาศัยก�าลังคนจาก
ส�านักเลขาธิการอาเซียน ต้องอาศัยวิสยั ทัศน์ของผูน้ า� อาเซียน
ต้ อ งอาศั ย ความคิ ด เห็ น จากที่ ป ระชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
ต้องพึง่ พาความร่วมมือจากกลุม่ ประเทศต่างๆ ทีอ่ ยูน่ อกพืน้ ที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ASEAN+3 คือ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี ASEAN+6 คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และอินเดีย จากประเทศคูเ่ จรจาของอาเซียน
เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหภาพยุโรป เป็นต้น
การท�างานในภาพรวมของอาเซียนนั้น ต้องใช้
ความพยายาม ต้องใช้ความอดทน ต้องอาศัยความร่วมมือ
ต้องมีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรม ต้องมีความสามัคคีปรองดองจึงจะ
สามารถท�าให้ ASEAN เป็นประชาคมทีม่ คี วามสอดคล้องกับ
แนวทางของความเป็นประชาคมอาเซียนที่ว่า WE ArE
ASEAN : WE ArE oNE ได้
การทีจ่ ะสอนผูค้ นซึง่ มีความแตกต่างในเรือ่ งของเพศ
เรื่องของวัย เรื่องของวุฒิภาวะ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ASEAN โดยใช้วธิ กี ารสอนด้วย
ระบบทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย
อาจไม่ประสบความส�าเร็จในทุกประการตามที่ปรารถนา
คนจ�านวนมาก พืน้ ทีก่ ว้างขวาง ความต่างก็มมี าก สถานการณ์

อย่างนี้จะไม่เหมือนกับการสอนนักเรียนให้มีความรู้อย่าง
แน่นอน ล�าพังการสอนเด็กในประเทศของเราก็ยากอยูแ่ ล้วต้องใช้
ความพยายามในหลายๆ ด้าน หลายๆ รูปแบบ ผูเ้ ขียนเคยมีโอกาส
เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีพ่ ระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถนุ ายน
2552 เวลา 15.30 น. พระองค์ท่านได้รับสั่งเกี่ยวกับ
การสอนคนอืน่ ไว้อย่างประทับใจยิง่ พระองค์ทา่ นรับสัง่ ว่า
“...ในการสอนคนอื่นนั้น ต้องสอนเขาให้เป็น
คนแบบว่าใครพบ ใครก็อยากจะรู้จัก...”
จึงขอเชิญพระราชด�ารัสนี้มาเขียนไว้ในบทความ
เกีย่ วกับการศึกษาอาเซียนนีด้ ว้ ย โดยหวังว่าพระราชด�ารัสนี้
จะใช้เป็นแนวทางในการบอกกล่าวให้ผู้คนในอาเซียน
ได้รู้ ได้เข้าใจ และสามารถครองตนให้อยูใ่ นประชาคมอาเซียน
ได้อย่างมีความสุขตลอดไป
แต่การทีท่ กุ คนจะครองตนให้อยูใ่ นประชาคมอาเซียน
อย่างมีความสุขทีเ่ ท่ากัน เหมือนกันนัน้ คงจะไม่งา่ ยเท่าใดนัก
เพราะเราต้องพบกับความแตกต่าง พบกับการแข่งขัน
พบกับการแย่งชิง พบกับการเอารัดเอาเปรียบ พบกับการ
ที่จะต้องเรียนรู้ในสิ่งใหม่และอื่นๆ อีกมาก แต่ก็ขอให้ทุกคน
มีกา� ลังใจไม่ทอ้ ถอย ขอให้กา้ วต่อไปอย่างมุง่ มัน่ อย่างดีทสี่ ดุ
โดยมีคณ
ุ ธรรมและศีลธรรมเป็นทีต่ งั้ เพือ่ ร่วมกันสร้างประชาคม
อาเซียนให้มีคุณภาพต่อไป

ที่มา : สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกากาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2559. 272-277
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นิเทศศึกษา
ธเนศ จ�าเกิด

ออเจ้า

อยากรู้เรื่องราวของ

หนังสือจินดามณี

หรือไม่?
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ขณะออเจ้าดูละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ตอนเกศสุรางค์ย้อนยุค
ไปอยูใ่ นร่างของการะเกด แล้วได้พบกับพระโหราธิบดีผแู้ ต่งหนังสือจินดามณี
ตัวจริง ถ้าเป็นตัวออเจ้าเองต้องตกไปอยู่ในเหตุการณ์เช่นนี้จริงๆ บ้าง
ข้าอยากรู้ว่าออเจ้าจะรู้สึกตื่นเต้นแค่ไหนและจะท�ายังไง
ถ้าเป็นข้าก็คงจะตืน่ เต้นไม่นอ้ ย ถ้าข้าพกมือถือไปด้วยก็คงจะขอเซลฟีก่ บั ท่านและขอถ่ายรูป
หนังสือจินดามณีฉบับจริงมาโพสต์อวดเพื่อนๆ ในไลน์และเฟซบุ๊กเป็นแน่แท้
จริงๆ แล้ว ข้าก็เหมือนกับออเจ้าหลายๆ คนนัน่ แหละ ทีร่ จู้ กั หนังสือจินดามณีกเ็ พียงแค่ผวิ เผิน
ว่าเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย ผูแ้ ต่งคือพระโหราธิบดี แต่กไ็ ม่รรู้ ายละเอียดของหนังสือเล่มนีห้ รอก
ด้วยความอยากรู้ไปตามกระแสออเจ้า ข้าก็เลยไปค้นคว้าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปัน
ให้ออเจ้าทั้งหลายด้วยไงล่ะ
ก่อนอืน่ ข้าขอเท้าความถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ เป็นสมัยทีไ่ ทยมีสมั พันธไมตรี
อย่างใกล้ชดิ กับฝรัง่ เศส และเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ฝรัง่ ชาติอนื่ ๆ อีกหลายชาติ ทัง้ ทีเ่ ป็นมิตรและเป็นศัตรู
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรัง่ เศสทรงทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศทีไ่ ม่กดี กันศาสนาอืน่ และนอกจาก
จะไม่กีดกันแล้ว กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยายังอุปถัมภ์ค�้าชูพวกสอนศาสนาต่างๆ เป็นอันมาก
เช่น พระราชทานทีด่ นิ ให้สร้างโบสถ์ จัดทีใ่ ห้ชาวต่างประเทศได้อยูอ่ าศัยท�ามาหากินและประกอบศาสนกิจ
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ตามลัทธิของตนได้อย่างสะดวกสบายทุกประการ พระองค์จึงส่งคณะสอนศาสนาน�าพระราชสาส์น
มาเจริญทางพระราชไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์ทูลขอฝากคนฝรั่งเศสให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะสอนศาสนาชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในตอนนั้น นอกจากจะเป็นพวกสอนศาสนาแล้ว ยังมีพวกช่าง
พวกสถาปนิกและพวกพ่อค้าอีกด้วย เพราะชาวฝรั่งเศสเหล่านี้ทราบดีว่าในขณะนั้น ฮอลันดาก�าลัง
เป็นศัตรูของไทย เป็นโอกาสอันดีทจี่ ะท�าตัวให้เป็นทีโ่ ปรดปรานของพระมหากษัตริยไ์ ทยได้จงึ เสนอตัว
เข้าช่วยเหลือไทยด้วยประการต่างๆ เช่น ช่วยสร้างป้อมปราการที่ทันสมัยให้ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ
เช่น ธนบุรี นนทบุรี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา และเพชรบุรี ช่วยวางผังเมืองลพบุรีที่สร้างขึ้นใหม่
ช่วยท�าน�้าประปาขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาและที่ลพบุรีแล้วต่อท่อเข้าสู่พระราชวัง ช่วยสร้างหอดูดาวขึ้น
ในพระราชวังจันทรเกษม ส�าหรับเป็นที่ศึกษาดาราศาสตร์และตรวจดูภูมิประเทศไปในตัว เป็นต้น
แต่เดิมมาสถานศึกษาของไทยได้แก่ราชส�านัก ส�านักปราชญ์ราชบัณฑิต วัด และบ้าน พอมาถึง
สมัยทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามาติดต่ออย่างใกล้ชดิ ฝรัง่ เศสได้ตงั้ ส�านักสอนศาสนาขึน้ อีกสถาบันหนึง่ รับสอนเด็กไทย
เพือ่ อบรมเป็นสามเณรในคริสต์ศาสนา ในขณะเดียวกันก็มสี อนวิชาการอืน่ ๆ นอกจากเรือ่ งศาสนาด้วย
เป็นวิชาการแบบยุโรป เช่น ดาราศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส การต่อเรือ การก่อสร้าง ส�านักสอนศาสนานี้
บางทีก็เรียกกันว่าโรงเรียนสามเณร ก็เหมือนโรงเรียนมิชชันนารีนั่นเอง โรงเรียนสามเณรนี้มีผู้นิยม
เข้าศึกษาเล่าเรียนกันมาก แม้แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเองก็ทรงส่งมหาดเล็กของพระองค์
ให้มาเข้าศึกษาเล่าเรียนวิชาการใหม่ๆ นอกจากนั้นพวกลูกขุนนางและสามัญชนก็พลอยมาเข้าศึกษา
ด้วยเช่นเดียวกัน
การทีฝ่ รัง่ เศสเข้ามาตัง้ ส�านักเรียนแบบนี้ ท�าให้การศึกษาหนังสือไทยพลอยตืน่ ตัวตามไปด้วย
เพราะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงด�าริวา่ ถ้าหากไม่สง่ เสริมการเรียนหนังสือไทยเป็นการแข่งขันขึน้ บ้าง
จะท�าให้ประชาชนหันเหไปนิยมวิชาการใหม่ๆ ของฝรัง่ เศสและเข้ารีตเสียหมด ซึง่ จะท�าให้ไทยเป็นฝ่าย
เสียเปรียบ ประกอบกับแต่เดิมมาการเรียนหนังสือไทยยังไม่วางล�าดับขั้นเอาไว้ให้เรียนง่าย และ
ยังไม่มีต�าราเรียนภาษาไทย ไม่มีผู้รู้จริง สักแต่สอนไปตามความรู้ความช�านาญของแต่ละบุคคล
ท�าให้เรียนได้ยาก พระองค์จึงโปรดให้พระโหราธิบดีคิดเรียบเรียงหนังสือแบบเรียนภาษาไทยขึ้น
ส�าหรับให้ผู้เรียนอ่านเขียนหนังสือไทยได้ง่าย หนังสือเรียนภาษาไทยฉบับแรกของไทยเรามีชื่อว่า
หนังสือจินดามณี ซึ่งแปลว่า แก้วสมนึก หรือแก้วสารพัดนึกอะไรท�านองนั้น
หนังสือเล่มนีอ้ ธิบายถึงอักษรศัพท์ ได้แก่ ค�าทีอ่ า่ นออกเสียงอย่างเดียวกัน แต่เขียนต่างกัน และ
มีความหมายต่างกัน เช่น พระบาท บาตรพระสงฆ์ บาศเชือกคล้อง เงินบาท บาดอาวุธ เป็นต้น
รวมทั้งมี ตัวอย่างค�าที่ใช้ ส ศ ษ ไม้ม้วน ไม้มลาย การจ�าแนกอักษร 3 หมู่ การแจกลูก การผันอักษร
ในตอนปลายได้อธิบายถึงวิธกี ารแต่งกาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ และกลบทต่างๆ นับว่าเป็นต�าราเล่มเดียว
ทีบ่ รรจุเนือ้ หาวิชาภาษาไทยตัง้ แต่ชนั้ ประถม และชัน้ มัธยมขึน้ ไปจนถึงชัน้ อุดมศึกษาทีเดียว เมือ่ หนังสือ
จินดามณีเกิดขึน้ การเรียนหนังสือไทยก็สะดวก และแพร่หลายไปสูค่ นธรรมดาสามัญมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น
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“

หนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี

เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของหนังสือแบบเรียนไทย
จึงท�าให้หนังสือแบบเรียนไทยในยุคต่อๆ มา
หลายเล่มใช้ชื่อตามว่า “จินดามณี”

“

นับได้ว่าหนังสือจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทย ในลักษณะแบบเรียนชั้นสูง
ผูท้ เี่ รียนในช่วงแรกส่วนใหญ่มกั เป็นผูจ้ ะเข้ารับราชการ กวี นักประพันธ์ จึงจะสามารถอ่านเข้าใจได้งา่ ย
หนังสือจินดามณีมีหลายส�านวน ฉบับพิมพ์มีด้วยกันหลายฉบับ เช่น
1. จินดามณี เล่ม 1 ฉบับกรมศิลปากร มีข้อความกล่าวว่า พระโหราธิบดี แต่งครั้งแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตอนต้นมีรา่ ยน�า แล้วรวบรวมศัพท์ทมี่ เี สียงพ้องกัน แต่เขียนผิดกันมาลงไว้
เป็นตัวอย่างหัดอ่าน หัดเขียน ตอนต่อไปมีกาพย์สา� หรับให้จา� คณะทัง้ 8 ในการแต่งค�าประพันธ์ประเภทฉันท์
จากลักษณะการแต่งหนังสือจินดามณี เห็นได้วา่ ผูแ้ ต่งมีความรอบรูใ้ นวิชาอักษรศาสตร์ และวรรณคดี
อย่างสูง
2. จินดามณี เล่ม 2 ฉบับกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ขึ้นต้นด้วยฉันท์วสันตดิลก
แล้วต่อไปแจกลูก รวมทั้งอักษรกล�้า ในแม่ ก กา กก กด กบ กน และเกอย แล้วผันอักษรกลางทุกตัว
ด้วยวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา (ห้าเสียง) ผันอักษรสูงด้วย เอก โท (สามเสียง) ผันอักษรต�่า เอก โท
(สามเสียง) รวมทั้งอักษรกล�้าทุกแม่ และอักษรต�า่ ที่มี ห และ อ น�า เล่ม 2 นี้ แต่งเมื่อ พ.ศ. 2393
3. จินดามณี ฉบับพิมพ์ของหมอบรัดเล เป็นฉบับส�ารวมใหญ่ คือ พิมพ์รวมกันไว้หลายเรือ่ ง
ในเล่มเดียวกัน มีประถม ก กา แจกลูก จินดามณี ประถมมาลา และปทานุกรม นอกจากนัน้ ยังมีเพิม่ เติม
แทรกเรื่องค�าอธิบายต่างๆ ไว้อีก เช่น อักษรควบ ได้เอาเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ
มาลงไว้ด้วย มีราชาศัพท์ ศัพท์กัมพูชา ค�าชวา และโคลงกลบทต่างๆ ในจารึกวัดพระเชตุพน
4. จินดามณี ฉบับสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ นายขจร สุขพานิช ได้ขอถ่ายไมโครฟิลม์
มาจากต้นฉบับสมุดข่อยที่เก็บอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ น�ามามอบให้กรมศิลปากร กล่าวว่า
แต่งเมื่อ พ.ศ. 2275 มีแจกอักษร และผันอักษรตามวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา และบอกฐานที่เกิด
ของพยัญชนะ แล้วถึงประสมอักษร และสะกดแม่ต่างๆ
5. จินดามณีฉบับความแปลก มีอยู่สองฉบับคือ ฉบับสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
กับฉบับที่เป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติ ทั้งสองเล่มมีบานแพนก ขึ้นต้นเหมือนกันทั้งสองฉบับ
ที่เรียกว่าฉบับความแปลกคือแปลกจากฉบับอื่นเพราะมีข้อความต่อไปนี้
“ศักราช 645 (เข้าใจว่าเป็นจุลศักราช ตรงกับปี พ.ศ.1826 และตรงกับที่กล่าวไว้ในศิลาจารึก
หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค�าแหงฯ) พญาร่วงเจ้าได้เมืองศรีสัชนาลัย จึงแต่งหนังสือไทย และแม่อักษร
ทั้งหลายตามพาทย ทั้งปวง อันเจรจาซึ่งกัน แลครั้งนั้นแต่งแต่แม่อักษรไว้ จะได้แต่งเปนปรกติวิถารณ
หามิได้ แลกุลบุตรผู้อ่านเขียนเป็นอันยากนัก แลอนึ่งแม่หนังสือแก่ ก กา ถึง กน ฯลฯ จนถึงเกย นั้น
เมืองขอมก็มีแต่งอยู่แล้ว พญาร่วงเจ้าจึงแต่งแต่รูปอักษรไทยต่างๆ แลอักษรขอมค�าสิงหล พากยนั้น
เดิมมีแต่ดั่งนี้ ฯลฯ”
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หนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดี เป็นเสมือน
สัญลักษณ์ของหนังสือแบบเรียนไทย จึงท�าให้หนังสือ
แบบเรียนไทยในยุคต่อๆ มาหลายเล่มใช้ชื่อตามว่า
“จินดามณี” เช่นเดียวกัน เช่น จินดามณีฉบับความแปลก
จิ น ดามณี ฉ บั บ สมเด็ จ พระเจ้ า บรมโกศ จิ น ดามณี
ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท จินดามณีฉบับพิมพ์ของ
หมอบรัดเล เป็นต้น และล่าสุด กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ได้จดั พิมพ์เผยแพร่จนิ ดามณีเพือ่ จ�าหน่ายใหม่
อีกครั้ง โดยเป็นหนังสือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
ความที่ข้าสืบค้นมาก็มีเช่นนี้แล นะออเจ้า
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

ชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นการพัฒนาสถานศึกษาสูค
่ วามเป็นเลิศ
ตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ MERS Model
โรงเรียนบ้านมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม

เรือ
่ ง ชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นการพัฒนาสถานศึกษาสูค
่ วามเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนา

สถานศึกษาโดยใช้ MERS Model ของโรงเรียนบ้านมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด ส�านักงาน

เขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทีป
่ ระกอบด้วย การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ตามแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา” ซึ่งในการขับเคลื่อนจะใช้แนวคิด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยองค์กรจะหาแนวคิดที่หลากหลาย จากนั้นจะหลอมรวมแนวคิด
เป็นหนึง่ เดียวในการพัฒนา จากนัน
้ ร่วมกันท�าตามแนวคิดนัน
้ และในขณะทีท
่ า� ก็รว่ มกันแลกเปลีย
่ น
เรียนรูเ้ พือ
่ ให้เกิดแนวคิด สูก
่ ารพัฒนาต่อยอดงานท�าให้เกิดความส�าเร็จภายใต้การพัฒนา
สถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรม MERS Model มีรายละเอียดดังนี้
16 วิทยาจารย์

M (Method)
คือ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีน่ า� มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ให้
เกิดคุณภาพ เช่น การพัฒนาการคิดขั้นสูง
โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ปู แบบสองภาษา
EBE การพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์เล่น (RACE
Model) การพัฒนาผลการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โดยใช้รปู แบบการเรียนรู้ Games and Drills
การพัฒนานักเรียนโดยใช้ระบบการศึกษา
ทางไกล การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
นั ก เรี ย นโดยใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E – book) การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ย
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นต้น

E (Empowerment)
คือ การเสริมแรง โดยมีสว่ นประกอบ
3 ส่วนหลัก คือ 1) การเลือกคนให้ถูกกับงาน
(Put the right man on the right job)
2) การเสริมแรง (Empowerment) เมือ่ บุคลากร
ได้รบั การเสริมแรงเชิงบวกในการปฏิบตั งิ าน
จะให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท และสามารถ
พัฒนางานให้มคี ณ
ุ ภาพมากกว่าการท�างาน
ตามหน้าที่หรือการถูกบังคับในการท�างาน
3) ความเป็นเอกภาพ (Unity) การปฏิบตั งิ าน
ในโรงเรี ย นจะประสบผลส� า เร็ จ หรื อ ไม่
ความเป็ น เอกภาพของบุ ค ลากรเป็ น
ส่วนประกอบหนึ่งที่ส�าคัญ ถ้าบุคลากรใน
โรงเรียนมีความร่วมมือกันในการปฏิบตั งิ าน
จะท�าให้งานทีท่ า� เกิดความส�าเร็จและมีคณ
ุ ภาพ

R (Research Based)
คือ การใช้การวิจยั เป็นฐานโรงเรียน
บ้านมะอึ ได้เน้นให้ครูแก้ปญ
ั หาของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่ พัฒนา
และแก้ปญ
ั หาของนักเรียน ซึง่ ในการด�าเนินการ
ได้ใช้นวัตกรรมและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น
การพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์
โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
การพัฒนาผลการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
Games and Drills การพัฒนานักเรียนระดับ
ปฐมวัย โดยใช้ RACE Model การพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุม่ สาระการเรียนรู้
โดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่หลากหลาย

S (Supervision)
คือ การนิเทศ ก�ากับติดตาม ในการ
ด�าเนินการโรงเรียนมีการนิเทศติดตามจาก
ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนครู และหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งในการด�าเนินการนี้เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบตั งิ านของครู
โดยไม่มีการจับผิดแต่ประการใดซึ่งในการ
ด�าเนินการพบว่า บุคลากรในโรงเรียนรู้สึก
มีก�าลังใจในการปฏิบัติงานสามารถปรึกษา
เมื่อมีปัญหาในการด�าเนินการต่างๆ ท�าให้
ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและครูซึ่งท�าให้
เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
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หลังจากที่โรงเรียนได้พัฒนาและใช้นวัตกรรม
อย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลา 3 ปี เกิดคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่กา� หนดไว้ดังต่อไปนี้
1. สถานศึกษาได้รับรางวัล ประกอบด้วย รางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับ
ประเทศสถานศึกษายอดเยี่ยม ขนาดกลาง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพือ่ การเรียน การสอน โรงเรียนดีศรีตา� บลต้นแบบ
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับประเทศ ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับทองแดง และ
สถานศึกษาดีเด่นของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล
เช่น รางวัลคุรุสดุดี สายงานบริหารและสายงานการสอน
รางวัลหนึง่ แสนครูดี รางวัลครูผสู้ อนดีเด่นกลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ รางวัลงานวิจัยของคุรุสภา รางวัลครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนในงานศิลปะหัตกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นต้น
3. นักเรียนได้รบั รางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศ การประกวด
เรียงความต�าบลของหนู การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการทดสอบระดับชาติ
(O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนสามารถ
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างต่อเนื่องทุกปี
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จากผลการด�าเนินการพบว่าสิง่ ทีท่ า� ให้สถานศึกษา
ประสบความส�าเร็จคือ การสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน (Professiona Learning Community)
เป็นแนวทางทีท่ กุ คนมีสว่ นในการ “ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมเรียนรู้
ร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นเกลียวประสานระหว่าง ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ โรงเรียนมีการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน ซึง่ เป็นความร่วมมือ
ทัง้ ชุมชน ผูป้ กครอง และหน่วยงานทางการศึกษา รวมทัง้
โรงเรียนมีการขยายผลโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทาง
การพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้ MERS Model ไปยังสถานศึกษา
ภายในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1
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การขยายผลและเผยแพร่ชมุ ชน
แห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาโดยใช้ MERS Model มีการ
ด�าเนินการหลากหลายวิธีการดังต่อไปนี้
1. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยแห่ ง
การเรียนรู้และขยายผลโดยในปีการศึกษา
2559 ได้รับงบประมาณในการจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ ประจ�าปี 2559 จากส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา จ�านวน 155,520 บาท
2. การน�าเสนอเผยแพร่ผ่าน
ทางวารสารของส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึ ก ษาร้ อ ยเอ็ ด เขต 1 ปี ที่ 27
ฉบับที่ 157 มกราคม – มิถุนายน 2557
3. การเป็นวิทยากรงาน EDUCA
2014 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 ทีเ่ มืองทองธานี
4. การจัดกิจกรรม Open Class
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
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จากข้างต้นนับเป็นนวัตกรรมที่ต้องอาศัย
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในการที่ จ ะสร้ า ง
ความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทั้งโรงเรียนฯ
เป็นความส�าเร็จที่สมบูรณ์แบบ #ปรบมือซิครับ
รออะไรกันอยู่!!!!

เรียนรอบตัว
ดร.อุสิรา อะโนมะศิริ

การยกย่องครู
(ตอนที่ 1)

คำาว่า “ครู” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ผู้สั่งสอนศิษย์หรือผู้ถ่ายทอด

ความรูใ้ ห้แก่ศษ
ิ ย์ พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม
่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ให้ความหมายของคำาว่าครูชัดเจนยิ่งขึ้น คือให้หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำาหน้าที่หลักทางด้าน

การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของทั้งรัฐ

และเอกชน ซึง
่ ต่อมาพระราชบัญญัตส
ิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้เพิม
่ เติมความหมาย
ของครูที่สอนในสถานศึกษาระดับต่างๆ คือ ปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำากว่าปริญญา

ของทัง
้ รัฐและเอกชน จึงเห็นได้วา่ พระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เรียกชือ
่ ความเป็นครู
และคณาจารย์ตา่ งกันตามระดับทีส
่ อน แต่ใช้คาำ ทีม
่ ค
ี วามหมายร่วมกันระหว่างครูและคณาจารย์ คือ “ผูส
้ อน”
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1. ครูแห่งชาติและครูต้นแบบ ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ 5 ด้าน คือ
1. การครองตนของครู ทั้งด้านส่วนตัวและครอบครัว
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. การจัดการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ
4. ความสามารถทางวิชาการ มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา
ความรู้และกระบวนการสอน
5. การประสานกับชุมชน เป็นผู้น�าทางวิชาการ และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ครูภูมิปัญญาไทย ได้พิจารณาคัดเลือกจากคนที่มีลักษณะใฝ่รู้ - รักดี - ท�าดี - ช่วยแก้ปัญหา และการได้มาของ
ภูมปิ ญ
ั ญาไทยนัน้ ได้มาจากความคิดสร้างสรรค์ได้เอง การสืบทอดจากบรรพบุรษุ ของครอบครัว การเรียนรูจ้ ากผูร้ ู้ การเรียนรู้
จากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เรียนรู้จากศิลปะ - วัฒนธรรม - ประเพณีและการละเล่น เรียนรู้จากความเชื่อถือ เรียนรู้จากสื่อ
ต่างๆ มีความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านตามขอบข่ายภูมปิ ญ
ั ญาไทยทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแพทย์ไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรมภาษาและวรรณกรรม
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี โภชนาการ
3. โครงการพัฒนานโยบายเรือ่ งการยกย่องครูผมู้ ผี ลงานดีเด่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนานโยบายการยกย่องครู
ผูม้ ผี ลงานดีเด่นและเสนอแนะมาตรการเพือ่ น�าไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรูแ้ ละสร้างยุทธศาสตร์การด�าเนินงานทางการศึกษา
รวบรวมข้อคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับครูโดยสรุป มีดังนี้
1. ให้รางวัลและยกย่องครูผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นผู้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป
2. ให้รางวัลและยกย่องครูแห่งชาติและครูต้นแบบของ สกศ.
3. รูปแบบและวิธีการยกย่องให้รางวัลครู จะต้องมีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ เช่น คุรุสภา มูลนิธิ สมาคม และ
องค์การต่างๆ สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น มีความดี ความเสียสละ และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้ประจักษ์การยกย่อง
ให้รางวัลอาจท�าในรูปของ “เงินและงาน”
4. การพัฒนาวิชาชีพครูต้องทำาทั้งระบบครบกระบวนการตั้งแต่การผลิต
การพัฒนาครู การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การจัดตั้งองค์กรวิชาชีพครูและ
สภาวิชาชีพครู การบริหารครู ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
โดยทั้งการยกย่องให้รางวัลเชิดชูเกียรติครู และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมครู
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คุรุสภำ ในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ก�าหนดให้ใช้มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เป็นหลักในการพัฒนายกย่องครูที่มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
รำงวัลเรื่องหมำยเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี

โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การได้รบั รางวัล คือ ต้องเป็นครู
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ ครบถ้ ว น
อย่างเคร่งครัด โดยมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในบางข้อ และ
ไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัย

รำงวัลครูภำษำฝรั่งเศสดีเด่น

ให้แก่ครูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และด�ารงต�าแหน่งไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี จนถึง
ปัจจุบัน ไม่เคยต้องโทษ และประพฤติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู โดยให้สถานศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด และคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาด�าเนินการ
คัดเลือกครูที่ประพฤติปฏิบัติตนดี สามารถเป็นแบบอย่าง
และเป็นทีย่ อมรับเพือ่ การยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญ
และก�าลังใจ จ�านวน 100,000 รางวัล

สรรหาจากครูทมี่ ปี ระสบการณ์การสอนภาษาฝรัง่ เศส
รวมแล้ว 10 ปีขึ้นไป ที่สอนในสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ
และเอกชน หรือครูนอกประจ�าการซึง่ เป็นผูส้ นับสนุนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อประกาศ
เกียรติคณ
ุ และรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธย
ย่อ “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และ
เกียรติบัตรและเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศส
และฝรัง่ เศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
มีจา� นวนทัง้ สิน้ 6 รางวัล ผูไ้ ด้รบั การยกย่องต้องประพฤติปฏิบตั ติ น
ตามจรรยาบรรณ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วน
มีความรับผิดชอบ เสียสละ สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้
และต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ
ร่วมงานกับผู้อื่นได้

รำงวัลคุรุสภำ

รำงวัลครูผู้สอนดีเด่น

รำงวัลหนึ่งแสนครูดี

ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครบถ้วนดี
เด่น และเป็นผูส้ ร้างคุณประโยชน์ดา้ นการศึกษา ผูท้ ไี่ ด้รบั การ
คัดเลือกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล คือ
เงินรางวัล เข็มทองค�า “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ
และเกียรติบตั ร จ�านวนรางวัลในส่วนของครูมที งั้ หมด 5 รางวัล

เกิดจากนโยบายด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู และท�าการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ตามประเภทที่ส่งผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูทป่ี ฏิบตั ติ นดี มีผลงานเด่นให้มศี กั ยภาพสูงขึน้
เป็นการเสริมสร้างศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับ
รำงวัลครูภำษำไทยดีเด่น
วิชาชีพครูให้สังคมรับรู้ โดยมีการแบ่งประเภทตามระดับ
สรรหาจากครูทสี่ อนภาษาไทยในปัจจุบนั ทีม่ คี วาม การสอนและกลุ่มสาระ เพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรและ
สามารถสูง ปฏิบตั งิ านดีและมีผลงานดีเด่นจากสถานศึกษา เข็มเชิดชูเกียรติ “ครูผสู้ อนดีเด่น” ด้านครูผสู้ อนปฐมวัยดีเด่น
ทั้ ง ของรั ฐ และเอกชน จ� า นวน 50 คน เพื่ อ ประกาศ
ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ด้านคณิตศาสตร์
เชิดชูเกียรติคณ
ุ เป็นครูภาษาไทยดีเด่นประจ�าปี รางวัลทีไ่ ด้ คือ
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา - ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
เข็มเชิดชูเกียรติจารึกนามาภิไธยย่อ “สธ” ของสมเด็จพระเทพ
และพละศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เกียรติคุณ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาไทย และกิจกรรม
ครูภาษาไทยดีเด่น
พัฒนาผู้เรียนส�าหรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในครั้งแรก
ได้มอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2555
(อ่านต่อฉบับหน้า)
ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 131 – 136
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วำทะของพระบรมครู เรื่อง

ตอนที่ 50

ผู้สำาเร็จ
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ความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ผู้เดินทางไกลถึงแล้ว
ผู้ปราศจากความโศก ผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง และ
ผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้ว
ความเร่าร้อนอันมองบุคคลเรามีอยู่ 2 ประการ
กล่าวคือ ความเร่าร้อนภายนอก หมายถึงความเร่าร้อนทางกาย
และความเร่าร้อนภายใน หมายถึงความเร่าร้อนทางใจ
ในพระพุทธภาษิตนี้ ทรงหมายเอาความเร่าร้อนภายใน
ความเร่าร้อนใจ ซึ่งเป็นความเร่าร้อนด้วยอ�านาจของกิเลส
ความเร่าร้อนภายในเช่นนี้ ไม่มแี ก่ทา่ นผูเ้ ดินทางไกลถึงแล้ว
ส่วนทางไกลนั้นมี 2 ประการเหมือนกัน กล่าวคือ
ทางไกลหรือถนนหนทางไกลกันดารธรรมดา และทางไกล
กันดาร คือ สังสารวัฏ การเวียนว่ายตายเกิด ในพระพุทธภาษิตนี้
ทรงหมายเอาทางไกล คื อ สั ง สารวั ฏ ซึ่ ง พระอริ ย เจ้ า
ได้เดินทางถึงแล้วโดยมรรคา คือ มรรคมีองค์ 8 มีสมั มาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ เป็นต้น
บุคคลเช่นนั้น ย่อมปราศจากความโศก เนื่องจาก
ความโศกซึ่งมีวัฏฏะเป็นมูล ที่ท่านได้ตัดเรียบร้อยแล้ว
ความโศกทัง้ ปวงทีท่ ว่ มทับมนุษยชาติอยู่ ก็เนือ่ งจากมีวฏั ฏะ
คือ การเวียนว่ายตายเกิด
ผูห้ ลุดพ้นในธรรมทัง้ ปวงนัน้ หมายความว่า ปราศจาก
ความยึดมัน่ ถือว่าในสิง่ ทัง้ ปวง ไม่มสี งิ่ ใดมาผูกพันยึดเหนีย่ ว
ให้ติดได้อีก
กิเสสเครื่องร้อยรัดมีกามเป็นต้น เป็นกิเลสที่ก่อ
ความเร่าร้อน ร้อนทัง้ ต้นเอง และบุคคลอืน่ ให้รอ้ น ด้วยความริษยา
ความพลัดพราก ความไม่สมหวังต่างๆ กามเป็นต้นนี้
ท่านกล่าวว่าเป็นกิเลสเครื่องร้อยสัตว์ไว้ในภพ เหมือนปลา
ที่ชาวประมงร้อยไว้ด้วยเชือก กามเย็นกิเลสอันทารุณ
อย่างหนึ่งในชีวิตของสัตว์โลก ทั้งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน
ท�าให้เร่าร้อนใจอยู่เสมอ
ความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้เดินทางไกล คือ
สังสารวัฏถึงแล้ว ถึงปลายทางแล้ว ไม่เศร้าโศก หลุดพ้น
ไม่ยดึ มัน่ ในธรรมทัง้ ปวง ละกิเลสเครือ่ งร้อยรัดทัง้ ปวงได้แล้ว
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ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมานี้ เป็นการน�าเข้าสู่เรื่อง
ทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงโต้วาทะกับ สคารวมาณพ
เรื่องผู้ส�าเร็จ ซึ่งมีอยู่ในคารวสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกาย
มัชฌิมปัณณาสก์ มีใจความดังต่อไปนี้
กาลครัง้ หนึง่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
ไปที่แว่นแคว้นโกศลกับพระภิกษุสงฆ์จา� นวนมาก คราวนั้น
นางธนัญชานีเป็นผู้เลื่อมใสยิ่งในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ ไปพักอยูท่ ปี่ จั จลกัปปคาม นางธนัญชานี
พราหมณีเดินพลาด ได้เปล่งวาจาว่า “ขอความนอบน้อม
จงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์
ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง” เป็นจ�านวน 3 ครั้ง
สคารวมาณพเป็นผู้ส�าเร็จไตรเพท ซึ่งเป็นคัมภีร์
สูงสุดของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และรูค้ มั ภีรพ์ เิ ศษอีกหลาย
คัมภีร์ ได้ยนิ เข้าก็กล่าวขึน้ ว่า เมือ่ พวกพราหมณ์ทมี่ ไี ตรวิชชา
มีอยู่ นางธนัญชานีไม่เป็นมงคล ผูถ้ งึ ความพินาศก็มาสรรเสริญ
สมณะศรีษะโล้น นั่นได้
นางธนัญชานีจึงว่าพ่อมหาจ�าเริญ เจ้าไม่รู้จักศีล
และปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นนั้
ถ้าเจ้ารูเ้ จ้าก็จกั ไม่ดา่ ว่าพระพุทธองค์อย่างนัน้ เมือ่ พระพุทธองค์
มาถึงบ้านปัจจรกัปปะเมือ่ ใด ขอได้บอกให้ขา้ พเจ้าทราบด้วย
นางธนัญชานีพราหมณีก็รับว่าจะบอก
คราวนัน้ พระพุทธองค์ซงึ่ เสด็จไปในแว่นแคว้นโกศล
ก็ได้ไปถึงบ้านปัจจรกัปปะ ได้ประทับที่สวนมะม่วงของ
โตทัยพราหมณ์ นางธนัญชานีพราหมณีกไ็ ปบอกสคารวมาณพ
ให้ทราบ สคารวมาณพก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์กล่าวค�าปราศรัย

แล้วก็นงั่ ลง ไม่ไหวพระพุทธองค์เวลานัง่ ลงแล้วก็ทลู ถามขึน้ ว่า
ข้าแต่พระพุทธองค์สมณพราหมณ์ บางจ�าพวกกล่าวว่า
เราเป็นผูถ้ งึ นิพพานในอัตภาพนี้ แล้วกล่าวยืนยันว่า เราเป็น
ผู้มีอุปการคุณเป็นต้น เค้าแห่งพรหมจรรย์ พระพุทธองค์
เป็นจ�าพวกไหนในสมณพราหมณ์จ�าพวกนั้น

ได้มแี ก่พระพุทธองค์แล้ว เนือ่ งจากพระพุทธองค์เป็นพระอรหันต์
สัมมาสัมพุทธเจ้า ทูลถามว่า ข้าแต่พระพุทธองค์เทวดามีอยู่
หรือ ที่เขาถามอย่างนี้ เนื่องจากเขานึกว่ามนุษย์ที่ได้ชื่อว่า
เทวะ เทวีมอี ยู่ ส่วนเทพทีย่ งิ่ กว่ามนุษย์ ซึง่ ได้ชอื่ ว่า เทวะ เทวี
ดังพระราชา และราชินีนั้นมีอยู่หรือ

พระพุทธองค์ทรงตอบว่า สคารวมาณพ เรากล่าว
ความต่างกัน แห่งพวกสมณพราหมณ์ทกี่ ล่าวว่า เราถึงนิพพาน
ในอัตภาพนี้ แล้วยืนยันว่าเราเป็นเค้าแห่งพรหมจรรย์ คือ
สมณพราหมณ์บางจ�าพวก เป็นพวกทีฟ่ งั ตามกันมาได้กล่าวว่า
เราถึงความส�าเร็จแห่งความรูย้ งิ่ ในอัตภาพนี้ แล้วยืนยันว่าเรา
เป็นต้นเค้าแห่งพรหมจรรย์ เช่น พวกพราหมณ์ที่มีไตรวิชชา

พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า สคารวมาณพ ข้อที่ว่า
เทวะมีอยูน่ นั้ เป็นของทีเ่ รารูแ้ จ้งตามฐานะ ข้าแต่พระพุทธองค์
พระพุทธองค์ผทู้ ขี่ า้ พระองค์ทลู ถามว่า เทวะมีอยูห่ รือ ก็ตอบว่า
ข้อที่เทวะมีอยู่เรารู้แจ้งตามฐานะ เมื่อพระพุทธองค์ไม่รู้
พระวาจาของพระพุทธองค์กเ็ ป็นของเปล่าของเท็จไม่ใช่หรือ
ตรัสตอบว่า สคารวมาณพ ผู้ที่เธอถามว่าเทวะมีอยู่หรือ
ผู้ใดกล่าวว่า เทวะมีอยู่ ผู้ใดกล่าวว่า เรารู้แจ้งตามฐานะ
วิญญูบรุ ษุ คือ บุรษุ ผูเ้ ป็นบัณฑิตต้องลงความเห็นว่าเทวะมีอยู่
เพราะเหตุไรพระพุทธองค์จงึ ไม่ได้อย่างนีแ้ ต่แรก เหตุวา่ ค�าว่า
เทวะมีอยู่นี้ เป็นค�าที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้แล้ว

สมณพราหมณ์อกี พวกหนึง่ กล่าวว่า เราถึงความส�าเร็จ
แห่งความรู้ยิ่งแห่งอัตภาพนี้ แล้วยืนยันว่าเราเป็นต้นเค้า
แห่งพรหมจรรย์ ด้วยเหตุสักว่าความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้น
เช่น พวกตักกะ พวกวิมงั สะ บางพวกก็รยู้ งิ่ ซึง่ ธรรมด้วยตัวเอง
ในธรรมทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มา แล้วกล่าวว่า เราถึงความส�าเร็จ
แห่งความรู้ยิ่งในอัตภาพนี้ แล้วยืนยันว่าเราเป็นต้นเค้า
แห่งพรหมจรรย์ เราอยู่ในจ�าพวกสมณพราหมณ์เหล่านี้
ครัน้ ตรัสอย่างนีแ้ ล้ว ก็ได้ทรงแสดงเรือ่ งของพระพุทธองค์
ตั้งแต่ทรงด�าริจะออกทรงบรรพชาเป็นล�าดับไป จนกระทั่ง
ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สคารวมาณพฟัง
เมื่อสคารวมาณพได้ฟังแล้ว จึงทูลว่า ความเพียรอันเป็น
ประโยชน์แท้มแี ก่พระพุทธองค์แล้ว ความเพียรของสัปบุรษุ แท้

เมือ่ ตรัสตอบอย่างนีแ้ ล้ว สคารวมาณพก็ทลู สรรเสริญ
แล้วประกาศตัวเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้น
เป็นต้นไป
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธภาษิตทีว่ า่ “ผูใ้ ดสิน้
อาสวะแล้ว ไม่ขอ้ งในอาหารด้วยตัณหา ผูใ้ ดมีสญ
ุ ญตวิโมกข์
และอนิมิตตวิโมกข์เป็นโคจรร่องรอยของผู้นั้นตามได้ยาก
เหมือนรอยเท้าของนกในอากาศ”
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 73

แฟน

“โอ๊ย! นี่มันอะไรเนี่ย!”
เสียงแหลมๆ ของหญิงสาวคนหนึ่งแผดดังทะลุขึ้นมา แม้มันจะไม่ใช่การตะโกนโหวกเหวกโวยวาย
อะไรมากมาย แต่มันก็ดังพอที่จะทิ่มพรวดเข้ามากระทบกับแก้วหูของผมผู้ซึ่งยืนอยู่ห่างมาไม่ไกลนัก
ผมหันไปมองต้นเสียง เธอคือหญิงสาวผู้เป็นเจ้าของท่อนขาเรียวยาวรูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวละเอียด
นวลเนียน ผมยาวสลวยย้อมสีนา�้ ตาลเข้มพลิว้ สยายตามแรงลมทะเล แต่งหน้าเบาๆ ให้พอมีสสี นั ดวงตากลมโต
หวานละมุน ริมฝีปากสีชมพูระเรือ่ เรียวเล็กได้รปู แต่อวบอิม่ การแต่งตัวดูดี เท่ ในสไตล์ทเี่ หมาะกับการมาเทีย่ ว
เกาะสมุยแบบนี้
ก็คือเป็นหญิงสาวสวยที่ลุคดีจนสังเกตได้เพียงในการมองปราดแรก!
ผมหันไปมองเพียงแว้บเดียวเพราะเสียงเธอมันแทรกมาเสียดรูหู แต่กไ็ ม่ได้เพ่งความสนใจไปให้มากนัก
ยกกล้อง Mirrorless แบบ Full Frame รุน่ ล่าสุดขึน้ มาเก็บภาพธรรมชาติสวยๆ บรรยากาศดีๆ ของหาดตลิง่ งาม
ต่อไป
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“โห่ย…ไม่เวิรค์ อ่ะ ท�าไมไม่ได้ซะที!” เสียงเธอคนเดิม
บ่นพรวดขึ้นมาอีก แต่ครั้งนี้ดูจะเพิ่มความดังกว่าครั้งที่แล้ว
เล็กน้อยจนฟังเหมือนจะเริ่มโวยวายด้วยความไม่พอใจ
ผมเหลือบไปมองอีกที เริ่มสงสัยว่าปัญหาของเธอ
คืออะไรกันแน่...
เธอก�าลังบ่นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแฟน
เขาเป็นชายร่างท้วมๆ ผิวออกน�้าตาลอ่อนๆ ใส่แว่นเชยๆ
เสือ้ ผ้าแม้จะดูวา่ เป็นเสือ้ ผ้าส�าหรับมาเทีย่ วทะเล แต่มนั กลับ
ท�าให้เขาดูเหมือนเด็กส่งน�้าแข็งตามร้านแถวนี้มากกว่า
ก็คอื เป็นชายหนุม่ ทีด่ ไู ม่คคู่ วรในการจะได้เธอคนนี้
มาเป็นแฟนเอาเสียเลย อันนีก้ ส็ งั เกตได้เพียงในการมองปราดแรก
เช่นกัน!
เขาก้มหน้าก้มตามะงุมมะงาหราง่วนอยูก่ บั หน้าจอ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในมือ ส่วนเธอก็มายืนอยู่ข้างๆ ชี้นิ้ว
โวยวายไปด้วยโดยไม่มีทีท่าจะหยุด
“ถ่ายยังไงเนี่ย! ไม่สวยสักรูป ลบให้หมดเลยนะ!”
ชายหนุม่ คนนัน้ ท�าตามอย่างว่าง่ายในขณะทีก่ ระเป๋าถือ
ของเธอก็ยังคล้องอยู่ในท่อนแขนของเขา
เห็นแค่นี้ผมก็รู้ทันที ทั้งสองเป็นแฟนกัน มาเที่ยว
เกาะสมุยทั้งทีหญิงสาวก็อยากมีรูปสวยๆ เก๋ๆ ไว้อวดไว้โม้
ผ่าน Facebook, Twitter, Instagram ให้เพือ่ นๆ อิจฉา ก็เลย
ให้ แ ฟนหนุ ่ ม หน้ า ตาท่ า ทางเฟอะฟะคอยตามถ่ า ยรู ป
พร้อมทัง้ ถือกระเป๋าให้ เธอจะได้ปน้ั หน้ากับโพสท่าได้สะดวกๆ
หน่อย
แต่ดูท่าทางผลงานถ่ายรูปของเขาจะไม่เข้าตาเธอ

ครัน้ พอเธอขึน้ ไปนัง่ บนโขดหินก้อนนัน้ และหันกลับมา
เท่านั้นแหละ เปลี่ยนไปราวคนละคน!
หญิงสาวยิ้มหวานสดใสไร้อารมณ์ขุ่นข้อง ผมพลิ้ว
ปลิวสยาย ร่องนิ้วเสยปัดผมที่ปลิวมาระหน้า จิกตา จือปาก
“โอเค เอาเลย!” เธอบอกแฟนหนุ่มที่ยกโทรศัพท์
สมาร์ทโฟนรอถ่ายอย่างรู้หน้าที่
ไม่กี่อึดใจต่อมา...
“เสร็จละ” เขาร้องบอกเธอ
รอยยิ้ ม หวานสดใสนั้ น วู บ หายไปจากใบหน้ า
อย่างรวดเร็วราวฟองคลืน่ ทีส่ าดกระทบหาดทราย กลายเป็น
สีหน้าแห่งความคลางแคลงและพร้อมเหวี่ยงระหว่างที่เดิน
กลับมาหาแฟนหนุ่ม
“เฮ้ย...เอาอีกแล้ว! ถ่ายรูปไม่เป็นเลยอ่ะ รูปแบบนี้
โพสต์ไปอายเค้าตายเลย หน้าก็มืด องค์ประกอบภาพก็ไม่ดี
แล้วไอ้เด็กฝรัง่ คนนัน้ น่ะให้มนั ติดมาในภาพท�าไม ท�าไมไม่รู้
จักเบี่ยงมุมหลบล่ะ!” เธอบ่นยับ
“ก็คิดว่าให้เห็นคนอื่นมั่งก็จะช่วยให้บรรยากาศ
มันดูมีชีวิตชีวา ไม่เหงาๆ ร้างๆ ไง”
“มันแย่งความสนใจไม่รู้หรือไง! เอาใหม่!”
“พี่คะ!”
เสียงเดิมดังขึน้ ผมหันไปมองอีกครัง้ ไม่แน่ใจว่าตัวเอง
เป็นคนที่ถูกเรียกหรือเปล่า
หญิงสาวขี้บ่นคนนั้นเดินช้าๆ เข้ามาหา...
เมื่อกี้เธอเรียกผมจริงๆ ว่ะ!
ขาเรียวๆ ค่อยๆ เยือ้ งย่างพาร่างเข้ามาใกล้ ยิง่ ท�าให้
ได้เห็นชัดๆ ว่าเธอเป็นหญิงสาวที่สวยไม่เบาเลยทีเดียว

เท่าไหร่!
“มา! เอาใหม่!” เธอบอกเขาด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด
หน้าเหวี่ยง คิ้วขมวด แล้วเดินกระแทกส้นไปยังโขดหิน
ก้อนหนึ่งริมหาด
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“มีอะไรครับ” ผมถาม เก็บยิ้มเขินๆ ไว้ไม่อยู่
“พีช่ ว่ ยถ่ายรูปให้หนูหน่อยสิ กล้องกับเลนส์พดี่ โู ปรฯ
ดี น่าจะถ่ายสวย นะคะ นะ... นะ...”
เสียงกับหน้าตาอ้อนๆ นั้น...
“ไม่ดีกว่านะ แฟนถ่ายให้อยู่นี่นา มันจะดูไม่ดีมั้ง”
“ขอดูรูปในกล้องที่พี่ถ่ายไปหน่อยสิ ได้มั้ยคะ?”
ผมกดปุม่ ด้านหลังกล้องดิจติ อล เลือ่ นให้เธอดูทลี ะรูป
ส่วนใหญ่เป็นรูปทัศนียภาพงามๆ ของเกาะสมุยแห่งนี้ มีบางรูป
ที่ผมถ่ายชีวิตผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือ
ชาวบ้านท้องถิ่น เลือกให้ชัตเตอร์จับช่วงจังหวะอิริยาบถ
ที่น่าสนใจและองค์ประกอบภาพสามารถเล่าเรื่องราว
ได้อย่างสวยงามในแต่ละรูป
ผ่านไปประมาณ 5 - 6 รูป อยู่ๆ เธอก็เอ่ยกับผม
ด้วยสีหน้าจริงจัง
“ถ้าหนูเลิกกับแฟนแล้วมาคบกับพี่...พี่จะถ่ายรูป
ให้หนูได้มั้ยคะ!”
“เฮ้ย!”
ผมตะลึงไปหลายวินาที! หูดับไม่ได้ยินอะไรอีก
เงิบงงใบ้แดกกับประโยคนั้น
เสียงเธอค่อยๆ ลอยกลับมาเข้าหูอีกครั้ง
“ถ้าได้พถี่ า่ ยให้ หนูจะได้มรี ปู สวยๆ ในเฟซให้คนอืน่
อิจฉาบ้าง แล้วเป็นแฟนกับคนถ่ายรูปเก่งๆ ก็โคตรเท่เลยอ่ะ”
เธอยิ้มร่าเริง แต่ผมยังงง
“งั้นลองดูก็ได้ แต่นี่เลิกได้เลยเหรอ” ผมถามเธอ
“งั้นพี่รอแป๊บ หนูไปเคลียร์ก่อน”
เธอผละไปคุยกับชายหนุ่มคนนั้น มันไม่ได้มีอะไร
รุนแรง ไม่มใี ครตีโพยตีพายโวยวายงีเ่ ง่า ดูเธอเป็นคนทีจ่ ดั การ
กับการเลิกราได้ค่อนข้างดีทีเดียว
ไอ้หนุ่มคนนั้นยอมเดินคอตกจากไปพร้อมๆ กับที่
เธอเดินกลับมาหาผม
“หนูเป็นแฟนพี่แล้วนะ!” เธอยิ้มร่า เป็นยิ้มที่เสน่ห์
ล้นทะลัก
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“จะให้ถ่ายรูปใช่มั้ย งั้นต้องเริ่มจากไปหามุมสวยๆ
ก่อน”
ผมและเธอเดินหลบผูค้ นทีข่ วักไขว่วนุ่ วายจนได้มาเจอ
มุมสวยริมหาดที่ต้นมะพร้าวโน้มลงแทบจะจุมพิตน�้าทะเล
สีเขียวอมฟ้าใสราวกระจก
ผมหันขวับไปหาเธอ เงื้อแขนวาดมือแหวกอากาศ
ดั ง หวื อ กระแทกลงไปบนใบหน้ า สวยๆ ของเธอเต็ ม ๆ
หนึ่งฉาด!
เพี้ยะ!
หน้าสวยๆ เหวี่ยงสะบัดตามแรงตบ! ร่างเธอ
ซวนถลา!
เธอตั้งตัวได้ หันกลับมา สีหน้าเต็มไปด้วยความ
ตื่นตระหนกและสับสน
ยังไม่ทนั จะมีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากเรียวปาก
อมชมพูคนู่ นั้ ผมบรรจงเหวีย่ งมือตบจนหน้าสะบัดไปอีกฉาด!
เธอทรุดลงไปนั่งกอง เลือดแดงสดไหลซิบ
“พีถ่ า่ ยรูปเก่งมากนะ...” ผมบอกเรียบๆ ขณะก้มลง
ไปกระชากให้เธอยืนขึ้น
“แต่พี่ชอบซ้อมผู้หญิงว่ะ!”
แว่บเดียวของเสี้ยววินาทีนั้น
เธอคิดถึงกล้องของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน...

บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจำกฉบับที่แล้ว)

ชุดที่ 2.4 อุปกรณ์ในการเขียนกลอน

การเขียนกลอนได้สะดวก และรวดเร็วก็ต้องสะสมอุปกรณ์ในการเขียนไว้มากพอสมควรทีเดียว ทันทีที่เขียนกลอน
ก็สามารถหยิบมาใช้ได้ทันเวลา เช่น ค�าไวพจน์ คือค�าที่มีรูปร่างต่างกันมีความหมายเหมือนกัน ค�าพวกนี้มีประโยชน์มาก
นอกจากช่วยในการสัมผัสแล้ว ยังช่วยไม่ให้เกิดซ�้ารูปในความหมายเดียวกันอีกด้วย เช่น ค�าว่า เมือง ได้แก่ ธานิน ธานี
นคร นคเรศ บุรินทร์ เป็นต้น นอกจากค�าไวพจน์แล้ว เราควรมีความรู้ด้านค�าราชาศัพท์ ค�าสุภาษิต ค�าพังเพย ส�านวนไทย
ศัพท์วรรณคดี ภาษาท้องถิ่น ศัพท์ศาสนา ศัพท์เทคนิคต่างๆ อีกด้วย
นอกจากมีความรูด้ งั กล่าวแล้ว คุณสมบัตปิ ระการส�าคัญของนักกลอนต้องมีความมานะอดทนไม่ทอ้ ถอยต้องหมัน่ ขยัน
เขียนกลอนอยูเ่ สมอ และต้องเป็นคนช่างคิดช่างฝัน หัดเป็นคนมีความรักเพราะความรักจะช่วยดลบันดาลใจให้คดิ ฝันได้มากทีส่ ดุ
ต้องอ่านหนังสือให้มาก เห็นและซึ้งในความงามของธรรมชาติ (ถ้าเห็นอะไรก็เฉยๆ ไม่ยินดียินร้ายจะเป็นนักกลอนได้ยาก)
ต้องรักและสนใจในศิลปะทุกชนิด เช่น วรรณคดี รูปปั้น ดนตรี จิตรกรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้
เป็นคนช่างคิดช่างฝันและมีจินตนาการผลงานของเราจึงมีความฝันและจินตนาการแฝงอยู่

ถาม ปกรณ์ส�ำคัญในกำรเขียนกลอนมีอะไรบ้ำง (อธิบำยมำให้เข้ำใจ)

(เฉลย ดูค�าตอบได้จากบทเรียนชุดที่ 2.4)
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ใบความรู้
ค�าไวพจน์หรือค�าทีม่ คี วามหมายอย่างเดียวกันซึง่ อาจใช้แทนกันได้ ดังนี้ เพือ่ ประโยชน์ในการสัมผัส
การบรรจุค�าให้พอดี ตามลักษณะบังคับและการเลือกใช้ค�าให้เหมาะสม
พระพุทธเจ้า
พระสากิยมุนี พระภควันต์ พระชินวร พระชินสีห์ พระตรีโลกนาถ พระผู้ทรงพระภาค
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระอรหัง พระสมณโคดม พระบรมศาสดา พระศากยมุนี พระพิชติ มาร
พระตถาคต พระโลกนาถ พระศรีสรรเพชญ์ พระสัพพัญญู พระบรมครู พระทศญาณ พระบรมครู
พระเจ้าแผ่นดิน
กษัตริย์ บพิตร ปิ่นเกล้า ภูบาล ภูธร ไท ไท้ นรินทร์ นฤนาถ นฤเบศ นฤบดี มหิดล ราชา อดิศวร
ภูเบศ ภูวนาถ ภูวไนย ภูมบิ าล ธรณินทร์ ภูมนิ ทร์ อธิราช จักริน นฤบาล นฤเบศร์ นโรดม นริศ นราธิเบศร์
ใจ
ใจ กมล แด ทรวงใน ทรวง มน มาน มโน รติ ฤดู ฤทัย อก อุระ หฤทัย
ผู้หญิง
กนิษฐา กัลยา กัญญา กลอยใจ โฉมยง โฉมฉาย ดรุณี ดวงสมร นงคราญ นงราม นงนาฏ
นงลักษณ์ นงพะงา นารี นฤมล นิรมล นุช บังอร พนิดา พะงา ภาคินี ยุพนิ ยุพยง เยาวมาลย์ เยาวลักษณ์
วนิดา วิมล สุดา อนงค์ อรไท อรนุช อัมพา อิตถี
คำาเปรียบเทียบ
อุปมา เสมือน ราวกับ ราว เหมือน พ่าง เพี้ยง กล คล้าย เฉก เช่น ดั่ง ดุจ เพียบ เทียม ประเล่ห์
ประหนึ่ง ปาน เปรียบด้วย
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ดอกไม้
กรรณิกา โกสุม กุสุม กุสุมาลย์ บุปผา บุปผชาติ บุหรัน บุหงา พเยีย พวงมาลา มาลัย มาลา
มาลี สมุน สุมาลี สุคันธชาติ ผกา
นำ้า
กระสินธ์ คงคา ชร ชล ชลธาร ชลธี ชลธิศ ชลาธร ชลาลัย ชโลทร ธาร ธารา นที มหรรณพ
ละหาน วาปี วารี สาคร สาคเรศ อุทก อุทกธารา สมุทร วาริน ตระพัง ตะพัง กระพับ สะพัง ทก
พระจันทร์
แข จันทร์ จันทร เดือน แถง นิสากร นิศานาถ นิศาบดี นิศารัตน์ บุหลัน มนทกานติ รัติกร อินทุ
โสม ศศิธร ศศี ศศิ วิธู รัชนีกร มาศ มา ปักษาธร พิธุ
พระอาทิตย์
ตะวัน ไถง ทินกร ทิพากร ทิวากร พันแสง ภาณุ ภาณุมาศ ภาสกร รพิ รพี รวี รังสิมันต์ รังสิมา
ร�าไพ วรุณ สุริยการ สุริยง สุริยา สุริเยศ สุริโย สุริยน อังศุมาลี อาภากร สูร สูรย์
โลก
ธรณี ธาตรี ปฐพี ปฐวี พสุธา พิภพ ภูมิ หล้า โลกธาตุ ธรา ด้าว ธราดล ไผท พสุธา ภูวะ ภูวดล
มหิ มหิดล เมทินี นินา โลกย อาจลา อุรพี โกษ
สวรรค์
สรวง สุคติ สุรบถ สุราลัย สุราโลก ทิน ไกวัล ดาวดึงส์ ยามะ ดุสิต นิมมานรดี โสฬส ปรนิม
มิตวสวัตตี สุขาวดี กระยาหงัน ไทวะ สุคติ

วิทยาจารย์ 33

ตอนที่ 3
กลวิธีในการเขียนกลอนแปด
จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกวิธีในการเขียนกลอนแปดได้
เนื้อหา

1. การตั้งชื่อ
2. การขึ้นต้น
3. การด�าเนินเรื่อง
4. การจบของกลอน
5. ส�านวนโวหาร

ชุดที่ 3.1 การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อบทกลอน นับว่าเป็นความสนใจอันดับแรกของผู้อ่านเป็นการเรียกร้องความสนใจ
โน้มน้าวความรู้สึก บ่งบอกคุณสมบัติในตัวของมันเอง ถ้าชื่อไม่ดี ไม่น่าสนใจก็อาจถูกมองข้ามไปก็ได้
ดังนัน้ ชือ่ จึงมีความส�าคัญเช่นกัน การตัง้ ชือ่ บทกลอนจึงควรค�านึงถึงสิง่ ต่อไปนีอ้ ยูด่ ว้ ย เช่น ต้องตรงกับ
เนือ้ หาของเรือ่ ง ไม่ใช่อา่ นเรือ่ งแล้วไปคนละทิศทางกันกับชือ่ เรือ่ ง ประการต่อมาต้องแปลกเด่น สะดุดใจ
แก่ผอู้ นื่ ใช้ภาษาง่ายๆ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ จ�าง่ายและไม่ซา�้ กับคนอืน่ บางครัง้ การตัง้ ชือ่ เรือ่ งให้ชวนสงสัย
ฉงนสนเท่ห์ เป็นปัญหาและขัดแย้งกัน ก็ชวนให้ติดตามอ่านเช่นกัน
เมือ่ ชือ่ มีความส�าคัญเป็นเบือ้ งต้นแล้ว ตัวอย่าง ชือ่ ของบทกลอนในยุคปัจจุบนั ก็พอยกตัวอย่าง
ได้ดังนี้
1. ตั้งชื่อที่มีความขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น บาปหวานและนิยายที่ไม่จบ ของ สุรศักดิ์
ศรีประพันธ์ หอมบาปตรงรอยต่อของ “ชมจันทร์” ความซื่อสัตย์ซึ่งบัดซบ ของ กรรณิการ์ หิรัญรัศมี
ชัยชนะของคนแพ้ ของ ประยอม ชองทอง
2. ตั้งชื่อจากสถานที่ หนทาง ภูเขา แม่น�้า ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ชื่อเฉพาะอื่นๆ แต่มักจะเติม
สร้อยค�าลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหมายและความสนใจ เช่น ต�านานวังน�้า ของ วาณิช จรุงกิจอนันต์
จากไทรโยคถึงชัยภูมิ ของ “อรญาณี” เขาใหญ่รอนแรมเกือบถึงนิรนั ดร์ ของ “ธารี” สีชงั ทีร่ กั ของ รังสรรค์
สัมมานนท์ จากลั่นลมถึงเจ้าพระยา ของ เยาวลักษณ์ แตงนาค
3. ตัง้ ชือ่ ให้ชวนสงสัย ฉงน สนเท่ห์ เช่น ปรารถนาในสายลม ของ คณิต โสพันธ์ ก้าวทีไ่ ม่พน้ ตัว
ของ สุรศักดิ์ ศรีประพันธ์ ภาพวาดทีย่ งั ไม่เสร็จ ของ “อุฬาริน” คนสองโบสถ์ ของ สัญญา ถิน่ วัฒนากุล
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4. ชื่อตัวเดียวก็ดูเก๋เด่น แปลกตา ตัวอย่างเช่น ขวัญ ของ สุพรรณี พูลพงษ์ ข้าว ของ
“วันตามณี” ขอ ของ รัชฏาภรณ์ ณ เมฆฟ้า เตือน ของ เพ็ญศรี บุณณา โถ ... ของ ปิยพันธ์ จัมปาสุต
หอม ของ ธัญญา ธัญญามาศ อยาก ของ “วันวร”
5. ยกกลอนวรรคใดวรรคหนึ่งที่มีใจความเด่น และครอบคลุมเนื้อหาในที่สุดในบทกลอน
มาเป็นชื่อบทกวี เช่น ไทยรักไทยเลือดไทยไม่ไหลหลั่ง ของ สายธาร ณ โนนไทย เมื่อเป็นคนให้เป็นคน
เช่นนั้น ของ “บรรณลิขิต”
6. ชื่อเกี่ยวกับ ฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ วันส�าคัญ เช่น ชีวิตใหม่ในปีใหม่ ของ “อักขรานุรักษ์”
สารทไทย ของ นิ่มนวล เวชปาน กระทงกับความรัก ของ วรนุช นครศรีฯ
7. ชื่อที่เป็นนามธรรม กลอนประเภทนี้มักเป็นกลอนที่แสดงออกด้านอารมณ์และความรู้สึก
ต่าง ๆ เช่น บทเพลงแห่งความคิดถึง ของ บุศรินทร์ ส�าเร็จผล ความจริงที่เพิ่งรู้ ของ ประเสริฐ จันค�า
จนถึงนิรันดร์ ของ จินตนา ปิ่นเฉลียว บนความผิดหวัง ของ เฉลิมศักดิ์ ศิลาพร ล�าน�าแห่งการรอคอย
ของ ชาติชาย แซ่อึ่ง สีซึ่งไม่เหมือนเดิม ของ ค�านวณ วงศ์สง่า
8. เป็นชื่อสุภาษิต ค�าพังเพย และส�านวนต่างๆ เช่น หวานคลื่น ของ “ชมจันทร์” กบเลือกนาย
ของ “ ธาราวลี” หนาวน�้าตา ของ กรรณิการ์ หิรัญรัศมี เทียนชีวิต ของ เพชรีย์ โพธิบุญธรรม

ถาม การตั้งชื่อของบทกลอนควรค�านึงถึงสิ่งใดบ้าง

(เฉลย ดูค�าตอบได้จากบทเรียนชุดที่ 3.1)
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา
บนทางเดินอันวกวน
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กระแสทัศน์กำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ถูกเรียกร้องมำ
ตัง
้ แต่พบว่ำคุณภำพของผูเ้ รียนตกต�ำ่ ลงเมือ
่ มีกำรประเมิน
ในระดับต่ำงๆ เพือ
่ ตรวจสอบในควำมรับผิดชอบทัง
้ ในเชิงระบบ
และกำรน� ำ หน้ ำ ที่ ข องครู ต ่ อ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
แต่ทว่ำตลอดระยะที่ผ่ำนมำของกำรตรวจสอบกลับชี้เป้ำ
ตรงมำทีห
่ น่วยงำนระดับปฏิบต
ั ิ คือ โรงเรียนกับผูป
้ ฏิบต
ั ิ คือ ครู
เสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนหน่วยงำนเบื้องบนในระดับนโยบำย
กับ “ผูบ
้ ริหำรระดับสูง” เอนไหวไปตำมกระแสกำรเปลีย
่ นแปลง

ตลอดระยะเวลาของการท�าหน้าที่ครูอันเป็นวิชาชีพชั้นสูงมามากกว่าสามทศวรรษ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงกระแสโลก ตอบสนองต่อการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และปัจจุบนั การปฏิรปู การศึกษาได้กา้ วสูก่ ารรองรับทัง้ ระบบการผลิตกระแสใหม่และ
ใช้ชีวิตทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางการแข่งขัน จึงมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลง
ด้วยให้ความส�าคัญด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ ทัง้ การจัดการเรียนการสอน
และการใช้เครื่องมือทันสมัยประกอบการเรียนการสอน ส่วนด้านโครงสร้างกลับเทอะทะ
ย้อนยุคด้วยสภาวการณ์ทางสังคมเป็นเงือ่ นไขส�าคัญในการยือ้ ยุด ด้วยเหตุมาจากโครงสร้าง
ของระบบเดิมที่มาจากกระแสการกระจายอ�านาจและการมีส่วนร่วม น�ามาซึ่งความล้มเหลว
ในเชิงบริหารจัดการภายใต้กลไกอุปถัมภ์บดิ เบีย้ วน�าพาสูค่ วามตกต�า่ ทางการศึกษาและองค์กร
ที่ขาดเอกภาพน�าไปสู่การทบทวนโครงสร้างและก่อรูปโครงสร้างใหม่สอดรับกับแนวทาง
อ�านาจนิยมฝ่ายอนุรกั ษ์เน้นระบบการสัง่ การเชือ่ มัน่ ในแนวทางในการมีสว่ นร่วมของคณาธิปไตย
“การบริหารระดับสูง” จะเห็นได้จากการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับ
การศึกษาไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
เกิดจากแรงผลักที่ไม่เชื่อมั่นต่อแนวทางการมีส่วนร่วมตามวิธีประชาธิปไตย การพังทลาย
ของภาคการมีสว่ นร่วมทีย่ ดึ โยงกับผูเ้ กีย่ วข้องโดยตรงอย่างการเลือกตัง้ คณะกรรมการในองค์
คณะบุคคลระดับต่างๆ น�ามาซึง่ ความน่ารังเกียจจนต้องใช้วธิ กี ารสรรหาทดแทนภายใต้กลไก
อุปถัมภ์ องค์คณะบุคคลในมิตใิ หม่จงึ ไม่แตกต่างไปจากองค์คณะตามพิธกี รรมและเมือ่ ทดลอง
ใช้ปญ
ั หาต่างๆ เกิดขึน้ จนมีเรือ่ งฟ้องร้องในศาลปกครองอยูเ่ ป็นระยะ ของ “มติพิธีกรรม”
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“มุ่งท�งานแยกส่วน
เพื่อพัฒนาองค์รวม
ของการพัฒนาบุคคล”

ด้วยหลักคิดตามแนวทางประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม
ซึง่ ขยายผลลงสูก่ ารออกแบบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเฉพาะ
ทางการศึกษาการจัดโครงสร้างทีส่ นองตอบต่อหลักดังกล่าว
ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ แม้บางครั้งผลของการ
มีส่วนร่วมน�ามาซึ่งความบิดเบี้ยวจนเป็นที่ครหาทางสังคม
ถึงพฤติกรรมขององค์คณะในเชิงลบ เช่น การเล่นพรรคเล่นพวก
การฉ้อฉล แต่ทกุ องค์คณะมิใช่มาจากตัวแทนของการมีสว่ นร่วม
เพียงฝ่ายเดียว หากแต่จะประกอบและยึดโยงกับการมีทมี่ า
จากผู้บริหารต�าแหน่งต่างๆ ร่วมด้วยทุกองค์คณะจึงมิใช่
ประเด็นหลักของการปฏิรูปหากจะชี้ว่า “คือความล้มเหลว
ทางการศึกษา”
ความล้มเหลวทางการศึกษาด้วยดัชนีชี้วัดของ
การประเมิน แม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของวิถีชีวิตบุคคล
ในอนาคตอีกยาวไกล แต่ในภาพรวมคือตัวชีว้ ดั ของการพัฒนา
ทีจ่ บั ต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างหนึง่ ในเวลานี้ออกมา
เป็นตัวเลขผลสัมฤทธิท์ ตี่ อ้ งรายงานให้สงั คมรับรูเ้ มือ่ เปรียบเทียบ
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“การท�งานแบบองค์รวม
แต่การพัฒนาแบบแยกส่วน”

ค่าการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอาเซียนยิ่ง ท�าให้สังคม
ตื่นตระหนกถึงความอ่อนด้อยจนแทบล้าหลังยิ่งท�าให้เกิด
การวิพากษ์ของการใช้เม็ดเงินมหาศาลเพือ่ พัฒนาทางการศึกษา
แต่ ก ลั บ ได้ ผ ลตอบแทนไม่ คุ ้ ม ค่ า เงิ น ที่ รั ฐ ลงทุ น ไป
เพื่อหวังพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาชาติ
การปฏิรปู การศึกษาทีผ่ า่ นมาแม้จะพยายามท�าให้เป็น
“วาระแห่ ง ชาติ ” ถื อ ว่ า เป็ น การให้ ค วามส� า คั ญ สู ง สุ ด
แต่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ทุกครั้ง หรือกระทั่ง
การปรับเปลี่ยนหลักสูตร และโครงสร้างครั้งแล้วครั้งเล่า
ไม่สามารถตอบโจทย์ทดี่ ไี ด้อนั เนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นดังกล่าว
เป็นเพียงการเปลีย่ นแปลงด้านรูปลักษณ์มไิ ด้แทรกซึมเข้าไป
ในกระบวนการปฏิบัติที่แท้จริง หากเป็นการเปลี่ยนถ่าย
ตามความต้ อ งการตามอ� า นาจการเมื อ งในแต่ ล ะยุ ค
โดยขาดการเตรียมความพร้อมในหน่วยปฏิบตั ิ มีความเหลือ่ มล�า้
ทีก่ ระจายทัว่ ไปตามพืน้ ทีช่ ายขอบ และด้วยอ�านาจทางการเมือง
มักท�างานตามสถานการณ์มากกว่าการยึดถือภารกิจส�าคัญ

”
ครูไทยท�าได้ทุกอย่าง

ยกเว้นสอนเด็ก
”

ทางการศึกษาคือการให้ความส�าคัญต่อการขัดการเรียนการสอน
ลดภาระที่มิใช่งานหลักออกไปจากโรงเรียน “คายกากทิ้ง
ให้เหลือแก่น” หากหน่วยเหนือทีม่ คี วามพยายามหยุดคิดให้
โรงเรียนท�า วางกรอบโรงเรียนคิดและท�าบนพื้นฐานของ
ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน และสังคม สามารถตอบโจทย์ของ
การพัฒนา คือการกระจายอ�านาจให้กับโรงเรียนมากขึ้น
มี อิสระทางวิชาการในการท�างานเพื่อการพัฒ นาผู้เรียน
ความเป็นนิตบิ คุ คลทางวิชาการ และการบริหาร โดยมีหน่วยบังคับ
บัญชาการก�ากับดูแลน่าจะเป็นทางออกได้
การปรับเปลีย่ นทางโครงสร้างจึงเป็นการปรับเปลีย่ น
โดยการท�าโรงเรียน (สถานศึกษา)ให้ใหญ่ขนึ้ และหน่วยงาน
ก�ากับดูแลให้เล็กลง คือการกระจายบุคลากรต่างๆ ลงสู่
หน่วยงานปฏิบตั ิ ภายใต้หลักคิดงานทุกอย่างเสร็จทีโ่ รงเรียน
เพื่อลดภาระของครูผู้ปฏิบัติและรวมไปถึงการลดภาระของ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง “มุ่งท�างาน
แยกส่วนเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ร วมของการพั ฒ นาบุ ค คล”

ซึง่ ในปัจจุบนั วิถขี องการปฏิบตั งิ านส่วนมากเป็น “การท�างาน
แบบองค์รวมแต่การพัฒนาแบบแยกส่วน” ผลของการปฏิบตั ิ
ดังกล่าว ครูผปู้ ฏิบตั งิ านจึงเป็นครบทุกเรือ่ ง เช่น ครูหมอ ครูกฬี า
ครูเกษตร ครูต�ารวจ ครูพยาบาล ฯลฯ จนสร้างวาทกรรม
การปฏิบัติหน้าที่ของครูว่า “ครูไทยท�าได้ทุกอย่าง ยกเว้น
สอนเด็ก”
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นก�าลัง
ส�าคัญของชาติต่อไปในอนาคตเป็นภารกิจหลักของคน
ในชาติ ที่ เ ป็ น เป้ า หมายร่ ว มกั น การปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด
สร้างวัฒนธรรมเพือ่ ก้าวไปข้างหน้าย่อมไต่ระดับเพือ่ คุณภาพ
รองรับการแข่งขันบนเวทีโลกภายใต้รากเหง้าของตนเอง
หากการพัฒนาเพียงเพือ่ สร้างโครงสร้างทีใ่ หญ่โต โดยหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติที่เป็นรากฐานส�าคัญยังอ่อนแอ ย่อมยาก
ที่ก้าวไปข้างหน้านอกจาก..เราทุกฝ่ายวกไปเวียนมาจนหา
ทางออกไม่เจอ
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ครูเล่าเรื่อง
ชูวงศ์ ฉายะจินดา

“ความทรงจํา”
อันความกรุ ณาปรานี
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ตอนสายวันนี้ ที่ห้องเรียนชั้น ม.4/5 เกิดมีเหตุการณ์ที่ก่อความขุ่นมัวให้อาจารย์ปริศนาที่เป็น
ครูประจ�าชั้นอย่างยิ่ง เมื่อนักเรียนในชั้นกลับมาเข้าห้องเรียนหลังจากชั่วโมงพลศึกษา ที่ทุกคนจะต้อง
เข้าแถวเดินเข้าแถวไปเรียนทีโ่ รงพละทีเ่ ป็นอาคารชัน้ เดียวหลังย่อม แยกต่างหากจากอาคารเรียน 4 ชัน้
หลังใหญ่ยาวที่บรรจุห้องเรียนชั้นมัธยมทั้งหมดไว้
จะมีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์สากลอีกชั่วโมงหนึ่ง ก่อนถึงเวลาพักเที่ยง บังเอิญเป็นวิชา
ของอาจารย์ปริศนาพอดี เมื่ออาจารย์เข้าห้องสอน ความรักใคร่ไยดีต่อศิษย์ทุกคนท�าให้อาจารย์
ไม่เอาแต่สอน สายตาทีแ่ จ่มใสของอาจารย์วยั ใกล้กลางคนมองกวาดไปทุกๆ ใบหน้าของศิษย์ทนี่ งั่ เป็นแถวๆ
เรียงรายอยู่เบื้องหน้า บอกตัวเองด้วยความรู้สึกห่วงใยเมื่อเห็นโต๊ะเรียนวาง 2 โต๊ะ
“วันนี้เด็กขาดไป 2 คน อารีกับสมจิตรป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ ยิ่งใกล้สอบมิดเทอม
อยู่แล้ว”
นักเรียนทั้งหมดในชั้นมี 28 คน มีอายุในราว 15 - 16 ปี ก�าลังอยู่ในวัยรุ่น เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ
ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ในสายตาของความรัก อาจารย์เห็นลูกศิษย์น่าเอ็นดูทุกคน มีดวงตาใสซื่อและ
มีใบหน้าแช่มชืน่ แสดงถึงจิตใจทีร่ า่ เริงเบิกบานสมวัย อาจารย์ปริศนาภูมใิ จในศิษย์ทงั้ ชัน้ ของเธอมาก
และมักจะน�าไปคุยอวดเพื่อนครูด้วยกันเสมอ
“เด็กห้องฉันน่ารักทุกคน ถึงจะไม่คอ่ ยเรียบร้อยเท่าไหร่ แต่กม็ พี นื้ ฐานจิตใจดีทกุ คน ไม่มหี รอก
เรื่องข่มเหงรังแกกัน มีแต่จะช่วยเหลือกันไม่ว่าเรื่องอะไร”
สายตาอาทรของอาจารย์ปริศนามองผ่านไปเจอใบหน้าที่เศร้าหมองแถมนัยน์ตาแดงๆ
ของจินตนานั่งอยู่ที่โต๊ะกลางห้อง มือของหล่อนถือปากกาแต่ไม่ได้จดค�าสอนของอาจารย์ลงสมุด
เหมือนเพื่อนๆ ที่ก�าลังจดยิกๆ กันทุกคน หล่อนถึงกับสะดุ้งสุดตัวเมื่อถูกอาจารย์ออกชื่อ
“เอ๊ะ จินตนา เธอเป็นอะไรน่ะ ร้องไห้ท�าไมจ๊ะ”
เพื่อนๆ ในชั้นพากันหันไปมองจินตนาเป็นตาเดียว ท�าให้เจ้าตัวฝืนยิ้มแหยๆ พึมพ�าปฏิเสธ
“เปล่าค่ะ อาจารย์ หนูไม่ได้เป็นอะไร…”
“อ้าวแล้วหนูร้องไห้ท�าไมล่ะ ดูซี น�า้ ตายังเต็มตาอยู่เลย”
“หนู…เอ่อ…หนูทา� ตังค์หาย 50 บาทค่ะอาจารย์ หนูตงั้ ใจจะเอามาซือ้ ไหมปักครอสติซส�าหรับ
ท�าการฝีมือชั่วโมงครูเบญจาค่ะ ถ้าหนูไม่มีเงินหนูกลัวครูเบญจาจะดุ เพราะหนูขอให้ครูช่วยซื้อไหม
มาให้ก่อนค่ะ” จินตนาสารภาพแกมเสียงสะอื้น น�้าตาไหลพรากจนต้องใช้หลังมือป้ายทิ้ง
“เธอท�าตังค์หายที่ไหน จินตนา ที่โรงเรียนนี่น่ะหรือ” อาจารย์ปริศนาถามย�้าอย่างกังวลที่สุด
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“ใช่ค่ะอาจารย์ หนูเอาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ค่ะ ตอนที่ไปเรียนพละ หนูกลัวกระเป๋าสตางค์
จะหล่นหายเลยเอาใส่ไว้ในกระเป๋านักเรียนพอกลับมาดูกไ็ ม่มเี งิน 50 บาทแล้วค่ะ มีแต่กระเป๋าสตางค์
เปล่าๆ”
ห้องเรียนตอนนี้เงียบกริบ เพราะนักเรียนทุกคนในชั้นพากันตั้งใจฟังเสียงเครือแกมสะอื้น
ของจินตนาขณะรายงานอาจารย์ “ถ้าเธอแน่ใจว่าเอาเงิน 50 บาทไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วมันหายไป
แบบนี้ก็ต้องแสดงว่ามีคนแอบหยิบไป” อาจารย์ปริศนาสรุปด้วยเสียงแห้งลง
กฎของโรงเรียนมีว่า ในขณะที่นักเรียนทั้งชั้นมิได้อยู่ในห้อง กรณีที่ไปเรียนวิชาอื่นที่ต้อง
มีห้องเรียนพิเศษ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ หรือ พลศึกษา หรืออกไปรับประทานอาหารกลางวัน
ประตูห้องเรียนจะถูกปิดไว้ เพื่อความปลอดภัยของสมบัติส่วนตัวของนักเรียนที่ต่างทิ้งไว้ในห้อง
ดังนัน้ การทีเ่ งิน 50 บาทของจินตนาหายไปคราวนี้ จึงจะต้องไม่ใช่การกระท�าของคนภายนอก
อาจารย์ปริศนาปรารภกับตนเองด้วยความร้อนใจยิ่งยวด เธอนึกไม่ถึงว่าเรื่องท�านองนี้จะมาเกิดขึ้น
ในชัน้ ของเธอ จริงอยูเ่ งิน 50 บาทนี้ ไม่ใช่จา� นวนมากมายอะไร แต่ความส�าคัญไม่ได้อยูท่ จี่ า� นวนเงินมาก
หรือน้อย เรื่องที่เกิดขึ้นนี้บอกให้รู้ว่า ท่ามกลางศิษย์ที่อาจารย์ทุ่มเทใจให้นี้ มีอยู่อย่างน้อยก็หนึ่งคน
ที่มีนิสัยไม่ซื่อสัตย์ชอบลักเล็กขโมยน้อย เสียแรงที่อาจารย์เคยเที่ยวคุยโอ้อวดไว้เสียทั่วโรงเรียน
แต่ปญ
ั หาแรกทีร่ อแก้ คือ ศิษย์ทเี่ ป็นเจ้าทุกข์ อาจารย์ตอ้ งปลอบศิษย์เคราะห์รา้ ยของเธอก่อน
“เดี๋ยวครูจะไปเอาเงิน 50 บาทมาให้ เธอไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกนะ จินตนา”
ค�าปลอบนั้นกลับท�าให้จินตนาออกอาการเป็นทุกข์ยิ่งขึ้น
“โอ หนูรบกวนอาจารย์ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะหนูเลินเล่อเองเงินถึงได้หาย”
“งั้นเอาอย่างนี้แล้วกัน” อาจารย์ปริศนากวาดตามองหน้านักเรียนทุกคนในห้องเรียน ตอนนี้
สายตาของเธอไม่แจ่มใสเหมือนตอนเมื่อแรกเข้าห้องสอน มีความกังวลแฝงอยู่ แต่ก็ยังฉายแสง
แห่งความเมตตารักใคร่ อย่างเดิมไม่ผิดเพี้ยน เธอกล่าวกับทุกคนว่า
“ตามเหตุผลทีว่ า่ จะไม่มใี ครเข้ามาในห้องเรียนของเราได้ในเวลาทีพ่ วกเราไม่อยูเ่ พราะฉะนัน้
เมื่อเงินของจินตนาหายไป ครูก็อดคิดไม่ได้ว่าอาจจะเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งที่เผลอหยิบมันออกไป
จากกระเป๋าของจินตนา” อาจารย์เว้นระยะ กวาดตามองทุกใบหน้าอีกครั้ง เธอรู้สึกเสียใจที่ดวงตา
ทุกคู่กล้ามองสบตาเธอ ด้วยแววตาใสซื่อปราศจากพิรุธแม้เพียงเล็กน้อย
“ถ้าไม่มใี ครหยิบมันไปจริงๆ ครูกค็ ดิ ว่าเธอคงจะไม่ได้ตงั้ ใจขโมยเงินนัน้ มาถึงตอนนีเ้ ธอก็เห็นแล้วว่า
การกระท�าของเธอท�าให้จนิ ตนาต้องเดือดร้อนมาก เพราะฉะนัน้ ครูจะให้โอกาสเปลีย่ นใจนะ ถ้าเธอคิด
จะคืนเงิน 50 บาทให้จินตนา เธอก็ท�าได้ง่ายๆ โดยจะไม่มีใครรู้เลยว่าเธอเอาเงินนั้นไป และกลับใจ
เอามาคืน” อาจารย์เว้นระยะก่อนจะกล่าวต่อไปอีก
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“หลังพักเทีย่ ง ก่อนจะเริม่ เรียนชัว่ โมงบ่าย ครูจะขอให้พวกเราเข้าแถวเข้ามาในห้องเรียนทีละคน
เราจะปิดประตูห้องทั้ง 2 ประตูนะ แล้วให้เธอแต่ละคนเดินเข้ามาทางประตูหน้าและเดินออกไป
ทางประตูหลัง โดยใช้เวลาอยูใ่ นห้องนีค้ นละ 1 นาที ด้วยวิธนี ถี้ า้ ใครเอาเงินของจินตนาไปและเห็นใจว่า
เจ้าของเดือดร้อนจึงคิดจะคืนเงินนัน้ ก็จะได้มเี วลาเอาเงินใส่คนื ในกระเป๋าของจินตนาโดยทีค่ นอืน่ ไม่รเู้ ลย
เพราะเราอยู่ในห้องนานเท่าๆ กัน”
อาจารย์ซอ้ มความเข้าใจกับทุกๆ คน แล้วจึงปล่อยเด็กๆ ออกไปทานอาหารกลางวันกันก่อนเทีย่ ง
และนัดให้ทุกคนรีบกลับมาก่อนเวลาเข้าเรียนตอนชั่วโมงบ่ายสักครึ่งชั่วโมง เพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติ
ตามแผนของอาจารย์
จินตนาคนต้นเหตุกินข้าวไม่ลงเลยมื้อนี้ ทั้งๆ ที่อาหารในปิ่นโตวันนี้เป็นข้าวกับปลาดุกฟูและ
ย�ามะม่วงของโปรด ยิง่ เห็นเพือ่ นร่วมชัน้ พากันแยกตัวไปซุบซิบอะไรกันอย่างเป็นความลับโดยไม่ชวน
หล่อนไปร่วมวงด้วยก็ยงิ่ เสียใจ คิดว่าตัวเองไม่ควรท�าให้เพือ่ นฝูงเกลียดน�า้ หน้าเลยแต่ในใจหล่อนก็ไม่เคย
คิดจะให้เพือ่ นๆ พลอยเดือนร้อน นีเ่ พราะหล่อนเก็บอารมณ์ไม่อยูท่ า� ให้อาจารย์สงั เกตเห็นเรือ่ งจึงเปิดเผยขึน้
ยิ่งคิดน�้าตาก็พานจะไหลออกมาอีก
ประสบศรีหัวหน้าชั้นรีบเข้ามาปลอบ
“เธอไม่ตอ้ งวอรีห่ รอกนะ จินต์ ฉันแน่ใจพันเปอร์เซ็นต์เลยว่าใครทีเ่ อาเงินของเธอไปมันจะต้อง
คืนให้เธอแน่ๆ พวกเรารักเธอกันทุกคนเห็นเธอร้องไห้พวกเราก็แทบจะร้องตามกันอยู่แล้ว”
จินตนาเลยน�้าตาร่วงมาอีก
“ฉันไม่ได้เป็นทุกข์เรื่องเงินหรอกที่หายเท่ากับเสียใจที่ท�าให้พวกเพื่อนๆ ต้องมาพลอยยุ่งยาก
ด้วยหรอก ฉันอยากจะห้ามอาจารย์ไม่ให้ต้องมีการคืนเงินด้วยวิธีนี้แต่ก็ไม่กล้า”
ประสบศรีกลับหัวเราะร่าเริง
“ก็ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรสักนิด สนุกดีซะอีกได้ลุกขึ้นมาท�าอะไรแปลกๆ อาจารย์เข้าใจคิดวิธี
ที่จะไม่ให้เราง่วงชั่วโมงบ่ายไง ความตื่นเต้นจะท�าให้ตาสว่าง”
อีกครึ่งชั่วโมงจะบ่ายโมง เด็กทั้งชั้น ม.4/5 ก็มาเตรียมตัวเข้าแถวหน้าห้องที่ปิดประตูไว้แล้ว
ทั้ง 2 ประตู จินตนาไม่ได้เข้าแถวกับเขาด้วย หล่อนถูกอาจารย์เรียกให้มายืนข้างๆ คอยดูผล สายตา
ของจินตนามองหน้าเพื่อนๆ ที่เดินอมยิ้มเข้าไปห้องทีละคนอย่างวิงวอนขอโทษที่ท�าให้ต้องมาพลอย
วุ่นวายกับเรื่องเงินหายของหล่อน แต่เพื่อนๆ ไม่เห็นมีใครท�าหน้าขุ่นเคือง กลับท�าหน้าเป็นเหมือน
จะเห็นเป็นเรื่องข�ากันทุกคน
ครึง่ ชัว่ โมงต่อมา ทัง้ ชัน้ ก็เดินผ่านออกมาทางประตูหลังหมดทุกคน อาจารย์ปริศนาบอกจินตนา
ให้เข้าไปลองเปิดกระเป๋าสตางค์ดู เผื่อว่าใครที่หยิบเงินไปจะกลับใจน�าเงินมาคืน
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จินตนาหายเข้าไปในห้อง ไม่ถึงอึดใจก็ส่งเสียงอุทานออกมา
“ได้เงินคืนแล้วค่ะ อาจารย์ขา โอ๊ย…ตายจริง… ” เสียงร้องต่อท้ายของจินตนาท�าให้อาจารย์รบี เดิน
เข้าไปในห้อง พวกนักเรียนทั้งชั้นก็พากันกรูเกรียวตามเข้าไปด้วย
ทุกคนมองเห็นจินตนาชูธนบัตรฉบับละ 50 บาท ถึง 2 ฉบับอยูใ่ นมือ ท�าหน้าเลิก่ ลัก่ แบบพูดไม่ออก
อาจารย์ปริศนาจึงถามขึ้นอย่างแปลกใจสุดสุด
“อะไร ไหนจินตนาว่าเงินหายแค่ 50 บาทไม่ใช่รึ แต่ทา� ไมเกิดมีคนเอามาคืนตั้ง 100 บาทล่ะ”
“หนู…เอ่อ…เพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้เองค่ะ อาจารย์ ว่าหนูใส่เงิน 50 บาท ไว้ในถุงผ้าที่จะท�าการฝีมือ
จะได้เอาให้ครูเบญจา แต่หนูลืมไปคิดว่าเอาใส่กระเป๋าตังค์ค่ะ ” จินตนาอธิบายละล�่าละลัก ยังคงชูธนบัตร
50 บาทในมืออย่างงง “หนูไม่ทราบว่าใครเอาใบละ 50 ใบนี้มาใส่กระเป๋าตังค์หนู ไม่ใช่เงินของหนูหรอกค่ะ”
อาจารย์ปริศนายิม้ ออกมาได้ รูส้ กึ หัวใจเต้นขึน้ มาทันที ในทีส่ ดุ ความภาคภูมใิ จในตัวศิษย์รกั ของเธอ
ก็ได้กลับคืนมาอีกครั้ง เธอรับธนบัตรใบละ 50 บาท ฉบับนั้นมาจากมือจินตนาแล้วก็เหลียวมองหน้าใสๆ
ที่พากันยืนล้อมเธออยู่ ถามด้วยเสียงหัวเราะว่า
“เอ้านี่เงินของใคร รับมาซะดีๆ นะ ไม่งั้นครูจะให้พวกเธอเดินเข้าแถวกลับมาทีละคนอีกรอบหนึ่ง
จะได้มาหยิบเงินไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นเงินของใครไงล่ะ ”
มุกของอาจารย์เรียกเสียงฮาตรึมจากเด็กๆ ทั้งชั้น ต่างคนต่างสะกิดเกี่ยงงอนกันอยู่ครู่หนึ่ง ลงท้าย
ประสบศรีผู้เป็นหัวหน้าชั้นเป็นคนเอ่ยปากสารภาพว่า
“พวกหนูสงสารจินต์ กลัวเขาจะไม่มเี งินไปให้คา่ ไหมครูเบญจา พวกหนูเลยเข้าหุน้ กันคนละ 2 บาท
ค่ะอาจารย์ พวกเรามาวันนี้กัน 25 คนก็ได้เงิน 50 บาทพอดี แล้วหนูก็เอาไปแลกที่บูธข้าวแกงค่ะ”
ค�าตอบนัน้ ท�าให้อาจารย์ซงึ้ น�า้ ใจศิษย์ทงั้ ชัน้ จนไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยค�า รูแ้ ต่วา่ เธอจะมีเรือ่ งไปคุยอวด
ความน่ารักของศิษย์ในชั้นของเธออีกแล้ว ส่วนจินตนาน�้าตาคลออีกครั้ง หล่อนได้แต่เข้าไปกอดเพื่อนๆ
ทีละคนแทนค�าขอบใจ

ทีม่ า : หนังสือภาพแห่งความทรงจ�า รวมเรือ่ งสัน้ ทีค่ รบวงจรของ “ครู” บริษทั ส.พิจติ รการพิมพ์ จ�ากัด (143 – 150)
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว

การจัด
การศึกษา
ฐานชุมชน
Community Based
Education Management
= CBEM

(ตอนที่ 1)
บทนำา
แนวคิดเรื่อง กำรจัดกำรศึกษำโดยองค์กรในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นแนวควำมคิดที่มีมำนำนแล้ว รูปแบบที่คุ้นเคยคือ
กำรจัดกำรศึกษำโดยควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน – วัด – โรงเรียน หรือที่เรียกย่อๆ ว่ำ บวร ผลกำรจัดกำรศึกษำโดยควำมร่วมมือ
ขององค์กรหลักทัง้ สำมของชุมชนแบบนี้ ส่วนคดีคงมีอยูบ่ ำ้ งโดยเฉพำะประเด็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำทีต่ งั้ อยูใ่ นชุมชน และประเด็นกำรระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรพัฒนำอย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีกำรน�ำแนวคิดและหลักกำรบริหำร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School Based Management) ตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำร แต่สำระของกระบวนกำร
เรียนรู้ (Educational Substance Process) ก็ยังคงเหมือนเดิม จุดหมำยหรือผลของกำรศึกษำก็ไม่ได้แตกต่ำงไปจำกเดิม
ซึ่งคุณหมอประเวศ วะสี เห็นว่ำ เป็นเพรำะสภำพแนวคิด ที่ฝังแน่นในกำรจัดกำรเรียนรู้ ยังเป็นกำรเอำเนื้อหำวิชำเป็นตัวตั้ง ไม่ได้
เอำควำมจริงของชีวิตและกำรอยู่ร่วมกัน หรือเอำสังคมเป็นตัวตั้ง ท�ำให้กำรศึกษำอยู่นอกสังคม ไม่เข้ำใจว่ำสังคมมีปัญหำอะไร
กำรศึกษำไม่ได้รว่ มทุกข์รว่ มสุข ไม่รว่ มแก้ปญ
ั ญำ อ่อนแอทำงปัญญำ ทัง้ ๆ ทีส่ งั คมปัจจุบนั เป็นระบบทีซ่ บั ซ้อน เชือ่ มโยง เปลีย่ นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว ยำกต่อควำมเข้ำใจ และยำกต่อกำรจัดกำรให้เกิดควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสมดุล และประเทศไทยยังไม่มสี มรรถนะเพียงพอ
ทีจ่ ะเผชิญกับควำมซับซ้อน และควำมยำกของปัญหำสังคมปัจจุบนั เรือ่ งทีย่ ำกและซับซ้อนจะต้องใช้ควำมรูแ้ ละปัญญำเข้ำไปแก้ไข
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กำรสร้ำงสังคมควำมรู้และสังคมภูมิปัญญำ คือแนวทำงส�ำคัญของแผนส�ำคัญกำรศึกษำแห่งชำติ (ส�ำนักงำนเลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ 2552) แต่สงั คมภูมปิ ญ
ั ญำและสังคมควำมรูท้ แี่ ท้จริงควรมำจำก ฐำนรำกของสังคม และกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร
ต้องเอำพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ เพรำะชุมชนคือรำกฐำนของประเทศ ถ้ำชุมชนทัง้ หมดเข้มแข็งทุกด้ำน ทัง้ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ กำรศึกษำ ประชำธิปไตย ประเทศไทยก็จะมั่นคง (ประเวศ วะสี 2555 : 2)
ข้อเสนอ (Proposition) กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ฐำนชุมชน (Community Based Education Management = CBEM)
หรือกำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชนมีเป้ำหมำยและขอบเขตกำรเรียนรู้กว้ำงขวำง เป็นกำรเรียนรู้กำรสร้ำงฐำนรำกของชีวิตให้มั่นคง
เพิ่มพูนควำมรู้ รักษำควำมดี ยึดหลักท�ำเพื่อส่วนรวม หมั่นฝึกหัดฝึกฝน ไม่ท�ำร้ำยตนเอง ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ตนเองและ
ผู้อื่น แม้ในช่วงชีวิตจะล้มลุกคลุกคลำน แต่หำกรำกฐำนมั่นคง กำรก่อร่ำงสร้ำงตัวคงมิใช่เรื่องเกินเอื้อม (นฤตย์ เสกธีระ 2555: 13)
กำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ฐำนชุมชนหรือกำรศึกษำฐำนรำกแบบมีสว่ นร่วมขององค์กรในชุมชน นับเป็นทำงเลือกจุดเปลีย่ นประเทศไทย
บทควำมนี้ผู้เขียนมุ่งที่จะส�ำรวจและน�ำเสนอแนวคิด หลักกำร แนวทำงและประสบกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำ
โดยใช้ฐำนชุมชน จำกเอกสำร งำนวิจัย และข้อมูลกำรปฏิบัติในชุมชน จำกโครงกำรน�ำร่องของกำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
ขององค์กรในชุมชน เพือ่ สุขภำวะคนไทย เป็นโครงกำรทีไ่ ด้รบั ควำมสนับสนุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
(สสส.) และมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวควำมคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน
กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน หรือจัดกำรศึกษำโดยใช้ฐำนชุมชนมีแนวควำมคิดต่อประเด็นพัฒนำกำรของกำรจัดกำรศึกษำ
ในระบบของไทยว่ำโรงเรียนหรือสถำนศึกษำเป็นแหล่งผลิตขนำดใหญ่ สถำนศึกษำเป็นกลไกกำรพัฒนำคนและพัฒนำประเทศ
ให้ก้ำวทันโลก กำรศึกษำท�ำให้คนไทยรู้เท่ำทันประเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และในสังคมแข่งขัน คนไทยให้ควำมส�ำคัญ
ต่อกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ และใช้ควำมรูเ้ ป็นเครือ่ งมือพัฒนำคุณภำพชีวติ สำมำรถใช้ควำมรูจ้ ดั กำรตนเองได้เพิม่ มำกขึน้ แต่ในทำงกลับกัน
แบบแผนกำรจัดกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำได้แยกคนออกจำกชุมชน สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญำณของควำมเป็นท้องถิน่ จนลืมรำกเหง้ำ
วิถชี วี ติ และควำมเป็นตัวตนเกือบสิน้ เชิง แยกกำรศึกษำออกจำกครอบครัว ชุมชน ท้องถิน่ วัด ศำสนสถำน ทีม่ บี รรพบุรษุ ธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรมเป็นกลไกเชื่อมโยงให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (พิณสุดำ สิริธรังศรี 2555: 12)
หำกมองในภำพกว้ำงที่เกี่ยวกับอนำคตด้ำนสังคมกับกำรศึกษำ กลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ จะถูกละเลย
และทอดทิง้ โดยระบบกำรแข่งขันคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะลดลง เด็กและเยำวชนให้ควำมส�ำคัญในโลกของตนเอง
จะห่ำงเหินและละเลยบุพกำรี บรรพชนและควำมเป็นไปของสังคม (ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 2552 : 21) เพรำะโลกกว้ำงขวำง
ของผู้เรียนถูกจ�ำกัดให้แคบลง (พิณสุดำ สิริธรังศรี 2555 : 12) เป็นกำรศึกษำเดินตำมรอยตะวันตก แบบต่อท่อควำมรู้ กำรศึกษำ
แบบท่องจ�ำต�ำรำ เน้นกำรท่องหนังสือแต่ไม่เน้นกำรเรียนรู้วิถีชีวิต (ประเวศ วะสี 2553) ทำงออกของกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว คือ
ทำงเลือกกำรศึกษำฐำนชุมชน แนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชนมีสำระส�ำคัญโดยสังเขปดังนี้ (วรำกรณ์ สำมโกเศศ และคณะ
2553 : ก - ค และ ประเวศ วะสี 2555 : 2)
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1

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นระบบกำรศึกษำทำงเลือกของภำคประชำชน ทีใ่ ห้ควำมส�ำคัญ
กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทีฐ่ ำนรำก ทีจ่ ำ� เป็นต้องเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกำรจัดกำรศึกษำทัง้ ระบบ
โดยให้ควำมส�ำคัญกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น สถำบันศำสนำ เอกชน องค์กรเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และองค์กรอืน่ ของประชำชน เพือ่ เติมเต็มกำรจัดกำรศึกษำที่ด�ำเนิน
อยู่ในปัจจุบัน เพื่อน�ำไปสู่สุขภำวะของคนไทย ทั้งทำงด้ำนสติปัญญำ จิตใจ ร่ำงกำยและสังคม

2

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรศึกษำทีเ่ ชือ่ ว่ำ ทุกคนมีศกั ยภำพทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ บนหลักกำรศึกษำ
เพื่อมวลชนและมวลชนเพือ่ กำรศึกษำช่วยกันท�ำให้กำรศึกษำเป็นกลไกปลูกฝัง และพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ทบี่ รู ณำกำรเข้ำกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรม รำกเหง้ำ ประวัตศิ ำสตร์ ชุมชน ท้องถิน่
และประเทศชำติ

3

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรศึกษำทีเ่ อำ “ชีวติ เป็นตัวตัง้ ” แทนกำรเอำ “วิชาเป็นตัวตัง้ ”
ตำมแบบแผนเดิม โดยมีจุดมุ่งหมำยให้ผู้เรียนได้รับทั้งควำมรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
จริยธรรม รูปแบบกำรศึกษำเป็นกำรศึกษำระบบเปิด ที่บูรณำกำรทั้งกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทีท่ กุ คนมีสทิ ธิ เพือ่ ทีจ่ ะให้ควำมเห็น หรือเข้ำไปมีสว่ นร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกำรศึกษำที่ฟังเสียงประชำชน
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4

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรศึกษำทีส่ ำมำรถรองรับผูจ้ บกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน ทีไ่ ม่ประสงค์
เข้ำรับกำรศึกษำในระบบ แต่สำมำรถศึกษำต่อด้วยกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย โดยได้รบั กำรสนับสนุนจำกรัฐและกำรยอมรับจำกสังคม ผูจ้ บกำรศึกษำสำมำรถเลือกรับ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ และกำรอำชีวศึกษำ หรือเลือกทีจ่ ะมีอำชีพอิสระ มีสถำนประกอบกำร
และหำกต้องกำรกลับเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบก็สำมำรถเทียบควำมรู้และประสบกำรณ์
โดยองค์กรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ ที่สำมำรถเชื่อมโยงองค์รวม

5

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรเพิ่มควำมส�ำคัญของเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชนท้องถิน่ ชุมชนท้องถิน่ สถำบันศำสนำและสถำบันสังคมอืน่ ๆ โดยเฉพำะสถำบันครอบครัว
ต้องหันมำให้ควำมส�ำคัญกับเยำวชนและบุตรหลำนโดยร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
มำรยำท ประเพณีและวัฒนธรรมภำยในครอบครัวและชุมชน โดยรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเสริมสร้ำงครอบครัวเข้มแข็ง เป็นฐำนรำกของสังคม

6

กำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นกำรเรียนรู้ร่วมกันในกำรปฏิบัติ
(Interactive Learning Through Action) กระบวนชุมชนคือ หัวใจของกำรพัฒนำ แผนกำร
พัฒนำของชุมชนเป็นแผนอย่ำงบูรณำกำร คือ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
สุขภำพ กำรศึกษำ และประชำธิปไตย เพรำะชือ่ ว่ำ กำรเรียนรูร้ ว่ มกันในกำรปฏิบตั ิ จะน�ำไปสูช่ วี ติ
และกำรอยู่ร่วมกันที่ดี เป็นกำรเรียนรู้ที่ส�ำคัญที่สุด ไม่ใช่กำรท่องวิชำ กำรเรียนรู้ร่วมกัน ในกำร
ปฏิบัติท�ำให้ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมพัฒนำอย่ำงบูรณำกำร

จะเห็นว่ำแนวคิดในกำรจัดกำรศึกษำฐำนชุมชน เป็นกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกที่มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งฐำนรำกที่จ�ำเป็น
โดยภำคประชำชน เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ เป็นกำรศึกษำที่เอำชีวิตเป็นตัวตั้ง เพื่อสุขภำวะทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำและ
สังคม เป็นกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐและท้องถิ่น ชุมชนช่วยกันท�ำให้กำรศึกษำเป็นกลไก
ปลูกฝังคุณค่ำและชีวิตที่ดีงำม เพรำะกระบวนกำรชุมชน คือหัวใจของกำรพัฒนำ โดยมีหลักกำรและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ดังหัวข้อต่อไป
( อ่ำนต่อฉบับหน้ำ )
ที่มำ : หนังสือหลักบริหำรกำรศึกษำ บรรณำธิกำร ดร.จักรพรรดิ วะทำ ส�ำนักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด ( 79 – 89)
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( ต่อจำกฉบับที่แล้ว )
กรณีศึกษา

รศ.ดร.ภาวิณี ศรีสุขพัฒนานันท์

นักวิจัยจะตองระบุใหชัดวากรณีที่เลือกศึกษานั้นมีลักษณะที่แสดงความเปนเอกลักษณะ
ในตัวอยางไร หรือมีลักษณะเปนแบบฉบับอยางไร สามารถเขียนบรรยายได กระบวนการเลือกที่จะทํา
ใหเกิดประโยชน คือ ทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัยซ้ํา ๆ จะชวยนักวิจัยมีจุดยึดที่มั่นคงวาการมองหากรณี
และหลักฐานเพื่อการคนหาความชัดเจนตามประเด็นที่มงหมายไว
ุ
การเลือกกรณีศึกษาที่เปนกรณีเดียวหรือหลายกรณีเปนประเด็นสําคัญ เพราะจะไดกําหนด
หนวยวิเคราะหไดถูกตอง เชน การศึกษากรณีทเี่ ปนหนวยงานในองคกรหนึ่ง หรือโรงเรียนหนึ่ง ซึ่งแสดงถึง
การมีหนวยวิเคราะหอยางนอยสองระดับ ไดแก ระดับผูปฏิบัติ และระดับผูบริหาร ซึ่งจะเห็นการเพิ่ม
ความซับซอนและขนาดของขอมูลที่ตองเก็บและวิเคราะห
จุดเดนของการวิจัยกรณี คือการใชแหลงขอมูลและวิธีการเก็บขอมูลที่หลากหลาย นักวิจัย
จะระบุลวงหนาวาหลักฐานอะไรที่ตองเก็บมาวิเคราะหบาง และวิธีวิเคราะหกําหนดไวลวงหนาเชนกัน
เพื่อตอบคํ าถามวิจั ย ขอมูลมีทั้ งขอมูลเชิง คุณภาพ และขอมูลเชิง ปริมาณตามหลักฐานที่ตองการ
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลมีความหลากหลายทั้งการสํารวจ การสัมภาษณ และการทบทวนหรือวิเคราะห
เอกสาร การสังเกต ตลอดจนการเก็บขอมูลที่เปนวัตถุ
นักวิจัยจะตองออกแบบการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และเปนวิธีการที่ถูกตองตลอดชวงเวลา
ของการออกแบบ นักวิจัยตองทําดวยความมุงมั่นที่จะสรางงานวิจัยที่ดี มีคุณภาพทั้งดานความตรงภายใน
ความตรงภายนอกและนาเชื่อถือดวย การสรางความตรงตองมีขอมูลจากการวัดที่ถูกตองตามมโนทัศนที่ศึกษา
สําหรับความตรงภายใน (Internal validity) แสดงใหเห็นวาภายใตสถานการณเฉพาะๆ จะเชื่อมโยง
ไปยังอีกสถานการณหนึ่ง และตองใชหลักฐานหลายๆ ชิ้น จากแหลงตางๆ เพื่อทําใหเห็นความจริงที่เสาะหา
นักวิจยั พยายามสรางหวงโซหลักฐานตามหาความจริงตรวจสอบยอนไปยอนมา
สวนความตรงภายนอก (external validity) เปนสิง่ ที่สะทอนวาขอคนพบสามารถอธิบายแผขยาย
ไปยังกรณีอื่นหรือไม อยางไร ถาขอคนพบสามารถอธิบายไดกวางไกล มากผูคน หลากพื้นที่ อยาง
นาเชื่อถือ ความตรงภายนอกของการวิจยั นัน้ ๆ ก็ยงิ่ มาก เทคนิคทีใ่ ชทีท่ าํ ใหเกิดความตรงภายนอกสูงทีพ่ บ
เชน การตรวจสอบกรณีศึกษาแบบไขว(cross-case examination) และการตรวจสอบภายในกรณี
(within-case examination) รวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ความนาเชื่อถือ หมายถึง ความคงเสนคงวา ความถูกตอง และความคมชัดของการวัดผล
ภายในงานวิจัยนั้น ทําใหการตรวจสอบผลดวยกระบวนการที่ใชในการวิจัยนั้นทําไดอีก การออกแบบ
การวิจัยกรณีศึกษาที่รอบคอบจะสรางความมั่นใจ รายงานเปนเอกสารที่ดีและสามารถนําไปทําซ้ํา
และไดผลเหมือนเดิม
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3 รยม าร บ อม
การวิจัยกรณีเปนกระบวนการสรางขอมูลมากมายจากการเจาะจงแหลงขอมูลลวงหนาทั้งหมด
ดังนั้น จะตองมีระบบการจัดการกับขอมูลที่ดี ตรวจสอบความเพียงพอ ความครอบคลุม เพื่อปองกัน
การเก็บขอมูลมากเกินความจําเปน หรือหลงประเด็นจากคําถามวิจัย นักวิจยั จะเตรียมฐานขอมูลเพื่อชวย
การจัดหมวดหมูขอมูล คัดแยกและจัดเก็บอยางเปนระบบ พรอมที่จะนํามาวิเคราะหภายหลังได
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ผูวิจัยมีผูชวยเก็บขอมูล นักวิจัยเตรียมกิจกรรม กอบรมทีมนักวิจัยของตน
โดยสรางแบบวิจยั ที่ชัด (clear protocols) และกระบวนการไวลวงหนาสําหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม
กปฏิ บั ติ นํ า รองจริ ง ๆ เพื่ อ ปองกั น ปญหาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายในสาระของการอบรม ผู เก็ บ ขอมู ล
ประกอบดวยการสรางความเขาใจการวิจัยกรณีศึกษานั้นๆ ความหมายในคําศัพทเฉพาะ กระบวนการ
และวิธีการตางๆ กผูเก็บขอมูลใหใชวิธีการทั้งหลายอยางถูกตองดวย สอนใหใชวิธีการเก็บขอมูลแบบ
สามเสา ตัวโครงการ กอบรมผูเก็บขอมูลจะสอนทุกขั้นตอนจนถึงการเขียนรายงาน ตลอดจนใหรูถึง
กรอบเวลาในแตละขั้น นักวิจัยที่ดีจะ ก นทุกขั้นตอน และศึกษาท ษ ี และ กทุกขั้นตอนเพื่อสราง
ความมั่นใจในคุณภาพการวิจัย
4 าร บ อม า ส าม
หลักฐานของการศึกษากรณี มีแหลงที่มา 6 แหลง
1. เอกสาร
2. บันทึกเชิงประวัตศิ าสตร
3. จากการสัมภาษณ
4. การสังเกตโดยตรง
5. การสังเกตอยางมีสวนรวม
6. ขอมูลรูปธรรมที่จบั ตองได
นักวิจัยตองรูวาจะใชแหลงขอมูลเหลานี้อยางไร แตละแหลงมีวธิ กี ารใหไดมาซึง่ ขอมูลแตกตางกัน
บางครั้งจําเปนตองใชหลายแหลงเพื่อใหไดหลักฐานที่อธิบายสิ่งเดียวกัน บางครั้งการรวบรวมขอมูล
อาจจะมีการติดตามหรือติดพันเปนลูกโซเพื่อโยงใยใหไดสิ่งที่ตองการอธิบาย ผูวิจัยจึงตองใชหลักการ
พิ จ ารณาเลื อ กดวยความเขาใจ และตองใหไดความหมายกั บ การเพิ่ ม พู น คุ ณ ภาพที่ อ ธิ บ ายได
รายละเอียดของแหลงขอมูลทั้ง 6 มีดงั นี้
1. อ สาร
เอกสารที่เกี่ยวของ โดยปกติมีหลายแบบ ควรเลือกเอกสารที่มีขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวม
อยางมีแผน เชน จดหมาย บันทึกชวยจํา และเอกสารเพื่อการสือ่ สารแบบตางๆ
8
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1. ประกาศ บันทึกประชุม และรายงานเหตุการณตางๆ
2. เอกสารดานการบริหาร
3. รายงานการประเมิน
4. ขาว หรือบทความ บทวิจารณจากหนังสือพิมพ
นอกจากนีย้ งั มีเอกสารอื่นๆ ทีน่ าจะพิจารณา อาจจะมีความคลาดเคลื่อนบางแตนักวิจัย
ตองวิเคราะหถึงสาระวาจะรับมาหรือไม
สิ่งที่สําคัญที่สุดของการใชเอกสารสําหรับการศึกษากรณี คือ เพื่อหาหลักฐานที่สนับสนุน
(Corroborate) และขอโตแยง (Argument) กับแหลงอื่น ประโยชนการใชมีหลายประการเชน
− ตรวจสอบความถูกตองของตัวสะกดและชื่อองคกรที่กลาวถึงในบทสัมภาษณ
− เอกสารอาจใชสาระขยายขอมูลจากแหลงอื่น แตถาเราพบวาสาระมีความขัดแยง
ก็จะมีโอกาสที่เราจะตรวจสอบหาความจริงตอไป
− เราสามารถใชงานที่อางอิง
จากที่กลาวมา จะเห็นประโยชนมากมาย นับวา เอกสารมีบทบาทที่ชัดเจน ในกระบวนการเก็บ
ขอมูลของการศึกษากรณี
2. บ
ิ ร ิ าส ร
บันทึกที่นํามาใชเปนขอมูลหลายลักษณะเชน ขอมูลจาก ายงานบริการในชวงเวลาหนึ่ง
จํานวนและลักษณะขอมูลขององคกร เชน ผังงานบริหาร งบประมาณในชวงเวลาหนึ่ง ขอมูลจากการสํารวจ
เชน สํามะโน หรือเปาหมายอื่นๆ ในกรณีศึกษากรณีบุคคล บันทึกเชิงประวัติศาสตร อาจเปนประวัติ การเจ็บปวย
สภาพโรคาพยาธิ ที่คนไดจากระเบียนคนไข หรือ ระเบียนที่โรงเรียนเก็บสะสมไว
ขอมูลลักษณะเชนนี้ อาจเชื่อมโยงใหเห็นสถานการณที่เกี่ยวของกับกรณีที่กําลังศึกษา
ขอมูลเหลานี้นักวิจยั ตองพิจารณาถึงความเกี่ยวของของสาระที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางสมเหตุสมผล
3. ารสม า
การสัมภาษณเปนแหลงขอมูลที่สําคัญมาก การสัมภาษณเปนการสนทนาที่แนะใหคิดตาม
บุคคลที่เปนกรณีศึกษามากกวาการตั้งคําถามเตรียมรอคําตอบอยางเดียว เพราะการศึกษากรณีนักวิจัย
ตองการคนหาความจริงที่ซับซอนและเจาะลึก การสัมภาษณจึงประกอบดวยงานที่ตองทํา 2 งานคือ
(1) เกาะติดการคนหาแบบแผน และ(2) ถามคําถามที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงของการสนทนาโดยไม
ยึดติดกับความคาดหวังเพื่อเสริมแบบแผนใน (1) ดังนั้นการสัมภาษณจึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ซึ่ ง จะทํ า ใหนั ก วิ จั ย ไดขอมู ล สดจากการตอบหรื อ แสดงออกของผู ถู ก สั ม ภาษณตามจริ ง ของผู นั้ น
ลักษณะของผูถูกสัมภาษณบางคนมีลักษณะเอื้อเ อขอมูลมากกวาที่จะตอบเฉพาะอยางจํากัด
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เราถือวาเปนบุคคลผูมีขอมูลรอบดานจริงๆ (Key informants) ทําใหนักวิจัยสามารถแกะรอยไปสูความจริง
ที่ซบั ซอนไดงาย
การสัมภาษณอีกแบบ คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก (Focused interview) มักจะใชเมื่อมี
ชวงเวลาเก็บขอมูลสั้น ประมาณสัก 1 ชั่วโมง นักวิจัยยังคงใชคําถามแบบปลายเปด แตเตรียมคําถาม
เปนชุดไว ถามแบบตอเนื่องตามติดในประเด็นเดิม นักวิจัยตองซักซอมการถามอยางดีเพื่อไมใหเรงรัด
จนกลายเปนการถามนํา การสั ม ภาษณอาจใชอุ ป กรณบั น ทึ ก เสี ย งชวยดวยก็ ไ ด แตไมควรใช
เมื่อผูถูกสัมภาษณไมยินยอม หรือผูสัมภาษณเองไมมีความชํานาญพอ ซึ่งจะทําใหรบกวนการ ง
และการไมมีทกั ษะใชเครื่องบันทึกขอมูลก็ทาํ ใหไดขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมสมบูรณไดเชนกัน
4. ารส
ย ร
การเก็ บ ขอมู ล ที่ ต องลงไปเก็ บ ในขณะมี ก ารปฏิ บั ติ หรื อ เรี ย กวามี กิ จ กรรมภาคสนาม
นักวิจยั พิจารณาแลววา เปนขอมูลที่มีประโยชนตอการอธิบายพ ติกรรมหรือเหตุการณ เปนหลักฐานสําคัญ
ที่จะตอบคําถาม
การสัง เกตอาจสัง เกตอยางเปนทางการ หรือ อยางไมเปนทางการขึ้น อยู กับ เหตุผ ล
ความเหมาะสมที่นักวิจัยตองพิจารณา ขอมูลจากการสังเกตเปนสารสนเทศเสริม เพื่อความชัดเจนของหัวขอ
เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของการสังเกต การสังเกตตองมีการสังเกตมากกวา 1 ครั้ง หรือมีผูสังเกต
มากกวา 1 คน
5. ารส
บบมส ร ม
เปนวิธีที่มีเทคนิคเฉพาะของการสังเกตที่ผูวิจัยลงเก็บขอมูลจะแสดงบทบาทในเหตุการณ
ภายในสังคมเล็กๆ เพื่อใหมีสวนเขาไปรวมในกิจกรรมที่บุคคลเปาหมายอยู ทําใหไดขอมูลตรงตามบริบท
ในขณะนั้ น เชน การไปเยี่ ย มบานนัก เรี ย นตามภาระงานของครู แตครูจ ะใชโอกาสนั้ น ใหคํา ถาม
ที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงดูเปนขอสนทนา หรือ เขาไปสังเกตพ ติกรรมความเปนอยูที่ถูกสุขลักษณะถึงบาน
ขอมูลการเขาไปมีบทบาท จะมีความจริงของการแปลความหมายที่เชื่อมโยงกับบริบทและเวลา การวิจัย
เชิงสํารวจอาจเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม หรือสัมภาษณอยางรวดเร็วตามขอคําถามจะมีคุณภาพต่ํากวา
แตอยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลโดยการสังเกตอยางมีสวนรวมก็มีขอจํากัดทั้งโอกาสและเวลาที่ใช
ดังนั้น การวิจัยกรณีเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับกรณีอาจจําเปน ทั้งนี้อยูที่การตั้งคําถามและการคาดหวัง
การใชประโยชนหรือคุณคานั่นเอง
6. อม ร ธรรม บ อ
หลักฐานประเภทมีทั้งที่เปนวัตถุ หรือหลักฐานที่สื่อสะทอนถึงวั นธรรม หรือพั นาการ
ดานความคิดตางๆ ถือเปนรองรอยที่จะเชื่อมโยงกับขอมูลบางอยาง เชน ขอมูลจากการสัมภาษณ หรือสนทนา
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ผูวิจยั จะพบไดจากการเยี่ยมพื้นที่ หรืออยูในฐานปฏิบัตกิ าร ตัวอยางที่เปนประสบการณของผูเขียนเมื่อ
ไปโรงเรี ย นแหงหนึ่ ง ที่ กํา หนดเปนกรณี ที่ ไ ปศึ ก ษา เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการใชครู การวิ จั ย ชิ้ น นี้
เปนพหุกรณี 2 ระดับ คือ มีโรงเรียนที่ศกึ ษา 2 โรง ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต รวม 6 โรงเรียน
ขอมูลที่จะกลาวเปนตัวอยางมีรองรอยที่นาสนใจมาก ผูวิจยั พบชุดอุปกรณของชางตัดผม มีทั้งกระจกติดผนัง
เกาอี้ และปายบอกกิจกรรมอยูในสภาพที่ถูกทิ้งบนพื้น 2 ชิ้น สวนชิ้นที่สามก็แขวนอยู ณ ที่เคยแขวน
แตตะขอเกี่ยวเหลือตัวเดียว ปายจะแกวงไปมาเมื่อลมพัด และคิดวาในไมชาก็จะหลนมาอยูกับเกาอี้ขาหัก
ในชุดของมัน ความหมายของหลักฐานนี้ไดจากการสนทนากับผูชวยผูอํานวยการที่พาชมโรงเรียน
ดวยการตั้งคําถามของนักวิจัย วา “นีอ่ ะไร” “นัน่ อะไร” “เหตุการณนีเ้ กิดเมื่อไร” “การเปลี่ยนแปลงเกิดเมื่อไร”
“มีความพยายามใชประโยชนจากสิ่งนี้อีกหรือไม” “โรงเรียนมีกิจกรรมทดแทนสิ่งนี้หรือไม” “ทําไม”
บทสนทนาเปนชุด เปนโอกาสที่ไดเขาใจสภาพการบริหารในโรงเรียน ประสิทธิภาพการใชครู และการกํากับ
ดูแลของระบบการบริหารตั้งแตหนวยเหนือระดับตางๆ ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็นแหลงขอมูลมากกวาหนึ่งแหลง
และวิธีการคนหาความจริงแบบสามเสา ทําใหการตีความและไดรายงานดวยความมั่นใจ
5 ร มิ
ิ รา อม
าร ิ รา าย ร (Within-case analysis) ตัวอยางการศึกษากรณีโรงเรียนรักการอาน
นักวิจัยศึกษาเอกสารของแตละกิจกรรมยอยเสมือนเปนกรณีที่แยกจากกัน เพื่อพิจารณาแบบแผน
ในลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของแตละกรณี นักวิจัยแตละคนเตรียมเขียนรายงานในรายละเอียด
แตละกรณี จัดหมวดหมูของคําถามและคําตอบ และตรวจสอบขอมูลเพื่อวิเคราะหความเหมือนและความตาง
ตอไปการวิเคราะหขามกรณี (Cross-case analysis) นักวิจัยตรวจสอบคูกรณีทีละคู (กิจกรรมยอย
ทีละคู) จัดหมวดหมูความเหมือนและความตางในแตละคู จากนั้นนักวิจัยตรวจสอบความตางในคูเหมือน
และความเหมือนในคูตาง ขณะที่ตรวจสอบแบบแผนจะเห็นหลั กฐานที่ แสดงความขั ดแยงชัดเจน
นั กวิ จัย จะตามไปสั ม ภาษณเพื่ อ ยื น ยั น ขอมู ลที่ถู กตอง เพื่ อมัด หลั ก ฐานใหแมนมั่ น กับ การอธิ บาย
ความสัมพันธในการตอบคําถามวิจยั ที่ตั้งไว
นักวิจัยตองตรวจสอบขอมูลดิบดวยหลักเหตุผลของการตีความ วาเพียงพอที่จะสรุปเพื่ออธิบาย
เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกรณีเปาหมาย และผลตามที่ตั้งคําถามไวแตตน ตลอดเวลาที่อยูใน
กระบวนการเก็บขอมูลตองประเมินและวิเคราะหไปดวย ควรมองหาโอกาสที่จะสรางความเขาใจใหมๆ
วิธีการศึกษากรณีจะชวยใหนักวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูลแบบสามเสาที่จะทําใหขอคนพบและ
ขอสรุปที่มีความชัดเจนยิ่งๆ ขึ้น
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นักวิจัยจะจัดหมวดหมูทําตารางใหเห็นความสัมพันธขอมูล จัดรวมขอมูลเพื่อเริ่มนําเสนอ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา แลวทําการตรวจสอบทวนความจริงที่ได ดูขอขัดแยงที่มี ขั้นนี้อาจจะ
ทําการสัมภาษณซ้าํ เจาะลึกถาจําเปน และสอบทานกับขอมูลสําคัญจากการสังเกต
อาจใชแผนผัง แผนภูมิแ บบตางๆ ที่เ หมาะสมประกอบการนํา เสนอ จะเพิ่ม ความชัดเจน
การไดขอมูลเชิงปริมาณมาสนับสนุนขอมูลเชิงคุณภาพจะทําใหเกิดความกระจางในการอธิบาย
เทคนิ ค การตรวจสอบจากผู วิ จั ย หลายคนก็ ส ามารถเสริม การอธิ บ ายความหลากหลาย
ของขอสรุปได ถาพบความขัดแยงของขอสรุป แสดงวาตองวิเคราะหในระดับที่ลึกเพื่อคนหาคําอธิบาย
ที่ชัดเจน
ถาพบหลักฐานที่ปรากฏมีความขัดแยงกัน การคนหาจุดที่ขัดแยงก็ตองทํา หาใหพบ นักวิจัย
จะใชหลั ก ฐานและพิ จ ารณาตี ค วามอยางเปนธรรม เพื่อ ใหไดขอสรุ ป ตอบคํา ถาม “อยางไร” และ
“ทําไม” อยางถูกตอง สวนนี้เปนขอคนพบที่มีคุณคามาก เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
และนําไปสูการตัดสินใจใชความรูอยางระมัดระวัง นับวาเปนการลดการเสี่ยงที่ไดจากการพบหลักฐาน
เชิงประจักษ
6 ย ราย า ิ ย
ในรายงานวิจัยควรกลาวขอบคุณผูที่เกี่ยวของทุกคน กลาวถึงปญหาและคําถามวิจัย บรรยาย
วิธีการที่ใช และจุดออนหรือขอจํากัดตางๆ บรรยายการเก็บรวบรวมขอมูล และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล
และสรุปคําตอบของคําถามทุกขอ รวมถึงขอเสนอแนะการศึกษาตอไป ลักษณะสําคัญของการรายงาน
วิจัยแบบนี้ คือ การเลาเรื่องซ้ําทวนในเรื่องเฉพาะที่สัมพันธกับประสบการณที่สําเร็จหรือที่ผิดพลาด
โดยการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการเก็บขอมูลและตอบคําถาม หรือวิจารณโดยตรงในประเด็น
ที่ไมชัดเจน นัก วิจัยอาจคัดลอกขอความที่เปนประเด็น ที่วิจารณ และชี้ใหเห็น จุดที่ตองเก็บขอมูล
มาตรวจสอบแบบสามเสา ในรายงานจะเสนอขอคนพบทั้งที่เปนความสอดคลองและความขัดแยง
กับวรรณคดีที่ทบทวนมา ขอสรุปของรายงานวิจัย เสนอทั้งแนววิจัยเพื่อการพั นาหรือขอเสนอแนะ
เพื่อวิจัยตอไป ทั้งนี้จะทําใหนักวิจัยอื่นที่สนใจนําผลการวิจัยไปประยุกตในชุมชน หรือเครือขายตอไป
ผลการวิจยั ควรมีการเผยแพรและใหทั่วถึงยังผูมีสวนรวมทุกคน
การรายงานกรณีศกึ ษาเปนการนําเสนอผลการแปลงขอมูลที่ซับซอน เปนการบรรยายที่เขาใจงาย
ชวยใหผูอานสามารถตั้งคําถามและตรวจสอบ และเขาใจถึงเปาหมายของรายงาน ผูอานมีความมั่นใจ
ในทุกเรื่อง ทุกประเด็นตามที่ไดอาน มีการสื่อสารที่ชัดเจนอธิบายขอบเขตของกรณีและเนนจุดขัดแยง
เปนพิเศษ กลาวโดยสรุป การเขียนรายงานการวิจัยก็คือการฉายภาพปญหาที่ซับซอนสรางประสบการณ
แกผูอาน ใหสามารถเชื่อมโยงกับขอคนพบใหมได
12
54 วิทยาจารย์

เทคนิคการเขียนรายงาน จะเขียนแยกเปนบทหรือเขียนตามลําดับกาลเวลาก็ได บางคนเขียน
เปนเรื่องเลา ในขณะที่เตรียมการเขียนนักวิจัยจะตรวจสอบเอกสารอยางพินิจพิเคราะหเพื่อหาจุด
ทีไ่ มสมบูรณ นักวิจัยจะใชผูอานหลายกลุมชวยอานและวิจารณฉบับรางกอน แลวใชขอวิจารณปรับปรุง
รายงาน แกไขใหมีความสมบูรณ ผูที่จะใหอานวิจารณนาจะมีนักเขียนบทความ หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ศกึ ษา
Stake (1995,122-125) เลาสไตลการเขียนรายงานไวอยางนาสนใจ ดังนี้
เริ่มดวยการสรางแผนการเขียนใหปรากฏชัดเจนและพรอมใช ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 1
กําหนดสิ่งที่จะรายงานเปน 7 สวน
1. บันทึกภาพ/เหตุการณ/เรื่องราวที่เกี่ยวของ
2. ระบุประเด็น จุดประสงค และวิธีการศึกษา
3. บรรยายเพิม่ เพื่อใหความหมายกับ กรณี บริบท
4. บรรยายการวิเคราะหและสาระที่พบ
5. บรรยายรายละเอียด อางอิงเอกสาร ขอความสําคัญที่คดั ลอกไว แสดงขอมูลที่เก็บสามเสา
6. การยืนยัน
7. สงทาย
ลองทําตารางตามตัวอยางของ Stake มีรายการที่เตรียมเขียนรายงาน 7 สวน ในชองขวา
เปนสาระตามที่ตั้งใจใหปรากฏในรายงาน ชองขวามือนี้จะยังไมเติมอะไรจนกวาจะเริ่มบันทึกขอมูล
จากการสังเกต สัมภาษณ ไดความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ควรพิจารณา ตารางนี้นาจะเตรียมไวแตเนิ่นๆ
เมื่อเริ่มลงมือทําวิจัย จากนั้นเมื่อประมวลและจัดระเบียบขอมูลเรียบรอยแลว ก็จะมองเห็นสิ่งที่จะเติม
ลงในแตละสวนดวยความเขาใจจนไดสาระเต็มทุกชองแลวก็ลงมือเขียน การเขียนแบบเลาเปนเรื่อง
และสุดทายผูเขียนเองเกิดความเขาใจเรื่องไดตลอดจากการเขียนนั่นเอง

13
วิทยาจารย์ 55

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

56 วิทยาจารย์

14

ตารางที่ 1 แสดงสาระเพื่อเขียนรายงานตามตัวอยางของ Stake
แผนการเขียนรายงาน 7 สวน
สาระตามที่ตงั้ ใจในรายงาน
บัน ทึ ก ภาพ/เหตุ ก ารณ/เรื่ อ งราวที่ ฉันตองการใหผูอานไดประสบการณมากๆ สามารถรับรู
เกี่ยวของ
และเขาถึงสภาพสถานที่และเวลาที่กาํ หนดในกรณีที่ฉัน
ศึกษา
ระบุ ป ระเด็ น จุ ด ประสงค และ ถึงแมวาผูอานสวนใหญจะไมสนใจวิธีที่ฉันใช แตฉันก็
วิธกี ารศึกษา
ตองบอกใหเขารูวา การวิจัยดําเนินไปอยางไร ฉันเปน
ใคร และฉันคิดถึงอะไรและทําอยางไรที่จะใหเขาใจกรณี
ที่ฉนั ศึกษา
บรรยายเพิ่มเพื่อใหความหมายกับ ฉัน ตองการเสนอขอมู ลที่คอนขางชัดเจน มีขอโตแยง
กรณี บริบท
นอย จะตองมีการตีความในระดับที่เห็นความเชื่อมโยง
ไมใชขอมูลดิ บๆ ถาหลักฐานมีขอโตแยง ฉั นจะเสนอ
ขอโตแยง พรอมหลักฐาน
บรรยายการวิเคราะหและสาระที่พบ อาจจะอยูระหวางทางที่ศึกษา ฉันอยากจะเสนอผลการ
วิเคราะหเหตุการณและบริบทที่ซับซอนที่มีความสําคัญ
(key issues) เพื่ อ เขาใจกรณี ที่ ศึ ก ษา อาจคนควา
ความรูจากกรณีอื่นมาเทียบเคียง
บรรยายรายละเอียด อางอิงเอกสาร บางประเด็นมีปญหาตองติดตาม ขอมูลที่มีการติดตาม
ขอความสํา คั ญ ที่ คั ด ลอกไว
ยืน ยั น ฉั น จะชี้ แ จงวาอะไรที่ ไ ดตรวจสอบโดยเฉพาะ
แสดงขอมูลที่เก็บสามเสา
ขอมูลจากการเก็บสามเสา แลวจึงสรุป
การยืนยัน
เปนความตั้งใจของฉันที่จะใหผูอานพิจารณาสาระวา
เขาเกิ ด ความรู จากผลการศึ ก ษากรณี นี้ อ ยางไร
เขามองเห็ น ประโยชนที่ จ ะนํา ไปดั ด แปลงหรื อ ไม
ฉันอยากสรุ ป ความรูสึก ความเขาใจในกรณีที่ศึ ก ษา
ในระดับความเชื่อมั่น ถึงแมอาจมีการเปลี่ยนไปจากเดิม
สงทาย
ฉันอยากจะจบดวยบันทึกที่จะ ากผูอานวา รายงานที่
อานก็เปนเพียงการคนพบของคนๆ หนึ่งในสิ่งที่มีความ
ซับซอน

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

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

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

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

าร ิ ย
การพิจารณาคุณภาพของการวิจัยกรณี มีหลักเกณ เดียวกันกับการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยที่
ใชระเบียบวิธีอื่นๆ คือ มีคุณคา (Trustworthiness) คํานี้มีความหมายถึงสิ่งที่เปนคุณคาอันเกิดจากความ
ถูกตอง มีคุณธรรม มักจะพูดวา “เปนที่เชื่อไดวาสิ่งนี้ควรแกการยกยอง ชื่นชม มีคายิ่ง” ดังนั้น เมื่อ Guba
(1981 อางใน Mills,2003 pp 78-81) กลาวถึง ขอคนพบจากการวิจยั วามีคายิ่ง เขาหมายถึงไดองคความรู
ที่สามารถนําไปสรางสรรคประโยชนไดจริง แนวทางการปฏิบัติที่นักวิจัยจะทําใหเกิดคุณภาพที่แทจริง
มีทุกขั้นตอน พิจารณาดวยเกณ ความตรงของการวิจัย (Criteria for validity of case study research)
4 ขอ ดังนี้
1. าม า อถอ อ าร ิ ย (Credibility)
หมายถึง รายงานวิจยั นั้นสะทอนถึงความสามารถของนักวิจัยที่เขาถึงความซับซอนของเรื่อง
ที่ศึกษาแลวเสนอใหเห็นความเชื่อมโยงเปนแบบแผนของการอธิบายใหผูอานเขาใจได ทั้งนี้นักวิจัยควรมี
การดําเนินการดังนี้
1) ควรยืดเวลาของการศึกษาและเก็บขอมูลใหยาวพอที่จะเห็นสิ่งที่ซับซอนซอนเรนอยู
ใหทําความเขาใจกับธรรมชาติของสิ่งที่ศกึ ษาเพื่อไมดวนสรุป จนเกิดความผิดพลาดในการตีความได
2) ใหสังเกตดวยความตั้งใจที่จะคนหาสิ่งที่ผิดไปจากที่พบทั่วไป
3) ตั้ ง คํ า ถามหลายหลายแงมุ ม แลวเก็ บ ขอมู ล ที่ ต อบใหครอบคลุ ม แบบสามเสา
(triangulation) เพื่อใหมีหลักฐาน ทั้งที่มีความสอดคลองกับที่มคี วามขัดแยง
4) สรางขอสรุ ปที่ มี แหลงอางอิ งที่ เพี ยงพอ เชื่ อมโยงประเด็ นอยางสมเหตุ สมผล และ
สามารถสอบทานได
2. ามถ อ
ารถาย ย (Transferability)
หมายถึง สาระที่บรรยายมีความหมายที่ลุมลึกภายในสภาพความจริงของบริบท เนื่องจาก
นักวิจัยกรณีไมประสงคคนหาความจริง (truth) เพื่อแผขยาย (generalize) ในระดับกวางเกินสภาพบริบท
ในกรณีที่เลือก ดังนั้น เกณ คุณภาพของการวิจัยจึงวัดที่ความถูกตองของการรายงานที่นักวิจัยสามารถ
พั นาการบรรยายที่สอดคลองกับบริบท Guba ไดแนะนํานักวิจยั ดังนี้
1) รวบรวมรายละเอียดขอมูลที่ทําใหนํามาเปรียบเทียบบริบทที่ศึกษา(เชน รายละเอียด
บรรยายบริบทของหองเรียน ของโรงเรียน) กับสภาพบริบทที่นาํ มาโยงเทียบกันได
2) พั นาการบรรยายบริบทที่มีรายละเอียดพอที่จะบรรยายสรุปดวยการเทียบเคียงกับ
บริบทที่มีสภาพเปรียบเทียบกันได
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“โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๓๓๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

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

สร้างสรรค์งานโรงเรียนนักคิด

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

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดำาเนินงานดังตารางกิจกรรมพหุปญ
ั ญา กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ และกิจกรรม
โครงงานบูรณาการ อาทิ แผนการจัดกิจกรรม ใบความรู้ ใบงาน และผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จาก
นักเรียนของโรงเรียนจนหลักสูตรดังกล่าวประสบความสำาเร็จในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามความ
มุ่งหมาย ดังนี้

ปัญห�กร

กิจกรรม ป พ

รรม

�

กิจกรรม ก ก�ร

กิจกรรมก ุม มพ

กิจกรรม ก ก กร

กิจกรรม ริม ร�

�ม

ร

� � ก�ร

�ร

ก ร ร มกิจกรรม

ก�รก ุม

กิจกรรมป ก ั ห กิ

�ม �ม
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รปธรรมท่ าค มิ
ิ

ร ร �หร ก ร ร
ม ม ก �
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลายและเป็นพื้นฐานสำาคัญในการเรียนรู้
๒. นักเรียนมีความสามารถในการทำางานร่วมกันและได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
๓. นักเรียนได้เรียนรูผ้ า่ นการทำาโครงงานบูรณาการซึง่ เป็นการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน
ิ
ร ร �หร �จ�ร
ก�รปร ปรุ ห
๑. อาจารย์ได้รว่ มมือรวมพลังกันเรียนรูใ้ นลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพ เนื่องจากอาจารย์ประจำาชั้นทำาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมระดับชั้น
ต้องมีกระบวนการประชุมเพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันของแต่ละระดับชั้นการป ิบัติที่มี
เปาหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน การร่วมมือรวมพลังของสมาชิกในชุมชนวิชาชีพ มีการเปดรับ
การชีแ้ นะการป บิ ตั งิ าน และการสนทนาทีม่ งุ่ สะท้อนผลการป บิ ตั งิ าน ดังทีค่ รุ สุ ภามีแนวทางการส่งเสริม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional
LearningCommunity : PLC)
๒. การทำางานร่วมกันเป็นทีมจะทำาให้งานเกิดความสมบูรณ์และมีรายละเอียดทีด่ มี ากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
อาจารย์ประจำาชั้นซึ่งมาจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความสามารถและความถนัดเฉพาะที่
แตกต่างกันไป และการประชุมจะส่งผลให้ได้แนวคิดในการพัฒนากิจกรรมให้น่าสนใจมากขึ้น
ก�ร �
พร ก�รพ �
๑. เรียบเรียงและเผยแพร่หนังสือ “การจัดการเรียนรูโ้ ครงงานบูรณาการด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
สำาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม ๒” เดือนมกราคม ๒ หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนึง่ ของผลงานในโครงการ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือดังกล่าวได้เผยแพร่ไปยังโรงเรียน
และหน่วยงานสถานศึกษาจำานวนมาก รวมถึงห้องสมุดคุรุสภาด้วย
๒. นำาเสนอและเปดโอกาสให้ผู้ขอเยี่ยมชมโรงเรียนเรื่องการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและขอ
ความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนเกีย่ วกับ “โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” จากอาจารย์ ในโรงเรียนต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาโท รวมถึงดุษ บี ณ
ั ติ ในการขอเก็บข้อมูลเรือ่ งการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบเพือ่ พัฒนา
นักเรียน
๓. นำาเสนอแนวทางในการจัดโครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แก่โรงเรียนเทศบาล นครเชียงราย ในโครงการบริการวิชาการแก่อาจารย์ ในวันที่ – ๑๐
มีนาคม ๒ ๐
. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้ดาำ เนินการเผยแพร่หนังสือ “โครงการ
พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” ในเดือนมีนาคม ๒ ๐
แก่โรงเรียนและห้องสมุดในวงการการศึกษา
. ดำาเนินการจัดอบรมการดำาเนิน “โครงการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์สาำ หรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” แก่อาจารย์และผูส้ นใจในงานสาธิตวิชาการครัง้ ที่ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในเดือน
มิถุนายน ๒ ๐
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 94
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
พีม
่ ค
ี วามเชือ
่ จากประสบการณ์การสอนรายวิชาภาษาไทยอยูเ่ รือ
่ งหนึง
่
คือ การสอนโดยใช้ตัวอย่างหรือเรื่องใกล้ตัวนักเรียนจะช่วยให้นักเรียน
เข้าใจและจดจ�าเนื้อหาที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ครูตั้งไว้ได้
น้องดาวเคยถามความหมายชือ่ จริงของนักเรียนทีส่ อนหรือไม่ พีเ่ คยถามแล้วพบว่าหลายๆ คน
ตอบได้อย่างมัน่ ใจ และมีอกี หลายคนเช่นกันทีต่ อบไม่ได้หรือไม่กต็ อบเพียงเลาๆ เดาๆ ไม่ลกึ ซึง้ ชัดเจน
ทั้งๆ ที่พ่ีคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด นักเรียนน่าจะรู้และตอบได้ทันที พี่ลองทดสอบในเนื้อหา
“ความหมายของคำาในภาษาไทย” ซึ่งแบ่งเป็นความหมายนัยตรงคือ ค�าที่มีความหมายตรงตัว และ
ความหมายโดยนั ย คื อ ค� า หรื อ ข้ อ ความที่ มี ค วามหมายในเชิ ง อุ ป มา เป็ น ความหมายแฝง
ไม่ใช่ความหมายหลักหรือทีร่ กู้ นั โดยทัว่ ไป โดยใช้ชอื่ นักเรียนเป็นตัวตัง้ นักเรียนจะบอกความหมายคร่าวๆ ได้
ซึ่งทั้งหมดจะบอกความหมายตรงๆ ตามตัวอักษรหรือแปลตามความหมายในพจนานุกรม แต่พอ
พีถ่ ามถึงความหมายโดยนัยหรือความหมายเชิงอุปมาทีซ่ อ่ นอยูใ่ นแต่ละชือ่ นักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้
ดังตัวอย่างชือ่ “น�า้ ฝน” ความหมายนัยตรงคือ น�า้ จากเมฆทีต่ กลงมา ความหมายโดยนัยหรือเชิงอุปมา
คือ ผู้มีน�้าใจงดงาม บริสุทธิ์ มีชีวิตชุ่มเย็นดั่งน�้าฝน หรือชื่ออื่นๆ เช่น

ชื่อจริง

ความหมายนัยตรง

ความหมายโดยนัย/เชิงอุปมา

วันเพ็ญ

พระจันทร์สว่างเต็มดวง

ผู้มีชีวิตสว่างไสว ไร้ความมืดมน

ภานุ

ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง

ผู้มีพลัง อ�านาจ

ดวงเนตร

ดวงตา

ผู้มีความส�าคัญ เป็นที่รักและหวงแหนที่สุด
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เมือ่ นักเรียนพอจะมองเห็นภาพและเข้าใจเรือ่ งความหมายค�าทัง้ 2 ชนิดแล้ว พีจ่ งึ ให้ศกึ ษาค�า
หรือข้อความอื่นๆ นอกเหนือจากชื่อตนเอง แต่ครั้งนี้พี่ให้เพิ่มบริบทประกอบค�านั้นๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจความหมายของค�าให้มากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง

ชื่อจริง

ความหมายนัยตรง

ความหมายโดยนัย/เชิงอุปมา

เก้าอี้

ช่างไม้ท�าเก้าอีจ้ ากเศษไม้

คนมีเล่ห์เหลี่ยมชอบแย่งเก้าอี้ผู้อื่น

ดวงดาว

ค�่าคืนนี้ท้องฟ้าดารดาษด้วยดวงดาว

เธอคือดวงดาวประดับอยู่ในหัวใจของฉัน

ดอกไม้

ชายหนุ่มมอบดอกไม้ให้หญิงสาว

นักเรียนชอบครูที่พูดจาภาษาดอกไม้

ลูกไก่

แม่ไก่พาลูกไก่คยุ้ เขีย่ ขุยไผ่เพือ่ หาอาหาร ฉันคือลูกไก่ในก�ามือของเธอหรือ?

เรือ่ งใกล้ตวั นักเรียนอีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า� มาใช้เป็น “สือ่ การเรียนการสอน” ก็คอื “มือของนักเรียน”
ที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น เรื่องการผันวรรณยุกต์
เรื่องการประสมอักษร เรื่องการร่างบทพูดในที่ประชุม เป็นต้น
เรือ่ งนีเ้ กิดจากการพูดคุยกันของเพือ่ นครูในกลุม่ สาระฯ ของพี่ ในประเด็น “นักเรียนไม่กล้าพูด
หรือปฏิบตั กิ ารพูดไม่ผา่ นเกณฑ์ขนั้ ต�า่ ทีค่ รูตงั้ ไว้” ได้ขอ้ สรุปว่า ครูควรให้นกั เรียน “ร่างบททีจ่ ะพูดก่อน”
การพูดคุยปรึกษาหารือของครูในกลุ่มสาระฯ หรือในโรงเรียนเดียวกันเกี่ยวกับปัญหาหรือ
การพัฒนาการเรียนการสอนพี่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี มีความจ�าเป็นและน่าท�าอย่างยิ่ง
การพูดต่อทีป่ ระชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องฝึกนักเรียนในเรือ่ งพืน้ ฐานการพูดให้ได้ดี
ในระดับหนึ่งก่อน การร่างบทพูดมีความจ�าเป็นส�าหรับผู้เริ่มหรือหัดพูด เพราะเป็นการสรรหา รวบรวม
และจัดระเบียบ “ความคิดและจินตนาการ” อันก่อให้เกิดค�าพูดหรือภาษาทีจ่ ะถ่ายทอดให้ผอู้ นื่ เข้าใจ
หรือประทับใจได้ ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปนี้
ครูแจกกระดาษ A4 ทีใ่ ช้แล้ว 1 หน้า จากนัน้ ให้นกั เรียนวางมือจะคว�า่ หรือหงายก็ได้บนกระดาษ
ใช้ปากกาลากเส้นรอบนอกของมือทุกนิ้วจนถึงข้อมือ ครูเขียนประเด็นหัวข้อ “มือที่มีความหมาย”
พร้อมอธิบายคร่าวๆ ว่าขอให้นกั เรียนคิดถึงมือของตนเองตัง้ แต่อดีต - ปัจจุบนั - อนาคตว่ามือนัน้ มีคณ
ุ ค่า
หรือมีความหมายอย่างไร เคยท�าเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรมาบ้าง...ในขอบเขตค�าสั่งประมาณนี้แล้ว
ให้นักเรียนเขียนบรรยายลงบนรูปฝ่ามือของตนเอง โดยคาดคะเนว่าข้อความทั้งหมดจะใช้เวลาพูด
ประมาณ 1 - 3 นาที ดังตัวอย่าง
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“มือที่มีความหมาย”
มือนี้ เคยช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน
มือนี้ เคยช่วยแม่ล้างจาน
มือนี้ เคยช่วยแม่ทา� กับข้าว
มือนี้ เคยช่วยแม่ถือของ
มือนี้ ใช้เขียนงาน เขียนการบ้าน
มือนี้ ใช้เล่นกีฬา แต่มือนี้อยากจะช่วยแม่
ท�าความฝันแม่ให้เป็นจริง คือเรียนให้จบ
มีงานดีๆ ท�า และฉันจะใช้มือนี้
ท�าความฝันของแม่ให้เป็นจริงให้ได้
จะใช้สองมือนี้ดูแลแม่ในยามแม่แก่
ให้ท่านสบาย
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เมือ่ เขียนเสร็จแล้ว ทุกคนออกมาพูดให้เพือ่ นฟัง จากนัน้ ส่งงานให้ตรวจ น้องดาวเชือ่ หรือไม่
ว่ากิจกรรมนี้หากครูสั่งเพียงว่า “ให้นักเรียนเขียนความเรียงหัวข้อมือที่มีความหมาย” ครูอาจไม่มี
โอกาสทราบความรู้สึกดีๆ จากผลงานนักเรียนก็ได้ เพราะพี่อ่านจึงได้พบ “ความงดงามในหัวใจ
ของนักเรียน” ที่แทรกอยู่ในงานเขียนแทบทุกคน และผลจากการสังเกตการณ์พูดพอจะสรุปได้ว่า
“นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเดิม” ซึ่งพอจะยืนยันได้ว่าการใช้สื่อใกล้ตัว
นักเรียนก็ได้ผลดีเช่นกัน
พี่คิดว่าเหมือนครูภาษาไทยเช่นน้องดาวกับพี่ หากมีใครๆ ถามถึงประวัติและผลงานของ
“สุนทรภู่” เราก็สามารถตอบได้อย่างไม่ติดขัดแม้ไม่ถึงกับละเอียดลึกซึ้งนัก เพราะอะไร ก็เพราะ
เราใกล้ชิดท่านผ่านการสัมผัสผลงานค�าประพันธ์อันล�้าค่าของท่าน จนหลายๆ คนหลงใหลและมีท่าน
เป็นผูน้ า� ให้เดินบนเส้นทางแห่งสายวรรณศิลป์มาทุกยุคทุกสมัย...นัน่ หมายถึงพีก่ เ็ ป็นคนหนึง่ บนเส้นทาง
นัน้ ด้วย

“แค่เศษเสี้ยวธุลีกวีทอง
เพียงสืบสานอักษราเป็นอาจิณ
แห่งเสน่ห์กาพย์กลอน “สุนทรภู่”
สอดสร้อยสายลายลักษณ์อักขรา

แค่ละอองแอ่งธารวรรณศิลป์
ตราบฟ้าดินเดินตามท่ามมนตรา
หอมดาษดื่นชื่นชูบูชิตค่า
กล่อมโลกหล้างามละมุน...เสพสุนทรีย”์

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

กระบวนทัศน์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคนให้มีคุณภำพเพื่อกำรขับเคลื่อน

ประเทศไทยยุค 4.0
บทบาทภารกิจสำาคัญของครูในยุคปัจจุบัน คือ การออกแบบการเรียนรู้ที่จะทำาให้เด็ก

เกิดแรงบันดาลใจในการแสวงหาสิง
่ ทีต
่ อ
้ งการและได้รบ
ั การพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล

ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนในอดีตและปัจจุบันเป็นภาพที่ชัดเจน คือ กิจกรรมของครู คือ การก�าหนด
จุดมุ่งหมาย รวบรวมความรู้จากต�ารา คัดสรรเนื้อหาอย่างดี เตรียมการบอกเนื้อหาอย่างดี วิเคราะห์การประยุกต์ให้เห็น
ประเมินผลเองสอบผูเ้ รียนโดยเน้นให้ผเู้ รียนตอบตามทีค่ รูสอน เมือ่ บทบาทหน้าทีห่ รือกิจกรรมเกีย่ วกับการเรียนการสอนของครู
เป็นเช่นนี้ ภาพของกิจกรรมทีน่ กั เรียนปฏิบตั ิ คือ ด�าเนินตามกฎกติกาข้อก�าหนดต่างๆ อันพึงมีตอ้ งเข้าชัน้ เรียนทีม่ คี วามเป็นระบบ
ระเบียบทางกายภาพ เตรียมตัวเรียนตามที่ครูจัดเตรียมไว้ให้แล้วฟัง จะจดตามที่ครูบอก ลอกตามที่ครูเขียนเพื่อน�าไปท่อง
และจ�า ตอบค�าถามตามประเด็นที่ครูตั้งไว้เตรียมสอบตามค�าถามที่ครูก�าหนด และตอบตามที่ครูบอกไว้ คะแนนที่ได้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ครูก�าหนด เมื่อกิจกรรมของผู้สอนและผู้เรียนเป็นเช่นนี้ คุณลักษณะของผู้เรียน คือ ต้องอยู่ในระเบียบวินัย
เก่งจด เก่งจ�า เก่งท่อง เก่งลอกจากครู ไม่คิดไม่วิเคราะห์และไม่ได้รับการฝึกทักษะใหม่ ซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าว
ก็มีความเหมาะสม ในยุคสมัยนั้นๆ
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”
ต้องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
เพื่อที่ได้พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามต้องการได้

”

เมือ่ บริบทของสังคมเปลีย่ นแปลง ทัง้ ด้านรูปธรรมและนามธรรม คนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ดังกล่าวยังไม่ท�าให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ในสังคมปัจจุบันต้องการคนที่มีศักยภาพในด้าน
ต่างๆ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความคิด ทัง้ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์
คิดสร้างนวัตกรรมและผลิตภาพต่างๆ และต้องมีความรับผิดชอบ ล�าพังกิจกรรมการเรียน
การสอนทีป่ ฏิบตั กิ นั มานัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างให้เด็กมีคณ
ุ ลักษณะตามทีต่ อ้ งการ และ
ได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพ และเพือ่ ให้การศึกษาเป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการพัฒนาคน
ให้มคี ณ
ุ ภาพให้เป็นทุนมนุษย์ทมี่ ศี กั ยภาพ มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
และความจ�าเป็นในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้
เมื่อต้องการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรูต้ ลอดจนเทคโนโลยีตา่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบทีจ่ ะน�าพาประเทศไทยไปสูย่ คุ 4.0 นัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปรับวิธเี รียน
เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อที่ได้พัฒนาคนให้มีคุณลักษณะตามต้องการได้
องค์ความรูด้ า้ นวิชาชีพครู วิธสี อน เนือ้ หาทีจ่ ะสอนตลอดจนการรูเ้ ทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสาร จะช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมพัฒนาการในด้าน
ต่างๆ ตามที่สังคมต้องการได้
จากการวิเคราะห์หลักการแนวคิด ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
และคุณลักษณะของคนที่มีคุณภาพที่จะเอื้อต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 นั้น
รูปแบบการเรียนการสอนควรมีลักษณะ ดังนี้
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1. บทบำทของครู บทบำทของครูในกำรด�ำเนินกำรเรียนกำรสอน
ตำมกระบวนทัศน์ใหม่ คือ

• ช่วยให้นักเรียนก�าหนดจุดมุ่งหมาย
• ส่งเสริมให้นักเรียนหาความรู้เอง
• สอนให้นักเรียนคัดสรรเนื้อหาเอง
• แนะให้นักเรียนสรุปเนื้อหา
• สอนให้วิเคราะห์เป็น
• สอนให้ประยุกต์ได้
• สอนให้ประเมินผลงานด้วยตนเอง
การทีค่ รูดา� เนินตามบทบาทดังกล่าว นักเรียนจะได้ความรูท้ สี่ ร้างขึน้ เอง

2. บทบำทของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนจะต้องเรียนรูด
้ ว
้ ยตัวเอง โดยผูส
้ อน
จะเป็นผู้ชี้แนะ อ�ำนวยควำมสะดวกและเอื้อควำมรู้ให้ผู้เรียน
จะต้อง

• รู้วิธีก�าหนดเป้าหมายในการเรียน
• สามารถวิเคราะห์/แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้
• รู้จักการแก้ปัญหา
• พิจารณาข้อมูลและผลผลิต
• รู้จักประยุกต์ใช้
• ฝึกการท�างานร่วมกัน
• ฝึกความรับผิดชอบ และ
• มีการฝึกทักษะใหม่ๆ เป็นหลัก
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รูปแบบการเรียนการสอนที่ให้ครู และผู้เรียนด�าเนินตามบทบาทดังกล่าว
จะช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีลกั ษณะทีส่ า� คัญ คือ คิดเป็น สามารถคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ได้
สามารถสร้างผลงาน และมีความมั่นใจในตนเอง มีลักษณะความเป็นผู้น�า ฝึกเสียสละ
อดทน มีวนิ ยั และอืน่ ๆ อันเป็นคุณภาพของคนไทยทีจ่ ะเอือ้ ต่อการขับเคลือ่ นประเทศไทย
ยุค 4.0
การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตามกระบวนทัศน์ดังกล่าว จะมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดนัน้ งานหนักคงตกอยูท่ คี่ รูผสู้ อน คือ จะต้องสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ที่จะยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะแสวงหาสิ่งที่ต้องการ
ด้วยตนเอง ซึ่งครูจะต้องคอยช่วยเหลือแนะน�า และอ�านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล บทบาทในห้องเรียนทัง้ ของครูและผูเ้ รียน
ต้องเปลีย่ นไป คือ ครูจะสอนน้อยลง ผูเ้ รียนจะเรียนรูม้ ากขึน้ บทบาทของครูทถี่ อื ชอล์กบอก
ความรู้ต้องลดน้อยลง นักเรียนจะต้องไม่มีบทบาทเพียงฟังและจดตามที่ครูบอก
ลอกตามที่ครูเขียนบนกระดานสิ่งส�าคัญ คือ บรรยากาศในห้องเรียนจะต้องเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการแสวงหาสิง่ ทีผ่ เู้ รียนต้องการและสามารถพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ห้องเรียนจะต้องลดความเข้มงวดกวดขัน ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเชิงกายภาพ สภาพของห้องเรียนจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
ความต้องการและความจ�าเป็นของรูปแบบของการเรียนรู้ และความต้องการของผูเ้ รียน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนองตอบต่อการเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการกลุม่ อย่างไรก็ตาม
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนการสอนจะสามารถปรับเปลีย่ นได้ กระบวนทัศน์ของ
หลักสูตรไม่วา่ จะเป็นกฎเกณฑ์ขอ้ ก�าหนดต่างๆ จะต้องยืดหยุน่ หลักสูตรจะต้องเปิดกว้าง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา หรือพัฒนาตนในด้านต่างๆ ได้ตามความต้องการ
ตามศักยภาพของตนเองและที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ระบบการวัดและประเมินผล
จะต้องไม่ฆ่าเด็ก ต้องเป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงเชิงประจักษ์
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เรื่องสั้น
สุวัฒน์ชัย ศรีบัว

หมาแม่ลูกอ่อน

“เร็วๆ หน่อยลูกเดี๋ยวจะไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายนะ” แม่ร้องบอกผมหลังจากที่ผมเก็บ
ข้าวของส่วนตัวในห้องเพื่อเดินทางกลับโรงเรียนอีกจังหวัดหนึ่งที่ผมสอนหนังสืออยู่
“ครับ แม่จะเสร็จแล้ว” ผมตะโกนบอกแม่
พอเสร็จผมเดินออกจากห้องเดินไปขึน้ รถเก๋งสีดา� ของพีส่ าวทีต่ อนนีพ้ สี่ าวสตาร์จเครือ่ งรออยูแ่ ล้ว
มีแม่และลูกสาวของผมวัยหนึ่งขวบเก้าเดือนนั่งรออยู่บนตักของแม่ที่นั่งรออยู่ก่อนแล้ว ผมเปิดประตู
ทรุดนั่งตรงเบาะหลังวางกระเป๋าไว้ข้างตัว แล้วรถก็เคลื่อนออกจากบ้านทันที
ทุกเดือนผมต้องกลับบ้านมาหาลูกสาวทีม่ แี ม่และพีส่ าวช่วยกันเลีย้ งดู ซึง่ เป็นภาระอย่างมาก
แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไรด้วยผมเป็นครูสอนอยู่อีกจังหวัดหนึ่งได้ห้าปีแล้ว ส่วนภรรยาก็เป็นครูสอนอยู่อีก
จังหวัดอยู่กันคนละที่ละทาง ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ย้ายกลับมาหาลูกได้เลยทั้งสองคน
การกลับบ้านของผมบ่อยๆ ก็เปลืองเงินด้วยระยะทางก็ไกลจากบ้านเกิดราวสองร้อยกว่า
กิโลเมตร ความเหนื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการงานพอกลับมาถึงบ้านเห็นหน้าลูกสาวก็ท�าให้
หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง การจะได้ย้ายกลับมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกก็คงอีกนานโข
พีส่ าววิง่ รถออกสูถ่ นนใหญ่ไปอ�าเภอทีถ่ นนระหว่างไปอ�าเภอเป็นถนนทีข่ รุขระมีแต่หลุมแต่บอ่
รถต้องขับเคลื่อนไปอย่างช้าๆ อย่างกับเต่าคลานด้วยไม่รู้จะหลบหลุมไหนถ้าจะวิ่งรถท�าเวลาก็กลัว
รถตกลงหลุมกลัวรถพัง ถนนเส้นนีเ้ ป็นเส้นทางหลักทีว่ งิ่ เข้าสูต่ วั อ�าเภอแต่ทา� ไมถนนถึงขรุขระเร็วเช่นนี้
ด้วยเมื่อไม่กี่เดือนก็ท�าถนนเส้นนี้สร้างเสร็จไม่ถึงปีกลับพังเป็นหลุมเป็นบ่อผุพังเร็วมาก ด้วยการสร้าง
ที่ไม่ได้มาตรฐาน สุดท้ายมันตกที่ประชาชนผู้สัญจรไปมา จนถนนเส้นนี้ก็ยังเป็นปัญหาเรื่อยมา
ดังที่เห็นอยู่เนืองๆ ผมได้แต่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย
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ผมรู้สึกว่า

แม่หมาตัวนีจ
้ ิตใจช่างประเสริฐ
ยิ่งกว่าแม่ที่กล้าทิ้งลูก

ที่ออกข่าวตามสื่อต่างๆ เสียอีก...
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พอรถวิ่งอออกจากตัวอ�าเภอวิ่งไปตามถนนที่เริ่มดีขึ้นรถวิ่งท�าความเร็วได้ ท�าให้ผมใจชื่น
ขึน้ มาหน่อยเพราะทีผ่ า่ นมาเล่นเอาผมนัง่ โคลงเคลงไปมาตลอด ผ่านหมูบ่ า้ นมาสองสามหมูบ่ า้ นบนท้องถนน
ซึ่งหมดช่วงที่ขรุขระมาหลายกิโลเมตร ก็เข้าช่วงที่ถนนดี รถวิ่งผ่านสวนกันไปมาสองข้างทาง
รกเรื้อด้วยต้นหญ้าและต้นไม้ขึ้นตามสองข้างทาง แม่ชวนลูกสาวของผมมองด้านนอกสองข้างทาง
ลูกสาวของผมก็มองด้านนอกด้วยความเพลิน พี่สาวพลางเปิดเพลงคลอไปตลอดการเดินทาง
ขณะรถวิ่งไปเรื่อยๆ รถวิ่งสวนกันไปมาบางครั้งก็ไม่มี ขับไปเรื่อยๆ พลันพี่สาวแตะเบรกกะทันหัน
จนคนในรถหัวขม�าไปข้างหน้า พี่สาวพูดขึ้นด้วยท่าทางตื่นตระหนก
“ดูนั่นอะไรนอนตายอยู่กลางถนน...ไก่หรือเปล่า” พี่สาวว่า
ผมยืดตัวมองตามพีส่ าวบอก เพ่งมองด้วยความตัง้ ใจเพราะรถยังวิง่ ยังไม่ถงึ จุดนัน้ แต่กใ็ กล้แล้ว
“ไม่ใช่มั้ง ลูกหมาหรือเปล่า”
“ลูกหมาโดนรถชนตาย” พี่สาวพูดขึ้นบ้าง
“น่าจะใช่” ผมตอบ
พอรถวิง่ ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นจริงอย่างทีเ่ ราวิเคราะห์ไว้ตงั้ แต่แรก ลูกหมาตัวเล็กวัยก�าลังน่ารัก
ขนปุกปุยสีขาวโดนรถชนตายร่างกองอยูก่ ลางถนนเลือดแดงฉานกองอยูต่ รงนัน้ อย่างน่าเวทนา ผมนัง่ มอง
จนรถวิ่งผ่านไปนิดหน่อย พี่สาวหยุดรถลงข้างทาง ผมพี่สาวและแม่นั่งมองไปที่ข้างทาง ทุกสายตา
ต่างจับจ้องไปทีห่ มาตัวเมียนมยานโตงเตงตัวหนึง่ นัง่ อยูร่ มิ ถนน นัยย์ตามันเซือ่ งซึมสายตามันเพ่งมอง
ร่างน้อยที่นอนกองอยู่กลางถนนอย่างไม่วางตา ขณะนั้นแม่พ่ีสาวและผมคิดว่าหมาตัวนี้คงเป็น
แม่ของหมาน้อยทีน่ า่ สงสารตัวนัน้ เป็นแน่ มันคงเป็นห่วงลูกน้อยของมันโดนรถชนเหยียบย�า่ อีกกระมัง
ดูมันยืนเหงาหงอยเซื่องซึม พอไม่มีรถวิ่งสวนไปมาบนท้องถนน มันจึงรีบวิ่งไปคาบซากศพลูกของมัน
ลากมาวางไว้ขา้ งทาง โดยมีมนั นอนเฝ้าอยูข่ า้ งซากศพนัน้ ภาพนีท้ า� ให้ผมน�า้ ตาคลอออกมา ผมบอกพีส่ าว
“แม่หมาน้อยตัวนั้น”
“น่าสงสารมันนะ” พี่สาวพูดขึ้น
“ใช่พี่น่าสงสารมันจริงๆ มันคงเสียใจมาก” ผมบอก
“หัวใจของความเป็นแม่ของมันมันคงแตกสลาย มันคงรักลูกของมันมากขนาดรถชนลูกของมัน
ยังเฝ้าดูและลากมาวางข้างถนน มันคงไม่อยากให้รถมาชนลูกมันและมันคงไม่อยากให้ลูกมัน
ได้รบั ความเจ็บปวดอีก หมาตัวนีม้ คี วามเป็นสัตว์ทมี่ สี ญ
ั ชาตญาณของความเป็นแม่ประเสริฐมากจริงๆ”
แม่พูดขึ้นบ้างผมมองหน้าแม่เห็นหางตาแม่มีรอยน�้าตารื่นตรงขอบตา
หลายครั้งที่ผมเดินทางผมมักเห็นหมาโดนรถชนตายอยู่บ่อยๆ บนท้องถนน แต่ผมไม่เคย
เห็นภาพแบบนี้ที่แม่หมาความรักความอาลัยของแม่หมาที่มีต่อลูกของมันเช่นนี้…
รถเคลื่อนตัวออกไปช้าๆ ผมนั่งมองหมาแม่ลูกอ่อนตัวนั้นที่ขณะนี้มันนอนเฝ้าซากลูกของมัน
อย่างเสร้าสร้อยอยู่ไม่ห่างจากซากลูกของมันนัก
ผมรูส้ กึ ประทับใจเรือ่ งราวของแม่หมาตัวนีท้ มี่ ใี จประเสริฐรักลูกของมัน แม้วนิ าทีสดุ ท้ายของชีวติ
ลูกหมาจากไปแล้ว แม่หมามันยังคงเฝ้าซากลูกของมันด้วยท่วงท่าเหงาหงอย มันคงรับรู้ ลูกของมัน
ได้ตายไปแล้วด้วยความรักมันยังคงเฝ้าซากร่างลูกของมันอยู่เช่นนั้น
พลันความคิดของผมก็แวบขึ้นมาอย่างฉับพลัน ผมหวนกระหวัดถึงข่าวเกี่ยวกับแม่ใจร้าย
น�าลูกของตัวเองไปทิง้ ในกองขยะหรือข่าวทีแ่ ม่นา� ลูกไปทิง้ ทีน่ นั่ ทีน่ เี่ ป็นข่าวใหญ่โตออกทัง้ โทรทัศน์และ
หนังสือพิมพ์
ผมรูส้ กึ ว่าแม่หมาตัวนีจ้ ติ ใจช่างประเสริฐยิง่ กว่าแม่ทกี่ ล้าทิง้ ลูกทีอ่ อกข่าวตามสือ่ ต่างๆ
เสียอีก...
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

พระเพทราชา

กํ า จั ด อิ ท ธิ พ ลตา งชาติ

ตัง
้ แต่กอ
่ นสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199 – 2231)

ไทยได้มีความสัมพันธ์ทางการฑูตและการค้ากับชาติตะวันตกหลายชาติแล้ว เช่น
โปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ฮอลันดาเข้ามาใน
สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอังกฤษเข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

นอกจากผลประโยชน์ทางการค้าที่ไทยได้รับจากการติดต่อกับชาติตะวันตกแล้ว ไทยยังได้ชาวต่างชาติ
เป็นทหารอาสาช่วยในการท�าสงครามและการพัฒนากองทัพในด้านยุทวิธีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงคราม
ในด้านการค้า กรุงศรีอยุธยาท�าการผูกขาดการค้า โดยพระคลังสินค้า เพื่อเป็นแหล่งหารายได้ของรัฐ โดยรัฐบาล
ก�าหนดสินค้าหายากและเป็นที่ต้องการของพ่อค้าต่างชาติ เช่น ดีบุก งาช้าง หนังสัตว์ ไม้ฝาง ไม้หอม เป็นสินค้า
ต้องห้ามของหลวง ชาวบ้านต้องน�ามาขายให้พระคลังสินค้า ส่วนพ่อค้าทีต่ อ้ งการสินค้านัน้ ก็ตอ้ งมาซือ้ ทีพ่ ระคลังสินค้า
การผูกขาดทางการค้ามีมากขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทั้งยังมีการแต่งเรื่องก�าปั่นค้าขาย
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แข่งกับชาติตะวันตก จนเกิดการขัดแย้งกับฮอลันดา เมือ่ ฝรัง่ เศสเข้ามาติดต่อและไทยรูว้ า่ ฝรัง่ เศสเป็นประเทศใหญ่
มีอานุภาพมากในยุโรป จึงหวังจะได้ฝรั่งเศสเป็นมิตรคอยถ่วงดุลอ�านาจกับฮอลันดา แต่ฝรั่งเศสก็คิดไม่ซื่อ
หมายจะยึดไทยเป็นเมืองขึน้ ในตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กลุม่ ขุนนางข้าราชการ และประชาชน
น� า โดยพระเพทราชาจึ ง ท� า การปฏิ วั ติ ขั บ ไล่ ฝ รั่ ง เศสออกไปจากประเทศไทย หลั ง จากนั้ น การติ ด ต่ อ
กับชาติตะวันตกก็ซบเซาลง

การแผ อิทธิพลของชาติตะวันตกเขามาในแผนดินไทย

ชาติตะวันตกได้เดินทางเข้ามายังดินแดนทางตะวันออกด้วยจุดประสงค์ต้องเป็นสินค้าพวกเครื่องเทศ
พริกไทย ผ้าไหม เครื่องลายคราม รวมทั้งเพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาด้วย
โปรตุเกส
โปรตุเกส เป็นชาติแรกที่เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยเมื่อ พ.ศ. 2054 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
หลังจากทีโ่ ปรตุเกสได้เมืองมะละกา การติดต่อค้าขายกับโปตุเกสเป็นไปด้วยดี ไทยได้ชาวโปรตุเกสเป็นทหารอาสา
ช่วยรบพุ่งท�าสงครามและช่วยในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัย
ฮอลันดา
ฮอลันดาเป็นชาติตะวันตกชาติที่สองที่เข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2147 สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
ต่อมามีบทบาทและอิทธิพลในไทยแทนที่โปรตุเกส แต่ก็มีปัญหาขัดแย้งกับไทยบ้าง ในรัชกาลสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททองเกิดปัญหาขัดแย้งทางการค้าแต่ประนีประนอมกันได้ ครัน้ ถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เกิดปัญหาขัดแย้งรุนแรง เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงยกเลิกอภิสิทธิ์ของฮอลันดาในการซื้อหนังสัตว์
จากไทย ทัง้ ยังท�าการค้าขายแข่งกับต่างชาติดว้ ย สมัยนีร้ ฐั บาลไทยท�าการผูกขาดการค้ามากขึน้ ท�าให้กระทบกระเทือน
ผลประโยชน์ทางการค้าของฮอลันดา ฮอลันดาจึงส่งเรือรบ 2 ล�า มาปิดอ่าวไทย เรียกร้องให้ไทยยอมรับข้อเสนอ
ที่ไทยเสียเปรียบ ขณะนั้นไทยเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามกับล้านนาจึงจ�ายอมท�าสัญญากับฮอลันดา เมื่อ พ.ศ. 2207
โดยยอมให้ฮอลันดาผูกขาดการค้าหนังสัตว์และยอมไม่ใช้ลูกเรือที่เป็นชาวจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ไปค้าขาย
ต่างประเทศ ซึง่ เป็นการตัดหนทางการค้ากับต่างประเทศของไทย เพราะไทยไม่ชา� นาญในการเดินเรือด้วยตัวเอง
แม้ว่าอีก 2 ปีต่อมา ฮอลันดาจะยอมให้ไทยใช้ลูกเรือต่างชาติเหมือนเดิมก็ตาม แต่ไทยยังหวาดหวั่นอิทธิพล
ของฮอลันดา
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อังกฤษ
อังกฤษเป็นชาติทสี่ ามทีเ่ ข้ามาในไทย เมือ่ พ.ศ. 2155 สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม อังกฤษเป็นชาติ
ทีม่ ปี ญ
ั หาในการค้าขายมาก คือ ถูกฮอลันดาขัดขวางทางการค้าถึงกับรบพุง่ กันทีป่ ตั ตานีจนต้องปิดสถานีการค้า
ไปในปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แม้วา่ อังกฤษจะเข้ามาเปิดสถานีการค้าอีกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชแต่ก็ไม่ประสบผลส�าเร็จ เมื่อ พ.ศ. 2230 อังกฤษมีปัญหากับไทยถึงกับรบพุ่งกันที่เมืองมะริด ในที่สุด
อังกฤษจึงปิดกิจการค้าลงอีก
ฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2205 ในสมัยสมเด็จ
พระนารายร์มหาราช พวกแรกทีเ่ ข้ามาเป็นพวกบาทหลวง
เพื่อเผยแผ่คริสต์ศาสนาระหว่างนั้น ไทยมีข้อขัดแย้งกับ
ฮอลันดา หลังจากเกิดวิกฤติการณ์กับฮอลันดา สมเด็จ
พระนารายร์มหาราชโปรดให้พวกบาทหลวงฝรั่งเศส
เข้าเฝ้าใน พ.ศ. 2208 พร้อมพระราชทานทีด่ นิ ให้สร้างวัด
และโรงเรี ย นได้ การติ ด ต่ อ อย่ า งเป็ น ทางการเริ่ ม
เมือ่ พ.ศ. 2216 เมือ่ สังฆราชปัลลูอนั เชิญพระราชสาสน์
และเครือ่ งราชบรรณาการของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ
สันตะปาปา มาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ซึ่งได้ทรงต้อนรับอย่างดียิ่ง และยอมให้คนไทยเข้ารีต
นั บ ถื อ คริ ส ต์ ศ าสนาได้ ท� า ให้ บ าทหลวงทั้ ง หลาย
เกิดความคิดว่า ถ้าเกลีย่ กล่อมให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เข้ารีตได้ส�าเร็จก็จะท�าให้ชาวไทยหันมาเข้ารีตด้วย
การเผยแผ่คริสต์ศาสนาก็จะท�าได้งา่ ย และสามารถใช้ไทย
เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่คริสต์ศาสนาในเอเชีย
แต่เหตุผลด้านไทยนัน้ ไทยต้องการได้ฝรัง่ เศสมาถ่วงดุล
อ�านาจฮอลันดา ด้วยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ทรงทราบว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรัง่ เศสเป็นกษัตริย์
ทีม่ อี านุภาพมาก เป็นทีย่ า� เกรงของอังกฤษและฮอลันดา
อีกทั้งไทยยังจะได้เรียนรู้วิทยาการตะวันตกจากฝรั่งเศส
มาใช้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ ผู้สนับสนุนให้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรัง่ เศสก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
คือ ออกญาวิไชเยนทร์ (ฟอลคอน) นักแสวงโชคชาวกรีก
ทีห่ วังผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ของประเทศทัง้ สอง
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
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สังฆราชปัลลูอันเชิญพระราชสาสน์และ
เครือ่ งราชบรรณาการของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
และสันตะปาปา มาถวายสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช

สมเด็จพระนารายณมหาราช
ทรงพยายามรักษาดุลอานาจของชาติตะวันตก
ปัญหาการคุกคามจากฮอลันดาท�าให้ไทยต้องการมิตรประเทศตะวันตกที่มีอ�านาจทัดเทียมกันไว้
คอยช่วยเหลือถ่วงดุลอ�านาจไม่ให้ฮอลันดาเอาเปรียบไทย ชาติแรกที่ไทยต้องการให้มาถ่วงดุลอ�านาจฮอลันดา
คือ อังกฤษ เพราะอังกฤษเป็นชาติใหญ่และขัดแย้งกับฮอลันดาในยุโรป ในต้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อังกฤษได้เข้ามาเปิดสถานีการค้า เมือ่ พ.ศ. 2204 แต่ไม่คอ่ ยประสบความส�าเร็จนักอังกฤษเริม่ มาเอาใจใส่กจิ การค้า
มากขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2217 ซึ่งไทยได้เสนอยกเมืองปัตตานีให้และอนุญาตให้สร้างป้อมปราการได้ อังกฤษขอให้ไทย
ซื้อสินค้าจากอังกฤษแน่นอนทุกปี แต่ไทยปฏิเสธ ท�าให้อังกฤษไม่พอใจนักและยังไม่พอใจที่ออกยาวิไชเยนทร์
แย่งการค้าของบริษัทซึ่งอังกฤษเชื่อว่าไทยสนับสนุนอยู่ จนกระทั่ง เมื่อ พ.ศ. 2230 ไทยกับอังกฤษเกิดรบพุ่งกัน
ที่ เ มื อ งมะริ ด อั ง กฤษจึ ง เลิ ก กิ จ การไป ไทยจึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ อั ง กฤษมาช่ ว ยถ่ ว งดุ ล อ� า นาจของฮอลั น ดา
อีกต่อไป
ความขัดแย้งของฮอลันดาและอังกฤษท�าให้ไทยต้องแสวงหามิตรประเทศตะวันตกใหม่ ซึ่งก็ได้ฝรั่งเศส
มาถ่วงดุลอ�านาจฮอลันดาและอังกฤษ โดยสังฆราชปัลลูเป็นผู้ริเริ่มสร้างความสัมพันธ์ให้สองประเทศก่อน
จนกระทัง่ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และสันตะปาปามีพระราชสาส์นมาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมือ่ พ.ศ. 2216
และฝรั่งเศสได้เริ่มเข้ามาตั้งสถานีการค้าในไทย เมื่อ พ.ศ. 2223 ในปีนั้น ไทยได้ส่งฑูตไปฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก
โดยมีออกพระพิพฒ
ั น์ราชไมตรีเป็นฑูตแต่เรือประสบอุบตั เิ หตุถกู พายุจนเรือแตกทีเ่ กาะมาดากัสการ์ชายฝัง่ แอฟริกา
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกขุนพิไชยวาทิต และออกขุนพิชิตมนตรีออกไปสืบข่าวถึงฝรั่งเศส
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 จึงได้ทรงส่งทูตเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาบ้าง เมื่อ พ.ศ. 2228 มี เชอวา เลียร์ เดอ โชมองต์
เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยบาทหลวงเดอ ชัวสี และบาทหลวงตาชาร์ด ทูตฝรั่งเศสทูลรบเร้าหลายครั้งขอให้
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเข้ารีตแต่ไม่สา� เร็จ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงตอบด้วยถ้อยค�าอันคมคายว่า
พระองค์ได้มอบเรื่องนี้ให้เป็นไปตามนำ้าพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าหากพระผู้เป็นเจ้าปรารถนาให้
พระองค์เข้ารีตแล้ว คงจะดลใจให้พระองค์เข้ารีตเอง
ในครั้งนั้น ไทยได้ท�าสัญญากับฝรั่งเศส อนุญาตให้ฝรั่งเศสเผยแผ่
ศาสนาและวทิยาการความรูแ้ ก่ไทยได้ และท�าอนุสญ
ั ญาการค้าให้สทิ ธิพเิ ศษ
แก่ฝรั่งเศสท�าการค้าขายได้โดยไม่ต้องเสียภาษี พร้อมทั้งยกเมืองสงขลาให้
ฝรั่งเศสดูแล
ในการติ ด ต่ อ กั บ ฝรั่ ง เศส ไทยได้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาการ
ทีก่ า้ วหน้าของฝรัง่ เศสหลายอย่าง เช่น ได้วศิ วกรฝรัง่ เศสมาสร้างป้อมทีบ่ างกอก
ลพบุรี พิษณุโลก มะริด และสงขลา และจัดการฝึกทหารตามแบบฝรั่งเศส
เมื่อทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับไทยได้ส่ง ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน)
เป็นทูตไปเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 พร้อมกับคณะทูตฝรัง่ เศสด้วย เมือ่ คณะทูตไทย
เดินทางกลับ ฝรัง่ เศสได้สง่ เดอ ลาลูแบร์ เป็นทูตเข้ามาพร้อมด้วยกองทหาร
ฝรั่งเศส 636 คน ภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลเดส์ฟารจส์

ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน)
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กุ ศ โลบายของฝรั่งเศสที่จะยึดครองประเทศไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากที่ไทยต้องการให้ฝรั่งเศสซึ่งเป็น
มหาอ�านาจในยุโรปมาถ่วงดุลอ�านาจของฮอลันดาและอังกฤษแล้ว ยังเกิดจากปัญหาภายในของไทยเองด้วย
เนื่องจากออกญาวิไชเยนทร์เป็นขุนนางที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดปราน แต่เป็นที่เกลียดชัง
ของขุนนางอืน่ ๆ ออกญาวิไชเยนทร์เดิมนับถือศาสนาคริสต์นกิ ายโปรเตสแตนท์ แต่ตอ่ มาเปลีย่ นเป็นนิกายคาทอลิก
และมีบทบาทเป็นหัวหน้าประชาคมคริสเตียน เขามั่งคั่งร�่ารวยจากการท�าการค้า ดังนั้น การที่มีกองทหารฝรั่งเศส
เข้ามาจึงเหมือนกับเป็นการเสริมสร้างและรักษาอ�านาจของเรา เพราะออกญาวิไชเยนทร์มสี ทิ ธิในการบังคับบัญชา
กองทหารฝรั่งเศสด้วย กองทหารฝรั่งเศสที่เข้ามาเมืองไทยนั้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ประจ�าอยู่ที่
ป้อมบางกอก เมืองมะริด และเป็นทหารรักษาพระองค์ 50 คน กับทหารส่วนตัวของออกญาวิไชเยนทร์จ�านวนหนึ่ง
การที่กองทหารฝรั่งเศสประจ�าอยู่ที่เมืองมะริดและบางกอกท�าให้ฝรั่งเศสได้รับผลประโยชน์ทางการค้า
ทีส่ ามารถกีดกันการค้าของชาติอนื่ ๆ ได้ เพราะทัง้ สองเมืองเป็นเมืองท่าทีส่ า� คัญของไทย ฝรัง่ เศสยังคิดว่าจะสามารถ
ผูกขาดการค้าได้ตั้งแต่ฝั่งโคโรมันเดลในอินเดียเรื่อยไปจนถึงญี่ปุ่น ถ้าฝรั่งเศสสามารถคุม 2 เมืองนี้ได้ และ
ยังหวังว่าการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในดินแดนเหล่านี้จะประสบผลส�าเร็จด้วย
ออกญาวิไชเยนทร์มแี ผนการจะสถาปนาอ�านาจของฝรัง่ เศสขึน้ ในไทย โดยคิดจะอาศัยฐานอ�านาจของตน
ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท�าการแทรกซึมข้าราชการเข้าไปคุมระบบราชการไทย
อย่างกว้างขวาง เมื่อทูตเดอ โชมองต์กลับไป ออกญาวิไชเยนทร์ ได้มีค�าสั่งกลับไปถึงบาทหลวงเดอ ลาแซส
ให้สง่ ลูกผูด้ ชี าวฝรัง่ เศสราว 60 - 70 คน มาเมืองไทยพร้อมกับกองทหารฝรัง่ เศส โดยเขาสัญญาว่า จะช่วยให้พวกเหล่านัน้
ได้รับต�าแหน่งที่มีหน้าตา เช่น เป็นเจ้าเมืองในส่วนภูมิภาค เป็นขุนนางเมืองหลวง เป็นทหารประจ�าป้อมปราการ
หรือบัญชาการกองทหารทัง้ ทางบกและทางทะเล การเข้ามาของลาลูแบร์ทเี่ ป็นทูตชุดทีส่ องจึงมีกองทหารฝรัง่ เศส
เข้ามามาก ส่วนชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับราชการ เช่น เดอ ลามา เป็นวิศวกรสร้างป้อม เดอ ฟอร์แบง (ต่อมาเป็น
ออกพระศักดิ์สงคราม) เป็นครูฝึกทหาร เป็นต้น
เมือ่ ลาลูแบร์กลับไป ฝรัง่ เศสก็สง่ ทหารมาเพิม่ อีก
พร้อมกับมีคา� สัง่ ลับให้นายพลเดส์ฟารจส์ยดึ บางกอกและ
เพชรบุรีให้ได้ ถ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเปลี่ยน
ความคิดหรือท�าการใดที่เป็นข้อเสียหายแก่ฝรั่งเศส ก็ให้
นายพลเดส์ฟารจส์ทา� ทุกอย่างเพือ่ ให้ไทยอยูใ่ นอ�านาจของ
ฝรั่งเศส
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พระเพทราชาปฏิวัติ
การด�าเนินนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงอนุญาตให้ทหารต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทย
และความหวาดหวัน่ ต่อการเฟือ่ งฟูของคริสต์ศาสนา ท�าให้ขนุ นาง ราษฎร พระสงฆ์จา� นวนหนึง่ ไม่พอใจโอกาสทีเ่ หมาะสม
มาถึงเมือ่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึง่ ขณะนัน้ ประทับอยูท่ เี่ มืองลพบุรที รงพระประชวร ขุนนางทัว่ ไปดูเหมือน
จะคาดได้ว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราชคงจะเสด็จสวรรคตอย่างแน่นอน ปัญหาการสืบราชสมบัติ
ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปล่อยทิ้งไว้ยิ่งท�าให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มพูนขึ้น ออกญาวิไยเยนทร์กับ
กองทหารฝรั่งเศสถือเป็นอ�านาจที่จะก�าหนดว่า ใครคือผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อไป ออกญาวิไชเยนทร์สนับสนุน
พระปีย์ ราชบุตรบุตรธรรมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทัง้ เกลีย้ กล่อมให้พระปียเ์ ข้ารีตและเป็นพรรคพวกตน
ท�าให้ขุนนางน�าโดยพระเพทราชาระแวงว่าออกญาวิไชเยนทร์คิดร้ายต่อบ้านเมือง จะน�ากองทหารฝรั่งเศส
มาบังคับขุนนางและยกพระปียข์ นึ้ เป็นกษัตริย์ ด้านออกญาวิไชเยนทร์กว็ าดระแวงว่าถ้าพระเพทราชาได้เป็นใหญ่
คงจะท�าร้ายพวกฝรัง่ เศส ขณะนัน้ ประชาชนได้กอ่ การจลาจลเคลือ่ นไหวต่อต้านคริสต์ศาสนาและขับไล่ชาวต่างชาติ
เมื่อความตึงเครียดทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้นออกญาวิไชเยนทร์จึงเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องรีบก�าจัด
พระเพทราชาแต่ยังไม่ทันที่กองทหารฝรั่งเศสจากป้อมบางกอกมาถึง พระเพทราชาก็ได้ลงมือปฏิวัติเสียก่อน
ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2231 ก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคตประมาณ 2 เดือน พระเพทราชา
ได้ว่าราชการแทนและถือโอกาสก�าจัดศัตรูทางการเมืองโดยอ้างพระบรมราชโองการกับจุมบุคคลต่างๆ เช่น
ออกญาวิไชเยนทร์ พระปีย์ กองทหารฝรั่งเศสที่ออกญาวิไชเยนทร์หวังไว้นั้นไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเลย ทั้งที่
ออกญาวิไชเยนทร์ได้วางแผนร่วมกับนายพลเดส์ฟารจส์ที่จะให้ยกกองทหารฝรั่งเศสขึ้นมายังลพบุรีเพื่อก�าจัด
พระเพทราชาก่อนหน้านั้นแล้ว แต่พระเพทราชาได้แสดงให้ฝรั่งเศสเข้าใจว่า เหตุการณั้เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับ
ชาวฝรัง่ เศสหรือผูเ้ ข้ารีตแต่ประการใด ดังนัน้ บางหลวงบางคนรวมทัง้ หัวหน้าบริษทั อินเดียตะวันออกของฝรัง่ เศส
จึงคัดค้านนายพลเดส์ฟารจส์มิให้ยกกองทหารขึ้นไปช่วยออกญาวิไชเยนทร์
ต่อมา พระเพทราชาได้สั่งจับกุมทหารฝรั่งเศสที่เป็นทหารรักษาพระองค์และทหารประจ�าตัวของ
ออกญาวิไชเยนทร์ที่ลพบุรี ขณะนั้น ความรู้สึกในการต่อต้านบาทหลวงและพวกเข้ารีตเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป
คนไทยที่เข้ารีตถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา บาทหลวงคณะเยซูอิตถูกกักบริเวณชาวฝรั่งเศสบางคนถูกลงโทษ
ให้เป็นตะพุน่ หญ้าช้าง พระเพทราชาเกลีย้ กล่อมให้นายพลเดส์ฟารจส์เดินทางมายังลพบุรแี ละบังคับให้เขียนจดหมาย
ไปถึงผูบ้ งั คับบัญชาการกองทหารฝรัง่ เศสทีม่ ะริดให้นา� ทหารขึน้ มาลพบุรี ส่วนทหารทีป่ อ้ มบางกอกให้นายพลเดส์ฟารจส์
ลงไปบอกด้วยตัวเอง โดยยึดบุตรชาย 2 คนของนายพลเดส์ฟารจส์ไว้เป็นตัวประกัน เมื่อพระเพทราชา
คุมสถานการณ์ทลี่ พบุรไี ด้และเห็นว่ากองทหารฝรัง่ เศสไม่เป็นอันตรายแล้ว จึงอ้างพระบรมราชโองการให้พระอนุชา
ทั้งสองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นมาที่ลพบุรีแล้วจับประหารชีวิตด้วย รวมทั้งพระปีย์และ
ออกญาวิไชยเยนทร์ก็ถูกประหารชีวิตด้วย
เมื่อนายพลเดส์ฟารจส์ลงไปที่ป้อมบางกอก ก็ให้ทหารอุดชนวนปืนใหญ่ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ แล้วย้าย
มาเตรียมต่อสูก้ บั ไทยทีป่ อ้ มวิไชเยนทร์ซงึ่ เป็นป้อมใหญ่ขา้ งฝัง่ ตะวันออก ไทยยกทัพไปล้อมป้อมบางกอกและตัง้ ค่าย
รายปืนที่เมืองสมุทรปราการและพระประแดง ดักเรือก�าปั่นไม่ให้ขึ้นมาช่วยฝรั่งเศส ฝรั่งเศสถูกล้อมอยู่ 2 เดือน
ก็สิ้นเสบียงอาหารจึงขอเลิกรบและขอกลับไปประเทศฝรั่งเศส เมื่อฝรั่งเศสออกไปแล้ว พระเพทราชาให้รื้อป้อม
วิไชเยนทร์เสีย และเมือ่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต พระเพทราชาจึงเป็นกษัตริยค์ รองกรุงศรีอยุธยาต่อมา
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ที่เพิงท้ายหมู่บ้านแห่งนี้มีร้านขายเหล้าและ
เหล้าบริการ ในร้านนี้จึงมีวัยรุ่นและชายวัยกลางคน
คนในหมูบ่ า้ นมาใช้บริการไม่เว้นแต่ละวัน ร้านนีเ้ ป็นร้านของ
“น้าตุน่ ” ซึง่ เป็นคนในหมูบ่ า้ นนีน้ แี่ หละเป็นเจ้าของหลังจาก
ที่แกพาภรรยาและลูกลาออกจากงานที่ท�าในกรุงเทพฯ
มาเปิดร้านเหล้าปั่นและเหล้ายาดองแห่งนี้ท�าให้ผู้คน
ในหมู่บ้านและชาวบ้านใกล้เรือนเคียงมาใช้บริการไม่เว้น
แต่ละวันถือว่ากิจการไปได้ดีพอสมควร
หนึ่งในนั้นลูกค้าขาประจ�าของสองสามีภรรยาเป็น
ประจ�านัน้ ก็คอื “ตาท่อง” ชายชราวัยเจ็ดสิบกว่าปีเจ้าส�าราญ
ผูท้ ชี่ นื่ ชอบในความเมาเป็นยิง่ นัก เป็นสถานทีท่ แี่ กจะมาขลุก
ดื่มเหล้าอยู่เป็นประจ�าทุกวัน หลังจากเมาแล้วชาวบ้าน
รานช่องต่างเห็นแกเดินเซซ้ายขวาเดินปัดเป๋อยูก่ ลางหมูบ่ า้ น
ทุกวัน บางครัง้ ทีช่ าวบ้านรูจ้ กั กันกับแก แกก็จะขอเงินเขาบ้าง
ได้บา้ งไม่ได้บา้ งแล้วแต่ แกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก เพราะ
แกเป็นคนมีเงินที่จากภรรยาและลูกๆ ของแก ก็พอได้ใช้อยู่
แล้วถ้าแกไม่เมาติดเหล้าเงินทีล่ กู ๆ ให้แก ถ้าแกเก็บไว้ใช้สอย
ในชีวิตประจ�าวันแกก็จะมีเงินมากโขอยู่ แต่พูดถึงฐานะ
ของแกแล้ว ก็ถือว่าแกเป็นคนที่มีฐานะคนหนึ่งในหมู่บ้าน
เพราะพ่อแม่ของแกหลังจากตายจากไปก็มีที่ทางท�ากิน
มอบให้แกอยู่มากมายและอยู่อย่างไม่ล�าบาก
ทั้งกลางวันกลางคืนตาท่องจะเมามายแกจะเดิน
ร้องเพลงลัน่ แหกปากไปทัว่ ทัง้ หมูบ่ า้ น บางคนเห็นสภาพแกแล้ว
เอือมระอา ด้วยวัยที่ร่วงโรยแกยังเมาอยู่ทุกวี่วัน ลูกๆ
ห้ามปรามแล้ว แต่แกก็เหมือนเดิม สุดท้ายก็เลยปล่อยเลย
ตามเลย...
จนถึงเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพตาท่องนอนแข็งตาย
อยูใ่ ต้ตน้ มะม่วงใหญ่กลางหมูบ่ า้ น ตอนตายตาท่องยังนอนกอด
ขวดเหล้าอยูข่ า้ งตัว ผูค้ นเห็นสภาพแกตอนนีท้ กุ คนต่างมอง
ด้วยความสังเวชสิน้ ต�านานตาท่องขีเ้ มาประจ�าหมูบ่ า้ นตัง้ แต่
ครั้งนั้น...
วันนี้ผมกับไอ้จ้อยเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่
สมัยเด็กๆ ไปไหนก็ไปด้วยกันตลอด หยุดเสาร์อาทิตย์
ก็เข้าป่าล่าสัตว์น�ากลับมาท�าเป็นอาหารที่บ้าน แต่สิ่งที่เรา
เหมือนกัน คือความยากจน เราทัง้ สองจึงเป็นเพือ่ นทีส่ นิทกัน
หลังจากทีเ่ รียนจบชัน้ มัธยมปลายแล้วผมก็ไม่ได้เรียนหนังสือ

ไอ้จอ้ ยก็ไม่ได้เรียนต่อเหมือนกัน ออกจากโรงเรียนผมกับมัน
ก็ท�างานรับจ้างชาวบ้านเล้วแต่ใครจะว่าจ้างให้ท�าอะไร
เวลาว่างๆ ก็ไปมาหาสูก่ นั ประจ�า ไปรับจ้างก็จะชวนไปด้วยกัน
แม้ แ ต่ ใ นยามว่ า งจากนาก็ พ ากั น ไปใส่ เ บ็ ด ด้ ว ยกั น
พอได้ปลามาเป็นอาหาร ด้วยกิจกรรมทีเ่ ราท�าด้วยกันท�าให้เรา
สนิทสนมกันมากเรียกได้วา่ เป็นเสีย่ วกันอย่างแท้จริงเลยทีเดียว
หลังจากทีไ่ ปรับจ้างผูใ้ หญ่สมหมายให้ไปดายหญ้า
ทีส่ วนมะม่วงของแกตัง้ แต่เช้าจนเวลาโพล้เพล้จวนจะค�า่ แล้ว
และเสร็จสิน้ ภารกิจงานรับจ้างดายหญ้าในวันนีแ้ ล้ว เราทัง้ สอง
ก็รบั เงินค่าจ้างจากผูใ้ หญ่สมหมายแล้ว เงินยังอยูใ่ นกระเป๋า
อุ่นๆ อยู่ หลังจากนั้นไม่รู้ว่าไอ้จ้อยมันนึกครึ้มใจอะไรขึ้นมา
มันจึงพูดขึ้น
“เฮ้ย ไอ้บอลวันนีเ้ ราไปนัง่ ดืม่ เหล้าทีร่ า้ นน้าตุน่ ไหม
แก้เหนื่อย”
ผมมองหน้าไอ้จอ้ ยก่อนบอก “เหนือ่ ยกว่าเดิมสิไม่วา่ ”
ไอ้จอ้ ยมองหน้าผม นะมึงนะไปดืม่ เป็นเพือ่ นกูหน่อย
สิวะ”
“ได้แต่มึงเลี้ยงนะโว้ย”
“เฮ้ยไอ้บา้ เงินก็ได้เท่ากัน ใจจืดใจด�าไปหรือเปล่าเพือ่ น”
ไอ้จ้อยตัดพ้อ
“ไปเถอะนะเพื่อน ไปดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อย”
“เออๆ ได้ ไปกินเป็นเพื่อนก็ได้ แต่ต้องอเมริกันแชร์
นะโว้ย” ผมบอก
“ได้ไม่มปี ญ
ั หา” ไอ้จอ้ ยมันพูดท�าเสียงและสีหน้ากวนๆ
ยิ้มเห็นฟันขาวใบหน้าแช่มชื่นขึ้นมาทันทีทันใด
หลังจากออกจากสวนของผู้ใหญ่สมหมายแล้ว
ผมขับมอเตอร์ไซค์ฮา้ ง โดยมีไอ้จอ้ ยซ้อนท้าย มอเตอร์ไซค์ฮา้ ง
ปล่อยควันด�าโขมงออกจากทีน่ นั้ ทันทีจนไปถึงทีร่ า้ นของน้าตุน่
ร้านเหล้าประจ�าหมูบ่ า้ นทันที พอน้าตุน่ เห็นพวกเราเดินเข้ามา
ในร้านแกร้องถาม
“วันนี้ดื่มอะไร”
“ขอเหล้ายาดองหนึ่งโหลครับน้า” ไอ้จ้อยร้องบอก
แล้ววงสุราบาลของเราสองคนก็เริม่ บรรเลงตัง้ แต่นนั้
นัง่ กินไปเรือ่ ยๆ ผูค้ นเดินเข้าออกเรือ่ ยๆ แต่ถอื ว่าน้อยกว่าทุกวัน
นั่งดื่มทานกับแกล้มไปด้วยนั่งฟังเพลงเพลินๆ จากล�าโพง
ทีเ่ ปิดคลอก็ทา� ให้ได้บรรยากาศไปอีกแบบ ร้านเหล้าบ้านนอก
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ก็เป็นแบบนีแ้ หละ นัง่ ดืม่ กันไปเรือ่ ยๆ จนดึกดืน่ ตอนนีใ้ นร้าน
คนทยอยออกไปหมดแล้วเหลือแต่ผมกับไอ้จ้อย ผมรู้สึก
มึนตึงอยู่แต่ไม่เมา เพราะผมเป็นคนดื่มไม่เยอะ แต่ไอ้จ้อย
นัน่ สิ นัง่ หลับตาปรืออยูบ่ นโต๊ะ ส่วนผมเห็นมันไม่ไหว ผมก็เลย
เรียกเก็บเงินและชวนไอ้จอ้ ยกลับบ้านกัน เพราะนีก่ ด็ กึ มากแล้ว
ผมประคองไอ้จ้อยที่เดินปัดเป๋เดินประคองมันขึ้นไปค้อม
บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมก็สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันที
อากาศหนาวในเดือนพฤศจิกายนหนาวจับใจ
ท่ามกลางความมืดผมขับรถฝ่าความมืดไปตามทางของ
หมู่บ้านที่ตอนนี้ชาวบ้านต่างพากันนอนหลับในที่นอน
อันอ่อนนุ่มกันหมดแล้ว ผมขับมาช้าๆ เพื่อความปลอดภัย
พอผมขับรถมาถึงที่กลางหมู่บ้านใต้ต้นมะม่วงใหญ่ไฟหน้า
รถส่องกระทบกับร่างๆ หนึ่ง ตอนนี้ผมมองเห็นไม่ชัดอาจจะ
ด้วยความเมาและไฟหน้ารถไม่สว่างมากพอเพราะมอเตอร์ไซค์
มีสภาพเก่ามากแล้ว ผมจึงขับเข้าไปเรื่อยๆ จนพอใกล้จะถึง
ร่างๆ นัน้ พลันคุณพระช่วยผมต้องเหยียบเบรกรถเสียงดังเอีย๊ ด!
ทันที จะไม่ให้ผมเบรกรถในตอนนั้นได้อย่างไรเพราะสิ่งที่
ผมเห็นนั้นมันคือ “ผีตาท่อง” ขี้เมาในต�านานประจ�าหมู่บ้าน
โดยภาพที่ผมเห็นคือ แกสวมชุดที่เก่าๆ รูปร่างผอมเกร็ง
หน้ า ซี ด เซี ย วไร้ เ ลื อ ดฝาด ยื น อยู ่ แ ต่ เ ท้ า ลอยจากพื้ น
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ผมเบรกรถแรงอย่างตกใจกับสิง่ ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้านัน้ จนไอ้จอ้ ย
ทีน่ งั่ ซ้อนอยูด่ า้ นหลังหัวมันชนกับหลังผมอย่างแรง มันงัวเงียตืน่
ป้องปากร้องถามผมทันที
“เฮ้ ย เพื่ อ นมึ ง เป็ น อะไรวะ เบรกรถแรงเชี ย ว”
เสียงของไอ้จ้อยอ้อแอ้ในล�าคอ
“ผี ข้าเจอผีตาท่อง”
“ผิ ผิ ผีตาท่องเหรอ” ไอ้จ้อยเมื่อได้ยินผีตาท่อง
ดังนัน้ ท�าให้มนั หายเมาเป็นปลิดทิง้ แล้วไอ้จอ้ ยก็มองไปข้างหน้า
มันเห็นผีตาท่องยืนหน้าซีดเผือดขาว ยืนตัวลอยเท้าลอยจากพืน้
อย่างน่าหวาดกลัวจริงๆ “มึงก็ขับรถหนีเร็วสิโว้ย”
หลั ง จากนั้ น ผมก็ ท� า ตามที่ ไ อ้ จ ้ อ ยสั่ ง การทั น ที
รีบเลี้ยวหัวรถขับหนีไปจากจุดนั้นทันทีขับไปคนละเส้นทาง
(อีกทางหนึ่ง) ด้วยความเร็วพอสมควรผมขับไปด้วยความ
ตระหนกตกใจหวาดกลัวจนขับมาถึงบ้านของผม เราทัง้ สอง
รีบลงจากรถด้วยอาการลนลานพอมาถึงบ้านพ่อแม่ถามผม
ผมจึงบอกความจริงว่าเจอผีตาท่องให้กบั ท่านทัง้ สองฟังทันที
คืนนัน้ ไอ้จอ้ ยขอนอนค้างคืนทีบ่ า้ นผม ส่วนผม
คืนนั้นภาพหลอนตาท่องนั้นยังคงหลอกหลอนผม
จนผมต้องนอนตาแข็งตลอดทั้งคืน...

IT Hero
Teacher COMP

Plickers ห้องเรียนยุค 4.0
ห้องเรียนดิจิทัล

หากถามว่าในยุคที่อะไรๆ ก็ 4.0 นี้ คิดว่าควรใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
แล็ปท็อป ในห้องเรียนกันหรือไม่ ผู้ใหญ่หลายๆ คน ก็จะเป็นห่วงว่า การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อาจจะท�าให้เด็กนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนบ้าง ขาดสมาธิบ้าง
ผลการเรียนแย่ลงบ้าง หรือขาดทักษะ แต่คา� ถามคือผลเสียเหล่านีเ้ กิดจากการที่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ถูก ‘ใช้เพื่อเรียน’ ใช่หรือไม่? แล้วถ้าอุปกรณ์เหล่านั้น
ถูก ‘ใช้เพือ
่ เรียน’ ล่ะ? ไม่วา่ นักเรียนหรือครู ผูใ้ หญ่หรือเด็ก ก็นา่ จะสามารถน�าเอาประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนได้มากมาย
สิ่งที่ครูไทย 4.0 ใช้ในห้องเรียน คือ การน�าการ์ด Plickers มาให้นักเรียนใช้
เพื่อช่วยในการเช็คชื่อ และตอบค�าถาม มันจะส่งผลดีต่อทั้งครูและนักเรียนหรือไม่ ?
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Plickers คือ (Paper + Clicker) เป็นเครือ่ งมือในการช่วยสอน
ส�าหรับเก็บข้อมูลของนักเรียน โดยจะมีกระดาษเป็นโค้ดให้นกั เรียนถือ ซึง่ กระดาษ
ดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน
อยูท่ มี่ มุ กระดาษ โดยครูตอ้ งโหลดแอพพลิเคชัน้ ในการอ่านโค้ดจากเว็บไซต์ plickers.com
แล้วท�าการใส่ขอ้ มูลของนักเรียนลงไปแล้วหลังจากนัน้ ก็สามารถเช็คชือ่ ของนักเรียน
แต่ละคนได้เลย
Plickers ยังสามารถใช้ในการท�าแบบทดสอบ ในการตอบค�าถามได้ เมื่อครูได้เปิดค�าถามที่ได้สร้างขึ้นผ่านทาง
plickers.com ให้นกั เรียนได้รบั ทราบ และร่วมกันตอบค�าถามโดยการชูกระดาษโค้ดในด้าน A, B ,C หรือ D ตามทีค่ ดิ ว่าถูกต้อง
จากนั้นครูจะใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอป Plickers (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ
plickers.com แล้วเปิดกล้องเพื่อสแกนโค้ดที่นักเรียนถือ
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ขั้นตอนการใช้งาน Plickers
1. ผู้น�าเสนอเตรียมค�าถาม Plickers
ในเว็บไซต์หรือแอพล่วงหน้า
2. ผูน้ า� เสนอแสดงค�าถามทีจ่ อคอมพิวเตอร์
เพือ่ ให้ผฟู้ งั ทุกคนเห็นค�าถามและตัวเลือกค�าตอบ
3. ผู้ฟังเลือกค�าตอบที่ต้องการด้วย
การโชว์การ์ด Plickers ให้ตรงกับค�าตอบ
4. ผู้น�าเสนอใช้สมาร์ตโฟนของตนเอง
สแกนการ์ด Plickers ของผู้ฟังทุกคน ค�าตอบ
ทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอ
ผลลัพธ์ คือ จะมีการแสดงผลของค�าตอบ
ตามที่โค้ดที่นักเรียนถืออยู่ในมือได้ทันที โดย
ระบบจ�าท�าการเก็บรวบรวมค�าตอบทีไ่ ด้เป็นสถิติ
ไว้ในเว็บ plickers.com เพือ่ ให้ครูได้นา� ไปพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนต่อไป
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ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีและเครือ่ งมือต่างๆ
ช่วยในการสอน การน�าเสนอ การประชุมมากขึน้
ส�าคัญก็คอื “การประยุกต์” ส�าหรับใช้ในห้องเรียน
นัน่ คือ สิง่ ทีก่ ารเรียนการสอนยุค 4.0 นี้ ควรจะเป็น
ดังนั้น เราควรเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพราะไม่มี
เครือ่ งมือใดทีด่ ที สี่ ดุ มีเฉพาะเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ ในแต่ละสถานการณ์ Plickers คือกิจกรรม
อย่างหนึ่งที่ครู อาจารย์ วิทยากร น�าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอน
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

ศึกฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย จะฟาดแข้งกันแล้ว โดยจะประเดิม
ด้วยนัดเปิดสนาม วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ซึ่งจนถึงตอนนี้ ทีมเต็งแชมป์
เหลือเพียงทีมเดียวแล้วที่ยึดเต็ง 1 เดี่ยวๆ นั่นคือ...
ถึงจะมีมากถึง 32 ชาติ ทีพ่ ร้อมแย่งชิงถ้วยแชมป์ฟตุ บอลโลก 2018
แต่ถ้าเอาจริงๆ น่าจะไม่เกิน 6 ทีมยักษ์ใหญ่ที่มีลุ้นแชมป์ในบั้นปลาย
ส่วนตัวผมเองเชียร์ทีมชาติเยอรมนี มาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งตอนนั้น
ยังใช้ชอื่ “เยอรมนีตะวันตก” เพราะยังไม่รวมประเทศกับเยอรมนีตะวันออก
ทีช่ อบก็เพราะนักเตะชือ่ แปลกหูอย่าง “คาร์ล-ไฮน์ รุมเมนิกเก” ท�าให้ตดิ ตาม
ทัพอินทรีเหล็ก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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ในปี 1986 ขวัญใจคนใหม่ของผมคือ “โลธาร์ มัทเธอุส” กองกลางมาดเท่ ที่ท�าให้ผมลุ่มหลงฟุตบอลอย่างโงหัวไม่ขึ้น
แม้ว่าทั้ง 2 ครั้ง ทัพอินทรีเหล็กจะได้เพียงรองแชมป์ แต่ก็ไม่ท�าให้ผมต้องเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่น เพราะรักแล้วก็รักเลย
ไม่ปันใจให้ใครอีก
จากปี 1982 จนมาถึง 2018 กินเวลายาวนานกว่า 36 ปี “เยอรมนี” ยังเป็นทีมเดียวที่ตามเชียร์มาอย่างต่อเนื่อง
ได้ชื่นชมกับแชมป์โลก 2 ครั้ง ในปี 1990 กับ 2014 แค่นั้นก็ดีใจมากโขแล้ว
มาถึงปี 2018 ดูจากรายชื่อ 23 นักเตะสุดท้ายที่ “โยอาคิม เลิฟ” ตัดสินใจเลือกแล้ว ต้องบอกว่าความแข็งแกร่ง
สู้ชุดแชมป์โลก 2014 ไม่ได้เลย แต่ยังไงก็ต้องตามเชียร์กัน ไม่ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนก็ตาม
ขณะที่หลายสื่อทั่วโลก มั่นใจว่าเต็งแชมป์ปีนี้น่าจะหนีไม่พ้น “ทีมชาติบราซิล” อดีตแชมป์ 5 สมัย ซึ่งล่าสุด
บริษัทรับพนันถูกกฎหมายหลายแห่งของประเทศอังกฤษยกให้พลพรรคแซมบ้า ทีเ่ คยโดนฝูงอินทรีเหล็กไล่ถลุงคาบ้าน 7 - 1
ในรอบรองชนะเลิศ เมือ่ ปี 2014 ขึน้ มาเป็นเต็งแชมป์ทมี เดียวแล้ว
ส่วน “ทีมชาติเยอรมนี” แชมป์เก่าและอดีตแชมป์ 4 สมัย ตามมาเป็นเต็ง 2 ทัง้ ๆ ทีก่ อ่ นหน้านีไ้ ม่นาน ยังเป็นเต็งแชมป์
ร่วมกันด้วยซ�า้
พวกทีส่ ามารถสอดแทรกขึน้ มาคว้าแชมป์ไปได้กค็ งหนีไม่พน้ ทีมชาติอาร์เจนตินา อดีตแชมป์ 2 สมัย ทีมชาติฝรัง่ เศส
กับ ทีมชาติสเปน อดีตแชมป์ 1 สมัย นอกนั้นไม่น่าจะมีทีมไหนดีพอที่จะแย่งแชมป์ไปจากพวกนี้อีกแล้ว
ทางด้านทีมชาติอังกฤษ อดีตแชมป์ 1 สมัย ที่มีแฟนบอลตามเชียร์เกือบทั่วโลก เมื่อไล่ดูรายชื่อแล้ว บอกได้เลยว่า
อาจตกรอบแรกเอาด้วยซ�้าไป
แหล่งอ้างอิง: https://www.thairath.co.th/content/1300387

90 วิทยาจารย์

คลอดตารางแบ่งกลุม่ ฟุตบอลโลก 2018 พร้อมเวลาการแข่งขัน
ทุกคูท่ กุ สนาม โดยคูเ่ ปิดสนามจะเป็น รัสเซีย เจ้าภาพพบกับ ซาอุดอิ าระเบีย
ทีมแกร่งจากเอเชีย ทีส่ นามลุชนิคี สเตเดียม กรุงมอสโก ต้อนรับการมาเยือน
ของซาอุดิอาระเบีย

โปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2018
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ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆ รอบแบ่งกลุ่มมีดังต่อไปนี้ (เวลาที่รัสเซียช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

แหล่งอ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1141798
92 วิทยาจารย์

พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
ออมในกองทุนให้งอกเงย ฉบับมนุษย์เงินเดือนลงทุน RMF
ภาค 7 เปิดบัญชีซื้อขาย RMF

ในครัง
้ ก่อนๆ เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าเราจะเลือกกองทุน RMF อย่างไร

ในเบือ
้ งต้นเพือ
่ ให้ได้ผลตอบแทนดีสม�า่ เสมอ คุม
้ ค่ากับเงินลงทุนของเรา และจะต้อง
ดูเอกสารในหนังสือชีช
้ วนอย่างไร เราถึงจะเข้าใจกองทุนนัน
้ ๆ ได้มากขึน
้ พอเรารูจ
้ ก
ั
รายละเอีดเกีย
่ วกับกองทุน RMF มาขนาดนีแ้ ล้ว หลายคนก็คงอยากจะซือ
้ ขายกองทุน

กันแล้วใช่ไหมหล่ะครับ ในครัง
้ นีผ
้ เู้ ขียนจะเล่าให้ฟง
ั นะครับว่าเราจะไปซือ
้ ขายกองทุน
กันได้ทไี่ หนบ้าง
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แน่นอนครับว่าการซื้อขายกองทุน RMF เราคง
ไม่สามารถเดินไปซือ้ ขายตามตลาดนัดหรือตลาดสดใกล้บา้ น
ได้เหมือนซื้อผักมาท�ากับข้าว การซื้อขายกองทุน RMF
จะคล้ายๆ กับการเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุน LTF นัน่ หล่ะครับ
สามารถไปเปิดบัญชีได้ทธี่ นาคารใกล้บา้ น หรือบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ทีข่ ายกองทุนนัน้ โดยตรง โดยรวมๆ แล้ว
การเปิ ด บั ญ ชี ซื้ อ ขายกองทุ น รวม สามารถเปิ ด บั ญ ชี
ซือ้ ขายได้ 3 แห่งด้วยกัน คือ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
(บลจ.) ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตัวแทนจ�าหน่าย

1. การเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนรวมกับบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) ผูล้ งทุนทีส่ นใจเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนรวม
กับ บลจ. สามารถติดต่อได้ทางเว็บไซต์หรือส�านักงาน
ของ บลจ. นั้นๆ ได้เลย หรือสามารถโทรสอบถามข้อมูล
เบือ้ งต้นได้ จะมีพนักงานแนะน�าขัน้ ตอนการสมัครและการเตรียม
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ซึ่งข้อดีของการเปิดบัญชี
ซือ้ ขายกองทุนกับ บลจ. คือ ได้พดู คุยกับผูท้ จี่ ะน�าเงินของเรา
ไปลงทุนโดยตรง และได้ฟังค�าแนะน�าเกี่ยวกับนโนบาย
การลงทุนของกองทุนที่เราสนใจโดยตรง แต่ข้อเสียของ
การเปิดบัญชีซอ้ื ขายกองทุนกับ บลจ. คือ บัญชีจะมีขอ้ จ�ากัด
ในด้านซื้อขายมากเพราะบัญชีที่เปิดกับ บลจ. ส่วนใหญ่
จะไม่สามารถซือ้ ขายกองทุนของ บลจ. อืน่ ได้ หากสักวันหนึง่
ผู้ลงทุนสนใจที่จะซื้อกองทุนของ บลจ. อื่น ผู้ลงทุนก็ต้อง
ไปเปิดบัญชีซื้อขายใหม่อีกท�าให้มีบัญชีมากมายไปอีก

”
การซื้อขายกองทุน RMF จะคล้ายๆ กับการเปิดบัญชี
ซื้อขายกองทุน LTF สามารถไปเปิดบัญชี

ได้ที่ธนาคารใกล้บ้าน หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

”
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2. การเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนกับธนาคารในเครือ
เดียวกันกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วิธีนี้จะ
สะดวกมากครับ สามารถติดต่อไปทีธ่ นาคารนัน้ ๆ ได้เลย หรือ
บางธนาคารใหญ่ๆ นอกจากจะมีกองทุนทีอ่ ยูใ่ นเครือเดียวกัน
แล้ว ยังเปิดท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนจ�าหน่ายกองทุนของกองทุน
อื่นด้วย ท�าให้สามารถซื้อขายกองทุนข้าม บลจ. ได้ด้วย
เมื่อเปิดบัญชีแล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับสมุดบัญชี คล้ายๆ กับ
สมุดธนาคาร ผูล้ งทุนสามารถน�าสมุดนีไ้ ปปรับเพือ่ ดูผลก�าไร
ได้เหมือนกับการปรับสมุดธนาคาร ซึง่ ข้อดีของการเปิดบัญชี
ซื้อขายกองทุนกับธนาคารคือ สะดวกง่ายและอยู่ใกล้บ้าน
หรือที่ท�างานของเรา ข้อเสียคือมีกองทุนให้เลือกไม่มาก
เท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่ธนาคารจะขายเฉพาะกองทุนที่บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีอ่ ยูใ่ นเครือของธนาคารนัน้ ๆ เป็น
ผู้ออกกองทุนมา ท�าให้ล�าบากหากเราต้องเดินทางไป
หลายธนาคารเพือ่ เลือกซือ้ กองทุนทีต่ อ้ งการจะซือ้ และเจ้าหน้าที่
ของธนาคารบางทีไม่สามารถแนะน�านโยบายการลงทุน
ของกองทุนนั้นๆ ได้ หรือมีผู้เชี่ยวชาญในด้านกองทุน
เพียงไม่กคี่ น ท�าให้ไม่สามารถแนะน�าให้กระจ่างชัดได้ หรือ
ไม่สามารถแนะน�าได้ และการซือ้ ขายแต่ละครัง้ ใช้เวลากรอก
เอกสารค่อนข้างเยอะ ท�าให้ผู้ซื้อขายกองทุนไม่สะดวก
ในการซื้อขาย
3. การเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนรวมกับบริษทั ตัวแทน
จ�าหน่ายหรือบริษทั หลักทรัพย์ (บล.) เป็นการเปิดบัญชีซอื้ ขาย
ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า โบรกเกอร์ (Broker)
ที่ซื้อขายกองทุนรวม วิธีการนี้ผู้สนใจลงทุนสามารถค้นหา
ใน Google ได้วา่ “รายชือ่ บริษทั หลักทรัพย์ทซี่ อื้ ขายกองทุนรวม”
ก็เข้าไปดูรายชือ่ ของแต่ละบริษทั ทีเ่ ราสนใจจะลงทุน ส�าหรับ
ผู้เขียนเองมองว่าเลือกบริษัทไหนก็ได้ที่จะท�าให้เราสะดวก
สบายในการซือ้ ขายมากทีส่ ดุ แต่สว่ นใหญ่ทกุ วันนีแ้ ทบทุกบริษทั
รองรับการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต หรือถ้าเราไม่แน่ใจ
เราเลือกบริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ราคุน้ หูกไ็ ด้ครับ แล้วสอบถามว่า
มีการอ�านวยความสะดวกการซื้อขายอย่างไรบ้าง หรือเรา
สามารถดูข้อมูลได้จากการเปิดบัญชีจากหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ เพราะบางแห่งสามารถกรอกข้อมูล
ทางเว็บไซต์ได้เลย และสามารถปริน้ ข้อมูลเอกสารประกอบ
การเปิดบัญชีแล้วส่งไปเปิดบัญชีทางไปรษณียไ์ ด้เลย หรือบางแห่ง
จะมีเจ้าหน้าที่มาอ�านวยความสะดวกเอาเอกสารมาให้เรา
กรอกถึงที่บ้านหรือที่ท�างานเราก็มี ส�าหรับข้อดีของการ
เปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนรวมกับบริษทั หลักทรัพย์ คือมีกองทุน

รวมให้เลือกหลากหลายกองทุน เพราะบริษทั ท�าหน้าทีเ่ หมือน
ตัวแทนจ�าหน่าย จึงมีบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.)
น�าเอากองทุนรวมไปฝากขายจ�านวนมาก และสามารถ
ซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และเงินที่ใช้ในการซื้อก็สามารถ
ตัดเงินบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS)
ได้เลย ส่วนข้อเสียของการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนกับ บล.
คือมีศูนย์ให้บริการน้อยต่างจากธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ
แต่ขอ้ เสียเรือ่ งนีใ้ นปัจจุบนั ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะ
ส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หรือสามารถ
ส่งเอกสารทางไปรษณียไ์ ปให้บริษทั หลักทรัพย์ทเี่ ราต้องการ
เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนได้
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หรือโบรกเกอร์ (Broker)
ที่เปิดบัญชีซ้ือขายกองทุนได้ในปัจจุบันมีหลายแห่งด้วยกัน
เช่น บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) บริษทั
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี
จ�ากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด
(มหาชน) เป็นต้น สามารถดูขอ้ มูลได้ทเี่ ว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในส่วนของรายชือ่ บริษทั สมาชิกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือสามารถค้นหาจาก Google ได้เลย
ส�าหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีส่วนใหญ่
จะคล้ายๆ กันเกือบทุกแห่ง ประกอบด้วย (1) ส�าเนา
บัตรประชาชน 1 ชุด (2) ส�าเนาทะเบียนบ้าน (3) ส�าเนาหน้าแรก
สมุดธนาคาร เพื่อใช้หักเงินในการซื้อขาย และเวลาขาย
กองทุน เงินจะเข้าบัญชีนี้ (4) หลักฐานทางการเงิน เช่น
สลิปเงินเดือน (บางที่ต้องใช้แต่บางแห่งไม่ต้องใช้)
การเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุนทัง้ 3 แห่งนัน้ ไม่ได้จา� กัด
เฉพาะการซื้อขายกองทุน RMF อย่างเดียวเพียงเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ด้วย ทั้งกองทุน RMF
LTF หรือกองทุนเปิดอื่นๆ ที่ซื้อขายทั่วไปอีกด้วย
เป็นอย่างไรบ้างหล่ะครับการเปิดบัญชีซอื้ ขายกองทุน
ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ ถ้ายุ่งยากก็อาจจะยุ่งยาก
ในการเปิดบัญชีซอื้ ขายในตอนแรกเพราะต้องมีการกรอกเอกสาร
ประเมินความเสีย่ งด้วย จึงดูเหมือนจะยุง่ ยาก แต่ในการซือ้ ขาย
ครั้งต่อๆ ไปก็จะง่ายและรวดเร็วกว่าครั้งแรกแล้วหล่ะครับ
ส�าหรับในครัง้ หน้าเราจะมาเรียนรูก้ ารบริหารกองทุน
RMF ด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะท�าอย่างไรบ้างเพือ่ ให้กองทุน RMF
ของเรามีเงินงอกเงยขึ้นมามากกว่าการซื้อปีละครั้ง กว่าจะ
ได้ขายคืนก็นานเลยทีเดียว ในครัง้ หน้าเราก็จะได้รกู้ นั ครับว่าจะ
บริหารกองทุน RMF อย่างไรให้ได้ผลตอบแทนคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

ประโยชน์

ของกำรออกก�ำลังกำย
เพื่อสุขภาพ
เป็นทีย
่ อมรับกันทัว่ ไปแล้วว่า การออกก�าลังกายมีประโยชน์ตอ
่ ชีวต
ิ

และร่างกายอย่างแน่นอน ความรูน
้ รี้ ก
ู้ น
ั มาตัง
้ แต่โบราณแล้ว ฮิปโปเครติส

บิดาแห่งการแพทย์คนแรกของโลก แนะน�าให้ลดความอ้วน ด้วยการ
ออกก�าลังกาย ด้วยการเดินอย่างเร็ว ในคัมภีรอ
์ ำยุรเวทของฮินดู ได้แนะน�า
การออกก�าลังกาย และการนวดรักษาโรคไขข้อ ในประเทศจีน พระจีน

ในนิกำยเต๋ำ ฝึกกังฟู เพือ
่ รักษาโรค และอาการปวดเมือ
่ ยต่างๆ แสดงว่า
เรือ
่ งการออกก�าลังกาย เป็นทีย
่ อมรับกันว่ามีประโยชน์มายาวนานแล้ว
จนปัจจุบน
ั มีววิ ฒ
ั นาการการออกก�าลังกายต่างๆ ไปเป็นกีฬา และมีการแข่งขัน

จนถึงขัน
้ มีการแข่งขันระดับโลก โดยสรุปแล้วการออกก�าลังกายมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้
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“

การออกก�าลังกายทีถ
่ ูกต้องเหมาะสม
จะช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกาย

”

1. ช่วยทำาให้กล้ามเนือ้ แข็งแรง และอดทนยิง่ ขึน้
กล้ามเนือ้ ใดมีการออกก�าลังกายเสมอ กล้ามเนือ้ นัน้ จะมีการ
พัฒนา และแข็งแรงยิง่ ขึน้ ดังจะเห็นได้ชดั เจนว่า มนุษย์ถนัด
มือข้างไหน มือข้างนั้นจะแข็งแรงกว่ามืออีกข้างหนึ่ง
2. การทรงตัวดีขนึ้ – รูปร่างดีขนึ้ ผูอ้ อกก�าลังกาย
อยู่เสมอ จะท�าให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว
ทรงตัวดี และรูปทรงของร่างกายสมส่วน ผิดกับผู้ที่ไม่ได้
ออกก�าลังกาย ซึ่งจะมีร่างกายอ้วนลงพุง หรือผอมเกินไป

3. ชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายได้ การออกก�าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วย
ชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกาย ร่างกายของมนุษย์ถ้ามี
การเคลื่อนไหวออกก�าลังกายอยู่เสมอ นอกจากจะแข็งแรง
ขึ้นแล้ว ยังสามารถซ่อมแซมส่วนที่ช�ารุดเสียหายไปได้ด้วย
ที่เห็นได้ชัด เช่น กระดูกในผู้สูงอายุจะมีสารแคลเซียมลดลง
(Osteoporosis) ท�าให้เนื้อกระดูกบางลง แต่ถ้าผู้สูงอายุ
มีการออกก�าลังอยู่เสมอ จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้
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4. ทำาให้สุขภาพจิตดีขึ้น การออกก�าลังกาย
ในขนาดทีเ่ หมาะสม จะท�าให้รา่ งกายขับเอ็นดอร์ฟนี ออกมา
ซึง่ สารนีจ้ ะช่วยลดความเจ็บปวดของร่างกาย และท�าให้จติ ใจ
สดชื่น มีรายงานว่า การออกก�าลังกาย ด้วยการวิ่งเพียง
วันละ 15 - 20 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน จะสามารถลดความซึมเศร้า
ของคนไข้โรคจิตลงได้ จึงมีการใช้วิธีการออกก�าลังกาย
ในการบ�าบัดผู้ป่วยโรคจิตเป็นประจ�า
5. ทำาให้ระบบทางเดินอาหารทำางานดีข้ึน
ผูส้ งู อายุทอ่ี อกก�าลังกายเสมอ จะไม่มอี าการท้องขึน้ ท้องเฟ้อ
หรือท้องผูก ซึ่งเป็นอาการประจ�าของผู้ที่มิได้ออกก�าลังกาย
6. ทำาให้นอนหลับดีขึ้น จะสังเกตเห็นว่าในผู้ที่
นอนหลับยาก หรือนอนไม่คอ่ ยหลับ พอได้ออกก�าลังกาย
จะหลับได้สนิท และสบายขึน้ โดยไม่ตอ้ งใช้ยาช่วยแต่ประการใด
7. ทำาให้ระบบหัวใจ และปอดแข็งแรงขึ้น
การออกก�าลังกายที่ถูกต้องจะช่วยท�าให้หัวใจ และปอด
แข็งแรงขึ้น มีรายงานพบว่าผู้ป่วยที่มีกราฟหัวใจไฟฟ้า
ผิดปกติบางอย่าง สามารถหายไปได้จากการออกก�าลังกาย
8. ช่วยรักษาโรคบางชนิดได้ พบว่า ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง สามารถลดระดับน�้าตาล และไขมันลงได้
จากการออกก�าลังกาย อาการปวดตามข้อต่างๆ จะหายไปได้
ถ้าหากได้รับการออกก�าลังกายที่เหมาะสม
9. ทำาให้พลังทางเพศดีขนึ้ เชือ่ ว่าการออกก�าลังกาย
ที่เหมาะสมพอดี จะท�าให้ระดับฮอร์โมนเพศออกมามากขึ้น
ทั้งชายและหญิง ท�าให้พลังทางเพศดีขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้อง
ไม่ อ อกก� า ลั ง กายจนเกิ น ขนาดไป ซึ่ ง จะให้ ผ ลในทาง
ตรงกันข้ามได้

ข้อมูลจาก http://sportsci.swu.ac.th
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

รู้จักพัฒนาการด้านอารมณ์
ของเด็กประถมต้น (6 – 9 ขวบ)
ตอนที่ 1

เมื่อพูดถึงเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
(6 - 9 ขวบ) เทียบกับเด็กวัยอนุบาล จะเห็นว่า
วัยอนุบาลยังไม่ยอมห่างจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
เวลาไปรับจากโรงเรียนเขามักเล่าเรื่องกิจกรรม
ที่ท�าร่วมกับคุณครูมากกว่าคนอื่น แต่เมื่อขึ้น
ชั้นประถมต้นแล้ว เขาเริ่มพูดถึงเพื่อนมากขึ้น
นับเป็นวัยทีม
่ ค
ี วามสุข มีความพึงพอใจและใช้เวลา
ส่วนมากอยูก
่ บ
ั เพือ
่ น จะเห็นว่าเขามักจะเลียนแบบ
พฤติกรรมต่างๆ จากเพื่อน ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนและการมีเพื่อนสนิทจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญมากส�าหรับเด็กวัยนี้ แต่ก็มีเด็กบางคน
อาจจะมีปญ
ั หาการไม่มเี พือ
่ น หรือมีแต่เพือ
่ นไม่ยอมรับ
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นอกจากนี้ เด็กวัยประถมต้นยังเป็นวัยที่รู้จักเหตุ
และผล มีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถแก้ไขปัญหา
พร้อมทีจ่ ะเรียนรูร้ ะเบียบวินยั เริม่ เรียนรูท้ จี่ ะให้ความร่วมมือ
รูจ้ กั ให้และรับ เมือ่ รูจ้ กั เด็กวัยนีแ้ ล้ว พ่อแม่หรือคุณครูผสู้ อน
จึงต้องสอนให้เด็กเขารูจ้ กั กับทุกอารมณ์ความรูส้ กึ ทีผ่ า่ นเข้ามา
และช่วยให้เด็กสามารถแสดงออกทีเ่ หมาะสม ด้วยการฝึกฝน
แนะน�า ให้คา� ชมเมือ่ เด็กท�าได้ดี พร้อมกับแก้ไข ชักจูง แนะน�า
เมื่อเห็นว่าเขาท�าในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ และมีการปรับตัวทีถ่ กู ต้อง เพือ่ เป็นการสร้างเสริม
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นทักษะหรือศิลปะ
การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเอง
ควำมส�ำคัญของพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ของ
เด็กวัยประถมต้น

จะเห็นว่าเด็กวัยนี้ มีความสามารถที่จะเรียนรู้ และ
รูจ้ กั อารมณ์ทกุ อารมณ์ ไม่วา่ จะเป็นความกลัว ความวิตกกังวล
ความโกรธ ความสนุก ความสุข ความเบิกบาน ดังนั้น
พ่อแม่ผปู้ กครองและคุณครูควรชีใ้ ห้เขาเห็นถึงความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล มองข้ามความไม่ถูกใจ ชี้ให้เห็นข้อดีของ
คนอืน่ และมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เรียนรู้
เรื่องความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักผิดหวัง และรู้จัก
พยายามท�าใหม่ในครัง้ ต่อไป มีการเตรียมตัวเด็กให้สามารถ
ปรับตัวเท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา มีแนวทาง
ทีถ่ ูกต้องในการพัฒนาชีวิตให้พน้ จากความทุกข์ และเข้าถึง
ความสุขที่แท้จริง
เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะฉลาดได้ แม้ในโอกาสหรือ
สถานการณ์ที่มีการกระทบกระทั่ง เกิดความกดดัน หรือ
มีสงิ่ คุกคามต่างๆ เขาก็สามารถทีจ่ ะเรียนรูเ้ พือ่ แก้ปญ
ั หานัน้ ๆ
ให้ผา่ นพ้นไป กลับกลายเป็นความสุขทีป่ ระกอบด้วยความฉลาด
รู้จักอะไรควร - ไม่ควร สามารถปล่อยวางสิ่งที่ไร้แก่นสาระ
ไม่หวัน่ ไหวตามการแปรปรวนของสิง่ ภายนอก และมีความคิด
ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตของตนได้

สมรรถนะและพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ของเด็ก
วัยประถมต้น

เด็กวัยนีเ้ ป็นวัยทีพ่ ร้อมจะรับความรูเ้ บือ้ งต้นทีจ่ า� เป็น
ต่อการปรับตัวในชีวิตตอนเป็นผู้ใหญ่ และเรียนรู้ทักษะ
ทีส่ า� คัญบางอย่าง ทัง้ ในหลักสูตรและนอกหลักสูตรของโรงเรียน
ดังนั้น พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้จึงมีทั้งความสุข
และความทุกข์เกิดขึ้นคละเคล้ากันไป อาทิ
มีความสุข ร่าเริง ปิติเบิกบาน เด็กวัยประถมต้น
เป็นวัยทีม่ คี วามสุข มีความพึงพอใจเกีย่ วกับวัยของตนอย่างมาก
มีความสนุกสนานในการเล่น มักจะใช้เวลาส่วนมากอยูก่ บั เพือ่ น
รู้จักการให้ความร่วมมือผู้อื่น รู้จักการให้และการรับ รู้จัก
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ดังจะเห็นว่า
ผู้ใหญ่ส่วนมากไม่ลืมเหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในวัยนี้ ดังนั้น จึงไม่ยากที่ผู้ใหญ่รอบตัวจะช่วยให้เด็กวัยนี้
มีความสุขตามวัยอันควร
มีความกลัวต่างๆ เช่น กลัวสัตว์ กลัวงู กลัวความมืด
กลัวทีส่ งู กลัวฟ้าผ่า ฟ้าร้อง แต่สงิ่ ทีก่ ลัวทีส่ ดุ ก็คอื กลัวถูกล้อ
ว่ า ตนมี ค วามแตกต่ า งจากเพื่ อ น นอกจากความกลั ว
ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน กลัวว่าจะสอบไม่ได้
กลัวถูกท�าโทษ หรือกลัวเพื่อนไม่ชอบ เด็กบางคนมีอาการ
เศร้าซึม ไม่ตั้งใจเรียน หลับในห้องเรียน อยู่ไม่นิ่ง มีอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย หรือแสดงพฤติกรรมแปลกๆ
มีอารมณ์โกรธ เด็กวันนี้อาจจะมีการแสดงออก
ทางอารมณ์แตกต่างกัน ระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย
มีทั้งการท�าร้ายร่างกาย ต่อสู้กันด้วยวาจา ล้อ ตั้งสมญา
พูดถากถาง ขู่ หรือไม่พูดด้วย หากเด็กแสดงความโกรธ
ด้วยการท�าร้ายผูอ้ นื่ ผูใ้ หญ่ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจพฤติกรรม
ทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับของสังคม และหาตัวอย่างเพือ่ นในวัยเดียวกัน
ที่มีพฤติกรรมที่ดีท่ีจะเป็นตัวอย่างได้ให้เด็กได้เปรียบเทียบ
ผู้ใหญ่ควรชมเชยเมื่อเขาสามารถระงับความโกรธและ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม การลงโทษเด็กด้วยการตีหรือ
ท�าให้เจ็บ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควรท�าอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะไม่แก้ไข
พฤติกรรมทีก่ า้ วร้าวนัน้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
ก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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”
ต้องสอนให้เด็กเขำรู้จักกับทุกอารมณ์

ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา

และช่วยให้เด็กสำมำรถแสดงออกที่เหมำะสม

”
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

จ�ำปำช่องำม

นามหลวงพระบาง

เป็นเวลาร่วมครึ่งค่อนวันบนเส้นทางอันยาวไกลจากด่านถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในที่สุด
ผมก็มาถึงเมืองมรดกโลกของประเทศลาว นามว่าหลวงพระบาง
แม้การเดินทางไกลจะทำาให้รู้สึกอ่อนล้าไปบ้าง แถมบางช่วงบางตอนซึ่งถนนคดเคี้ยวมากๆ
จะทำาให้เวียนหัวจนอยากอาเจียน แต่ถนนสายนี้ก็ไม่ใจร้ายเกินไปสำาหรับนักเดินทางอย่างผม เพราะ
มีรางวัลปลอบใจเป็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของผืนป่าอันเขียวขจีสลับกับแปลงเกษตรของชาวบ้าน
รวมทั้งวิถีชีวิตผู้คนสองข้างทางที่แวะเวียนมาให้ทำาความรู้จักไม่ซำ้าหน้า
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ใครที่เดินทางมายังหลวงพระบาง ร้อยทั้งร้อยก็คง
คาดหวังว่าจะได้สมั ผัสมนต์เสน่หท์ างวัฒนธรรมแบบล้านช้าง
แท้ๆ ท่ามกลางวิถกี ารด�าเนินชีวติ อันเรียบง่ายของคนท้องถิน่
ขณะทีม่ จี า� นวนไม่นอ้ ยต้องการหลีกหนีความวุน่ วายของโลก
สมัยใหม่เพื่อมาหามุมสงบ ในที่ซึ่งชีพจรของเมืองยังคงเต้น
อย่างเนิบช้า และยังมีอีกมากที่หวังจะตามล่าหาอดีต
ในอุดมคติ ซึ่งได้หายไปแล้วจากเมืองไทยหลายสิบปี
อยากบอกว่าหลวงพระบางทีผ่ มพบเห็นยังคงรักษา
อัตลักษณ์ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ที่นักท่องเที่ยวอยากจะเห็น
ไว้ได้มาก อย่างน้อยทีส่ ดุ ตึกแท่งสูงๆ ก็ไม่มใี ห้เกะกะสายตา
อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์รูปทรงเดิมๆ ไว้ ส่วนไนต์คลับ
ที่ส่งเสียงอื้ออึงยามค�่าคืน เท่าที่สังเกตเห็นเหมือนจะไม่มี
อีกทัง้ รถรายังไม่หนาแน่นจนน่าร�าคาญใจแบบทีเ่ มืองท่องเทีย่ ว
หลายๆ แห่งของไทยก�าลังประสบอยู่ ทั้งหมดนี้คงต้อง
ยกความดีความชอบให้แก่ยูเนสโกกับรัฐบาลลาว ที่ช่วยกัน
ประคบประหงมหลวงพระบางมิถกู กัดเซาะจากกระแสคลืน่
ทุนและโลกาภิวัตน์ข้ามชาติมากจนเกินไป

แต่ภายใต้อตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วทีม่ เี งินเป็นตัวล่อใจ
หลวงพระบางมีหรือจะอดใจไหว ก็คงเผลอไผลไหวเอนไปบ้าง
เป็นของธรรมดา แต่โดยภาพรวม ผมคิดว่าหลวงพระบาง
วันนีย้ งั เป็นสาวน้อยใสซือ่ หวงตัว แต่มใี จกว้างพอทีจ่ ะเปิดบ้าน
ต้อนรับอาคันตุกะแปลกหน้าอย่างไม่เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั
จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหลวงพระบาง
คงเป็นทีใ่ ดไปไม่ได้ หากไม่ใช่บริเวณพระราชวังเดิมซึง่ ประกอบ
ด้วยสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง ทั้งที่อยู่ภายในรั้วพระราชวัง
และละแวกใกล้เคียง
บนยอดภูสี เป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักเดินทาง
ให้ความสนใจมากทีห่ นึง่ เพราะมีทวิ ทัศน์รอบเมืองรออยูบ่ นนัน้
ผมฝืนสังขารเดินกระย่องกระแย่งขึ้นไปตามบันไดปูนกว่า
200 ขั้น จนความเมื่อยมาพันแข้งพันขากันยั้วเยี้ย แต่แล้ว
เมื่อไปถึงจุดชมวิว ไม่รู้ความเมื่อยล้าหนีหายไปไหนหมด
จู่ๆ ความชุ่มชื่นใจก็เข้าแทนที่ เพราะทิวทัศน์เบื้องล่างที่มี
ล�าน�า้ คานโค้งตวัด ท่ามกลางแมกไม้ซงึ่ แซมสลับกับบ้านเรือน
เป็นหย่อมๆ โดยมีเทือกเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง
ต่างดาหน้าเข้ามาต้อนรับผมอย่างเอิกเกริก
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พระราชวังเดิม
พูดก็พดู เถอะ ทิวทัศน์ของหลวงพระบางจากบนนี้ คงเป็นเหมือนยาคลายเส้นดีๆ นีเ่ อง
ความเมือ่ ยล้าจึงมลายหายสิน้ เมือ่ เจอยาขนานนี้ ผมใช้เวลาอยูบ่ นยอดภูสคี รูใ่ หญ่ ค่อยๆ ละเลียด
บริโภควิวทิวทัศน์อย่างอิม่ หน�าส�าราญ ก็แหม หลวงพระบางเล่นเสิรฟ์ อาหารตาชุดใหญ่มาให้
เสียขนาดนี้ ใครเล่าจะปฏิเสธได้ลงคอ
หลังจากเดินลงมาจากยอดภูสี เพียงแค่ข้ามฝั่งถนน ก็จะถึงเขตรั้วพระราชวังเดิม
ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์ประจ�าเมืองหลวงพระบางไปแล้ว
พระทีน่ งั่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชัน้ เดียว ยกพืน้ สูง ทาสีขาว สร้างแบบฝรัง่ อย่างเรียบง่าย
แต่สง่างาม ส่วนหลังคาท�าเป็นชัน้ ๆ ลดหลัน่ ขึน้ ไปแบบยอดปราสาท ดูเผินๆ เหมือนฝรัง่ สวมชฎา
ยังไงยังงั้น
ทันทีที่ผมย่างเท้าเข้าสู่พระที่นั่ง รู้สึกเหมือนม่านของโรงละครค่อยๆ คลี่ออกอย่างช้าๆ
เผยให้เห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลาว ที่เคยมีสถาบันกษัตริย์เป็นตัวละครเอก ซึ่งทุกวันนี้
หลงเหลือเพียงความทรงจ�า นับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์เข้ายึดกุมประเทศใน พ.ศ. 2518
อาคารที่เคยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมน�้าใจคนลาวทั้งชาติ ถูกใช้งานในฐานะเป็นที่พ�านัก
ของประมุขของชาติได้เพียง 70 ปี ใน 2 รัชกาล คือ พระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และพระเจ้าสว่างวัฒนา
มาบัดนี้ได้กลายสภาพเป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ รวมทั้ง
พระพุทธรูปและวัตถุโบราณล�า้ ค่าอืน่ ๆ แม้วา่ พระราชวังแห่งนีจ้ ะร้างกษัตริยป์ กครองมาแล้วกว่า
40 ปี แต่ทว่า ผมยังสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของระบอบเก่าที่ยังคงลอยตลบอบอวลอยู่ทั่วทั้งวัง
ผมไม่แน่ใจว่าคนลาวรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ มาเยือนสถานทีแ่ ห่งนี้ แต่สา� หรับผมในฐานะคนไทยคนหนึง่
ซึ่งผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ยอมรับว่าอดรู้สึกใจหายแทนไม่ได้
มาถึงเมืองหลวงพระบางทัง้ ที จะไม่สกั การะ “พระบาง” เป็นสิรมิ งคลสักหน่อยก็ใช่ที่
เพราะพระพุทธรูปองค์นเี้ ป็นพระพุทธรูปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของชาติลาวมาแต่โบราณกาล แถมยังเป็นทีม่ า
ของชือ่ เมืองอีกต่างหาก ปัจจุบนั องค์พระประดิษฐานอยูภ่ ายในหอพระบางซึง่ ตัง้ อยูข่ า้ งรัว้ ก�าแพงวัง
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พระบางเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หล่อด้วย
ส�าริด สูงเพียงเมตรเศษๆ มีเกร็ดทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับพระบาง
ทีเ่ ล่าสืบต่อกันมาว่า ผีอารักษ์ทรี่ กั ษาพระบางกับพระแก้วมรกต
เป็นอริศตั รูกัน ฉะนั้น พระพุทธรูปทั้งสองจึงประทับอยูใ่ น
ทีเ่ ดียวกันไม่ได้ หากน�าพระพุทธรูป 2 องค์นมี้ าไว้ดว้ ยกัน
เมื่อใด บ้านเมืองมักประสบเหตุอาเพศขึ้นเสมอๆ ไม่ว่า
จะเป็นจลาจลหรือภัยจากศึกสงคราม จากความเชือ่ นีเ้ อง
แม้ว่าพระบางจะเคยถูกอัญเชิญลงมายังเมืองไทยถึง
2 ครัง้ 2 ครา คือ ในสมัยกรุงธนบุรคี รัง้ หนึง่ กับในสมัย
รัชกาลที่ 3 อีกครัง้ หนึง่ แต่แล้วต่อมา พระมหากษัตริยไ์ ทย
ก็ไม่โปรดจะเก็บพระบางไว้ในพระนคร โปรดเกล้าฯ ให้สง่
พระบางคืนแก่ล้านช้างทุกครั้งไป

หอพระบาง
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อีกที่หนึ่งซึ่งนับเป็นกล่องดวงใจของหลวงพระบาง
ก็คือ “วัดเชียงทอง” วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ซึ่งมีอุโบสถ
หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “สิม” เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยว
ของหลวงพระบางก็วา่ ได้ เนือ่ งจากสิมของวัดเชียงทองขยันออก
สือ่ ทุกประเภท จึงท�าให้นกั ท่องเทีย่ วคุน้ หน้าคุน้ ตาเป็นอย่างดี
สิมของวัดเชียงทอง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความงาม
เพราะเหมาเอาศิลปกรรมมาสเตอร์พีซเลิศๆ มาไว้รวมกัน
เกือบทุกแขนง ซึง่ จะไม่ให้งามหยดย้อยได้อย่างไร ก็วดั เชียงทอง
มีศกั ดิเ์ ป็นถึงวัดประจ�าราชวงศ์ลาวหลวงพระบางเชียวนะเออ
ต้องขอบคุณพวกโจรฮ่อธงด�า ที่ยังมีแก่ใจละเว้น
ไม่เผาวัดเชียงทองให้ราบเป็นหน้ากลองแบบเดียวกับวัดอืน่ ๆ
ในหลวงพระบาง เมือ่ ครัง้ ทีบ่ กุ ปล้นสะดมเมืองใน พ.ศ. 2428
ไม่เช่นนั้น เราคงไม่มีบุญตาได้เห็นความงดงามของวัด
ที่ได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมล้านช้าง

ความโดดเด่นของสิมวัดเชียงทอง ปรากฏอยู่ใน
หลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่แอ่นโค้งซ้อนลดหลั่นลงมา
เป็นชัน้ คลุมต�า่ จนเกือบถึงพืน้ ทีส่ นั หลังคายังทัดด้วยปราสาท
เฟื้องสีทอง (ที่นี่เรียกว่าช่อฟ้า) มากถึง 17 ช่อ อีกทั้งบนผนัง
ทั้งด้านนอก ด้านในยังเขียนลายค�าอย่างวิจิตรอ่อนช้อย
เกือบทั้งหลัง
ไม่หมดแค่นี้ งานประดับกระจกสีบนผนัง ที่ศิลปิน
บรรจงน�ากระจกชิน้ เล็กชิน้ น้อยมาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นผืนภาพ
แสดงเรือ่ งราวต่าง ๆ ก็นา่ ตืน่ ตาไม่แพ้กนั โดยเฉพาะบนผนัง
วิหารน้อย 2 หลัง ด้านหลังสิม คือ หอพระม่าน และ
หอพระไสยาสน์ ที่สวยขับเคี่ยวกินกันไม่ลง แต่ขอเตือนไว้
ก่อน ถ้าคุณมัวชมภาพเหล่านี้โดยไม่ทันระวังตัว คุณอาจ
ถูกหว่านเสน่ห์จนหลงหัวปักหัวป�าเหมือนผมก็ได้

งานประดับกระจกสีบนผนัง
พระประธานในสิมวัดเชียงทอง
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สิมวัดเชียงทอง

เยือ้ งๆ กับสิม ยังมีอาคารทีน่ า่ สนใจอีกหลังหนึง่
ซึ่งพลาดไม่ได้ อาคารหลังนี้คนหลวงพระบางเรียกว่า
“โรงเมี้ยนโกศ” ซึ่งก็คือโรงเก็บราชรถส�าหรับอัญเชิญ
พระบรมโกศของพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ตัวราชรถแกะจากไม้
เป็นรูปพญานาค 5 เศียร รองรับบุษบก ส�าหรับตั้ง
พระบรมโกศ ปัจจุบนั มีพระบรมโกศและพระโกศ จ�านวน
3 องค์ จัดแสดงอยู่บนราชรถ
จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรงเมี้ยนโกศ คืองาน
จ�าหลักไม้ฝมี อื ละเอียดเป็นภาพนูนต�า่ ปิดทองเหลืองอร่าม
บนผนังด้านหน้าอาคาร ภาพเหล่านี้ล้วนแสดงเรื่อง
รามเกียรติ์ตอนส�าคัญๆ แต่ภาพที่ผมชอบเป็นพิเศษ คือ
ภาพนางสีดาลุยไฟบนบานประตูดา้ นขวา เพราะเปลวไฟ
ที่กา� ลังลุกโชนนั้นดูพลิ้วไหวสมจริงจนน่ากลัว
มาถึงหลวงพระบางทั้งที ไม่มาวัดวิชุนราช
คงเสียดายน่าดู เพราะทีน่ มี่ พี ระธาตุรปู ทรงแปลกกว่าทีอ่ นื่
ซึ่งเกี่ยวสายตาให้ผมหยุดมองได้เป็นนานสองนาน
พระธาตุองค์นมี้ ลี กั ษณะคล้ายผลแตงโมครึง่ ซีก จนชาวบ้าน
พากันเรียก “พระธาตุหมากโม”
โรงเมี้ยนโกศ

พระธาตุหมากโม

พระประธานในวิหารวัดวิชุนราช

วัดวิชุนราช ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศลาว
คือ สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2046 ในสมัยพระเจ้าวิชนุ ราช แต่พระธาตุ
สร้างขึ้นหลังจากสร้างวัดมาแล้ว 11 ปี โดยพระมเหสี
“พันตีนเชียง” โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ ฉะนัน้ ถ้าจะกล่าวว่า
พระธาตุหมากโมเป็นเจดียอ์ งค์แรกของลาวก็คงไม่ผดิ
นอกจากความส�าคัญที่กล่าวถึงข้างต้น วัดแห่งนี้
ยังเป็นวัดที่พระบางถูกอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นวัดแรก
แถมพระประธานในวิหารยังมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในหลวงพระบาง
อีกด้วย หลังจากเข้าไปกราบพระประธานในวิหารเสร็จ
ผมจึงเปลี่ยนบรรยากาศไปชื่นชมความงามทางธรรมชาติ
ของหลวงพระบางกันบ้าง
หลวงพระบางมีนา�้ ตกใหญ่อยูแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ ขึน้ ชือ่ มาก
ในเรือ่ งความสวยงามและความยิง่ ใหญ่อลังการ นัน่ คือ นำา้ ตก
ตาดกวางสี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองราวๆ 30 กิโลเมตร
น�้าตกตาดกวางสีเป็นน�้าตกหินปูน ที่มีน�้าไหลแรง
ตลอดทัง้ ปี ประกอบด้วยชัน้ น�า้ ตก 4 ชัน้ ด้วยกัน ซึง่ ดูเหมือนว่า
ความสวยของแต่ละชั้นจะลดหลั่นกันไปตามระดับความสูง
คือ ยิ่งชั้นน�า้ ตกอยู่สูงเท่าไหร่ ความสวยก็จะไต่ระดับยิ่งขึ้น
ไปเท่านัน้ จุดพีคของน�า้ ตกตาดกวางสีอยูท่ ชี่ นั้ บนสุดซึง่ มีนา�้
ไหลลงมาจากหน้าผาสูงราวตึก 4 ชั้น เสียงซู่ซ่าของน�้าตก
ทีก่ ระทบหินดังกึกก้องไปทัว่ ทัง้ ป่า แม้สฟี า้ เทอร์คอยส์ใสแจ๋ว
ของน�า้ ในล�าธาร จะเย้ายวนให้ผมอยากลงไปแหวกว่ายในนัน้
เต็ ม ประดา แต่ ใ นที่ สุ ด ผมก็ ตั ด สิ น ใจเลื อ กนั่ ง เชยชม
ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอันทรงพลังนี้อยู่นิ่งๆ สักพัก
เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้ได้มากที่สุด
กลับมาจากน�้าตกกว่าจะถึงตัวเมืองก็เจียนค�่า
กระเพาะล�าไส้ร้องงอแง ส่งเสียงโอดครวญร้องเรียกอาหาร
ลงไปย่อยกันให้ระงม ผมเลือกเดินหาอะไรลงท้องในย่านถนน
ศรีสว่างวงศ์ซงึ่ อยูใ่ นละแวกเดียวกับพระราชวังเดิม และอยูต่ ดิ
กับตลาดมืด (ตลาดกลางคืน)
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ย่านถนนศรีสว่างวงศ์ เป็นโซนทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว
รวมตัวกันมากทีส่ ดุ ของเมือง เพราะมีเกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร
บาร์ ร้านขายของที่ระลึก บริษัททัวร์ เปิดให้บริการ
อย่างหนาแน่น จุดเด่นของย่านนี้อยู่ตรงที่มีอาคาร
อนุรักษ์สมัยอาณานิคมอยู่รวมกันเต็มไปหมดบนถนน
ทั้งสาย ท�าให้กลิ่นอายความคลาสสิกยังคงโชยกรุ่น
ให้ดอมดม ในย่านนี้จะคึกคักมากหน่อยในช่วงค�่าคืน
เพราะเป็นช่วงที่นักกินดื่มนิยมออกมาสรวลเสเฮฮา

อีกแหล่งหนึ่งที่คึกคักไม่แพ้กัน คือ ตลาดมืด ซึ่งเป็นตลาดแบบชั่วคราว
ที่มีพ่อค้าแม่ขายน�าสินค้ามาวางขายเป็นร้อยๆ ร้าน อยู่บริเวณริมรั้วก�าแพงวัง
เรื่อยไปจนถึงถนนใกล้เคียงในทุกค�่าคืน ของที่วางขายในตลาดมีสารพัดสารเพ
ทัง้ ของกินของใช้ ส่วนมากนักท่องเทีย่ วนิยมมาเลือกซือ้ หาของฝากกันทีน่ ี่ สนนราคา
ของสินค้าก็พอหยิบฉวยได้ แต่ตอ้ งดูดๆี เพราะของทีร่ ะลึกหลายอย่าง เหมือนกับ
ของโหลที่วางขายกันเกลื่อนในเชียงใหม่ไม่มีผิด ถ้าช้อปไม่ดูตาม้าตาเรือ รับรอง
งานนี้มีหวังโป๊ะแตกแน่ๆ
โดยบุคลิกของเมืองแล้ว หลวงพระบางไม่ใช่จดุ หมายปลายทางประเภท
ชีวติ กลางคืน เพราะส่วนใหญ่คนท้องถิน่ จะเข้านอนกันไม่เกิน 4 ทุม่ ท�าให้ชว่ งกลางดึก
หลวงพระบางค่อนข้างเงียบสงัด เมืองจะเริม่ กลับมาขยับเนือ้ ขยับตัวอีกทีกต็ อนเช้ามืด
ของวันใหม่ ฉะนัน้ ถ้าอยากเห็นสีสนั ของเมือง ก็ควรตืน่ กันมาตัง้ แต่รงุ่ สาง
ตอนเช้าๆ ในหลวงพระบางมีกจิ กรรมดีๆ ให้เลือกท�ามากมาย ไม่วา่ จะเป็น
การหาประสบการณ์แปลกใหม่อย่างการใส่บาตรข้าวเหนียวร่วมกับคนท้องถิน่ หรือ
จะไปสัมผัสวิถีชุมชนในตลาดเช้าก็เก๋ไก๋ไม่หยอก ถ้าจะให้ดี ควรมองหา
ร้านอาหารริมโขงถูกใจสักร้าน เพื่อหาอะไรร้อนๆ รับประทาน พร้อมกับแกล้ม
บรรยากาศริมน�้าไปด้วย ก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกที่วิเศษสุด
ประเทศลาวขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งดอกจำาปา แต่ถ้าท่านได้มี
โอกาสเชยชมจำาปาช่องามทีช่ อื่ หลวงพระบางสักครัง้ รับรองท่านจะลืมไม่ลง
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ยำาสามกรอบ
“ฅุรุชน” ขุนน�า้ - นางนอน
เขียนใกล้ๆ เนินนมสาว

บทเรียนทีมฟุตบอลระดับโลก!

“หมูป่ำ” Academy ณ ถ�้ำหลวงขุนน�้ำนำงนอน
2561 เลยระกา ล่วงเดือน 5 เข้าสู่ปีจอ... ฝนยังโปรยปราย
ต่อเนื่องแทบแยกฤดูกาลไม่ถูก ดูเหมือนว่าฝนพร�าน�้าหลากจะเป็น
วิบากกรรมของโลกและมนุษยชาติในปีนี้.....
ปีที่นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี พระหัตถ์ขวาทรงจักร
พระหัตถ์ซา้ ยจับตรีศลู ทรงพาหุรดั ทัดดอกสามหาว ประทับมาบนนกยูง
ค�านวณเลขผานาทีดาราศาสตร์แล้ว ระบุว่า พญานาคให้น�้า
5 ตัว บันดาลให้เกิดฝน 600 ห่า! ฮ่าาาาา...
ก็ตีความกันนะครับว่า จะเกิดอะไรกันบ้าง
แต่ที่แน่ๆ ปลายเมษาฯ หน้าแล้ง ฝนยังโปรยต่อเนื่อง
เข้าเดือนหกพฤษภาฯ ลมฟ้ายิ่งคะนอง.....
ก่อนเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ หากเราได้ตระเวนไปตามชนบท
ทั่วไทย มักได้มีโอกาสพบเด็กๆ ดิ้นรนเพื่อชีวิตด้วยการเรียนรู้ตาม
วิถีธรรมชาติ......
วันนี้..ผมไม่สนใจ ผู้บริหารโดนไล่... เซ็งกับ การจ่ายเงิน
แป๊ะเจีย๊ ะเพียงเพือ่ เข้าเรียน... เบือ่ การต่อสูก้ นั ของเด็กกร่างข้างถนน...
ร�าคาญกับการสร้างต�าแหน่ง แบ่งเก้าอี้กันของคน ศธ.?
แต่..ชื่นชม อัศจรรย์ใจ ในพลังวิริยะ และการรับผิดชอบชีวิต
ของเด็กในพื้นที่กันดาร - เสี่ยงภัย ที่ผมผ่านพบ
นั่นคือการ “ดิ้นรน - ด้นเรียน” ของเด็ก ซึ่งรับผิดชอบต่อชีวิต
และการศึกษา
แต่..อีกสังคมหนึ่ง.. เด็กก�าลังไล่ล่า ความเป็นเลิศและ
เป็นหนึ่งทางการศึกษา
“เด็ก” ในสองโลกนี้ ไม่มีใครผิด.. เพราะเธอต่าง “สร้างชีวิต”
ตามวิถีตน!
แต่..ก็จะเกิดค�าถามว่า.. อะไรเล่าที่ ก่อให้เกิดความต่าง..
ใครเล่าสร้างระบบ ให้เกิดการแข่งขัน.. เป็นช่องว่างให้เด็กต้องมา..
สร้างดาวกัน คนละดวง?
นีเ่ ป็น ความคิดเล็กๆ ทีผ่ มมองเด็ก กับการเรียนรูจ้ ากธรรมชาติ
แต่สา� หรับเดือนมิถนุ ายน 2561 นี้ มีเรือ่ งใหญ่ระดับโลกทีเ่ กีย่ วกับ
เยาวชน ที่ ฅุรุชน โดย “ยำาสามกรอบ” ต้องบันทึกไว้เป็นร่องรอย
ทางความคิด
ครับ... นัน่ คือเรือ่ งของเด็กๆ ทีมฟุตบอล นาม หมูปา่ อะคาเดมี่
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 คือวันเสาร์
ทีเ่ ด็กๆ ทีมหมูปา่ นัดซ้อมฟุตบอลสิบโมงเช้าวันนัน้
ณ สนามกีฬา ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เด็กๆ วัย 11 - 16 ปี ก�าลังลงทีมซ้อมกันตามปกติ
ซึ่งโค้ช เอกพล จันทะวงษ์ เด็กหนุ่มวัย 25 ปี
(เบญจเพส) เป็นผูโ้ พสต์บอกไว้ในเฟซบุก๊ ของเขาเอง
กว่าจะสรุปว่าเด็กและโค้ชหายไป และ
ติดต่อไม่ได้ ก็ล่วงสี่ทุ่มไปแล้ว.....
หลังจากนี้ กลไกแห่งกรรม ก็ดา� เนินไป
ทั้งผู้สูญหาย และมหกรรมของการติดตาม
ช่วยเหลือระดับโลกก็เกิดขึน้ ณ ถำา้ หลวงขุนนำา้
นางนอน
ผมคงไม่บนั ทึกรายละเอียดซึง่ ต้องเป็น
หน้าที่ของนักประวัติศาสตร์สื่อสารสังคมเขา
ท�าอยูแ่ ล้ว แต่ “ยำาสามกรอบ” วิทยาจารย์ เพียง
สะท้อนมุมมองแบบ “ฅุรชุ น” ให้สงั คมได้ตระหนัก
ผ่านชุดความคิดซึง่ ประกอบด้วย ภาพ บทกวีสนั้ ๆ
และความคิดสรุปแต่ละช่วงเวลา เท่าทีผ่ ม เห็น คิด
และเขี ย น แน่ น อนครั บ ว่ า ไม่ ใ ช่ ท ฤษฎี
แต่เป็นร่องรอยจากชีวิตจริงที่ผ่านไป.....
โดยผมเริม่ มุมมองเหตุการณ์ “ถำา้ หลวง
ขุนนำ้านางนอน” ด้วยภาพนี้.....
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๏ ภาพนี้คือการ วัดดวงเล็กๆ ผมเชื่อว่า ทุกชีวิต ต้องมีการตัดสินใจ
เมื่อถึงเวลา..
นีเ่ ป็น รูปแบบหนึง่ ที.่ . แทบทุกคน เคยผ่านการ “วัดใจ” ด้วยวิธกี ารนี้
มาแล้ว
นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับ ลองนึกดู ทั้งคู่ต้องใช้ จิต ตา มือ นิ้ว
อากัปกิริยา และความคิด ตามสิทธิที่ตนมี.!
กระบวนการทัง้ หมด เพียง 3 วินาที ส�าหรับการตัดสินใจเพือ่ ชัยชนะ...
แต่นคี่ อื เกมที.่ . หากพ่ายแพ้ ย่อมสูใ้ หม่ได้ เป็นเดิมพันน้อยๆ ของชีวติ ..
๏ แต่ชีวิต ณ ถำ้าหลวงขุนนำ้านางนอน ปลาย มิ.ย. 2561.. ย่อมเป็นเดิมพันชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องใช้ตัดสินใจร่วม
เพื่อแสวงหา “ทางออก” ที่ดีให้กับ 13 ชีวิต และในการตัดสินใจครั้งนี้ ย่อมมิใช่การ “เป่ายิ้งฉุบ”
ขอส่งพลังกุศล แรงใจให้ประสบความส�าเร็จ และทุกคนปลอดภัย.๚๛
[ 7 วันที่ตามหา 23 - 29 มิ.ย. ‘61 ]
ดวงชะตา : เดิมพันชีวิต.!
๏ ปรากฏการณ์ อันสุดแสนทุกข์ยาก “วิบาก” ของ โค้ช และ
เด็กนักฟุตบอล ทีมวัยรุ่น “หมูป่า” (Boar Academy) ณ “ถำ้าหลวง
ขุนนำ้านางนอน” จ.เชียงราย เป็นเรื่องประหลาดอัศจรรย์ ก่อให้เกิด
“ดวงการเดิมพัน” ที่ท�าให้โลกหันมามอง....
เป็นอีกครัง้ หนึง่ ที่ ท�าให้ผมมองเห็น “พลังศรัทธา” แห่งมนุษยชาติ..
รูส้ กึ ได้ถงึ รูปธรรมของความรัก เอือ้ อาทร ที.่ . คนเราพึงยืน่ ให้กนั ยามทุกข์ยาก...
พฤติกรรมกุศลเหล่านี้คงพอท�าให้โลกมีความหวังในสันติสุข
อยู่ได้บ้าง.!!
ทว่า จากทีเ่ ดียวกัน พฤติการณ์อบายจากกิเลส เช่น การลักลอบ
ความไม่รับผิด - ชอบ การสร้างเรื่องลวงด้วยความคะนองก็ยังปรากฏ
ให้เห็น ซ�า้ เติมเพื่อนทุกข์ เป็นอุปสรรคต่อคนท�างานด้วยเช่นกัน.!
แต่..ไม่ว่าจะมี “คนทราม” เข้ามาเสี้ยม แทรกซึม เช่นไร
ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เชื่อมั่นใน “พลังศรัทธา” เถิด!
๏ เพราะ..วันนี้ แม้แต่สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ก็ยงั ทรงสร้างแนวทาง
เอือ้ อาทรต่อกันและกัน ให้พสกนิกรไทยได้ทา� ตามแล้ว.! ๚๛
๏ สิบวันที่ตามหาและค้นพบ [23 มิ.ย. – 2 ก.ค. ‘61]
บทเรียน จาก “นางนอน”
๏ ความขัดแย้ง.. ของคนบนโลกนี้ ก็.. มิได้มาจาก เพศ ผิว และ
เผ่าพันธุ์.. แต่มาจากผลประโยชน์อันไม่ลงตัว
ความรักและมิตรภาพนั้นเช่นกัน เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
จิตใจอันบริสุทธิ์ ย่อมไร้ผลประโยชน์ปนเปื้อน
โดยผมมองเห็นจากปรากฏการณ์ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน..
จ.เชียงราย
เห็น.. ปวงชนสยาม สามัคคีผสานใจ - กาย เข้าช่วยเหลือกัน
อย่างเต็มใจ
เห็น.. บูรณาการของทุกหน่วยงานอย่างเต็มสมรรถนะ
เห็น.. การประสานยืน่ มือเข้ามาร่วมกันของนานาชาติอย่างเต็มทีม
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เห็น.. วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ เชือ่ มต่อ
ช่วยกัน อย่างไม่ลบหลู่
เห็น.. ตำานาน กับ ความจริง ทับซ้อน
กันในโลกปัจจุบนั อย่างน่าเรียนรู.้ .
.....อย่างไรก็ตาม.. เมื่อควานหากันมา
เกือบสิบวัน... โลกภายนอกนั้น รู้วัน รู้คืน.. แต่
ในถ�้านั้น เสมือนไร้กาลเวลา....
ในราตรีทเี่ ก้า.. ยามที่ “นางนอนหลับใหล”..
ในถ�้ า หลวงขุ น น�้ า นางนอน ที่ มื ด มิ ด และ
เหน็บหนาว....
ทีมงาน ทัง้ ไทยและนานาชาติทคี่ วานหา
ยังท�างานโดยไร้เวลา ไร้คนื ไร้วนั ....

กระทั่ง...สี่ทุ่ม ก่อนล่วงสิบวัน..
ริค สแตนตัน กับ จอห์น โวเลนเธน คือกองหน้า
ซึ่งเป็นผู้นำาร่อง โผล่ขึ้นเหนือน�้า เมื่อมีพื้นที่ให้ผุดได้..
และ..เขา “ได้กลิ่นเด็กๆ” ซึ่งแผกไปจากกลิ่นน�้า และไม่ใช่
กลิ่นถ�า้ ที่อับชื้น
ณ “เนินนมสาว”.. ใครจะนึกว่า ความส�าเร็จอยูบ่ น
เนินเหนือน�า้ ที่เขาผุดขึ้นหายใจ.. เด็ก 12 โค้ช 1 ของหมูป่า
อะคาเดมี่ รออยู่ครบทีม...
เสมือน.. แสงแห่งอิสระเสรีภาพ เริม่ เรือ่ เรือง...๚๛
๏ ชุดความคิด “ฅุรชุ น” ถำา้ หลวงขุนนำา้ นางนอน 1
ความไม่คาดคิด : สติ
๏ ตอนแรก เมื่ อ เราเริ่ ม รั บ รู ้ ป ั ญ หา เด็ ก -โค้ ช
ทีมฟุตบอลเด็กหมูป่าอะคาเดมี่ “หลงถำ้า”
สัมผัสแรกที่ผมเห็นผ่านสื่อ คือ.... ความเป็นห่วง
ความตั้งใจในการช่วยกัน อย่างเต็มที่.. ก่อนจะขยายใหญ่
เป็นเรื่อง มหกรรมระดับโลก ในเวลาต่อมา.!!
ทั้งนี้..ไม่มีใครถามหา สาเหตุ ที่มาก่อนด้วยซ�้า
นี่คือสัญชาตญาณเมตตาของมนุษย์ปุถุชน ที่มีต่อกัน
ยามมีภัย ซึ่งเราจะพบปรากฏการณ์แบบนี้ได้ทั่วโลก
หลังจากนั้น ทุกสรรพก�าลัง ทุกสรรพสิ่ง ก็ถูกระดม
เคลือ่ นมาร่วมด้วยช่วยกัน ทัง้ วิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ และ
พลังแห่งจิตสำานึกร่วม ดังที่เราได้รู้ได้เห็น
สิ่งหนึ่ง ที่ผมฉุกคิดคือ.. “ชะตาชีวิต” ไม่ว่าเราจะ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใด ความไม่คาดคิด
ก็เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคนเสมอ ดังเช่น กรณีนี้
ด้วยเหตุนี้ “สติ” จึงเป็นกลไกส�าคัญของมนุษย์
ทีพ
่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสชีว้ ถิ ไี ว้แล้ว พึงน�ามาใช้กา� กับชีวติ เถิด.!
๚๛
๏ ชุดความคิด “ฅุรชุ น” ถำา้ หลวงขุนนำา้ นางนอน 2
“เจ็บ” นี้อย่าจองจำา แต่ พึงจดจำา
๏ โค้ชเอก : BOAR Academy...... “ตอนนี้..
ผมไม่กล้าสูห้ น้าใครครับ แม้แต่..กล้องจะถ่าย ผมก็ไม่กล้าสู.้ ...
ตอนนีผ้ มยังไม่หวิ ครับ ไม่อยากกินอะไรทัง้ นัน้ อาหาร
ของผมแบ่งให้น้องๆ ทานกันครับ เขาจะได้มีแรง.. ผมทนได้
เรื่องทั้งหมดนั้น ผม.. เป็นผู้ใหญ่สุด ผิดที่ไม่ห้าม
จึงได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น !”..
๏ หากประโยคซื่อๆ เป็นของเด็กหนุ่มข้างต้น
จริง ท่านมองเห็นอะไรมั้ยครับ.?
ผมเชือ่ ว่าเรา..ทีอ่ ยูว่ งนอกห่างจากเหตุการณ์ คงสัมผัส
ได้ถงึ จิตใจ เสียสละ มีคณ
ุ ธรรม และความรับผิดชอบทีส่ งู ยิง่ !

ในความมืดมิด เหน็บหนาว ซึ่งไม่รู้ต่ออนาคต
ของชีวิตนั้น เพียงสติไม่เตลิดก็เก่งแล้ว.. แต่การรักษา
คุณธรรมไว้ได้ พร้อมแบกรับผู้เยาว์กว่าอีก 12 ชีวิตนั้น
เป็นเรื่องสำาคัญมาก และยากยิ่ง...

นี่คือการพิสูจน์ ความเป็น “COACH” ในการสู้ชีวิต
ที่แม้แต่ “FIFA” ก็ยอมรับ.!
รายจ่าย ทัง้ หมดต่อปรากฏการณ์นี้ ผมเชือ่ ว่าสังคมไทย
และโลกได้ขอ้ คิด แบบอย่างทีด่ งี าม มากกว่าเสีย.! ๚๛
๏ ชุดความคิด “ฅุรชุ น” ถำา้ หลวงขุนนำา้ นางนอน 3
TIMING : วัน เวลาที่เหมาะสม.!
ช่วงเวลาอันเหมาะสม จังหวะทีล่ งตัว.. ผมไม่ทราบว่า..
ใคร ? อ�านาจใด ? หรือพลังอะไร ? มาก�าหนดปรากฏการณ์
ต่างๆ ไม่วา่ จะ.. ดี - ร้าย.. ส�าเร็จ - ล้มเหลว
“โหตุปัจจโย” คือ สัจธรรมแห่งเหตุ และปัจจัย
สรุปภาพรวมคือ ทุกเรือ่ งราว ล้วนมีกระบวนการ “อิทปั ปัจจยตา”
เสมอ!
Timing เวลาอันประจวบเหมาะ ต่อ “เหตุ” ทัง้ หลาย
นี่สิ! ที่เรายังไม่เข้าใจว่า คนทั้งหลายสร้างกรรมกันมาเช่นไร
จึงมาร่วมกุศล ร่วมวิบาก กันได้ขนาดนี้..
หากเรามิอาจปฏิเสธ ตำานานล้านนาอันปรัมปรา
ของ “ขุนนำา้ -นางนอน” ได้
ฉะนั้น การสูญเสีย จ.อ.สมาน กุนัน (นทต.จู่โจม
รุ่น 30) ขณะปฏิบัติการอาสาช่วยเหลือเด็ก - โค้ช ครั้งนี้
ก็ย่อมได้รับ การ “คารวะสดุดี” ด้วยเช่นกัน....
อย่างไรก็ตาม..วันนีเ้ ราได้เห็นกันแล้วว่า สรรพชีวติ
ธรรมชาติ และพฤติการณ์ ล้วนต่างรอวาระ “Timing” ทีล่ งตัว
เสมอ..ไม่ว่า “หมูป่าอะคาเดมี่” ในถ�้าธาร หรือ “เรือฟินิกซ์”
ซึ่ ง บรรทุ ก นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ จ ่ อ มจมใต้ ท ะเลลึ ก
ณ ภูเก็ต.!๚๛
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๏ ดีใจ - ภาคภูมิใจ - อาลัย ในความสำาเร็จกับภารกิจก้องโลก
ด้วยทีมงานไทย และสหชาติ ณ ถ�า้ หลวงขุนน�้านางนอน : เชียงราย.๚๛
๏ ชุดความคิด “ฅุรุชน” ถำ้าหลวงขุนนำ้านางนอน
“ถอดบทเรียน” : ความคิด ชีวิตใหม่
๏ สังเกตไหมครับว่า.. มีค�าๆ หนึ่ง ที่ท่านผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
หัวหน้าทีมกู้ชีวิตครั้งนี้ ย�้าบ่อยๆ คือ.. “การถอดบทเรียน.!” ซึ่งผมคิดว่าดีมาก
ปรากฏการณ์ครัง้ นี้ มีบทเรียนมหาศาล ทีใ่ ห้เราน�ามาจัดท�าเป็นแบบอย่าง ทัง้ เตือนใจ
ใช้ปฏิบตั ทิ งั้ เพื่อส่วนตนและเพื่อสังคม..ต่อไป
วันนี้ เป้าหมายที่หมูป่า Academy บรรลุแล้ว แต่การสะสาง ณ ถ�า้ หลวง
“ขุนน�า้ นางนอน” ยังไม่จบ สรรพชีวติ หลังจากนีก้ ย็ งั ต้องจัดวางให้ถกู ทีท่ างอีกหลายบท..
ผมจึงขอให้พลังใจในการถอดความคิดเป็น “บทเรียน” ต่อไป....
ฉะนั้น..เมื่อเราทุกคนรู้สึกตัวตื่นมาในแต่ละวัน ไม่ว่าในถ�้าธาร บนดอยสูง
กับผืนน�้า หรือแผ่นดินร้าวใดๆ ตั้งสติให้ดี ควานหา ความเชื่อ และ พลังศรัทธา
ให้พบก่อนไปเผชิญโลก.!๚๛
เรื่อง หมูป่า Academy กับถ�า้ หลวงขุนน�้านางนอน กลายเป็นปรากฏการณ์
ระดับโลกในช่วงเวลา 10 วัน ด้วยผู้ร่วมแสดงเป็นพัน และร่วมเอาใจช่วยลุ้นระทึก
อีกเป็นล้านๆ จบไปแล้ว... ทุกอย่างมีได้มีเสีย.....
แต่ที่ส�าคัญ คือ มีบทเรียน และมีชุดความคิดให้กับมนุษยชาติ
สิ่งส�าคัญ คือ เราท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้เหตุการณ์นี้แล้ว สามารถถอดรหัส
เพื่อชีวิตกันได้ดีเพียงใด!?

HOTLINE – สำยตรง
HEART MADE.
๏ ท่านเคยฉุกคิด สนเท่ห์ บ้างไหมว่า...
การดืม่ กาแฟ ได้เข้ามาเป็นวิถชี วี ติ ของคนในสังคมไทย
ตั้งแต่เมื่อไหร่?...
ผมรู้สึกว่า ถนนทุกสายมีร้านกาแฟ ทุกแยกซอย
มีมมุ กาแฟ ทัง้ ห้างย่อยแบบสะดวกซือ้ และห้างใหญ่มกี าแฟ
ยี่ห้อดังๆ เผชิญหน้ากัน.. ฤๅ นี่คือ Coffee War?
อดีต..ที่ผ่านมา ร้านน�้าชา-กาแฟ คือ สมาคม
การพบปะเสวนากันของบุรษุ เพศในช่วงก่อนไปท�างาน และ
หลังเสร็จงาน
แต่..วันนี้คนรุ่นผมนั้น เริ่มไม่เข้าใจวัฒนธรรม
การดื่มชา - กาแฟ กันซะแล้ว
รูปนี้ กมลธรรม กาญจนัมพะ (หลานของฅุรุชน)
เขาคือ “เอตทัคคะ” ด้านกาแฟ
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เขาพยายามให้การเรียนรู.้ . การผลิต การดืม่ ส่วนผสม
ซึ่งผมพอจะเข้าใจได้ และ.. ผมพบข้อสรุปว่า Coffee คือ..
“เครือ่ งสร้างมิตรภาพ” ผ่านการพูดคุยโดยเฉพาะ “คนชง”
ลองกลับไปดูภาพ ทีผ่ มน�าเสนอ อีกทีสคิ รับ เพราะ.. “กาแฟ”
ยุคนี้เขาชงด้วย “หัวใจ!” ๚๛
“ฅุรุชน”

