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ผลงานและขอ้เขียนในหนงัสือเล่มน้ี สงวน
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จ าหน่ายแสวงผลก าไร โดยไม่ไดข้ออนุญาตผูเ้ขียนหรือ

โครงการฯ  

 

หนังสือเล่มนีแ้จกฟรีเพือ่การกศุล และการ 

ระดมทุนสนบัสนุนการประกวดงานเขียนเพือ่สร้างสรรค์ผู้น า

รุ่นใหม่ โดยมรีางวลัเป็นทุนจติอาสา ใช้ประโยชน์เพือ่สังคม 

ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

 ท่านผู้ใดมจีติศรัทธาสามารถสนบัสนุนโครงการ

ธรรมวรรณศิลป์  สามารถอ่านรายละเอยีดในท้ายเล่ม และ

ตดิต่อทางโครงการ 



ค าน า 

 โครงการน้ีมิไดมี้จุดมุ่งหวงัเพ่ือสร้างนกัล่ารางวลั หรือนกัแข่งขนัเพ่ือผลประโยชน์

ส่วนตน ผูไ้ดรั้บรางวลัของโครงการมิใช่ “ผูช้นะเลิศ” แต่เป็น “ตวัแทน” ของเยาวชนท่ีควร

ไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ดง้อกงามในหนทางของตน โครงการน้ีคือพ้ืนท่ีเพ่ือเปิดโอกาสให้

เยาวชนท่ีมีแววความเป็นผูน้ าทั้งดา้นความคิด จิตใจ หรือพฤติกรรมไดส้มัผสัชิมลางการเรียนรู้

ในอีกกระแสหน่ึง ซ่ึงเช่ือวา่การเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษยน์ั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบ่มเพาะความรัก

และการเห็นคุณค่าในตวัเองอยา่งแทจ้ริง กา้วออกจากการยดึมัน่ถือมัน่ในอตัตาตวัตน รู้จกั

ตนเองเพื่อพฒันาศกัยภาพและสนัติภาพ เรียนรู้บนพ้ืนฐานของความสมัพนัธ์ ฉนัทะท่ีจะพฒันา

ตนเอง มีจิตใจเพื่อสงัคม และความเช่ือมัน่วา่ มนุษยทุ์กคนลว้นมีเมลด็พนัธ์แห่งการต่ืนรู้ หรือ

พทุธะภาวะ แฝงฝังอยูภ่ายในรอวนัผลิบานงดงาม   

  ดว้ยแลเห็นจุดดอ้ยประการหน่ึงของการศึกษาบา้นเมืองเราในกระแสหลกัคือ การท า

ใหเ้ยาวชนมองออกไปนอกตวัเองจนหลงลืมตวั ร ่ าเรียนโดยไม่อาจเช่ือมโยงสู่การพฒันาดา้น

ในของชีวติ ติดพึ่งพิงความรู้จากต าราและครูผูส้อนจนหลงลืมปัญญาภายในตน แสวงหาการ

ยอมรับจากสงัคมอยา่งฉาบฉวย ใหคุ้ณค่าตวัเองตามกระแสนิยมทางวตัถุและการบริโภค เดิน

ตามกรอบท่ีวางไวจ้นขาดการตั้งค  าถามส าคญัใหก้บัตนเอง รู้จกัวชิาความรู้มากมายแต่ละเลยท่ี

จะรู้เท่าทนัตวัเอง  ใหค้วามส าคญักบัปัญญาจากการคิดดว้ยฐานหวัและระดบัของจิตส านึก ดูถูก

ภูมิปัญญาอนัเก่าแก่ รากเหงา้ และปัญญาจากส่วนอ่ืนของชีวติ ไม่เขา้ใจตนเองและเห็นคุณค่าใน

ตวัเองอยา่งแทจ้ริง มีจ านวนเยาวชนวยัศึกษาหาความรู้มากมายท่ีไม่แมต้ั้งค  าถามกบัตวัเองวา่ 

เป้าหมายชีวติของตนคืออะไร 

  



 

ผลงานกวา่แปดร้อยช้ินท่ีส่งเขา้ร่วมโครงการประกวดงานเขียน ธรรมวรรณศิลป์ หวัขอ้ 

“การศึกษาท่ีฉนัตอ้งการ” มีประเด็นปมปัญหาการศึกษาท่ีหลากหลายซ่ึงสะทอ้นผา่นงานเขียน

ทั้งสามประเภท ไดแ้ก่ เรียงความ เร่ืองสั้น และกวนิีพนธ์ ซ่ึงมีความแหลมคม ลึก ต้ืน กวา้ง

หลายระดบั เยาวชนเจา้ของงานหลายคนมีวีแ่ววท่ีน่าส่งเสริมและหาพ้ืนท่ีเพ่ือเอ้ือโอกาสให้

เมลด็พนัธ์ไดพ้ฒันา ทวา่จุดบอดประการหน่ึงท่ีพอเห็นไดจ้ากผลงานส่วนใหญ่คือ นอ้ยนกัท่ีจะ

เช่ือมโยงเขา้หาตวัเอง หรือพดูถึงตวัเอง มุ่งวจิารณ์ภายนอกแต่ตดัขาดไปจากตน ขาดไปวา่เรา

ควรเรียนอะไรและอยา่งไร ภายใตก้ารศึกษากระแสหลกัในยคุน้ีท่ีคอยจะบัน่ทอนความเป็น

มนุษยใ์หห้ายไปในทุกที 

  หนงัสือเล่มน้ี ไดร้วบรวมผลงานของเยาวชนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้รอบสุดทา้ย  และ

ประเด็นต่างๆท่ีสรุปจากผลงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ร่วมโครงการ เพ่ือสะทอ้นและส่งเสียงเลก็ๆจาก

เยาวชนถึงฝันของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจ้ริง หวงัเป็นสะพานเลก็ๆเสน้หน่ึงท่ีจะเช่ือมการรับ

ฟังระหวา่งผูใ้หญ่กบัเยาวชนในสงัคม ดว้ยหวงัวา่ผูไ้ดอ่้านไดย้นิเสียงเหล่าน้ีจะร่วมปลุกมโน

ธรรมส านึกวา่ การจดัการศึกษามิไดเ้ป็นหนา้ท่ีเพียงครูอาจารยใ์นหอ้งเรียน แต่ยงัเป็นหนา้ท่ี

ของทุกคนในสงัคมท่ีตอ้งช่วยกนัสร้างสรรคค์นรุ่นใหม่สู่ผูน้ าในวนัหนา้ และการเปล่ียนแปลง

การศึกษามิอาจละเลยเสียงของเยาวชนผูไ้ดรั้บผลทั้งทางตรงและทางออ้มจากการจดัการศึกษา 

หรือการปฏิรูปปรับเปล่ียนในแตล่ะคร้ัง  อีกเยาวชนเองมิใช่แกว้เปล่าท่ีรู้เพียงครูหรือต าราคอย

เติมให ้ เยาวชนยงัมีขมุพลงัและปัญญาอีกมากมายท่ีสงัคมยงัไม่ไดเ้อ้ือพ้ืนท่ีใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

 การประกวดของโครงการ ธรรมวรรณศิลป์ สถาบนัยวุโพธิชน ไม่ไดมุ่้งเนน้พฒันา

เยาวชนสู่ความเป็นเลิศในดา้นใด แต่เป็นประตูบานหน่ึงท่ีจะเปิดพ้ืนท่ีใหเ้ยาวชนไดส้มัผสักบั

การเรียนรู้ชนิดท่ีการศึกษาไทยกระแสหลกัในทุกวนัน้ียงัไม่รู้จกั ผา่นค่ายต่อยอดจากงานเขียน 



เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะน าพวกเขาเขา้ไปใกลต้วัของเขาเองมากยิง่ข้ึน เรียนรู้วา่งานเขียนกบัชีวติของเขา 

และการเรียนรู้อยา่งเป็นองคร์วมนั้นไม่ไดแ้ยกขาดกนั  การฝึกทกัษะอ่ืนของชีวติ การได้

ใคร่ครวญในตวัเอง การกา้วออกจากพ้ืนท่ีปลอดภยั และการเรียนรู้จกัตวัเองก็ส่งเสริมใหก้าร

เขียน การคิด และการเรียนในชีวติจริงไดพ้ฒันาข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 ไม่วา่จะตอ้งใชก้ าลงัใจกายและปัจจยัเงินทุนมากเท่าใด โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ 

สถาบนัยวุโพธิชน จะไม่จดักิจกรรมการประกวดงานเขียนเพียงมุ่งส่งเสริมค่านิยมของการ

แข่งขนัชิงดีชิงเด่นในสงัคม หรือเพ่ือสร้างเยาวชนใหเ้ป็นนกัล่ารางวลั แต่จะทุ่มเทรดน ้ าหล่อ

เล้ียงเมลด็พนัธ์แห่งนกัเขียนนกัอ่านชีวติท่ีจะเขา้ใจตนเองและโลกไดอ้ยา่งถ่องแท ้มีจิตเมตตา

ต่อตนเองและเพ่ือนร่วมทุกข ์บ่มเพาะภาวะผูน้ าในตนเองท่ีจะสร้างโลกใหม่ท่ีดีกวา่เดิมในวนั

ขา้งหนา้ เรียนรู้ท่ีจะกา้วไปสู่เป้าหมายชีวติไดอ้ยา่งสง่างาม แมว้า่ตอ้งสวนกระแสกบัผูค้นส่วน

ใหญ่ในสงัคมก็ตาม  
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หมวดหมู่ ปัญหา 

๑. โรงเรียน 

๑.๑ ครูขาดแคลน 

๑.๒ อุปกรณ์ขาดแคลน 

๑.๓ นกัเรียนแต่ละหอ้งมีจ านวนมาก 

๑.๔ ตอ้งมีเงินจึงสามารถเรียนกบัครูฝร่ังได ้

๑.๕ ใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนัระหวา่งโรงเรียน 

๑.๖ มุ่งสร้างช่ือเสียงใหก้บัโรงเรียน 

๑.๗ บรรยากาศไม่เอ้ือใหเ้ด็กอยากเรียนรู้ 

๑.๘ ขาดการเหลียวแลทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล 

๑.๙ งบประมาณไม่เพียงพอ 

๑.๑๐ บุคลากรไม่รับผิดชอบ/ท างานไม่เตม็ท่ี 

๑.๑๑ รอการพฒันาเม่ือถึงช่วงใกลป้ระเมินโรงเรียน 

๑.๑๒ ขาดการดูแลวสัดุอุปกรณ์ 

๑.๑๓ ไม่ดูแลสาธารณูปโภค (อาทิ ตูน้ ้ าด่ืม ครูไม่ใชเ้สียอยา่ง ไม่

เป็นไร) 

๑.๑๔ มุ่งรับเด็กเก่ง 

๑.๑๕ เด็กเสน้ เด็กฝาก 

๑.๑๖ แจกเกรด หามาตรฐานในการช้ีวดัผลไม่ได ้

๒. ครู 

๒.๑ กัก๊วชิา รอใหไ้ปเรียนเสริมพิเศษ 

๒.๒ ป้อนขอ้มูล 



๒.๓ ไม่เตรียมการสอน 

๒.๔ ตอ้งหาอาชีพเสริม 

๒.๕ บ่นเร่ืองไร้สาระในหอ้งเรียน 

๒.๖ ส่ือสารทางเดียว 

๒.๗ เรียนครู ๕-๖ ปีไม่มีคุณภาพ / คุณภาพไม่ไดอ้ยูท่ี่ระยะเวลาเรียน

ครู 

๒.๘ ท าโทษพร ่ าเพื่อ 

๒.๙ ใชอ้ารมณ์ท าโทษ 

๒.๑๐ คนท่ีสอบคณะอ่ืนไม่ติดมาเรียนครู เพราะรับคะแนนนอ้ย 

๒.๑๑ จิตวญิญาณของความเป็นครูเส่ือมถอย 

๒.๑๒ อา้งแต่ปัญหาอุปกรณ์ 

๒.๑๓ มุ่งสร้างฐานะทางวชิาการ/ต าแหน่งช านาญการ 

๒.๑๔ เตรียมแต่เอกสารรอการประเมิน 

๒.๑๕ สร้างภาพใหโ้รงเรียน 

๒.๑๖ เอาอกเอาใจนกัเรียนติวเรียนพิเศษ 

๒.๑๗ ไม่เขา้ใจหลกัสูตร 

๒.๑๘ ปล่อยปละนกัเรียน 

๒.๑๙ ขาดเทคนิคการสอน 

๒.๒๐ รอค าสัง่ / รับหลกัสูตรจากส่วนกลาง 

๒.๒๑ ขายสินคา้ 

๒.๒๒ ชอบเด็กไม่ตั้งค  าถามมาก / ชอบเด็กวา่นอนสอนง่าย 

๒.๒๓ สอนไม่ทนั 

๒.๒๔ ไม่อยากใหอ้ะไรมาสัน่คลอนความเช่ือ หรือความรู้ความเห็น



ของตนเอง 

๒.๒๕ ครูไปอบรมการเป็นวทิยากรมากจนไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียน 

๒.๒๖ ยดึความเห็นของตนเป็นใหญ่ 

          ๒.๒๖.๑ ตอ้งตามความเห็นของตน 

          ๒.๒๖.๒ เถียงไม่ได ้

          ๒.๒๖.๓ ยดัเยยีด 

          ๒.๒๖.๔ ครูเป็นศูนยก์ลาง 

          ๒.๒๖.๕ ยดึต าราและหนงัสือ 

          ท าให้นักเรียนขาดความคดิสร้างสรรค์  เป็นผู้ตามแต่ขาดความ

เป็นผู้น า  และขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 

๒.๒๗ ไม่เป็นแบบอยา่ง 

          ๒.๒๗.๑ การใชภ้าษา / การใชค้  า 

          ๒.๒๗.๒ การสูบบุหร่ี 

          ๒.๒๗.๓ ส่ิงท่ีสอนนกัเรียน 

          ๒.๒๗.๔ กฎระเบียบ  (เช่น หา้มใส่รองเทา้ข้ึนอาคารเรียน แต่

ครูใส่ได)้ 

๒.๒๘ ครูตามการพฒันาหลกัสูตรไม่ทนั 

๓. ครอบครัว 

๓.๑ พอ่แม่ยดึในค่านิยม 

       ๓.๑.๑ ตอ้งเรียนจบสูง 

       ๓.๑.๒ ใหคุ้ณค่าส่ิงท่ีสงัคมใหค้่า มากกวา่ความตอ้งการของลูก 

      ๓.๑.๓ การมีงานท่ีมัน่คง 

๓.๒ พอ่แม่แยกทาง / ความขดัแยง้ในครอบครัว 



๓.๓ พอ่แม่ตามใจ 

๓.๔ พอ่แม่ไม่มีเวลา 

๓.๕ พอ่แม่บงัคบัใหเ้รียนตามท่ีพอ่แม่ตอ้งการ 

๓.๖ ตอกย  ้า / มีอคติกบัลูก 

๓.๗ สภาพการเงิน / ความยากจน 

๔. สงัคม 

๔.๑ สภาพแวดลอ้มในเมืองท่ีมีพร้อม ท าใหห้นัเหความสนใจจากการ

เรียน / ทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลความเจริญยงัท าใหมุ่้งมัน่ตั้งใจได ้

๔.๒ แหล่งอบายมุข 

๔.๓ บริบทสงัคมเส่ือม 

๔.๔ สงัคมเดินตามหลงัตะวนัตก 

๔.๕ คนไทยนิสยัชอบน่ิงเฉย ไม่กระตือรือร้น 

๔.๖ ค่านิยมของสงัคมใหคุ้ณค่ากบับางอาชีพมากกวา่ 

๔.๗ วฒันธรรมเส่ือมถอย 

๕. ค่านิยม 

๕.๑ สงัคมใหคุ้ณค่ากบัคนท่ีมีวฒิุการศึกษา 

       ท าให้สมคัรงานง่าย ดูถูกคนทีต่ า่ต้อยกว่า 

๕.๒ หลอมรวมคนเขา้ระบบ 

๕.๓ ผูส้อนตอ้งมีความรู้มากกวา่ผูเ้รียน 

๕.๔ สงัคมอยูภ่ายใต ้ทุนนิยม 

๕.๕ ดูเพียงช่ือเสียงสถานศึกษา ไม่ไดดู้ท่ีความตอ้งการของนกัเรียน 

๕.๖ สงัคมใหคุ้ณค่ากบัวชิาการนอ้ยกวา่ศิลปะ 

๕.๗ มุ่งใหรู้้มาก 



       ๕.๗.๑ ท าใหก้ลวั 

       ๕.๗.๒ ไม่กลา้ตดัสินใจ 

       ๕.๗.๓ ติดในกรอบ 

       ๕.๗.๔ คิดมาก 

       ๕.๗.๕ เอาความรู้ไปใชใ้นทางท่ีผิด 

       ๕.๗.๖ ใชค้วามรู้ท าร้ายผูอ่ื้น 

๖. นกัเรียน 

๖.๑ ผกัชีโรยหนา้ 

๖.๒ คบเพ่ือนไม่ดี 

๖.๓ ทอ้งในวยัเรียน 

๖.๔ สุรุ่ยสุร่าย 

๖.๕ เท่ียวกลางคืน 

๖.๖ หลงในอบายมุข 

๖.๗ ไม่ขวนขวาย 

๖.๘ ไม่เห็นใจหรือไม่เขา้ใจพอ่แม่ซ่ึงตอ้งส่งเสีย 

๖.๙ ไม่รักการอ่าน 

๖.๑๐ ความรู้สึกต่อการเรียน 

         ๖.๑๐.๑ เครียด 

         ๖.๑๐.๒ เหน่ือย 

         ๖.๑๐.๓ ล าบาก 

         ๖.๑๐.๔ ฝันร้าย 

         ๖.๑๐.๕ อยาก 

         ๖.๑๐.๖ เป็นหุ่นยนต ์



         ๖.๑๐.๗ เป็นนกแกว้ 

         ๖.๑๐.๘ ถูกกดดนั 

         ๖.๑๐.๙ ต ่าตอ้ย 

         ๖.๑๐.๑๐ ไม่มีคุณค่า 

         ๖.๑๐.๑๑ ไดแ้ต่ฝัน 

๖.๑๑ จบแลว้ท างานไม่เป็น 

๖.๑๒ เลือกเรียนเพราะกลวัไม่มีท่ีเรียน 

๖.๑๓ อา้งแต่ครูไม่ดี 

๖.๑๔ สุขภาพเสีย – นอนนอ้ย ท างานหนกั หลงังอแบกกระเป๋า 

๖.๑๕ ยกพวกตีกนั 

๖.๑๖ ติดยา 

๖.๑๗ เห็นการติวส าคญักวา่การเรียนในหอ้งเรียน 

๖.๑๘ ไปเรียน / เลือกเรียน เพราะเพื่อน 

๖.๑๙ ไม่พร้อมกบัการเลือกคณะมหาวทิยาลยั 

๗. การเรียน 

๗.๑ แข่งขนั 

       ๗.๑.๑ ท าลายมิตรภาพ ความสมัพนัธ์ 

       ๗.๑.๒ ท าลายความฝันของตนเอง 

       ๗.๑.๓ ท าลายพลงัชีวติ 

๗.๒ ส่ิงท่ีเรียนไม่รู้จะเอาไปใชท้ าอะไรได ้

๗.๓ สอนท่องตามต ารา (ไปอ่านเองก็ได)้ 

๗.๔ เปรียบเทียบ 

       ๗.๔.๑ เด็กวา่ง่าย / เด็กวา่ยาก 



       ๗.๔.๒ เด็กอาชีวะ / เด็กอุดมศึกษา 

       ๗.๔.๓ เด็กวทิย ์/ เด็กศิลป์ 

       ๗.๔.๔ ชนบท / เมือง 

๗.๕ ขาดการสอนศีลธรรม 

๗.๖ วชิาการใชชี้วติไม่เพียงพอ 

๗.๗ เรียนเพื่อสอบ 

       ๗.๗.๑ ไม่มีความรู้ติดตวั 

       ๗.๗.๒ สนใจเพียงเตรียมตวัก่อนสอบ 

       ๗.๗.๓ มุ่งแข่งขนั 

๗.๘ ความส าเร็จอยูท่ี่ปลายปากกาของครู 

๗.๙ เรียนในส่ิงท่ีไม่ใช่ตนเอง 

๗.๑๐ ขาดสมดุล 

       ๗.๑๐.๑ งานเยอะ การบา้นเยอะ 

       ๗.๑๐.๒ เวลาเรียนมากเกิน 

       ๗.๑๐.๓ พกัผอ่นนอ้ย 

       ๗.๑๐.๔ กา้วกระโดดเร็ว 

       ๗.๑๐.๕ เรียนมากเกิน 

       ๗.๑๐.๖ เนน้ปริมาณผลงาน 

       ๗.๑๐.๗ ท ากิจกรรมมาก 

      ไม่ได้ช้ีวดัคุณภาพ  ไม่มเีวลาเตรียมตวัเข้ามหาวทิยาลยั  ไม่มเีวลา

ทบทวนบทเรียน  เสียสุขภาพ  สมองท างานไม่เตม็ที่  ไม่ตอบสอนง

พฒันาการเตบิโตและการเรียนรู้  ไม่ตรงตามทีจ่ าเป็นและใช้จริง 

๗.๑๑ ละเลยปักเจก 



๗.๑๒ ลดความส าคญัของภาษาไทย และภาษาทอ้งถ่ิน 

๗.๑๓ เพศศึกษา 

         ๗.๑๓.๑ ไม่ไดแ้ตะอยา่งจริงจงั 

         ๗.๑๓.๒ มุ่งสอนแบบส่ือสารทางเดียว 

         ๗.๑๓.๓ นกัเรียนไม่ไดคิ้ด ถกแถลง ร่วมหาทางออกอยา่งจริงจงั 

๗.๑๔ เนน้วชิาการเป็นหลกั คุณภาพเป็นรอง 

๗.๑๕ เรียนเพื่อสนองตณัหา สนองอตัตา 

๗.๑๖ ขาดการปลุกฝังจินตนาการ 

๗.๑๗ ท าใหป้ฏิเสธตวัเอง / หลงลืมความฝัน 

๗.๑๘ การเรียนท่ีเคร่งเครียดก่อใหเ้กิดปัญหามากกมาย 

๗.๑๙ มุ่งพฒันาความเป็นเลิศทุกดา้น 

๗๗.๒๐ เน้ือหาแยกไปจากชีวติประจ าวนั 

๘. ระบบการศึกษา 

๘.๑ ไม่เทียมในระดบัภูมิภาค 

๘.๒ ตอ้งใชเ้งิน เป็นเร่ืองธุรกิจ 

๘.๓ ตอ้งกวดวชิา 

๘.๔ คนมีเงินจึงสามารถกวดวชิาแลว้ล ้าหนา้กวา่ 

๘.๕ ค่าแรงครูต ่า 

๘.๖ โดยรวมไร้คุณภาพ 

๘.๗ การจดัการไม่ยติุธรรม 

๘.๘ การคดัเลือกแบบจบัฉลาก ไม่ไดว้ดัคนเขา้เรียน 

๘.๙ ฐานขอ้มูลออนไลน์และระบบออนไลน์ไร้คุณภาพ 

๘.๑๐ เปล่ียนระบบบ่อย เด็กตามไม่ทนั 



๘.๑๑ เทคโนโลย ี

          ๘.๑๑.๑ อุปกรณ์ไม่ไดป้ระสิทธิภาพ 

          ๘.๑๑.๒ ครูไม่มีความรู้ 

          ๘.๑๑.๓ นกัเรียนลอกงาน 

          ๘.๑๑.๔ ครูลอกเป็นใบความรู้ 

          ๘.๑๑.๕ นกัเรียนใชเ้ล่มเกมและแชทระหวา่งเรียน 

          ๘.๑๑.๖ แทปเลต็ ก่อใหเ้กิดปัญหา 

          ๘.๑๑.๗ สร้างภาพลวงตาวา่การศึกษาไดพ้ฒันา 

          ๘.๑๑.๘ กเูก้ิล แทนหอ้งสมุด 

๘.๑๒ เงิน 

          ๘.๑๒.๑ เปล่ียนการศึกษาเป็นเร่ืองธุรกิจ 

          ๘.๑๒.๒ นกัเรียนตอ้งกูย้มื 

          ๘.๑๒.๓ พอ่แม่และนกัเรียนเป็นหน้ีเป็นสิน 

          ๘.๑๒.๔ ท าใหเ้กิดช่องวา่งทางการศึกษา 

๘.๑๓ ลิดรอนสิทธ์ิ / ตดัโอกาส 

๘.๑๔ สร้างภาพลวงตาวา่การศึกษาก าลงัพฒันา 

๘.๑๕ หลกัสูตรไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์สงัคม 

๘.๑๖ ปัญหาในการปฏิรูป 

          ๘.๑๖.๑ กฎหมาย 

          ๘.๑๖.๒ การด าเนินการทางราชการล่าชา้ 

          ๘.๑๖.๓ ไม่มีแนวทางท่ีชดัเจน 

          ๘.๑๖.๔ รัฐบาลสร้างภาพวา่การศึกษาพฒันาแลว้ 

๘.๑๗ ลอกตามแบบตะวนัตก 



๘.๑๘ ไม่มีการจดัการการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ คนจบบางสาขา

นอ้ย บางสาขามากเกินจ าเป็น 

 

 หมวดหมู่ แนวคดิ 

๑. ความส าคญัของการศึกษา 

๑.๑ สร้างปัจจยัส าหรับชีวติอยา่งครบถว้น 

๑.๒ สร้างโอกาส และการยอมรับ 

๑.๓ หลุดจากกบัดกัของปัจจยัภายนอก และสงัคม 

๑.๔ การคน้หาตวัเอง 

๑.๕ ปลูกฝังความไม่เห็นแก่ตวั 

๑.๖ สร้างทกัษะชีวติ 

๑.๗ ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

๑.๘ พฒันานิสยัท่ีดีงาม 

๑.๙ พฒันาปัญญา ความรู้ และความสามารถ 

๑.๑๐ สร้างสุขภาพและพลานามยั 

๑.๑๑ ท าใหเ้ป็นผูรู้้คุณและกตญัํู 

๑.๑๒ น าไปสู่ชีวติท่ีมีความสุข 

๑.๑๓ แกไ้ขปัญหาในชุมชนและสงัคม 

๑.๑๔ สร้างผูน้ าใหก้บัสงัคม 

๑.๑๕ เห็นผูท่ี้ทุกขก์วา่ 

๑.๑๖ ท าใหเ้กิดความตระหนกัรู้เท่าทนั 



๑.๑๗ พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

๑.๑๘ ชีวติมีความพออยูพ่อกิน 

๒. ปัญหาการศึกษา ก่อใหเ้กิดปัญหาทางสงัคม เช่น การแบ่งแยกทาง

การเมือง แบ่งสี 

๓. ไมเ้รียวก็สร้างคน ฝึกใหรู้้รับผดิชอบชัว่ดี 

๔. เกรดและคะแนนไม่ใช่ตวัช้ีวดัคุณภาพนกัเรียนและการศึกษา 

๕. ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษา คือ ผูเ้รียน 

๖. ชีวติหลงัจบโรงเรียนและมหาวทิยาลยั คือของจริง 

๗. สภาพการศึกษาในปัจจุบนั 

๗.๑ ดอ้ยกวา่นานาชาติ และเพ่ือนบา้นท่ีเพ่ิงพฒันา 

๗.๒ ยงัไม่ดีเสียทีเดียว 

๗.๓ ตอ้งเตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

๗.๔ การเติบโตของสถาบนักวดวชิา 

๗.๕ ประเทศไทยจริงๆ แลว้มีความพร้อมหลายดา้น 

 

หมวดหมู่ ความต้องการ 

๑. โรงเรียน 

๑.๑ เอ้ือความอยากเรียนรู้ 

๑.๒ จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

๑.๓ ละวางการกวดขนัวนิยั ท่ีไม่มีประโยชน์ เช่น ทรงผม การแต่งตวัให้

เหมือนกนั 

๑.๔ ตอ้งท าใหไ้ดด้งัปรัชญาโรงเรียน 



๑.๕ มีหอ้งทดลองฝึกวชิาชีพ 

๑.๖ ปรัชญาโรงเรียนชดัเจน 

๑.๗ ผูบ้ริหารตอ้งยดึวชิาการ และมีอธัยาศยัดี 

๑.๘ ลดจ านวนนกัเรียนในหอ้ง 

๑.๙ เพ่ิมเวลาพกัเท่ียง 

๒. ครู 

๒.๑ ฟังเสียงนกัเรียนบา้ง 

๒.๒ ตอ้งรู้จกันกัเรียนรายบุคคล 

๒.๓ พฒันาครูทั้งประเทศ ให ้เป็นครูมืออาชีพ สอนอยา่งมีคุณภาพ และมีการ

พฒันาตนเอง 

๒.๔ ผูเ้ป็นแบบอยา่ง 

๒.๕ ผูรั้บฟังอยา่งเปิดใจ 

๒.๖ ผูใ้หโ้อกาส 

๒.๗ ผูช่้วยเหลือ 

๒.๘ ปลุกฝังจินตนาการ 

๒.๙ ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน 

๒.๑๐ ใจเยน็และมีเหตุผล 

๒.๑๑ มีจรรยาบรรณ 

๒.๑๒ มีจริยธรรม 

๒.๑๓ มีความรู้และความถนดัในส่ิงท่ีสอน 

๒.๑๔ รักในอาชีพ 

๒.๑๕ ไม่จ าเป็นตอ้งผา่นการเรียนครุศาสตร์โดยตรง 

๒.๑๖ ใหค้วามส าคญักบันกัเรียนทุกคน 



๒.๑๗ เขา้ใจนกัเรียน 

๒.๑๘ เขา้ใจพฒันาการการเรียนรู้แต่ละช่วงวยั 

๒.๑๙ อดทนต่อความไม่รู้ของนกัเรียน 

๓. ครอบครัว 

๓.๑ ดูแลเอาใจใส่ลูก 

๓.๒ ใหค้วามอบอุ่น 

๓.๓ ช่วยแกไ้ขปัญหา 

๓.๔ ใส่ใจการเรียนของลูก 

๓.๕ ใหช่้วยงานบา้น 

๓.๖ ไม่ตามใจมากและไม่ปล่อยปละละเลย 

๔. นกัเรียน 

๔.๑ บทบาทปฏิวติัการศึกษา ไดแ้ก่ เปล่งเสียงใหผู้ใ้หญ่ไดย้นิ เป็นผูเ้ติมเตม็

การศึกษาไทย 

๔.๒ เรียนอยา่งไร 

        ๔.๒.๑ ไม่เท่ียวตามเพ่ือน 

        ๔.๒.๒ มีความตั้งใจ 

        ๔.๒.๓ เพียรพยายาม 

        ๔.๒.๔ มุ่งมัน่ 

        ๔.๒.๕ ใฝ่ฝัน 

        ๔.๒.๖ ช่วยเหลือเก้ือกลูเพ่ือน  

        ๔.๒.๗ คน้ควา้หาความรู้นอกหอ้งเรียน 

        ๔.๒.๘ เช่ือมโยงบทเรียน 

        ๔.๒.๙ ทบทวน 



        ๔.๒.๑๐ บนัทึกการเรียนเป็นระบบ 

        ๔.๒.๑๑ รักการเรียนรู้ 

        ๔.๒.๑๒ เปิดใจ 

        ๔.๒.๑๓ ไม่เห็นแก่ตวั / ไม่มุ่งเอาชนะ 

        ๔.๒.๑๔ ศึกษาขอ้มูลเตรียมตวัสอบเขา้เรียนต่อ 

๔.๓ กตญัํูรู้คุณ 

๔.๔ พดูคุยปรับความเขา้ใจกบัพอ่แม่ 

๔.๕ เปิดใจยอมรับส่ิงท่ีมีและเป็น เช่น ฐานะครอบครัว การศึกษาท่ีมีอยู ่

๕. ระบบการศึกษา 

๕.๑ รัฐบาลออกค่าการศึกษาอยา่งพอเพียง / เรียนฟรีจริง 

๕.๒ คดัเลือกนกัศึกษาแบบสอบตรงมากยิง่ข้ึน 

๕.๓ สอบใหน้อ้ยลง 

๕.๔ วดัคุณภาพจากความสามารถ 

๕.๕ ตอ้งใหคุ้ณค่ากบัสาขาอาชีพ 

๕.๖ สร้างหอ้งสมุดและศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน เพื่อเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

๕.๗ การเรียนรู้ช่วงแรกปูพ้ืนฐานชีวติ ช่วงต่อมาเลือกเรียนตามท่ีตอ้งการและ

ตอ้งใช ้

๕.๘ รัฐบาล / ขา้ราชการ 

       ๕.๘.๑ ปราศจากคอรัปชัน่ 

       ๕.๘.๒ โครงสร้างการบริหารโปร่งใส 

       ๕.๘.๓ กระจายอ านาจการจดัท าหลกัสูตรและการประเมินผล สู่ชุมชนและ

สถานศึกษา 

๕.๙ มีความเท่าเทียม 



๕.๑๐ เพ่ิมเงินเดือนครู 

๕.๑๑ ศึกษาตวัอยา่งจากต่างประเทศ 

๖. การเรียน 

๖.๑ เพ่ิมเติมศีลธรรม คุณธรรม 

๖.๒ สวดมนต ์ฟังธรรม ไหวพ้ระ ทุกสปัดาห์ 

๖.๓ สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

๖.๔ รู้จกัใชเ้ทคโนโลย ีให ้เอ้ือตอ่การเขา้ใจบทเรียน ใหเ้กิดความสนุกกบัการ

เรียน และเสริมสร้างจินตนาการ 

๖.๕ มีความเคารพและความเขา้ใจระหวา่งนกัเรียนและครู 

๖.๖ เรียนอยา่งมีความสุข / สนุกสนาน 

๖.๗ เรียนในส่ิงท่ีสนใจ 

๖.๘ บูณณาการ 

       ๖.๘.๑ เรียนสายศาสนาสลบัสายสามญั 

       ๖.๘.๒ ประสานภูมิปัญญา 

       ๖.๘.๓ เหตุการณ์สงัคม 

       ๖.๘.๔ วชิาหลายประเภท 

       ๖.๘.๕ ประเด็นเดียวเช่ือมโยงทุกวชิา 

๖.๙ มีท่ีปรึกษาแนะแนวช่วงหวัเล้ียวหวัต่อ 

๖.๑๐ มีการอบรมผูป้กครอง 

๖.๑๑ นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง 

๖.๑๒ เรียนจาก 

          ๖.๑๒.๑ เรียนจากเพื่อน 

          ๖.๑๒.๒ เรียนจากบทเรียนชีวติ 



          ๖.๑๒.๓ ทศันศึกษา 

          ๖.๑๒.๔ ค่ายธรรมะ 

          ๖.๑๒.๕ เรียนจากประสบการณ์ตรง 

          ๖.๑๒.๖ เรียนจากศาสนา เช่น โตะ๊ครู คมัภีร์ศาสนา และค าสอนจากพระ 

          ๖.๑๒.๗ เรียนจากความสมัพนัธ์ เช่น การคบเพื่อน 

          ๖.๑๒.๘ แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

          ๖.๑๒.๙ พอ่แม่ 

๖.๑๓ วธีิการเรียน 

          ๖.๑๓.๑ ระบบการศึกษาผสมผสาน 

          ๖.๑๓.๒ ตอ้งสอนใหคิ้ด 

          ๖.๑๓.๓ เรียนวชิาการ หรือภาคบงัคบั วนัละนอ้ย 

          ๖.๑๓.๔ นกัเรียนและครูเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

          ๖.๑๓.๕ ตอ้งมีเวลาไดค้น้หาตวัเอง 

          ๖.๑๓.๖ มีช่วงเวลาเลือกเรียน หรือวชิาชีพมาก 

          ๖.๑๓.๗ ประยกุตจ์ากส่ิงท่ีเด็กสนใจ 

          ๖.๑๓.๘ ไดซ้กัถามครู / มีท่ีปรึกษา 

          ๖.๑๓.๙ ไม่ยดึต าราเป็นตวัตั้ง 

          ๖.๑๓.๑๐ จบักลุ่มทดลอง 

          ๖.๑๓.๑๑ ฝึกปฏิบติั 

          ๖.๑๓.๑๒ นกัเรียนมีส่วนร่วม 

          ๖.๑๓.๑๓ เรียนจากธรรมชาติ 

          ๖.๑๓.๑๔ นกัเรียนมีส่วนร่วมคดัเลือกผูส้อน 

          ๖.๑๓.๑๕ เนน้ความถนดัของนกัเรียน 



๖.๑๔ การเรียนมีความน่าสนใจ / แปลกใหม่ 

๖.๑๕ เน้ือหาชวนเรียนรู้ 

๖.๑๖ ไม่กดดนั เปิดกวา้ง 

๖.๑๗ ค านึงความสามารถแต่ละบุคคล 

๖.๑๘ ลดการเรียนส่ิงท่ีเอาไปใชไ้ม่ได ้

๖.๑๙ ใชไ้มเ้รียวแกปั้ญหาความไม่มีมารยาท 

๖.๒๐ มุ่งใหเ้กิดการตั้งค  าถาม มากกวา่หาค าตอบ 

๖.๒๑ มีความสมดุล 

๖.๒๒ ใหคุ้ณค่ากบัศิลปะไทยเป็นรากฐานของการศึกษา 

๗. เรียนอะไร 

๗.๑ การด ารงชีวติตามแนวทางของศาสนา 

๗.๒ เรียนรู้ใหเ้ขา้ใจความต่างของวฒันธรรม 

๗.๓ เรียนอะไรท่ีเอาไปใชไ้ด ้

๗.๔ ภาษาองักฤษ 

๗.๕ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

๗.๖ วชิาชีวติ 

๗.๗ การรู้จกัตนเอง 

๗.๘ การรู้จกัผูอ่ื้น 

๗.๙ ความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน 

๗.๑๐ ทกัษะทางอาชีพ 

๗.๑๑ ส่ิงท่ีสนใจและอาชีพท่ีเลือก 

๗.๑๒ ความดีความงาม 

๗.๑๓ คุณธรรม 



๗.๑๔ ทกัษะการคิด 

๗.๑๕ การแสวงหาความรู้ / นิสยัรักการอ่าน 

๗.๑๖ สุขภาพและร่างกาย 

๗.๑๗ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๗.๑๘ รากเหงา้ 

๗.๑๙ ความพอเพียง 

๗.๒๐ ความสุขท่ีแท ้

๗.๒๑ บุคลิกภาพ 

๗.๒๒ การแกปั้ญหาสงัคม 

๗.๒๓ ความเป็นผูน้ า 

๗.๓๔ ความสมัพนัธ์ 
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

          ขยันเรียนเพียรอํานทั้งการคิด           ทีละนิดดีหนํอยหมั่นคอยหา                                                                     

ทั้งฝึกฝนคนละเล็กสรรเสกมา             ตามวิชาที่ครูส่ังจนพรั่งพราย                                                                

การเรียนรู๎อยูํที่เราใชํเขาไม ํ            อยําท๎อใจจงกระทําทุกค่ําสาย                                                                       

จงสานฝันอนัยิ่งในหญิงชาย        ให๎เฉิดฉายแกํโลกนี้ดัวยดีมา                                                                         

การเรียนนั้นฉนัยังท๎อตํอความยาก       ต๎องลําบากฝ่าฟันทุกปัญหา                                                                    

ทั้งเรียนรู๎ครูสอนทุกเวลา            ด๎วยทีทําสับสนอดทนเอา                                                                           

การเรียนนี้ไมํยากนักประจักษ๑แจง๎         สร๎างเราแกรํงด๎วยใจไมํอายเขา                                                              

เก็บเพชรน๎อยร๎อยคุณหนนุตัวเรา                   จะดีเทําทรัพย๑มณีที่เราเจอ                                                                

การเรียนนี้มียากลําบากงําย                  ทั้งหญิงชายจงระวังอยําพลั้งเผลอ                          

จงนําพาวิชานี้เอื้อฉันเธอ              อยํารอเก๎อเพราะความงงสงสัยมา                                                           

การเรียนนี้หาใชํเรียนเพียรในห๎อง     สานครรลองคือทั่วไปใจปรารถนา                 

โลกทัศน๑ชัดเจนเดนํวิชา                   อยําโศกาจําระทมมาตรมตรอง                                                              

เรียนของฉันควรนําธรรมมาตั้ง            อยําหยุดยั้งความหวังยังสอดสํอง                                                    

เคารพครผูู๎สอนอํอนโยนปอง                       สานครรลองกตัญ๒ูรู๎คุณมา                                                                       

เรียนแรกรักรักแรกเรียนมนัเวียนหัว     รักแรกม่ัวระวังเป็นหนักหนา                                                                     

เรียนแรกรู๎ดบู๎างอ๎างวิชา                  เรียนตําราจงอยํารักพะวักพะวง                                                                  

การเรียนนี้ชี้ทางสวํางแจ๎ง  ช้ีทางแหํงเปี่ยมพลังดัง่ประสงค๑                                                        

เรียนลําบากยากตอนแรกแปลกโดยตรง    อยํางวยงงเพราะเรียนรู๎ครูวิชา                                                          

กตัญ๒ูรู๎พระคุณการุญพร๎อม    กายอํอนน๎อมใจอารีดหีนักหนา                                                      

สร๎างอัธยาศัยใจดีมีเมตตา                อํอนโยนมาด๎วยธรรมแสนจํารูญ                                                       
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ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํดูแลเถดิ  ชํางบรรเจดิดีแท๎ไซร๎ไมํสาบสูญ                                                      

ชํวยเหลือกันมั่นไว๎ใจไพบูลย๑             เอื้อนุกูลอยําเดียดฉันท๑มั่นในใจ                                                            

การเรียนนี้จงอยําทํายังกรรมช่ัว       ประพฤติตัวละเมอจนเผลอไผล                                                   

อบายมุขเหล๎ายาอยําลองไซร๎          จงงดได๎อยําริลองมันตรองตรม                                                         

การเรียนนี้คือทางดทีี่หอมหวาน ดีกวําพาลโก๎ส้ินกินแล๎วขม                                                                      

การเรียนนี้มีผลดลรืน่รมย๑              ไมํระทมเหมือนพาลวายปราณชัย                                                      

การเรียนเราควรตัง้ใจอยําไหวหว่ัน จงตั้งมัน่ด๎วยปัญญาอัชฌาสัย                                                             

การเรียนเราหากทําดีสุขศรใีจ                 พบทางใหมํที่สวํางกระจํางมา                                                            

การเรียนนั้นฉนัพบประสบไว๎              ทําส่ิงใดควรตรองตรึกและศึกษา          

จะประสบพบทางกระจํางพา           จงตั้งหน๎าเรียนเถิดเกิดผลดี                                                                      

การเรียนนี้มีรากฐานทนทานมั่น แกํชีวันแข็งแรงแกรํงสุขศรี                                                                  

ที่สร๎างเสริมเพิ่มให๎ยังคงม ี ให๎โลกนี้สวยงามยามอุรา                                                                

เรียนดีแล๎วแก๎วมณีที่เราหวัง  เป็นพลังยิ่งใหญใํนโลกหนา                                                         

อยําได๎ทิ้งตรองติในวิชา  จําติดตาอยําหลงกลคนใจพาล                                                                 

ใฝ่การเรียนเพียรตนอดทนมัน่     ให๎ดคีรันมุํงมาดโดยอาจหาญ                                                             

ส๎ูความยากขวากหนามยามระราน จนชํานาญเจนจบพบทางไกล                                                              

การเรียนนี้ฉันพบแล๎วไมํแคล๎วคลาด สนองอาจทํามาอัชฌาสัย                                                                  

ทางที่เรียนเพียรตนอดทนไป  ดั่งตั้งใจให๎ส้ินถิ่นบ๎านนา                                                            

พยายามทําดีมีใจรัก   เฝ้าฟูมฟักเรียนรู๎ดศูึกษา                                                                       

ยอมลําบากตรากตรํากายไมํวายมา เพื่อวิชาไว๎ประดับงามขจร                                                                         

อยูํบ๎านนอกคอกนาดอนมาเรียนรู ๎        นับถือครูกวําส่ิงไหนใจสมร                                                            
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เรียนแรกเริ่มเสริมสรรพกระบวนตอน        ทั้งกายกํอนด๎วยใจไมํหว่ันเกรง                                                         

เก็บความรู๎บูชาเลศิบรรเจดิยิ่ง          กวําทุกส่ิงฝึกตนเป็นคนเกํง                                                                   

พร๎อมเสรจ็สรรพน๎อมรอยคอยบรรเลง         ให๎ครื้นเครงพอตัวช่ัวชีพเรา                                                              

ฉันเรียนมาหาสุขนี่มันยาก               ยอมลําบากแตํตอนแรกแปลกใครเขา                                                         

ขอเพียงฉันนั้นสนุกสุขน๎อมเนาว๑       ให๎เทียบเทําโดยชอบจงกอบการณ๑การ

เรียนนั้นหาใชํทํองแตํห๎องไมํ              ทางก๎าวไกลบริสุทธิ์สุดไพศาล                                                               

แตํการเรียนเพียรตนอดทนนาน         ใชํสําราญอยํามองข๎ามตรองตรม                                                                    

การเรียนรู๎ดูแล๎วมันไมํยาก             แตํลําบากใจปองต๎องเหมาะสม                                                              

การเรียนนั้นเมื่อลิ้มลองต๎องนิยม       อยําระทมเพราะเรียนรูด๎ูนําอาย                                                           

การศึกษามาสมานสานความรู๎           ควรอุ๎มชูให๎โดดเดํนเป็นหลากหลาย                                                        

ควรใฝ่รูค๎ูํธรรมนําหญงิชาย             ทุกค่ําสายอยําท๎อแท๎มันแปรปรวน                                                     

การศึกษาในพระศาสน๑ปราชญ๑ได๎กลําว   มีเรื่องราวสามตอนอํอนโยนหวน                                                               

คือศีลธรรมนํากายให๎สมควร              วาจาชวนให๎เพราะเสนาะครัน                                                          

สองคือใจมัน่ในสมาธิ              หมั่นตรองตริด๎วยปัญญาพาสุขสันต๑                                                            

สงบกาย วาจา  ใจเรานั้น            อยําไหวหว่ันเพราะภัยพาลมาราญรอน                                               

สมาธิตริตรองต๎องย้ํามั่น            ทุกวานวันเป็นประจักษ๑ในอักษร                                                           

จงสังวรกายใจให๎อาทร            ให๎ขจรคูํฟ้าโลกาเรา                                                                                   

จงสงบกายใจในการรู ๎            น๎อมเอ็นดูเพื่อนพ๎องไซร๎ไมํอับเฉา                                                          

จงสานธรรมสัมพันธ๑หมั่นขดัเกลา คลายโศกเศร๎าดีจรงิมิ่งมงคล                                                                           

การเรียนรู๎ชูเชิดเรียนเถิดเพื่อน วันเวลามันคลาเคลื่อนเดือนละหน                                                                       

การเรียนนั้นฉนัต๎องเพียรสุดเวียนวน     ให๎สับสนเพราะรักเรียนมันเวียนตัว                                                  
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การเรียนนี้มีปัญญามาประกอบ รู๎โดยชอบทนัทีร๎ายดีชั่ว                                                                  

รอบรู๎สิ่งตํางตํางกระจํางมัว                ให๎ถ๎วนทั่วแตํละน๎อยร๎อยความดี                                                          

จงชําระส่ิงมัวหมองอยําข๎องเกี่ยว ยึดมั่นเหนี่ยวพระธรรมนําสุขศรี                                                                  

อยํานําความทรามกายใจใดใดมี            ทําเต็มที่เรียนเถดิเลิศจํารูญ                                                                         

การเรียนนั้นเชื่อฟังครูผู๎สอนส่ัง เป็นพลังยิ่งใหญํไมํสาบสูญ                                                        

ปฏิบตัิตามครทูํานชํานาญปูน  ให๎เพิ่มพูนคุณธรรมประจําใจ                                                                           

ขอเพียงเรามีใจอาลัยรัก  เฝ้าฟูมฟักสุขสําราญดั่งขานไข                                                               

รักเมตตาอาทรขจรไกล                 ตราตรึงไว๎ดูแล๎วไมํแคล๎วที                                                                        

จงชูชาติ ศาสนา มหากษัตริย๑  ธงสะบัดไตรรงค๑คงราศี                                                                    

สามความหมายชายหญิงจําจงด ี อยําหลีกหนีดีแท๎แนํนอนครนั                                                             

แตํการเรียนทิ้งไมํได๎ในชีวิต  อยําหลงผิดด๎วยปัญญามาแปรผนั                                                    

อยําเวียนวนจนจากลําบากกัน         อยําไหวหว่ันเพราะวิชามามากมาย                                                    

ขอการเรียนสบายไมํวายคิด              สมดั่งจิตแคล๎วลําบากเปน็หลากหลาย                                                    

ขอเพียงสุขสนุกไดใ๎นหญิงชาย       ทุกค่ําสายดีจริงสิ่งงดงาม                                                                        

การศึกษามาเริ่มสํงเสริมมั่น  สมดั่งฉันทําไดห๎าใครหยาม                                                                 

ดีแล๎วหนามาประกอบทุกนิยาม          เลื่องไทยงามดีแท๎แนจํริงเอยฯ 

ผลงานของ   สามเณรสถิตคุณ  สกลมารถ คณะมนุษยศาตร๑      

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตําบลลําไทร อําเภอวังน๎อยจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

        เช๎าวันจันทร๑ไกํขันเป็นมัน่หมาย       มีเด็กหญิงทําผมไว๎เปียสูง                                                                

ตื่นแตํเช๎าเข๎าตลาดหน๎าวัดยูง                  หนึ่งมือจูงหนึง่มือจบัสลับกัน                                                                

โรงเรียนหนูอยูํไกลจากบ๎านนัก   เดินสักพักก็จะเจอส่ิงที่ฝนั                                                                      

คือรถดํวนรถไฟว่ิงเร็วพลัน     จะไดท๎ันเสียงระฆังเข๎าห๎องเรียน                                                            

รองเท๎าวางเป็นระเบียบเลียบกําแพง      ประตูแดงห๎อง ป.1ของครูเถียร                                                                   

ครูกําลังใหเ๎ด็กน๎อยที่ชื่อเนียน       ฝึกหัดเขียนตัวหนังสืออยํางบรรจง                                              

ลายมือสวยสะอาดตานําดูยิ่ง              ไมํประวิงตั้งสติตามประสงค๑                                                         

เรียงร๎อยคํานําสระมาวางลง   เขียนตัวตรงตัวเข๎มเต็มเต็มตา                                                                      

กวําจะได๎แตํละคําลําบากอยู ํ  หนูต๎องสู๎กับเวลาเป็นนักหนา                                                                         

เวลาเรียนมีน๎อยนักเป็นธรรมดา  หนูหวังวําตํอไปคงได๎ดี                                                                    

หนังสือเรียนอํานมากไมํอยากจํา  แตํละคําหนูอํานแล๎วต๎องรีบหนี                                                           

ส่ิงที่เขียนหากอํานงํายคงเข๎าท ี  อะไรนี่ หนูอํานดูไมํรูเ๎ลย                                                                       

หนูอยากได๎ตําราที่นําอําน  ทําการบ๎านหนจูะได๎ไมเํพิกเฉย                                                            

บางวิชาข๎อมูลเกําเขาวําเชย  บ๎างเปรียบเปรยวําเกําไมํเข๎าใจ                                                                     

สมัยนี้มีอะไรคงที่บ๎าง  บางคาบวํางบางคาบเรียนหนูสงสัย                                                     

ครูก็อยูํแตํไมํสอนเอ๏ะยงัไง  ครูสอนไปเด็กนั่งหลับสดบัฟัง                                                            

เรียนแบบนีท้ี่ไหนกเ็รียนได ๎ บนรถไฟเครื่องบนิตามวิถี                                                                     

หากไมํมีการสอนที่ดีด ี หมดชาตินี้ก็ไมํเจอเด็กดเีลย                                                                  

หนูต๎องรู๎วิชาไว๎หาฝัน  หนูต๎องหมั่นหาความรู๎อยํางเปดิเผย                                                              

แหลํงข๎อมูลมาใหมํให๎ชมเชย  มาละเหวยมาเร็วมาลําวิชา                                                                
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ถึงเวลาของการสอบรอบที่หนึ่ง ข๎อสอบผึ่งแผํไว๎บนโต๏ะหนา                                                                       

เด็กทุกคนมุงดูรูน๎ี่นา  ครูบอกวําจะให๎เขียนอธิบาย                                                                    

การวัดผลบนการเลือกกากบาท มันชํางขาดความคดิทีห่ลากหลาย                                                        

เด็กคนไหนมั่วเกํงได๎ก็สบาย                 มีมากมายมั่วเกํงเฮงจริงจริง                                                                  

อยากให๎รู๎วําหนูนั้นกเ็กํง                 แตํดันเรํงกากบาทไมํออ๎ยอิ่ง                                                               

หนูรู๎มากกวําที่ออกบอกจริงจริง หนูต๎องทิ้งที่อํานมาเพราะห๎าตัว                                                              

กอ ขอ คอ งอ จอ ที่ดูยาก  แตํถ๎าหากกาผิดคิดปวดหัว                                                                  

คิดกลับไปกลับมาสมองรัว  เพราะวํากลัวเลือกผิดก็ผิดกัน                                                              

เขียนคําตอบออกมาบรรยายเลํา ส่ิงที่เราได๎เรียนรู๎ครูสร๎างสรรค๑                                                                        

เวลาวัดความเข๎าใจไมเํร็วพลัน แตํกาลนั้นเด็กได๎รูค๎รูตั้งใจ                                                             

คะแนนสอบออกมาที่วําน๎อย                 มันเต็มร๎อยได๎เจด็สิบมหิว่ันไหว                                                    

เพราะวําหนูนั้นรูด๎ีกวําผู๎ใด  วําที่ได๎เทํานี้ดแีล๎วเรา                                                                                   

สอบเสร็จหมดงดเรียนเนียนอยูบํา๎น ทุกวันวานเนียนบอกวําไมํเหงา                                                                 

กินนอนนั่งเที่ยวเลนํอยํางมัวเมา ไมํโศกเศร๎าเสียใจไมํใยดี                                                                              

เปิดเรียนใหมํให๎เนียนได๎เรียนรู๎ ได๎พบครูพบเพื่อนให๎สุขี                                                         

ชํวงเวลาแหํงความสุขจบเสียที เรียนอีกปคีงพบประสบการณ๑                                                                           

แตํทวําฐานะนั้นยากนัก  เนียนเกบ็ผักไปขายให๎ยายหวาน                                                                  

เพื่อเก็บหอมรอมริบมาช๎านาน ทุกวันวานเก็บไว๎อยูํส๎ูกันไป                                                                         

คําหนังสือคําเลําเรียนถึงแพงมาก เนียนก็อยากเรียนรู๎ถึงส๎ูไหว                                                                              

ไมํวําคนจะรวยจนไมํวําใคร  ตํางใสํใจกับการเงินที่เทํากัน                                                                  

เด็กหลายคนไมํโชคดเีหมือนอยํางเนียน   ที่พากเพียรหมัน่เรียนรู๎เพื่อความฝัน                                                  
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เพราะบางคนเจอเรื่องเงนิถึงถอยกัน บอกวําฉันเรียนไปคงอดตาย                                                           

เนียนอยากใหค๎ําเลําเรียนทีเ่ขียนไว๎ มีสํวนได๎เป็นทุนสํารองหมาย                                                                     

เพื่อหวังให๎เด็กยากจนอีกหลายราย ไมํต๎องหายหนํายหน๎าไมํมาเรียน                                                              

ทุนการเรียนเวียนวนปนกันนัก ทําให๎ชักจะสงสัยในการเปลี่ยน                                                                 

ไมํรู๎วําใช๎เกณฑ๑ใดในการเรียน ถึงให๎เนียนหมดโอกาสได๎รับทุน                                                      

ทั้งทีเ่ป็นเด็กดีมคีวามรู ๎ เป็นเด็กส๎ูชีวิตนําสนับสนุน                                                                        

หากเนียนน๎อยคนนี้นั้นเปน็คุณ คงโทษบญุที่มีน๎อยคอยชะตา                                                              

การเรียนรู๎จําเป็นอยูคํรูต๎องสอน ครูต๎องป้อนครูต๎องบอกกอกเข๎าหา                                                                    

เด็กรับแล๎วจะซึมซับเทําใดนา  ต๎องดูวําเด็กเขามีพื้นเชํนไร                                                                

วิชาการควรควบคูํคุณธรรม   เด็กจะจําซึมซับและรับไหว                                                                  

คํอยคํอยป้อนคํอยคํอยปลํอยใหเ๎ดก็ไป     เด็กจะได๎มีความรู๎คูคํุณธรรม                                                                  

ทุกวันนี้เนียนวํายังขาดมาก   เห็นไดจ๎ากความเปน็อยูํดขูําขํา                                                                 

มีแตํคนกลําวตําหนิตปิระจํา   วําอยําทําเป็นเรื่องใหญํให๎สังคม                                                           

หนูหวังวําอนาคตของหนนูี ้  จะได๎ดีอยํางที่คดิไมํขื่นขม                                                                      

หนูไมํอยากมีชีวิตทุกข๑ระทม   และหมดลมอยํูกับความไมํแนํนอน                                                         

หนูอยากใหใ๎สํคุณธรรมนําชีวิต  ให๎เด็กคิดกํอนเรียนกํอนครูสอน                                                                   

ใครก็ได๎ชํวยหนทูีหนูวิงวอน   ขอเปน็พรใหเ๎ด็กดคีนนีน้า                                                                   

หนูสงสัยวําทําไมในห๎องนี ้   เวลามีคุณครูสอนชํางหรรษา                                                                             

แตํอีกห๎องร๎องระงมบนํกันมา   วําครูขาสอนไมํมีชีวิตชีวา                                                                           

มีคนวําการศึกษาของไทยนั้น    เขาวํามันไมํลํ้าหน๎าพัฒนา                                                                      

เด็กที่เรียนก็เรียนตามเวลา   ไมํนําพาความรู๎สํูสังคม                                                                            
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เริ่มจะคิดพจิารณาวําตามนี้  ผํานหลายปียิ่งเรียนรู๎ยิ่งขื่นขม                                                        

การศึกษาของเราอาจลํมจม  เป็นดังปมที่ผูกแนนํมิคลีค่ลาย                                                             

หนูคือเนียนผู๎พากเพียรการศึกษา หนูจะมาเปน็คุณครูทีห่ลากหลาย                                                        

หนูจะทําปญัหานี้ให๎ละลาย  กํอนหนูตายหนูจะทําให๎ทํานดู                                                                

คือการแก๎ปัญหาการเข๎าถึง  ให๎คํานงึถึงสิทธิของทุกผู๎                                                                            

ทั้งยากดีมีจนปนกนัอยู ํ จะให๎รู๎วิชาอยํางเทําเทียม                                                                        

หนูจะสร๎างเด็กดทีี่ภายใน              เด็กของไทยมีคุณธรรมที่ลน๎เปี่ยม                                                    

เด็กของหนูสู๎เพื่อนบ๎านไดเ๎ทําเทียม เป็นการเตรียมความพร๎อมสํูประชา                                                       

ภาษาสองราชการงานภายนอก หนูจะบอกให๎ทบทวนมิร๎างลา                                                             

ตั้งแตํเด็กเล็กอยํูคูํกันมา  อยากบอกวําภาษาอังกฤษพิชิตสบาย                                                   

ทั้งเนือ้หาสาระของการเรียน  หนูจะเขียนตําราทีห่ลากหลาย                                                               

ด๎วยวิชาศาสตร๑และศิลป์ที่มากมาย จะทําลายกําแพงที่สูงชัน                                                                         

ถึงตอนนีห้นจูะเป็นเด็กเล็กอยู ํ หนูก็รู๎ทีห่นคูิดเป็นความฝัน                                                                         

แคํหนูอยากระบายอยากแบํงปนั ทุกส่ิงนั้นเป็นไปได๎ไมํเกินตัว                                                                       

หนูหวังอยูํวําทีค่ิดสะกิดใจ  จะทําให๎ใครหลายคนต๎องปวดหัว                                                             

เชื่อหนูนะถ๎าจะทําก็อยํากลัว  ดังดอกบัวทยอยโผลํพ๎นวารี                                                                  

เนียน คนนี้มีตัวตนปะปนอยู ํ หนูจะดูอยูหํํางหํางอยํางสุขี                                                                  

การศึกษาของประเทศจะไดด๎ ี สร๎างชีวีที่เป็นสุขนิรันกาล 

ผลงานของ จิรนนท์ พุทธา อาชีพนักศึกษา 
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นิดหน่อย 

ห๎องเรียนสีขาว 

เด็กน๎อยตากลมจ๎องบนกระดาน 

ทั้งเขียนทั้งอํานวําตามคุณคร ู

หนูนดิคิดวําไมํนําจะใชํ ทีค่รูพูดไปสงสัยเหลือเกิน 

หนูหนํอยนั่งข๎างพลางมองหนูนิด วําเธอนั้นคิดอะไรกันอยู ํ

หนูนดิคิดแปลกชอบคดิแตกแยก ไมํเหมือนใคร ใคร 

ดินสอสุดรัก ก็หักเสียได๎ 

หนูหนํอยเศร๎าใจอดใช๎อีกเลย 

ขอยืมใคร ใคร ไมํมีใครให ๎

ทุกคนใสํใจ ฝักใฝ่การเรียน 

หนูนดิยิ้มให๎ สํงดนิสอไป “ใช๎ของฉันส”ิ 

“ขอบคุณเธอนะที่มนี้ําใจ ขนมฉนัใหเ๎ป็นสิ่งตอบแทน” 

หนูนดิยิ้มหวานตอบหนํอยออกไป “ฉันใหด๎๎วยใจ ไมํหวังสิ่งใดทีจ่ะตอบ

แทน” 
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เช๎าวันตํอมา ฟ้าสีครามสวย ก๎อนเมฆก็ด๎วยเปน็รูปนานา 

หนูนดินั่งมอง เลิกทํองตํารา 

จนครูเข๎ามา หันหน๎ากลับไป 

“วันนี้ครูจะ สอนเรื่องกกา เด็กๆนั้นมาเปดิหน๎าสามกัน” 

หนูหนํอยทําตามไมํถามสักคํา สํวนหนูนดินั่ง เอามือเท๎าคาง 

“เธอไมํอยากเรียนแล๎วหรอหนนูดิ ไมํเห็นเธอคิดจะเปิดตํารา” 

“ฉันก็ใฝ่รู๎ แตํดคูรูสอน...” 

ครูอํานตํารา ก กา เหมือนกัน หนนูิดนั่งอํานที่บ๎านก็ได ๎

ไมํต๎องรีบไป นัง่ในห๎องเรียน 

ทุกคนนั่งจดทีคุ่ณครเูขียน ขยันหมั่นเพียร รักเรียนทุกคน 

มีแตํหนูนดิทีค่ิดพยศ ไมํทําตามกฎของในห๎องเรียน 

หนูนดิไมํคิดพากเพียร นั่งจดบทเรียนนิดยังไมํทํา 

หนูนดินั่งมอง แล๎วจ๎องตาใส 

มดน๎อยตัวหนึง่มันดนัทะลึง่ อยูํบนโต๏ะเรียน 

เธอรีบเอามือทําเป็นกําแพง คอยกดีขวางทางที่มดจะไป 
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แล๎วทําเป็นกรอบคอยครอบมดไว๎ 

เธอยิ้มชอบใจ แก๎มใสสีแดง 

“หนูนิดนี่เธอ ไมํตั้งใจเรียน แล๎วยังรังแกมดน๎อยเสียอีก 

ทําบาปทํากรรม ซํ้ายังชอบใจ หัวเราะเสียงใสอะไรของเธอ” 

“เธอดูนี่สิ มดมันสับสนเดินวกวนไปในอุง๎มือฉัน 

มันหาทางออก ถ๎ามดบอกได๎ “ปลํอยฉันไวๆ ไมํอยากอยูํในอะไรขาวๆ” 

มดยังเดนิวนแสนจนปัญญา เพราะไมํรู๎วําจะออกมาอยํางไร 

“มดอยูํในนี้ก็เห็นแคํมือ ถ๎าเอาหนังสือสีเขียวมากั้น 

มดก็จะเห็นสีเขียวเหมือนกัน แตถํ๎าปลํอยมัน... 

หนูนดิดึงมือหนูหนํอยมาจบั แล๎วจึงขยบัยกหนังสือขึ้น 

ปลํอยมดออกไป พบในโลกกว๎าง 

หนูหนํอยสํงยิ้มไปให๎หนูนิด ตัวเองนั้นคิดผดิมาตลอด 

หนูนดิไมํผิดที่คดิแตกตําง แตํฉันนั้นผิดที่คดิไมํเป็น 

ผลงานของ  จุฑารัตน๑  บุญเงิน  สถาบันราชภัฏนครสวรรค๑คณะครุ

ศาสตร๑ 
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แค่ภาพนี้ที่หนูขอ 

        คราซ่ึงไฟใต๎ไหม๎ลามร๎อน  เด็กน๎อยนอนอกส่ันขวัญผวา                    

ด๎วยเสียพํอผู๎ป้องภัยในยะลา                   หยดน้ําตาเธอหลั่งไหลรดไฟมาร 

พลันเสียงปืนลั่นปังดังระเบิด   อะไรเกิดมีไหมใครชํวยบอกขานแล๎ว

โรงเรียนก็ยํอยยับอันตรธาน    เป็นสุสานฝังซากหลากตํารา                                                             

วันเกิดนี้อายุครบสิบขวบแล๎ว    นัยน๑ตาแป๋วยังคงความไร๎เดียงสา 

เด็กน๎อยอ๎อนขอของขวัญจากมารดา    แมํบอกวําพาไปขอกับพํอกัน                      

หากลูกแมํขอพรได๎หนึง่ข๎อ    หนูจะขอส่ิงใดจากสวรรค๑                      

แมํเอํยถามลูกรักผู๎ผูกพัน   ทันใดนั้นภาพความในไหลพรัง่พรู     

เธอเริ่มขดีเขียนภาพบนกระดาษ  ถึงแม๎อาจวาดได๎ไมํงามหร ู                       

ไมํนานนี้เพิ่งร่ําเรียนจากคุณคร ู จึงพอรู๎หลักศิลปจ์ินตนาการ                        

ดินสอขีดลากเส๎นเห็นโครงสร๎าง  คือรอยรํางรูปทรงลงผสาน                        

ของสามเหลี่ยมและส่ีเหลี่ยมให๎เกดิงาน  มองเห็นภาพเหมอืนบ๎านหรืออยาํงไร   

เติมประตูวาดหน๎าตํางอยํางแนํแนํว   แตํแท๎แล๎วหาใชํบ๎านดังสงสัย 

ลากเส๎นตรงยาวตั้งสูงกวําใคร มีผืนธงชาติไทยสุดปลายพลัน                   

ภูมิทัศน๑รอบข๎างวางตน๎ไม ๎   ติดแผํนป้ายเขียนวําโรงเรียนฉัน   

วาดปุยเมฆบนฟ้าลงตามกัน     ดวงตะวันกลมใหญํไลํเรียงมา                      

เด็กน๎อยดูภาพโรงเรียนทีเ่ขียนขึ้น  แลว๎ลุกยืนจ๎องอีกครั้งเพราะกังขา 

รู๎สึกคล๎ายไร๎ชีวิตจิตวิญญาณ๑      จึงพบวําการศึกษาขาดหายไป                   

นั่งลงหยบิดินสอมาเติมแต๎ม       เด็กนักเรียนยิ้มแย๎มดูแจํมใส                 

วาดคุณครูผู๎สอนส่ังอยํางตัง้ใจ แล๎วหยิบสีมาระบายให๎สวยงาม                  
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ภาพความในไหลหลั่งจนหมดสิ้น       ผํานงานศิลป์ของเด็กน๎อยผู๎ถูกถาม 

เป็น “โรงเรียนสงบสุข” ใต๎ฟ้าคราม       เธอตั้งนามอยํางไพเราะเพื่อขอพร                                                      

แมํเห็นภาพฝีมือเด็กน๎อยเข๎า                     ให๎แสนเศร๎าเมื่อมองผํานตัวอักษร 

“การศึกษาที่ต๎องการ” ลูกอ๎อนวอน      ช่ือภาพหลอนหลอกแมํท๎อแทใ๎จ 

คุณแมํคะแคํภาพนี้ที่หนูขอ  พรุํงนี้เราไปไหว๎พํอกันดีไหม                     

ขอของขวัญขอพรจากสวรรค๑ไง  จะขอให๎ภาพโรงเรียนเปลี่ยนเป็นจริง 

เลือดนักเรียนในเด็กน๎อยนัน้แรงกล๎า   ไร๎เดียงสาจึงพูดไปได๎ทุกส่ิง                  

แตํแมํนั้นวุํนคิดจติประวิง   โรงเรียนเพิ่งถูกเผาทิ้งจนวอดวาย      

เด็กน๎อยนัน้อยากเรียนแมํก็รู๎                   การศึกษายังคงอยูํมิเลอืนหาย 

ภาพวาดลูกแมํไมํเคยนิ่งดูดาย  จะต๎องกลายเป็นจริงอยํางแนนํอน               

โอ๎ลูกจ๐าแตํวําในตอนนี้   นางฟ้าน๎อยคนดีจงหลับกํอน                        

แมํผู๎นี้จะเสก-สรรค๑ประทานพร  พลางนึกถึงคําลูกอ๎อนทั้งน้ําตา                    

มือบอบบางลูบหัวเธออยํางรักใครํ         จงหลับเถิดยอดดวงใจไร๎เดียงสาครั้น

รุํงเช๎าสาดแสงแหํงสุริยา  แมํจะพาเจ๎านั้นไปโรงเรียน                      

(...ครั้นตื่นขึ้นพบแสงแหํงสุริยา การศึกษาที่ต๎องการจะเป็นจริง...)                                                   

ผลงานของ รสสุคนธ๑  สารทอง โรงเรียนโนนปนูวิทยาคม  ตําบล

โนนปนู  อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ   
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

    โลกบิดเบี้ยวโลกเฉื่อยเฉาโลกเมาบ๎า   ขอวิงวอนโปรดเถดิหนาจงหันหวน              

มามองความวิปริตผิดกระบวน จงมองเถิดมองตรวนลํามปัญญา                                                           

มองเหน็เด็กตัวน๎อยของเราไหม มองลูกใครอยูํในวัยศึกษา                                                                   

เพราะเหตใุดใจจึงดําเหลือคณา ใยปิดหูปิดตาไมํแลใคร                                                                           

ใยเสพติดหลงใหลในสิ่งของ  เท๎าทั้งสองวิ่งสุดแรงแซงไปไหน                                                                 

สุดปลายทางเพียงมหาวิทยาลัย           โลกกว๎างใหญํระหวํางทางไมํพลางมอง                                                

เหลําเธอว่ิงเร็วสุดจะหยุดได ๎               ไมํก๎มไปดูกระทัง่เท๎าทั้งสอง                                                                 

ความใฝ่ฝันสุดท๎ายคล๎ายครรลอง เหลําหมูคํนทุกผองต๎องเหมือนกนั                                                     

จะต๎องมีสินทรัพย๑ประดับคํา  เป็นมายาทีเ่อื้อมคว๎าไว๎แมํนมั่น                                                        

ปลํอยคําคนอันแท๎จริงหลุดลอยพลัน เพราะมัวฝันแตํเรือ่งเครื่องเงินตรา                                                     

การศึกษาทําอะไรใจเด็กน๎อย  เด็กจึงคํอยเปลี่ยนผนัพลันเปลี่ยนหน๎า                                                

โรงเรียนสอนอะไรใหบ๎ุตรธิดา ใยศรัทธาจงึแห๎งโหยโรยจากใจ                   

ได๎เวลาเปลี่ยนแปลงการศึกษา ขอใหเ๎ปลี่ยนแปลงมาอยํางฝนัใฝ่                                                     

เปลี่ยนกํอนโลกเราจะผิดเพี้ยนไป เปลี่ยนมาให๎เด็กกลายเป็น "คน" จริง                                                   

อยําให๎สุดปลายฝันของเด็กน๎อย มีแคํคอยเข๎าร้ัวอันใหญํยิ่ง                                                                    

มหาลัยไมํอาจเทียบชีวิตจริง  การศึกษาโปรดสอนส่ิงที่จําเป็น                                                               

จะได๎นําไปเผชิญตํอโลกหล๎า  หลากวิชายังต๎องเพิ่มเติมให๎เห็น                                                          

สอนทั้งเรื่องความจรงิที่โลกเป็น สอนให๎เห็นทางแก๎ไขใช๎ปัญญา                                                            

สอนให๎รู๎แสดงความคิดเห็น  ให๎คดิเป็นแก๎เป็นในภายหน๎า                                                              

สอนให๎รักผู๎อื่นอยํามารยา  ศีลธรรมจงนําหน๎าชีวาไป                                                                   
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มหาลัยใชํสุดทางอยํางสุดท๎าย ชีวีวํายวนเวียนยาวแคํไหน                                                                    

ใชํจะจบทีป่ริญญาเพียงหนึง่ใบ ชีวิตเรายังไกลอีกหลายปี                                                                     

สอนให๎เด็กหัดคิดไกลในภายหนา๎ สอบมหาลัยใชํไกลเต็มที่                                                                       

ให๎เด็กคิดถึงชีวิตข๎างหน๎ามี  ให๎เรียนสิ่งที่ชีวีคน-จําเป็น                                                                       

ใชํจะรู๎แตํส่ิงเพื่อสอบเข๎า  อันตัวเราและเขาคงไดเ๎หน็                                                                      

วําสูตรที่ทํองบนํคํานวณเป็น  ในชีวิตอันยากเข็ญไมํชํวยเรา                                                                 

ในปลายทางของเด็กทุกวันนี ้  ส่ิงชํวยช้ีความสําเร็จในตาเขา                                                                 

คือเงนิทองส่ิงของครรลองเยาว๑ อยากให๎การศึกษาเกลาความคิดไป                                              

ความสําเร็จสุดท๎ายใชํส่ิงของ  ใชํเงินทองรถยนต๑หรือส่ิงไหน                                                            

แตํเป็นความสุขสงบ ณ ทางใจ อาชีพใชํเธอจะเลือกจากเงนิตรา                                                   

ขอใหเ๎ธอมีใจจะใฝ่ฝนั              แตํละวันมุํงไปไกลข๎างหน๎า                                                                 

สํารวจตนชอบสิ่งใดให๎ไขวคํว๎า ทางทอดยาวก๎าวเดินหน๎าฝ่าด๎วยใจ                                                       

ส่ิงสําคัญแท๎จริงใชํส่ิงของ  แตํเป็นชนทั้งผองเธอรู๎ไหม                                                            

การศึกษาโปรดสอนใหเ๎ด็กไทย ได๎รักในจติใจกวําเงนิตรา                                                                       

อันตัวตนของเรานัน้หลากหลาย เรื่องถนัดมากมายหลายภาษา                                                         

ความสุขใชํมีทางเดียวจะคว๎ามา ใชํต๎องตามคนโตกวําเขาวําดี                                                                      

ตัวตนของเธอนั้นอยูทํี่ไหน  อยูํที่ใดจงคิดให๎ถ๎วนถี่                                                                           

เปิดโอกาสใหเ๎ด็กมี   โอกาสที่จะแตกตํางระหวํางคน 

ผลงานของ. จิดานันท๑ เหลืองเพียรสมุท     ภาคภาษารัสเซีย คณะ

ศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
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โลกแห่งการศึกษา...ลิขิตค่าราคาคน 

       ถือกําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย๑ บริสุทธิ์ผุดผํองคะนองฝัน                                                                     

ดุจผ๎าขาวผืนน๎อยคอยคนืวัน  จะผํองพรรณพราววับจับสีงาม                                                             

สุริยันจันทราพาคล๎อยลับ  จะนานนับเพียงใดไมํเกรงขาม                                                              

ขอเพียงวันผ๎าผืนนี้มคีวามงาม แตํงแต๎มตามถ๎วนสิ้นจนิตนา                                                                 

เวลาวันผันผํานกาลเคลื่อนคล๎อย ส่ิงที่คอยแสนไกลใจเฝ้าหา                                                                   

ผ๎าผืนน๎อยเติบใหญใํห๎เจนตา  จะชักพาส่ิงใดมาใกล๎กราย                                                                   

เจ๎าภูษาปลิวสะบดัพัดสล๎าง  ส่ิงรอบข๎างพิศไปนําใจหาย                                                                     

มิเคยพบแพรพรรณอันมากมาย ประดบัลายแลถ๎วนล๎วนตํางกัน                                                                

ผืนแพรทองแวววาวพราวระยับ ยามลมจับเพียงน๎อยลอยเฉิดฉนั                                                       

ข๎างผ๎าพ้ืนธรรมดาแสนสามัญ ปลิวประจันพลิ้วตามยามสมควร                                                             

พินิจไปในหมูผํ๎าหลากสี  ยังคงมีส่ิงใดให๎แลหวน                                                                              

ผ๎าเหลําหนึ่งขาดว่ินดิ้นโอดครวญ ประหนึ่งจวนสลายกลายธุล ี                                                                      

แลไร๎ราคามิเหมาะสม  คราบโคลนตมกระเซ็นเปน็สักขี                                                               

สํงกล่ินเหม็นคละเคล๎าเศร๎าฤด ี อยูํกับที่ตกห๎อยมิลอยลม                                                                          

แลเว้ิงวํางที่ผ๎านั้นแหวกวําย  ชํางพรํางพรายหลากสีที่สวยสม                                                           

เบื้องบนนัน้คือท๎องฟ้างามนําชม แลกลืนกลมกับผืนผ๎าสงําลอย                                                               

แตํเบื้องลํางคือแดนแสนมัวหมํน ทุกข๑ระคนแสนเศร๎าเคล๎างํวงหงอย                                                            

ผ๎าบางผืนแสนบอบชํ้ายํ้าเฝ้าคอย หมายจะลอยแตํไร๎ซ่ึงลมพ่ึงพา                                                                

จงพินจิคดิแลให๎แท๎ถ๎วน  ส่ิงทั้งมวลเหลํานัน้คือปัญหา                                                             

เปรียบผ๎าน๎อยเป็นเด็กเจ๎าเฝ้าวิชา สะอาดตาบริสุทธิ์ผุดผํองพรรณ                                                              
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ผ๎าผืนงามประดจุผู๎รวยทรัพย๑   แลระยับโอกาสที่คาดฝนั                                                                  

ประสงค๑ได๎ศึกษาวิชาครัน  สําเร็จพลันพร๎อมที่มศีักดา                                                                   

อันผ๎าพ้ืนคือบุคคลมีล๎นหลาม ดําเนินตามผลงานการศึกษา                                                               

ครั้นสําเร็จเข๎ารับปรญิญา  ตํางเชิดหน๎าหมูํเราไดเ๎ลําเรียน                                                           

หากแตํมีกลุํมคนด๎อยโอกาส  มิสามารถคิดฟังทั้งอํานเขียน                                                              

ดุจผ๎าน๎อยด๎อยซํ้ายํ้าติเตียน  มีความเพียรแตํไร๎ทรัพย๑นบัวําจน                                                        

ในวันนีจ้งหวนดูประเทศชาติ  ผู๎สามารถมีทรัพย๑มิสับสน                                                                

ได๎เลําเรียนก๎าวหน๎าเสริมคําตน ลุลํวงจนสําเร็จเลําเขาไดด๎ี                                                                 

ประสบผลการงานเจริญรุํง  ดังใจมุงํสิ่งหวังยังสุขี                                                                 

คุณวุฒิมากทั้งแสนมั่งม ี หากฤดีนั้นไซร๎ใครรู๎ทนั                                                            

การศึกษาเปน็ระบบครบคุณคํา ผนึกตรากฎหมายคล๎ายสร๎างสรรค๑                                                         

แตํเนื้อแท๎แลข๎ามเห็นครามครัน ส่ิงเหลํานั้นหาใชํจงใครคํรวญ                                                                

อันพื้นฐานการเรียนควรเพียรสร๎าง ระบุรํางสําคัญมิผนัผวน                                                                      

เพื่อก๎าวยาํงมั่นคงตรงกระบวน เพราะถ่ีถ๎วนจึ่งสบายเมื่อปลายทาง                                                     

เหลําเนื้อหามากมายชํางหลายหลาก แลยํุงยากเกินไปให๎สะสาง                                                                                           

จงหยบิยกส่ิงดีเดํนเป็นศูนย๑กลาง แล๎วคํอยสร๎างตามแตํใจใฝ่นําพา                                                         

จักมํุงเอาแตปํัญญานั้นหาใชํ  เหนือส่ิงใดคือรักชาติศาสนา                                                         

เกียรติยศแหํงองค๑กษัตรา  ให๎รู๎คํารูง๎ามความเปน็ไทย                                                                               

มรดกตํานานบุราณรําง  หากรู๎สร๎างรู๎ผิดคดิแก๎ไข                                                                       

เป็นข๎อคดิก๎าวหน๎าคราตํอไป  ความเป็นไทยเลอคําอยํางสากล                                                                   
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วัฒนาทุนเดิมใหเ๎สริมสร๎าง  ดําริรํางสิ่งใหมํให๎เกิดผล                                                                                

รู๎วิชาด๎อยกวําร๎ูคําคน  จงรู๎ตนรู๎รักษ๑จักรู๎เรียน                                                                      

เยาวชนรู๎งานการอาชีพ  ดุจประทปีน๎อมนําคําอํานเขียน                                                           

เพื่อกําหนดหลักชัยให๎พากเพียร ดีกวําเรียนคลําทางมิสรํางซา                                                                 

เมื่อจัดเจนหนทางกระจํางจติ  ถึงคราวคิดเสริมสร๎างทางภาษา                                                             

ด๎วยวันนี้โลกทัศน๑พัฒนา  ลํวงกิจจามิลืมคําความเป็นไทย                                                             

หากประสบสําเรจ็ส่ิงกลําวอ๎าง จะพบทางชีวิตจิตสดใส                                                                         

แม๎หลงผิดก๎าวยํางไปทางใด  จักปลอดภัยพร๎อมส๎ูเพราะรู๎ตน                                                         

อนาคตเด็กไทยในวันนี ้ จะแสนดีพรายเพรศิบังเกิดผล                                                               

หรือตกต่ําด๎อยคําราคาคน  อยูํที่ตนและรอบข๎างตํางอุ๎มชู                                                                  

ผ๎าผืนน๎อยลอยต่ําในวันวาน  จะตระการงามงดมิอดส ู                                                                             

ด๎วยโอกาสก๎าวหน๎าที่ตราตรู  แดํทุกผู๎ดงัเปรียบเทําเทียบกัน                                                                

เหนือกฎเกณฑ๑อ่ืนใดใครกํอรําง คือการสร๎างชีวิตลิขิตฝัน                       

จงสํงเสริมส่ิงรักภักดิ์ใจครัน              เขาเหลํานั้นจักเป็นปราชญ๑ของชาติไทย

  

ผลงานของ วรุตม๑ ชนะสิทธิ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ๑ 
ต.ทํามิหรํา อ.เมืองพัทลุง  จ.พัทลงุ  
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“จากเด็กชาย ก.ไก่  ถึง เด็กหญิง ฮ.นกฮูก” 

- ปฐมบท – 

กะโลงคารวะ แด่...ความล้มเหลวแห่งระบบการศึกษา 

         ปั้นแป๋งเสกแตํงแล๎ว งามสม 
เอาหวานปิดเต๐งขม   ขํมซ๎อน 
กรรมการช่ืนใจชม   จิตอาบ 
ผ.อ. ยิ้มฮับต๎อนทํานครับ  เชิญกอย                                    

“ผักชี"แตกกิ่งเก๏า  ยอกัน                                                                   
อันใดบํเกยหนั    เปิ้นแต๎ม                                       
ประเมนิกํอปอมัน    แล๎วผําน                                                 
ชุส่ิงงามหยวาดแย๎ม   ยื่นหื้อยิน-หัน     

โฮงเฮียนเฮียนฮํ่าแล๎ว  วิชา                                                  
สอนส่ังยังผญ๐า    ยิ่งแล๎ว                                               
แตํอู๎ถึงศรทัธา    ใจอํอน                                                         
เอาหินวําเปน็แก๎ว    อวดอ๎างเอาดี                                             

กํอเปิงเตียวหลังล๎า   "สังคมไทย"                                       
กํอเปิงยังเป็นไป    จะนี้                                             
ผํอนอกเปง่งามใส    ในขุนํ                                            
ใครํหลบใครํหลีกล้ี                              หลาบแล๎วสังคมลวง เจ๎าเฮยฯ 
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        *** แป๋ง = สร๎าง 
เต๐ง  = ทับ 

   เก๏า  = ต๎น 
เตียว    = เดิน 
ผญ๐า    = ปัญญา, ความรู๎ 
หลาบ  = เขด็ 

-  ภาค ๑ – 
 ค าถามของเด็กชาย ก. 

        ฉันยํางเท๎าก๎าวไปอยํางไหวหวั่น    กับความจริง – ความฝัน วันสลัวเสียง
หัวใจรุมรนัสั่นระรัว  ใจหนึ่งกลัวหนึ่งกล๎า กวําครั้งใด 
สํูขอบรั้วโรงเรียนเพียรศึกษา  ตามวิชาที่ครูกูํขานไข                                                                                       

ยินเสียงเอํยเบาจางอยํูข๎างใน              “เมื่อเติบใหญํ...เป็นเจ๎าคนเปน็นายคน” 

“ให๎เป็นหมอ, เป็นครูผูท๎รัพย๑สูง”         เฝ้าชักจูงเป็นไปให๎สับสน  

จึงคําถามเวียนวกยังวกวน                เรียนเพื่อค๎นเงินพันหรือปัญญา                                                                  

ไมํได๎เรียนเพื่อรู๎...กระนั้นหรือ?            หัวใจซ่ือกํูถามคอยตามหา                                                                            

เมื่อเรียนจบกค็รบศาสตร๑“ทาสเงนิตรา”     แล๎วถามวําฉันเรียนเพื่ออะไร? 

เพื่อฉันจบ ฉันจะได๎มีงานทํา? แล๎วคํอยคํอยก๎าวถลํา บนทางใหมํ 

ทุนนิยมกวักหา “มาไวไว”  องค๑ความรู๎ทิง้ไว๎ ไมํจําเป็น! 

ใครกระชากความฝันเด็กชาย ก. ใครบ๎าบอ งี่เงําให๎เขาเห็น 

ปรัศนคี๎างไว๎หลายประเดน็ เตรียมสอบเอ็น! (ทิ้งคําถามไว๎ถามใจ)ฯลฯ 
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-  ภาค ๒  - 
ความปรารถนาของเด็กหญิง ข. 

        หนูชื่อเด็กหญิง ข. หนูเรียนตํอเพี่อเติมหวัง 

คิดทีป่ิดบัง     หนูจะเลําให๎เข๎าใจ 
หนูฝนัถึงวันสวย                 ที่โลกรวยความสดใส 

เริงรมย๑สังคมไทย  ที่งามงดควรจดจํา 

ความรู๎ที่หนรูู ๎ ใชํทางสํูความมืดดํา 

แตํคือคุณธรรม  ที่แต๎มจติพินิจยล 

หนูมีเสรีภาพ  จะกําซาบถึงเหตุผล 

ใชํเรียนเหมือนเครื่องกล ให๎ส่ิงใดก็รบัมา                                

หนูอยากคิดนอกกรอบ เพราะหนูชอบการค๎นหา 

มาเรียนเพราะอยากมา ใชํพํอแมํส่ังไปเรียน 

อยาก เรียนเพราะอยากรู้ อยากให๎ครูส๎ูพากเพียร 

มุํงเน๎นที่นักเรียน  ใชสํองขั้นหรือผลงาน  

อยําสอนเพียงนับหนึ่ง แตํสอนถึงจิตวิญญาณ 

ใชํสอนเพียงเพราะงาน แตํสอนด๎วยจรรยาบรรณ 

สอนหนูให๎รู๎คดิ  สอนชีวิตให๎รู๎ฝัน 

ใชํปิดประตูพลัน  แล๎ว“ตามนั้นนะนักเรียน” !!! 
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-  ภาค ๓ - 
ความเป็นไปของเดก็ชาย ค. ถึงเด็กหญิง ฮ. 

“ฉันเบื่อการเรียน...               ไปเถอะเพื่อนร๎านเกมยังรออยํู” 
สงครามแหํงความฝันเริ่มพนัต ู การตํอส๎ูในจอไมํรอร ี
เสียงปืนสั่งดงัลั่นสนั่นห ู               (เห๎ย!) “มึงฆํากูทําไม เอ๏ะ!ไอ๎นี.่.. ฯลฯ” 
เรื่องการเรียนแคํได๎ยิน เบื่อสิ้นดี            เวลานี้...เวลาสุขสนุกเอยฯ                          
เลิกเรียนสี่โมงเยน็...  นี่แหละเป็นเวลาอันทรงคํา 
ณ ที่นี่ สถาบันกวดวิชา  จะทําฝนั“อี่หล๎า”ใหเ๎ปน็จรงิ 
ตั้งใจเรียน! (ช่ัวโมงหนึ่งก็เกือบรอ๎ย) รู๎ เงินพํอมีน๎อยอยําอ๎อยอิ่ง 

ห๎องเรียน คือชํวงพักปักหลักอิง    เก็บทิ้ง แล๎วเรียนใหมํ...เพราะไมเํข๎าใจเอยฯ                                                  
อ๏ะ! ครูสอนผดิหรือเปลํา?           จะโน๎มน๎าวอยํางไรให๎ครเูหน็ 
นั่นครบูอกวิธีคิดผดิประเดน็  จะต๎องเปน็อีกอยํางหนึ่งจึงถูกควร 

เคยรู๎มาพาใจใหห๎วนนึก  แม๎ลึกลึกอยากต๎านอยากค๎านสวน 

แตํจะแย๎งกห็ว่ันใจ ไม่บังควร  เชื่อครูสอนทัง้มวลถูกถ๎วนเอยฯ 

                        ฯลฯ 

ป.ล. หลายส่ิงที่เห็นที่เป็นไป                  บอกวําการศึกษาไทย ใกล๎ลงเอยฯ 
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-  บทรั้งท้าย - 
วิญญาณคร ู

       ในความมืดมัวมนและหมํนหมอง   ครูจดุแสงเทียนทองสํองไสว 
ให๎ศษิย๑รู๎วิถีทีค่วรไป          ถึงเส๎นชัยจุดนั้นอยํางมั่นใจ 

เป็นเรือจ๎างพาศษิย๑ไปถงึฝั่ง            ของความหวัง, ความฝัน อันสดใส 

ใชํเอาศิษย๑เปน็เรือพาครู                 ให๎ถึงฝั่งยิ่งใหญํ ช านาญการ                           

“ครูคือผู๎ยกระดับวิญญาณมนษุย๑   ให๎สูงสุดกวําสัดเดรัจฉาน 

ครูคือผู๎สั่งสมอุดมการณ๑         มีดวงมานเพื่อมวลชนใชํตนเอง”* 

ด๎วยศรัทธาในคําอันล้ําคํา         คือคําวําคุณครูผู๎คร่ําเครํง 

ปั้นคนซื่อด๎วยมือของครูเอง         รํายบทเพลงจิตวิญญาณผํานสายลม 

คือตัวแปรสําคัญ การศึกษา         คือตัวแทนปัญญาคํางามสม 

คืออักษรคือเลข เอกอุดม         คือพระพรหมผู๎สร๎างโลกโบกธงชัย. 

 

ผลงานของ  สุรพันธุ๑  สมสีดา โรงเรียนพานพิเศษพทิยา                               

ต.สันติสุข  อ.พาน  จ.เชียงราย   
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

       อันชีวิตเรามีสิทธิ์ลิขิตฝัน  รํวมสร๎างสรรค๑ปฏิรูปการศึกษา                                                                   

เยาวชนจะดีมปีัญญา  หากไขวํคว๎าการศึกษาที่ต๎องการ                                                                 

เราพากเพียรจากวันนั้นจนวันนี ้ ยังเคยมีการทํองจําตามคําขาน                                                                       

เป็นวิธีจดจําแตํโบราณ  เลยลํวงกาลนานนมก็ลืมไป                                                                                 

ถ๎าสอนให๎เข๎าใจจะดีกวํา  ผํานพ๎นมาสักก่ีปีก็ยังไหว                                                                            

ฝึกใหค๎ิดฝึกให๎แจงแถลงไป  ชํวยกันไขปัญหาในช้ันเรียน                                                            

ให๎ผูเ๎รียนออกนอกสถานที ่ ได๎คลุกคลีส่ิงรอบตัวแทนอํานเขียน                                                       

แหลํงเรียนรู๎จะมคีําถ๎าแวะเวียน จะชํวยเปลี่ยนทัศนะพาก๎าวไกล                                                                   

ตัวผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางการศึกษา หัดคน๎คว๎าหดัเรียนเองจะดีไหม                                                                    

ไมํต๎องใหค๎รูสอนทุกครั้งไป  รํวมแก๎ไขปัญหาทีเ่กิดขึ้นมา                                                                        

ฝึกให๎เด็กได๎แสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะห๑ให๎เป็นเรํงเถดิหนา                                                                     

หมั่นฝึกปรือการส่ือสารผํานวาจา ไมํมีคําหากเปน็เชํนดงัเดิม                                                                                       

อีกภาษาจําเป็นเวลานี้  ทั้งเกาหลีญีปุ่่นจีนควรสํงเสริม                                                                       

ใช๎ภาษาให๎ถูกหลักหมั่นตํอเติม อีกทั้งเพิ่มอนุรักษ๑ภาษาไทย                                                                                

คุณธรรมสําคัญเป็นที่หนึ่ง   นํามาซ่ึงความดีงามนามขานไข                                                                                      

ถึงไมํเกํงแตํดีนําช่ืนใจ  อยูํที่ใดมีสุขได๎ทุกครา                                                                                   

ส่ิงที่กลําวมาข๎างต๎นทั้งหมดนี ้ ทางที่ดคีวรใสํใจการศึกษา                                                                           

สําคัญคือคุณธรรมนําวิชา  จะชํวยพาความเจริญมาสํูตน 

 ผลงานของ  ศุภวรรณ แฮ๎พฤกษ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑                        

วิทยาเขตกําแพงแสน  ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

       สร๎างบ๎านเรือนอิฐดีไมํมีล๎ม สร๎างสังคมใช๎ฐาน “การศึกษา”                                                                   

สร๎างชีวิตฟูเฟื่องเรืองปัญญา  สร๎างวิชาสร๎างเมืองเรืองวิไล                                                                         

แตํทวําการศึกษาจักสร๎างคน  อํานวยผลยืนยั่งอยํางยิ่งใหญํ                                                                       

แตํละขั้นแตํละก๎าวนั้นยาวไกล ต๎องวางเป้าวางปจัจัยไว๎เป็นทุน                                                                          

คือ “ความรู๎คูํคุณธรรม” นํารากฐาน  สอนหลักคิดควบหลักการสานหลักหนนุ                                                     

ให๎สํานึกชํวยเหลือปันเจือจุน   เกื้อการุญคนรอบข๎างอยํางจริงใจ                                                                

คิด-พูด-ทําโอบเอื้อเพื่อผู๎อื่น   แบํงหยบิยื่นเรียนรู๎เป็นผูใ๎ห๎                                                                        

“จิตสาธารณะ” เสียสละให๎อภัย   ทุกวิถีมีวินัยในสังคม                                                                                          

ฉีดวัคซีน “ภูมิคุ๎มกัน” สรรค๑ชีวิต  เน๎นพินจิพิเคราะห๑อยํางเหมาะสม                                                                      

สติคุมปัญญาเหนืออารมณ๑    ทมะขํมขันตปิลุกทุกเมื่อครา                                                                               

ให๎ฉลาดวางตนพ๎นภัยเภท   ไกลราคะหํางกิเลศตัณหา                                                                              

ก๎าวทันความเปลี่ยนแปลงแหงํเวลา   เทําทันความก๎าวหน๎า “โลกาภิวัตน๑”                                                               

ไมํยึดติดรูปลักษณ๑หลักวัตถุ    ไมํเพลินส่ิงยั่วยุลุกําหนัด                                                                             

ไมํละโมบโลภหลงโกรธโทษช้ีชัด   ไมํสันทัดเหน็แกํตนล๎นอตัตา                                                                   

สอนการเมืองการปกครองของชนชาติ    ช้ีบทบาทหน๎าทีท่ี่สูงคํา                                                                                    

รู๎สิทธิเสรีภาพอาบศรัทธา                     “สมานฉันท๑” เบิกฟ้า “ประชาธิปไตย”                                                            

สอน “เศรษฐกิจพอเพียง” เลี้ยงชวิีต       เนรมิต “ทางสายกลาง” สร๎างนิสัย                                                                      

รู๎พอกิน รู๎พออยูํ รู๎พอใจ   ประหยดัใช๎ประยุกต๑งานประมาณตน                                                             

สอนธํารงรู๎รักษ๑เอกลักษณ๑ชาติ  สืบศิลปศ์าสตร๑ภูมิปัญญาสงําผล                                                                     

มีเสาหลัก “วัฒนธรรม” ค้ํากมล  มรรยาทล๎นโดดเดนํความเปน็ไทย                                                         
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สอนเคารพเทิดทนู “ชาต-ิศาสน๑-กษัตริย๑”    ปฏิบัติด๎วยภักดีที่ยิง่ใหญํ                                                                             

“ตามรอยบาท” ภูบดินทร๑ปิน่ทรงชัย         พลีกายใจ “ทดแทนคุณแผนํดิน”                                                                 

สอนพิทักษ๑ “ส่ิงแวดล๎อม” พร๎อมรักษา        ดินน้ําป่าไพรพงคงทรพัย๑สิน                                                                     

ธรรมชาติลมหายใจให๎ชีวิน                หลอมดวงจินต๑ลดโลกร๎อนผํอนเภทภัย                                                            

มิจํากัดเพียงวิถ.ี.. ห๎องส่ีเหลี่ยม         แตํเต็มเปี่ยมบนแนวทาง... โลกกว๎างใหญํ                                                 

เปิดประตู “วิสัยทัศน๑” วิวัฒน๑ไกล               เชื่อมโยงใยครรลองนอกห๎องเรียน                                                                   

เลิกเรียนแบบคิดไมํเป็นเน๎นแตทํอํง    จํานกแก๎วนกขุนทอง... ต๎องปรับเปลี่ยน                                                   

“ปฏิรูป” มิให๎ซํ้ายํ่าวนเวียน                       มุํงมั่นเพียรเพื่อก๎าวที่ยาวไกล                                                                              

ที่ไมํรู๎ใดใดก็ได๎รู๎                        ที่มืดอยูํก็พรายพรํางสวํางไสว                                                                            

ที่ไมํเหน็ก็ได๎เห็นความเป็นไป       ที่เลือนใดก็สัมผัสชัดเจนตา                                                                   

คุณภาพเด็กไทยได๎ก๎าวล้ํา                       คุณธรรมเด็กไทยได๎ก๎าวหน๎า                                                                

คุณลักษณ๑ “สังคมอุดมปัญญา”       คือคุณคําองค๑ความรู๎คูคํวามดี                                                                           

แม๎กล๎วยไม๎แย๎มดอกออกบานช๎า       แตํงอกงามสงําเพริศราศี                                                                        

การศึกษาถึงช๎านานผํานเดือนปี       แตํทวีพูนเพิ่มเติมคําคุณ                                                                              

สร๎างความสุขยั่งยืนทั่วผืนหล๎า       สร๎างพลังปัญญามาเนืองหนุน                                                                       

สร๎างรากฐาน “การศึกษา” มาค้ําจุน       สร๎างต๎นทุนสังคมชาติรํวมเยน็” 

ผลงานของ ขจรศักดิ์ เหมทานนท๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
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หลักสูตรสยาม 
               ๏ กอขอตามตํอด๎วย  กอกา 

รีบเรํงเสาะศึกษา    เถิดเจ๎า 
อบรมบํมปัญญา   ให๎สุก งอมเฮย 
ถึงยากจงฟูมเฝ้า   เรํงรู๎ตามรอย 

 
      เด็กเอ๐ยเด็กน๎อย...  ความรู๎เรายังด๎อยเรงํศึกษา 

ยังจดจําคําเกําเขาเลํามา   เรํงศึกษาเติบใหญจํะไดด๎ี                                                                              
ฉันเปน็เด็กวํานอนสอนงําย  แสนสบายประพฤติตามความกลําวนี่ 
เลยเปน็เด็กสอนงํายมาหลายปี      หวังวําจะได๎ดีสักวัน                                                                                  
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง’               ฉันจึงมาตามความใฝ่ฝัน                                                                               
ร่ําเรียนเพียรอํานทุกวารวัน         หวังปลูกปัน้ได๎สมคมกวี 
ฟิสิกส๑เคมีชีวะ                      พละฝึกฝนเต็มที่                                                                                       
อังกฤษคณิตมากมี         ทฤษฎ-ีปฏบิัติ ชัดเจน                                                                                           
ฉันเรียนจบพบคะแนนแสนสงํา     เกรดสี่เรียงหน๎ามาเหน็เห็น 
มหา’ลัยเข๎าได๎ไมํยากเย็น  ได๎เป็นนักศึกษาราคาด ี
เรียนสําเร็จเปน็บัณฑิตตามคดิหมาย   คว๎าป้ายเกียรตินิยมสมศักดิ์ศรี                                                                     
สวมชุดครุยใสํปลอกคอสํอดีกรี          บารมีแผํกว๎างกรํางเมือง 
ก๎าวตํอไป...มหา’ลัยชีวิต               อํามหิตขื่นขมสมลือเลื่อง                                                                     
‘สารพัดวิชาปัญหาเปลือง’               ด๎วยเรื่องนอกเหนือตํารา                                                                
เรียนไปก็ไมํเห็นสม               อุดมอดิเรกปัญหา 
บทที่หนึง่สอบตกเรื่องวาจา               บทตํอมาวําด๎วยความไว๎ใจ
บทที่สามบทที่สีบ่ทที่ห๎า                        ต๎องสอบซํอมวิชาอัชฌาสัย
นับตั้งแตํบททีห่กวกวนไป     วิชาใจมนุษย๑สุดคะเน 
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ไร๎เกณฑ๑ไร๎กฎกําหนดแน ํ เปลี่ยนแปรผกผนัหันเห 
พลิกแพลงแกล๎งหวนรวนเร  พัดเพพล้ิวไหวในมโน                                                                                 
ฟิสิกส๑เคมีชีวะฯลฯ   ปริญญาขยะใบโก๎                                                                                      
เก็บใสํโกดังโกโร-   โกโส-โครกไว๎ในตํานาน 
เกิดอะไรขึน้กับการศึกษา  มายานิยายขายคําหวาน 
เน๎นศรีเนน๎ศักดิ์ชักวิญญาณ  ปิดมํานบงัความจรงิด๎วยส่ิงลวง 
ตอบได๎หมดกุลีโกฏิโจทย๑คณิต โจทย๑ชีวิตคดิไมํได๎นําเป็นหํวง                                                                     
สรา๎งคนเกํงข๎างนอกไก๐ข๎างในกลวง      โอ๏ย แสบทรวง ไมํอยากพูด         
(หลักสูตรไทย) 
ทฤษฎีตํางชาติวาดฝันเข๎า  อ๎างเอาหลักสูตรนําล้ําสมัย 
ศีลธรรมจรรยาฆําทิ้งไป  ปลํอยใหค๎วามเขลาเข๎าครอบครอง 
การศึกษาของไทยในวันนี ้ เด็กไทยมีหน๎าที่เพียงสนอง                                                                       
เรียนไปบํนไปตามครรลอง  เพื่อจับจองใบหากิน(ปริญญา) 
ทั้งหลักสูตรและโรงเรียนในฝนั คงหยดุไว๎เทํานัน้กันถ๎วนหน๎า 
เมื่อปลํอยคํา “ทฤษฎ”ี บี้ปัญญา การศึกษาของไทยคงใกล๎ทราม 
 

 หัวนอกหัวเน่านี ้ รับมา 
รีบเร่งเสาะศึกษา   เถิดเจ้า 
พ่อแมมุ่่งปรญิญา   ใบเบิก ทางเฮย 
ลืมรากลมืโคตรเหง้า  ชาติเช้ือชนตัว   
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การศึกษาไทยในวันนี ้
ฉันเคยเป็นเด็กบ้านนอก… 

       ฉันเคยเปน็เด็กบ๎านนอก  เขากรอกใสํหูให๎รู๎วํา 
“เมื่อเตบิใหญ่เจ้าจะต้องมีวิชา               เป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสําหรบัตน”    
ฉันก็หมั่นพร่ําเพียรเขียนอําน  ประสบการณ๑มากมายขวายขวน 
ทุกข๑ยากลําบาก-บากหน๎าทน                 เชื่อวํา...วันหนึ่งตนจะได๎ด ี
เด็กบ๎านนอกไตํสายรุ๎งมุํงเมืองฟ้า เอื้อมมือคว๎าปริญญามาเป็นศร ี
วํากันวําคือป้ายฤกษ๑เบิกชีวี  ฉันก็มีกับเขาอยูหํนึ่งใบ!                                                                              
เด็กบ๎านนอกสลัดปลอกสวมคอหมา     มาสวมปีกหงส๑ฟ้าเศวตใส 
ลงเลํนน้ําสีครามตามแสงไฟ  เชิดคอใหญํชูหน๎าท๎าสังคม 
ไอ๎โสโครกกาดํานําจดหมาย  มาแจ๎งขําวการตายนําขื่นขม 
สลัดปีกฉีกอํานขานตามลม  วําแมํหมาที่ให๎นมเธอส้ินใจ 
สุดระกํากลํ้ากลืนสะอื้นก๎อน  หงส๑หอนทุกข๑ทนหมํนไหม ๎
หูตูบหางตกทนัใด   น้ําตาคํอยคํอยไหลหลั่งรนิ    
การศึกษาเสกรํางฉันกรํางกร๎าน เสกบ๎านเสกรถใหห๎มดส้ิน 
เสกให๎ดินเปน็ดาว...แล๎วลืมดิน ลืมถิ่นลืมยํานสันดานตัว 
เสกให๎กาเป็นหงส๑ยังพอวํา  แตํนี่เสกหงส๑จากหมาค๎าความช่ัว                                                                          
เรียงถ๎อยพร่ําจากน้ําตาที่พรํามัว เลําเรื่องราวแทนตัวที่พบพาน    
การศึกษาของไทยในวันนี ้ จริงหรือ? ที่ดูดดีังคําขาน 
เราไตํดาวโดยก๎าวเหยียบจิตวิญญาณ     มองผํานภูมิปัญญาคําควรเมือง                                                                       
เราละเลย‘ส่ิงเกํา’ใหเ๎หงาหงอย              เอาแตํคอยสร๎าง‘ส่ิงใหม’ํให๎ฟูเฟื่อง 
เราสร๎างคํานิยมความรุํงเรือง                โดยการว่ิงตามให๎เปลืองแรงทรงตัว 
แสนสงสารเด็กไทยในวันนี ้ เรียนคณิตเคมจีนปวดหัว 
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ช็อกฟิสิกส๑ขั้นโคมํานําหวาดกลัว ลืมทักทายคนขายถั่วหน๎าปากซอย  
ฉันโตขึน้เป็นผูใ๎หญํในเมือง  อยูํยอดตึกรุํงเรืองเหงาหงอย                                                                         
หรูหรา ลือเลื่อง เลศิลอย  โงํงํอย งมงาย งึมงํา 
ครั้งหนึ่งฉันเปน็เด็กบ๎านนอก   การศึกษาได๎ซักฟอกตามคําพรํ่า                                                                            
สูงยศสูงปัญญาสงําน้ําคํา   แตํลืมนําภูมิปัญญาสํูสากล  

 
‘ผลผลิต’ จาก “ศาสตร์แบง่ส่วน” 

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ 
 เคมีฟิสิกส๑ชีวคณิต        สุขวิทย๑และการงานฯ  
 สังคมศาสตร๑                ศิลปะการ- ดุริยางคคีตา 
ภาษากวีรสิกลักษณ๑        พลตรรกศาสตรา                             
แตกแยกแขนงวิทยวิชา    กลโลกบํหลอมรวม  

 
กลอนสภุาพ 

       แบบเรียนของไทยในวันนี้      สร๎างเด็กไทยให๎ “หัวดี”(แบบผอมผอม)                                                            
รู๎เชี่ยว(แบบชะลดู)แสร๎งทําฟอร๑ม         ใจตรมตรอมสวมหน๎ากากมากปัญญา 
ทั้งศิลป์ทั้งศาสตร๑ปราดเปรื่อง ลือเลื่องเกรดส่ีล๎วนกันถ๎วนหน๎า                                                                          
ทิ้งคําถามคลานตามยามจบมา คุณคําการศึกษาอยูํแหงํใด? 
บัณฑิตนักศึกษาปัญญาชน  เป็นคําขานนิยาม“คน”ประเภทไหน? 
วิธีคิดแนวครรลองมองลงไป  แยกไมํได๎จาก“ใครใคร”ในช้ันชน 
ยิ่งดีกรีตีราคาคําขั้นเทพ  ยิ่งสมเสพตักตวงลวงหวังผล 
ทุจริตปลิดมนษุยชน  ปลอมปนปรุงพลําจริยธรรม                                                                           
‘ผลผลิต’ยังขาดวิธีคิด  ทักษะชีวิตมิชองช่ํา                                      
ไร๎สมบัติผู๎ตาม-ผู๎นํา  เป็นแตผํู๎คลานคล่ําตามกันไป              
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มองลงไปในหลักสูตรการศึกษา มันผิดแตตํํารามิสงสัย                                                                                    
เราแยกสํวนแบํงศาสตร๑ขาดเกินไป สํงผลให๎ ‘ผลผลิต’คิดไมํเป็น                            
เราตัดเกรดเคม-ีชีวะ  พละจากกันเหน็เหน็ 
คณิตศาสตร๑ขาดสังคมบํมประเดน็ ศิลป์ภาษาแยกเปน็อีกศาสตรา 
ร่ําเรียนกันยลแยบแบบแยกสํวน ทุกวิชาเลิศล๎วนกันถ๎วนหน๎า                                                                          
ส่ิงที่ขาดคือเชื่อมโยงนอกตํารา บูรณาการความรู๎ไมํส๎ูมี 
การปลูกฝังให๎พากเพียรเรียนเอาเกรด ‘ผลผลิต’เลยเป็นเศษปลิ้นป่นปี ้
เราไมํสอนชีวิตจริงใน “เคม”ี   ไมํเคยสอน “ดนตรี” ผําน“สังคมฯ”                                                            
ไมํรู๎จักหลักฟิสิกส๑พุทธศาสตร๑  ความรู๎ขาดหลักการผสานผสม 
แตํละศาสตร๑ขาดความกลืนกลม การศึกษาเลยลํม(จม)ไมํเป็นทาง                
หากมีโจทย๑คณิตศาสตร๑แบบโคลงสี่     บทกวีเราคงไมํถูกทิ้งขว๎าง 
วันที่ครูฟิสิกส๑ฮัมดุริยางค๑  ภาพบางอยํางของเมืองไทยคงใกล๎...... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 

จดหมายถึงนายก  
๐/๐  หมูํที่  ๑  บ๎านรากหญ๎าตําบล ชาว

ประชาเศร๎าหมองศร ี  อําเภอ ไร๎ปริญญา
(คําชีวี) 

   จังหวัด ที่หํางไกลไร๎คนมอง 
    
   เสาร๑ ๑๒ มกรา ’ ๕๖ 
 
กราบเรียน ทํานนายก (สมัยที่ ๒) 
 เนื่องด๎วยการศึกษาไทยที่ใฝ่ปอง  มีเหตุต๎องชะงักงันเมื่อทํานมา ครัง้
ที่แล๎วคราวที่ทํานได๎ตําแหนงํ และจัดแบํงหนํวยงานไมํเป็นทํา ย๎าย-สลับ
สับเปลี่ยนบุคคลา การศึกษาหยุดเติบใหญํไปเกือบปี มาคราวนีท้ํานได๎ครอง
สองสมัย ก็หวังใจฝากฝันกับทํานนี่ ปฏิรปูการศึกษาไทยเสียที กํอนบ๎านนี้
เมืองนีจ้ะลํมจม ชํวยคัดสรรครูดมีีใจเอื้อ มากูลเกื้อวิชางาม-ตามเหมาะสม 
“ปรับ”หลักสูตรให๎สอดคล๎องต๎องทาง‘ลม’ มิใช“ํเปลี่ยน” 
 เสียจนล๎ม...ตามไมํทัน  ให๎ชําเลืองเยื้องยํองมองตํางชาติ ไมํใชํว่ิง
‘ตาม-ตลาด’จ๎าละหว่ัน  ขนืวิ่งตามก็คงตามเขาไมํทัน เพราะชํานาญคนเรานั้น
ตํางกันไป  ลองย๎อนมองกลับไปในมุมกลับ บ๎านเมืองเราจนอับเสียที่ไหน 
ศิลปะอีกทัง้ภูมิปัญญาไทย ไมํใชํเรื่องที่ใครใครก็ทําเป็น วัฒนธรรมที่-“เขา”
เห็นเป็นสงํา  ไฉน“เรา”กลับเมนิหน๎าไมํแลเหน็ นาฏกรรม“เขา”-เลียนทําซํ้า
ยากเย็น ไฉน“เรา”มองไมํเหน็เปน็ราคา เรามัวสร๎างการศึกษา“คําโลกเลื่อง” 
มรดก“คําควรเมือง”เมินคุณคํา ประเพณีวิถีไทยภูมิปัญ-ญา  หายไปไหนรบี
นํามาสอนส่ังกัน คําบอกเลําของผู๎เฒําอีกผู๎แกํ เอามา-แปลใสํหนังสือสํูมือฉัน 
ปราชญ๑ท๎องถิ่นนั้นไซร๎อยูํไหนกนั มาถํายทอด-แบํงปันศิลป์สูํใจ มาศึกษา ส่ิง



34 
 

 

ดีดีเรามีอยํู โลกภายนอกก็เรียนรูม๎ิสงสัย เรียนรู๎เขาเรียนรู๎เราเคล๎ากนัไป   ดัง
“สามก๏ก”กลําวไว๎ในพิชัยสงคราม อีกหนึ่งเสียงจากเยาวชนไทย(ในมือทําน) 
หวังชํวยสานสืบวาดชาติสยาม จรดปากกาจากเด็กไทยที่ไร๎นาม  ถึงผู๎อยูํบน
คานหามกลางสภา เรื่องคํา-ขวัญปีใหมนํี้ที่มอบให๎  เราเด็กไทยจะนําไปสร๎าง
คุณคํา เนื้อความในจด-หมายนี้ทีก่ลําวมา ก็หวังทํานพิจารณาเชํนเดียวกัน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 จาก เด็กน๎อยบ๎านป่าพนาสัณฑ๑ 
  ลงเวลา    เที่ยงคืนกวํา...ฟ้าเงียบงัน 
 

ป.ล. ขอท่านอ่านมนัในสภา 

 

ผลงานของ  สิทธิศักดิ์ บุญมา 
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การศึกษาที่ฉันต้องการ 

       การศึกษาของไทยในวันนี้             เพียงการที่แขํงขันกนัเปน็หนึ่ง                                                                    

ไมํมีคุณธรรมให๎คํานงึ  ไมํมีสํานึกถึงความดีงาม                                                                          

นักศึกษาสายเดี่ยวเที่ยวตามผับ จารีตรับแตหํยาบนุํงวาบหวาม                                                                              

นี่คือปญัญาชนปานเปรอกาม  ศึกษาทรามวัฒนธรรมต่ําจิตใจ                                                                            

มีความรู๎อันใดในหลักสูตร  มีคําพูดพร่ําวอนสอนไฉน                                                                         

การศึกษาเสริมสํงตรงจุดใด  มุํงเน๎นในวิชาการผลงานตน                                                                          

คงมีแตํเหยียดหยันและขันแขํง ไมํเปลี่ยนแปลงสมเพชในเหตุผล                                                          

การศึกษาคือเส๎นแบํงแหํงชั้นชน เสี้ยมเขาคนชนก๎นมันเหมือนควาย                                                                

ดอกผักชีเบํงบานเหมือนการวาด แตํยังขาดจิตสํานึกยังเลือนหาย                    

ขาดสามัญจิตสํานึกจารีตลาย   มีความหมายอันใดในบทเรียน                                                             

ให๎เหินหํางวรรณกรรมคําพื้นบ๎าน ด๎วยอาจารย๑ดูหมิ่นศิลปะเขียน                                                                       

ให๎ยึดตามสากลจนหัวเวียน   เพื่อจักเปลี่ยนเป็นทาสตํางชาติครอง                                                           

วันนี้เปน็ไทยหรือเปน็ทาสของชาติอื่น   มีจุดยืนเหตุผลต๎องทนสนอง                                                                       

อยูํไหนเลําคุณธรรมไหนครรลอง  แผํนดินทองของไทยไมํมีแล๎ว                                                                      

อันผู๎ให๎ช้ีแนะกลําวคําสอน   ตัง้แตํตอนเยาว๑วัยไมํคลาดแคล๎ว                                                                  

สอนส่ังเราเผยแพรํช้ีแนะแนว       เหมือนเศษแก๎วถูกหลํอหลอมไมํเสื่อมคลาย                                          

อุดมการณ๑ของครผูู๎ถือมั่น    มุํงสร๎างสรรค๑สอนศิษย๑ด๎วยจิตหมาย                                                                  

แม๎ต๎องทนเหนื่อยยากลําบากกาย  ยังขวนขวายความรู๎สํูนักเรียน                                                                      

เป็นแมํพิมพ๑บํมเพาะความเหมาะสม  ด๎วยช่ืนชมช้ีชํองมองปรับเปลี่ยน                                                                

ให๎เด็กมีความมานะและพากเพียร  อาจติเตียนเพื่อกํอความพอใจ 
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ผลงานของ  อรพิมล กํูจํารูญ โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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รวมเรียงความ 
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การศึกษาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาในเร่ืองที่
ตนเองสนใจอย่างเต็มที่  ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการค้นคว้าและ
พัฒนาทักษะด้านที่ตนมีความถนัด  จนกระทั่งทักษะนั้นกลายเป็น 
“ความเชี่ยวชาญ” และทําให้ผู้เรียนนําความเชี่ยวชาญนั้นๆไป 
“สร้าง”อาชีพ พูดง่ายๆคือ “เรียนเพื่อสร้างงาน” ไม่ใช่ “เรียนเพื่อ
หางานทํา”   

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

อยําเกียจคร๎านการเรียนเรํงอตุสําห๑    มีวิชาเหมือนมีทรัพย๑อยูํนับแสน 
จะตกถิ่นฐานใดคงไมํแคลน              ถึงคับแคน๎ก็พอยังประทังตน 
อันความรู๎รู๎กระจํางแตํอยํางเดียว       แตํให๎เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล 
อาจจะชักเชิดชูฟูสกนธ๑                     ถึงคนจนพงศ๑ไพรคํงได๎ดี   
               
                  ประพันธ๑โดย พระยาศรีสุนทรโวหาร (น๎อย อาจารยางกูร) 

 
บทประพันธ๑ดังกลําวนั้นเป็นเพียงสํวนหนึ่งของคําสอนของ “พระ

ยาศรีสุนทรโวหาร” หรือที่รู๎จักกันดีในนาม “น๎อย อาจารยางกูร”  แนํนอนวํา
ในฐานะที่เป็นคนไทย ยํอมไมํมีใครไมํเคยได๎ยินบทประพันธ๑บทนี้  ถือได๎วํา
เป็นคําสอนที่ทรงคุณคํามานับรุํน  เพราะเป็นบทประพันธ๑ที่ดีเลิศในหลายๆ
ด๎าน ทั้งด๎านฉันท-ลักษณ๑ วรรณศิลป์ ตลอดจน ‚ความหมาย‛ ที่แฝงไปด๎วย
เนื้อหาสาระและข๎อคิดอันมากมาย ที่มุํงเน๎นให๎เห็นความสําคัญของส่ิงๆหนึ่ง
ซ่ึงผู๎ใดก็ปฏิเสธไมํได๎ถึงความสําคัญของส่ิงนี้ ส่ิงที่เรียกวํา  ‚การศึกษา‛ 
นั่นเอง 
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หากมองย๎อนกลับไปในอดีตจะพบวํา การศึกษาในอดีตนั้นตํางกับ
ปัจจุบันยิ่งนัก  “วัด” ดูเหมือนจะเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถให๎ความรู๎
แกํเด็กได๎  ยิ่งไปกวํานั้นโอกาสในการเข๎าเรียนก็จํากัดเฉพาะเด็กผู๎ชายอีกด๎วย 
สํวนเด็กผู๎หญิงทําได๎แคํฝึกการบ๎านการเรือนเทํานั้น  เมื่อเวลาผํานไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งประเทศไทยมีสถานศึกษาที่เรียกวํา “โรงเรียน” ทําให๎โลกแหํง
การศึกษาเปิดกว๎างมากขึ้น  

 เด็กผู๎หญิงก็สามารถเรียนหนังสือได๎เชํนกัน  แตํถึงแม๎จะมีโรงเรียน
ก็ตาม  การศึกษาในสมัยนั้นก็ยังมุํงเน๎นแคํในตําราเรียน ไมํคํอยเปิดอิสระ
ทางด๎านความคิดเทําที่ควร และมีระดับการศึกษาที่ยังไมํก๎าวหน๎าเทียบเทําใน
ปัจจุบัน  

แตํเนื่องจากไมํมีใครหยุดยั้งวิวัฒนาการได๎  เป็นเรื่องธรรมดาที่โลก
ต๎องมีความเจริญก๎าวหน๎าและยุคแหํงโลกาภิวัฒน๑ต๎องคบืคลานเข๎ามาเรื่อยๆ  
สํงผลให๎ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการพัฒนาเปน็อยํางมากจนมี
ลักษณะเฉกเชํนทุกวันนี้  มีโอกาส  มีการเปิดกว๎างทางความคิดและมุํงเนน๎ให๎
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางมากขึ้น ต๎องยอมรับวํามีบางส่ิงที่ได๎กลายมาเปน็สํวน
หนึ่งของโลกแหงํการศึกษารวมถึงชีวิตของคนเราไปโดยปริยาย นัน่คือ 
“เทคโนโลยี”  เมื่อเทคโนโลยีก๎าวหน๎าก็ทําใหป๎จัจัยที่สํงผลตํอการศึกษาได๎
เปิดกว๎างตามไปด๎วย เป็นการเปิดกว๎างอยํางไร๎ขอบเขต  ไร๎พรมแดน  เสมือน
ทุกๆทีจ่ากทุกมุมโลกได๎ถูกเช่ือมเข๎าหากัน  เมื่อเป็นเชํนนี้ แนวโน๎มของ
การศึกษาที่ควรจะเป็นคือการศึกษาที่มอบอิสระให๎แกํผูเ๎รียนมากขึน้ ทําให๎
ผู๎เรียนรู๎สึกวําการศึกษาเปน็สิ่งทีน่ําค๎นหาและไมํจํากัดขอบเขต เรยีกงํายๆคือ 
“ไมํตีกรอบ” ให๎แกํผู๎เรียน  แตํนับวันข๎าพเจ๎ากลับรู๎สึกวําในขณะที่โลกกําลัง 
“ไร๎กรอบ” มากขึ้นทุกวินาที  ทวําการศึกษาไทยกลับ “สร๎างกรอบ” ขึ้นเรื่อยๆ 
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ยิ่งนานเข๎ากรอบนั้นก็ยิ่งหนาขึ้นหนาขึน้ ซ่ึงนั่นไมํใชํ “การศึกษาที่ข๎าพเจ๎า
ต๎องการ” เลยแม๎แตํน๎อย 

อยํางที่ข๎าพเจ๎าได๎กลําวไปวําโลกของเราไร๎ขอบเขตมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะฉะนั้น “การศึกษาที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ” จึงเป็นการศึกษาแบบไร๎ขอบเขต  
ถึงแม๎หลักสูตรของการศึกษาในปัจจุบันจะเปิดกว๎างมากขึ้นในหลายๆเรื่อง
และไมํได๎เน๎นแคํตํารามากอยํางเชํนในสมัยกํอนก็ตาม  แตํข๎าพเจ๎ามีความเห็น
วําความรู๎นอกตําราที่นํามาสอนกันนั้นยังไมํเพียงพอที่จะเป็นรากฐานอัน
มั่นคงเพื่อให๎เด็กได๎มีความพร๎อมที่จะเผชิญกับโลกแหํงความเป็นจริงใน
อนาคต ทุกวันนี้เด็กไทยรวมถึงผู๎ใหญํเองมองวํา “การศึกษา” เป็น “หน๎าที่” ที่ 
“จําเป็น” ต๎องทํา  เป็นเรื่องธรรมดามากที่หลายๆคนจะได๎ยินผู๎ใหญํไมํวําจะ
เป็นผู๎ปกครองหรือครูอาจารย๑ปลูกฝังส่ิงเหลํานี้ให๎กับเด็กไทย  เชํน  “ตั้งใจ
เรียนหนังสือนะลูก จบมาจะได๎มีงานทําที่ดีและมั่นคง”  “ตั้งใจเรียนนะลูก จะ
ได๎มีผลการเรียนดีๆ” หรือแม๎กระทั่ง “ตั้งใจเรียนนะลูก จบมาจะได๎ทํางานใน
บริษัทตํางชาติ” เพราะประโยคเหลํานี้ที่ทําข๎าพเจ๎าคิดวําระบบการศึกษาไทย
ยัง “มีกรอบ” และอิสระทางการศึกษาจะไมํมีวันเข๎ามาในระบบได๎อยํางเต็ม
ตัวตราบใดที่ประโยคเหลํานี้ยังคงหนาหูอยูํภายในประเทศไทย  

การศึกษาที่ไร๎กรอบอยํางที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ คือการศึกษาที่ควรจะ
เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาในเรื่องที่ตนเองสนใจอยํางเต็มที่  ใช๎เวลาสํวน
ใหญํไปกับการค๎นคว๎าและพัฒนาทักษะด๎านที่ตนมีความถนัด  จนกระทั่ง
ทักษะนั้นกลายเป็น “ความเช่ียวชาญ” และทําให๎ผู๎เรียนนําความเช่ียวชาญ
นั้นๆไป “สร๎าง”อาชีพ พูดงํายๆคือ “เรียนเพื่อสร๎างงาน” ไมํใชํ “เรียนเพื่อหา
งานทํา”  ระบบการศึกษาของไทยสํงผลทุกวันนี้เด็กไทยใช๎เวลาอยูํที่โรงเรียน
วันละหลายช่ัวโมง กลําวได๎ วําวันหนึ่งๆไมํมีอะไรนอกจากการเรียนที่
โรงเรียน  มิหนําซํ้าเด็กบางคนเลิกเรียนแล๎วยังต๎องไปกวดวิชา  ยิ่งวันหยุด
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เสาร๑อาทิตย๑หรือชํวงปิดเทอมแหลํงกวดวิชาเสมือนเป็นบ๎านหลังที่สองของ
เด็กไทย  

เพราะเหตุใดจึงเป็นเชํนนั้น เพราะเหตุใดนับวันเด็กไทยยิ่งแขํงกัน
เรียนมากขึ้นทุกทีๆ  ข๎าพเจ๎าเช่ือวํา ผู๎เรียนก็คงไมํได๎มีความสุขเวลาที่โดน
ความรู๎บีบอัด  ยัดเยียด  เข๎ามาในสมองอยํางไมํหยุดหยํอน  สมองคนก็ยังคง
เป็นสมองคนอยูํวันยันค่ําไมํได๎มีเวทมนตร๑ที่จูํๆจะกลายเป็นคอมพิวเตอร๑ได๎
ขณะที่เรียน แตํที่เด็กไทยต๎องเรียน เรียน เรียน แล๎วก็เรียนอยํางตะบี้ตะบันนั้น 
เหตุผลก็คงหนีไมํพ๎นความกลัว  ความกลัวที่วํามีอยูํสามประเด็นหลัก  หนึ่ง
คือ กลัวไมํมีงานที่ “มั่งคง”  สองคือ กลัวไมํผํานการสอบระบบเอนทรานซ๑ 
และสุดท๎าย คือ กลัวตัวเลข อันประกอบไปด๎วยจํานวนเต็มหนึ่งหลักและ
ทศนิยมอีกสองหลัก ทํานผู๎อํานอาจจะสงสัยวํามันคือตัวเลขอะไร  มันคือ  
“เกรด” นั่นเองคํะ  เกรดที่หลายๆคนจะเป็นจะตายเมื่อส้ินเทอมได๎เห็นตัวเลข
ที่น๎อยกวําเพื่อนๆถูกกรอกลงในสมุดพก  สํวนใครได๎ “ส่ีจุดศูนย๑ศูนย๑” ก็จะ
ได๎รับเสียงสรรเสริญเยินยอ ได๎รับการยกยอปอปั้น ประหนึ่งวํามันเป็น
ความสําเร็จขั้นสูงสุดในชีวิตแล๎ว ข๎าพเจ๎าเห็นวําความกลัวทั้งสามอยํางนี้มี
ปัจจัยที่ทําให๎เกิดอยูํสองประการ  หนึ่ง แนํนอนวํายํอมเกิดขึ้นเพราะตัวของ
เด็กเอง ทํานอาจจะสงสัยวํา  ข๎าพเจ๎าก็เป็นเด็กไทยคนหนึ่งที่อยูํในระบบ
การศึกษาที่โดนบีบบังคับแบบนี้ แล๎วข๎าพเจ๎าไมํมีความกลัวเหลํานี้บ๎างหรือ 
กํอนอื่นข๎าพเจ๎าคงจะต๎องบอกวําเนื่องจากฐานะทางการเงินของครอบครวัของ
ข๎าพเจ๎าอยูํในระดับปานกลาง  ดังนั้นข๎าพเจ๎าไมํสามารถเข๎าสํูการศึกษาใน
ระบบของตํางประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติหรือแม๎แตํการเข๎าเรียนใน
โรงเรียนเอกชนที่พอจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามที่ข๎าพเจ๎าต๎องการได๎  
และในขณะนี้ 
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ข๎าพเจ๎ากําลังศึกษาอยูํที่โรงเรียนรัฐบาลแหํงหนึ่ง ถึงกระนั้นข๎าพเจ๎า
ยอมรับวําไมํได๎มี “ความกลัว” ดังกลําว แตํข๎าพเจ๎ามี “ความกังวล” มากกวํา  
ข๎าพเจ๎าไมํกลัวเรื่องงานที่มั่งคง  แตํข๎าพเจ๎ากังวลเรื่องการสร๎างงานที่มีคุณภาพ 
เพราะข๎าพเจ๎าอยากมีอาชีพเป็นนักธุรกิจ  หากสามารถสร๎างธุรกิจที่มีที่มี
คุณภาพซ่ึงมาจากความเช่ียวชาญจากการพัฒนาความถนัดที่เราได๎ศึกษามา
เป็นอยํางดีและธุรกิจนั้นสามารถเจริญเติบโตได๎อยํางแข็งแกรํงภายใต๎สังคม  
ยํอมสํงผลให๎ฐานะทางการเงินของครอบครัวดีขึ้น นั่นหมายความวํา  คุณ
พํอคุณแมํของข๎าพเจ๎าก็จะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกวําทุกวันนี้ ข๎าพเจ๎าไมํได๎กลัว
เรื่องการสอบระบบเอนทรานซ๑และเกรดเลยแม๎แตํน๎อย  แตํข๎าพเจ๎ากังวลวํา
หากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไมํวําด๎านใดก็ตามออกมาไมํดี  บุคคลที่เสียใจคือ
คุณพํอคุณแมํของข๎าพเจ๎า เพราะทํานคํอนข๎างเข๎มงวดกับการศึกษาและ
แนํนอนวําข๎าพเจ๎าไมํสามารถบังคับหรือเปลี่ยนแปลงจิตใจและความคิดของ
คนได๎สรุปงํายๆคือ  ที่ข๎าพเจ๎าต๎องทําตามระบบการศึกษาเพราะข๎าพเจ๎าทําเพื่อ
คุณพํอคุณแมํข๎าพเจ๎านั่นเอง และนี่ก็เป็นส่ิงที่แสดงให๎เห็นวําปัจจัยที่สําคัญ
มากอีกประการหนึ่งที่สํงผลให๎เด็กไทยเกิดความกลัวหรือความกังวลทั้งสาม
ประการนั้นคือ “ผู๎ปกครอง” 

ข๎าพเจ๎าเห็นวําการศึกษาที่แท๎จริงมีคํามากกวําการเรียนเพื่อการนําไป
สอบ  นําไปแลกเกรด  หรือนําไปซ่ึงการงานที่มั่นคง  ข๎าพเจ๎าไมํปฏิเสธวําผล
การเรียนและระดับการศึกษาที่ดีสามารถเพิ่มโอกาสและความก๎าวหน๎าทาง
อาชีพให๎มากขึ้นได๎  แตํมันเป็นแคํปัจจัยอยํางหนึ่งเทํานั้น เพราะนักเรียน
นักศึกษาบางคนที่ผลการเรียนไมํดีเทําที่ควรหรือไมํสามารถสอบเข๎าเรียนใน
สถานศึกษาช่ือดังได๎อาจเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอยํางที่มากกวําคําวํา “เรียน
ไมํเกํง” ก็เป็นได๎  การศึกษาที่ข๎าพเจ๎าต๎องการนั้นต๎องเป็นการศึกษาที่สามารถ
พิสูจน๑ให๎เห็นได๎วํา หากผู๎เรียนมีผลการเรียนที่ไมํดีเทําที่ควรหรือจบการศึกษา
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ในระดับที่ไมํสูงพอจะก็สามารถดํารงชีพอยูํในสังคมไทยอยํางมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีได๎  โดยศึกษาตามเรื่องที่ผู๎เรียนถนัดและพัฒนาสํูความเช่ียวชาญ เมื่อเป็น
เชํนนั้นก็จะเกิดอาชีพได๎ไมํยาก  ไมํต๎องกังวลในปัญหาเรื่องงานและสามารถ
ดํารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข  แตํทั้งนี้ทุกอยํางต๎องขึ้นอยูํกับการพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยน “ความคิด” ของผู๎เรียนให๎ไปในทางที่ดีขึ้น ต๎องมองโลกในแงํดี
และเช่ือมั่นในตัวเองวําสามารถประสบความสําเร็จได๎ในแบบของตน  
ข๎าพเจ๎าเช่ือวําตํอให๎ผู๎เรียนจบการศึกษาในระดับสูงมากแคํไหน  มีความรอบรู๎
ทางวิชาการมากเพียงใด  แตํถ๎าทางด๎านความคิดไมํได๎รับการพัฒนาและไมํ
เจริญเติบโตเทําที่ควร  ความรู๎ทางด๎านวิชาการที่เรียนมาก็สูญเปลํา เพราะ 
“ปริญญาแหํงความรู๎ไมํได๎สําคัญเทําการมีปริญญาแหํงความคิดที่ดี” นอกจาก
เรื่องความคิดแล๎วยังจะต๎องมี “ความมานะ” ที่จะไมํลดละซ่ึงความพยายาม
และมีกําลังใจที่ดีให๎ตัวเองตลอดเวลา จนกวําจะถึงวันที่ตนประสบ
ความสําเร็จ   

ณ ปัจจุบันปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ หากนับจํานวนบุคลากรที่มี
ความรู๎อยํางดีเลิศทางด๎านตํารา ข๎าพเจ๎าเช่ือวําประเทศไทยมีจํานวนคนเกํงด๎าน 
“วิชาการ” ไมํแพ๎ชาติใดในโลกอยํางแนํนอน  อาจมีมากกวําบางประเทศที่
พัฒนาแล๎วด๎วยซํ้า  หากระบบการศึกษาแบบนี้เป็นระบบที่ดีจริงๆ แล๎วนานา
ประเทศซ่ึงนักเรียนไมํได๎ใช๎เวลาเป็นวันๆหมดไปกับการเรียนที่โรงเรียน  ไมํ
บ๎าเรียนกวดวิชา  เพราะเหตุใดประเทศเหลํานั้นถึงได๎เจริญมากขึ้นเรื่อยๆจน
ได๎ช่ือวําเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว  เพราะเหตุใดทรัพยากรบุคคลจึงมีคุณภาพ  
การลักขโมยมีน๎อย  ไมํพบการคอรัปช่ัน ยิ่งนับวันเศรษฐกิจยิ่งเติบโตและ
ความมั่นคงภายในประเทศยังแข็งแกรํงอีกด๎วย  นําสงสัยไหมคะวําเวลาที่
เหลือจากการไปโรงเรียน  เวลาที่ได๎เป็นอิสระทางการเรียนรู๎  เวลาที่ผู๎เรียนจะ
ได๎มีอิสระทางความคิด  เวลาหลายช่ัวโมงที่กรอบแหํงการศึกษาได๎ถูกทําลาย
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ลงไป  เวลาที่แสนจะ  “ได๎เปรียบ”  เหลํานั้น  พวกเขาทําอะไรกัน  ข๎าพเจ๎าเช่ือ
วําการจัดสรรเวลาและการใช๎เวลาที่แตกตํางกันนี้เอง  สํงผลให๎ผลลัพธ๑ของ
ชาติในระยะยาวมีคุณภาพที่ตํางกันตามไปด๎วย 

ข๎าพเจ๎ าคิด วําประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบไปด๎วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑เป็นอยํางยิ่ง จนบางประเทศที่พัฒนาแล๎วไมํอาจ
มีความสมบูรณ๑ในด๎านนี้ทัดเทียมเทําประเทศไทย  แตํสาเหตุที่ประเทศไทยยัง
ล๎าหลังนั่นเป็นเพราะ  “ทรัพยากรบุคคล”  ที่มีคุณภาพด๎อยกวําชาติอื่นๆ  
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สามารถแก๎ไขได๎แตํต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายฝ่าย
และอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร  อยํางที่ทราบกันดีวําเด็กคือพื้นฐาน
ของชาติและปัจจัยที่สําคัญสําหรับเด็กคือการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงควรให๎
การศึกษาที่ เหมาะสมและมีคุณภาพแกํ เด็ก ทุกๆอยํางยํอมมีข๎อดีและ
ข๎อบกพรํองในตัวมันเอง  ระบบการศึกษาของไทยก็เชํนกัน  เรียงความนี้
ข๎าพเจ๎าเพียงแตํแสดงความคิดเห็นถึงจุดบกพรํองของระบบตามที่ข๎าพเจ๎า
เข๎าใจและเสนอรูปแบบการศึกษาตามที่ข๎าพเจ๎าต๎องการ แตํไมํวําระบบ
การศึกษาของประเทศไทยจะมีแนวโน๎มไปในทิศทางใดก็ตาม ข๎าพเจ๎าหวังวํา
คงจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นและหวังวําสักวันหนึ่งการศึกษาของไทยจะ
สามารถพัฒนาบุคคลจนบุคคลเหลํานั้นนําศักยภาพไปใช๎ในการเสริมสร๎าง
ประเทศชาติให๎มีความแข็งแกรํงจนกระทั่งประเทศของเรากลายเป็นประเทศ
ที่ได๎ชื่อวํา “ประเทศพัฒนาแล๎ว” ได๎ในอนาคต     
 
ผลงานของ  ณัฐชมนต๑ นพอนนัต๑โภคิน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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การศึกษาไทยเหมือนลู่วิ่งปลายตีบ เด็กทั้งประเทศเหมือน
กําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่แข่งขันด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ยิ่งวิ่ง
ปลายลู่ยิ่งตีบ เด็กส่วนใหญ่พ่ายแพ้ต้องหล่นออกจากลู่ มีน้อยคน
เท่านั้นที่วิ่งชนะสภาพเช่นนี้บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทุกคน 
ถ้าวันนี้ถ้าระบบการศึกษาไทยยังไม่เปลี่ยน ก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้ 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

ในปัจจุบันการศึกษาของไทยจัดอยูํในคุณภาพที่ต่ํากวําประเทศอื่น  
และมีข๎อบกพรํองในวงการการศึกษาไทย อยูํมาก การแก๎ปัญหายังถูกเพิกเฉย 
รัฐบาลหลายๆชุดยังคงเดินหน๎าแก๎ปัญหาในเรื่องอื่นๆ ซ่ึงไมํคํานึงวําปัญหาที่
เป็นเรื่องใหญํที่สุดของชาติไทย คือปัญหาการศึกษา การแก๎ไขปัญหาควรจะ
สํารวจความคิดเห็นจากเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพราะเด็กคืออนาคตของ
ชาติ ถ๎าการศึกษาคุณภาพต่ําเด็กคุณภาพต่ําชาติไทยก็คงไมํเหลืออนาคตให๎
หวัง ดังนั้นเราควรจะแก๎ปัญหาในด๎านนี้เป็นวาระเรํงดํวน  ที่เรียกวําการปฏิวัติ
การศึกษา 

การปฏิวัติการศึกษาหมายถึงการแก๎ไขปัญหาการศึกษาที่ค๎างคามา
เนิ่นนาน ซ่ึงถ๎าเปรียบกับประเทศอื่นๆที่มีคุณภาพการศึกษาสูงกวําประเทศ
ไทยแล๎ว ปัญหาอยํางแรกที่ควรจะดําเนินการแก๎ไขให๎เร็วที่สุดคือ การเรียน
เฉพาะสาขาวิชาที่จําเป็น นักวิจัยนิธิสาธารณสุขแหํงชาติสนับสนุนโดย
สํานักงานกองทุนสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กลําววํา  ประเทศไทยถูก
จัดลําดับที่2 ที่มีเวลาเรียนที่เยอะที่สุดในโลก สาเหตุที่เวลาเรียนเยอะเกินความ
จําเป็น เพราะเด็กไทยต๎องลงเรียนทั้ง วิชาบังคับและวิชาเสริมที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการและทางโรงเรียนจับมาลงให๎ ไมํได๎เกิดมาจากความ
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สมัครใจของผู๎เรียนเป็นสําคัญ ควรมีการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนได๎เลือก
รายวิชาที่ตรงตามความสนใจ และควรยกเลิกการบังคับเรียน  ให๎ใช๎เหมือน
หลักสูตรปี 2548 ไมํใชํบังคับเรียนบังคับสอบทั้ง2สายวิชา และควรจะมี
หลักสูตรหลากหลายให๎เด็กเลือก ในด๎านวิชาบังคับเรียนควรลดลงและลด
เนื้อหาลงให๎มากกวําครึ่ง ควรเปิดโอกาสให๎เด็กนักเรียนได๎มีโอกาสเลือก
วิชาการเรียน อยํางกว๎างขวาง เปิดทางเลือกให๎เด็กได๎ลงเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ และตามความจําเป็น  เพราะเด็กไทยบางคนใกล๎จะเข๎า
มหาวิทยาลัยแล๎วยังค๎นหาความชอบความถนัดตัวเองไมํเจอ สํวนในสาย
อาชีวะควรเรียนวิชาชีพจริงๆไมํควรให๎เรียน วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ฯลฯ 
ของสายสามัญ แตํให๎มีเวลาในการเรียนปฏิบัติมากขึ้น  เมื่อจบอาชีวะแล๎วจะ
ได๎สามารถทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพในแตํละด๎านและเช่ียวชาญ และ
สามารถตํอไปทางปริญญาตรีสายอาชีพได๎ ควรขยายโรงเรียนอาชีวะที่มี
คุณภาพมากขึ้นทั่วประเทศปัญหาเด็กตีกันควรให๎ใสํชุดนักเรียนเหมือนกัน
เพื่อไมํให๎ เกิดการแบํงแยก  ปัญหาที่ 2  คือการเข๎ าศึกษาตํอในระบบ
มหาวิทยาลัย ควรยกเลิกการสอบ ONET หรือใช๎คะแนนสอบไมํเกิน 10% 
เพราะเป็นการบังคับให๎เด็กเรียนทุกวิชาทั้งที่ถนัดและไมํถนัด ซ่ึงขัดตํอวิธีการ
แก๎ปัญหาในข๎อแรก ผลเสียของการที่เด็กไทยต๎องขยันเรียนทุกวิชาเพื่อสอบ 
ONET นั้น ทําให๎คะแนนเฉลี่ยของแตํละวิชาลดน๎อยถอยต่ําลงไป เพราะการที่
ต๎องเตรียมสอบทุกวิชาเพื่อรวบรวมคะแนนเข๎ามหาวิทยาลัยนั้นไมํเป็น
ผลสําเร็จเทําที่ควร เปรียบเสมือนเป็นการจับปลาสองมือมากกวํา ควรจะเน๎น
ที่ระบบรับตรงเพราะจะทําให๎เด็กแสดงศักยภาพในสาขาวิชาที่สนใจและถนัด
ออกมาได๎มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการดรอปเรียนเพราะรู๎วําคณะที่เรียน
ไมํเหมาะสมกับตนเอง การซ่ิวเพื่อเข๎าศึกษาคณะที่สนใจและถนัด สํวนเรื่อง
ของคะแนนGPAหรือเกรดเฉลี่ย ควรยกเลิกเพราะมาตรฐานการให๎เกรดของ
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แตํละโรงเรียนไมํเทํากัน แม๎กระทั่งในโรงเรียนเดียวกันครูผู๎สอนตํางกัน เกรด
เฉลี่ยก็ออกมาตํางกัน ควรมีติวเตอร๑ออนไลน๑ของทางรัฐบาลที่จัดติวฟรีให๎กับ
เด็กที่ฐานะยากจน ขาดโอกาสไปเรียนพิเศษ และลดคํานิยมการเรียนที่วําเรียน
ที่โรงเรียน5วัน อีก2วันเรียนกวดวิชา มากกวํานั้นนักเรียนบางคนยังต๎องเรียน
พิเศษในตอนเย็นของวันธรรมดา ทําให๎กลับบ๎านค่ํามืด เส่ียงตํอการโดน
อาชญากรรมได๎ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร๎อยละ70 เรียนพิเศษทุกคน 
สาเหตุเพราะกลัวสอบเข๎ามหาวิทยาลัยแล๎วแขํงกับคนที่ไปเรียนพิเศษมาไมํได๎ 
ทําให๎ส้ินเปลืองเงินทองของพํอแมํผู๎ปกครอง เศรษฐกิจก็ตกต่ําลงอีกด๎วย 
ปัญหาที่3 เรื่องการขาดโอกาส ในเรื่องของเด็กตํางจังหวัด ควรขยายโรงเรียน
ที่มี ช่ือเสียงไปที่ตํางจังหวัดบ๎าง เพื่อที่ จะได๎ไมํต๎องมาอัดแนํนกันอยูํใน
กรุงเทพมหานครฯ เพราะถ๎าเด็กต๎องย๎ายมาอยูํหอพักหรือบ๎านญาติใน
กรุงเทพมหานครฯ ก็จะหํางจากผู๎ปกครองมากขึ้นทําให๎ครอบครัวไมํอบอุํน 
พํอแมํผู๎ปกครองไมํได๎พูดคุยกับลูกมากเทําที่ควรในปัจจุบันเด็กไทยจํานวน
ร๎อยละ 87 มีเวลาพูดคุยกับพํอแมํเพียงวันละ 10 นาที รวมถึงการเหลื่อมล้ําใน
โอกาสการเข๎ารับการศึกษากลําวคือ คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ยเพียง  7.1 ปี  
แรงงาน 48 ล๎านคน ร๎อยละ 68 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวํา มี
ประชาชนในวัยเรียน ถึง 7.1 ล๎านคนที่ยังอยูํนอกระบบการศึกษา นอกจากนี้ 
ยังมีคนที่พลาดโอกาสและด๎อยโอกาสที่จะเข๎ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
จํานวนมาก เชํน เด็กพิการ มีถึงร๎อยละ  80 ที่พลาดโอกาสเข๎ารับการศึกษา 
ปัญหาที่4 ครู การพัฒนาครูในปัจจุบันครู มีจํานวนน๎อยไมํเพียงพอตํอการ
เรียนการสอนแตํถ๎าเราลดสาระซํ้าซากลงสักครึ่งหนึ่งปริมาณครูก็อาจจะ
เพียงพอและพัฒนาให๎มีคุณภาพ การเรํงพัฒนาคุณภาพครูผู๎สอนทั่วประเทศ
สามารถพัฒนาได๎โดยการทําคูํมือครูและใช๎อุปกรณ๑ไอทีชํวย เชํน  อบรมครู
เสร็จ6หัวข๎อ คือ การพัฒนาสติปัญญา  การสอนอยํางไรให๎คิดเป็น,มีทักษะ
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ชีวิต จิตวิญญาณความเป็นครู / คุณธรรมจริยธรรม จิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก 
การดูแลสุขภาพตนเองทั้งกายและจิต การปลูกฝังความรักชาติ ความเสียสละ 
และควรรับสมัครครูเรียนฟรี  แถมสวัสดิการจบแล๎วมีงานทําทันทีและมี
เงินเดือนที่เหมาะสม เหมือนทหารตํารวจจํานวนหนึ่งที่ได๎ทุน เชํนปีละ 100 
คน จะได๎มีคนเกํงมีความสามารถมาเรียนครูแตํไมํใชํ  เรียนครู 6 ปี   เพราะ
ส้ินเปลืองเงินทอง ดูตัวอยํางจากประเทศนิวซีแลนด๑ที่เรียนครู แคํ 3 ปี แตํสอน
ให๎มีคุณภาพได๎ และควรแบํงเป็นเอกตามรายวิชา มากกวํารายวัย เพื่อให๎เกิด
ความเช่ียวชาญ เงินเดือนครูต๎องเพิ่มให๎เพียงพอตํอการดํารงชีพ ลูกครูต๎อง
เรียนได๎ฟรีจริงถึงปริญญาตรี ยกคุณภาพคุณคําของครูเพิ่ม ในด๎านของการ
ประเมินวิทยฐานะของครู ควรประเมินจากผลการเรียนของตัวเด็กที่สอนมา
เป็นเครื่องช้ีวัด และครูอาจารย๑จํานวนมากสอบตกวิชาการฟัง กลําวคือมีทิฐิ
มากไมํรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา กํอให๎เกิดชํองวํางระหวํางครู
และเด็ก สังเกตได๎จากการที่เด็กสํวนใหญํจะรักครูที่รับฟังปัญหาของเด็ก
มากกวํา ปัญหาตํอมาในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนที่ดี การเอาขําวที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตเยาวชน เด็ก และคนทั่วไป ในแตํละ
สัปดาห๑มาเลําสํูกันฟัง แล๎วให๎พูดคุยถกเถียงกัน ถึงแนวทางในการป้องกัน ทํา
ให๎เกิดความคิดสร๎างสรรค๑ การคิดวิเคราะห๑ และแก๎ปัญหา ฯลฯ ปลูกฝังให๎
เด็กทําความดี เชํนการให๎เขียนบันทึกความดี หรือมีการการรํวมทํากิจกรรม
อาสาพัฒนาให๎สํวนรวม และในแตํละมหาวิทยาลัยควรมีการประเมินอัตรา
การวํางงานตกงานและได๎รับงานทําของนิสิตแตํละมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
แนวทางในการเข๎าศึกษาของนักเรียน ในด๎านของการศึกษาไทยจัดอยูํใน
อันดับที่33จาก47ประเทศ คะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาสํวนใหญํต่ํากวําร๎อย
ละ50  สาเหตุเกิดจากการที่เรียนวิชาส้ินเปลือง และต๎องตั้งใจเรียนตั้งใจสอบ
ทุกวิชา ซ่ึงสอดคล๎องกับปัญหาที่ 1 และ 2  ทําให๎ผู๎สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ
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ต่ํา คิดไมํเป็น แก๎ไขปัญหาไมํได๎  ทําให๎กลายเป็นแรงงานที่มีคุณภาพต่ํา 
เพราะการเรียนการสอนไมํได๎เน๎นคุณภาพให๎เทําเทียมกับการศึกษาของสากล
ทั้งนี้เพราะคุณภาพครูสํวนใหญํไมํได๎มาตรฐานและหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เน๎นวิชาและครูเป็นตัวตั้งไมํได๎ให๎ความสําคัญแกํผู๎ เรียน การเรียนการ
สอนไมํเช่ือมโยงกับชีวิตจริง เน๎นการทํองจํา แตํไมํเน๎นการคิดวิเคราะห๑และ
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑เทําที่ควร ปัญหาสุดท๎ายเกิดจากเรื่องการศึกษาที่
แยกตัวออกมาจากการดําเนินชีวิต ทําให๎ผู๎สําเร็จการศึกษาไร๎คุณภาพทาง
จริยธรรมขาดความภูมิใจในงานศิลปะและภูมิปัญญาไทย ซ่ึงเป็นอันตราย
อยํางยิ่งในความมั่นคงของชาติ  โชคร๎ายของการศึกษาไทยที่ถูกนิยามวํา
การศึกษาคือการทํองจําเพื่อสอบ และไมํสามารถประยุกต๑ได๎ในชีวิตประจําวัน 
แตํ ในความเ ป็นจริ งแล๎วทุ ก วิชาที่ ได๎ศึกษาสามารถป ระยุกต๑ได๎ ใ น
ชีวิตประจําวัน ขาดเพียงทักษะในการนํามาบูรณาการซ่ึงเด็กไทยไมํได๎รับการ
อบรมในเรื่องนี้   ทํานเจ๎าคุณธรรมปิฎกเคยพูดมานานแล๎ววําปัญหาของ
การศึกษาคือ การแยกสํวนระหวําง ‚ชีวิต‛ กับ ‚วิชา‛ ปัญหาคือสังคมไทยเอา
วิชาเป็นตัวตั้ง จินตภาพห๎องเรียน ก็คือครูถํายทอด นักเรียนรับฟัง (passive) นี่
เป็นการศึกษามิติเดียว-ทางเดียว แตํในความเป็นจริงมนุษย๑มีศักยภาพเป็นพหุ
มิติ แตํการเรียนด๎านเดียวทําให๎นําเบื่อ และไมํได๎ใช๎ทรัพยากรมาพัฒนามิติ
ความเป็นมนุษย๑ ซ่ึงจริงๆแล๎วต๎องการมิติรอบด๎าน เมื่อเป็นเชํนนี้ มานึกถึง
คุณภาพเยาวชนที่ทุกคนอยากเห็นแตํก็ไมํมีคําตอบ เพราะเรามองเห็นแตํ
การศึกษามิติเดียว 

ปัญหาของการศึกษาไทยมีมากมายดังนั้นควรจะรีบดําเนินการแก๎ไข
ให๎เร็วที่สุด เพื่ออนาคตของชาติไทย มีคนเคยกลําวไว๎วํา การศึกษาไทย
เหมือนลูํว่ิงปลายตีบ เด็กทั้งประเทศเหมือนกําลังว่ิงอยูํบนลูํว่ิงที่แขํงขันด๎าน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ แตํยิ่งว่ิงปลายลูํยิ่งตีบ เด็กสํวนใหญํพํายแพ๎ต๎อง
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หลํนออกจากลูํ มีน๎อยคนเทํานั้นที่ว่ิงชนะสภาพเชํนนี้บั่นทอนคุณภาพชีวิต
ของเด็กๆ ทุกคน ถ๎าวันนี้ถ๎าระบบการศึกษาไทยยังไมํเปลี่ยน ก็เดินหน๎าตํอไป
ไมํได ๎ 

 
ผลงานของ  ปาณิสรา วัฒนธัญญาการ  โรงเรียนศึกษานารี 
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การเรียนรู้จากความไม่รู้ เรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ดี ใช้ชีวิตให้ดี 

และกล้าที่จะออกไปเรียน(ชีวิต)นอกห้องบ้าง เพราะยิ่งเราคิดว่า

ตัวเองรู้มากเท่าใด ความคิดเก่า ความรู้เก่านั้น ก็จะก่อกําแพงขึ้นมา

ล้อมกรอบความคิดของตัวเราเอง มันจะทําให้เราไม่สามารถเปิดรับ

ความคิดใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมได้ การศึกษาควรจะมอบปีกให้เรา ไม่ใช่

โซ่ตรวนที่คล้องรัดความคิดและชีวิตของเราเอาไว้ 

ฉันเยาว์ ฉันเขลาฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย 
        เมื่อสามวันกํอน อันเนื่องมาจากสภาพการจราจรที่ติดขัด ฉันจึงมี

ความจําเปน็ต๎องเปลี่ยนรปูแบบการเดินทางจากการใช๎บริการขนสงํมวลชน 

มาเป็นการเดนิ เพื่อให๎ถึงจดุหมายได๎เร็วกวํา จากจุดเริ่มต๎นไปจนถงึจุดหมาย 

เป็นระยะทางจากการเริ่มต๎นถนนไปจนสุดถนนสายนั้น ด๎วยอากาศที่ร๎อน

ระบุ บวกกับใจที่ลอยไปถึงทีห่มายตั้งนานแล๎ว จึงทําให๎ฉนัรู๎สึกหงดุหงิดใน

ใจที่ยิง่เดนิเทําไหรํ ระยะของการก๎าวเท๎าก็ยิ่งส้ันลงไปเทํานัน้ และดูเหมือน

จุดหมายปลายทางยังหํางไกลมากทีเดียว                                               

ขณะที่สาวเท๎าเดินไปข๎างหน๎าอยํูนั่นเอง ตาของฉันก็ไปประจักษ๑เขา๎

กับแผํนป้ายขนาดใหญทํี่ติดประกาศอยูํบนรั้วโรงเรียนรัฐบาลช่ือดังแหํงหนึ่ง

ที่กําลังเดินผํานพอดี ป้ายนัน้ระบขุ๎อความพร๎อมรูปภาพ แสดงถึงนกัเรียนที่

สร๎างชื่อเสียงให๎กับโรงเรียนด๎วยการไปคว๎ารางวัลชนะเลิศการแขงํขันตอบ

ปัญหาวิชาการ พร๎อมกันนั้นยังมีป้ายแสดงนักเรียนที่สอบเรียนตํอได๎ใน
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มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ ฉันหยุดอํานป้ายนั้นอยํางช๎าๆ ชัดๆ ทุก

ตัวอักษร จนจบ แล๎วหันมามํุงมาเดินตํอไป  

ฉันกําลังคิดวํา จุดประสงค๑ของการเรียนรูข๎องเราไดผ๎ิดเพี้ยนไปหรอื

เปลํา อะไรคือจุดมุํงหมาย หรือผลสําเร็จของการศึกษาที่เราต๎องการ? หากการ

เรียนของเรายังเป็นการเรียนเพื่อนําความรู๎ไปสอบ สอบเพื่อรบัเกรด รับ

คะแนน รบัความดคีวามชอบจากคุณครูผู๎สอน จากนั้นเอาทั้งหมดไปสอบตํอ 

ไปยื่นเพื่อให๎เข๎าเรียนตํอมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝนัได๎ ฉันก็อยากให๎เราลองคิด

ทบทวนกันใหมอํีกสักครั้ง  

ในปจัจบุัน การเรียนในหอ๎งเป็นเพียงการสอนตามเนื้อหา ตาม

หลักสูตรที่ได๎วางรากฐานเอาไว๎เพื่อให๎เราไดเ๎รียน หลักสูตรเหลํานั้นสอนให๎

เราทํองจําสูตรตํางๆ ทางคณิตศาสตร๑ให๎มาก จําช่ือนายกของประเทศ

สหรัฐอเมริกาให๎แมํน จําเนื้อหาวิชาชีววิทยา เพื่อนํามาสอบแลกคะแนน 

ทั้งหมดทั้งมวลของการสอนนั้น สอนให๎เรา ‘รับ’ ข๎อมูลตํางๆ มากมาย ‘รับ’ 

ให๎เยอะ แล๎วนําไปใช๎สอบให๎มาก เพื่อที่คะแนนออกมาจะได๎คะแนนดีๆ และ

ได๎รับคําช่ืนชมจากครูผู๎สอน เป็นที่ยอมรับ (และบางครั้งเป็นที่ไมํยอมรับ) 

ของเพื่อน   

จะมีวิชาสักวิชาบ๎างไหมนะ ที่สอนใหเ๎ราเรียนรูท๎ักษะในการ

ดํารงชีวิต วิชาในการเป็นเพื่อนทีด่ี เป็นญาตทิี่ดี เป็นคนที่ดี หากคณุครู

ทั้งหลายชอบสอนในเรื่องของวิชาการ ฉันก็อยากให๎หันมาสอนด๎านสังคม 

และชีวิตกันบ๎าง หากคุณธรรมทั้งหลายจะถูกระบุไว๎ในแคํแบบเรียน แล๎วให๎
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นักเรียนอํานผํานๆ เพื่อนําเนื้อหามาใช๎สอบ คุณธรรมเหลํานั้นกค็งไมํตําง

อะไรกับกระดาษยบัยูํยี่แผํนหนึง่ที่พร๎อมจะถูกผลักทิ้งไปเมื่อใดก็ได๎ที่เจ๎าของ

ไมํต๎องการ  

บางครั้งฉนัเผลอคิดไปเองวําห๎องเรียนนั้นผลิตคนเห็นแกํตัวออกมา

มากมายทีเดียว ผลิตคนที่ทําทุกอยํางเพื่อให๎ตนเองชนะ เพื่อใหต๎นเองได๎มาซ่ึง

คะแนน และเมื่อชนะ เมื่อได๎คะแนนสูง ก็ได๎รับการเชิดชูจากคนรอบข๎าง (ที่

ตํางก็เป็นผู๎เข๎าแขํงขันเพื่อเข๎ารับคาํวํา ‘ชนะ’ เหมือนกัน) ยกตัวอยํางงํายๆ ก็

จากป้ายประกาศวํานักเรียนโรงเรยีนที่ฉันเดินผํานมาสักครูํนี้สอบตดิคณะ

แพทยศาสตร๑ ของมหาวิทยาลัยช่ือดัง เปน็ต๎น การแขํงขันนี้เองที่นาํมาซ่ึงวงจร

อัปลักษณ๑ที่วนเวียน ฉายให๎เห็นซ้าํๆ ที่นักเรียนต๎องพากันไปเรียนกวดวิชาทุก

วันเสาร๑ - อาทิตย๑ เรียนอยํางหนัก เพื่อนําเนื้อหาที่ ‘จําได๎’ มาสอบ สอบติด

แล๎วก็เข๎าเรียนตํอ แขํงขนักันเรียนตํอ เพื่อที่จะจบออกมา แขํงกันแยงํงานอีก

ครั้งในอนาคต กลายเป็นการแขํงขันทีดู่ไมํจบสิ้น และไมํมีที่ยืนใหค๎นทีเ่รียน

วิชาไมํเกํง แตํเรียนชีวิตเกํงเสียเลย 

แตํด๎วยสภาพสังคมในปัจจบุันนี้ ทําให๎ฉันต๎องย๎อนคิดอีกครั้งวํา

วิธีการโฆษณาโรงเรียนตัวเองนั่นยํอมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอยูํแล๎ว 

แตํหากคิดไปในอีกมุมหนึ่ง ส่ิงทีถู่กนํามาเสนอก็เป็นการสะท๎อนวธีิคิดของ

โรงเรียน และสังคมอยํูเหมือนกัน ฉันมาลองคิดดูอีกรอบวํา ถ๎ามีโรงเรียนสัก

แหํงโฆษณาวํา เด็กที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้ได๎เพื่อนเยอะมาก เพื่อนที่เปน็เพื่อน

ที่ดี และเพื่อนก็รักกัน ชํวยเหลือผูอ๎ื่นตลอดเวลา ฉันอาจจะสมัครเขา๎เรียนที่
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โรงเรียนแหํงนี้ เพราะอยากให๎คนรักฉัน เนื่องจากฉันเปน็เพื่อนที่ดี มากกวํา

อยากเป็นพนักงานเกํงๆ เงนิเดือนสูงๆ แตํไมํคํอยมีเพื่อน แตทํั้งนีท้ัง้นั้น คน

เกํงและดีก็มีปรากฏใหเ๎ห็น แตคํวามดีของคนๆ นัน้ อาจไมํเกี่ยวข๎องกับการ

เรียนการสอนในห๎องเรียนมากเทาํใดนัก กระนั้น ครทูี่ดี ที่มุํงสอนให๎นักเรียน

เป็นคนที่ดี ใช๎ชีวิตใหด๎ี ก็มีอยํูมากเชํนกัน หากแตํด๎วยปจัจัย และองค๑ประกอบ

หลายๆ อยําง ทําให๎การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ไมํเปน็ที่ยอมรบัมากเทําใด

นัก (ซ่ึงเป็นเรื่องที่นําเสียดายมาก)  

ฉันเหน็ด๎วยกับ พี่ก๐า – วีระกิจ อัชรีวงศ๑ไพศาล ที่เคยเตือนฉันไว๎วํา 

‘การศึกษาที่แท๎จรงิ’ ไมํใชํแคํการสอนให๎อํานออกเขียนได๎ ไมํใชํแคํการจํา

มาก แล๎วจะถือวําเป็นคนรู๎มาก การศึกษาทีด่ีนั้นจะต๎องทําให๎เรารู๎วําเราควรรู๎

อะไร ควรดูอะไร ควรฟังอยํางไร การศึกษาไมํใชํแคํการเรียนและจาํให๎มาก

เพื่อเอาไปสอบแลกคะแนน หรือเพียงเพื่อหวังจะได๎กระดาษแผํนเดยีวตอบ

แทนมาในนามปริญญาบตัรหรือวุฒิการศึกษา  

เพราะ ‘การศึกษาที่แท๎จรงิ’ จะต๎องไมํทําใหเ๎รากลายเป็นคนละโมบ

โลภมาก ไมํสอนให๎เรารักสบาย รักสนุก หรือทําทุกวิถีทางเพื่อใหต๎ัวเราเอง

เอาเปรียบคนที่มคีวามรู๎ด๎อยกวํา โดยเพิกเฉยตํอความถูกต๎องและศลีธรรมอัน

ดีงาม ฉันเข๎าใจวํา ‘คุณคําของคน’ ไมํได๎วัดคํากันที่ตัวเลขเงินฝากในบัญชี

ธนาคาร ไมํได๎อยูํที่รถราคาแพง กระเป๋าใบละสามแสน ไมํได๎อยูํที่ทรัพย๑สิน

มากมายที่เราครอบครอง  
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หากถามฉันวําการศึกษาในความหมายของฉันหมายถึงอะไร ฉันคดิ

วํามันคือการเรียนรูจ๎ากความไมํรู๎ เรียนรู๎ทีจ่ะเป็นคนที่ดี ใช๎ชีวิตใหด๎ี และกล๎า

ที่จะออกไปเรียน(ชีวิต)นอกห๎องบ๎าง เพราะยิ่งเราคิดวําตัวเองรู๎มากเทําใด 

ความคิดเกํา ความรู๎เกํานั้น ก็จะกอํกําแพงขึ้นมาล๎อมกรอบความคดิของตัวเรา

เอง มันจะทําให๎เราไมํสามารถเปดิรับความคิดใหมํๆ ทีด่ีกวําเดิมได๎ การศึกษา

ควรจะมอบปีกให๎เรา ไมํใชํโซํตรวนที่คล๎องรดัความคดิและชีวิตของเราเอาไว๎ 

ฉันกําลังสาวเท๎าเดินตํอไป จุดมุงํหมายปรากฏให๎เห็นแจํมชัดทีละ

น๎อยตรงหน๎า กํอนจะถึงที่หมายนัน้ ฉันบังเอิญนึกไปถึงกวีบทหนึ่งของ อ. 

วิทยากร เชียงกูล ที่ประพันธ๑เอาไว๎วํา 

       ดอกหาง นกยูง สีแดงฉาน บานอยูํ เต็มฟากสวรรค๑                    

คนเดิน ผํานไปมากัน  เขาด๎นดั้น หาส่ิงใด                  

ปัญญา มีขาย ที่นีห่รือ  จะแยํงซ้ือ ได๎ที่ไหน                  

อยํางที่โก๎ หรูหรา ราคาเทําใด  จะให๎พํอ ขายนา มาแลกเอา

ฉันมา ฉันเหน็ ฉันแพ ๎ ยินแตํ เสียงดํา วําโงํเงํา         

เพลงที่นี่ ไมํหวาน เหมือนบ๎านเรา        ใครไมํเข๎า ถึงพอ เขาเยาะเยย๎

นี่จะให๎ อะไร กันบ๎างไหม  มหาวิทยาลัย ใหญํโตเหวย

แม๎นทําน มิอาจให๎ อะไรเลย            วานนิ่งเฉย อยําบํน อยําโวยวาย

ฉันเยาว๑ ฉันเขลา ฉันทึ่ง  ฉันจึง มาหา ความหมาย               

ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย         สุดท๎ายให๎กระดาษฉันแผํนเดียว

มืดจริงหนอ สถาบัน อันกว๎างขวาง ปลํอยฉัน อ๎างว๎าง ขับเคี่ยว
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เดินหา ซ้ือปัญญา จนหน๎าเซียว              เทียวมา เทียวไป ไมํรู๎วัน

ดอกหาง นกยูง สีแดงฉาน  บานอยูํเต็ม ฟากสวรรค๑’        

เกินพอ ให๎เจ๎า แบํงปัน              จงเก็บกัน อยําเดิน ผํานเลยไป 

ผลงานของ นลินี  ฐิตะวรรณ  โรงเรียนสิริรัตนาธร (บางนา 

กรุงเทพฯ) 
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มันจะเป็นการดีมากเลย ถ้าอาจารย์ทุกท่านจะมาร่วมกันใช้

โจทย์เดียวกันแต่ให้ครอบคลุมหลายวิชา ให้นักเรียนทําการบ้าน

โจทย์เดียวกัน แต่ต้องคิดต้องตอบให้ครบทุกวิชา และควรเป็น

คําถามปลายเปิดเพื่อให้แสดงความคิดได้เต็มที่ 

บูรณาการอีกสกันิด ชีวิตจะดีขึน้ 

ชีวิตการศึกษาของผม ดําเนินมาอยํางเรียบงําย สบาย ๆ ตั้งแตํชั้น

อนุบาล ประถม แตํพอขึน้ชั้นมัธยม คําวําสบาย ก็หายไปจากชีวิตของผมและ

เพื่อนรํวมห๎อง                                                     

ครอบครัวของผมลงความเห็นพ๎องต๎องกันวํา ผมควรจะเรียนแบบ

สองภาษา (ENGLISH PROGRAM) ตํอในช้ันมัธยม เพื่อให๎ตํอเนื่องจากตอน

เรียนประถม ผมเพียรไปสอบที่โรงเรียนรัฐบาลที่มีการเรียนการสอนสอง

ภาษา ซ่ึงมีจํานวนคํอนข๎างน๎อย    เมื่อเทียบกับโรงเรียนทั่วไป จํานวนที่รับ

นักเรียนก็น๎อยตามไปด๎วย เชํน นกัเรียนจํานวน 650 คนสอบข๎อเขยีนจากวิชา

หลัก 4 วิชาคือ  เลข วิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ คัดเหลอื 240 คน

เพื่อสอบสัมภาษณ๑รอบ 2 แล๎วคัดเหลือเพียง 80 คน สํวนสํารองที่คะแนน

ลดหลั่นลงไปอีก 40 คน ต๎องมาสอบรวมกับนักเรียนทีจ่ะสอบเข๎าสายสามัญ

อีก 1 รอบ เมื่อสอบผํานแล๎วจงึจะมีสิทธิ์เข๎าเรียน ENGLISH PROGRAM 

ห๎องที่ 3 จะเห็นได๎วํา กวําจะได๎เรยีนแบบสองภาษานี้ไมใํชํเรื่องงํายเลย ผมจึง

คํอนข๎างภูมิใจกับความพยายามที่ผมถือวําประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 
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ในที่สุดผมก็ฝ่าฟันจนเข๎ามาเป็น 1 ใน 120 คนของห๎อง EP สัปดาห๑
แรกผํานไปกับการทําความรู๎จักเพื่อน การปรับตัวเข๎าหากัน ซ่ึงเปน็สัปดาห๑
เดียวเทํานัน้ทีผ่มและเพื่อนได๎ใช๎ชีวิตการเรียนแบบปรกติในห๎องนี้                                                                                                

พอขึ้นสัปดาห๑ที่ 2 เทํานั้นแหละครับพี่น๎อง การบ๎านและรายงานที่
อาจารย๑แตํละทํานมอบหมายให๎ทาํ ชํางมีปริมาณมากมายกํายกอง จนผมนึก
ไมํออกเลยครับ วําจะทําการบ๎านเหลํานี้ใหท๎ันตามที่กําหนดได๎อยํางไร ทุกวัน
เมื่อเลิกเรียนแล๎ว ผมต๎องรีบกลับบ๎านมาทําการบ๎าน ซ่ึงมีบางสํวนทําใสํสมุด
แบบฝึกหัดหรือชีท และมีอีกสํวนที่ทําสํงON LINE ทางอินเตอร๑เนท็ ทําแบบ
ยาวม๎วนเดียวจบตั้งแตํ 6 โมงเยน็ ไปจนถึงเที่ยงคืน นี่คือแบบเร็วทีสุ่ดแล๎ว 
เพราะสํวนมากผมต๎องทําถึงตี 2หรือตี 3 ผมและเพื่อนต๎องทําตัวเปน็นกฮูก
ตอนกลางคืน และเป็นหมีแพนด๎าขอบตาดําตอนเช๎าไปโรงเรียน เปน็อยํางนี้
ติดตํอกันประมาณเกือบ 1 เดือน จนพวกเราได๎มาประชุมกันเพื่อแก๎ไขปัญหา
ชีวิต และก็ได๎ข๎อสรุปวํา พวกเราจะต๎องจับมือสามัคคีกัน โดยการแบํงงานกัน
ทํา กลุํมนี้ทําการบ๎านสังคม กลุํมนี้ทําเลขข๎อ 1-10 อีกกลํุมทําข๎อ 11 – 20 กลํุม
อื่นที่เกํงวทิยาศาสตร๑ก็รับหน๎าที่ไป แล๎วตอนเช๎าเราก็มาแบํงปนัความรู๎ซ่ึงกัน
และกัน หรือทีเ่รียกกันทั่วไปวําลอกกันนั่นเองครับ แตํพวกเราก็ศึกษาทําความ
เข๎าใจที่มาที่ไปของคําตอบไปด๎วยในระหวํางที่แชร๑ความรู๎กันนะครับ แถมยัง
มีการดัดแปลงปรับปรุงวิธีการเขยีน วิธีการคํานวณนิดหนํอย เพื่อให๎เกิดความ
หลากหลาย   

ดังนั้นพวกเราจงึเรียนรู๎เรื่องและเข๎าใจการบ๎านที่ทํา ถึงแม๎วําบางขอ๎
จะไมํได๎ทําเองก็ตาม แตํไมํวําผมและเพื่อนจะทําการบ๎านกันดึกดืน่ขนาดไหน 
ปริมาณการบ๎านก็ดูเหมือนจะทําไมํมีวันหมด ราวกับวําอาจารย๑ทํานพยายาม
สอนให๎เราเข๎าใจคําวํา INFINITY อยํางลึกซ้ึง การบ๎านเกําทําสํงไป การบ๎าน
ใหมํก็มีเข๎ามาไมํขาดสาย เหมือนกับโรงงานที่มีคําส่ังซื้ออยํางตํอเนื่อง แถมยัง
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มีออเดอร๑เฉพาะกิจ ออเดอร๑ในชํวงเทศกาลพิเศษ เด็กนักเรียนอยํางพวกผม
รู๎สึกเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานอยํางหามรุํงหามค่ํา แถมท๎ายด๎วยการทํา
ลํวงเวลาทุกคืน 

แตํถึงแม๎การบ๎านจะมากขนาดไหนก็ตาม พวกเราก็เคารพรักอาจารย๑
ทั้งไทยและตํางประเทศนะครับ เพราะอาจารย๑ที่สอนเราทุกคนคํอนข๎าง
ทันสมัย อาจารย๑ใหค๎วามเอ็นดูพวกเราเหมือนลูกหลานและพูดจาภาษา
เดียวกัน แม๎วําอาจารย๑บางคนจะสอนมานานจนใกล๎เกษียณก็ตาม 

เมื่อถึงเวลาต๎องไปสอบเข๎าช้ัน ม.4 ผมและเพื่อนกเ็หมือนกับเด็กม.
ต๎นทุกคนแหละครบั พากันไปสมัครสอบเข๎าโรงเรียนดังที่ได๎ชื่อวําเป็น
โรงเรียนมัธยมปลายอันดับ 1 ของประเทศ เมื่อประกาศผลสอบหลังจากสอบ
ไปแล๎วเพียง 3 วัน ผลปรากฏวํานกัเรียนEP ห๎องผม 19 คนสอบตดิโรงเรียนนี้
จากทั้งหมด 40 คน ซ่ึงผมคิดวํานี่เป็นตัวเลขที่นําพอใจ ขอบพระคณุอาจารย๑ที่
เคี่ยวเข็ญพวกเรา 

ตลอดเวลาระยะการเรียนม.1 – ม.3 จากการวิเคราะห๑เชิงลึกของผม 
การเรียนการสอนแบบ ENGLISH PROGRAM มีผลดีมากกวําผลเสียอยําง
แนํนอน เพื่อนของผมสํวนมากสามารถฟังภาษาอังกฤษเข๎าใจไมํวําจะเปน็
สําเนียงอเมริกัน อังกฤษ ออสเตรเลีย หรือแม๎แตํอินเดีย จีน สามารถดูหนังฝรั่ง
เข๎าใจได๎โดยไมํต๎องอํานคําแปลภาษาไทย รวมถึงฟังเพลงฝรั่งเข๎าใจเกือบทั้ง
เพลง ในขณะเดียวกัน เราก็เขียนกลอนส่ีสุภาพ ขับเสภาได๎ เขียนบทความ
ภาษาไทยอยํางมีระบบได๎ไมํแพ๎กัน เลขคณิตและวิทยาศาสตร๑ก็ไมํเป็นรอง
ใคร เพียงแตํวํา ควรจะมีการบูรณาการให๎นักเรียนไมํต๎องทําการบ๎านหามรุํง
หามค่ําทุกคนื  

ผมสังเกตเห็นวํา อาจารย๑มักยกหรืออ๎างอิงเหตุการณ๑ที่กําลังเป็นขําว
ในขณะนัน้ขึน้มาเปน็โจทย๑หรอืหัวข๎อ มันทําให๎เด็กนักเรียนต๎องอํานโจทย๑ซ้ํา 
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ๆ กันหลายวิชา แล๎วแตํวําอาจารย๑สอนวิชาอะไรก็จะต๎องคําตอบและวิธีการ
แตกตํางกันไป มันจะเป็นการดีมากเลย ถ๎าอาจารย๑ทุกทํานจะมารํวมกันใช๎
โจทย๑เดียวกันแตํให๎ครอบคลุมหลายวิชา ให๎นักเรียนทําการบ๎านโจทย๑เดียวกัน 
แตํต๎องคดิต๎องตอบให๎ครบทุกวิชา และควรเป็นคําถามปลายเปดิเพือ่ให๎แสดง
ความคิดไดเ๎ต็มที่ เชนํ  

- มหาอุทกภัย 2554 นี้เกดิมาจากสาเหตุอะไรบ๎าง 
- จะมีวิธีการป้องกันอยํางไรบ๎าง ในกรณีเป็นเจ๎าของบ๎าน และ

ในกรณีเป็นผู๎มีอํานาจหน๎าที่รบัผดิชอบ 
- นําเสนอโครงการฟื้นฟูหลังน้ําลด 
- ให๎นักเรียนบอกความเสี่ยงของโรคตําง ๆ แกํคนและสัตว๑ที่

อาจจะมากับน้ําทํวม 
- น้ําจากภาคเหนอืลงจากภาคกลางใช๎ความเร็ว 5 กม./ชม. โดย

ไมํมีส่ิงกีดขวาง ระยะทาง 185 กิโลเมตร เมื่อไหลลงมาจํอ
ปริมณฑล หมูํบ๎านทําใหค๎วามเร็วลดลง8% ถนนทําให๎
ความเร็วลดลง 5% ถ๎ามวลน้ําต๎องเดินทางผําน 150 หมูํบ๎าน 
ถนน 15สาย น้ําจะมาถึงกรุงเทพภายในกี่วัน รัฐบาลจะเอาอยูํ
หรือไมํ  
 

จะเห็นได๎วําจากโจทย๑เดียวกัน เราสามารถกําหนดให๎นักเรียนได๎ใช๎
พื้นความรู๎จากทุกวิชาได๎ การบูรณาการแบบนี้ นําจะเกิดประโยชน๑ตํอนักเรียน
ในแงํที่วําประหยดัเวลาในการอํานโจทย๑ เป็นโอกาสที่จะไดค๎ิดแกป๎ัญหาอยําง
ตํอเนื่องตัง้แตํตน๎จนจบ เปน็การฝกึให๎คดิและมองปญัหาอยํางเป็นระบบ รวม
ไปถึงการคิดเผื่อถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได๎  
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ผมขอเสนอใหผ๎ู๎ใหญใํนวงการศึกษา สํงเสริมการเรียนการสอน
แบบสองภาษา อยําคิดถึงเฉพาะเด็กกรุงเทพนะครบั เด็กทุกคนในประเทศนี้
ควรได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมกัน อาจจะเริ่มโครงการที่
กรุงเทพและปริมณฑลกํอน แล๎วขยายออกไปใหท๎ั่วถึงทุกภูมิภาค เพื่อให๎
เด็กไทยเรามีโอกาสฝึกใช๎ภาษาให๎มากขึ้น ประโยชน๑ของภาษาอังกฤษ ไมํใชํ
เพียงแคํไว๎ดูหนังฟังเหลง แตํยังหมายถึง การเปิดประตูออกสํูโลกกว๎าง อยํา
ยอมให๎อุปสรรคทางภาษามาปดิกั้นความรู๎จากตํารับตําราวิชาการที่ทันสมัย
ของตํางประเทศ ทุกวันนี้ความรู๎มอียูํรอบตัวเรา แคํสืบค๎นจากอินเตอร๑เน็ท 
เพียงแคํเรามีเครื่องมือทางภาษา เราก็สามารถรู๎ทุกเรื่องที่ต๎องการได๎ไมํยาก 
ลําพังการศึกษาแบบสามัญที่มีชั่วโมงให๎อํานภาษาอังกฤษเนน๎ไวยากรณ๑ ฝึก
พูดเล็กน๎อย ไมํเพียงพอทีจ่ะทําใหเ๎กิดทักษะ เพราะภาษาเปน็สิ่งที่ตอ๎งฝึกพูด
ฟังอํานเขียนควบคูํกันไปและใชบ๎ํอย ๆ โดยเฉพาะในเด็กเล็กควรจะได๎ฝึกพูด
และฟัง จนกลายเปน็สิ่งที่เขาคุน๎เคย พูดและฟังแบบอัตโนมตัิราวกับเปน็ภาษา
แมํ เมื่อขึ้นชั้นประถมจึงมาเรียนไวยากรณ๑ เรียนรู๎รูปประโยค แตํทกุวันนี้ เรา
ทําตรงข๎าม เด็กอนุบาลต๎องเรียนเขียนคําศัพท๑แบบทํองจํา พอโตขึน้ต๎องเสีย
เงินเรียนการฝึกออกเสียงจากอาจารย๑ตํางประเทศ ซ่ึงดเูหมือนจะยากเพราะลิ้น
แข็งเสียแล๎ว นําเสียดายโอกาสของเด็กไทยที่ถูกจัดโปรแกรมไมํเหมาะสมกับ
ศักยภาพการเรียนรู๎ของแตํละชํวงวัย 

วิธีการสอนก็เชํนเดียวกัน ตอนผมเรียนประถม ครูฝรัง่ผมไมํได๎สอน
หนังสือเลยครับ ทุกวันคุณครูชวนเลํนเกมหลากหลาย หนึ่งในเกมที่พวกเรา
ชอบกันมากคือ คุณครใูห๎นักเรียนแขํงกันตอบคําถามเลขบ๎าง คําศพัท๑บ๎าง ใคร
ตอบถูกได๎เดนิขึน้หน๎า 1 ก๎าว ถ๎าใครเดนิถึงหน๎าห๎องแตะกระดานกอํนก็จะ
เป็นผู๎ชนะ เพื่อน ๆ ก็ปรบมือให๎ สนุกมากเลยครับ ตื่นเช๎ามาทุกวันอยากรีบไป
เลํนเกมเดินหน๎าแตะกระดานที่โรงเรียน เกมประจําสัปดาห๑คือการให๎นักเรียน
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สะสมดวงดาวตั้งแตํวันจันทร๑ ไปจนถึงเยน็วันศุกร๑ แล๎วมานับดูใครได๎ดาว
มากสุด คนนั้นก็จะได๎ดาวดวงใหญํไปครอง คุณครูก็มักจะมีขนมอรํอย ๆ มา
เป็นรางวัล  ทัศนคติที่ดตีํอการเรียนขึ้นอยูํกับวิธีการสอนด๎วยนะครบั มันทํา
ให๎พวกผมรู๎สึกวํา การเรียนเป็นเรือ่งสนุก อยากเรียนรู๎เพิ่มมากขึ้นไมํวําจะเพื่อ
แขํงกับเพื่อนหรือเพื่อรางวัลก็ตาม 

อีกไมํกี่ปีพวกเราก็จะกลายเป็นประชาคมอาเชี่ยนแล๎ว ระบบ
การศึกษาควรจะได๎รับการพัฒนาเพื่อเตรียมตัวให๎พร๎อม ถ๎าประเทศไทยยังอยูํ
เฉย ประเทศอืน่ทีเ่ขามีความพร๎อมมากกวําก็จะเดินแกมว่ิงไปข๎างหน๎า 
ประเทศที่เคยอยํูข๎างหลังเราก็อาจจะแซงขึน้หน๎าได๎ ทิ้งให๎เรามองตามหลังเขา
ตาปริบ ๆ แถมกินฝุน่ทีเ่ขาทิง้เอาไว๎ให๎ พร๎อมกับคิดเสียดายอยํูในใจวํา ทําไม
ตอนนั้นเราไมํคิดเปลี่ยนแปลง ขออยําให๎ประเทศไทยเป็นเชํนนัน้เลยครับ  
     

ผลงานของ ธิตินัย อารีรัตน๑  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 227 ถนน
พญาไท ปทุมวัน กทม 
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หากไม่วิเคราะห์ปัญหารอบด้านและหาแนวทางแก้ไขที่

ถูกต้อง การศึกษาของไทยก็อาจจะดิ่งสู่เหวลงไปอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่

ข้าพเจ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยในอนาคต 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

การเอ๐ยการศึกษา  จะพัฒนาหรือจะฆําชีวิตฉันจะพาสํู

ปลายสายรุ๎งพุํงสูงพลัน            หรือผลักฉันสํูก๎นเหวเลวโงํงมคณุภาพ

การศึกษาพาตกต่ํา                ความเหลื่อมล้ําได๎ทําให๎ใจขืน่ขม

การศึกษาดั่งนาวาที่ใกลจ๎ม             รอวันลํมหรือระดมชํวยกันพาย 

    ธนาคาร  มีสุข  ประพันธ๑ 

จากบทกลอนข๎างต๎นที่ข๎าพเจ๎าประพันธ๑ขึ้นได๎สะท๎อนให๎เห็นถึง

ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยในปจัจบุัน ซ่ึงนบัวันอํอนแอลงไปเรื่อยๆ 

สาเหตุก็เพราะคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ํา  การขาดเอกภาพทางด๎านนโยบาย

การศึกษา การขาดบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการขาดบคุลากรที่มี

ประสิทธิภาพในการศึกษา ซ่ึงปญัหาทั้งหมดล๎วนเป็นตัวบั่นทอนคุณภาพ

การศึกษาไทยให๎ลดน๎อยถอยลง แล๎วเราในฐานะนักเรียนผู๎ต๎องการศึกษา

แสวงหาความรู๎ จะยอมใหป๎ัญหาเหลํานี้มาเปน็อุปสรรคในการเรียนรู๎และพาเรา

ไปสํูยุคแหํงความด๎อยทางการศึกษาหรือ 



64 
 

 

เมื่อลองมองย๎อนไปในระบบการศึกษาไทยในสมัยกํอนจะเห็นวํา ใน

สมัยกํอนนั้นพํอและแมํจะทําหนา๎ที่เป็น ‚คร‛ู ผู๎สั่งสอนลูก โดยมํุงสอนความรู๎

ที่เปน็ประโยชน๑ เพื่อทีจ่ะสามารถนําไปใช๎ได๎อยํางแทจ๎ริง  กลําวคือ พํอแมํมี

อาชีพอะไรก็มักจะส่ังสอนอาชีพนั้นใหแ๎กํลูกของตนเอง  เชํน พํอแมํมีอาชีพ

เป็นเกษตรกร ก็จะสอนวิชาเกษตรกรให๎กับลูกๆของตน เพื่อที่ลูกๆจะได๎มี

วิชาชีพติดตัวไปทํามาหากินได๎ในอนาคต ในการสอนอาชีพก็คอยแนะนําทักษะ

ตํางๆ ให๎กบัลูกอยํางใกล๎ชิด สํวนลูกนั้นก็ได๎ลงมือปฏบิัติงานจริง ภายใต๎

สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ และเมื่อลูกมีปัญหา พํอและแมํก็จะให๎

คําแนะนํากับลูกเป็นรายบุคคล หรือ นําลูกไปฝากไว๎ที่วัดหรือสํานักตํางๆ ซ่ึง

นอกจากจะไดเ๎รียนสรรพวิชาตํางๆแล๎ว ก็ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมไปในตัวด๎วย 

ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยเริ่มมีระบบโรงเรียน โดยทรง

จัดตั้งมหาดเล็กหลวงเพื่อเตรียมคนเปน็ข๎าราชการ ตั้งแตํนั้นมา ชาวไทยก็ถือวํา 

การศึกษานั้นเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง

หรือบุตรธิดาให๎สูงขึ้น  ชาวไทยมีทัศนคตทิี่ดีตํอการศึกษามาก พํอและแมํจะสํง

ลูกให๎เข๎าไปสูํระบบโรงเรียนและสํงเสียลูกๆให๎ไดเ๎รียนสูงๆ  เมื่อเริม่มีระบบ

โรงเรียน  นักการศึกษาในสมัยนัน้ก็รับแนวคดิการจัดการหลักสูตรตะวันตกเข๎า

มามีอิทธิพลตํอการศึกษาไทยเปน็อยํางมาก  การสอนได๎เปลี่ยนจากการสอน

แบบเดิมที่มุงํสอนใหน๎ําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางแทจ๎ริง  จากเดิมมีครู

สอนลูกศิษย๑เพียง ๒-๓ คน เปลี่ยนมาเป็นการสอนที่มีครูยืนอยูํหนา๎ช้ันเรียนให๎

นักเรียน ๓๐-๔๐ คน นั่งฟังภายในห๎องส่ีเหลี่ยมและคอยจดตามคําสอนได๎

กลายเป็นภาพที่ติดแนนํมาจนถงึปัจจุบนัจนยากทีจ่ะลบเลือน 
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การศึกษาที่ตัวข๎าพเจ๎าต๎องการนั้น ข๎าพเจ๎าต๎องการการศึกษาที่

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ  การเรียนไมํมีการเหลื่อมล้ํา ทุกคนมีสิทธิเทํา

เทียมกัน มีเงนิกู๎ยืมทางการศึกษา มีเงินทนุคอยสนบัสนุนนักเรียนทีข่าดแคลน  

สถานศึกษาได๎รับงบประมาณและปัจจัยในการพัฒนาที่เหมาะสม อีกทั้งการ

เรียนต๎องพัฒนาไปควบคูํกับคุณธรรมและจริยธรรม และส่ิงที่สําคญัที่สุดคือ มี

การปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน 

แตํหากย๎อนกลับมาดูภาพการศึกษาไทยในปัจจุบนัแล๎ว การศึกษาของ

ไทยก็เปรียบเสมือนกับคนไข๎โรคมะเร็ง ที่ถูกเนื้อร๎ายหรืออปุสรรคที่บั่นทอน

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา กัดกินไปทีละเล็กทีละน๎อย ซ่ึงหากปลํอยไว๎

ตํอไป เนื้อร๎ายก๎อนนีจ้ะกัดกนิและทําลายระบบการศึกษาที่มคีุณภาพของไทย

ไปจนหมดส้ิน ฉะนั้นถึงเวลาแล๎วที่พวกเราต๎องรํวมใจกันปฏิวัติการศึกษาไทย 

โดยการผําเอาเนื้อร๎ายเหลํานี้ให๎หมดไปจากการศึกษาไทยเนื้อร๎ายทีก่ําลังกัดกิน

ระบบของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาไทยมี    ๘  ชนิด  ซ่ึงได๎แก ํ

๑. เนื้อร๎ายของความไมํตระหนักในหน๎าที่ของบคุลากรทางการศึกษา 

กลําวคือ ในปัจจุบนั บุคลากรทางการศึกษาสํวนใหญํ ไมํคํอยจริงจงัในอาชีพ

และหน๎าทีข่องตน หวังเอาประโยชน๑เสียเป็นสํวนใหญํ วิธีการที่จะกําจัดเนื้อร๎าย

ชนิดนี้ ก็คือ การปลูกฝังจิตสํานึกให๎รักและยึดมัน่ในหน๎าที่อยํางจรงิจัง   มีการ

กําหนดบทลงโทษขั้นเด็ดขาด กับผู๎ที่ขาดความรับผิดชอบในด๎านงานการศึกษา 

อีกทั้งมีการจัดบัญชีเงินเดือนให๎สูงขึ้น สําหรับผู๎ที่อทุิศตนเพื่อการศกึษาอยําง

แท๎จริง 
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๒. เนื้อร๎ายของความเหลื่อมล้ํา  ซ่ึงความเหลื่อมลํ้าในที่นีห้มายถึง 

การได๎เปรียบเสียเปรียบระหวํางผูเ๎รียนที่มีฐานะดี และผูเ๎รียนที่ฐานะยากจน 

ซ่ึงจะเห็นได๎ชัดถึงความรู๎และความสามารถ กลําวคือ ผู๎เรียนที่มีฐานะดี 

สามารถเลือกซ้ือหนังสือตามที่ตนสนใจ  มีส่ืออิเล็กทรอนิกส๑มากมายให๎ได๎

ศึกษาคน๎คว๎า  อีกทั้งสามารถเข๎าเรียนพิเศษในสถาบนักวดวิชาดังๆ ตํางที่มี

ราคาแพง ซ่ึงผิดกับผูเ๎รียนที่มีฐานะยากจน คือ ผูเ๎รียนฐานะยากจนไมํมีโอกาส

ที่จะเลือกซ้ือหนังสือทีต่นสนใจ ไมํมีส่ืออิเล็กทรอนิกส๑ให๎ไดศ๎ึกษาค๎นคว๎า  

ไมํสามารถที่จะไปเรียนพิเศษในสถาบันกวดวิชาแพงๆได๎ ซ่ึงภาพเหลํานี้เป็น

ส่ิงสะท๎อนทีท่ําใหเ๎หน็ปัญหาของการศึกษาอยํางเดํนชัด ข๎าพเจ๎ามีความเห็นวํา 

ควรจะให๎โอกาสผู๎เรียนที่ยากจน โดยทางรัฐสนับสนนุทนุการกู๎ยืมเงินเรียน

ให๎มากขึ้น และองค๑กรตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา ก็ควรจัดหาทนุการศึกษา

เพื่อมาสนับสนุนผูเ๎รียนฐานะยากจนให๎มากย่ิงขึ้น เพื่อที่ผูเ๎รียนเหลาํนั้นจะมี

โอกาสได๎รับการเรียนรู๎ เทําเทียมกับผู๎อื่นในสังคมโดยไมํเกิดความเหลื่อมล้ํา 

ได๎เปรียบหรือเสียเปรียบแตํอยํางใด 

๓. เนื้อร๎ายของการขาดปจัจัยสนบัสนุน  ในทีน่ี้คือ การที่สถานศึกษา

ขาดปจัจัยสนบัสนุน ทางด๎านบคุลากร และ งบประมาณที่เหมาะสม  ซ่ึงใน

ปัจจุบนันี้จะเห็นได๎วํา เมื่อไมํมีเงนิ ไมํมีงบประมาณ ก็ไมํสามารถดําเนินการ

พัฒนาอะไรได๎   ข๎าพเจ๎าจงึมีความเห็นวํา การศึกษาไทยนัน้ยังต๎อง

การงบประมาณที่มากพอสมควรในการพัฒนาบคุลากรทางการศึกษาให๎มี

คุณภาพ และงบประมาณในการพัฒนาส่ือการสอนให๎ก๎าวหน๎ามากย่ิงขึ้น  

ดังนั้นวิธีการอันเหมาะสมที่จะสามารถจะสนองตํอความต๎องการนีค้ือ   การ
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รีบเรํงหามาตรการแนวทางในการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ  มี

การเพิ่มงบประมาณ และใช๎งบประมาณให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อยํางเชํน 

การพัฒนาห๎องเรียนไอที โดยมีนกัเรียนหนึง่คนตํอคอมพิวเตอร๑หนึ่งตัว เป็นต๎น 

ทั้งนี้นอกจากจะเกิดผลดตีํอตัวผู๎เรียนแล๎ว ยังสํงผลใหป๎ระเทศเกิดการพัฒนา

ตามมาในภายหลังอีกด๎วย 

๔. เนื้อร๎ายของนักเรียนและนักศกึษาขาดคุณภาพ  อยํางไรก็ตามหาก

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงสักแคํไหน แตํถ๎านักเรียน นักศึกษา ไมํ

สนใจ ไมํเอาใจใสํ  การศึกษาที่มปีระสิทธิภาพก็ไมํสามารถที่จะเกิดขึ้นได๎ ดัง

นั่นข๎าพเจ๎าจึงมคีวามเหน็วํา ควรมีวิธีการที่สําคัญ ในการพัฒนาผู๎เรียนใหเ๎กิด

ประสิทธิภาพ สามารถรับรู๎ และเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ได๎เรือ่ยๆ โดยไมํ

ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก๎ว  หรือ แก๎วน้ําก๎นรั่ว วิธีดังกลําวคือ การดูแลกวดขัน

นักเรียนนักศึกษาให๎มากขึ้น อีกทัง้ควรมีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให๎ถึง

ระดับมาตรฐาน มีการจดัหาอาจารย๑ผู๎มีความสามารถและรับผิดชอบดูแล  ทั้งนี้ 

หากตัวผู๎เรียนมคีุณภาพและความพร๎อมในการรับความรู๎ใหมํๆแล๎ว ข๎าพเจ๎าคดิ

วํา อนาคตระบบการศึกษาไทยของเรา ต๎องข๎ามพ๎นจุดวิกฤติตรงนีไ้ปได๎และจะ

ไมํคืนสูํสภาพเดิมที่เลวร๎ายเชํนนีอ้ยํางแนํนอน 

๕. เนื้อร๎ายวัฒนธรรมและจริยธรรมเสื่อมทรามลง ทํานลองคิดดูสิวํา

หากนักเรียนทุกคนมคีวามเกํงและฉลาด แตํกลับกลายเป็นโจรปลน๎ฆํา  หรือ

หลอกโกงกินผู๎อื่น ประเทศชาตจิะเกิดความโกลาหลมากน๎อยเพียงใด คํานิยม

ในเรื่องการเรียน ทีเ่น๎นเอาแตํความรู๎ เอาชนะผู๎อื่น จนลืมไปวํา ส่ิงที่สําคัญที่สุด
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ในการอยูํรํวมกับผู๎อื่นหาใชํสติปญัญาที่ชาญฉลาด หรือ การเอาชนะผู๎อื่น แตํส่ิง

นั้นคือ คุณธรรมและจริยธรรม  ขา๎พเจ๎าคิดวํา การศึกษานั้นไมใํชํเพยีงแตํ ศึกษา

เฉพาะวิชา เชํน คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ ภาษาอังกฤษ แตํการศึกษานั้น 

สามารถศึกษาได๎ถึง ทักษะการดํารงชีวิตรํวมกับผู๎อื่น  ทักษะการประพฤติ

ปฏิบตัิตนให๎อยูํในกฎระเบียบของสังคมที่ได๎กําหนดไว๎ ฉะนั้นส่ิงที่สําคัญใน

การที่จะชํวยพัฒนาการศึกษาให๎ควบคูํไปกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

คือ การกําหนดวิชา ศาสนา จริยธรรม เป็นวิชาแกนบังคับ อีกทัง้ผูป๎กครองและ

ครูต๎องชํวยกันดูแลความประพฤติของผูเ๎รียน ทัง้ทีบ่๎านและสถานศึกษา โดยการ

ปรึกษาหาแนวทางในการชํวยเหลือ หากผู๎ศึกษากระทําความผิด ก็ควรชํวยเหลือ

โดยหาวิธีการแก๎ไข แตํถ๎าหากผู๎ศกึษาทําความดีอยูํแล๎ว ก็ควรสํงเสริมตํอไป 

๖. เนื้อร๎ายของการทจุริตคอรัปชัน่ทางการศึกษา ในที่นี้กลําวถึงเรือ่ง

การบริหารจดัการเงินที่ไมํโปรํงใส และไมํยุติธรรมของบุคลากรทางการศึกษา 

ซ่ึงในปจัจบุันนี้ บุคลากรทางการศึกษาสํวนใหญํไดเ๎หน็เรื่องของการศึกษาเปน็

เรื่องของธุรกิจเงนิทองไปเสียแล๎ว ฉะนั้น การศึกษาในอนาคตที่ข๎าพเจ๎าอยากจะ

เห็นคือ บคุลากรทางการศึกษาทุกคนอุทศิตนเพื่อการศึกษาอยํางแทจ๎ริงไมํโกง

กินงบประมาณที่จะใช๎ในการพัฒนาการศึกษา วิธีที่จะสามารถหยุดยั้งปัญหานี้

ได๎คือ มีคณะกรรมการที่โปรํงใส และยุติธรรมคอยดําเนินการตรวจสอบอยูํ

ตลอด และที่สําคัญไมํควรให๎นักการเมืองบางคนทีเ่ห็นแกํเงินเข๎ามาบริหารรํวม 

๗.เนื้อร๎ายของหลักสูตรการเรียนการสอนและคํานิยมในการสอนที่

ล๎าสมัย  ส่ิงที่เป็นอปุสรรคในการเรียนการสอนในสมัยปจัจบุันคือ หลักสูตรการ



69 
 

 

เรียนการสอนที่ไมํทนัสมัย ยึดติดอยูํกับคํานิยมเดิมๆคือ เรียนแตใํนห๎อง จด

ความรู๎ตามที่ผู๎สอนได๎สอน  และคํานิยมที่วําผู๎สอนต๎องมีความรู๎มากกวําผู๎เรียน 

ซ่ึงข๎าพเจ๎าเห็นวําเปน็คํานิยมที่ผดิ เพราะ คนเรานัน้สามารถแลกเปลี่ยนความรู๎

ซ่ึงกันและกันได๎ คงไมํมีผูใ๎ดในโลกนี้จะรู๎ไปเสียหมดในทุกเรื่อง ฉะนั้นการ

ปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอน และคํานิยมในการสอนนั้น

สําคัญเป็นอยํางยิง่ ข๎าพเจ๎าจึงเสนอแนะวิธีการเพื่อที่จะสามารถปรบัปรุงและ

แก๎ไขอุปสรรคเหลํานี้ให๎หมดไปนั่นก็คือ  จัดให๎มีการเรียนการสอนพร๎อม

เทคโนโลยีทีท่ันสมัย โดยเฉพาะผู๎สอนนั้นต๎องมีความรู๎และประสบการณ๑สูง จึง

จะสามารถถํายทอดความรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางเต็มที่ และ มีการระดมความคดิ

จากครูทั่วประเทศอยํางทั่วถึง ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ใหมํ ที่ไมํยึดตดิในคํานิยมเดิมๆ เพื่อที่ผู๎เรียนและผู๎สอนจะสามารถเรียนรู๎ไป

ด๎วยกันอยํางเต็มที ่

๘. เนื้อร๎ายของการปฏิรปูการศึกษาที่ไมํชัดเจน   ประเทศไทยของเรา

นั้น ได๎มีการปฏิรปูครัง้ใหญํ โดยเริ่มจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี

พุทธศักราช ๒๕๔๐ และตํอมามีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ

ขึ้นมาครัง้แรก ซ่ึงได๎ประกาศใช๎เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมุํงหวังวํา

การศึกษาของไทยจะไดร๎ับการปฏิรูปในทุกมิติ ไมํวําจะเป็นระบอบโครงสร๎าง

การบริหาร การกระจายอํานาจ ตลอดจนการปฏิรูปการเรียนรู๎ อันเป็น

สาระสําคัญ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรยีมความพร๎อมให๎กับสังคมไทยเขา๎สํูยุคใหมํ 

โดยมุํงสร๎างบคุลากรที่มีประสทิธิภาพสูงที่เพียบพร๎อมไปด๎วยสติปญัญา                     
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แคคํวามสามารถ ที่จะนําประเทศให๎อยูํรอดในสังคมใหมทํี่มีความรู๎เป็น

ปัจจัยพื้นฐานในด๎านตํางๆ   

แตํทวํา นับจากการประกาศใช๎กฎหมายเหลํานี้ ข๎าพเจ๎าเห็นวํา 

การศึกษาในไทยนั้นยังคงเต็มไปด๎วยปัญหา คุณภาพทางการศึกษาต่ําลงอยําง

ตํอเนื่อง บุคลากรมนษุย๑ที่ด๎อยประสิทธิภาพลง  อีกทั้งโครงสร๎างทีไ่ด๎ปฏิรปูไป

แล๎วก็ดูเหมือนใช๎ไมํได๎ จนกระทัง่มีกระแสผลักดันให๎เกิดการปฏิรปูการศึกษา

รอบที่ ๒ ซ่ึงข๎าพเจ๎าเห็นวําเป็นส่ิงที่จําเป็น  แตํการปฏิรูปรอบสองนี้ หากไมํ

วิเคราะห๑ปัญหารอบด๎านและแนวทางแก๎ไขที่ถูกต๎อง การศึกษาของไทยก็อาจจะ

ดิ่งสูํเหวลงไปอีก ซ่ึงเป็นส่ิงที่ข๎าพเจ๎าไมํอยากให๎เกิดขึ้นกบัการศึกษาไทยใน

อนาคต 

ฉะนั้น การที่เราจะตดัเนื้อร๎ายเหลาํนี้ออกจากระบบการศึกษาของไทย

นั้นเป็นส่ิงที่ไมํยาก หากทุกฝ่ายทัง้ภาครัฐ เอกชน รํวมใจกัน  พัฒนาและ

สร๎างสรรค๑คุณภาพของการศึกษาให๎มีมาตรฐานที่สูงขึ้น  รวมไปถงึบุคลากรทาง

การศึกษา และผู๎ศึกษา ต๎องพัฒนาตนเอง และรํวมเรียนรู๎ไปซึ่งกันและกัน 

ข๎าพเจ๎าเช่ือวํา การศึกษาของประเทศไทยในอนาคตคงจะพ๎นจากเนือ้ร๎ายที่เปน็

อุปสรรคทางการศึกษาเหลํานี้ จะเป็นกลายเปน็การศึกษาที่ฉนัและคนไทยทั้ง

ประเทศ หรือ แม๎กระทั่งคนทั่วโลก ต๎องการอยํางแนํนอน. 

       ถึงเวลาผําตัดแล๎วหรือยัง                  อยํามัวรั้งมะเร็งร๎ายเจ๎าปัญหา 

 ที่กัดกินการศึกษาของไทยมา   หรือจนกวําจะให๎มนักินทั้งตัว 
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 หนึ่ง เนื้อร๎ายไมํตระหนักรักหน๎าที่         ลืมศักดิ์ศรีมัวกระทําแตํกรรมช่ัว 

สอง เอาเปรียบเหลื่อมล้ํากันขาดตัว ลูกเจ๎าสัวยํอมดีกวําลูกขอทาน 

สาม ขาดงบสมทบพัฒนา  การศึกษาคงถึงคราอวสาน 

ส่ี ผู๎เรียนเพียรรู๎ได๎ไมํนาน  เพราะเกียจคร๎านน้ําเต็มแก๎วแล๎วพอใจ 

ห๎า ฉลาดแตํขาดจิตสํานึก                พอมืดดึกเป็นสก๏อย แว๏นบอยได ๎

หก โกงกินเงินเด็กกันเข๎าไป                เกิดชาติหน๎าจะได๎ไมํมกีิน 

เจ็ด การเรียนการสอนล๎าสมัย                ครูปิดกรอบหนูไว๎ไมํให๎ดิ้น 

แปด  ปฏิรปูเหมือนหวํานหินลงบนดนิ    หวังกระถินให๎ขึน้ได๎อยํางไร 

รํวมมือกันฟันเนื้อร๎ายออกจากรําง  เปลี่ยนหนทางการศึกษาขึ้นมาใหม ํ

ปฏิวัติการศึกษาเกําในไทย  เพื่อจะได๎ การศึกษาที่ต๎องการ      

ผลงานของ ธนาคาร   มีสุข โรงเรยีนพะเยาพิทยาคม อ. เมือง จ. พะเยา 

  

 

  

 



72 
 

 

              สอนให้เรียนรู้และอยู่กับความจริง  ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา
ที่รู้และเข้าใจความจริงของธรรมชาติ  ไม่หนีความจริง  ให้รู้ความ
จริงตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง  รู้จักและเข้าใจความเป็นไป
ของชีวิตด้วยสติปัญญา  และนําเอาสิ่งต่างๆ  ที่ผ่านมาในชีวิตเป็น
บทเรียน 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

“ชีวิตคือการเรียนรู๎”  เป็นคํานิยามที่คนนิยมให๎คําจํากัดความของคํา
วําชีวิต  ซ่ึงก็แนํนอนวําตั้งแตํเราเกิดมาจนกาลอวสานส้ินลม  เราจะเห็นวําทุก
อยํางที่ผํานเข๎ามาในชีวิตล๎วนแตํเป็นการเรียนรู๎แทบทั้งสิ้น ชีวิตนี้คอื
มหาวิทยาลัยแหํงการเรียนรู๎  มีประสบการณ๑เป็นครู  มีโลกเป็นโรงเรียน  มี
เหตุการณ๑เปน็แบบฝึกหดัหรือข๎อสอบ  มีลมหายใจเป็นอปุกรณ๑ในการเรียนรู๎  
มีความสุขและความสําเร็จเป็นใบปริญญา  เราทุกคนล๎วนแล๎วแตเํปน็นักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยชีวิตด๎วยกันทั้งสิน้  การเรียนรู๎จะทําใหเ๎กิดความรู๎  การอําน
มากทําให๎รอบรู๎กว๎างขวาง  การเขยีนมากทําให๎แมํนยํา  แตกฉาน  การหมั่น
ตรึกตรองขบคดิ ทําให๎ลึกซ้ึง  แยบคาย  การเรียนรู๎ในศาสตร๑ตํางๆ  จึงล๎วน
แล๎วแตํมีคุณคําและความหมาย 

“Learning”  แปลวํา  การเรียนรู๎  การเรียนรู๎สําคัญกวําความรู๎  การ
เรียนรู๎จะทําให๎เกิดความรู๎ใหมํ  เพราะความรู๎เกําอาจผิดได๎  การเรยีนรู๎จะชํวย
ให๎ความรู๎ไมํเกําและไมํผดิ  จริงๆ  แล๎วทั้งการเรียนรู๎และความรู๎มีความสําคัญ  
การเรียนรู๎เปน็กระบวนการที่ไมํหยุดนิ่ง  แตคํวามรู๎อาจหยุดนิ่ง  การเรียนรู๎ที่
แท๎จริงหมายถึงความสามารถที่จะดึงเอาความรู๎ที่มีอยูํออกมาใช๎ใน
สถานการณ๑ที่จําเป็น  การที่เราจะมีความสุขหรือความเบิกบานในชีวิตได๎นั้น  
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ส่ิงสําคัญคือต๎องเข๎าใจชีวิตด๎วยการเรียนรู๎  จึงจะนําชีวิตให๎พ๎นจากความทุกข๑
ได๎  หากบอกวําชีวิตคือการเรียนรู๎เพื่อที่จะอยํูอยํางรู๎จักและเข๎าใจ  ถามวําชีวิต
นี้เราต๎องเรียนรู๎อะไรบ๎าง  คําตอบคือ  เรียนรู๎ตนเอง  เรียนรู๎ผู๎อื่น  เรยีนรู๎การ
เปลี่ยนแปลง  เรียนรูจ๎ังหวะของชวิีต  เรียนรู๎ความดีงาม  และเรียนรู๎ความจริง
แหํงชีวิต  คนทีเ่รียนรู๎และทําความเข๎าใจในชีวิตมาก  ก็จะมีความสุขในชีวิต
มาก  และมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการมีชีวิตอยูํมากเชํนกัน  ชีวิต
คนเรานอกจากจะตอ๎งเรียนรู๎วิชาการทางโลกเพื่อประกอบอาชีพ  เรียนรู๎
ส่ิงแวดล๎อมรอบตัวเพื่อทีจ่ะอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางมีความสุขแล๎ว  ยังต๎อง
เรียนรู๎ชีวิตของตนเพื่อให๎รูจ๎ักและเข๎าใจชีวิตที่แท๎จริงอีกด๎วย  ใน
ชีวิตประจําวันของเราต๎องผํานเรือ่งราวตํางๆ  ไมํวําจะเป็นสุขหรือทุกข๑  ชอบ
หรือชัง  ซ่ึงเทํากับเราไดเ๎รียนรู๎อยูทํุกขณะ  อยํางที่กลําวไว๎ข๎างต๎น  
ประสบการณ๑ที่ผํานมาล๎วนเป็นครู  เพราะในประสบการณ๑จะมีทัง้ส่ิงดีและไมํ
ดี  มีทั้งถูกและผิด  โบราณกลําววํา  ผิดเป็นครู  เราจึงต๎องเรียนรู๎จากความ
ผิดพลาด  และอยําให๎ผดิซ้ํา  การจะทําอะไรไมํให๎ผดิพลาดและดําเนินไปบน
เส๎นทางของชีวิตอยํางเบิกบาน  เราต๎องหมั่นฝึกฝน  และเรียนรู๎ส่ิงตาํงๆ  
ตํอไปนี้ให๎ด ี

ประการแรก  เรียนรู้ตนเอง  เมื่อเราลองถามตัวเองวําเรารู๎จักตัวเอง
มากน๎อยแคํไหน  หลายคนอาจไมํมีคําตอบให๎กับคําถามนี้  ถ๎าเราไมํรู๎จัก
ตนเอง  ก็จะไมํสามารถควบคุมตนเองได๎  เชํน  ถ๎าเรารู๎ตัวเองวําหงดุหงิดงําย  
ก็จะต๎องเตือนตัวเองให๎ใจเย็น  หรือถ๎าเป็นคนปากร๎าย  ก็จะต๎องระวังคําพูด  
การทําเชํนนี้จะทําให๎เรามีปัญหากระทบกระทั่งกับผู๎อื่นน๎อยลง  พยายามดู
ตัวเองให๎ออก  บอกตัวเองให๎ได๎  และเข๎าใจตัวเองใหด๎ี  หากเรามีความเข๎าใจ
ตัวเองดีแล๎ว  เราก็จะเข๎าใจคนทั้งโลก  เพราะความรู๎สึกหรือความต๎องการของ
คนเราไมํแตกตํางกันมาก  เรารักสุขเกลียดทุกข๑ฉันใด  คนอื่นก็ฉนันั้น  เรากับ
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เขาไมํตํางอะไรกันเลย  การรู๎จักและเข๎าใจในตนเองอยํางถํองแทจ๎ึงถือเป็น
ปฐมเหตุแหํงการรู๎แจ๎งอยํางแทจ๎รงิ 

ประการที่สอง  เรียนรู้ผู้อื่น  “รู๎เขารู๎เรา  รบร๎อยครั้งชนะร๎อยครัง้”  
แม๎บางครั้งไมํต๎องรบก็ชนะ  เราไมํได๎อยูํคนเดียวบนโลก  เรามีครอบครัว  มี
เพื่อนฝูง  มีสังคมในทีท่ํางาน  และสังคมอื่นๆ  ดังนั้น  เราจึงต๎องเรยีนรู๎คนที่
อยูํรอบตัวเรา  โดยเฉพาะคนทีเ่ราจะต๎องมปีฏิสัมพันธ๑ด๎วยในชีวิตประจําวัน  
เราจําเปน็ต๎องรูจ๎ักให๎มาก  เพราะการที่เรารู๎จักคนเหลํานี้มากเทําไร  ก็ย่ิงจะทํา
ให๎ควบคุมสถานการณ๑ของการอยูํรํวมกันได๎มากเทํานั้น  หากเราตอ๎งอยูํกับ
คนอื่น  เราจําเปน็ต๎องเรียนรู๎และเข๎าใจคนอื่นให๎มากๆ  เพราะจิตใจของคนเรา
นั้นยากแท๎หยั่งถงึ  การรู๎จักและเขา๎ใจผู๎อื่นจะกํอให๎เกิดความรัก  ความเมตตา  
ความไมํเอาเปรียบกัน  ดังนั้น  จึงสํงผลให๎เราอยูํรํวมกันในสังคมอยํางสันติ 

ประการที่สาม  เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง  เราทุกคนต๎องพบกับความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและทางใจ  เปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก  ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติไมํนํากลัวเทํากับการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากคน  เพราะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจะคํอยเปน็
คํอยไป  เราจงึสามารถปรับเข๎าหาความเปลี่ยนแปลงนัน้ได๎  แตํความ
เปลี่ยนแปลงจากคนจะเกิดขึ้นรวดเร็วมากโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของ
จิตใจที่ไมํมั่นคง  แปรปรวนอยูํเสมอ 

 ด๎วยเหตุนี้  เราจึงไมคํวรคาดหวังวําจะต๎องเป็นไปดังใจเรา  เราให๎
เข๎าใจวําทุกชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา  เพราะโลกนี้มีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึน้มา  อยากให๎มองวํา  
การเปลี่ยนแปลงคือโอกาสในการริเริ่มสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํ  การเปล่ียนแปลง
คือการก๎าวไปข๎างหน๎าของบคุคลและองค๑กร  แม๎ตําแหนงํอาจจะลดลง  แตํ
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โอกาสการทํางานอาจจะมากขึ้น  ถ๎าไมํมีการเปลี่ยนแปลง  โลกนี้ก็คงไมํมีการ
พัฒนา 

 ประการที่สี่  เรียนรู้จังหวะชีวิต  จังหวะชีวิตอาจไมํไพเราะ
เหมือนกับจังหวะดนตรีที่มตีัวโน๏ตบอกไว๎ตายตัววําต๎องเลํนคีย๑ไหน  เลํน
อยํางไร  แตํจังหวะชีวิตไมํเปน็เชํนนั้น  เพราะอาจพลิกผันได๎ตลอดเวลา  
จังหวะชีวิตมขีึ้นมีลง  เพราะเราไมํสามารถควบคุมปจัจัยตํางๆ  ในการดําเนิน
ชีวิตได๎  ดังนั้นการดําเนินชีวิตจึงต๎องอาศัยจงัหวะและโอกาสที่เหมาะสม  
ต๎องรู๎จักรุกเมื่อมีโอกาสใหร๎ุก  และรู๎จักถอยเมื่อโอกาสไมํเอื้อ  ไมํใชํรุก
ตลอดเวลา  ดันทุรังโดยไมํดูจงัหวะและโอกาส  ขาดความใครํครวญโดยถี่
ถ๎วน  การที่เราพยายามทําอะไรในบรรยากาศหรือสถานการณ๑ที่ไมํเอื้ออํานวย  
นอกจากจะต๎องใช๎ทรัพยากรมากแล๎ว  บางครั้งอาจนํามาซ่ึงความขดัแย๎งและ
อาจเกิดผลเสียกับตนเองและผู๎อืน่ได๎ 

ประการที่ห๎า  เรียนรู้ความดีงาม  สุภาษิตจีนกลําวไว๎วํา  “ไมํส่ังสม
ความดี  ยํอมไมํอาจสร๎างชื่อลือชา  ไมํส่ังสมความช่ัว  ยํอมไมํทําลายตนเอง”  
คนถํอยเห็นความดีเล็กน๎อยไร๎ประโยชน๑ก็ไมํทํา  เห็นความช่ัวเล็กน๎อยไมํเป็น
โทษ  ก็ทําโดยไมํกลัว  ความช่ัวจึงพอกพูนจนไมํอาจปิดบัง  โทษกรรมจึงล๎น
ฟ้าจนไมํอาจ 
ให๎อภัย   

 คนเราไดเ๎รียนรูค๎วามก๎าวหน๎าในวิชาการสายอื่นๆ  มาแล๎วมากมาย  
แตํในเรื่องของชีวิตจิตใจยังรู๎กันนอ๎ยเหลือเกิน  คนสํวนมากพากันสนใจแตํ
เรื่องปากท๎องและส่ิงมอมเมาตํางๆ  ขาดการเรียนรูเ๎รื่องของความดงีามที่มีอยํู
ในจิตใจ  ทัง้ที่รู๎วําความดีมคีุณตํอโลกมากเพียงใด  ทั้งที่รู๎วําทําความดีแล๎ว
ได๎รับผลเชนํไร  แตํบํอยครัง้เหลือเกินที่เราพากันละเลยไมํสนใจเรือ่งความดี
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งาม  แตํไปใหค๎วามสําคัญกับวัตถุภายนอกมากกวําความงดงามในจิตใจ  
ความจริงแล๎วไมํยากเลยที่คนเราจะตระหนักรู๎  แล๎วอยูํกันด๎วยความดี   
มีความรู๎สึกที่ดีตํอกัน  หากทุกจิตใจล๎วนใฝ่หาความดีงาม  ก็จะพบกับความดี
งามในทุกๆ  ที่ได ๎

 ประการที่หก  เรียนรู้ความจริงแห่งชีวิต  เราต๎องเรียนรู๎วําความจรงิ
นั้นมีสองด๎านเสมอ  เชํนเดียวกับเหรียญที่มีสองด๎าน  โลกนี้มีกลางวันก็มี
กลางคืน  มียิ้มระรื่นก็มีร๎องไห๎  มดีีใจก็มีเสียใจ  มีการให๎ก็มีการรับ  มีสวยก็มี
ขี้เหรํ  มีรวยก็มีจน  ดังนั้น  เมื่อส่ิงที่ประสบไมํเป็นไปอยํางที่คดิหรือคาดหวัง  
ก็ให๎เข๎าใจวํานั่นคือความจริงแหงํชีวิตที่ต๎องรับให๎ได๎  จงยอมรับและเรียนรูท๎ี่
จะอยูํกับมันให๎ได๎  เพื่อที่จะแก๎ไขปรับปรุงพัฒนาให๎เหมาะกับสถานการณ๑
และชีวิต  การเรียนรู๎ความจริงของชีวิตเป็นการปลดเปลื้องปัญหาและความ
ทุกข๑ออกจากชีวิตได๎อยํางแทจ๎ริง 

 ปัญหาและความทุกข๑ของชีวิตถือเป็นบทเรียนที่มีคํามาก  ชีวิตยิ่ง
ลําบากเทําใดก็ย่ิงมคีํามากเทํานั้น  หากสามารถฝ่าฟันมาได๎จะเกิดความภูมิใจ
ในคุณคําของชีวิตอยํางยิ่ง  คนสํวนมากมักจะตีคุณคําของชีวิตด๎วยความมั่งคั่ง
ภายนอก  เชํน  ยศ  ตําแหนํง  ความสนุกสนานสําราญใจ  ซ่ึงแท๎จรงิแล๎วส่ิง
เหลํานี้มีคุณคํากับชีวิตน๎อยมากถึงน๎อยที่สุด  แตํส่ิงทีใ่หค๎ุณคําแกํชีวิตจริงๆ  
คือการกระทําหรือพฤติกรรมที่ยกระดับจิตใจให๎สูงขึ้นได๎ 

ความทุกข๑ยากและความผิดหวังเป็นสํวนหนึง่ทีท่ําใหเ๎รารู๎จักโลก
และชีวิตที่ดีขึน้  เป็นการเรียนรู๎ชวิีตจากความผิดพลาด  เพราะเป้าหมายหลัก
ของชีวิตก็คือการพัฒนาส่ิงที่มีอยํูในตัวเราให๎เจริญ  ดังนัน้ไมํวําปัญหาที่ผําน
เข๎ามาจะเล็กหรือใหญํ  ก็ล๎วนแตํเป็นสํวนหนึง่ของบทเรียนที่เราจะต๎องเรียนรู๎
ทั้งส้ิน 
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 พระพุทธศาสนาสอนวํา  การเรียนรู๎ล๎วนอยูํในกิจกรรมทุกอยํางของ
ชีวิตนับตั้งแตเํราเกิดมาก็ต๎องเริ่มที่จะเรียนรู๎  เพื่อให๎ชีวิตเปน็อยูํด๎วยดี  มี
ความสุขทั้งในปจัจบุันและอนาคต  ซ่ึงสรุปเป็นหลักการได๎วํา  สอนใหเ๎รียนรู๎
และอยํูกับความจริง  ดําเนินชีวิตด๎วยปัญญาที่รู๎และเข๎าใจความจรงิของ
ธรรมชาติ  ไมํหนีความจริง  ให๎รูค๎วามจริงตามความเป็นจริงของส่ิงทั้งปวง  
รู๎จักและเข๎าใจความเปน็ไปของชีวิตด๎วยสติปัญญา  และนําเอาส่ิงตํางๆ  ที่ผําน
มาในชีวิตเป็นบทเรียน 

 ประสบการณ๑การเรียนรู๎ที่มคีุณคําชํวยให๎คนเรารู๎จักและเข๎าใจทั้ง
ตนเองและผู๎อื่น  คนที่รูจ๎ักและเขา๎ใจตนเองจะสามารถประคองตนได๎อยําง
เข๎มแข็ง  เด็ดเดี่ยวมั่นคงในหลักการและอุดมการณ๑  กล๎าหาญพอที่จะสวน
กระแสโต๎คลื่นฝ่าลม  พากเพียรอดทนตํอความยากลําบาก  ตํอสายตา  คําเสียด
สี  และคําเย๎ยหยัน  เพราะเรารู๎วําตนเองเกิดมาเพื่ออะไร  จะมีชีวิตอยูํเพื่ออะไร  
และจะสร๎างตนเองให๎มีคุณคําและประโยชน๑ตํอโลก  สังคมอยํางไร 

 ดังนั้น  เพื่อที่เราจะมีชีวิตอยูํอยํางถูกต๎อง  เราจึงจําเป็นต๎องเรียนรู๎
ชีวิต  เรียนรู๎โลกและสังคม  ข๎อสําคัญคือการเรียนรู๎ตนเอง  ฝึกฝนพัฒนา
ตนเองทั้งกายและใจ  เพื่อให๎มีชีวิตอยูํอยํางเบิกบาน  ปิติสุขและผํองแผ๎ว  
เพราะชีวิตคือห๎วงเวลาแหงํการอยูํอยํางรื่นรมย๑  มิใชํดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดแตํ
เพียงอยํางเดียว 

ผลงานของ สาทิตย๑ ผาบชมภู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร   ถนน
มะลิวรรณ  ตําบลนาเพียง  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกํน                                                    
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เมื่อเรามองเด็กคือมนุษย์ที่มีคุณค่าคนหนึ่ง  สิ่งที่เราควรทํา
คือ  ลดการกระทําสิ่งเหล่านี้คือ  ลดการเปรียบเทียบ  ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่มีใครชอบการเปรียบเทียบให้ตนเองมีค่าด้อยกว่าคนอ่ืน  ลดการ
ใช้ความรุนแรง  การหลอกให้กลัว  และลดการยัดเยียดความรู้  เมื่อ
ลดสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นแล้วควรสร้างสิ่งต่อไปนี้คือ  สร้างภาพพจน์
ด้านบวก  สร้างแรงจูงใจไม่ใช่การบังคับ  และสร้างความรัก 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

 กรอบความคิดและวิธีการเดิมๆ  ของการเรียนการสอนได๎สร๎างผู๎
ตามของเมื่อวานมากกวําสร๎างผู๎นําในอนาคต  ผลผลติทางการศึกษาสํวนใหญํ
จึงเป็นเพียงผู๎ไลํตามโลกปจัจบุัน  ไมํได๎สร๎างผู๎นําในอนาคตทีจ่ะกอํให๎เกิด
นวัตกรรมใหมํๆ  มากพอที่จะเปน็แรงกระตุ๎นในการขบัเคลื่อนสังคม 

 สรรพส่ิงทุกอยํางไมํได๎หยุดนิ่งอยูกํับที่  ทุกส่ิงตํางมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยํูอยํางสมํ่าเสมอและตํอเนื่อง  เพื่อให๎ได๎มาซ่ึงสิ่งที่ดทีี่สุด  
การศึกษาก็เชํนกัน  ก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เพื่อให๎บรรลุ
เป้าหมายทีค่าดหวังอยํางดีที่สุด  มีบํอยครั้งที่เคยเราได๎ยนิวํา  การศึกษาคือ
ชีวิต  หรือการศึกษาเพื่อชีวิต  สําหรับหนึ่งชีวิต  และหลายชีวิตที่เกี่ยวข๎องกัน  
ถ๎าเป็นอยํางนัน้จรงิแล๎วใครที่จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู๎ออกแบบชีวิตของคนอืน่  
ใครทีจ่ะมีสิทธิท์ี่จะกําหนดวําเด็กคนหนึ่งจะเตบิโตขึ้นมาเป็นคนแบบนี้ได๎  ถ๎า
หากจะถามวําลูกคนรวยกับลูกคนจน  เราจะพยากรณ๑ได๎หรือไมํวําใครจะ
ประสบความสําเร็จ  อะไรที่จะทําให๎เขาทั้งสองเติบโตงอกงามแตกตํางกัน  
การศึกษาใชํหรือไมํ  เราควรจะยดึเอาทรัพย๑สิน  เงินทอง  หรือความร่ํารวย
เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จทางการศกึษา  หรือเราควรจะเอาความรูข๎องผู๎เรียน  
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เป็นตัวช้ีวัดความสําเร็จทางการศกึษาเมื่อลองมองย๎อนกลบัมาดูบทเรียนของ
การศึกษา  การศึกษายังติดอยูํที่  อาํนออก  เขียนได๎  คิดเลขเป็น  และความรู๎  
ทั้งทีท่ักษะกระบวนการแสวงหาความรู๎  และทักษะการคิดคือเครือ่งมือที่
สําคัญที่สุดในอนาคต  เรายังตามความคิดของเมื่อวานมากกวําความต๎องการ
ในอนาคต  ความคิดและนวัตกรรมใหมํๆ  จงึเกิดขึ้นน๎อย  เรามีการศึกษาที่ทุก
คนไมํมีสิทธิ์เข๎าถึงการศึกษาที่มคีณุภาพเทําเทียมกัน  ผู๎เรียนสํวนใหญํทํา
อาชีพตามสาขาที่เรียนมา  ผู๎คนทาํงานเดียวและยึดมั่นอยํางมัน่คง  การเรียน
การสอนเน๎นการจําความรู๎  ดํารงอยูํภายใต๎วัฒนธรรมเดียว  ตํางคนตํางทํางาน
ในความรู๎ที่ตนเองได๎เรียนมา  เรียนเปน็ชํวงๆ  ตามระดับช้ัน  การเรยีนการ
สอนเป็นกลํุมเดียว  ในห๎องส่ีเหลีย่ม  ครูเป็นผู๎ให๎ความรู๎  ครูกําหนดสิ่งที่จะ
สอน  และห๎องเรียนเงียบ  ผูเ๎รียนมีสํวนรํวมน๎อย  สอบวัดความรู๎เน๎นการ
แขํงขนั  ผู๎แพ๎ถูกคัดออก  มีคนจํานวนน๎อยได๎เรียนในระดบัสูง 

สังคมต๎องตระหนักวําเป็นภาระหน๎าที่ที่ต๎องจดัการศึกษาแบบให๎
เปลําอยํางเทําเทียมกับการเข๎าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ  อยํางน๎อยต๎องไมํใชํ
ธุรกิจการศึกษา  การเรียนรู๎จะตอ๎งไมํจํากัดแคํในโรงเรียนหรือห๎องเรียน  
จะต๎องเกิดขึน้ทุกที่อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตไมํใชํการเรียนเปน็ชํวงๆ  เน๎น
ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู๎  การทํางานเป็นทีม  และการเรียนรู๎
รํวมกันอยํางหลากหลายวัฒนธรรม  ห๎องเรียนมหีลายกลุํมผู๎เรียน  โดยมีครู
เป็นผู๎อํานวยความสะดวก  นักเรียนเปน็ผู๎เลือกส่ิงทีอ่ยากเรียนและเน๎นการ
จัดการเรียนรูร๎ํวมกัน 

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาคืออะไร  หลายคําตอบคงไมํ
เหมือนกัน  แตํละคนอาจมองเป้าหมายของการศึกษาแตกตํางกัน  และแปล
ความไมํเหมือนกัน  บางครั้งมองเห็นอยํางเลือนลางจนจินตนาการถึงความ
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งดงามไมํออก  จึงไมํรู๎สึกอยากไปและดหูํางไกลเหลือเกินจนไมํรูจ๎ะเป็น
อยํางไร  เมื่อไมํเห็นเป้าหมายที่แท๎จริงหรือเห็นแตํไมํชัดเจน  จึงไมํมีอารมณ๑
ผูกพัน  จดจํอกับเป้าหมาย  ทําใหไ๎มํรู๎วิถีทางที่จะไปสู๎เป้าหมายนั้นได๎  บาง
สาเหตุ  การที่ครูหรือระดบัผูป๎ฏบิัติรู๎สึกวําผู๎บริหาร  มีการปรับเปลี่ยน
นโยบาย  เป้าหมาย  หรือแนวทางปฏิบตัิบํอยเกินไป  ทําให๎ไมํอยากคิด  รอ
การส่ังอยํางเดียว  บางครั้งกําลังจะรู๎สึกรํวม  และกําลังจะเข๎าใจวิธีการแตํก็
ต๎องเปลี่ยนแนวทางอีกแล๎ว 

 คํานิยมทางการศึกษาวันนี้ยังมุํงไปที่  ความรู๎มากกวําทักษะการคิด  
และทักษะกระบวนการแสวงหาความรู๎  แม๎แตํสโลแกนก็ให๎ลําดับ
ความสําคัญกับ  เกํง  ดี  มีความสุข  เพราะเกํงวัดงํายไดค๎ําออกมาเป็นตัวเลข  
สามารถปรับแตํงให๎สวยหรูได๎ดังใจ  เราต๎องกล๎าทีจ่ะเปลี่ยนลําดบั
ความสําคัญเป็น  ทักษะกระบวนแสวงหาความรู๎  ทักษะการคิด  หรือ  เรียนรู๎
อยํางมีความสุข  ดี  เกํง  ตอนนี้เรามีการศึกษาเทํานั้นที่เป็นเครื่องมอืที่ดีที่สุด
ในการพัฒนามนุษย๑   

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนษุย๑ที่สมบูรณ๑  การตีความหมาย
ของประโยคนี้ของแตํละคนยํอมแตกตํางกันตามประสบการณ๑หรอืกรอบ
ความคิดที่แตกตํางกันไป  ถ๎าเราจะพัฒนามนุษย๑ให๎สมบูรณ๑นัน้ผมวําเราควร
จะทําให๎มนษุย๑บรรลคุวามฉลาดทั้งสี่ด๎าน ดังตํอไปนี้   

ความฉลาดทางด้านร่างกาย (PQ : Physical  Quotient) ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของมนษุย๑  ความฉลาดสูงสุดในด๎านนี้  คือ  การที่มนุษย๑สามารถ
รักษารํางกายให๎สมดุล  ให๎รํางกายในการดําเนินชีวิตไปอยํางปกตริาบรื่นได๎  
สามารถทํางานสอดประสานกันของอวัยวะตํางๆ  กับสมองได๎อยาํงสมบูรณ๑  
สามารถดูแลบํารุงรักษารํางกายเพื่อให๎ดําเนินชีวิตอยูํได๎อยํางปกตสุิข  ถึงแม๎
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บางคนจะเกิดมาพร๎อมกับความพกิาร  แตํถ๎ามีความฉลาดทางด๎านรํางกายก็จะ
สามารถใช๎รํางกายเทําที่มีดําเนินชีวิตได๎ด๎วยดี 

ความฉลาดทางด้านการคิด  (IQ : Intellectual  Quotient)  ถ๎าเปรียบ
การคิดเหมือนต๎นไม๎ที่งอกงามเตบิโตสูงใหญํด๎วยเวลา  สารอาหารที่ได๎รับ  
เราจะเห็นวําไมํมีต๎นไมท๎ี่เตบิโตลอํงลอยอยูํในอากาศ  รากของต๎นไมํจะยึดอยูํ
กับดินหรือกับบางส่ิง  เหมือนกับการคิดที่ต๎องยึดโยงกบัความรู๎  นอกจากนี้
ความรู๎ยังเปน็อาหารของความคดิ  ถ๎าอยากให๎เด็กคิดเป็นก็ต๎องใหเ๎ครื่องมือ
สําหรับคิดกบัเขาด๎วย  *ครั้งหนึ่งมีการเอาข๎อสอบวัดไอคิว  ไปทดสอบกับ
เด็กหญิงวัยสิบขวบคนหนึ่ง  แบบทดสอบมีภาพ  ๔  ภาพ  ให๎เด็กหญิง
กากบาททับสิ่งที่ไมํเข๎าพวก  ภาพส่ีภาพนั้นได๎แกํ  เตาผิง,  ถําน,  พลั่วและ
ดอกไม๎  เด็กหญิงกากบาททับรปูถําน  นั่นหมายความวําเขาจะไมํได๎คะแนน
ไอคิวในข๎อนี้  แตํเมื่อย๎อนถามวํา  ทําไมเธอถึงเลือกกากบาท 
ที่ถําน  กลับได๎รับคําตอบวํา  “หนูรู๎อยูํวําดอกไม๎ไมํเข๎าพวก  แตํหนูเหน็ภาพ
มันสวยก็เลยไมํอยากกากบาททับมัน”  จากคําตอบของเด็กคนนีค้ําไอคิวแทบ
จะไมํมีความหมายเลยด๎วยซํ้า (วิเชียร  ไชยบัง : ๒๕๕๑) 

ความฉลาดทางด้านอารมณ์  (EQ : Emotional  Quotient)  อีคิวมี
องค๑ประกอบพื้นฐานคือ  ความตระหนักรู๎ตนเอง  การจัดการกับอารมณ๑  การ
จูงใจตนเอง  การเห็นอกเห็นใจ  และการมีทักษะการใช๎ชีวิตทางสังคม  เราเคย
สังเกตบ๎างไหมวําคนทีเ่ราเคยรูจ๎ัก  เขาเป็นคนที่เกํงมาก  มีไอคิวสูง  แตํกลับ
ทํางานรํวมกับคนอื่นไมํได๎เลย  เขามักจะงุนํงํานอยูํกับตัวเอง  ไมํมีทักษะที่จะ
สร๎างความสัมพันธ๑กับคนอื่น  เย๎ยหยันในความสามารถของคนอืน่  ปิดกั้น
ตนเอง  จมอยํูกบัความทุกข๑และสุดท๎ายก็ต๎องล๎มเหลวกับการทํางาน  ที่เปน็
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เชํนนี้ก็เพราะวําความฉลาดทางอารมณ๑เป็นพื้นฐานสําคัญตํอการดาํเนินชีวิต
อยูํในสังคมมากกวําความฉลาดทางด๎านสติปัญญานั่นเอง 

ความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ  (SQ : Spiritual  Quotient)  ความ
ฉลาดทางด๎านจิตวิญญาณ  เป็นการแสวงหาความหมายของการมีชีวิต  มี
ความรู๎สึกวําชีวิตมีความสมบูรณ๑พร๎อม  มีจุดหมายในแงํบวก  มีความรู๎สึก
ยิ่งใหญํ  รัก  เคารพ  ผูกพัน  และหํวงใยชีวิตอื่นๆ  ตระหนักรูค๎ุณคาํของสิ่ง
ตํางๆ  โดยปราศจากอคติ  ไมํแบงํแยก  ไมํตัดสินถูก – ผิด  ขาว – ดํา  เข๎าใจ
ความสัมพันธ๑ของสิ่งตํางๆ  รู๎สึกถึงการเป็นสํวนหนึ่งของจักรวาล  มีความรัก
ความเมตตาอันยิ่งใหญํ  มีจิตสํานกึตํอสํวนรวมและเข๎าถึงแกํนแทข๎องชีวิต  
เข๎าใจความหมายของการมีชีวิตอยูํ  และมองเห็นความงามของสรรพส่ิง 

กระบวนการนี้เป็นวิธี “สร๎างคน” ที่เน๎นถึงความมั่นคงภายใน  แตํ
การศึกษาปัจจุบนัสํวนใหญเํน๎นการสร๎างความมั่นคงจากภายนอก  เชํน  ต๎อง
ได๎รับปริญญาระดบัสูงจากสถาบันที่มีชื่อเสียง  มีบ๎านหลังโต  รถคนัใหญํ  มี
คนยอมรบันับถือมากๆ เป็นตน๎ 

ต๎นธารของการเรียนรูเ๎ริ่มตน๎จากความสงสัย  ความจําเป็นหรือบาง
ส่ิงบางอยํางที่มคีวามหมายกับเรา  ความสนใจ  ความรู๎สึกอยากเรียนรู๎  ภาวะที่
มีความสุข  ผํอนคลาย  ปราศจากแรงกดดันด๎านลบเป็นองค๑ประกอบสําคัญที่
เพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนรูข๎องผู๎เรียนได๎อยํางดี  โรงเรียนทีใ่ห๎ผูเ๎รียนได๎
เรียนรู๎ได๎อยํางมคีวามสุขคือโจทย๑ข๎อใหญํ   

จิตใต๎สํานึกเป็นดนิที่อดุมสมบูรณ๑  ไร๎แรงต๎าน  ไมํสามารถแยกแยะ
เหตผุล  ไมํโต๎แย๎ง  ไมํมีหน๎าที่ตรวจสอบ  แตํมีหน๎าที่แสดงผล  จะรับเอา
ข๎อมูลทั้งดีและไมํดีผํานทางจิตรูสํ๎านึก  หรือประสาทสัมผัส  และเมล็ดพันธุ๑
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นั้นจะงอกงามแสดงคุณสมบตัิออกมา  ถ๎าเป็นเมล็ดพันธุ๑ดีก็จะได๎ดอกผลเป็น
ส่ิงที่ดี  และตรงกันข๎ามถ๎าเป็นเมล็ดพันธุ๑ที่ไมํดีก็จะใหด๎อกผลเป็นส่ิงที่ไมํดี
ด๎วย  แตํไมํได๎หมายถึงทุกข๎อมูลที่ผํานประสาทสัมผัสมาจะตกเปน็ตะกอนใน
จิตใต๎สํานึกได๎  ทั้งนี้ต๎องขึ้นอยูํสภาพการรับรู๎ขนาดนั้นด๎วย  จิตใตสํ๎านึกเป็น
ขุมทรัพย๑พลังชีวิต  การศึกษาเปน็กระบวนการสําคัญในการเพาะเมล็ดพันธุ๑ดี
ในจิตใต๎สํานึก 

เมื่อเรามองเด็กคือมนษุย๑ที่มคีุณคาํคนหนึ่ง  ส่ิงที่เราควรทําคือ  ลด
การกระทําส่ิงเหลํานี้คือ  ลดการเปรียบเทียบ  ซ่ึงแนนํอนวําไมํมีใครชอบการ
เปรียบเทียบให๎ตนเองมีคําด๎อยกวําคนอื่น  ลดการใช๎ความรุนแรง  การหลอก
ให๎กลัว  และลดการยัดเยียดความรู๎  เมื่อลดส่ิงตํางๆ  เหลํานัน้แล๎วควรสร๎างสิ่ง
ตํอไปนีค้ือ  สร๎างภาพพจน๑ด๎านบวก  สร๎างแรงจูงใจไมํใชํการบังคบั  และ
สร๎างความรัก 

คํากลําวที่วํา  เด็กและเยาวชนวันนี้คือ  ความหวังของชาติเปน็พลัง
แหํงอนาคตนั้นนับวําเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยเสมอ  ย่ิงปัจจุบนัโลกของ
การแขํงขัน  ทัง้ในด๎านวิทยาศาสตร๑  และเทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการ
แขนงตํางๆ  เมื่อมีการแขํงขันก็ยอํมแนํนอนวํา  ผู๎ที่แขง็แกรํงกวําผูท๎ี่ฉลาดกวํา
ยํอมเป็นผู๎ชนะ  ดังนัน้  การที่เราจะสร๎างเยาวชนของเราในวันนี้ให๎เป็นผู๎ชนะ
ได๎  ต๎องเป็นความรับผดิชอบรํวมกันของพํอแมํผูป๎กครอง  ครู  อาจารย๑  
สังคม  ตลอดจนกลไกของรัฐบาลด๎วย 

สังคมปจัจบุันอยูํในสภาวะที่มีการแขํงขันสูง  โอกาสเสี่ยงหรือ
แนวโน๎มทีคุ่ณธรรมจริยธรรมของเด็กจะลดลงคํอนข๎างมาก  พํอแมํผู๎ปกครอง  
ผู๎ใหญตํ๎องชํวยกันจุดประกายใหเ๎ด็กมี “จิตสํานึกที่ดี”  เล็งเห็นประโยชน๑ของ
สํวนรวม  และพร๎อมที่จะชํวยเหลอืสังคมควบคูํไปกบัการพัฒนาการศึกษา  
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อันจะเป็นการสร๎างเสริมความรู๎ความเข๎าใจในการดํารงชีวิตควบคูไํปกับการ
พัฒนามนุษย๑ให๎สมบูรณ๑แบบ 

ต๎นไมํจะเจริญเตบิโตได๎ต๎องมีรากที่แข็งแรง  เด็กและเยาวชนจะ
เจริญและประสบผลสําเร็จได๎ก็ตอ๎งมีฐานที่ดี  ฐานที่ดี  ก็คือ  มีความมั่นคง
และสมบูรณ๑ในรํางกายและจิตใจให๎ครบทัง้สี่ด๎านที่กลําวมาข๎างต๎น  
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความรู๎ความสามารถ  และประสบการณ๑จากคนรุํนเกํา
ชํวยเสริมให๎ฐานนั้นแข็งแกรํงยิ่งขึ้น  ผู๎ใหญํจะต๎องปลูกฝังความดใีห๎เกิด
ขึ้นกับเด็กให๎ได๎  แล๎วสังคมก็จะประสบความสําเร็จในการศึกษา  เมื่อเด็กไป
พบส่ิงใดหรือเกี่ยวข๎องกบัอะไรๆ  เขาก็อยากให๎สิ่งนั้นดีและอยากทําส่ิงนั้นให๎
ดี  เมื่อเขาทํางานก็ต๎องไปทํางานทุกอยํางให๎ดี  ดงันั้น  ความดทีี่เขาสรรค๑สร๎าง
ในวันนี้และกําลังจะลงมือกระทําในอนาคตจะสํงผลให๎สังคมที่กําลังย่ําแยํใน
ปัจจุบนันี้กลับมาสวยงามนําอยํูได๎อีกครั้ง 

ผลงานของ สาทิตย๑   ผาบชมภู โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร   ถนน
มะลิวรรณ  ตําบลนาเพียง  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกํน   
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ห้องเรียนห้องหนึ่งจึงสามารถมีทั้งนักเรียนที่เรียนเก่งกับไม่

เก่งอยู่ด้วยกัน มีเด็กที่ชอบวิชาฟิสิกส์กับวิชาพลศกึษาอยู่ร่วมกัน 

กระทั่งนักเรียนสามารถเลือกตอบข้อสอบปรนัยได้ต้ังแต่ ก-ง ได้

โดยไม่มีทางผิด โดยอาศัยคําอธิบายที่มีเหตุผลเป็นเคร่ืองชี้วัด 

ข้อสอบอัตนัยจึงอาจอยู่ในข้อสอบปรนัย ข้อสอบปรนัยอาจแตก

หน่อต่อยอดได้หลายปรนัย 

การศึกษาทางเลื่อน 

นักเรียนไทยใช๎เวลาวันจันทร๑ถึงศุกร๑ แบกกระเป๋าอันหนัก ตั้งแตํฟ้า
ยังไมํสางจนถึงมืดค่ําไปกับการเรียนหนังสือ และในวันเสาร๑อาทิตย๑หมดไป
กับการกวดวิชาและทําการบ๎าน เวลาที่มีจํากัดก็บีบให๎ต๎องเรํงรีบทุกวัน นี้คือ
ชีวิตการเรียนกระแสหลักในกรุงเทพมหานคร  

 จากส่ิงที่ปรากฏปัจจุบนั ชีวิตนักเรียนจึงมใิชํจะลํองลอย สายลม

แสงแดด เฟ้อฟันได๎ถนดันัก แตํเป็นวิธีการใช๎ชีวิตที่ต๎องไลํตามเวลาแปด

นาฬิกาให๎ทัน และเรียนผํานไปวันหนึ่ง นอกเหนือจากการเรียน นกัเรียนบาง

คนต๎องใช๎เวลาเดินทางหลายช่ัวโมงตํอวันเพื่อรับผิดชอบตํอหน๎าทีต่ัวเอง 

  ตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นักเรียนถูกให๎เลือกวําจะเรียนสาย

วิทย๑-คณิต หรือสายศิลป์ ซ่ึงก็มีหลายศิลป์ตั้งแตํศิลป์คํานวณ ศิลป์ภาษาตํางๆ 

หรือศิลป์ทั่วไป นักเรียนที่คะแนนดีๆก็จะเลือกเรียนสายวิทย๑เป็นสํวนมาก 

ด๎วยเหตุเพราะเมื่อเข๎าเรียนมหาวิทยาลัยสามารถเลือกคณะตํางๆได๎มากกวํา 
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 ย๎อนกลับไปกํอนหน๎านั้น อาจตั้งแตํเรียนชั้นประถม จนถึงมัธยมต๎น 

วิชาตํางๆที่เรียนก็ถูกออกแบบ หรือกําหนดมาให๎มีลําดับช้ันสูงต่ําตั้งแตํต๎น มี

การเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ หรือวิทยาศาสตร๑ทุกวันในสัปดาห๑ น้ําหนักเกรด

ของวิชาเหลํานี้ซึ่งมีผลไปถึงเกรดเฉลี่ยรวมก็ถูกให๎มากกวํามาตลอด ขณะที่มี

การเรียนวิชาในหมวดสังคมศึกษาน๎อยลงมา เฉลี่ยราวสัปดาห๑ละสามคาบ 

ขณะที่วิชาอยํางศิลปะ พลศึกษา งานฝีมือตํางๆ    มีเพียงสัปดาห๑ละคาบ 

น้ําหนักของเกรดเฉลี่ยรวมก็ถูกถํวงให๎น๎อยลงไปตามคาบเรียน 

 จากโครงสร๎างดงักลําวแสดงให๎เห็นวํานักเรียนถูกหลํอหลอมสํานกึ

ของการจัดลําดบัชํวงความสูงต่ําของวิชาความรู๎สาขาตํางๆมาตั้งแตํแรกเข๎า

ศึกษา 

 โลกของนักเรียนนักศึกษาจึงถูกแบํงซอยแยกยํอยไปแทบทุก

สัดสํวนปริมณฑล ทั้งวิชาที่เรียนและความสําคัญของแตํละวิชา ห๎องเรียนและ

ลําดับความสําคัญของแตํละห๎อง เกรดคะแนนและลําดบัที่สอบได๎ ไปจนถึง

ข๎อสอบแบบปรนัยที่มใีห๎เลือกกา ก ข ค ง หรือแม๎แตํการตอบถูกทกุข๎อก็กา

เพียงข๎อเดียวเชํนกัน 

 นายแพทย๑โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ เรียกสังคมแบบนี้วํา สังคม

ปรนัย อันเป็นสังคมทีผู่๎คนใช๎ชีวิตเหมือนทําข๎อสอบปรนัย ตดัสินใจผําน

ตัวเลือกสําเร็จรูปที่ถูกกําหนดไว๎แล๎วลํวงหน๎า สร๎างวิถีการดําเนินชีวิตที่เป็น

แบบแผน แถมการศึกษาในสังคมแบบนี้ยงัทําให๎โลกและชีวิตเปน็เพียงปรนัย 

ที่ทั้งความจริงและส่ิงที่ถูกต๎องนัน้ถูกกําหนดคําตอบไว๎ลํวงหน๎า 
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ในเมื่อการศึกษาระบบโรงเรียนเป็นเพียงแคํการเรียนตามหลักสูตร 

กวดวิชาจึงเข๎ามาทดแทนโรงเรียน โดยมีสรุปเนือ้หาวิชา มีการเรียนการสอน 

ตลอดจนเก็งข๎อสอบเพื่อให๎นักเรยีนได๎คะแนนดี       กวดวิชาจึงเปรียบเสมือน

ปัจจัยทีห่๎าของชนช้ันกลางที่ต๎องแลกมาด๎วยคําใช๎จํายอันสูงกวําคําเทอม

หลายเทําตัว 

 ดังนั้นกํอนจะเข๎าสํูสนามสอบ นกัเรียนจํานวนมากล๎วนเคยผําน

สนานกวดวิชามาแล๎วแทบทั้งส้ิน กํอนจะไปแขํงคะแนนในคณะทีต่๎องการ ซ่ึง

หมายความเชํนเดียวกันวํายังมีนักเรียนมากมายที่ขาดโอกาสเข๎าถึงโรงเรียน

กวดวิชา หรือโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงทั้งหลาย  

เมื่อความรู๎กลายมาเป็นอํานาจและสินค๎ายํอมต๎องมีข๎อจํากัดในการ

เข๎าถึง กวดวิชาจึงมิใชํเป็นเพียงธุรกิจ แตํคือที่พึ่งของนักเรียน สะท๎อนถึงความ

ล๎มเหลวของระบบโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี แม๎วําการศึกษาไทยพยายามปรับตัว

กับบริบททางสังคมอยูํ เสมอก็ตาม รูปแบบความสัมพันธ๑ของกวดวิชา 

โรงเรียน มหาวิทยาลัยยังคงเช่ือมร๎อยกันราวกับเป็นสูตรสําเร็จของการศึกษา

ไทย 

 ไมํผิดกระมัง หากกลําววําระบบการศึกษาไทยปลูกฝงัชุดความเชื่อ 

หรือจิตสํานึกบางอยํางอยูํ เครื่องแบบนักเรียน กฎระเบียบ ไปจนถงึใน

แบบเรียน นักเรียนทั่วทั้งประเทศเรียนประวัติศาสตร๑ชุดเดียวกันเพือ่ให๎เป็น

พลเมืองที่เชื่อฟังผู๎ปกครองและมลีักษณะชาตินิยม  
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หนังสือเรียนในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีบทเรียนเรื่องนายเถื่อน

เป็นนายเมือง โดยนายเถื่อนมาจากป่าเขา วิธีเปลี่ยนนายเถื่อนให๎เปน็นายเมือง

ก็คือการให๎นายเถื่อนมาได๎รับการศึกษา มารยาทผู๎ดี เมื่อสําเรจ็การศกึษาก็สลัด

คราบคนป่าคนเถื่อนเป็นนายเมืองที่รู๎ผดิชอบชั่วดี อันสะท๎อนความใฝ่ฝันของ 

การจัดการศึกษาในสมัยนัน้  

จากต๎นทศวรรษที2่520 ความเปน็อิสระ และโดดเดี่ยวของหมูบํ๎านจาก

เมืองเริ่มสลายตัว ถนน สาธารณูปโภคเบื้องตน๎ และการส่ือสาร เชํน วิทยุ 

โทรทศัน๑ โยงเมืองกับหมูํบ๎านเข๎าด๎วยกัน รัฐบาลมีมาตรการสํงตํารวจ คร ูนัก

ปกครองเข๎าหมูบํ๎านไปตามถนนใหมํๆที่ถูกสร๎างขึน้ ด๎วยการสนับสนุนของ

รัฐบาล ธุรกิจเอกชนในเมืองได๎เขา๎ไปลงทุนในชนบท สังคมชนบทเผชิญ

ปัญหาสูญเสียทีด่ิน ชาวบ๎าน ได๎รับความรู๎ ความเชื่อใหมํๆ  โดยผํานระบบ

โรงเรียน วิทย ุโทรทศัน๑ และเจ๎าหน๎าทีข่องรัฐ 

 ประเด็นของการศึกษาจึงอยูํทีน่ักเรียนแตํละคนถูกฝึกใหเ๎ชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎าน จบออกมาทํางานอาชีพที่เฉพาะเจาะจงตํางๆ เพื่อรองรบัตลาด
วิชาชีพที่สังคมทุนนิยมต๎องการ แล๎วแตํละสํวนเฉพาะก็ดูแลสํวนของตัวเอง
โดยไมํต๎องเชื่อมโยงกบัสํวนอื่นๆ สังคมแบบนี้ผูค๎นจงึปฏิบัตติํอกันราวกับ
เป็นหุํนยนต๑ 

 หากย๎อนดูสภาพสังคมไทยจะเหน็วํา ชนบทกําลังถูกทําลาย ถ๎าความ

เป็นสมัยใหมํคือยคุสมัยที่   ธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ชุมชนแบบเกําๆ

กําลังเสื่อมถอย ก็จะเห็นถงึความแกรํงของวัฒนธรรมชนบทที่เป็นรากฐานให๎
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ชาวบ๎านต๎านทานการถูกดูดกลืนโดยเมืองนัน้ถูกทําลายลง พร๎อมๆกับการ

เกิดขึ้นของจิตสํานึกแบบใหม ํเดก็เหลํานี้อาศัยอยูํในชนบทก็จริง แตํความคิด

อันได๎แกํคํานิยม และทศันะตํางๆอยูํในเมือง หมูํบ๎านนับหมื่นนบัแสนของ

ประเทศตกอยํูภายใต๎กระแสความเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก   

 ด๎วยมุมมองของนายแพทย๑โกมาตร จึงเสถียรทรัพย๑ ที่ให๎

ความสําคัญกับมิติทางวัฒนธรรม บริบททางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการเลํา

เรื่อง วาทกรรม การให๎ความหมายตํอส่ิงตํางๆ หรือประเด็นอยํางเรือ่ง

การเมือง เรื่องความจริง ใช๎ศาสตร๑หรือทฤษฏีในหลายๆแขนงเพื่อชํวย

เสริมสร๎างความเข๎าใจตํอสังคม เชํน สุนทรียศาสตร๑ นิเวศวทิยา โสตวิทยา 

ญาณวิทยา วิทยาศาสตร๑ ศาสนา การแพทย๑ สังคมวิทยา หรือมานษุยวิทยา

รวมถึงการมีจริตของการตั้งคําถาม และวิพากษ๑วิจารณ๑ปรากฏการณ๑ตํางๆ

แบบนักสังคมศาสตร๑มนษุยศาสตร๑ 

 วิธีการเชื่อมโยงเชํนนี้อาจเป็นการเสนอทางออกหนึ่งไปจากสังคม

แบบปรนัย หรือการมองส่ิงตํางๆอยํางสําเร็จรูป วิทย๑จึงไมํได๎เหนือกวําศิลป์ 

กระทั่งสามารถสร๎างวิทยาศาสตร๑ที่มีมิติของศิลปะอยูํภายใน  หรือสามารถ

สร๎างศิลปะที่มีมุมมองของวิทยาศาสตร๑ นักรัฐศาสตร๑อาจศึกษารัฐดว๎ยมุมมอง

ด๎านดนตรีแพทยศาสตร๑ก็สามารถมารวมกับมานุษยวิทยาเกิดเป็นการศึกษา

แบบมานษุยวิทยาการแพทย๑ หรือการแพทย๑ที่มีมิติเชิงวัฒนธรรม ใสํใจ

สุนทรียะและจิตวิญญาณ   
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 ห๎องเรียนห๎องหนึ่งจึงสามารถมีทัง้นักเรียนที่เรียนเกํงกับไมเํกํงอยูํ

ด๎วยกัน มีเด็กที่ชอบวิชาฟิสิกส๑กับวิชาพลศึกษาอยูํรํวมกัน กระทั่งนักเรียน

สามารถเลือกตอบข๎อสอบปรนัยได๎ตั้งแตํ ก-ง ได๎โดยไมํมีทางผดิ โดยอาศัย

คําอธิบายที่มีเหตุผลเป็นเครือ่งชี้วัด ข๎อสอบอัตนัยจึงอาจอยูํในข๎อสอบปรนัย 

ข๎อสอบปรนัยอาจแตกหนํอตํอยอดได๎หลายปรนัย 

อีกทั้งการศึกษาไมํควรเป็นระบบแพ๎คัดออก ซ่ึงเปน็ปจัจัยนําไปสูํ

ปัญหาสังคม เชํน การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมํเสมอภาค ความเหลื่อมล้าํต่ําสูง 

ความยากจน สภาพการณ๑นี้เป็นผลให๎การศึกษาเกดิระบบแขงํขนัเพื่อทุกคน

พยายามไตํเต๎าเข๎าสํูการศึกษาระดบัสูง บนเส๎นทางทีจ่ะมคีนจํานวนมากพําย

แพ๎ และถูกคัดออกไป เพราะไมํสามารถยกสถานภาพของตัวเองใหเ๎ป็น

สถานภาพระดับบนได๎  

กล๎วยไม๎ออกดอกช๎า    ฉันใด           

การศึกษาเปน็ไป          ฉันนั้น 

อีกประเดน็หนึ่งการศึกษาจึงมิใชคํําขวัญทีป่ระดบัไว๎ตามโรงเรียน 

ปัจจัยสําคัญของการศึกษาเป็นความกระตือรือร๎นมากกวําจะหยุดนิง่หรือคํอย

เป็นคํอยไปเหมือนหลายตํอหลายทศวรรษที่ผํานมา แตหํากรวมไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงจติสํานึก มิใชํเชื่อตามโฆษณาที่มีนักเรียนหญิงบอกวําอยากเป็น

แพทย๑ หลักสูตรประวัตศิาสตร๑จึงต๎องเปลี่ยนแนวคดิใหเ๎ชื่อมโยงกบัท๎องถิน่ 

เมื่อชะตากรรมของประเทศชาติมชีะตากรรมของบคุคลมากมายเชือ่มร๎อยอยูํ 
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ดังนั้นนักเรียนจึงมีสํวนในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง มิเชํนนั้น

การศึกษาในโรงเรียนจะปราศจากซ่ึงจิตสํานึกตํอสังคม  

เพราะที่สุดแล๎ว ใครจะมาแก๎ปัญหาเศรษฐกิจ อาชญากรรม 
ส่ิงแวดล๎อมเส่ือมโทรม มลพิษรอบด๎าน การจราจร สุขภาพ ชุมชนแออัด 
ความยากจน ภัยธรรมชาติจากการตัดไม๎ทําลายป่า การใช๎ความรุนแรงใน
ครอบครัว ฯลฯ ถ๎าไมํใชํประชาชนรุํนใหม ํจะสร๎างสรรค๑ประเทศและโลกให๎
นําอยํูได๎เพียงใด อยูทํี่การศึกษา เพราะเป็นสิ่งกําหนดความคดิของสังคม  

 
ผลงานของ จตุชัย   แซํซือ   จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  
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“การทําความดีนี้เพื่อความดีก็ คือการทําความดีโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน หากแต่เป็นการทําเพื่อให้มีความดีอยู่บนสังคมนี้

ต่อไป” 

โครงงานคุณธรรมหลกัส าคัญในการพัฒนาจิตใจ 

เพื่อเป็นบันไดสูก่ารพฒันาการศกึษาให้ก้าวหน้าและยั่งยืน 

มีอมตะวลีกลําววํา “รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือ

การศึกษา” คนเราจะมคีุณคําก็ตํอเมื่อได๎รับการศึกษา ซ่ึงเป็นเพราะนกไมํมีขน 

คนไมํมีความรู๎ มันก็บนิขึน้สูํที่สูงไมํได๎ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ

นําพาเราไปสํูการได๎มาซ่ึงความรู๎ อันเปรียบเสมือนขุมทรัพย๑ที่ไมํมใีคร

สามารถขโมยไปจากเราได๎ และมนัจะอยูํกับเราจนถึงวินาทีสุดท๎ายของลม

หายใจ 

 หนูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึง่ที่เกดิมาบนโลกใบนี้ ซ่ึงมีพื้นเพชีวิตที่

ไมํส๎ูดีนัก หนูต๎องกําพร๎าพํอตั้งแตํอายุขวบกวําๆ แมํจากไปตอนเรยีนอยูํช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ ๖ แตทํวําก็ยังโชคดีที่มคีุณตาและคุณป้าคอยล้ียงดูอบรมส่ัง

สอน ถึงแม๎วําครอบครัวของเราจะอยูํกันตามอัตภาพที่ไมํได๎ร่ํารวยด๎วยเงิน

ทอง แตํเราก็ร่ํารวยความรักความผูกพันที่คอยเติมเต็มให๎กันและกนัอยูํเสมอ 

และมีส่ิงสําคัญอยํางหนึ่งที่คุณตาและคุณป้ามอบให๎แกํหนู ซ่ึงถือเป็นส่ิงที่ล้ํา

คํามากที่สุดในชีวิต ส่ิงๆนั้นไมํใชํเงินทอง ไมํใชํของขวัญที่มีมูลคําที่จะ
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สามารถประเมินได๎ด๎วยราคา หากแตํเป็นส่ิงที่มากล๎นด๎วยคุณคําทางสังคม 

และสูงสํงทางจิตใจ ส่ิงนัน้ก็คือ “การได๎รับการศึกษา”  

 หนูมีความคดิเห็นวําการศึกษาในปัจจุบนัเปน็การศึกษาที่มุํงเน๎นให๎

มนุษย๑สนองตัณหา คือ ความอยากที่หาที่ส้ินสุดไมํได๎ และเป็นการศึกษาทีท่ํา

ให๎มนษุย๑มีชีวิตแตํไร๎จิตใจ สอนให๎คนมคีวามรู๎แบบทฤษฎี รู๎หลักการตํางๆ

ตลอดถึงสามารถทํองหลักการ หรือองค๑ความรู๎นั้นๆได๎อยํางนกแก๎ว

นกขุนทอง แตํหากให๎ลองลงมือปฏิบตัิจรงิ กลับทําไมํได๎หรือทําไมํเป็น และ

ทําใหค๎นเราไมํมจีิตใจคือไมํรูจ๎ักผิด ชอบ ชั่ว ดี จะทําอะไรก็จะคํานึงแตํ

ประโยชน๑สํวนตัว เมามัวกับทจุรติคอรัปชัน นอกจากนี้แม๎จะมีการมุํงเน๎นให๎

ศึกษาตามแนวคดิที่วํา “คุณธรรมนําความรู๎” แตํที่หนูได๎เหน็และสัมผัสจริง

จากการเรียนกลับพบวํากระบวนการการนํามาซ่ึงการสอนให๎นักเรยีนมี

คุณธรรมจริยธรรมนั้นไมํไดเ๎ปน็ผลสัมฤทธิ์ที่ดีนัก เพราะเป็นเพียงการสอน

ให๎นักเรียนมีความประพฤติที่ดีแตํเพียงเปลือกนอก เชํนพาไปเข๎าคาํยอบรม

คุณธรรมจริยธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน แล๎วก็จบเพียงเทํานัน้ ไมํมีการ

ติดตามโดยลงพื้นที่จรงิไปดเูด็กคนนั้นวํามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

หรือไมํ หรือถ๎าหากมีพฤติกรรมไมํดีตรงไหนก็รํวมกันแก๎ไขอยํางจริงจัง อีก

ทั้งการสอนนั้น ปจัจุบันยงัเปน็การสอนที่ทําให๎นักเรียนเป็นเหมือนหุํนยนต๑ ที่

คอยรับโปรแกรมตลอดถึงข๎อมูลตํางๆจากครผูู๎สอน ทีจ่ะต๎องทําตามแบบ

ครูผู๎สอนบอกใหท๎ําตามเทํานัน้ โดยจะคิดนอกกรอบหรือสร๎างสรรค๑ส่ิงใหมํๆ

นั้นไมํได๎ หรือบางทีอาจมบี๎างที่การศึกษาในปัจจุบนัมีการสํงเสริมให๎นักเรียน

มีความคิดสร๎างสรรค๑และกล๎าแสดงออก แตํทวําก็ยังมีอาจารย๑หรือคุณครู
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หัวโบราณบางทํานที่ยังไมํคํอยเขา๎ใจ และไมํเหน็ความสําคัญเทําไรนัก ดังเนื้อ

ร๎องตอนหนึ่งในเพลงเสียงแหํงอนาคตที่วํา                                                                                                             

“เยาวชนคือคนของวันข๎างหน๎า ผู๎ใหญํสรรหาถ๎อยคํานี้มาเสกสรร 

ยกยํองมองเหน็เยาวชนเปน็คนสําคัญ แตํกลับกีดกันสิทธจิะฝนัและใฝ่ ทํา

อะไรผู๎ใหญํคอยห๎ามคอยวํา เด็กไร๎สาระถือสาหาความไมํได๎ ตีกรอบความฝัน 

ทุกส่ิงอันห๎ามผดิเพี้ยนไป ผิดแนวทางผู๎ใหญํไมํใชํ ไมํเอา ไมํดี...” 

สําหรับการศึกษาทีห่นูต๎องการคอื การศึกษาที่มุํงเน๎นการพัฒนา

จิตใจของคนกํอนเป็นอันดับแรก เพราะการพัฒนาจิตใจถือเป็นส่ิงสําคัญดังที่

ทํานพุทธทาสเคยกลําววํา 

 เมื่อไมํได๎พัฒนาด๎านจิตใจ จะพัฒนาใดใดก็ไร๎ผล                    

การพัฒนาจิตต๎องเริ่มที่ใจคน  จึงเกิดผลการพัฒนาที่ถาวร 

อีกทํานหนึง่พระอาจารย๑ประสงค๑ ปรูปูณโณได๎กลําวไว๎ตอนหนึ่งวาํ 

“ความสุขทั้งมวล ล๎วนอยูํที่ใจ มัวหานอกกาย ตายก็ไมํเจอ” จะเห็นได๎วําการ

พัฒนาจิตใจนี้ถือเป็นรากแก๎วของการพัฒนาทั้งปวง คนเราจะมีความสุขหรือ

ทุกข๑เพียงใดก็สุดแตํใจจะไขว๎คว๎า โดยแนวทางหนึ่งทีจ่ะนําไปสูํการพัฒนา

จิตใจได๎คือ “การทําโครงงานคุณธรรม”  

 โครงงานคุณธรรม เป็นสิ่งที่หนูเคยรู๎จักเมื่อก๎าวยํางสูํการเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา ของโรงเรียน ภูซางวิทยาคม ในตอนแรกทีห่นูไดเ๎ข๎ามาทํา

โครงงานคุณธรรมเพื่อเข๎าประกวดในการแขํงขันทักษะวิชาการในระดับเขต
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พื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๒ ตอนนั้นหนูยังไมํเข๎าใจความหมายทีแ่ท๎จริงของ

การทําโครงงาน หนูเข๎าใจแตํเพียงวําการทําโครงงานคุณธรรมก็คงเหมือนกับ

การทําโครงงานทั่วๆไปที่ต๎องมีรายงานเลํมหนาๆ มีรปูภาพประกอบ มี

ช้ินงานผลงานที่สวยงาม โดยตอนแรกหนูไดท๎ําโครงการเกี่ยวกับเรื่องการ

รณรงค๑ให๎คนในโรงเรียนรักษาความสะอาด โดยตั้งชื่อโครงงานวํา “โรงเรียน

นําอยํู นําเรียน” แตํการทํางานในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการสร๎างภาพขึ้นมา ให๎มี

ผลงานตลอดจนภาพถํายออกมาสวยงาม ดูดี และก็ได๎นําไปเข๎ารํวมประกวด 

แตํก็ยังไมํประสบผลสําเร็จ ในปตีํอมาคุณครูก็มาชวนใหห๎นูทําโครงงาน

คุณธรรมอีก ตอนนั้นหนูรู๎สึกเบื่อหนํายทีจ่ะต๎องมาสร๎างภาพ รู๎สึกเหนื่อยที่

จะต๎องทําอะไรทีต่๎องโกหก หลอกลวงกรรมการเพื่อให๎มาได๎ซ่ึงรางวัลและชัย

ชนะ และในห๎วงของความคิดนัน้ หนูก็เกิดแนวคิดขึน้มา โดยได๎ถามคุณครูวํา

จะเป็นไปได๎ไหมหากหนูจะนํากิจกรรมทีจ่ิตอาสาที่หนูไปชํวยงานพระ

อาจารย๑สอนศีลธรรมที่วัดมาทําเป็นโครงงาน และคุณครูก็อนุญาตใหท๎ํา

โครงงานนี ้

และนี่ก็เปน็จุดเริ่มตน๎และเป็นจุดประกายความคิดที่เกิดจากความไมํ

รู๎อะไรเลย แตํ ณ ตอนนี้ได๎กํอให๎เกิดเป็นโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําดี 

ถวายในหลวง ในชื่อโครงงานจติอาสานําธรรมสํูน๎อง ซ่ึงเป็นโครงงานที่หนู

และเพื่อนๆอาสาซ่ึงเปน็ศษิย๑เกําของพระอาจารย๑มารวมกันมาชํวยงานในการ

สอนธรรมะให๎กับน๎องๆในชุมชนทุกๆวันอาทติย๑ โดยไดจ๎ัดกิจกรรมใน

รูปแบบนันทนาการที่สอดแทรกธรรมะ เชํน การเลํมเกม การแสดงละคร

สอนใจ การเลํานิทานการร๎องเพลงคุณธรรม ซ่ึงทุกๆกิจกรรมเกิดขึน้มาได๎ก็
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ล๎วนเกิดจากกิจกรรม “น๎องขอมา พ่ีจัดให๎” ซ่ึงเป็นกจิกรรมทีผู่๎จัดกจิกรรม

และสอบถามความต๎องการของผูเ๎รียนวําต๎องการให๎จดักิจกรรมในรูปแบบใด 

เมื่อได๎รวบรวมข๎อคิดเห็นแล๎วก็จะนํามาพิจารณาและนํามาจัดเป็นกิจกรรม

ตํางๆให๎กบัน๎องๆตามศักยภาพทีม่ี นอกจากนี้ยังได๎ขยายพื้นที่การทําความดีสํู

วัดในพื้นที่อําเภอภูซาง และได๎ชักชวนให๎เพื่อนๆทั้งที่เป็นเพื่อนรวํมช้ันเรียน 

และเพื่อนกลุํมเสี่ยงเกี่ยวกับสารเสพติดที่ถูกคนอืน่มองข๎าม และนอ๎งใน

โรงเรียนได๎มาทํางานจติอาสา มาร๎องเพลงและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ 

เชํน พาน๎องไปเยี่ยมผู๎สูงอาย,ุ จัดกิจกรรมคาราวานสัญจร ธรรมะ สันทนาการ 

ความสุข และจัดกิจกรรมสอนพเิศษ 

 การทําโครงงานคุณธรรมนี้ทําใหห๎นูได๎รบัรางวัลโลํพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงงานเฉลิมพระ

เกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ และได๎รับรางวัลนักเรียนคุณธรรมจริยธรรม

ดีเดํน ของธนาคารออมสิน พร๎อมทุนการศึกษา ๔๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงการได๎รับ

รางวัลเป็นสิ่งทีห่นูภาคภูมิใจมาก แตํส่ิงที่ยิ่งใหญํกวําก็คือการที่หนไูด๎ชนะใจ

ตนเองในการทําความดี เพราะการทําโครงงานคุณธรรมสอนใจใหห๎นูรู๎วํา 

“การประกวดโครงงานไมใํชํการแขํงขนั แตํเป็นการปฏิบัติธรรม ทําความดี

เพื่อความดี” โดยการทําความดีนีเ้พื่อความดีก็คือการทําความดีโดยไมํหวัง

ผลตอบแทน หากแตํเป็นการทําเพื่อให๎มีความดีอยูบํนสังคมนี้ตํอไป ซ่ึงการ

ทําโครงงานคุณธรรมถือเป็นส่ิงทีชํ่วยเกิดการพัฒนาจิตใจเพราะการทํา

โครงงานคุณธรรมเปน็กิจกรรมทีใ่ห๎นักเรียนเป็นผู๎สร๎างสรรค๑ขึ้นมาเอง และ

ได๎ฝึกการทํางานเป็นกลํุม รู๎จักทีจ่ะแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเอง ผํานการลงมือ
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ทํางานอยํางแทจ๎ริง ภายใต๎หัวใจของการทํางานที่วํา “รํวมกัน ทําดี อยํางมี

ปัญญา” 

 นอกจากนี้สิ่งทีห่นูใฝ่ฝันให๎เกดิขึน้จริงบนสังคมไทยคือ อยากให๎มี

การศึกษาที่ตอบโจทย๑การเรียนรูท๎ี่สนองความต๎องการตํอชีวิตและชุมชน 

ความรู๎ที่ได๎รับสามารถพัฒนาชีวิต และสามารถพัฒนาชุมชนได๎ มิใชํแตํเพียง

วําเป็นการศึกษาทีท่ําให๎คนที่เรียนจบแล๎วมุํงที่จะเข๎าไปทํางานในเมือง เพื่อจะ

ได๎มีรายได๎สูง มีฐานะตําแหนํงใหญํโต จนลืมทีจ่ะหนักลับมาหาคนที่อยูํ

เบื้องหลัง ทั้งพํอแมํ ครูอาจารย๑ และญาติพี่น๎องซ่ึงเขาเหลํานัน้ก็ยังคงยากจน 

และต๎องการคนดูแล และหากการศึกษาสามารถทําให๎คนเกิดความสํานึกรัก

บ๎านเกิดและกลับมาทํางานพัฒนาบ๎านของตนเองใหเ๎จริญรุํงเรืองได๎แล๎ว 

ปัญหาสังคมในลักษณะที่วํา “รวยกระจุก จนกระจาย” ก็จะหมดไปในไมํช๎า 

 ฉะนั้น ไมํวําการศึกษาในปจัจุบันหรือในอนาคตจะเป็นอยํางไร 

ขอใหเ๎ราทุกคนชนะใจตนเองเพราะชนะใดในหล๎าโลก ไมํมีโชคเหมือนชนะ

ตน ชนะผู๎อื่นเปน็แสนหน ไมํเทําชนะตนเพียงหนเดียว โดยชนะตนเองด๎วย

การมีความพากเพียรอยํางไมํลดละ และหมั่นที่จะสร๎างสรรค๑ส่ิงดีๆให๎เกิด

ขึ้นกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนประเทศชาต ิ

 

 ผลงานของ ณัฐธิณี อินทะเนตร โรงเรียนภูซางวิทยาคม ตําบลทุํง

กล๎วย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
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“ประโยชน์ที่แท้จริงของการเรียนรู้ที่จะได้รับ ซึ่งไม่ใช่เป็น

เพียงผลคะแนนจากการสอบ แต่หากเป็นพื้นฐานในการประกอบ

อาชีพและดําเนินชีวิตในอนาคตต่อไป” 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 

 ตั้งแตํชั้นอนบุาลจนถึงมัธยมศึกษาในปัจจบุัน ทําให๎หนูพบวํา

วิธีการเรียนรู๎นั้นไมํได๎มีแคเํพียงอาํนหนังสือและตัง้ใจฟงัคุณครูสอนเทํานัน้ 

แตํยังมีการเรียนจากประสบการณ๑ตรงด๎วยการปฏิบตัิจรงิซึ่งชํวยให๎หนเูกิด

ความเข๎าใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้ 

 ในความคดิของหนู การเรียนจากประสบการณ๑ตรงจะชํวยให๎เกดิ

ความเข๎าใจและความเข๎าใจนั้นจะอยูํติดตัวเราไปนานมากกวําการอํานหนังสือ

ที่บํอยครั้งก็เกิดการลืมเมื่อไมํไดท๎บทวนเปน็ประจํา ตัวอยํางทีเ่หน็ได๎ชัดเจน

คือภาษาอังกฤษเมื่อเปรียบเทียบกบัเพื่อนๆห๎องอืน่ที่ไดเ๎รียนเพียงในตํารากับ

ห๎องหนูที่ไดใ๎ช๎ภาษาอังกฤษจรงิในชีวิตประจําวัน 

 นอกจากวิชาภาษาอังกฤษแล๎วการเรียนจากประสบการณ๑ตรงยังพบ

ได๎กับวิชาพลศึกษาที่นอกจากหนจูะได๎เรียนทฤษฎีจากในห๎องเรียนวํา “กีฬา

ชนิดนั้นๆมปีระวัตคิวามเปน็มาอยํางไร มีกฎกติกาอยํางไร” หนูยังได๎ฝึกเลํน

กีฬาแตํก็ทําให๎หนจูดจํากฎกติกาตํางๆของกีฬาชนิดนั้นๆได๎มากขึน้และ

สามารถนําไปใช๎ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนได๎ ย่ิงไปกวํานั้น
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เมื่อมีโอกาสอันควร หนูยังสามารถเลํนกีฬาชนิดตํางๆกับเพื่อนๆหรือ

ครอบครัวได๎อีกด๎วย 

 ในวิชาศิลปะหนูก็ได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรงที่เกิดจากการได๎

ลงมือปฏบิัติจริงได๎เรียนรู๎วําแมํสีและทฤษฎีสีทีเ่รียนมานัน้เมื่อถูกละลายด๎วย

น้ําและแต๎มด๎วยพูํกันลงบนกระดาษสามารถเปลี่ยนแผํนกระดาษสขีาว

ธรรมดาๆใหเ๎ป็นภาพวาดที่งดงามได๎ แตํด๎วยการฝึกฝนมากขึ้นภาพที่หนูวาดก็

เริ่มเปน็รูปเปน็รํางมากด๎วยเชํนกนั 

 นอกจากการได๎ปฏบิัติจรงิในห๎องเรียนแล๎วในวิชางานเกษตรหนูยัง

ได๎ปฏบิัติจริงนอกห๎องเรียน ในการทดลองปลูกผักและดูแลรักษาให๎

เจริญเติบโตเป็นต๎นที่แข็งแรง สวยงาม ซ่ึงกํอนจะได๎ลงมือปฏิบตัิจริงนั้น หนู

ก็ได๎เรียนรู๎และทําความเข๎าใจกับขั้นตอนวิธีการปลูกและดูแลรักษาจากใน

ห๎องเรียนมาแล๎ว 

 เมื่อปลายปีการศึกษาที่ผํานมา หนูมีโอกาสไปทัศนศึกษาที่ภูจอง

นายอยที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่นัน่หนูได๎พบเห็นตน๎ไม๎ตํางๆและสัตว๑นานา

ชนิดที่กํอนหน๎านี้เคยเห็นแตใํนจอโทรทศัน๑และยังมีส่ิงมีชีวิตอื่นๆอีกมากมาย

ที่ไมํเคยได๎ยินชื่อมากํอน ที่นั่นหนูได๎เรียนรูห๎ลายๆอยําง อาทิเชํน วิธีการทาง

ธรรมชาติที่ส่ิงมีชีวิตตํางๆอยูํรํวมกันอยํางสงบสุขและหนูยังไดเ๎รียนรู๎เกี่ยวกับ

การอยูํรํวมกันกับเพื่อนๆในสังคม การเดินทางครั้งนีน้อกจากความรู๎มากมาย

ที่ได๎รับ หนูและเพื่อนๆช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ณ ขณะนั้นตํางก็ตื่นเต๎นที่ได๎

เดินทางไปทศันศึกษาและสนุกสนานกับกิจกรรมสนุกๆมากมายทีคุ่ณครูทําน
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เตรียมไว๎ ซ่ึงถึงแม๎วําหนูจะจดจําความรู๎ที่ได๎ไมํหมด แตํหากได๎กลบัไปเที่ยว

อีกครั้งกับครอบครัวหรือทางโรงเรียนจดัไปทัศนศึกษาที่ภูจองนายอยอีกครั้ง

หนูก็เชื่อวําหนจูะสามารถเรียกช่ือต๎นไม๎ตํางๆได๎มากขึน้และเรียกช่ือสัตว๑

หลายๆตัวได๎ถูกต๎องมากขึ้น 

 หนูจงึหวังวํา ในการเรียนวิชาอ่ืนๆเราจะสามารถนําวิธีการเดียวกัน

นี้มาใช๎ได๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน ซ่ึงนอกจากความรู๎ที่ได๎รับจะ

สามารถจดจําได๎ดียิ่งขึ้น ซ่ึงเรายังเข๎าใจถึงการนําความรู๎ไปใช๎ใน

ชีวิตประจําวัน และเข๎าใจถงึประโยชน๑ที่แทจ๎ริงของการเรียนรูท๎ีจ่ะได๎รับ ซ่ึง

ไมํใชํเป็นเพียงผลคะแนนจากการสอบ แตํหากเป็นพืน้ฐานในการประกอบ

อาชีพและดําเนินชีวิตในอนาคตตอํไป 

 

 ผลงานของ ปวริศา พรหมชาติ  โรงเรียนสตรีสิริเกศ ตําบลเมืองใต๎ 

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
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“มนุษย์เงินเดือนส่วนมากในขณะนีไ้ม่ได้ทํางาน ตรงตาม
สาขาวิชาที่ตนเองเรียนมาเสียด้วยซ้ํา เยาวชนไทยมากมายต่างนั่ง
นอนใจ ภายใต้ถ้อยคําสะกดจิตของผู้ ปกครองครูบาอาจารย์ว่า ไม่
ต้องสนอะไรทั้งนั้นจึงก้มหน้าก้มตาเรียนไปเสียเถิดแล้วจะได้ดีเอง 
แต่เมือ่เวลาผ่าน พน้ไปแล้วเด็กผู้น่าสงสารเหล่านั้นก็ได้ตระหนัก
ในที่สดุยามที่ต้องตระเวนหางานทํา ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปแล้ว
จริงๆ” 

 
การศึกษาที่ฉันต้องการ 

ขา๎พเจ๎าไมํสามารถปฏิเสธได๎เลยวําตัง้แตํเล็กจนโตมาข๎าพเจ๎าชําง
เกลียดช่ังการไปโรงเรียนเสียยิ่งกวําส่ิง อืน่ใด ทั้งยังไมํสามารถคน๎หา
ความสุขจากการนั่งอยูใํนห๎องและฟังส่ิงที่อาจารย๑พูดอยูํหน๎าช้ันได๎ 
โรงเรียนราวกับ เป็นอีกมิติหนึ่งของโลกใบนี้ที่วนัเวลาจะเดินช๎ากวําปกติ
เมือ่ก๎าวเข๎าไป กิจกรรมที่โปรดปรานที่สุดยามอยูใํนร้ัวโรงเรียนคือการฟบุ
หลับบนโต๏ะ จนผูใ๎หญํมักจะเขา๎ใจวําขา๎พเจ๎านั้นเป็นคนไมํใฝร๎ู่ ไมํรักเรียน 
ขา๎พเจ๎าก็คิดเชํนนัน้ เพราะถูกครูประจําช้ันยัดเยียดมาตลอดวําเป็นเดก็ไมํ
ตัง้ใจเรียน ซ่ึงขา๎พเจ๎าก็รับอัตลักษณ๑ใหมนํี้มาแบบงงๆ เนื่องจากตอนนั้นยัง
เด็กอยู ํร๎ูสึกวําผู๎ใหญํนัน้ถูกต๎องเสมอ โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ใหญํทีป่ระกอบ
สัมมาอาชีวะเป็นครู 

หลายปีผาํนไป สมุดพกข๎าพเจ๎าก็ยังคงมีวลี "ไมํตัง้ใจเรียน
เทําที่ควร" พํวงประดบัอยูเํป็นนิจ แตํกระนั้นผล การเรียนขา๎พเจ๎าก็อยูใํน
เกณฑ๑ดีเสมอ ข๎าพเจ๎าจึงเร่ิมขบคดิวําสาเหตุใดขา๎พเจ๎าที่ตะบนัอํานหนังสือ
เฉพาะชํวง กํอนสอบถึงไดมี๎ผลการเรียนดีกวําเพื่อนบางคนที่ตั้งใจเรียนทุก
คาบอยํางขะมักเขม๎น แนํนอนวําไมํใชํเพราะ ข๎าพเจ๎านัน้มีปญัญาฉลาดล้ํา
เลศอยํางแนนํอน ในเมื่อข๎าพเจ๎าอํานหนังสือเลํมเดียวกันกับที่ครูสอน แตํ
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ฟังครูอาํน แล๎วไมํร๎ูเร่ือง จึงเกิดความเบื่อหนํายและมาอํานเอาเองนอกเวลา
เรียน ขา๎พเจ๎าพบวําตัวเองนัน้คํอนขา๎งมีความ อยากรู๎อยากเหน็สูงกวําคน
ปกติทัว่ไปเสียด๎วยซํ้า นั่นจึงเปน็คร้ังแรกที่ข๎าพเจ๎าเร่ิมโทษระบบ
การศึกษา 

หลังจากที่เขา๎ใจมาตลอดวําตัวเองเปน็เด็กขี้เกียจเรียน ในที่สุด
ขา๎พเจ๎าก็ลุกขึ้นมาปฏเิสธคํากลําวหานัน้ อยํางสดุใจขาดดิ้น และเร่ิมต๎น
จับผดิระบบการศึกษาอยํางจริงจัง ยิ่งเวลาผาํนไป อคติตํอระบบการศึกษา
ไทยยิ่งฝงัรากลึกลงไปในจติใจของข๎าพเจ๎า ทั้งแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาที่
เยิน่เย๎อ วกวน หรือหนังสือภาษาอังกฤษที่อัด แนนํไปด๎วยบทเรียน
ไวยากรณ๑ชํางบั่นทอนสุขภาพจิตและความกระตอืรือร๎นในการเรียนแทบ
หมดส้ิน (แนํนอนวํา ต๎องมีเด็กบางจําพวกที่หลงใหลในตําราอํานยากๆ 
อยูบํ๎าง แตํก็คงเป็นสํวนน๎อยเหลอืเกิน) ขา๎พเจ๎าจะขอใช๎กรณี การใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นตัวอยําง เนื่องจากไมํมีกรณีไหนเห็นภาพชัดเจนเทํานี้อีก
แล๎ว 

เด็กไทยโดยเฉลี่ยเรียนภาษาองักฤษตัง้แตํช้ันอนบุาลหนึ่ง ทั้งยงัมี
การสํงเสรมิผํานอุปกรณ๑ส่ือการสอน ตํางๆ อีกมากมาย กวําจะขึ้น
มหาวิทยาลัยก็เทํากับวําผาํนการศกึษาวิชาภาษาอังกฤษมาอยํางน๎อยสิบปี 
แตํ ผลลัพธ๑โดยรวมกลับกลายเป็นวําเยาวชนไทยไมํสามารถใช๎
ภาษาอังกฤษได๎เหมาะสมเหมือนอยํางคนที่รํ่าเรียน ภาษาอังกฤษมานานนับ
สิบปีพึงจะเป็น จากประสบการณ๑จริง    ข๎าพเจ๎าผาํนการจ้ําจี้จ้ําไชให๎ทํองจํา
ไวยากรณ๑และ คําศัพท๑มาอยํางหนักหนํวงและเขม๎ข๎น แตเํมื่อเจอะกับฝรั่ง
ตัวเป็นๆ เขาจริงๆ ส่ิงทีข่า๎พเจ๎าทาํได๎เมือ่เขาเข๎ามาถาม ทางมีแคํเพียงยิ้ม
หวานใหแ๎ล๎วบอกวํา Sorry, I don't know. ขา๎พเจา๎รู๎สึกกลัวการใช๎ไวยากรณ๑
ผดิราวกับเป็นเร่ือง คอขาดบาดตาย ทําให๎ไมํกล๎าพูดคุย กวําจะเรียงประโยค
ให๎ถูกไวยากรณ๑ได๎เขา๎ก็คงไปถามเอาจากคนอืน่แล๎ว หลายปีตํอมาข๎าพเจ๎า
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ได๎ร๎ูจักกับเพือ่นชาวอเมริกนัคนหนึ่งที่บอกข๎าพเจ๎าวําไวยากรณ๑เขาด๎อยกวํา
คนไทยหลายๆ คนเสียด๎วยซํ้า ก็แนํละ คนไทยเราทํองไวยากรณ๑ภาษาของยู
มาตัง้แตเํล็กยันโต มันจะไมํแมํนได๎อยํางไร (ก็ไมํแมํน นั่นแหละ) ไมํกีป่ี
ใหห๎ลังมานีจ้ึงได๎เร่ิมมีการบรรจวิุชาเสรมิเขาไปในหลักสูตร และใช๎ส่ือการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย มากขึ้น เพื่อตอบสนองยคุสมัยที่เปลีย่นไป เชํน 
ภาษาอังกฤษเสริม ทีห่ันมาเน๎นในด๎านการใช๎งานในชีวิตประจําวัน อยํางมี
คณุภาพ ในหนึ่งสปัดาห๑จะมีหนึ่งหรือสองคาบที่เด็กๆ จะได๎เรียน
ภาษาอังกฤษกับครูตํางชาติ ซ่ึงบรรยากาศ ภายในช้ันเรียนดงักลําวจะแบงํ
ออกเป็นสองประเภทคือ วํุนวายปานมดแตกรัง คุณครฝูรั่งยืนทาํตาปริบๆ 
อยูหํน๎า ช้ัน ไมํไดรั๎บความสนใจจากนักเรียนแม๎แตํน๎อย กับอีกประเภทคือ
ครูฝรั่งยืนพูดอยูหํน๎าช้ัน ทาํไม๎ทํามือประกอบ อยาํงตัง้อกตัง้ใจและทํา
ตาเหลือกมองนกัเรียนเป็นเชิงถามวํา Do you understand? สํวนเดก็ๆ ก็จะ
หลีกเลี่ยงการ ประสานสายตากับครูฝรั่งและปั้นหน๎าใหเ๎รียบเฉยพยายามไมํ
โดดเดํนสะดุดตาที่สุดเทําทีจ่ะทําได๎ บรรยากาศที่ นกัเรียนจะแสร๎งทําเปน็
เขา๎ใจในตัวบทเรียน และไมํถามเมือ่สงสัยนั้นกลายเปน็เรื่องปกติไปได๎
อยํางไรกัน? 

แตํก็นับวํารัฐบาลได๎หันมามุงํพัฒนาในประเด็นที่ถูกตอ๎งแล๎ว
ประเดน็หนึ่ง แม๎วําผลลัพธ๑จะยิ่งออกมาไมํตรงตามเป้าอยํางที่ควร การตํอ
เติมจากฐานเดิมที่ไมํสมดุลยํอมแตกตํางจากการร้ือรากถอนโคนแล๎วลงมือ
ทําใหมํ ข๎าพเจ๎านั้นทราบดีวําเหลําผู๎นําตํางเล็งเห็นความสําคญัของเยาวชนที่
เป็นอนาคต (และปัจจุบัน) ของชาติดีอยูแํล๎ว แตํด๎วยการสนับสนนุอยําง
คร่ึงๆ กลางๆ นั้นไมํสามารถผลักดันใหเ๎ยาวชนตาดําๆ สามารถก๎าวขึ้นสํู
การเป็นปัญญา ชนอยํางแทจ๎ริงได๎ ข๎าพเจ๎าไมํเคยรู๎สึกวางใจไดเ๎ลยวํา
การศึกษาในปจัจุบันนีจ้ะนําพาความสําเร็จและความมั่นคง ในชีวิตมา
ให๎แกํตัวขา๎พเจ๎าได๎ ใบปริญญาวุฒิการศกึษาไมํได๎เป็นส่ิงทีบ่ํงบอกวําคนคน
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นี้มีความร๎ูความสามารถอีกตํอไป เป็นเพียงแคส่ิํงทีบ่อกแตเํพียงวํา บุคคลผู๎
นี้ "สําเร็จการศึกษา" แล๎วเทาํนั้น ณ ในขณะนีข้า๎พเจ๎าเองก็ยังไมํร๎ู ชะตา
กรรมของตนวําส่ิงที่ขา๎พเจ๎ารํ่าเรียนอยูนํี้จะไดน๎ําไปใช๎หรือไมํ มนษุย๑
เงนิเดือนสํวนมากในขณะนี้ไมํได๎ทํางาน ตรงตามสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมา
เสียด๎วยซํ้า เยาวชนไทยมากมายตํางนั่งนอนใจ ภายใต๎ถ๎อยคําสะกดจิตของผู๎ 
ปกครองครูบาอาจารย๑วํา ไมํต๎องสนอะไรทั้งนั้นจึงกม๎หนา๎ก๎มตาเรยีนไป
เสียเถิดแล๎วจะไดด๎เีอง แตเํมื่อเวลาผาํน พ๎นไปแล๎วเด็กผูน๎ําสงสารเหลํานั้น 
ก็ได๎ตระหนักในที่สุดยามทีต่๎องตระเวนหางานทํา ยุคสมัยไดเ๎ปลี่ยนไปแล๎ว 

ที่กลําวมานัน้เป็นเพียงแคภําพรวมโดยเบื่องต๎น ซ่ึงข๎าพเจา๎จะไมํ
ขอพูดถึงสํวนนอ๎ยที่ประสบความสําเร็จ ในการเลําเรียนได ๎แม๎ในสภาวะ
ทางการศกึษาเชํนนี้ เพราะถึงจะนาํนักเรียนเหลํานี้มาเฉลี่ยกบันกัเรยีน
สํวนมากที่ ข๎าพเจ๎ากลําวถึง ก็ยังไมํสามารถกล้ํากลืนฝนืใจจัดให๎การศึกษา
ไทยอยํูในระดับที่เรียกวําดีได๎ นักวิจัยมูลนิธิ สาธารณสุขแหํงชาตไิด๎กลําว
วําประเทศไทยติดอันดบัสองจากการจัดอันดบัประเทศทีเ่รียนหนกัที่สุดใน
โลก รอง จากประเทศญ่ีปุน่เทํานัน้ ไมํต๎องอธิบายกันมากก็รู๎วําเด็กนกัเรียน
ญ่ีปุ่นนั้นเรียนหนักและเกํงกาจปานใด ผดิกับรอง แชมป์อยํางประเทศไทย
ที่อัตราการศึกษาสูง แตํผลสัมฤทธิ์โดยรวมล๎มเหลวอยํางนาํเศร๎า 

ชีวิตนี้ไมํไดง๎าํยดายเหมือนโฆษณาเครื่องดืม่ยีห่๎อหนึง่ทีบ่อกวํา 
"อยากเปน็หมอออ" แล๎วก็จะไดเ๎ป็น ยก ตัวอยํางวิศวกรรมกับแพทย๑ศาสตร๑ 
คณะในฝนัของหลายๆ คนที่มีเส๎นทางเดียวกันนั้นคือแผนการเรียนวิทย๑-
คณิตฯ แม๎วําจะเรียนมาเหมือนกัน แตํเมือ่แอดมิชช่ันเข๎ามหาวิทยาลัยแล๎ว
กลับกลายเป็นหนังคนละม๎วนไปเสียได๎ ในวัย เด็กข๎าพเจ๎าก็เคยใฝฝ่นัที่จะ
เปน็แพทย๑เพื่อชํวยชีวิตผู๎คน แตํก็ต๎องตื่นมาพบกับความเป็นจริงอนั
โหดร๎าย เมือ่ คณิตศาสตร๑กบัขา๎พเจ๎านั้นไปกันไมํไดเ๎ลย ความร๎ูทาง
การแพทย๑ของข๎าพเจ๎าคอํนขา๎งนอ๎ยนิด แตํก็พอจะทราบ วําการเปน็หมอ
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นั้นคงไมํต๎องคํานวณอะไรมากมายนักอยาํงทีเ่ด็กสายวิทย๑ฯ เขาเรียนกันมา 
นอกจากนี้ในบรรดา แพทย๑ก็ยังมีแพทย๑ทีเ่กํงและไมํเกํง วินจิฉัยโรคผดิจน
คนไขต๎๎องเสียเงินซํ้าซ๎อน ไดโ๎รคใหมํแถมบ๎าง หรออาจจะถึง ขั้นเสียชีวิต
เลยก็ม ีจากกรณีข๎างตน๎จึงสรุปไดวํ๎า  การมีผลการเรียนที่ดีจนสอบเขามา
เป็นหมอได๎นั้น ไมํไดเ๎ป็นส่ิงการนัตีวาํคนผูน๎ั้นจะเป็นหมอทีด่ไีด ๎เหมือนที่
คนกวาดขยะบางคนมีไอควิสูงกวําวิศวกร นักวิชาการ ¹ เป็นต๎น 

ขา๎พเจ๎าเช่ือวําระบบการศึกษาที่คบัแคบนี้ได๎ริดรอนอิสรภาพและ
ตัดโอกาสเยาวชนที่มีอนาคตไปอยาํง มากมายอยํางนับไมํถ๎วน และขา๎พเจ๎า
ยังมีความเช่ืออีกวําสํงที่ถํวงความเจริญของปวงชนชาวไทยไว๎คือการเลือก 
แผนการเรียน เชํน การจะเขา๎เรียนสถาปัตยกรรมไดจ๎ะต๎องจบการศึกษา
ระดับมัธยมมาจากแผนการเรียนวิทย๑- คณิตฯเทํานัน้ เป็นตน๎ อาจจะมี
นกัเรียนสายศิลป์อยูมํากมายที่สามารถเรียนคณะนี้และจบออกมาเป็นนกั 
ออกแบบที่ดีก็ได๎ แตํด๎วยการศึกษาในระดับมัธยมนั้นชํางเยิน่เย๎อ จปิาถะ 
จบัฉําย มากมายเกินความจําเป็น กลาย เป็นตัวฉุดร้ังให๎ผลการเรียนออกมา
ไมํโสภานกั จนไมํได๎มีโอกาสรบัการศกึษาตํอในส่ิงที่พวกเขาพึงจะไดรั๎บ 
ทั้งการ แอดมิชช่ันที่สรา๎งความไมํเป็นธรรมแกํนักเรียนในแตลํะรํุนอยําง
ชัดเจน (ผู๎เสียหายรา๎ยแรงมักเป็นนักเรียนรํุน ทดลองระบบใหมํๆ  ที่ยังไมํร๎ู
ส่ีรูแ๎ปดอันใดและยังตัง้ตัวไมํติดกับระบบใหมํทีข่ยนัเปลี่ยนแปลงเพื่อทํา
ร๎ายจิตใจวําที่นักศกึษาอยูรํ่ําไป) ระบบการเรียนไฟล๑ทบังคับเชํนนี้จึงเป็น
การตัดโอกาสที่ประเทศไทยจะมบีุคลากรที่มี ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นอยํางนํา
เสียดาย 

แม๎รากฐานเสาเขม็ยังคงไมํแข็งแรง แตํผู๎ใหญํของบ๎านเมืองเรา
กลับพยายามปกปิดสรา๎งภาพให๎แลดู เหมือนวําการศึกษาไทยกําลังพัฒนา
อยํางไมํหยุดยั้งด๎วยการอดัฉีดเทคโนโลยเีขา๎ไป เป็นการแก๎ปญัหาและ กลบ
เกล่ือนอยํางตืน้เขิน ราวกับเอาดนิกลบปากหลมอยํางลวกๆ แล๎วเอาเท๎าตบๆ 
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ซ่ึงทําใหข๎า๎พเจ๎านึกถึงก๎อนเคก๎ที่ ประดับประดาไปดว๎ยช็อคโกแลตขนม
หวานละลานตา แตํรสชาติเนื้อเคก๎กลบัหํวยแตกโดยส้ินเชิง  กํอให๎เกิด
ความสงสัยวําประเทศนี้เป็นประเทศที่อยูใํนระหวํางการพัฒนาหรอืไมํ
ประสงค๑จะพัฒนากันแนํ การจะปรับปรุงพืน้ฐาน การศึกษา ตดัส่ิงที่ไมํ
จําเปน็ออก และเพิม่เติมในส่ิงที่สมควรคงไมํได๎ใช๎งบประมาณมากมายจน
ประเทศชาตจิะลํม ละลายหรอกกระมัง หากแตํไมํมีใครคดิจะริเร่ิมขึ้นมา
อยํางจริงจัง ได๎แตํถูไถไปไมํได๎หวังผลในระยะยาว 

นอกจากนี้แล๎วเหลําเยาวชนเองกอ็าจจะเรียกไดวํ๎าดดูายและเมิน
เฉยกับสภาวะที่เปน็อยู ํยิ่งนานวันเหลํา เยาวชนยังลดบทบาทในสังคม
ของตนลง และปลํอยให๎ผูใ๎หญํชักนําไปอยํางวํางําย ปราศจากข๎อสงสัย
หรือการ ไตรํตรองใดๆ คาดวําเปน็ผลข๎างเคยีงมาจากการศึกษาแบบ
นกแก๎วนกขนทอง เน๎นการทองจาํ ไมํมีกระบวนการ กระตุน๎ทางความคิด 
หรือสํงเสริมใหเ๎ยาวชนมีความคดิเปน็ของตัวเอง คํากลําวเชิงปรัชญาที่วาํ 
"การศึกษาไร๎ ขอบเขต" นั้นเป็นจริงอยํางแนํแท๎ แตํระบบการศึกษาอืน่ไมํ
เสถียรของไทยกลบัสรา๎งขอบเขตให๎กับส่ิงทีไ่ร๎ขอบเขต ไดอ๎ยํางนาํ
ประหลาดใจ การจะลบขดีจํากัดนั้นออกเพื่อมอบโอกาส และเสรภีาพใน
การเรียนร๎ูให๎กับเยาวชนนั้น เป็นส่ิงที่พึงกระทํากวําแจกแทบ็เล็ทหรือ
มอบทุนไปเรียนตอํตํางประเทศเป็นไหนๆ ในเมื่อบ๎านเมืองเราก็สามารถ 
พัฒนาไปสํูความเป็นสากลได๎เชํนเดียวกัน 

ดังที่กลําวมา การศึกษาในอุดมคติของข๎าพเจา๎นัน้อาจจะ
หํางไกลจากความเปน็ไปไดอ๎ยูบํา๎ง เพราะ เทํากับวําจะต๎องล๎างบางระบบ
ศึกษาดึกดําบรรพ๑ของเดมิแล๎วสร๎างขึ้นมาใหมํ และเสริมสรา๎งผลักดันการ
ตื่นร๎ูใน เยาวชน แตํขา๎พเจ๎าก็ยังคงคาดหวังวําจะทนได๎เห็นความเจริญงอก
งามของการศึกษาไทยภายในรํุนลูกหลานของ ขา๎พเจา๎อยูํด ีหากสามารถ
ทําได๎จริง เราจะกลายเป็นประเทศทีเ่ปี่ยมไปด๎วยทรัพยากรบุคคลอืน่ล้ําคํา
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และมี คณุภาพอยํางเหลือเฟือ 
แตํเป็นเร่ืองนําเศร๎าที่ภายในประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ซ่ึง

ทุกๆ คนมีสิทธ์ิเสียงเทาํกันแหํงนี ้คําพูดและ ความเหน็ของข๎าพเจ๎าชําง
เบาบางไมํตํางกับเสียงนกกระจับสักเทําใด 

  
ผลงานของ  รัชนงค๑ กุลจินต๑ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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รวมเรื่องสั้น 
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“เพียงเพราะเกรด ซึ่งเป็นแค่ตัวเลขหนึ่งหลักและอีกสอง

ทศนิยม ที่มีอํานาจในการกําหนดชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น ไม่ให้

เป็นไปตามความฝันของตัวเองอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อลองคิดๆดู

แล้ว ก็ฟังดูเหมือนจะเป็นความจริงที่บอกว่า “ตัวเลขไม่กี่หลักมีค่า

ไม่มากพอกับความฝันที่ตั้งใจ” 

“ระบบ สโรชา การศึกษาแนวใหม่” 

 วันจันทร๑ที่ ๒๑ กุมภาพันธ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

 เวลา ๑๖.๑๓ น. ท๎องฟ้าแจํมใส ลมโชยอํอนๆ 

แซํก..แซํก 

เสียงก๎าวเท๎าสาม ส่ี ก๎าวของเด็กหญิงตัวเล็กๆสองคนดังขึ้น ในขณะ

ที่กําลังเดินเหยียดยํางผํานเหลํากองใบไม๎หลากสีที่รํวงหลํนจากตน๎ฉําฉาต๎น

ใหญํ บรเิวณหลังโรงเรียนบญุอุดมวิทยาที่คุณลุงภารโรงเป็นคนกวาดกองทิ้ง

ไว๎ และเดินตรงไปยงัโต๏ะม๎าหินออํนใกล๎ๆ 

เด็กผู๎หญิงคนแรกเธอปักช่ือตรงบริเวณอกเสื้อวํา “สโรชา สุรินธิ

วงศ๑” เธอตัดผมสั้นในระดบัติ่งหพูอดี เธอดูมีสีหน๎าเครํงเครียดและหนักใจกับ

ปัญหาบางอยํางที่เพิ่งประสบพบเจอมาไมํนานมานี้ แตํเด็กผู๎หญงิอกีคนหนึ่ง

ที่มากับเธอนั้นแตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง เด็กผูห๎ญิงคนนี้มีช่ือปักไว๎ทีอ่กเสื้อวํา 

“สุภลักษณ๑ ยนต๑นิกร” เธอมีผมดําขลับมัดยาวสลวยพร๎อมกับประดับด๎วยโบสี
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น้ําเงินเส๎นเล็กๆ มีสีหน๎ายิ้มแย๎มเบิกบานใจ ซ่ึงแสดงให๎เหน็วํา เพื่อนซี้คูํนี้

สามารถเรียกได๎วํา มีอารมณ๑และทรงผมที่แตกตํางกันราวฟ้ากับเหวก็คงไมํผิด

เลย 

“โอยยยยย อะไรกันนักกันหนานะ นําเบื่อจริงๆ” 

สโรชาบํนอยํางหัวเสียในขณะที่กาํลังหยํอนสะโพกนั่งลงบนเก๎าอ้ี

ม๎าหินอํอนอยํางแรง ทําเอาสุภลักษณ๑ ย้ิมตลกกับทําทางหัวฟัดหัวเหว่ียงของ

เพื่อนตัวเอง กํอนขจะพาตัวเองนัง่ลงบนเก๎าอ้ีม๎าหินอํอนอีกฟากหนึ่ง พร๎อม

ทั้งเอํยคําปลอบประโลมเพื่อนใหใ๎จเยน็ลง 

“ใจเย็นๆหนํอยสิกี๊ คํอยๆคดิก็ได๎ ยังมีเวลาให๎คดิตั้งเยอะแยะ” 

ทันททีี่เพื่อนสาวกลําวขึ้น ก็ทําให ๎ก้ี หรือเด็กหญิงสโรชา หยุด

โวยวายกํอนจะขมวดคิ้วเป็นปมแล๎วแสยะยิ้มที่มุมปากอยํางเซ็งๆ 

“เธอมันก็พูดได๎สิน้ําฟ้า เธอรู๎ทางเดินของตัวเองแล๎ว แตํดูฉันสิ! 

โอ๏ยยยย ฉันจะบ๎าตาย การศึกษาสมัยนี้ทําเอาฉันปวดหัว!” 

กี้ บํนีกครั้งกํอนจะเอาหน๎าฟุบลงกับโต๏ะอยํางแรง แนนํอนเจ๎าตัวก็

ถึงกับร๎องซ๊ีด กับความงีเ่งําของตวัเอง น้ําฟ้า หรือเด็กหญงิสุภลักษณ๑ ก็ได๎แตํ

สํายหน๎าอยํางเหนื่อยอํอนแล๎วมองเพื่อนของตัวเองราวกับเด็กน๎อยก็ไมํปาน...

เฮ๎อ โวยวายเหมือนเด็กอนบุาลจรงิจริ๊ง 
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“นี่กี้ มันก็มีทางเลือกสอง สามทางคือ สายวิทย๑ สายศิลป์ หรือ

ลาออกจากโรงเรียน แล๎วไปตํอสายอาชีพ เธอชอบอันไหนก็เลือกไปซ่ี คิด

อะไรมากลํะ” 

ตึง!! 

“ว้ัย!!” 

“แตํ-ฉัน-คิด” 

“...” 

น้ําเอาห๎ามือกุมปากตัวเองไว๎แนํน เพราะตกใจกับเสียงมือตีโต๏ะของ

กี้ที่มาแบบรวดเร็วและรุนแรง จนเธอตั้งตัวไมํทัน ก้ีได๎แตหํรี่ตามองจ๎องไปที่

นัยน๑ตาอีกฝ่ายอยํางไมํพอใจพร๎อมๆกับการกัดฟันในปากเล็กน๎อย เพื่อ

แสดงออกให๎อีกฝ่ายทราบวํา ตนเองกําลังอยูํในสภาวะ “เครียด” สุดๆ 

“เอิ่ม...งั้น เธอชอบอะไรมากกวํากัน วิทย๑? หรือ ภาษา? 

น้ําฟ้าถามข๎อข๎องใจ เธอคิดวํา ถ๎ากี้เลือกคําตอบที่กําหนดให๎ได๎ เธอ

ก็นําจะพออธิบายแนวทางในการเลือกแผนการเรียน ม.ปลาย ให๎กับกี้ได๎ 

เพราะเหลือเวลาอีกไมํกี่วันที่ต๎องยื่นแบบสอบถามความต๎องการในการเรียน

แผนการเรียนตํอในระดับช้ัน ม.ปลาย ของโรงเรียนแล๎ว และอีกไมํกี่อาทิตย๑ก็

จะต๎องสอบเลื่อนช้ันจากเด็กมัธยมปีที่ ๓ ไปเปน็เด็กนักเรียนมัธยมปีที่ ๔ ให๎
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ได๎ตามเกณฑ๑ที่โรงเรียนกําหนดอกี เฮ๎อ...คิดแล๎วปวดหัวแทนจริงๆ อยํางวํา

แหละนะ ชํวง ม.๓ เปน็อะไรที่ วํุนวายกับตัวเองสุดๆเลยทีเดียว 

“น้ําฟ้าฟังกิก้ีคนนี้นะจ๏ะ” 

หลังจากทีเ่งียบกบัคําถามที่ได๎ยนิอยูํนาน ก้ีก็กลําวขึ้นอยํางกระแน๏ะ

กระแหน ในขณะทีใ่บไม๎ของต๎นฉําฉาเริ่มรํวงหลํนลงมาอีก เนื่องด๎วยกระแส

ลมอํอนๆ ที่พัดโปรยลงมา 

“อืม...อะไรลํะ?” 

น้ําฟ้า ถามด๎วยความสนใจ 

“คือ...เธอก็รู๎ใชํไหมวํา โตขึ้นฉันอยากเป็นนักประพันธ๑..? 

“อืม” 

“ฉันชอบทีจ่ะแตํงเพลง แตํงนิยาย แตํงเรื่อยเปื่อย” 

“อืม” 

“ฉันอยากจะเป็นนักประพันธ๑ ช่ือดังของเมืองไทย...แบบพี่นิตเิพลิง 

หํอหมก อะไรแบบนั้น ชํางเป็นความฝันที่ล้ําเลิศจริงๆ วําไหม?” 

“..นิติ อะไรนะ?‛ 
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“โธํ..! ชํางมันเถอะๆ ฉันจะพูดตอํนะ..แล๎ว คือ ทั้งสายวิทย๑ทั้งสาย

ศิลป์เนี้ยะ..” 

“ไมํรู๎จะลงอะไร? ให๎ตรงกับความฝันเธองั้นหรอ?‛ 

“ถูกต๎องนํะคร๎าบบบบบ!!‛ 

กี้ ทําทําเลียนแบบพิธีกรช่ือดังของเมืองไทย พลางขยบิตาวิบๆวับๆ 

ให๎กับเพื่อนสาวที่เดาใจของเธอถกูเสียนี่กระไร ไมํเสียแรงที่คบกันมานานถึง 

สามส่ีปี รู๎ใจกันจริงๆ 

“ฉันวํานะกี้ อาชีพนักประพันธ๑นะ จะเรียนอะไรก็ได๎เหมือนกัน แตํ

เธอนําจะลงสายวิทย๑แบบฉันดู เพราะเธอก็เกํงวิทย๑ คณิตก็ใช๎ได๎ ภาษาก็ไปไว 

แล๎วสักวันจะไปดี ทางเลือกก็มีเยอะ อาชีพก็มีถมไป จะยังไง สายวิทย๑ก็ดี

ที่สุด!‛ 

แปะๆๆๆ 

“โอ๎โหเฮะ! เธอคนนี้มาเป็นคําขวญั คํากลอนกันเลยทเีดียว จ๎าๆคุณ

น้ําฟ้า” 

กี้ ปรบมือด๎วยความช่ืนชม ในทําทางของน้ําฟ้าที่กําหมัดอยํางมุํงมัน่ 

และคําพูดของน้ําฟ้าก็ทําให๎กี้เริ่มผํอนคลายความหนักใจลงไปบ๎าง แตํก็ยังมี

ข๎อข๎องใจอยูบํางประการ เธอจึงขดัจังหวะความมุํงมั่นของน้ําฟ้า โดยการเอํย

แทรกเข๎ามา 
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“แตํ...ฉันไมํชอบคณิตศาสตร๑ และครูแนะแนวเคยบอกวํา ถ๎าไมํ

ชอบก็อยําไปเลือก ไมํงั้นจะทําออกมาได๎ไมํดี เสียทั้งโอกาส เสียทั้งเวลา 

โอ๎ยยยยย” 

“อําว!? เธอนี่บ๎าหรือเปลํา เรียนคณิตก็ออกจะใช๎ได๎ แตํไหงไมํชอบ

ได๎ไงก็ไมํรู๎ เอํอ...แล๎ว วิทยาศาสตร๑ ลํะ?‛ 

“ก็ชอบบางเรื่องบางบทนํะ แตทํีสํ่าคัญที่สุดคือ ฉันเกลียดฟิสิกส๑

มากเลย” 

“เอิ่ม....แล๎วภาษาลํะ?‛ 

น้ําฟ้ายิงคําถามสุดท๎าย ก้ีขมวดคิ้วพลางทําหน๎าครุนํคดิอยํางจริงจัง 

ตอนนี้เธอกําลังวุํนวายกับการขบคิดในใจ...โอย ภาษาเปน็วิชาที่ชอบที่สุดเลย 

แต.ํ...ถ๎าลงเรียนไปแล๎วไปไมํรอดลํะ หางานก็ไมํได๎ ทางเลือกน๎อยกวําเด็ก

วิทย๑อีก จะทําอยํางไงดีลํะ? โอ๎ยยยย คิดแล๎วปวดหัว อยํางวําแหละนะ ระบบ

การศึกษาสมัยนี้ ทําไมมันทําให๎ฉนัรู๎สึกมึนกับตัวเองจริงสิ... 

  “วําไงกี้?‛ 

“ห๏ะ?..คือก็..ชอบ ชอบมากเลย” 

“งั้นก็เลือกลงสายศิลป์สิ โรงเรียนเราก็มีหลายภาษาให๎เลือกนะ ทั้ง

ฝรั่งเศส ญ่ีปุ่น จนี เกาหลี เยอะ...” 
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“หยุด!...ฉันรู๎นา ภาษาโรงเรียนของเรามันเกือบจะรอบโลกเลย เฮอ๎..

เข๎าเรื่องตํอนะ คือมันก็คงจะดี ถ๎าฉันจะเลือกสายศิลป์ภาษา แตํทางเลือกใน

อนาคตมันจะแคบลงนะ แล๎วฉันก็ไมํรู๎ด๎วยวําโตขึ้นจะทํางานอะไรที่เปน็หลัก

เป็นแหลํงจริงๆ และอยํางที่เธอบอก นักประพันธ๑นะ ไมํวําสายไหน ลงเรียน

อะไร ก็เป็นไดเ๎หมือนๆกัน ของแบบนี้มนัอยูํที่ พรสวรรค๑” 

“อึ้ม..ใชํแล๎ว!‛ 

“แสดงวําฉันควรเลือกลงสายศิลป์ใชํไหม?‛ 

“ชํายยยยยยยย” 

น้ําฟ้าลากเสียงยาว พลางยิ้มอยํางอํอนโยนให๎กับกี้ แตํไหงกี้กลับไป

ทําหน๎าหนักใจกวําเดิมละํเนี่ย? น้ําฟ้าเริ่มจับความผิดปกตขิองเพื่อนได๎ จึงเอํย

ปากถามด๎วยความกังวล 

“เป็นอะไรหรือเปลําก้ี? ดุเครียดกวําเดิม” 

“หืม?..อ๐อ เอํอ..ก็แคํคิดอะไรเลนํๆนํะ” 

“คิดอะไรเหรอ?‛ 

น้ําฟ้าถามอยํางสนใจ ก้ีคํอยๆเงยหน๎ามองเพื่อน กํอนจะถอนหายใจ

ยาว แล๎วคํอนๆยิ้มเม๎มปากเหมือนกับคิดอะไรบางอยําง แล๎วคํอยๆเอํยปาก

ตอบคําถามอยากรู๎ของน้ําฟ้า 
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“ก็...ลองคิดดูส ิถ๎าเราได๎เรียนอะไรที่เราสนใจมากๆ หรือไดเ๎รียน

ความรู๎ในด๎ายอาชีพนั้นๆ ที่เราชอบอยํางจริงจัง มันจะเป็นอยํางไร?‛ 

“อึ้ม...ก็คงจะสนุกและก็มีความสุขมากๆเลยนะสิ ทําไมละ? อยาก

ให๎เป็นแบบนัน้เหรอก้ี?‛ 

“ใชํ...ลองคิดดูนะ สมมติวํา ตอนเรียนอยูํช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น เรา

ได๎เรียนทักษะตํางๆทีเ่ป็นขั้นพืน้ฐานของแตํละสาระวิชา และทุกๆคนก็ตัง้มั่น

กับความฝัน วําอยากเป็นหมอ เปน็วิศวกร เป็นคุณครู เป็นนักร๎อง เป็นนัก

ดนตรี แล๎วพอขึ้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปั๊บ!‛ 

“อื้อ!!‛ 

“ทุกคนก็จะได๎เรียนแบบที่ตัวเองต๎องการ! จนจบชํวงชั้นเลย!‛ 

“เอ๐?? เธอหมายถึง ในชํวงเวลาสามปี ม.๑ ม.๒ ม.๓ ถ๎าเธอฝันอยาก

เป็นนักประพันธ๑ เธอก็จะได๎เรียนแตํเรื่องที่ใช๎ในด๎านประพนัธ๑ตั้งแตํ ม.๔ ไป

จนถึง ม.๖ หรือมหาลัยอะไรไปเลยหรอ” 

“ใชํแล๎วลํะ! จะได๎ไมํต๎องมานัง่เรยีนเรื่องที่ไมํจําเป็นใน

ชีวิตประจําวันให๎เครียดไปเปลําๆ แบบทีเ่อาไปใช๎จริงๆกบัตัวเองไมํได๎ไง 

อยํางที่เขาชอบพูดกันวํา พายอาร๑ยกกําลังสองเรียนไปวัดจานหรือไงนั้นและ 

ทั้งๆที่พายอาร๑เป็นวิชาหากินของพวกสถาปัตย๑เลยด๎วยซํ้าไป” 



117 
 

 

“เฮ๎ย..จริงด๎วย ฉันวํามันนําสนใจมากเลยนะ จะวําไป ถ๎าได๎เรียนแตํ

เรื่องทีน่ําจะนําไปใช๎ในด๎านทีเ่ราสนใจ มันคงจะเรียนไปได๎อยํางมคีวามสุข

จริงๆนะ แบบที่ไมํต๎องรอใหเ๎ข๎าไปมหาลัยเลย เอํอ...แล๎วถา๎เกิดวํา...เปลี่ยนใจ

มาทีหลังมาแบบนี้ลํะ? คือมันก็อาจจะมีอะไรมาเปลี่ยนความคิดตัวเองได๎

เหมือนกันนะ” 

“ก็สามารถกลับมาเลือกเรียนใหมไํด๎ไงลํะ แบบมหาลัยไปเลย” 

“โอ๎โห..แบบแกํเกินเรียนก็ยังไดใ๎ช๎ไหม?‛ 

“ชํายยย..ฉันวํามันออกจะดูนําสนุกดีจริงไหม? ดีกวําจะต๎องมาเรียน

อะไรที่เราไมํชอบแล๎วยังโดนบังคับให๎เรียนในแบบนี้ แบบนั้น แบบนูน๎ แล๎ว

เราก็ทําออกมาได๎ไมํดี ทั้งๆที่เรื่องอื่นหรือบทอื่นเราก็ทําได๎ดีกวําหลายเทํา 

แล๎วเราจะยอมให๎เรื่องที่เราทําๆได๎ไมํคํอยดีแล๎วก็ยังเอาไปใช๎ในชีวิตจริงๆ 

หรืออนาคตที่เราต๎องการก็ไมํได๎ มากดเกรด กดคะแนน ดับอนาคตเราหรอ” 

“อืม..มันก็ถูกนะ ฉันเห็นด๎วยที่สุดเลย!‛ 

“ลองคิดดูสิ สมมติวําฉันอยากเปน็นักเขียน เรื่องพื้นที่ทรงกระบอก 

เรื่องเซต เรื่องตัวประกอบ เรื่องสัญกรณ๑วิทยาศาสตร๑ เรื่องการปรับดุลยภาพ

ในรํางกายส่ิงมีชีวิต จําเป็นไหมทีต่๎องเรียนอยํางบากบั่น เพียงเพราะเกรด ถึง

จะไดค๎วามรู๎มา แตํก็นําไปใช๎จริงๆไมํได๎เลย จริงไหม” 
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“อึ้มมมม!! พูดซะ ฉันเห็นภาพเลยนะกี้ ยกตัวอยํางได๎ชัดเจนจริงๆ

เลย” 

“ใชํไหมลํะ ถ๎าระบบการศึกษาเปน็แบบที่ฉันบอก ฉันวําประเทศ

ของเราคงจะมีแตคํนเกํงๆเต็มไปหมดเลย เพราะได๎ถูกบํมเพาะมาตัง้แตํแรกๆ..

แตํยังไงก็เปน็ได๎แคคํวามฝันนะ แตํถ๎ามีก็คงจะดีมากๆเลยวําไหม” 

“นั้นสินะ...ไมํแนํอาจจะเปน็จรงิๆก็ได๎ จริงไหมละํ ไมํแนํนะ พรุํงนี้

กระทรวงศึกษาเขาอาจจะเปลี่ยนระบบกะทันหันก็ได๎!‛ 

“บ๎าแล๎วน้ําฟ้า ฮําๆๆ เธอ นี่มันทําให๎ฉันหายเครียดได๎ตลอดเลยสิ

นา” 

กี้ย้ิมกว๎าง กํอนจะหยิบกระดาษทีเ่ป็นรอยพับสี่เหลี่ยม สามส่ีทบ

กระเป๋ากระโปรงของตัวเองออกมาคลี่ออกดู พบวํากระดาษแผํนทีอ่ยูํในมือ

คือ แบบสอบถามความสนใจในการเลือกแผนการเรียนตํอไปในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนบญุอุดมวิทยา 

“แล๎วกี้คิดออกหรือยังวําจะเลือกลงสายอะไร?‛ 

“อืม..ใจเย็นหนํอยสิ น้ําฟ้า คํอยคดิก็ได๎ ยังมีเวลาให๎คดิตั้งเยอะแยะ” 

“เอ๐?? นี่? เธอลอกคําพูดฉัน?‛ 
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“เอาไว๎ฉันจะรอดูกํอนนะ วําพรุํงนี้กระทรวงศึกษาจะเปลี่ยนระบบ

การศึกษาอยํางที่ฝันไว๎หรือเปลํา ไว๎ถึงตอนนั้นก็คํอยตัดสินใจอีกทกี็ได๎” 

“เธอนี่มันแปลกคนจรงิ เหลือเวลาไมํถึงหนึ่งอาทิตย๑เองนะ” 

“เอ๎า!? เธอบอกเองไมํใชํหรอ วําพรุํงนี้กระทรวงเขาอาจจะเปลี่ยน

ระบบกะทันหันก็ได!๎‛ 

“เอํอ..จริงด๎วย ฉันลืมไปได๎ไงนะ?‛ 

 “ฮะๆ คิดไปคิดมามันก็เหมือนจะลงตัวมากจริงๆ คดิดูสิได๎เรียนวิชา

ที่ชอบตั้งสามส่ีปีและตดิตํอกันไปเรื่อยๆจนจบและชํานาญ...เราคงจะมี

ความสุขกับการเรียนและอาชีพทีไ่ด๎ทําตามความฝันของตัวเอง...รวมถึงของ

คนอื่นๆที่ถูกปดิโอกาส เพียงเพราะตัวเลขไมํกี่หลักที่มคีําไมํมากพอกับความ

ฝันที่ตัง้ใจ พวกเขาเองก็คงจะมีความสุขไปตลอดชีวิตเลยวําไหม?‛ 

“อืม..นี้คือส่ิงที่แนํนอนที่สุดแล๎วลํะ..ขอให๎เป็นจริงเถอะ” 

เด็กทั้งสองตํางมองหน๎าสบตากับอีกฝ่าย แล๎วจูํๆกี้และน้ําฟ้าหัวเราะ

พร๎อมกันอยํางไมํได๎นัดหมาย ดเูหมือนทัง้สองจะอยากให๎กระทรวงเปลี่ยน

ระบบการศึกษาทันทีทนัใดจริงๆ และถ๎าเป็นแบบนัน้ ก้ีเองก็คงจะไมํต๎องมา

นั่งคิดให๎วํุนวายกับทางเลือกของตนเอง และมคีวามสุขสุดๆในชํวงชีวิตวัย

เรียนของเธอ รวมถึงเด็กคนอื่นๆ ที่ค๎นพบตัวเองจนเจอและทําได๎ดใีนเรื่องนั้น 

แตํไมํมีสิทธิ์ได๎ทําตามอยํางที่ตนฝันไว๎ โดยที่เลือกไมํได๎กับทางเลอืกที่แคบลง

ทุกวัน เพียงเพราะเกรด ซ่ึงเป็นแคํตัวเลขหนึ่งหลักและอีกสองทศนิยม ที่มี
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อํานาจในการกําหนดชีวิตของพวกเขาเหลํานัน้ ไมํใหเ๎ป็นไปตามความฝันของ

ตัวเองอยํางนําประหลาดใจ เมื่อลองคิดๆดูแล๎ว ก็ฟังดูเหมือนจะเปน็ความจริง

ที่บอกวํา “ตัวเลขไมํก่ีหลักมีคําไมํมากพอกับความฝันที่ตั้งใจ”...อยํางไรก็ตาม 

หวังวํา ระบบการศึกษาในฝนัของ “สโรชา” จะเป็นจรงิในสักวันหนึ่ง...คุณ

เห็นด๎วยไหมคะ? 

ผลงานของ  สโรชา  อินถนอม  โรงเรียนลําปางกัลยาณี 
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“อย่าไปดุเอ้ียงเลยค่ะคุณครู ความฝันมันจะเป็นจริงได้หรือ
เปล่า เราก็ไม่มีทางรู้ แต่ความฝันของใคร มันก็ย่อมจะงดงามอยู่ใน
หัวใจของใครคนนั้นเสมอใช่เหรอคะ” 

 
โรงเรียนของขุนทอง 

“จะไปเฝ้าพระอนิทร๑รึไง? นายฮูก!” 
ประโยคนั้นว่ิงเข๎ากระแทกรหููของฉัน พร๎อมๆกับเสียงแปรงลบ

กระดานกระทบโต๏ะ เปลําหรอก...ฉันไมํได๎ตกใจ เพราะมนัเปน็เสียงที่เกิดขึ้น
ทุกว่ีวันในเวลาประมาณบํายโมงตรงไปจนถึงบํายสองโมงกวําๆ 

ฉันชินเสียแล๎ว... 
ฉันเหน็นายฮูกพยายามยกหนังตาขึ้น...อ๎อ ขอเติมสํวนขยายประโยค

วํา“อย่างยากลําบาก”ลงไปด๎วยจะดีกวํา 
ครูมยูร(ซ่ึงเด็กๆอยํางเรามักจะเรียกแกตามรูปรํางวํา “พะยูน”

มากกวํา)เดินแหวกกลุํมนักเรียนแถวหน๎า ผํานนักเรียนแถวกลาง จนไป
ประจนัหน๎ากับนายฮูกซ่ึงเป็นนักเรียนแถวหลัง 

“ครูบอกเธอก่ีครัง้กี่หนแล๎ว วําอยํานอนดึก นี่คงมัวแตเํลํนเกมส๑อีก
ลํะซิ” 

ครูมยูรยังคง‘เทศนา’นายฮูกตํอไปอีกยาวเหยียดด๎วย‘หลักธรรม’ที่
ฉันไมํเคยอํานพบในพระไตรปิฎก ไบเบิล อัลกุรอาน หรือคัมภีร๑ศาสนาฉบับ
ใดๆในโลก 

จนกระทั่งแกพอใจ (หรือเหนื่อยฉันก็ไมํทราบได๎) แกจึงหนัหลังเดิน
กลับไปยังเก๎าอี้ของแก... 

ฉันไมํเคยเห็นนายฮูก โต๎แย๎งหรือปริปากพร่ําแก๎ตัวใดๆแมเ๎พียงครึง่
คํา นอกจากการอ๎าปากหาวแทนคาํอนุโมทนาสาธุ ซ่ึงฉันแอบดีใจเหลือเกินที่
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ครูพะยูน เอ๏ย! มยูร ...ไมํทันเห็น ไมํอยํางนั้นเราคงได๎ฟังเทศน๑กันอกีหลาย
กัณฑ๑ 

ฉันสงสารนายฮูกเหลือเกิน วัยขนาดนายฮูกไม่น่าจะต้องทําอะไรที่
มันหนักหนาเกินตัวขนาดนัน้ ! 

มหิงส-์--เพื่อนสนิทของฉัน (ซ่ึงไมํได๎เรียนหนังสือเพราะต๎องชํวย
พํอกับแมํทํางาน)เคยเลําให๎ฉันฟงัวํา เขาเคยพบนายฮูกที่ชายป่าใกล๎ที่ทํางาน
ในตอนเช๎าตรูํวันหนึง่ของฤดูทํานา 

ตอนนั้นนายฮูกกําลังกลับบ๎าน ซ่ึงมหิงส๑แอบกระซิบกระซาบกับฉนั
วํา “นําจะเรียกวํา “โพรง”เห็นจะเหมาะกวํา” 

ด๎วยฐานะที่แสนอัตคัด ทําให๎นายฮูกจําใจต๎องทํางานกลางคืนโดย
ไมํมีทางหลีกเลี่ยง ไมํมีใครรู๎...วํางานที่ทําให๎นายฮูกต๎องกลับบ๎านตอนเช๎ามืด
ทุกวันคืองานอะไร แตํที่ทุกชีวิตในหมูํบ๎านหนองนกแหํงนี้รู๎ดีกค็ือ นายฮูก
เป็นเด็กวํานอนสอนงําย ไปโรงเรยีนทุกวันไมํเคยขาด และที่สําคัญ...นายฮูก
ไมํเคยเกี่ยวข๎องกับร๎านเกมที่บํมเพาะความรุนแรง (ขอเขียนตํออีกนิดเถอะวํา 
– อย่างที่ครูมยูรกล่าวหา) 

“ยัยเอี้ยง มัวคิดอะไรอยูํ ครเูหน็เธอเหมํอออกไปนอกหน๎าตํางนาน
แล๎วนะ” 

เสียงแหวๆของครูมยรูปลุกให๎ฉันตื่นจากมโนนึก แก‘ยํางสามขุม’
เข๎ามาหาฉัน กิริยาอาการของแกทาํให๎ฉันอดนึกเปรียบเทียบกบันางผีเส้ือ
สมุทรในเรื่อง พระอภัยมณี ที่มหงิส๑เคยเลําให๎ฉันฟังไมํได๎ 

“เปลํานี่คะ หนูกําลังคดิอะไรนดิหนํอย” 
“คิดอะไรนดิหนํอย? แหม.....ม......ม” แกลากเสียงยาว “แมํเอี้ยงน๎อย

คอยรัก เธอมัวแตํฝันหวานถึงพี่สดายุอยูํลํะซิ ถึงไมํได๎ยินที่ครูถาม” 
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ส้ินเสียงแสบแก๎วหูของครูมยูร ฉนัก็ได๎ยินเสียงโหํฮ้ิวผิวปากของ
เพื่อนๆในห๎องดังลั่น จนฉันอายแทบแทรกแผํนฟ้าหนี  

โธํ...ฉันนํะหรือ จะไปฝันสูงขนาดนั้น พ่ีสดายุออกจะรปูหลํอพํอ
รวย เรียนก็เกํง มีเหรอที่พี่เขาจะมาสนใจเด็กปอนๆ หัวสมอง‘ปึกแป้นปีก’
อยํางฉัน  

และที่สําคัญ ใครๆก็รู๎วําพ่ีสดายุเป็นแฟนกับพี่การเวก-ดรัมเมเยอร๑
ประจําโรงเรียน แล๎วฉันจะไปใฝฝ่ันถึงพ่ีเขาให๎ได๎อะไรขึน้มา  

“อยําไปดุเอี้ยงเลยคํะคุณครู ความฝันมันจะเป็นจริงไดห๎รือเปลํา เรา
ก็ไมํมีทางรู๎ แตํความฝันของใคร มันก็ยํอมจะงดงามอยํูในหัวใจของใครคน
นั้นเสมอใชํเหรอคะ” 

“แหม...ขุนทอง หนูชํางพูดได๎ไพเราะถูกใจครเูหลือเกิน เด็กอะไร
ทั้งสวยทั้งนํารัก แถมยังฉลาดพูดอีก” ครูมยูรย้ิมยํองให๎ลูกศษิย๑คนโปรด “อํะ 
ดูขุนทองเป็นตัวอยํางไว๎นะคะนักเรียน อยากเป็นเด็กดขีองผูใ๎หญตํอ๎งทํา
ตัวอยํางขุนทองเค๎า ใครพบใครเหน็เค๎าก็รักก็ชอบ” 

แกปรายสายตามามองฉันแวบหนึ่ง แวบเดียวจริงๆ 
“อยําไปเอาอยํางยัยเอี้ยง รายเนี้ย เฮ๎อ...อยําให๎ครูพูดเลย” วําแล๎ว แก

ก็เดินกลับไปยงัเก๎าอี้ของแก...อีกครั้ง 
ยัยขุนทองหันมาแลบลิ้นใสํฉันทหีนึ่ง ซ่ึงมันก็กินระยะเวลาเพียง 

‘แวบเดียวจริงๆ’จนครูมยูรคงไมทํันสังเกตเห็น และน้ําหน๎าอยํางฉนัก็ไมํรู๎จะ
ลุกขึ้นฟ้องให๎มันได๎อะไรขึ้นมา เพราะพํอกับแมํของฉันสอนอยูเํสมอวํา อยํา
เป็นเด็กขี้ฟ้อง 

‘ตั้งแตบ่รรพบุรษุปู่ย่าตาทวดของเรา ไม่เคยมีใครมีนิสัยแบบนั้นนะ
ลูก’ 
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ครูมยูรตวัดลายมือหยิกๆก๎นแกวํงหยับๆอยูหํน๎าช้ันเรียน ไมํมีใคร
สนใจฉันอีกตํอไป คงจะพอๆกบัที่ไมํมีใครสนใจนายฮูก-ผู๎ยากไร๎ นายเค๎า
แมว-พนักงานเสิร๑ฟยามราตรี และนายแสก-หลานชายสัปเหรํอ...ทีก่ําลังนั่ง
สะลึมสะลืออยํูหลังห๎องนัน่แหละ 

ขุนทองลุกจากที่นัง่ เดินไปอาสาชํวยครูมยูรลบกระดานอีกฟากหนึ่ง
ซ่ึงคุณครูที่สอนในช่ัวโมงที่แล๎วเขียนทิง้เอาไว๎ 

“หนูชํวยเขียนลงกระดานให๎ไหมคะคุณครู หน๎า ๑๘-๒๒ ใชํไหม
คะ...หนูทํองจําไดห๎มดแล๎วลํะคะํ” 

“แหม ขอบใจมากเลยจ๎ะขนุทอง หนูชํางเปน็เด็กดีจรงิๆ” 
ลมยามบํายแกํๆพัดเอาอากาศแห๎งๆของกลางฤดหูนาวเข๎ามาทาง

หน๎าตํางทีเ่ปดิทิ้งไว๎ จากปลายหางตาฉันเห็นยัยหงส๑หยกหยบิตลับแป้งขึน้มา
ตบหน๎าตัวเองเบาๆสอง-สามที กํอนจะตามด๎วยลิปสติกสีแดงแจ๏ดที่ฉันไมํ
คํอยชอบเทําไรนัก 

ฉันเคยได๎ยินครูมยูรดุยัยหงส๑หยกหลายครั้งแล๎ว วํายัยหงส๑หยกดีแตํ
แตํงหน๎าแตงํตา ...ทําสวยแตํไมํมีสมอง ถามอะไรก็ไมํตอบ ตํางกันลิบลับกับ 
“แก๎ว”-พี่สาวตํางบิดาของหงส๑หยก  

“ครูวําที่เธอเปน็แบบนี้ มันเป็นเพราะเธอชอบกินใบกะเพราแนํๆ 
เธอนําจะเปลี่ยนไปกินผลไม๎สุกอยํางพี่สาวของเธอบ๎างนะ เผื่อเธอจะได๎ฉลาด
ขึ้นมาบ๎าง” 

เสียงกรนเบาๆของนายฮูกทําให๎ฉนัแอบอิจฉาเล็กๆกับมุมสบายของ
เด็กหลังห๎อง...ที่ครูไมํเคยใสํใจ ความงํวงหงาวหาวนอนคล๎ายกับเปน็
โรคติดตํอที่แพรํเชื้อไดร๎วดเร็วเพยีงแคํหายใจรํวมกัน ฉันพยายามปรือหนงัตา
ที่หนักหนํวงราวกับมีใครเอาก๎อนหินมาถํวงเอาไว๎...ด๎วยความลําบากเต็มที  
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ได๎ยินเสียงของมหิงส๑เพื่อนรักแวํวมาจากที่ใดทีห่นึ่งวํา ‘เย็นนี้ แก
อยําลืมมาเลี้ยงฉันนะโว๎ย’ 

“ได๎ซิเพื่อนรัก เดี๋ยวเย็นนี้ฉนัเลี้ยงเอง...” 
ฉันรู้สึกว่ารมิฝีปากของฉันพึมพ าอะไรบางอย่างแผ่วเบา ในขณะที่

ภายในใจก็ได้แต่รอคอยว่าเมื่อไร โรงเรียนจะเลิกเสียที... 
 

ผลงานของ  สิทธิศักดิ์    บุญมา  โรงเรียนประชาราชวิทยา   
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“ถ้าอยู่ๆ โรงเรียนเราเข้าเรียนตอนเก้าโมง... เราก็ตื่นสายได้
สินะ ถ้าเลิกเรียนบ่ายสอง เราก็มีเวลาเล่นเกมส์ได้นานขึ้นอีก …แต่
ชีวิตของเราจะให้มีแต่เกมส์หรือไง? มันไม่ได้กําหนดว่าเราจะได้
เป็นดีไซเนอร์อย่างที่ใฝ่ฝันสักหน่อยนี่นา” 
 

การศึกษาที่ฉันต้องการ 
 
 ตื๊ด! ตื๊ด! ตื๊ด! 
 เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท๑มือถือดังขึ้นไมํหยุดในเวลาห๎านาฬิกา
เศษๆ แตํขณะนี้ก็จวนจะตีห๎าครึ่งแล๎ว รํางบางที่นอนหลับไมํเป็นทําบนเตียงก็
ไมํมีว่ีแววที่จะตื่นเลยสักนิด 
 “เปรี้ยว!” 
 ...และนั่นไง นาฬิกาปลุกไมํตื่น แล๎วถ๎าเป็นเสียงของมารดาบังเกิด
เกล๎าลํะ 
 “จะไปโรงเรียนไหมวันนี้” 
 เปลือกตาที่ในตอนแรกปิดสนิทอยูํ เบิ่งโพลํงขึ้นมาทันทีหลังจากที่
ได๎ยินเสียงอันคุ๎นหู กํอนผู๎ถูกเรียกจะเด๎งตัวขึ้นมานั่งขยี้ตาบนเตียงอยํางงัวเงีย
พลางคิดอยํางหงุดหงิดในใจ ‘ทําไมต้องไปโรงเรียนด้วยนะ’ 
 “วันหลังแมํจะไมํให๎เลํนคอมพิวเตอร๑ดึกๆ ดื่นๆ อีกแล๎ว เลํนดึกทีไร
ก็ตื่นสายทุกที” ผู๎เป็นแมํพูดตํอ 
 “โธํ! แมํคะ การบ๎านที่โรงเรียนเยอะแยะจะตาย หนูต๎องหาข๎อมูลนะ
คะ” เปรี้ยวอ๎างเหตุผลเดิมๆ กํอนจะเดินโงนเงนเข๎าห๎องน้ําไปทํากิจวัตร
ประจําวันที่แสนนําเบื่อในความคิดของเธอ 
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 “หวานไมํเห็นจะเป็นแบบลูกเลยนะเปรี้ยว  เมื่อไหรํจะแก๎นิสัยเดิมๆ 
ได๎ฮะ” เสียงของแมํยังคงดังตามมาอีก เปรี้ยวเบ๎ปากหน๎ากระจกที่สะท๎อนภาพ
ของเด็กสาวหัวฟูหน๎าตาขุํนมัว ...หงุดหงิดที่ต๎องตื่นเช๎าๆ ไปโรงเรียนทุกวัน
และที่หงุดหงิดเป็นที่สุดคงเป็นเพราะแมํเอาเธอไปเปรียบกับน๎องสาวอีกแล๎ว 
 ‘อะไรๆ ก็ยัยหวาน’ 
 “เปรี้ยว! หวาน! รถโรงเรียนมาแล๎ว” 
 หลังจากที่ได๎ยินดังนั้น หวาน เด็กนักเรียนช้ันม. 2โรงเรียนวิลัยวัลย๑
ก็รีบสะพายกระเป๋าใสํรองเท๎าและเดินขึ้นรถโรงเรียนไป ในขณะที่ เปรี้ยว 
พี่สาวของเธอกําลังยัดหนังสือเรียนลงกระเป๋า ผมเพ๎ายังไมํถักเปียและเส้ือ
นักเรียนก็ยังคงอยูํข๎างนอกกระโปรง เปรี้ยวรีบว่ิงมาใสํรองเท๎า แบกกระเป๋า
พะรุงพะรัง และรีบกุลีกุจอขึ้นรถโรงเรียน เหตุการณ๑เดิมๆ ที่ต๎องเกิดขึ้นทุก
วันทําให๎คนเป็นแมํต๎องสํายหน๎าอยํางเอือมระอา 
 “พี่เปรี้ยว ตื่นสายอีกแล๎ว” หวานทักขึ้นพร๎อมกับรับกระเป๋าเป้ของ
พี่สาวมาชํวยถือ 
 “เออหนํา เมื่อคืนเลํนเกมส๑นานไปหนํอย เฮ๎อ! แมํนี่ก็นะ เอะอะๆ ก็
บํนลูกเดียว” เปรี้ยวพึมพําเสียงเบาพอให๎น๎องสาวได๎ยินกํอนจะเอามือสางผม
และถักเปียอยํางลวกๆ พร๎อมกับจัดเส้ือผ๎าให๎เข๎าที่เข๎าทาง “ทําไมต๎องตื่นเช๎า 
ทําไมต๎องไปโรงเรียน ทําไมต๎องเรียนนะ!” 
 “พี่เปรี้ยวใจเย็นสิคะ คิดอะไรในแงํลบอีกแล๎ว เรียนไปมีวิชาความรู๎
แล๎วเราจะได๎เอาไปทํางานได๎ไง” 

“พี่อยากเป็นดีไซเนอร๑ แคํวาดภาพรํางให๎สวยๆ มีสไตล๑ก็พอนี่ ไมํ
เห็นต๎องเรียนคณิต เรียนกราฟหรือนั่งเรียนเรื่องรอกเรื่องคานสักหนํอย พี่
ไมํได๎อยากเป็นนักปรัชญานะ” ผู๎เป็นพี่บํนหน๎าหงิกหน๎างอ 
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 “พี่ก็คิดอยํางนี้อีกแล๎วดีไซเนอร๑ไมํได๎ใช๎แคํวาดภาพเป็นอยํางเดียว
นะคะ ไมํงั้นทุกคนก็เป็นดีไซเนอร๑กันได๎หมดสิ การออกแบบเส้ือผ๎ากระเป๋า
รองเท๎า มันก็ต๎องมีการคํานวณสัดสํวน กะระยะความสูง ความหนา ความบาง 
อยํางที่เราเรียนในคณิตไงคะ แถมวิทย๑เนี่ย ถ๎าพี่ไมํเรียนพี่จะรู๎ไหมวํา อากาศ
ร๎อนๆ ห๎ามใสํเส้ือสีดํา ไมํงั้นมันจะดูดแสงและยิ่งทําให๎ร๎อน สีอะไรๆ มี
สมบัติดูดแสง คายแสง นอกจากนี้ถ๎า...” 
 “หวาน พอ! พี่จะนอน” และสุดท๎ายเปรี้ยวก็ตัดบทไปดื้อๆ และฟุบ
ตัวหลับไปกับเบาะบนรถ 
 หลังจากที่ รถรับสํงนักเรี ยนของโรงเรียนวิลัย วัลย๑แลํนบน
ถนนลาดยางรับเด็กนักเรียนตั้งแตํชั้นประถมไปถึงชั้นมัธยมไปสํงถึงโรงเรียน 
หวานก็ต๎องทําหน๎าที่เดิมๆ คือพยายามปลุกพี่สาวให๎ตื่น มันไมํใชํเรื่องยาก
อะไร แตํเธอก็เกรงใจรถโรงเรียนเป็นนะ 
 เปรี้ยวและหวานแยกกันเข๎าเรียนเพราะอยูํคนละระดับช้ัน กํอนเข๎า
เรียน นิสัยเดิมๆ ของเปรี้ยวคือการลอกการบ๎านเพื่อน ทุกวิชาเลยด๎วยซํ้า สํวน
เรื่องที่อ๎างกับแมํวําหาข๎อมูลอะไรนั่นนํะเหรอ เปลําหรอก ความจริงแล๎ว
ชํวงเวลากํอนเข๎านอน เธอมักจะเอามันไปหมกมุํนกับการเลํนเกมส๑ออนไลน๑
ตํางหากลํะ 
 ตึ่ง ตึ๊ง… 
 ออดเข๎าเรียนคาบศูนย๑ดังขึ้น แตํมือที่ใช๎ปั่นงานของเปรี้ยวก็ยังคง
จดหยึกๆ ตํอ วันนี้คาบศูนย๑คือแนะแนว ในความคิดของเปรี้ยว แนะแนวเป็น
วิชาที่นําเบื่อมาก! ครูมณีจะเข๎ามาพลํามเรื่องการสอบเข๎ามหา’ลัยและเรื่องการ
สอบเข๎าโรงเรียนอื่น 

แตํเผอิญเปรี้ยวไมํคิดจะย๎ายไปที่ไหนอยูํแล๎ว จึงฟังผํานๆ หูและใช๎
เวลาทั้งคาบในการลอกการบ๎าน 
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“สวัสดีครับนักเรียน!” 
เสียงทุ๎มต่ําของผู๎ชายดังขึ้นก๎องห๎อง เรียกความสนใจจากนักเรียนทั้ง

ห๎องให๎เงยหน๎าขึ้นและมองไปยังต๎นเสียง พลางความสงสัยก็เกิดขึ้นในหัวของ
นักเรียนหลายๆ คน‘ครูแนะแนวคนใหม่เหรอเนี่ย’ 

“ครูช่ือครูภพ มาสอนแทนครูมณี เพราะวันนี้ครูมณีไมํสบาย” ชาย
วัยกลางคนแตํงตัวดูสะอาดสะอ๎านเริ่มแนะนําตัว  “และใครที่ไมํอยากเรียนกับ
ครู ก็เชิญออกไปนั่งรอข๎างนอกกํอนก็ได๎” 

ประโยคที่ครูแนะแนวคนใหมํพูดทิ้งท๎ายทําให๎เปรี้ยวต๎องหยุดชะงัก
การลอกงานและเก็บมันลงใต๎โต๏ะ กํอนจะนั่งชันคางมองกระดานอยํางเบื่อๆ 

“วันนี้ครูจะแจกกระดาษให๎คนละหนึ่งแผํน แล๎วลองให๎นักเรียน
เขียนดูนะวํา ‘การศึกษาที่นักเรียนต๎องการ’ ที่นักเรียนอยากได๎นั้นเป็นแบบ
ไหน ข๎างหน๎าเขียนส่ิงที่ต๎องการ สํวนข๎างหลังเขียนเหตุผล คนที่ไมํสํงคุณครู
จะไมํตี แตํจะหักคะแนนก็พอ อ๎อ! แล๎วก็ไมํต๎องเขียนชื่อไว๎นะ” 

หลังจากที่ครูภพพูดจบ หัวหน๎าห๎องก็เริ่มเดินแจกกระดาษแผํนไมํ
ใหญํมาก เปรี้ยวหยิบมันขึ้นมามองด๎วยสายตาเจ๎าเลํห๑ ...การศึกษาที่เรา
ต๎องการงั้นเหรอ หึ! 

เปรี้ยวเริ่มลงมือเขียนบนแผํนกระดาษสีขาวเรื่อยๆ กํอนจะพลิกหน๎า
ไปเขียนเหตุผลที่ด๎านหลัง 

“เสร็จแล๎วสํงเลยไหมคะ” 
 เปรี้ยวยกมือขึ้นถาม 

“หา! เปรี้ยวแกเขียนเสร็จแล๎วเหรอ” 
“เร็วไปมั้ย” 
“เปรี้ยวเสร็จคนแรกเหรอเนี่ย!” 
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...และรู๎สึกคําถามของเปรี้ยวจะทําให๎เพื่อนๆ หลายคนอึ้งไมํน๎อยเลย
ทีเดียว 

“ยังจ๎ะ เดี๋ยวรอเก็บทีเดียว” ครูภพตอบกลับ สํวนเปรี้ยวก็นั่งมอง
กระดาษในมือพลางยิ้มกับตัวเอง 

เวลาผํานไปสักพัก ทุกคนในห๎องก็ดูเหมือนจะเขียนกันเสร็จแล๎ว ครู
ภพจึงเรียกเก็บ จากนั้นครูจึงหยิบออกมาสองใบจากยี่สิบกวําใบ “ครูจะสํุม
เลือกนะ เอาลํะคนแรกเขียนวํา… 

‘อยากให้เริ่มเรียนเก้าโมง เลิกบ่ายสอง เรียนคาบละยี่สิบนาที 
พักเที่ยงสักช่ัวโมง การบ้านน้อยๆ ทัดสะนะสึกสาบ่อยๆ 
ครูไม่โหดไม่ตีเด็กไม่หักคะแนนด้วย’ 
...ทัศนศึกษา เขียนผิดด๎วยนะเนี่ยนําสนใจดีแฮะ เอาลํะมาฟังเหตุผล

กันบ๎าง 
‘ขี้เกียจตื่นเช้า อยากกลับไปเล่นเกมส์เร็วๆ 
ขี้เกียจเรียนเยอะ ง่วง ขี้เกียจทําการบ้าน ยังไงก็ทําไม่ได้ 
ครูตีเจ็บ ไม่ชอบ เดี๋ยวได้เกรดน้อย’” 
หลังจากที่ครูภพอํานกระดาษใบนั้นเสร็จ เปรี้ยวก็แสดงทําทีฟุบ

หมอบลงบนโต๏ะทันที ใบหน๎าแดงระเรื่อด๎วยความเขินอาย ไมํต๎องสงสัยเลย
ด๎วยซํ้าวําทําไม เพราะจากทําทางของเปรี้ยวแล๎ว คนที่เห็นก็นําจะรู๎เลยวํา
เจ๎าของกระดาษแผํนนั้นไมํใชํใครที่ไหนไกล 

ซ่ึงดูเหมือนคนทั้งห๎องก็นําจะรู๎เหมือนกัน เพราะวําคนที่เขียนคําวํา 
‘ทัศนศึกษา’ ไมํเป็นมีอยูํคนเดียว 

“ไมํเห็นต๎องอายเลยนี่” ครูภพมองเธอยิ้มๆ เพราะคงจะดูออกจาก
อาการวําใครนําจะเป็นคนเขียน 
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“ครูดีใจนะที่เธอกล๎าเขียนความจริงจากความคิดของเธอลงไป ดีกวํา
ที่จะปั้นคําพูดให๎สวยหรูแตํในใจกลับคิดอีกอยํางนะ แตํบางที เธอก็ต๎องลอง
คิดดูบ๎างวํา ถ๎าเธอได๎เข๎าไปในโรงเรียนที่สอนอยํางที่เธออยากจะเรียนจริงๆ 
ตัวของเธอเองจะเกิดอะไรขึ้น ครูจะไมํบอก แตํครูขอให๎เธอ ไมํใชํสิ ... ต๎อง
ขอให๎นักเรียนทุกคนเลย ลองกลับไปแล๎วเก็บไปคิดลํะกัน” 

ครูภพสาธยายยาวแตํคราวนี้เปรี้ยวกลับตั้งใจฟังผิดกับปกติที่เธอ
มักจะทําหน๎าเบื่อหนําย 

“ความจริงแล๎ว ครูไมํมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนความคิดของเธอ เพราะคนที่
มีสิทธ์ินั้นคือตัวของเธอเอง ตัวเรานํะนะ ก็เหมือนแก๎วน้ําที่บรรจุน้ําแตํยังไมํ
เต็ม โดยน้ําในแก๎วก็เหมือนความรู๎ที่เรามีอยํู น้ําแข็งก็เหมือนความรู๎ใหมํ ที่จะ
ถูกเติมลงแก๎ว หากใหญํเกินไปน้ําในแก๎วก็จะล๎นหรือไมํก็ใสํไมํพอ เพราะ
ฉะนั้นนํะนะ… 

‘คํอยๆ เรียนรู๎ไปเรื่อยๆ ยังดีกวําที่จะยัดความรู๎เข๎าไปครั้งละมากๆ’ 
และเรียนแตํละครั้งนั้นควรที่จะศึกษาจนกระจํางและเข๎าใจ เหมือนน้ําแข็งที่
เพิ่งถูกเติมเข๎ามาใหมํๆ แล๎วคํอยละลายรวมไปกับน้ํา รอน้ําแข็งก๎อนใหมํมา
เติมตํอไปยังไงลํะ ที่ครูเปรียบไปก็เหมือนความรู๎กับตัวพวกเธอเอง หากเธอ
ยัดความรู๎ไปทีละมากๆ ความรู๎เดิมๆ ก็จะหายไป ต๎องศึกษาให๎เข๎าใจกํอนจะ
ขึ้นเรื่องใหมํนั่นเอง 

ครูอยากให๎จําไว๎วํา ‘ชีวิตของพวกเธอยังคงมีอีกยาวไกล’ แตํ ‘เวลาก็
ไม่เคยคอยใคร’ เหมือนกัน” 
ครูภพพูดด๎วยน้ําเสียงสบาย แตํกลับมีสเนํห๑ที่สามารถเรียกความ

สนใจจากนักเรียนทั้งห๎องให๎ตั้งใจฟังได๎ แม๎แตํเปรี้ยว เด็กสาวแกํนแก๎วประจํา
ห๎องยังต๎องนั่งฟังอยากใจจดใจจํอเหมือนเด็กที่กําลังฟังนิทาน 

ตึ่ง ตึ๊ง… 
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ออดเลิกคาบแรกดังขึ้น และเพราะหลายๆ ประโยคที่ครูภพพูดทิ้ง
ท๎ายก็กลายเป็นเหตุให๎วิชาวิทยาศาสตร๑ที่แสนนําเบื่อนักนําเบื่อหนาใน
ความคิดของเปรี้ยว กลายเป็นวิชาที่สนุกและนําท๎าทายขึ้นมาทันที ในเวลา
ส้ันๆ เปรี้ยวเริ่มรู๎สึกวําการขยัน ไมํใชํเรื่องนําอายอะไรเลย และออกจะสนุก
ด๎วยซํ้า 

 
ถ้าอยู่ๆ โรงเรียนเราเข้าเรียนตอนเก้าโมง... เราก็ตื่นสายได้สินะ ถ้า

เลิกเรียนบ่ายสอง เราก็มีเวลาเล่นเกมส์ได้นานขึ้นอีก …แต่ชีวิตของเราจะให้มี
แต่เกมส์หรือไง? มันไม่ได้กําหนดว่าเราจะได้เป็นดีไซเนอร์อย่างที่ใฝ่ฝันสัก
หน่อยนี่นา 

ถ้าเรียนน้อย พักเยอะ การบ้านไม่มี... 
แล้วเราจะเอาความรู้มาจากไหน จะทดสอบว่าความรู้ที่เราได้รับมา 

เราเข้าใจจริงหรือไม่ ได้ยังไงล่ะ 
แล้วที่เราโดนตี ก็เพราะเราไม่ได้ส่งการบ้านเอง 

 แต่ถ้าครูไม่ตีแล้วหักคะแนนแทน... นั่นก็ย่ิงแย่กว่าอีก 
 แต่ถ้าเราทําการบ้านส่งงานครบตรงกําหนด เราก็ไม่เห็นต้องโดนตี
เลยนี่นา 
 ยัยเปรี้ยวเอ้ย! อย่างน้อยแกก็ยังคิดได้ตอนนี้นะ หวังว่ามันคง ‘ยังไม่
สายที่จะปรับปรุงตัว’ คงต้องขอบคุณครูภพที่ทําให้คิดได้แฮะ หวานได้รับคํา
ชมเยอะแยะจากการทําความดีตั้งใจเรียน เราเป็นพี่หวาน เราก็ต้องสามารถทํา
ได้ เราเป็นคนเหมือนกัน เราก็ต้องทําได้เนอะ 

แสงแดดยามบํายสาดสํองผํานกระจกรถโรงเรียนวิลัยวัลย๑เข๎ามาสํอง
กระทบกับใบหน๎าสีขาวของเปรี้ยวที่กําลังรอรถโรงเรียนขับไปสํงถึงบ๎าน 
หวานนอนหลับอยูํข๎างๆ ด๎วยความเพลียจากวิชาพลศึกษา แตํในวันนี้เปรี้ยว
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กลับไมํเหนื่อยเลย ทั้งยังรู๎สึกสนุกอีกด๎วยพลางในหัวของเธอก็มีคําถามแลํน
เข๎ามา 
 ‘การศึกษาที่ฉันต้องการงั้นเหรอ’ 
 …บางทีการศึกษาที่เราต๎องการจริงๆ อาจเป็นการศึกษาที่เรากําลัง
เรียนอยูํก็ได๎ เพียงแตํวําเรายังไมํเปิดใจยอมรับมันตํางหากไมํจําเป็นต๎องมีส่ือ
การสอนไฮเทคเกินไป หรือไมํจําเป็นต๎องเรียนน๎อยไปกวํานี้แล๎ว แบบนี้นี่
แหละ ดีแล๎วลํะ 
 เปรี้ยวให๎คําตอบกับคําถามที่ถูกตั้งขึ้นในความคิด พร๎อมกับยิ้ม
ให๎กับตัวเองบางๆ 
 

ผลงานของ ชญานิน ทัพพะรังสี  โรงเรียนหอวัง) 
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       หนึ่งที่สะดุดตา  รอยดินสอไม้สีแดงวาดดอกไม้ดูแล้วคล้าย
จะเป็นดอกเข็ม  ใต้ภาพวาดเป็นลายมือเจ้าจุกตัวโย้เย้ยึกยักไปมา
แถมตัวใหญ่เหมือนผู้เขียนไม่มีผิดจารึกข้อความตามที่นึกคิดสั้นๆ 
ว่า... 

“ขอ  โทด  คับ  คุน  คู  โผม  ทํา  อะน  นี่  ไม๊  เปน  คับ” 
 

ครูของคร ู
 “กอ  อา  กา  ขอ  อา  ขา  คอ  อา  คา ............. ”   

เสียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 ของโรงเรียนเล็กๆ  กลางชุมชน
เมือง  ประสานเสียงสะกดคําอยํางพร๎อมเพรียง  นัยน๑ตาของเด็กๆ  เหลํานั้นดู
สดใสไร๎มลทินราวกับละอองสําลี 

  ตลอดเวลา 5 ปี  หลังจากที่ฉันจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
ฉันก็เดินตามฝันของตัวเองได๎สําเร็จ  โดยการสอบบรรจุเข๎ารับราชการเป็นครู  
เพื่อนหลายคนชวนฉันไปทําธุรกิจมีรายได๎เป็นหมืน่เป็นแสน   แตํฉันก็
ปฏิเสธความหวังดทีี่เพื่อนมีให๎  และยอมรับเงนิเดอืนไมํก่ีพันบาทมันอาจจะดู
น๎อยนิด  แตํสําหรับฉนัมันก็เพียงพอตํอชีวิต  ฉันระลึกเสมอวําเงินไมํใชํ
ปัจจัยพื้นฐานของชีวิต  แล๎วฉันก็ใช๎ชีวิตในการเป็นครูเหมือนเดิมมาตลอด 

เย็นวันพฤหัสบดี  ท๎องฟ้าถูกปกคลุมด๎วยก๎อนเมฆ ดูแล๎วมีเค๎าวําอีก
ไมํนาน  หําฝนจะเทลงมาอยํางแนํนอน  โชคยังดทีี่นักเรียนของฉนักลับบ๎าน
กันไปหมดแล๎ว  ครทูํานอื่นๆ  เรงํรีบไลํนักเรียนกลับบ๎านโดยเร็ว  บางทําน
ต๎องไปสํงนักเรียนถึงบ๎านเพราะไมํมีผู๎ปกครองมารับ  บางทํานต๎องนั่งรอ
ผู๎ปกครองนักเรียนมารับจนกวําผู๎ปกครองนั้นจะทํางานเสร็จ  กวําครูทํานอืน่ๆ 
จะกลับถึงบ๎านพระอาทิตย๑ก็ลบัขอบฟ้าไปนานแล๎ว   
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หากในเวลานี้ฉันยังคงอยูใํนโรงเรียน  ผํานไปไมํนานพายุฝนโหม
กระหน่ําอยํางรุนแรง  เสียงฟ้าร๎องดังกระหึ่มทําให๎ใจฉันรู๎สึกหวาดผวาขึ้นมา
ทันใด  แสงไฟนีออนดวงเดียวจากห๎องที่ฉันประจําช้ันยังคงสวํางไสว  
ในขณะที่ทุกห๎องมืดสนทิไมํมีใครอยูํในโรงเรียนแล๎ว  ฉันยังคงติดฝนอยูํใน
โรงเรียนอีกนาน  อาจจะดูอันตรายมากในสายตาของคนทั่วไป  แตใํนสายตา
ฉันมันชินชาแล๎วกับการที่ฉันต๎องอยูํภายในบริเวณโรงเรียนคนเดียว  งาน
ธุรการการทําฎีกา  ฉันได๎รับมอบหมายจากทํานผู๎อํานวยการให๎ทํางานนี้
ภายในเวลากลางเดือนกํอนปดิปีงบประมาณ  นี่ก็เหลือเวลาอีกไมํกี่วัน  มัน
เยอะมากฉันต๎องแบกเอกสารทางราชการกลับไปทําที่บ๎านทุกวัน  บางครั้งก็
แอบนําขึน้มาทําในชั่วโมงสอน 

  ฉันนั่งทํางานได๎สักพัก  ฝนได๎เริม่ซาบ๎างแล๎ว  เป็นอันวําฉันได๎
กลับบ๎านพร๎อมกับเอกสารกองมหึมา  ที่ฉันจะต๎องแบกกลับไปด๎วย  ฉันก็ยัง
คิดในใจวําถึงแบกกลับไปฉันคงไมํได๎ทําหรอก  รํางกายของฉันออํนเพลีย
อยากนอนเป็นที่สุด  แตํก็ผิดคาดฉันต๎องนั่งพยงุสายตาทํางานให๎ได๎มากที่สุด  
สุดท๎ายฉันเอากองฎีกานั้นแหละเป็นหมอนหนุนนอนทั้งคืน 

ก๏อก  ก๏อก  ก๏อก ...   
เสียงเคาะประตขูองแมเํป็นสัญญาณให๎รู๎วํา   
“น้ํา ! น้ําเอ๎ย...นี่สายแล๎ว  ยังไมํตื่นอีกหรอ  ไปโรงเรียนได๎แล๎ว  

เดี๋ยวก็ไปสอนสายหรอก”   
นาฬิกาปลุกที่มีชีวิตยังคอยปลุกฉนัมาตั้งแตํฉันยังใสํประโปรงแดง

สะพายกระเป๋าเซลํามูนจนวันนี้ฉนัใสํชุดข๎าราชการแบกกระเป๋าเอกสาร  กี่สิบ
ปีแล๎วหนอที่ยงัคงทําหน๎าที่ไมํเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณคะํแมํ   

“ว๎าย !  สายแล๎ว”  
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ฉันผวาตื่นขึน้มาดูนาฬิกาที่ไร๎ชีวิต  เวลาเพียงสิบนาทีที่ฉนัอาบน้ํา
แตํงตัวและรีบออกจากบ๎านโดยดวํน  ครูต๎องเป็นแบบอยํางแกํนักเรียนมา
โรงเรียนเช๎ากวํานักเรียนสินะ   

“ตายแล๎ว   ทําไมฉันตื่นสายขนาดนี้”   
ฉันได๎แตํบนํกับตัวเอง  ขณะที่ฉันแบกกองฎีกากองนั้นไปโรงเรียน

ด๎วยเหมือนจะเป็นเพื่อนทีร่ับคําบนํของฉนั  โชคยังหนุนบุญยงัชํวยฉันมาถึง
โรงเรียนกํอนเคารพธงชาติ  ด๎วยทรงผมกระเซอะกระเซิงเหมือนรงันกไมํมีผิด  
หน๎าตาไมํมีชีวิตชีวาสักเทําไร  รีบวิ่งไปเซ็นชื่อลงเวลา  คํอยยังช่ัว   

เสียงเพลงมาร๑ชของโรงเรียนเริ่มบรรเลงขึ้น  เด็กๆ  ทยอยกันเดนิมา
เข๎าแถวหน๎าเสาธง  หน๎าที่การเปน็ครูไดเ๎ริ่มบทบาทแล๎วตัง้แตํเจ็ดโมงห๎าสิบ   

เด็กๆ  ร๎องเพลงชาติสวดมนต๑ด๎วยเสียงธรรมดาตามพลังเสียงของ
เขา  ครูแตํละคนต๎องตะโกนบังคบัใหเ๎ด็กเหลํานั้นร๎องเพลงสวดมนต๑เสียงดัง
ดังมากที่สุด  ฉันไมํรู๎วํานี่เปน็หนา๎ที่ของครูหรือเปลํานะ  ฉันขอเปน็คนหนึ่ง
ลํะขอละการตะเบงเสียงใสํเด็ก  ขอยืนร๎องเพลงชาติ สวดมนต๑ตามหน๎าที่ดีกวํา  
นําจะเป็นแบบอยํางแกํเด็ก  ฉันเหมือนจะอยูํในภวังค๑แหํงสองโลกด๎วยกัน  คือ
กึ่งหลับกับกึ่งตื่น 

“เฮ๎ย ! ยังไมํได๎วางแผนการสอนเลย  แล๎วจะสอนอะไรดีเลํา” 
ตื่นเต็มตาแล๎วคราวนี้  ฉันทิ้งคําส่ังให๎นักเรียนขึ้นห๎องหลังจากเสร็จส้ิน

กิจกรรมหน๎าเสาธงครูจะไปทําธุระกํอน  ยังพอมีเวลาบ๎างเพราะวันนี้โรงเรียนมี
กิจกรรมพิเศษ  นําจะมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเตรียมการสอน  ฉันรีบ
หันหลงัเดนิไปสูํห๎องพักคร ู

“ครูน้ํา   ครูน้ํา”   
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สองขาของฉนัหยุดนิ่งยิ่งกวํารถเหยียบเบรกกะทนัหันเสียอีก  เสียง
ใหญํทุ๎มของชายวัยกลางคนกระทบแก๎วหูฉัน  เสียงเรียกของทํานผู๎อํานวยการ
โรงเรียน  ฉันจําได๎แมํน 

“ขําวดี.....ขําวร๎าย.....ขําวดี....ขําวร๎าย..ขําว.....”   
ฉันถามอยํูในใจพร๎อมหันหน๎าสํงยิ้มให๎   
“สวัสดีคํะผอ.  มีอะไรให๎หนูชํวยไหมคะ”   ใจเต๎นตบุตบัแรงขึน้ทกุ

ที  จากสีหน๎าของทํานครุนํคดิถึงคําส่ังที่จะมอบให๎ฉัน  ไมํรู๎จะเปน็ขําวร๎าย
หรือขําวดี  แตํที่แนํๆ  วันนี้ฉันมีงานเพิ่มมากขึ้น 

“ไปเขียนโครงการของโรงเรียน มาให๎ 3 โครงการ  งบประมาณ
รอบปียังเหลืออยูํ  แตํต๎องเสร็จโครงการภายในส้ินเดือนนีน้ะ  จะได๎ปิด
ปีงบประมาณทัน  ขอบใจมากนะครูน้ํา”   

นี่เปน็คําส่ังทํานผอ.  ฉันชอบอยูํคาํเดียวคือคําวํา ขอบใจมากนะครู
น้ํา  ทําให๎ฉันผลิยิ้มตาหยีขึน้มา  ฉันไมํมีโอกาสที่จะปฏิเสธเลย  ใครจะกล๎า
เลํา  นอกจากจะพูดโต๎ตอบไดเ๎พียงคําเดียว 

“คํะ  คํะ  ผอ.” 
ฉันเดินหน๎าตาทดท๎ออยํางส้ินกําลังสํูห๎องประจําช้ัน  และยิ่งท๎อยก

กําลังสองเมื่อเห็นใบคําส่ังของทํานรองผู๎อํานวยการ   
“วันนี้ ครูน้ําชํวยไปอบรมจัดหลักสูตรการเรียนรู๎คูํชุมชนแทนผม

หนํอย  เวลา 10 โมงเช๎า  ที่ชุมชนหลังโรงเรียนนะ”  ช็อตโน๎ตใบเลก็ๆ  ปะไว๎
บนโต๏ะทํางาน  ฉันกลับวางแผนการใช๎ชีวิตไมํถูกเลย  งานราชการมัน
กะทันหนัเกือบทุกครัง้  สรุปวันนีฉ้ันมีเวลาสอนหนังสือช่ัวโมงเดียว  แล๎วไป
อบรม  กลับมาขายของตอนพักเทีย่งในสหกรณ๑  ชํวงบํายทําฎีกา  ตํอด๎วยทํา
โครงการ  งานหลักของฉันไมํใชกํารให๎การศึกษาแล๎วสินะ   
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อาชีพครู  อาชีพที่ฉันตัดสินใจเลอืกตอนที่เรียนอยูํช้ันมัธยมปลาย  
เหตเุพราะครูรัตน๑ธาดา  ครูดีในดวงใจของฉันและของโรงเรียน  ทาํนสอน
ภาษาไทย  ขอบอกวําทํานสมเป็นครูที่สอนเกํง  สอนดี  และสอนเปน็  ทํานไมํ
มีแผนการสอนเปน็เลํมหนาสองสามนิ้ว  แตํทํานรู๎วําทํานจะสอนอะไร  ทั้ง
คุณธรรมและจริยธรรมทํานสอดแทรกในกระบวนการสอน  นักเรียนสามารถ
ศึกษาตํอในระดบัอุดมศึกษาได๎มาก  แตํนําเสียดายไมํน๎อย  ทํานได๎ออกจาก
ราชการกํอนวัยเกษียณไปแล๎ว  จากสาเหตุที่ปรับตัวเข๎ากับระบบราชการ
ไมํทัน  ต๎องทําแผนการสอนเลํมหนาๆ  มีโน๎ตบุ๏คเป็นอุปกรณ๑ไอซีที  ใช๎
อินเตอร๑เน็ตแทนหนังสือ  การเป็นครูต๎องขึ้นอยูํกับโลกาภิวัตน๑สมัยใหมํ  5 ปีที่
ผํานมา  ฉันก็เริ่มท๎อแล๎วลํะ  กับการเป็นครู  จนวันนี้ฉันเริ่มเข๎าใจครูรัตน๑ธาดา
แล๎ว 

วัฏจักรการใช๎ชีวิตของการเปน็คร ู คงไมํตํางอะไรกับโรบอทหรือ
หุํนยนต๑  ทีน่ักเรียนห๎องฉันนําขึ้นมาเลํนตอนพักกลางวัน  มันถูกเคล่ือนไหว
ด๎วยกลไกของมนุษย๑  ฉันอยากจะรู๎นักวําในใจของเจ๎าโรบอทนัน้ตอ๎งการจะ
บอกอะไรให๎ฉนัรู๎บ๎าง  ส่ิงหนึ่งทีฉ่ันอยากจะบอกมัน  เราเป็นเพื่อนกันนะ  
ถึงแม๎เราจะตํางกันแคนํิยามของคาํวําชีวิต  ฉันมีชีวิตแตํหัวใจฉันก็เหมือนไมํมี  
ฉันเปน็ทาสของคําส่ัง  ภาระหน๎าที่นอกเหนือจากการสอน  มันผิดปณิธาน
การเป็นครูของฉนั  ฉันอยากสอนเหมือนครูรัตน๑ธาดาสอนฉัน  ฉันมาสอน
เพราะหัวใจฉันใครํจะสอน  ฉันปรารถนาให๎ความเข๎าใจในเนื้อหามากกวําเพียง
ให๎ความรู๎  ทํองเป็นนกแก๎วนกขุนทองไปวันๆ  ฉันจะภูมิใจมากเมื่อเด็กๆ  ที่ฉัน
สอน  มีความเข๎าใจเนื้อหาและสามารถปรับใช๎เข๎ากับชีวิตของตัวเองได๎ 

ถึงเวลาแล๎วการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เด็กๆ  ทุกคนคงจะมคีวาม
พร๎อมกันถ๎วนหน๎า  บรรยากาศการสอบภายในห๎องส่ีเหลี่ยมเล็กๆ  กับ
นักเรียน 50 คน  อัดกันแนํนราวกับบ๏ะจํางกําลังจะปริแตก  ทุกคนขะมักเขม๎น
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กับข๎อสอบที่อยูํบนโต๏ะด๎านหน๎า  เหลือเพียงเจ๎าจุกตัวโตที่นัง่กลางห๎อง  
หัวหน๎าห๎องของเพื่อนๆ  และเป็นเลขานุการสํวนตัวของฉันเอง  แอบสํงยิ้ม
ฟันน้ํานมหลอๆ  มาให๎ฉัน  คงจะถามวํามีอะไรให๎ผมชํวยไหมครับคุณคร ู

“เป็นอะไรจุก  ย้ิมตาปี๋เลย  วันนี้ครูไมํรบกวนหรอก  ทําข๎อสอบไป
เถอะ” 

ฉันสํงยิ้มตอบเจ๎าจุก  พร๎อมพูดทิง้ท๎ายใหเ๎จ๎าจุก  ถึงแม๎เจ๎าจุกจะเรียน
ช๎า  แตํจุกก็มีความเสียสละเป็นหวัหน๎าห๎อง  มีน้ําใจชํวยเหลือฉันมาตลอดครึ่ง
เทอม 

ฉันนั่งก๎มหน๎าตรวจทานเอกสารฎีกากํอนสํงให๎ผอ.ตรวจอีกครั้ง  ไมํ
ทันไดจ๎รดสายตาลงตรวจ 

“ฮํะ  ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา”  
เสียงหัวเราะมาจากกลางห๎องรอบเจ๎าจุกเริ่มแผํวงกว๎างไปทัง้ห๎อง 
“อะไรนักเรียน  เปน็อะไร” 
ฉันสงสัยวําเกิดอะไรขึ้นกลางห๎องเรียน 
ภายในห๎องเงียบกริบ  บางคนแอบอมยิ้ม  มีเพียงเจ๎าจุกนั่งหน๎าหด

ตัวเกร็งอยํูคนเดียว  ปลายนิ้วช้ีของทุกคนชี้ไปที่พื้นเป็นอันรู๎วํา  น้ําที่เจิง่นอง
เต็มรอบโต๏ะเจ๎าจุกเป็นการฉี่แตกของเจ๎าจุกนัน่เอง  จากเหตทุี่ทําขอ๎สอบวิชา
ฉันไมํได๎ 

คนทีค่วรฉี่แตกไมํสมควรเป็นเจ๎าจุกของฉนั  ควรจะเปน็ฉันมากกวํา  
ในแตํละวันฉันแทบจะไมํได๎สอนหนังสือเจ๎าจุกเลย  เลขานุการนอ๎ยของฉัน
คอยชํวยเหลือฉันเดินสํงเอกสารให๎ฉันทุกวัน  น้ําตามันเอํอล๎นแทบทะลักไหล
มาให๎เด็กทั้งห๎องเห็น 

“ชํวยทําความสะอาดด๎วยกันเลย  ทําให๎เรียบร๎อยนะ  เดี๋ยวครูมา” 
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ฉันทิ้งคําส่ังกํอนที่ฉันจะเดินมาเขา๎ห๎องน้ํา  ปลํอยน้ําตาที่มันเอํอล๎น
ให๎ไหลออกมาพร๎อมกับน้ําก๏อก  ห๎องน้ําครูส่ีเหลี่ยมแคบๆ มันกลับเปน็โลก
กว๎างๆ  ที่ฉันได๎คิดอะไรบางอยํางออก 

.............ฉันคิดออกแล๎ว 

.............ฉันตัดสินใจทีจ่ะทํามัน 
การสอบได๎เสร็จส้ินในวันที่เจ๎าจกุฉ่ีแตกกลางห๎องเมื่อตอนเช๎าวันนี้  

ฉันนั่งตรวจคําตอบ  จนมาถึงกระดาษคําตอบของเด็กชาย ธนาภัทร๑หรือ
เลขานุการของฉันนีเ่อง  มีแตํรอยขีดเขียนวิธีการคิดของเจ๎าจุก  และไมํได๎
เขียนคําตอบที่ถูกต๎องไว๎เลย  ส่ิงหนึ่งที่สะดุดตา  รอยดินสอไม๎สีแดงวาด
ดอกไม๎ดูแล๎วคล๎ายจะเป็นดอกเข็ม  ใต๎ภาพวาดเป็นลายมือเจ๎าจุกตัวโย๎เย๎ยึก
ยักไปมาแถมตัวใหญํเหมือนผูเ๎ขียนไมํมีผิดจารึกข๎อความตามทีน่ึกคิดส้ันๆ วํา
... 

“ขอ  โทด  คับ  คนุ  คู  โผม  ทํา  อะน  นี่  ไม๏  เปน  คับ” 
 
กาลเวลาผันผํานไป 20 ปีกวํา  ฉันยืนรอรถเมล๑กําลังจะกลับบ๎าน  

ผู๎ชายรํางท๎วมวัยรํวม 30 ปี  สวมชุดข๎าราชการ ถือกระเป๋าเอกสารพะรุงพะรัง
ทั้งสองมือ  ด๎วยสัญชาตญาณนําจะประกอบอาชีพครู  ชายคนนั้นกาํลังวิ่งมุํง
หน๎ามาหาฉัน  ทุกคนทีป่้ายรถเมล๑เพํงมองดูเหตุการณ๑ที่กําลังจะเกดิขึ้น  ฉัน
เดินถอยหลงัมา 2 ก๎าว  งวยงงกับทําทางของชายคนนัน้  เขาวางของแล๎วกราบ
ฉันในป้ายรถเมล๑  เขาเงยหน๎าขึ้นมาพร๎อมหยาดน้ําตาที่เริ่มเอํอไหลอาบแก๎ม   

แววตาคูํนี้..........   
.....  ..  . 
แววตาคูํนี้..........   
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ฉันพอจําได๎มันคุ๎นๆ  อยูํในความคิด  แตํทําไมหนอน้ําตาของฉันมนั
ไหลออกมาเป็นครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่ฉนัเป็นครูวัน
สุดท๎าย  ดวงตาดวงนี้ฉันเริ่มจําไดแ๎มํน  เหมือนจะเป็นนักเรียนที่ฉนัเคยสอน
เมื่อ 20 ปีกํอน   

“ครูน้ํา  จําผมได๎ไหมครบั”  น้ําเสียงนี้ยิ่งตอกย้ําความมั่นใจ 
“เล..เลขานุการน๎อย..ของครูใชํไหมจ๏ะ”  เสียงส่ันเครือของฉันเปลงํ

ออกไป  
“จุก  ของครู”   
ฉันเริ่มตั้งสติได๎  อยากจะเดินหนเีจ๎าจุกไปให๎ไกล  อายเหลือเกิน  

การสนทนาของครูปจัจบุันและครูในอดีตได๎เริ่มตน๎ขึ้นบนเก๎าอ้ีที่ปา้ยรอ
รถเมล๑แหํงนัน้ 
              ฉันกลับมาถึงบ๎าน  นอนบนเปลไม๎สักริมระเบียงบนชั้นสอง  สายตา
ที่ทอดมองดวงดาวนบัล๎าน  รอยย้ิมที่มอบให๎กับตัวเอง  ภูมิใจกับผลิตผล
ทางการศึกษา  การที่ฉันเป็นครูในเวลา 5 ปีกวํา  วันนี้สอนให๎ฉันตอ๎งปรับตัว
ให๎เข๎ากับคําส่ังเหมือนกับครจูุก  ครูที่ฉนัรักมาก  ฉันปลดคําวําครอูอกจากการ
เป็นอาชีพมานานแล๎ว  แตํจิตวิญญาณการเป็นครูฉนักระชากกี่ครั้งกี่คราวมันก็
ไมํออกเสียที  ฉันเปิดกระเป๋าสะพายหยิบกระดาษแผํนหนึ่งขึ้นมา  หรือเป็น
เพราะกระดาษแผํนนีค้ําวําครูจึงอยูํในใจฉันตราบอนันตกาล 

“ขอ  โทด  คับ  คนุ  คู  โผม  ทํา  อะน  นี่  ไม๏  เปน  คับ” 
ฉันนอนกอดกระดาษแผนํนีท้ี่ริมระเบียงในค่ําคืนที่หัวใจอบอุนํมาก

ที่สุดทํามกลางฤดูกาลที่หิมะตกกลางเมืองไทยในเดือนเมษายน. 
 
ผลงานของ  แมน   คล๎ายสุวรรณ   โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม   
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“หนูตัดสินใจแล้ว, เรียนจบหนูจะไปเป็นครู หนูอยากเห็น

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหนูอยากเห็นลูกหลานของหนูมี

อิสระในความคิดของตนเอง พอกันที-เผด็จการ” 

 

 

 

 

 

โครงงานภาษาไทยของเด็กหญงิเพ่งจิตร 

ธีธัช หวังวิศาล 
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โครงงาน 

 

วิชา ภาษาไทย 

เรื่อง ฉันจะไม่มีวนักลายเป็นหุ่นยนต์ 

 

จัดท าโดย 

เด็กหญิงเพ่งจิตร คิดคะนึงป.5/4   เลขที่ 68 

เสนอ 

อ.พิศยา อัครมหาจุลย ์

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 

โครงงานนี้จัดท าขึ้นด้วยสองมือและเจตนารมณข์องดิฉันเอง ทุกตวัอักษร

ล้วนกลัน่กรองมาจากมุมมองส่วนบุคคลของดิฉนั  

ไม่ใช่โครงงานที่เหมาะส าหรับทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านค่ะ 

ด้วยความปรารถนาดีจาก : เด็กหญิงเพ่งจิตร   คิดคะนึง 
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ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 

ค าน า 

 ไม๎เรียว-ทั้งเจบ็ ปวด แสบ และแฝงไว๎ด๎วยกลิ่นไอของเผดจ็การฝัง

ลึก 

 สําหรับดิฉัน ไม๎เรียวยังไมเํจบ็แสบเทําคําผรุสวาทสาดซัดสารพัด

ชนิดที่กระโมกระหน่ําซํ้าเติมไมํรูจ๎บ ทุกคราที่ดิฉนัตั้งคําถามตํอส่ิงที่เรียกวํา 

“การเรียนการสอน” ผลสะท๎อนกลับมักออกมารุนแรงสมํ่าเสมอ เหลําอาจารย๑

ดูจะอํอนไหวกับการที่มีเด็กประถมห๎าซักคนมาส่ันคลอนความเชื่อที่พวกเขา

ยึดมั่นและหวงแหนประดจุคัมภีร๑ไบเบิ้ล คล๎ายเป็นเขตหวงห๎ามที่กัน้รั้วหนาม

มิดชิด แถมยังติดป้ายวํา : 

 หากยังรักชีวิต อยําคิดขบถนะหนูๆ  , จากคุณครูที่รัก จุ๏บๆ 

 เป็นคําเตือนที่เปี่ยมล๎นไปด๎วยไมตรีจิต และจริงเสียยิ่งกวําจริงอีกคะํ 

หากหนูยังรักชีวิต (จากนี้ไปขอใช๎สรรพนามวํา “หนู” แทน “ดิฉัน” นะคะ) 

หนูก็ควรจะก๎มหน๎าก๎มตาเรียนตํอไป ทําตามคําส่ัง และ อยํา สงสัย, ขอย้ําวํา 

อยําสงสัย หรือถ๎าระงับความสงสัยไมํได๎ ก็จงรูดซิปปากให๎สนิท ไมํวําคันปาก

แคํไหน อึดอดัขดัข๎องจิตเพียงใด จงจําเอาไว๎วําคุณครูรักเด็กพูดน๎อย นําเอ็นดู 

ช้ีนกเป็นนก ช้ีไม๎เป็นไม๎ ช้ีหมาเปน็หมา ช้ีนักการเมืองเปน็นักการเมือง 
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 เพื่อนๆหนูสํวนใหญทํําไดค๎ํะ ใครทําได๎ดีอีกหนํอยก็ได๎คะแนน

พิศวาสไปอีกโข 

 (*เชิงอรรถ 1 : คะแนนพศิวาส หมายถึง ใครทําตัวนํารัก ก็จะได๎

คะแนนพศิวาสไปครอบครอง) 

 คุณครูไมํเคยให๎คะแนนพิศวาสหนูเลยคํะ เคยแตปํระเคนแจกไม๎

เรียวลงบนแก๎มก๎น วันนี้ก็เชํนกัน 

 กราฟมวลอารมณ๑ของครูทวีในชวํงต๎นคาบ จัดได๎วําอยูํในระดับดี

มากที่สุด ทําให๎อกของนักเรียนหอ๎ง ป.5/4 โลํงกันถ๎วนหน๎า (ถอนหายใจคํะ-

เผื่อใครไมํเก๏ต) ครูทวขีึ้นชื่อวํา ถ๎าทําให๎โกรธก็สามารถปะทุได๎ราวกับภูเขาไฟ

ตุงกูราฮัวในเอกวาดอร๑เลยทีเดียว และตอนนี้ กราฟอารมณ๑ของครทูวีกําลังดิ่ง

ลงเหว 

 ไม๎เรียวแหวกอากาศ ฟาดเปรี้ยงใสํก๎นบอบบาง  

 มีเพียงเสียงครางเจบ็ปวดของตัวหนู กับเสียงดําแสบแก๎วหูของครู

ทว ี

 “คํานํา สารบัญ ใจความ สรุป บรรณานุกรม” คือชุดคําที่พอจะจบั

ใจความได๎ สลับกับเสียงฟาดทุ๎มหนักและเสียงร๎องของหนู –ป้าบ โอ๏ย คํานํา 

ป้าบ โอ๏ย สารบัญ ป้าบ โอ๏ย ใจความ ป้าบ โอ๏ย สรุป ป้าบ โอ๏ย บรรณานุกรม 

ป้าบ โอ๏ย สอนไมํรู๎จักจํา ป้าบ ป้าบ ป้าบ โอ๏ย 
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 หนูแคํสงสัยไมํได-๎ไฉนทุกคราทีม่ีคําส่ังใหท๎ําช้ินงาน ส่ิงที่ตามมา

เสมอคือรูปรอยและโครงรํางที่ตายตัว คํานํา สารบัญ ใจความ สรุป 

บรรณานุกรม ป้าบ โอ๏ย 

 คํานี้แหละ คือเหตุผลที่ครทูวีฟาดหนูยั้ง 

และนี่คือคํานําของหน ู

วัตถุประสงค์ 

๑. วัตถุประสงค๑, ทําไมเราจึงต๎องเขียน “วัตถุประสงค๑” ในโครงงาน

ทุกเลํม? หนูมองวํามันเป็นสํวนเกนิ-เป็นเนื้องอกที่ไรค๎วามจําเป็นตอํการ

ทํางานของรํางกาย ในเมื่อทุกครั้งที่หนูถูกส่ังให๎ทําโครงงาน หนูก็ได๎แตํเขียน

ด๎วยถ๎อยความเดิมๆ ประโยคเดิมๆที่แคปํรบัเปลี่ยนนิดๆหนํอยๆเชํนนั้นแล๎ว

เราจะเขียน “วัตถุประสงค๑” กันไปเพื่อส่ิงใด? ไฉนไมํข๎ามไปตัวเนือ้หาเลย

เลํา? 

๒. ในความเป็นจริง วัตถุประสงค๑ในการทําโครงงาน (ของผู๎จดัทํา) 

ทุกเลํม ก็คือ ต๎องการคะแนน ถ๎าไมํทําก็ไมํผํานวิชานั้นๆ เหตุผลจรงิๆมีเพียง

เทํานี้แหละ ไมํมีใครอยากทําโครงงานเพราะ “ต๎องการใหผ๎ู๎ที่อยากศึกษาเรื่อง 

วรรณคดีไทย ได๎เข๎าใจอยํางถํองแท๎ บลาๆๆ” เหมือนอยํางที่เขียนๆสํงกัน

หรอกคํะ 
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ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 

 ยุคสมัยเปลี่ยนแล๎ว ปจัจบุันไมํมีใครเข๎าห๎องสมุดเพื่อค๎นคว๎าตํารา

อ๎างอิงเลํมยักษ๑ให๎มือเปรอะฝุน่เลนํกันอีกตํอไป ในเมื่ออินเตอร๑เนต็อยูํใกล๎แคํ

ปลายตีน หนูกบัเพื่อนๆอยากจะหาข๎อมูลอันใด ก็เพียงนั่งกรอกนัง่จิ้มที่

หน๎าจอคอม ข๎อมูลมากมายก็หลั่งไหลมาในเวลาเพียงหนึ่งคลิก 

 (*เชิงอรรถ 2 : หนึ่งคลิก เป็นหนวํยวัดเวลาที่สั้นที่สุด เทียบได๎กับ

ความเร็วอินเตอร๑เน็ตตรงข๎ามกับ หนึ่งอนนัตกาล) 

 วันนี้ก็เชํนกัน. 

 หนูทํารายงานมาสํงครูมดแดง (โรงเรียนของหนูมีครูมดอยูํสามคน 

ครูมดดํา ครูมดแดง และครูมดเอก็ซ๑) โดยข๎อมูลที่ใช๎อ๎างอิง หนคู๎นหามาจาก 

Google.com แตํสํวนที่ใช๎ความเขา๎ใจ หนเูขียนด๎วยตนเองทัง้หมด 

 หน๎าบรรณานุกรมของหนูขาวโลงํโปรํงใส มีเพียงแต๎มดําเล็กๆของ 

Google.com ประดบัอยูํ กลางหนา๎กระดาษในตําแหนํงที่สมมาตรพอเหมาะ

พอดี 

 ครูมดแดงถูกงองูสองตัวหลํนใสํ 

 จี ดับเบิ้ลโอ จี แอล อ ี

 ครูมดแดงพยายามสะกดกี่ครั้ง ผลลัพธ๑ที่ออกมาก็เพียง : กูเกิ้ล 
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“นี่มันหมายความวํายังไง? เพํงจิตร” ครูมดแดงถามหน ู

รายงานของเพื่อนๆ ใช๎เพียงวิธีคดัลอกใจความ แล๎วนํามาจัดวางลง

เอกสาร แตํทุกคนล๎วนมีหน๎าฉากของบรรณานุกรมช้ันดี ศาสตราจารย๑คนนู๎น

คนนี้ สารานุกรมหน๎า 184 สํานักพิมพ๑โน๎นนี้ ราชบัณฑิตยสถาน อ๎างวํา

ค๎นคว๎าจากห๎องสมุดโรงเรียนบ๎าง หอสมุดแหํงชาติบ๎าง 

หนูเพิ่งเข๎าใจวํา ถ๎าอยากได๎ดีในสังคมนี้ ต๎อง “ผักชีโรยหน๎า” 

ฉันจะไม่มีวันกลายเป็นหุ่นยนต ์

สวัสดีคํะ หนูชื่อ เพํงจติร นามสกุล คิดคํานึง  เกดิมาในครอบครัว

ชนชั้นกลาง พํอทํางานเป็นสถาปนิก แมํทํางานแปลหนังสือให๎พวก

สํานักพิมพ๑ตํางๆ 

พํอหนูชอบฟังเดอะ บทีเทิ่ลส๑ แมํหนูชอบอํานนิยายของคาฟกา 

กับมูราคามิ 

ทุกวันหยุด เราสามคนจะไปปิกนกิที่ทุํงหญ๎ากว๎างๆแถบชานเมือง 

พํอมักขับรถออกไปให๎ไกลที่สุด หํางไกลจากกล่ินของความเป็นกรุงเทพที่สุด

เทําทีจ่ะทําได๎ หนูเคยถามพํอวํา ทําไมต๎องมาไกลขนาดนี้ พํอตอบวาํ ที่นี่ทําให๎

พํอระลึกได๎วําตนยังเปน็มนุษย๑อยูํ เหมือนทุํงหญ๎าสีเขียวกับแดด ออํนๆจะชํวย

ชาร๑จไฟให๎พํอพร๎อมกลับเข๎าไปผจญชีวิตหุํนยนต๑ในเมืองใหญํอีกครั้ง 
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แมํจะปเูสื่อพลางกินแซนด๑วิชที่ทาํเอง (สําหรับหน-ูมันคือแซนด๑วิช

ที่อรํอยที่สุดในโลก) พํอมักเลํนกตีาร๑ สํวนฉันมักนอนอํานหนงัสือบนพรม

หญ๎าหนานุํม ฟังเสียงผีเส้ือกระพอืปีกเบาๆ 

มันเปน็ชํวงเวลาพาฝัน กํอนที่ความเป็นจริงจะคืบคลานมาถึง 

จันทร๑ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร๑ – วนเวียนอยูํเชํนนั้นซํ้าแล๎วซํ้าเลํา 

ระบบกําลังพยายามหลอมรวมหนูใหเ๎ป็นหนึ่งเดียวกับมนั แตํไมํมีทางเสีย

หรอก, หนูไมํเคยยอมอํอนข๎อใหม๎ันงํายๆ นั่นทําใหห๎นูโดนไม๎เรียวถามหาอยํู

ร่ําไป 

รอยฟาดของครูทวยีังชํ้าระบม คําดุดําของครูมดแดงยังไมํจางหาย 

ห๎องหนูมีนักเรียน 68 คน หนูเปน็คนที่ 68 

หนูไมํเข๎าใจวําทําไมผูใ๎หญํถึงไมเํปิดอิสระให๎หนูได๎คดิ ได๎ทํา ได๎

เรียนรู๎ ได๎หกล๎มด๎วยตัวเอง เพราะนั่นจะทําให๎หนเูจบ็และจําไปจนวันตาย หนู

ไมํเข๎าใจวํา ทําไมหนูคดิแปลกไปจากตําราหรือลมปากของผู๎สอนไมํได๎ หนู

ไมํเข๎าใจวําอะไรคือความถูกต๎องในบรรทัดฐานของโรงเรียน หรือเพียง

ต๎องการให๎เด็กทุกคนออกมาเปน็หุํนยนต๑ที่พร๎อมจะทํางานในระบบ

อุตสาหกรรม หนูไมํเข๎าใจวําทําไมเราถึงต๎องนัง่ทําโครงงานด๎วยโครงรํางที่

ผู๎อื่นกําหนดรูปแบบตายตัวมาใหแ๎ล๎ว-มันมีคําตรงไหนกัน? 

 



150 
 

 

หนูไมํเข๎าใจ หนูไมํเข๎าใจ หนูไมํเข๎าใจ หนูไมํเข๎าใจ หนูไมํเข๎าใจ 

หนูไมํเข๎าใจ 

I don’t understand I don’t understand I don’t understand 

Isch verschdehe need!   Isch verschdehe need! 

หนูเริ่มเรียนรูท๎ี่จะเก็บความสงสัยเอาไว๎ เพราะนั่นเปน็วิธีเอาตัวรอด

ในสังคมนี-้เลือกคนทีจ่ะคุยด๎วย และแนํใจวําคนๆนัน้มีทศันคติทีต่รงกับเรา 

ในกรณีของหนู คือ พํอกับแมคํํะ 

หํอพยักหน๎าเงียบๆ ทําทางตั้งใจสดับประหนึ่งกําลังรับฟังนักบุญ

เทศน๑กลางทุํงหญ๎าในเยรูซาเล็ม แววตาของพํออบอุํนและเปี่ยมชีวิต แตกตําง

จากแววตาของหุํนยนต๑ทีห่นูได๎พบได๎เห็นอยูํแทบทุกวัน 

เมื่อหนเูลําจบ คําถามมากมายพรั่งพรูกรูกันออกมา ถูกกองพะเนิน

ไว๎ตรงหน๎าพํอ ยากจะไลํตอบความสงสัยของหนใูหห๎มดในคืนเดียว 

พํอยิ้ม ลูบหัวหนูเบาๆ 

“พลอย (ช่ือเลํนของหนูเองคํะ) พํอดีใจนะ ที่ลูกฉลาดและคิดเอง

เป็นแบบนี้ พํอเชื่อวําหนูต๎องไดท๎าํเรื่องยิ่งใหญํในวันข๎างหน๎าแนํๆ พํอภูมิใจ

ในตัวลูกนะพลอย อยําไปสนใจเลยวําคนอื่นเขา คิดกันยังไง หนทูาํดีที่สุด

แล๎ว” 
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วินาทีนั้น. หนูสัญญากับพํอวํา หนูจะไมํมีวันเติบโตมาเปน็หุํนยนต๑

แนํนอน 

โครงงานนี้อาจไมํเกิดผลประโยชน๑ใดๆ แกํวิชาภาษาไทย หรือ

แม๎แตํตัวหนูเอง (อาจเป็นผลร๎ายตํอคะแนนของหนดู๎วยซํ้า) 

แตํหนูก็ดใีจที่ได๎เขียนโครงงานเลมํนี้ 

หนูตัดสินใจแล๎ว, เรียนจบหนจูะไปเปน็ครู หนูอยากเหน็การ

เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึน้หนูอยากเห็นลูกหลานของหนูมีอิสระในความคิด

ของตนเอง พอกันท-ีเผด็จการ 

เชํนนั้น โครงงานเลํมนี้คงมีคํามากกวําเศษกระดาษไมํกี่แผนํ 

 

บรรณานุกรม 

 Google.com 

 

ผลงานของ ธีธัช หวังวิศาล  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบรุี 
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“เป็นการศึกษาที่ทําให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน ได้รู้

เร่ืองใหม่ๆที่น่าสนใจไปพร้อมๆกับเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เปี่ยม

ด้วยคุณค่า แต่การศึกษาแบบนั้นก็ยังห่างไกลกับปัจจุบันอยู่มาก” 

ห้วงความคิดขณะหนึ่ง 

“ได๎ทุนการศึกษาไปเรียนตํอที่อเมริกาเนี่ยนะ!”  

 เสียงของเด็กสาวดังจนแมขํองเธออดหันมามองอยํางสงสัยไมํได ๎

 “อืม อืม ฝากแสดงความยินดีด๎วยลํะกัน อื้อ บ๏ายบาย” เด็กสาวยัด

โทรศัพท๑ลงไปในกระเป๋าของกระโปรงนักเรียน กํอนจะหนัหน๎ามาทางขวา 

เลําเรื่องทีเ่พิ่งได๎ยินมาด๎วยทําทางตื่นเตน๎ 

 “แมํจําเบลล๑ได๎ไหม เพื่อนหนูคนที่เมื่อสองสามปีกํอนลาออกจาก

โรงเรียนไปเรียนแบบโฮมสคูลแทนนํะ” 

 “อ๐อ คนที่ตัวสูงๆขาวๆใชํไหมจ๏ะ” ผู๎เป็นแมํตอบขณะที่สายตายังคง

มองถนน หมุนพวงมาลัยรถยนต๑อยํางคลํองแคลํว 

 “ใชํๆ คนนัน้แหละ ไดท๎ุนไปเรียนตํอที่อเมริกาแบบไมํต๎องเสียสัก

บาทเลยนะ! ให๎ไปเรียนจนจบปรญิญาเลยลํะคํะ เห็นวํามหา’ลัยกําลังหาเด็ก

ตํางประเทศที่มีแวว พอเบลล๑ลองทําข๎อสอบกับสัมภาษณ๑แล๎ว ทางนั้นก็ตอบ

ตกลงมาเลยอะ!”  

 “ว๎าว เกํงจังเลย”  
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 “อือ... ไมํได๎เรียนที่โรงเรียนแตํกลับเกํงกวําเยอะเลย... นําอิจฉาจัง” 

เสียงพึมพํานั้นเบาแตํก็เพียงพอทีจ่ะให๎คนขบัรถที่นัง่อยูํข๎างๆได๎ยนิและอดยิ้ม

เล็กน๎อยไมํได ๎

 “การศึกษาไมํได๎จํากัดอยูํแคใํนโรงเรียนนีจ่๏ะ” คําพูดธรรมดาๆนั้น

ดึงดูดความสนใจจากเด็กสาวได๎อยํางนําประหลาด 

 “แตํวําคนสํวนมากก็เรียนในโรงเรียนนี่คะ” 

 “แล๎วหนูเหน็คนสํวนมากประสบความสําเร็จมากๆไหมลํะ” 

 “เอํอ ก็ไมํคํอยม้ังคะ ก็... คนทีเ่งินเดือนต่ําๆกเ็ยอะนีน่า” 

 “รายได๎น๎อยไมํได๎หมายความวําเค๎าไมํประสบความสําเร็จหรอกนะ 

มันต๎องดูกันหลายๆด๎าน” คุณแมผํู๎เรียนจบจิตวิทยาเริ่มสอนลูกสาวเหมือนทุก

ท ี

 “สรุปการศึกษาก็ไมํคํอยสําคัญนะํสิ” เด็กสาวสรุปห๎วนๆอยํางเด็ก

วัยรุํนสมัยใหมํทีค่ํอนข๎างใจร๎อน 

 “ไมํใชํแบบนั้น” หญิงวัยห๎าสิบตน๎ๆเหยียบเบรกรถยนต๑เมื่อถึงทาง

ม๎าลาย กํอนถามกลับวํา “หนูเคยได๎ยินประโยคที่วํา ‘การศึกษาคือส่ิงชี้วัด

คุณภาพชีวิต’ ไหมจ๏ะ” 

 “เหมือนเคยได๎ยนิแวํวๆอยูํนะคะ”  

 “นั่นแหละ เป็นคํานิยมของคนไทยเลยลํะ” 

 “ถ๎าคิดอยํางนั้นทําไมไมํทําระบบการศึกษาให๎ดีๆ ไปเลยลํะ” เธอมัก

เถียงกํอนอธิบายจบเสมอ 
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 “แหม แมํไมํใชํคนรํางหลักสูตรซะหนํอย” คุณแมํคิดอยูํครูํหนึง่กํอน

แสดงความเหน็วํา “แตํถึงแมํรํางหลักสูตรได๎ คุณภาพชีวิตของคนไทยก็คง

ไมํได๎ดีขึ้นมากหรอกนะ” 

 “อ๎าว ทําไมอะ ไหนแมํบอกวําการศึกษาคือส่ิงชี้วัดคุณภาพชีวิตไง

คะ”  

 “ความคิดนี้มันก็ถูกสํวนหนึง่ แตกํ็ไมํใชํทั้งหมดอยูดํี”  

 “แมํพูดอะไรกํากวมอีกแล๎วอะ ประจําเลย” เด็กสาวขมวดคิ้ว 

ผู๎เปน็แมํยิ้มน๎อยๆ กํอนพูดตํอวํา “ตํอให๎หลักสูตรดีแคํไหน นักเรียนฉลาดแคํ

ไหน คํานิยมในสังคมไทยก็ไมํได๎เปลี่ยนตามในทนัทหีรอกนะจ๏ะ คาํนิยมที่แมํ

พูดถึงก็อยํางเชํนเรื่องการรบัเข๎าทาํงาน หลายบริษทัก็ยังเลือกรับคนเพราะ

สถาบัน ไมํได๎ดูที่ความสามารถจริงๆ อ๎อ เรื่องเส๎นสายก็ยังมีอยูํมากนี่นะ” เธอ

ต๎องการให๎ลูกสาวคิดและเรียนรู๎ดว๎ยตนเองมากกวําอธิบายทุกเรื่องอยําง

ชัดเจน 

 “เส๎นสาย... หนูเกลียดคํานี้จังเลยคํะ” ผู๎เป็นลูกเบ๎ปาก สีหน๎าบํงบอก

ความไมํพอใจและความเบื่อหนํายอยํางชัดเจน “คนสมัยนี้เห็นแกํเงินจรงิๆนะ

คะ” 

หญิงวัยกลางคนหัวเราะจนเห็นริว้รอยแหํงประสบการณ๑บนใบหน๎า

ชัดเจน “โอ๎โห พูดซะระบบการศกึษาไทยฟังดูแยํไปเลยนะจ๏ะ ทุกอยํางก็มีทั้ง

ข๎อดีและข๎อเสียในตัวมันเอง การศึกษาเองก็มองได๎หลายด๎าน... หนูคิดวํา

การศึกษาคืออะไรลํะ‛” 

 คําถามนั้นทําให๎เธอเริ่มครุํนคิด 
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 ...พอพูดถึงการศึกษาก็นึกถึงการไปโรงเรียน 

 พอไปโรงเรียนกเ็รียนเรื่องเดิมๆ อา ประวัติศาสตร๑สมัยอยุธยานี่กะ

จะให๎เรียนอีกกี่รอบเนี่ย 

 เด็กสาวยื่นมือไปรับไอเยน็จากชํองแอร๑แล๎วเหมํอมองท๎องฟ้ายาม

เย็นของเมืองหลวงทีเ่ธอเกิดและเติบโตมาตลอดสิบหกปี รถยนต๑จอดนิ่ง

เพราะสัญญาณไฟจราจรเปน็สีแดง บรรยากาศสบายๆที่ได๎ยินเพียงเสียงแอร๑

ทํางานชวนใหเ๎ปลือกตาหนักลงโดยไมํรู๎ตัว ถ๎าไมํมีเสียงบีบแตรของรถยนต๑

คันข๎างๆ เธอคงจะเผลอปรับเบาะรถลง แล๎วนอนหลับไปแล๎ว  

 เอ... จริงๆการศึกษาเนี่ย จุดประสงค๑คือพัฒนาผู๎เรียน... สินะ? 

 ฟังดูจําเป็นแตํก็นําเบื่อสุดๆไปเลยน๎า... 

 สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเปน็สีเหลือง 

 เธอกํามือ ทําทําเหมือนคว๎าอากาศไว๎ แนํนอนวําได๎เพียงสัมผัสบาง

เบาของไอเย็นเทํานั้น 

 สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเปน็สีเขยีว รถยนต๑เคลื่อนตัวไปพร๎อมกบั

คําพูดของเด็กสาว น้ําเสียงราบเรยีบนั้นดูไรค๎วามมั่นใจและแฝงความสงสัยไว๎

ไมํน๎อย 

 “กระบวนการ... ลํะมั้งคะ” เป็นคาํตอบทีท่ําใหค๎นฟังเลิกคิ้ว  

“กระบวนการในการดึงเอาประสิทธิภาพสูงสุดของผู๎เรียน

ออกมา…” เด็กสาวเอํยช๎าๆ 

 “หืม... กระบวนการงั้นหรือ...” คุณแมํพยักหน๎าเป็นเชิงรับรู๎ “ก็จรงิ

นะ และแตํละสถานศึกษาก็มีกระบวนการที่ตํางกันออกไป สถานศกึษานี่แมํ
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ไมํได๎หมายถึงเฉพาะโรงเรียนหรอืมหาวิทยาลัยนะ ทั้งที่บ๎าน ตามชุมชนตํางๆ 

หรือที่ไหนๆก็ตามที่มีการเรียนรูด๎๎วย” กํอนจะพูดความคดิเห็นของเธอด๎วย

น้ําเสียงที่เปี่ยมด๎วยความเชื่อม่ัน 

 “แมํมองวําการศึกษาคือการพัฒนานะ”  

 “พัฒนาคนนํะหรือคะ” 

 “ใชํจ๎ะ พัฒนาทั้งรํางกายและจิตใจเลย จิตใจที่วําเนี่ย ไมํได๎หมายถงึ

การสอนพุทธศาสนาให๎แยกแยะผิดชอบชั่วดีอยํางเดียวหรอกนะ แตํรวมเรื่อง

บทบาทและหน๎าทีข่องตนเองที่นาํจะได๎เรียนรู๎จากวิชาหน๎าที่พลเมอืงด๎วยนํะ

จ๎ะ”  

 ทวําดวงตาของเด็กสาวกลับแสดงความเบื่อหนํายอีกครั้ง “สอนแตํ

จํานวนส.ส.กับส.ว.นํะสิ ทํองนูํนทํองนีจ่นหัวจะแตกแล๎วเนี่ย” 

 คุณแมํเหลือบมองสีหน๎าบึ้งตึงของลูกสาวผู๎ขี้บํนมาตั้งแตเํด็ก แล๎ว

พูดตํอ “การสอนสมัยนี้ไมํเหมือนสมัยแมํที่สอนละเอียดมากเลย จรงิๆก็สอน

หน๎าทีท่ั่วๆไปให๎รู๎วําพลเมืองทีด่ีเป็นแบบไหน ใช๎ความจําควบคูํกบัความ

เข๎าใจ...” 

 “เป็นเชิงบูรณาการหนํอยใชํไหมคะ” เด็กสาวนึกถึงการสอนเชิง

บูรณาการที่โรงเรียนตอนประถมของเธอใชข๎ึ้นมาทนัที ชํวงเวลาทีรู่๎สึกดีที่สุด

ในชีวิต อยากไปโรงเรียนทุกๆวัน เพราะการเรียนในตอนนั้นไมใํชํแคํการนั่ง

ฟังครูพูดแล๎วจดตาม แตํเปน็การถามตอบและแสดงความคดิเห็นอยํางอิสระ มี

กิจกรรมสนุกๆใหท๎ํามากมาย คําวํา “งานบูรณาการ” ก็ไมํใชํแคํเอาเนื้อหา



157 
 

 

บางสํวนจากวิชาหนึ่งมาใสํลงในงานอีกช้ินหนึ่ง แตเํปน็การนําเนื้อหาของวิชา

ตํางๆมาวิเคราะห๑และจดัเรียงใหเ๎ป็นระบบ มีความเกี่ยวเนื่องกัน 

 เป็นความรู๎สึกที่โหยหามาโดยตลอด 

 ไมํต๎องคอยกังวลวําทรงผมถูกระเบียบไหม อาจารย๑คนนี้ชอบหัก

คะแนนตอนไหนบ๎าง แตเํปน็การเรียนรู๎เรื่องใหมํๆ ทุกวันอยํางสร๎างสรรค๑ 

 เป็นการศึกษาทีท่ําให๎ผูเ๎รียนมคีวามสุขกับการเรียน ได๎รู๎เรื่องใหมํๆ

ที่นําสนใจไปพร๎อมๆกบัเรียนรูจ๎ากประสบการณ๑ที่เปี่ยมด๎วยคุณคํา 

 แตํการศึกษาแบบนั้นก็ยังหํางไกลกับปัจจุบนัอยูํมาก 

 ...เฮ๎อ! คงไมํมีที่ไหนทําได๎แบบโรงเรียนนัน้แล๎วลํะ คิดถึงนมกับ

คอร๑นเฟล็กตอนสิบโมงจังเลย! 

 เธอปลํอยตัวเองให๎ลํองลอยไปกบัความทรงจําอันหอมหวาน

เหลํานั้นครูํหนึ่ง กํอนจะยิ้มกว๎าง พูดอยํางรําเริงวํา “คิดถึงตอนประถมจังเลย

คํะ! ของวํางตอนบํายอรํอยทุกอยาํงเลย!” 

 “คิดถึงแตเํรื่องกินนะเรา” ผู๎เป็นแมํพูดแล๎วก็หัวเราะเบาๆ “เป็น

โรงเรียนที่ดีมากจรงิๆนะํแหละ แมํประทบัใจตั้งแตเํหน็กายภาพของโรงเรียน

แล๎ว บุคลากรกับระบบก็ตํางจากที่อื่น คุณภาพดีคุ๎มกับคําเทอมจรงิๆ” 

 “การศึกษาคือการลงทุนนี่เนอะ หนูวําคุ๎มนา” 

 พูดแล๎วสองแมํลูกก็หัวเราะ 

 นี่คือชํวงเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งบนรถยนต๑ขณะกลับบ๎าน หากเด็กสาว

ไมํเหนื่อยจนผล็อยหลับไปกํอน ก็มักจะมีการสนทนาสบายๆที่ไดแ๎นวคิดดีๆ

แบบนี้อยูดํ๎วย 
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 เป็นชํวงเวลาแหํงการเรียนรูท๎ี้ล่ําคาํ 

 ก็... การศึกษาไมํได๎อยูํแตํในห๎องเรียนนี่นา! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ผลงานของ  อรวรา ตริตระการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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“หากต้องเลือกในวันนี้ ผมขอเลือกในสิ่งที่ผมสามารถทํา

ได้ สามารถพัฒนางานที่ทําได้ด้วย  เพื่อความรู้ทักษะที่สามารถ

ใช้ได้จริง  ไม่ใช่แค่การแข่งขันตามค่านิยมเพียงเพื่อปริญญาเพียง

อย่างเดียว  และผมเชื่อว่าทุกคณะทุกสาขาวิชา อาชีพย่อมเป็นเกียรติ 

เป็นที่ต้องการของสังคมทั้งสิ้น” 

ค าตอบ 

สายลมยามสายพัดมาเบาบาง   ผมยังคงเดินตํอไปเรื่อยๆบนทางเทา๎

อยํางไร๎จุดหมาย  ทิวไม๎รอบบริเวณโบกล๎อกับสายลมเอื่อยๆ  เสียงฝูงนกร๎อง

เจี๊ยวจ๏าวทํามกลางความงามของธรรมชาติที่พยายามปลูกขึ้นในสังคมเมือง  

การเดินเลํนครั้งนี้มันทําให๎ผมรูจ๎กัสถานที่ที่ไมํคุ๎นเคยนี้มากยิ่งขึ้น  ที่นี่เปน็

สังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายชีวิตตํางไขวํคว๎าทีจ่ะมาสํู   เป็นอีกทีห่นึ่งที่ผม

กําลังพยายามให๎ได๎ซ่ึงความสําเร็จในการศึกษา  ‘มหาวิทยาลัย’  

 ความกดดันบางอยํางเริ่มเข๎ามาในอารมณ๑และความคิด  วันนี้เปน็

การสอบสัมภาษณ๑การคัดเลือกนักศึกษาเข๎ามหาวิทยาลัย  หลังจากที่ผม

พยายามจนผํานข๎อสอบปรนัยและอัตนัยมาอยํางทรหด   ผมกับลําดับผู๎ถูก

สัมภาษณ๑คนสุดท๎าย  คงไมํมีประโยชน๑อะไรที่จะมาแตํเช๎าเพื่อนั่งจบัเจํา รอ

หน๎าห๎องที่จะได๎เพียงอาการใจส่ันและตื่นเต๎น   บางครัง้การเดินเชนํนี้อยําง

น๎อยก็ทําใหป๎ลดปลํอย เป็นการฆาํเวลาได๎ดีอยํางหนึ่งสําหรบัผม 
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“น๎องนัท  มาทําอะไรทีน่ี่” เสียงทกัทายดังขึน้จากใครคนหนึง่ที่โต๏ะ

ม๎าหินอํอนใต๎ต๎นไม๎   รุํนพ่ีสาวในชุดนักศึกษาสํงยิ้มมา  เธอเคยเรยีนมัธยม

ปลายที่เดียวกับผม  ทวําด๎วยเวลาและการแตํงตัวที่เปลี่ยนไปกลับทาํให๎ผมจํา

ช่ือเธอไมํได๎ 

“ผมมาสอบสัมภาษณ๑ครับ   เป็นคนสุดท๎ายต๎องรออีกตั้งนาน  เลย

เดินมาสํารวจรอบๆนะครับ”  ผมนั่งลงคุยกับพี่คนนี้ ในสมองยังคงพยายาม

นึกช่ือเธออยู ํ

“เครียดหรือเปลําลํะ  ถ๎ากล๎าที่จะพูด  กล๎าตอบคําถามอาจารย๑ที่

สัมภาษณ๑ก็ไมํต๎องหํวงอะไรหรอก  สํวนใหญํก็จะถามวําทําไมถึงเลือกเรียน

คณะนี้อะไรประมาณนั้นแหละ  อยูํที่เราวําจะพร๎อมหรือเปลํา” 

“จะตอบอยํางไรดีละ...  เหตุผลของผมก็คงอยากจะเรียนคณะนี้  ก็

สนใจในงานด๎านนี้อยูํ   แตํขอบคณุพี่มากนะครับที่แนะนํา”   

“แคํนั้นเองเหรอ... ตอบคําถามของตนเองให๎ได๎กํอน  จะไดเ๎ลือกใน

ส่ิงที่ดีที่สุด  ”  เธอยิ้ม สายตามองมาอยํางต๎องการให๎ผมพูดเหตผุลเพิ่มเติม 

 “คําถามตัวเอง?”  

“เกือบลืมไปเลย  เดี๋ยวพ่ีมีธุระ ต๎องไปกํอนนะ   โชคดีลํะ”   ยังไมํ

ทันทีผ่มจะพูดอะไรตํอ  เธอก็เอํยคําลา  กํอนจะเดนิจากไป  ทิ้งไว๎เพียงผมกับ

คําถามที่ต๎องตอบตัวเองอีกครั้ง   
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นี่ไมํใชํครั้งแรกสําหรบัปัญหาเหลํานี้  ทั้งๆทีผ่มเคยค๎นหาคําตอบ  

และคิดวําสามารถจัดการกับมันได๎แล๎วด๎วยซํ้า    แตํคําวํา “กําลังหลอกตัวเอง

อยูํหรือเปลํา?”กลับวูบมาในห๎วงสํานึกอยูํเสมอ 

และครั้งนีผ้มก็ไมํอยากที่จะหลอกตัวเองหรือใครทัง้นั้น 

แสงแดดลอดใบไม๎ลงทาบพื้นด๎านลําง  ความร๎อนเริ่มอบอ๎าวทวีคณู

ขึ้นเมื่อเข๎าสํูยามบําย  ผมที่พยายามจะหลีกหนีการนั่งรอหน๎าห๎องสัมภาษณ๑

กลับต๎องมานั่งจมปลักกับเงาความคิดตนเองอีกครั้งทีน่ี่   รุํนพ่ีคนนั้นเดนิไป

นานแล๎ว  หากแตํตัวผมกลับยังหาคําตอบให๎ตนเองไมํได๎   ทั้งๆที่ตลอดเวลา

หลายปีทีผ่ํานมา  ผมพยายามที่จะรู๎จักตนเองมาโดยตลอด 

‘ทําไมถึงเลือกเรียนคณะนี’้ 

ผมมองนักศึกษามากมายที่เดินผํานไปมา  ตํางคนก็คงเคยตอบ

คําถามเชํนนี้มาแล๎วทั้งนัน้  หากแตํผมในวันนี้พบเพียงความวํางเปลํา   เหตุผล

ที่เคยแอบลอกเพื่อนสํงในวิชาแนะแนวชํางไร๎ความหมาย  หลายคนอาจจะเคย

เอาความชอบมาเป็นตัวแปลในคําตอบ  แล๎วผมลํะ...ชอบอะไร ?  ส่ิงนี้หรือ

เปลํา ?   

จากเด็กชายนัทชัย  ที่การเรียนปานกลาง  เข๎าสํูนายนัทชัยก็ยังคงทํา

ส่ิงตํางๆครึ่งๆกลางๆมาโดยตลอด  หลักสูตรบังคบัมากมายที่ได๎เรยีนผํานมา
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ไมํเคยตอบคําถามตรงนีข้องผมได๎เลย ในขณะที่เวลากําลังพาผมเดนิทาง

ตํอไปเรื่อยๆเพื่อก๎าวสํูการจบหลกัสูตรมัธยมในอีกไมํนาน 

ผมไขวํคว๎าอะไรได๎บ๎างในการเรยีนม.ปลาย   หลายส่ิงที่ผมไมํเคย

หยิบมันมาในบนัทึกทีค่วรรู๎  หลายหนํวยที่เราตํางลอกกันจนจบ  แคํเรียน

เพียงเพื่อให๎ผํานไป  มันไมํไดท๎ําให๎ผมมคีวามรู๎ในสํวนนั้นเลย  ผมที่เลือกจะ

ไมํรับมันเอง   แม๎วันนีจ้ะอยากกลับไปเรียนซ้ําอีกครั้งเพียงใดก็ไมสํามารถที่

จะฝนืกลับไปทําได๎อีกแล๎ว  ผมจึงมีเพียงความรู๎ความสามารถที่ผมมีอยํู

ปัจจุบนั และหวังจะใช๎สํวนที่ผมมีให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในส่ิงทีจ่ะทําได๎ 

แม๎การศึกษาจะมทีางเลือกมากมาย  ทวําความสามารถ  คํานิยม กับ

ส่ิงที่เลือกได๎จรงิ กลับเหลือทางเลอืกเพียงน๎อยนิด 

กรี๊ง!!!!!!! 

โทรศัพท๑ที่ตัง้เวลาเตือนไว๎ดังขึ้นตามหน๎าทีข่องมันที่ได๎รบั  นั่น

หมายความวําถึงเวลาแล๎วที่ผมจะทําหน๎าทีข่องผม  ที่ควรจะไปนัง่รอหน๎าห๎อง

สัมภาษณ๑และรอเวลาที่จะเข๎าไป 

หยุด... ผมหยุดความคิดของตนเองที่สับสนทัง้หมด  ไมํอยากตกเป็น

เหยื่อของความคดิตนเองให๎มากกวํานี้ 
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บานประตูคํอยเปิดออกช๎าๆ  ผมหายใจลึกๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจกอํน

ก๎าวเข๎าไปในหอ๎ง   สายตาทํานอาจารย๑ทั้งสามมองผมนิ่งๆ  ถึงเวลาแล๎ว...  ถึง

เวลา 

“สวัสดีครับ ผมชื่อนายนัทชัย  ......จากโรงเรียน....”  การสนทนาเริม่

ขึ้นจากการแนะนําตัวของผม  ภายในห๎องที่เงียบเสมือนไรผ๎ู๎คน ลดทอนความ

มั่นใจผมลงไปเกือบครึ่ง   

“เริ่มคําถามแรกเลยแล๎วกัน ทําไมคุณถึงเลือกคณะนี้ละํ  ทําไมถึงไมํ

เลือกคณะที่แขํงขันกันสูงๆ  แบบที่คนสํวนใหญํเลือกเรียนกัน    เลือกคณะที่

งานเงินรายไดด๎ีกวํา  มันอาจจะเปน็คําถามที่ดเูหมือนสําเรจ็รปูไปแล๎ว  แตํผม

เชื่อวําเหตุผลของคําตอบสําหรับคนรุํนคุณไมํเคยสําเรจ็รปู”    แวํนตาถูกขยับ

เล็กน๎อยหลังจบคําถาม  อาจารย๑ทํานที่นั่งตรงกลางมองผมอยํางประเมินเชิง

จิตวิทยา 

และแล๎วผมก็เจอคําถามที่ไมํได๎ตาํงไปจากทีค่าดไว๎นัก  จากคําตอบ

ที่เคยคิดเคยเตรียมมากํอนหน๎า  เมื่อมาเจอคําถามจรงิกลับสลายจนแทบปะติ

ปะตํอเรือ่งไมํได๎   ความสับสนยังคงขดัแย๎งอยูํในใจ   

ผมสูดหายใจลึกๆเรียกกําลังใจอีกครั้ง  สลัดคําวําหลอกตัวเองไป

จากสมอง  ในเมื่อต๎องตอบ ผมจะพูดความจริงจากส่ิงที่คดิและรู๎สึกขณะนี้ 
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“โดยความเหน็สํวนตัวแล๎ว  ผมมองวํา...คณะนี้เหมาะกับผมและ

ความรู๎ที่ผมจะสามารถนํามาตํอยอดพัฒนาตนเองได๎ เพราะผมต๎องการความรู๎

ที่สามารถพัฒนาตัวผมให๎มีประสิทธิภาพ   ไมํใชํแคํปริญญา ไมํใชํแคํงาน แคํ

เงิน  หรือคํานิยมใดๆทัง้นั้น    ผมมองวําคนทุกคนยํอมรู๎จักขีดความสามารถ  

ความถนัดของตนเองดี ขึน้อยูํกับใครจะยอมรับความจริงตรงสํวนนี้แคํไหน  

การเรียน ม.ปลายที่ผํานมาทําให๎ผมรู๎วําผมไมํถนัดในส่ิงใด  ผมทําได๎เพียงการ

ดิ้นรนเพื่อสอบใหผ๎ํานไปแตํละครั้งเทํานัน้  ซ่ึงผมได๎บอกตนเองวํา  หากต๎อง

เลือกในวันนี้ ผมขอเลือกในสิ่งทีผ่มสามารถทําได๎ สามารถพัฒนางานที่ทําได๎

ด๎วย  เพื่อความรู๎ทักษะที่สามารถใช๎ได๎จริง  ไมํใชํแคํการแขงํขนัตามคํานิยม

เพียงเพื่อปริญญาเพียงอยํางเดียว  และผมเช่ือวําทุกคณะทุกสาขาวิชา อาชีพ

ยํอมเป็นเกียรติ เปน็ที่ต๎องการของสังคมทัง้สิ้น  ผมคิดอยํางนี้นะครับ”  

อาจารย๑หญิงผูท๎ี่นัง่ทางซ๎ายก๎มลงจดอะไรบางอยําง ในขณะที่อีก

สองทํานมองหน๎าผมนิ่งๆ    ไมํมีคําพูดใดจากใครพูดตํอ   

ความเงียบเริ่มเข๎าปกคลุมในห๎องช่ัวขณะ   ผมพยายามขํมความรู๎สึก

กังวลในใจใหห๎ยุดนิ่ง   แสงตะวนัที่สํองผํานผ๎ามํานเริ่มเป็นสีทองแล๎ว  ผมได๎

แตํพร่ําบอกตนเองวําอยําเพิ่งหมดกําลังใจ 

“คุณรู๎จักตนเองแคํไหน?”  และแล๎วอาจารย๑ที่นั่งทางซ๎ายมือผมก็

เป็นผู๎ทีท่ําลายความเงียบไดท๎ันเวลา 
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“ผมยอมรับครบั วํายังไมํรู๎จักตนเองทั้งหมด  แตํผมพยายามที่จะทํา

ความรู๎จัก และตอบในทุกๆคําถามที่เกิดขึ้น  และวันนี้ผมกค็ิดเชํนนี้ครับ” 

ปัง!!!!  

 ส้ินคําตอบผม  เสียงอาจารย๑ชายที่เคยถามคําถามแรกตบโต๏ะ

ตรงหน๎า   ผมสะดุ๎งพยายามควบคุมตนเอง  ในใจเริ่มหว่ันอยํางบอกไมํถูก  

สายตาที่มองมาผํานแวํนหนาไมสํามารถอํานนัยใดๆได๎เลย  มีเพียงความนิ่งนํา

เกรงเสียจนสามารถทําให๎มือสองข๎างของผมแอบสั่นเครือ 

“หากคุณคิดเชํนนี้จริง...  หวังวําเราคงได๎เจอกันอีก ”    ความงุนงง

เข๎าครอบงําความคิดของผมช่ัวขณะ  กํอนจะกลําวคําขอบคุณเปน็การส้ินสุด

การสัมภาษณ๑ 

อีกครั้งทีป่ระตูถูกเปิดและปิดลง  ทางเดนิหน๎าห๎องสัมภาษณ๑ที่ทอด

ยาวออกไป  บัดนี้ไร๎ผู๎คนที่มานั่งรอ  แสงสีทองสํองผํานทาทาบส่ิงตํางๆดู

งดงามอีกแบบในยามเยน็  ผมเดินตํอไปอยํางไร๎จดุหมายอีกครั้ง  ทวําครั้งนี้

ไมํใชํเพื่อการฆําเวลา  หากแตํเปน็การสํารวจจิตใจดวงนี้ตํางหาก  ที่ตอนนี้

ความสับสนเมื่อกํอน คําถามบางอยํางได๎ถูกค๎นพบ 

ผมต๎องการเรียนในคณะที่ผมทําได๎ เพื่อพัฒนางานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพ  นี่คือส่ิงที่ผมคิดและรู๎สึกเชํนนั้นจริงๆ 
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การสอบสัมภาษณ๑วันนี้จบลงแล๎ว   ผลจะเปน็เชํนไร  ผมไมํอยากที่

จะคาดเดา  ทวําส่ิงที่จะทําได๎ในตอนนี้คือการยอมรบั   ทั้งหมดนี่คอื

ความสามารถที่ผมมี  และผมได๎ทาํมันดีที่สุดแล๎ว 

หากการศึกษาคือการแขํงขัน วันนี้ผมชนะแล๎ว  อยํางน๎อยก็ใจ

ตนเอง   

ผลงานของ วันดี  แข็งแรง  โรงเรยีนสะเดา “ขรรค๑ชัยกัมพลานนท๑

อนุสรณ๑”       
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“พระจันทร์ดวงน้อย ๆ อยู่ไกลโพ้นบนฟ้า ในยามที่ผืนฟ้า

มืดมิด พระจันทร์ดวงนี้มีคุณค่าแก่ทุกชีวิตในโลก ลาโพพระจันทร์

ดวงน้อย” 

ลาโพ  พระจันทร์ดวงนอ้ย 

นกน้อยแห่งปกาเกอญอ 

เสียงร๎องเพลงชาติดังก๎องขุนเขา แม๎สําเนียงจะแปรํงจนบางคําฟัง

แทบไมํออก ดวงตาที่  ฉายแววตั้งใจจับจ๎องอยูทํี่ผืนธงไตรรงค๑ที่คอํย ๆ เลื่อน

ขึ้นสูํยอดเสา   เสียงเพลงชาติจบลง ธงผืนน๎อยสะบดัอยูํบนยอดเสาไปมา  

ละอองหมอกหนาในยามเช๎าบดบงัผืนธงชาติ จนมองเหน็อยูํเลือนราง   

ลาโพ เด็กหญิงตัวน๎อย ๆ แหงนคอดวงตาเพํงมองผนืธงชาติเธอ

อยากเห็นผนืธงให๎ชัดเจนยิ่งขึน้ แตํก็ไมํเป็นผล  วันนีห้นาวจนแมบ๎นพื้นดินก็

มองแทบจะไมํเห็นหน๎ากันอยูํแล๎ว ลาโพชอบธงชาติไทย ชอบเพลงชาติไทย 

อะไรที่ครบูอกวําแสดงความเปน็คนไทยลาโพชอบทั้งนัน้ เปน็เพราะปมด๎อย

ที่ลาโพไมํมีสัญชาติหรือเปลํานะ     ลาโพไมํเคยรังเกียจความเปน็กระเหรี่ยง 

แตํลาโพก็อยากมีสัญชาติไทย อยากมีสิทธิที่จะเรียนหนงัสือ อยากจะเป็นครู   

ลาโพจะเปน็เหมือนเด็กคนอืน่ไดไ๎หม   ลาโพยังไมํรู๎อนาคตของตวัเองเลย 

‚นกน๎อยตัวหนึ่งมนัได๎โบยบินออกจากรังของมัน    แล๎วพาตัวเอง

หนีไปไกลจากรวงรังของมัน มันไมํยอมกลับคืนสูํรังเกํา เปลี่ยนเสียงร๎องและ
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สลัดขนของมันออก อีกนานไหมนกน๎อยจะกลับมา     รอ รอ รอ รอนกน๎อย

กลับมา กลับมาและหลับในอ๎อมแขนของป่าปกาเกอญอ‛ 

เตอ คือ สะ  ทําทําเป็นนกบินโผออกจากรัง  เนอวาเปลี่ยนเสียง

ร๎องจิ๊บ จิ๊บเปน็เสียงผิวปากหวีดหวิว    เตนาโพ กวักมือเรียกเจ๎านกสองตัวก็

ไมํมีใครบนิกลับมา... เตอคือสะกับเนอวา บินไปไกล ...แตํ    ลาโพ เจ๎านก

น๎อยตัวเล็กกวําเพื่อน ๆ  บินกลับมาหา เตนาโพ 

 ‚ฉันจะอยูํในป่าปกาเกอญอ... ฉันเป็นนกไมํเปลี่ยนสีขน ไมํเปลี่ยน

เสียงร๎อง จะเป็นปกาเกอญอ จะเป็นพระจันทร๑ดวงน๎อยที่นี่‛   ลาโพพูดอยําง

เอาจริงเอาจัง แววตาของเด็กน๎อยเด็ดเดี่ยว  

 ‚จิ๊บ...จิ๊บ...ฉันจะร๎องเสียงเดิม ...‛      

 ‚ครูบอกวําเราไมํมีสัญชาติไทย เราเป็นนกที่ไมํรู๎วํารังตัวเองอยูํที่

ไหน ต๎องเปลี่ยนสีขนเปลี่ยนเสียงร๎อง ไปอยูํที่ไหนก็ต๎องเปลี่ยนไป..‛ เตนาโพ 

เด็กชายผู๎สูงวัยกวําบอกกับลาโพ .. ‚พวกเราอพยพไปอยูํที่อื่นหลายแหํง เขา

บอกเราไมํใชํไทย พมําก็ไมํใช.ํ.  ประเทศไหนทีเ่ขาให๎เราอาศัยแผนํดินอยูํเราก็

พลัดพรากกันต๎องไปอยูํที่อื่น...  ลาโพฝันไปเถอะวําจะได๎สัญชาติไทย‛ 

 ‚พํอแมํลาโพเป็นปกาเกอญอทีเ่กดิในเมืองไทย ป่าเป็นของทุกคน

ของเสือทุกตัวของนกทุกตัว ไมํมีแบํงไทย หรือพมํา คนในเมืองไมเํข๎าใจ คิด

แบํงเอาเอง ไมํเคยถามพวกเราที่อยูํมากํอน ลาโพเป็น  ลูกพํอแมํปกาเกอญอ
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เกิดที่เมืองไทย...  ลาโพต๎องมีสัญชาติไทย... ลาโพจะเรียนหนังสือเกํง ๆ แล๎ว

จะบอกกับคนอืน่ให๎รับรู๎วํา ลาโพ คือกระเหรี่ยงที่มีสัญชาติไทย..‛ 

 ไมํเพียงแตํแววตาของลาโพที่มุํงมั่น แตํหัวใจของลาโพก็เป็น

เชํนนั้น ลาโพเรียนหนังสือไทย รอ๎งเพลงชาติไทย รักพํอหลวง รักแผํนดินผืน

นี้ แล๎วทําไมถึงกีดกันไมํให๎ลาโพเป็นคนไทย 

ฝันของพระจันทร์ดวงน้อย 

บัตรเขียวขอบแดง...เปน็สิ่งที่ลาโพรอคอย แม๎จะไมํใชบํัตรประจํา

ประชาชนที่แสดงวําถึงสัญชาติ แตํก็สิทธิที่ลาโพควรจะได๎รบั เป็นส่ิงที่แสดง

วําลาโพมีความชอบธรรมที่จะไดอ๎ยูํบนแผนํดินไทย  ‚ปกาเกอญอสัญชาติ

ไทย‛ ความฝันทีบ่อกกับตัวเองทกุวัน เธอจะเรียนมหาวิทยาลัย จะเป็นครจูะ

เป็นพระจันทร๑ดวงน๎อยที่สํองแสงให๎แกํเด็กที่ไกลโพ๎น  

ลาโพมองบัตรเขียวขอบแดงในมอื เธออํานทวนข๎อความใน

กระดาษส่ีเหลี่ยม 

 ‚กระเหรี่ยงเผําพมํา‛ ลาโพสํายศีรษะไปมา ‚ผิดคํะ บตัรผิด หนูยื่น

หลักฐานวําหนูอยูํในแผํนดนิไทย หนูมีวุฒิการศึกษาช้ัน ม.3 จากโรงเรียน หนู

ไมํใชํเผําพมํา  เผําพมําไมํมี หนูเปน็ปกาเกอญอ ที่เกดิในเมืองไทย หนูเรียน

หนังสือไทย พํอแมํเกิดในแผนํดนิไทย หนูไมํเคยไปพมํา เผําพมําก็ไมํมีโลก..‛ 
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 ดวงตาดําขลับของเด็กสาวจ๎องมองไปทีห่น๎าของเจ๎าหน๎าที่  หญิงวัย

กลางคนทีท่ําหน๎ารําคาญเต็มท ี

 ‚เอาไปกํอน บัตรนีใ้ช๎ได๎ อยูํเมืองไทยได๎ ไว๎มาเปลี่ยนทีห่ลัง..‛ 

 ‚ต๎องเปลี่ยนใหห๎นู.. หนูรอมาตัง้แตํเกิดแล๎ว 15 ปีแล๎ว..‛ลาโพย่ืน

บัตรคนื 

 ‚เอ๏ะยุํงจงั พูดไมํรู๎เรื่อง เรียนแคํ ม. 3 มาเถียง ไปเรียนให๎สูง ๆ กํอน

แล๎วคํอยมาเถียงกัน บอกวําไมํได๎ก็ไมํได๎สิ ให๎อาศัยอยํูอาศัยกินแลว๎ยังยุํงอีก‛ 

 ‚ลาโพไมํได๎อาศัยอยูํ ลาโพมีสิทธิที่จะอยูํ ไมํใชํเรียนแคํ ม. 3 ลาโพ

จะเรียนให๎สูง ลาโพจะทําในส่ิงทีถู่กต๎อง ไมํให๎ใครมาดูถูกปกาเกอญอ แล๎ว 

ปกาเกอญอก็จะไมํมีดูถูกใคร ป้าทํางานผิดแตํไมํยอมรับ.‛ 

 ประโยคสุดท๎ายของลาโพ ทําไมเจ๎าหน๎าทีบ่นอําเภอลุกขึน้เกือบทั้ง

อําเภอ  

 ‚ไมํอยากมีเรื่อง เอาเด็กกลับไป..‛ ผู๎ชายวัยกลางคนบอกกับหัวหน๎า

ศูนย๑ของลาโพ  

 ลาโพร๎องไห๎ไปตลอดทางแตํให๎รูไ๎ว๎เถิด  มันไมํใชํน้ําตาของคนแพ๎ 

แตํเป็นน้ําตาของความ    เจ็บช้ํา   เป็นน้ําตาที่ราดให๎ไฟใหห๎ัวใจของลาโพลุก

โชนขึ้น ลาโพไมํมีวันเรียนแคํนี้ ลาโพจะเรียนให๎สูงที่สุดเทําที่จะทําได๎  เทําที่
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สิทธิของมนษุย๑คนหนึง่ที่พึงมี  ให๎การศึกษา  ใหค๎วามรู๎เป็นเครือ่งมือให๎ลาโพ

มีสิทธิเทําเทียมคนอืน่  

 หัวใจลาโพ กับเพื่อน ๆ ต๎องแขง็แกรํงกวําใคร ๆ ลาโพต๎องจากบ๎าน

มาแตํเด็ก ชีวิตในโรงเรียนไมํมีพํอไมํมีแมํ ความรู๎เพียง ม.3 ก็มากพอสําหรับ 

‚เด็กชายขอบ‛ ที่ไร๎สัญชาติ  

เตนาโพ จะกลับบ๎านที่แมํฮํองสอน เนอวาก็บอกวําไมํอยากเรียน

แล๎วเรียนสูงไปก็ไมํมีใครใหท๎ํางานไมํมีสัญชาติไทย ส๎ูกลับไปขายของตาม

ชายแดนดีกวํา เตอคือสะดูเหมือนจะโชคดีที่ไดเ๎ลือกไปอยูํประเทศที่สามตาม

พํอแมํที่ได๎ไปกํอน     

‚ลาโพไมํไปไหน ลาโพ จะเรียนหนังสือ....เป็นครู.. จะเป็นคนไทย..‛ 

ฝันของแมํพระจนัทร๑ดวงน๎อยแหงํป่าปกาเกอญอ  

ดวงจันทร์ที่ส่องแสง 

‚นกน๎อยตัวหนึ่งมนัได๎โบยบินออกจากรัง   นกน๎อยเรียนรู๎ป่า นก

น๎อยเรียนรู๎โลก โลกโหดร๎าย  นกน๎อยแข็งกล๎า  นกน๎อยส๎ูเพื่อทีจ่ะกลับมาอยูํ

ผืนป่า  แล๎วนกน๎อยร๎องบอกวํานีค่ือป่าปกาเกอญอ      อ๎อมอกอ๎อมแขนแสน

อบอุํน  นกน๎อยไมํหนีจากป่า นกน๎อยร๎องวํานี้คือป่าปกาเกอญอ‛ 
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 ลาโพ สอนเด็ก ๆ ร๎องเพลงทีเ่ธอแตํงขึ้น  เพลงที่เดิมมีเนื้อร๎องวํานก

น๎อยไมํกลับรวง นกน๎อยจะสลัดขนจะเปลี่ยนเสียงร๎อง ... นกตัวนั้นไมํใชํลา

โพ 

 ‚มึดาอยากได๎สัญชาติไทย อยากเป็นหมอ..‛  มึดาเขยําแขนครูลาโพ 

เด็กน๎อยมาจากเชียงราย พร๎อมกับเด็กชายขอบที่ไร๎สัญชาติอีกห๎าคน  มึดาชอบ

เรียนหนังสือ  พํอของมึดาป่วยกระเสาะกระแสะทําให๎มดึาใฝฝ่ันทีจ่ะเป็น 

‚หมอ‛  หัวใจแขง็แกรํงของมึดาไมํผิดจากเมื่อครั้งลาโพเป็นเด็กน๎อย   

 ‚มึดาต๎องเรียนหนังสือ  ความรู๎จะทําให๎เราไมํเสียเปรียบ ความรู๎ทํา

ให๎เราเป็นคนที่เทําเทียมคนอืน่ไมํวําเราจะเกิดที่ไหน... และความรูข๎องเราต๎อง

บริสุทธิ์สะอาด ทําให๎มนุษย๑ในโลกได๎รับสิทธิที่เทําเทียมกัน  คนชายขอบ

อยํางพวกเราถูกดูถูก ถูกล๎อเลียน ถูกกําจัดสิทธิ แผํนดิน ธรรมชาตทิี่เปน็สิทธิ

ของคนทุกคน เรายังถูกกีดกัน แตเํพราะการศึกษา.. เราจึงประกาศสิทธิของเรา

ได๎ เราต๎องเรียนรู๎เพื่อความชอบธรรม ไมํใชํเอาเปรียบ...มึดา..  ครูลาโพไมํเคย

ร๎องไห๎เพราะเสียใจที่เกิดเป็นเด็กชายขอบ เปน็เด็กไมํมีสัญชาติ   แตํครูต๎อง

ร๎องไห๎เพราะเสียใจวําคนที่มีการศึกษามีโอกาสดีกวําแตํกีดกันไมํให๎โอกาส

แกํคนทีด่๎อยกวํา..‛ 

 ชีวิตของลาโพต๎องตํอส๎ูมากมายนักกวําจะได๎สัญชาติไทย ลาโพ

เรียนในมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให๎เด็กไร๎สัญชาติ  ชีวิตที่ต๎องตํอส๎ูอยําง

เดียวดาย  ลาโพใช๎โอกาสที่ได๎เรียนติดตํอกับหนํวยงานองค๑กรตําง ๆ เพื่อให๎
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ลาโพได๎รับสิทธิทางด๎านสัญชาติ เวลาจะนานแคํไหนการรอคอยจะนานแคํ

ไหนก็ไมํเคยทําให๎ลาโพยํอท๎อ ความหวังของลาโพไมํเคยหมดส้ิน  

 ‚เพราะครูลาโพไมํเคยหมดหวัง ครูถึงพบกับสิ่งที่ครูต๎องการ..‛ ลา

โพบอกกับแมํปกาเกอญอ   ตัวน๎อย 

 ‚มึดาจะเรียนสูง ๆ จะเป็นนกเหมอืนนกที่รักทีป่่า นกที่ร๎องบอกอา

เขตของปกาเกอญอ มึดาจะเรียนไมํใชํเพื่อมึดา แตํเพื่อทุกคนในโลกได๎เทํา

เทียมกัน มึดาจะมีหัวใจเหมือนครลูาโพ  เป็นพระจันทร๑ดวงน๎อย ๆ... ของ

พวกเรา‛ 

 พระจันทร๑ดวงน๎อย ๆ อยํูไกลโพ๎นบนฟ้า ในยามทีผ่ืนฟ้ามืดมิด 

พระจันทร๑ดวงนี้มคีุณคําแกํทุกชีวิตในโลก ลาโพพระจันทร๑ดวงน๎อย 

 ผลงานของ รัตยากร   เถื่อนสุข  โรงเรียนหนองโพพิทยา 
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“ฉันไม่ได้มีตัวคนเดียวสิ่งที่ฉันต้องทําให้ดีที่สุด 

และฉันทําได้ดีที่สุดวันนี้ 

...คือต้ังใจเรียน...” 
 

การศึกษาที่เปียต้องการ 

ในกระจกเงาบานใหญํสะทอ๎นภาพเด็กหญิงรํางผอมกะหรํองผิวดํา

เมี่ยม ผมหยิกหยองสีดําเชํนเดียวกับสีผิวถูกรวบมัดไว๎ด๎วยยางมัดผมสีดํา เสื้อ

นักเรียนสีขาวยิ่งดขูาวโดดเดํนเมือ่ถูกสวมอยํูบนตัว กระโปรงนักเรียนสีน้ํา

เงินยาวเกือบถึงครึ่งแข๎ง 

ฉันหมุนตัวดูเงาสะท๎อนของตัวเองในกระจกอีกครั้งเพื่อตรวจความ

เรียบร๎อย เมื่อเห็นทุกอยํางเรียบรอ๎ยดีจึงละสายตาออกจากกระจกเงาตรงหน๎า 

เดินไปหยิบเอากระเป๋าถือสีดําที่วางอยูํข๎างๆช้ันหนังสือ แนํนอนวําในกระเป๋า

มีหนังสือทีจ่ะใช๎สําหรบัเรียนวันนี้ 

ฉันเหลือบมองไปยงัผนงั มองดูนาฬิกา เข็มส้ันชี้อยํูระหวํางก่ึงกลาง

เลขเจ็ดกบัเลขแปดสํวนเข็มยาวช้ีที่เลขเจด็ 

’07:35 น. เหลือเวลาอีกเกือบครึง่ช่ัวโมง’ 

ละสายตาจากหน๎าปัดนาฬิกาแล๎วเดินลงมาช้ันลําง บ๎านของฉนัเปน็

ห๎องแถวที่มีสองชั้น ช้ันบนเป็นหอ๎งนอน ช้ันลํางไว๎สําหรับขายของ แมํขาย

ของจําพวกอาหารสําเร็จรปู เราอยูํกันสองแมํลูก พํอของฉันทํานจากไปตั้งแตํ

ฉันอายุแปดขวบ 
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‚เปียไปโรงเรียนกํอนนะคะแม‛ํ ฉันบอกแล๎วยกมือขึ้นพนมไหว๎ 

ผู๎หญิงตรงหน๎าอายุ 38 ปี ผิวขาวซ่ึงตํางจากฉัน ...ฉันเหมือนพํอ 

แมํละสายตาจากส่ิงที่ทําอยูํแล๎วหนัมาย้ิมให๎ ล๎วงเข๎าไปในกระเป๋า

หยิบเอาเงินจํานวนหนึ่งแล๎วสํงให๎ ฉันไหว๎ขอบคุณ 

‚ตั้งใจเรียนนะลูก‛ 

‚คํะแม‛ํ 

ฉันเดินออกมาจากบ๎านมุํงหน๎าไปยังโรงเรียน โรงเรียนกับบ๎านของ

ฉันอยูํไมํไกลกันมากนัก เดินแคํสบิกวํานาทีก็ถึง ฉันไมํอยากมาโรงเรียนมาก

นัก หากไมํจําเป็นฉนัคงไมํมา หากไมํใชํเพราะแมํ... 

ชํางเถอะ ฉันสะบัดศีรษะไลํความคิด  

ไมํนานฉันก็เดนิมาถึงหน๎าประตโูรงเรียน ยกมือพนมไหวค๎รูแล๎ว

เดินผํานเข๎าไปอยํางนอบน๎อม เดนิผํานบรเิวณสนามหน๎าเสาธง ตรงไปยัง

ห๎องเรียนประจําของตัวเอง 

ซํา... 

ทันททีี่มือผลักประตหู๎องเรียนเข๎าไป ฉันก็รู๎สึกถึงความเย็นซําจาก

ศีรษะจนถึงปลายเท๎า มีเสียงหัวเราะคิกคักอยํางสนุกสนานดังคับหอ๎ง ฉันยืน

นิ่งอยูํทีห่น๎าประตูยังไมํได๎เคลื่อนที่ไปไหน ใบหน๎าก๎มลงมองปลายเท๎าตัวเอง 

ขํมความขมขื่นเอาไว๎เงียบๆ น้ําตาใสไหลออกจากดวงตาผสมผสานกับน้ําที่

ถูกวางกับดักเอาไว๎เพื่อแกล๎งฉันโดยเฉพาะ 
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‚เฮย๎ ยายดําตลกชะมัดเลยวํะ ฮําๆ‛ เสียงหนึ่งดงัขึ้นเยาะเย๎ย ตามมา

ด๎วยเสียงหัวเราะอีกระลอกใหญํ ฉันหันหลังกลับ จากที่คิดจะเข๎าหอ๎งเรียน

เปลี่ยนเป้าหมายเป็นห๎องน้ํา 

ฉันยืนพิงผนังห๎องน้ําอยํางเจ็บปวด น้ําตาไหลไมํยอมหยุด สะอึก

สะอื้นจนตัวโยน ฉันนําจะชินกับสถานการณ๑แบบนี้ได๎แล๎ว แตํเปลาํเลย ฉัน

ไมํเคยชินกับมนั ถึงแม๎ฉันจะเจอสถานการณ๑เชํนนี้มาตั้งแตํเข๎าเรียน ม.หนึ่ง 

จนกระทั่งตอนนี้อยูํ ม.สาม 

คนเหลํานั้นไมํใชํเพื่อนของฉัน แม๎เราจะเรียนห๎องเดียวกันก็ตาม 

พวกเขาไมํยอมคบกับฉนัเพียงเพราะสีผิวที่ตํางกับพวกเขา 

แคํสีผิวที่แตกตําง... แตํฉันก็ยังเปน็คน มีเลือด เนื้อ และหัวใจ

เชํนเดียวกันกับพวกเขา 

ทําไมต๎องแบํงแยก? ทําไมต๎องกดีกัน?... 

ฉันขํมความรู๎สึกเจ็บปวดเอาไว๎ เปิดกระเป๋านักเรียนแล๎วหยิบเอาชุด

ใหมํขึน้มาเปลี่ยน ฉันพกชุดนักเรยีนอีกชุดเตรียมไว๎เสมอ หลังจากที่ถูกแกล๎ง

ในสถานการณ๑เชํนวันนี้เปน็ครัง้ที่สอง 

ฉันหลบอยูใํนห๎องน้ํา ไมํยอมไปเข๎าแถว หากแตํเมื่อได๎ยิน

เสียงเพลงชาติดังขึ้นฉันกจ็ะยืนตรงอยํางใหค๎วามเคารพ 

ถึงอยํางไรฉันก็เปน็คนไทย... 

เมื่อถึงเวลาเข๎าเรียนฉันจึงออกจากห๎องน้ํา ตรงไปยงัห๎องเรียน แล๎ว

เดินเข๎าไปนั่งทีข่องตัวเองเงียบๆ นั่งคนเดียว หลังห๎อง... ยังมีเสียงล๎อเลียน แตํ
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ฉันทําเป็นเอาหูไปนา เอาตาไปไร ํจนกระทัง่ครเูข๎ามาสอนในคาบแรก ฉัน

ตั้งใจเรียน อยํางที่แมตํ๎องการ ซ่ึงมันจะดีกับฉันทั้งในตอนนี้และอนาคต 

การเรียนในชํวงเช๎าผํานไป เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จฉันเดินตรง

ไปยังห๎องพักครูทีป่รึกษา เพื่อขอร๎องใหค๎ุณครูชํวยทําเรื่องสํงฉันเขา๎ประกวด

ร๎องเพลง คุณครูอํานใบประกาศรบัสมัครที่ฉนัสํงใหค๎รูหํนึ่งแล๎วละสายตา

จากกระดาษมาพูดกับฉนั 

‚ในนี้บอกวําสํงได๎โรงเรียนละหนึ่งคน ถ๎าครูสํงหนูไปแล๎วหนจูะ

เอาอะไรเปน็ประกนัวําจะทําได‛๎ คุณครูถามเสียงนุํม แตํไมํตํางอะไรกับมีดคม

ที่กรีดใจฉัน 

ฉันร๎องเพลงได๎ ฉนัเสียงดี แตํไมํใชํดีที่สุด 

ฉันไมํมีอะไรไปยืนยันวําฉันจะทาํได๎ แตํอยํางน๎อยฉันก็รักใน

เสียงเพลง ฉันเป็นคนที่สนใจ ฉันดิ้นรนหาข๎อมูล เพราะความหวัง นําจะให๎

โอกาสฉันไมํใชํหรือ? 

‚ไมํมีคํะ‛ ฉันตอบเสียงคํอย รํางกายส่ันเทิ้มอยํางอํอนแรง 

‚ถ๎าอยํางนั้นครูก็ไมํกล๎าเสี่ยงที่จะสํงเธอไป เธอจะทําให๎โรงเรียน

ของเราขายหน๎าถ๎าทําไมํได๎ แล๎วครูจะเลือกคนทีค่ิดวําจะทําได๎ไป เธอควรจะดี

ใจกับเพื่อนและสํงกําลังใจใหเ๎พื่อนจะดีกวํานะ‛  

ฉันนิ่งเงียบ รู๎สึกร๎อนผําวทีใ่บหนา๎ ยกมือที่ส่ันเทาไหว๎ลา 

พยายามกล้ันน้ําตาแหํงความขมขืน่ไว๎ แตํไมํเป็นผล ฉันไมํสามารถ

กล้ันน้ําตาได๎ 

ฉันเดินก๎มหน๎าจากมา สายตาพรํามัวอยํางร๎ายกาจด๎วยน้ําตา 
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พลันฉันคิดถงึคนอีกคนที่มีอิทธิพลตํอชีวิตฉัน ปลายเท๎าเปลี่ยน

ทิศทาง ฉันตรงไปยังห๎องแนะแนว ...ทํานกําลังนั่งตรวจงานอยู ํ

เมื่อสายตาเหลือบมาเห็นฉนัเข๎าทาํนจึงเอํยเรียก ฉันปาดน้ําตาแล๎ว

เดินเข๎าไปหา พยายามสํงยิ้มให๎ทําน 

มือเรียวยกขึ้นมาโอบกอด มนัอบอุํนเสียจนกล้ันน้ําตาไว๎ไมํอยูํ 

‚ถ๎าอยากร๎องก็ร๎องเลยเปีย‛ ทํานบอกฉัน เพียงเทํานั้น ทํานบน้ําตาก็

ราวกับพังครืนลงมา น้ําตาไหลพราก 

เป็นเวลานานพอสมควร เมื่อความเจ็บปวดไดเ๎จือจางลงบ๎างแล๎ว 

‚มีอะไร เลําให๎ครูฟังก็ไดน๎ะ‛  

ยิ้มนั้นชํางดูอบอุนํยิ่งนัก ราวกับแสงตะวันที่สํองมายังฉัน โอบอุ๎ม

ให๎ความอบอุนํแกํฉันในยามที่ฉันหนาวเหน็บเจบ็ปวด 

เรื่องราวเหลํานัน้ได๎ผํานจากปากฉันไปยังทําน 

ทํานยิ้ม บอกไมํเปน็ไร บอกถึงส่ิงที่ครูอีกคนทําลงไป จากที่เจบ็ปวด 

จากที่ยิ้มอยํางทนฝืน ฉันยิ้มได๎แล๎วอยํางจริงใจ ย้ิมออกมาจากใจ 

คนที่กําลังปลอบฉันอยูนํี้คือคร ู

ครูของฉัน 

ครูของนักเรียนทุกคน 

ครูเล็กๆที่ยิ่งใหญํที่สุดสําหรบัฉัน 

... 

‚ไม่มี ก็คงต้องมีสักวัน ความฝันเป็นจริงต้องทนสู้ไป ไม่นาน เราคง

จะได้สมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทเพียงใดกว่าจะได้มา~‛ เสียงหวานดังขึ้น เป็นจังหวะ 
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เป็นทํวงทํานองแหํงกําลังใจ ฉันเงยหน๎าขึน้สบตาครู น้ําตาที่เพิ่งจะเหือดแห๎ง

กลับรื้นขึน้มาอีก หากแตํเป็นน้ําตาแหํงความปลื้มปตีิ คุณครขูองฉนัยิ้มอีกครั้ง

แล๎วจึงเปลงํเสียงแหงํการให๎กําลังใจออกมาอีก ‚...เส้นชัย ไม่มาต้องไปหามัน 

รางวัล มีไว้ให้คนตั้งใจ ขวากหนาม ทิ่มแทงก็ผ่านพ้นไป โลกนี้ไม่มีอะไร

ได้มาง่ายดาย~‛ 

ฉันยิ้ม ทั้งๆที่น้ําตายังคงไหล  

ฉันโถมกายเข๎าโอบกอด น้ําตาไหลริน มือเรียวทั้งสองกอดตอบ มนั

ชํางอบอุํนนัก ฉันเปลํงเสียงออกมาบ๎าง ผสมผสานกันเปน็เสียงแหํงกําลังใจที่

ดีที่สุดสําหรับฉนั 

‚...ใจสู้หรือเปล่า ไหวไหมบอกมา โอกาสของผู้กล้า ศรัทธาไม่มี

ท้อ~‛ 

ฉันมีความต๎องการ... 

หากแตํไมํมีใครไดต๎ามส่ิงที่ตัวเองต๎องการทุกคน ทุกส่ิง ทุกอยําง 

ทุกความต๎องการ 

ฉันก็เชํนกัน 

เพราะฉะนั้น ฉันแคํต๎องทําวันนี้ให๎ดีที่สุด ยังมคีนข๎างหลังที่ยังยิ้มให๎

ฉันอยํางจริงใจ คอยให๎กําลังใจ 

ฉันไมํได๎มีตัวคนเดียว 

ส่ิงที่ฉันต๎องทําใหด๎ีที่สุด และฉนัทําได๎ดีที่สุดวันนี้ 

...คือตั้งใจเรียน... 
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ปล. เนื้อหาในเรื่องเปน็เรื่องที่จนิตนาการขึ้นมาทั้งสิ้น ไมํได๎มเีจตนาพาดพิง

ถึงบุคคลใด ขออภัยไว๎ ณ ที่นี้ด๎วยครับ ขอบคุณครับ 

 

ผลงานของ    กนกศักดิ์   เรือนทอง    โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 

อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธาน ี
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“เก๋อๆ พวงมาลัยที่เซี้ยะมันร้อยเสร็จรึยัง ไฟจะแดงอีกแล้ว

นะ รีบออกมาช่วยแม่เร็ว” เสียงของผู้เป็นแม่ดังข้ามฟากถนนสี่เลน

ปลุกเก๋อที่ตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความฝันที่แสนดีให้ตื่นขึ้นมาพบ

ความเป็นจริงอย่างโหดร้าย  

การศึกษา ความฝัน โอกาส 

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย ....” เสียงเจื้อยแจ๎วของเด็ก

นักเรียนนบัร๎อย สอดประสานเปน็เพลงชาติ ดังก๎องสะท๎อนไปทั่วสนามหญ๎า

หน๎าโรงเรียน 

รอยย้ิมและเสียงหัวเราะ คือส่ิงที่ไมํเคยจางหายไปจากใบหน๎าของ

เด็กๆทุกคน ไมํเว๎นแม๎แตํ เด็กชายรูปรํางผอมบาง ผิวดําคล้ํา อายุราว๗-๘ปี ใน

ชุดลําลองมอมแมมเกําคร่ําครํา ทีก่ําลังนั่งมองการดําเนินไปของกิจกรรมหน๎า

เสาธงอยํางไมํลดสายตา 

ไมํรู๎วําเวลาเดินไปนานเทําไหรทํีก่ิจกรรมหน๎าเสาธงนั้นได๎ดําเนนิ

ไป แตํเสียงจ๏อกแจ๏ก จอแจของเดก็นักเรียนนั้นไมํเคยขาดหายไป ยงัคงดงัแขงํ

กับเสียงของครูใหญทํี่ออกมาอบรมอยํูข๎างหน๎า โดยเรื่องที่ครใูหญอํอกมาพูด

สํวนมากก็จะเป็นเรื่องเดิมๆ เกี่ยวกับความสะอาดของโรงเรียนและการปฏิบัติ

ตนเมื่อเจอผูใ๎หญหํรือครูบาอาจารย๑ จึงทําให๎ไมํเปน็ที่สนใจของเดก็นักเรียน

มากนัก 
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“เอาลํะครับ เอาลํะครบั เงียบหนอํยนะครบั นักเรียน แยกย๎ายกันเขา๎

ห๎องเรียนได๎แล๎วนํะครับ” ครใูหญํ ตัดบทและตะเบ็งเสียงเพื่อดึงความสนใจ

จากนักเรียนให๎สงบเสียงลง  

นักเรียนทัง้หลาย ตํางทยอยกันเดนิอยํางสะเปะสะปะ ขึน้อาคาร

เรียน สีขาวสูง ๔ ช้ัน พ้ืนผนังมีสแีตกรํอน ดูขาวกระดํากระดําง แสดงถึง

ระยะเวลาการใช๎งานที่นานพอดู แตํอาจเป็นเพราะเวลานี้แสงสะทอ๎นของแดด

ยามเช๎าทําให๎มันดูราวกับเพิ่งถูกซํอมแซมเสร็จมาหมาดๆ ไมํก่ีอึดใจตํอมา

สนามหญ๎าที่เคยแออัดราวกับตลาดสดยามเช๎าที่คบัคั่งไปด๎วยเหลําแมํค๎า 

แมํบ๎านที่แหํกันมาจบัจํายใช๎สอย ก็อันตรธานหายไปราวกับวําไมํเคยมีอะไร

เกิดขึ้น ทิ้งไว๎เพียงความวํางเปลํา และเด็กชาย ผิวดําคล้ํา 

ทําไมกันเลํา เด็กน๎อยผูน๎ี้จึงไมเํดนิตามเพื่อนๆเข๎าอาคารเรียนไป 

ทําไมถึงไมํมีคุณครคูนไหนให๎ความสนใจไถํถามเอาคําตอบจากเขาเลย หรือ

เป็นเพราะวําเขาเป็นเด็กดื้อ ทําผดิกฎระเบียบของโรงเรียน หรืออาจเป็นเพราะ

เขาไมํใสํชุดเครื่องแบบนักเรียนกบักันคนอื่นๆ แตเํขากลับใสํชุดสกปรก

มอมแมมจึงเป็นที่รังเกียจของคุณครูและเพื่อนฝูง หรืออาจจะเป็นเพราะ 

กําแพงรั้วเหล็กสูงนี้ ที่กั้นเขาให๎ออกหํางจากคุณครทูี่แสนดี เพื่อนๆนักเรียนที่

แสนนํารัก ปลํอยให๎เขาได๎แตํนัง่มองอยูํแคํริมรั้วเทํานั้น 

อากาศยามเช๎าที่แสนสบาย แสงแดดอุํนๆที่สาดสํองลงมาจากดวง

อาทิตย๑ดวงใหญํ รอดผํานหน๎าตํางที่ถูกเปดิอ๎าไว๎จนสุดเข๎าสํูห๎องเรยีนที่เต็มไป

ด๎วยเด็กนักเรียนที่กําลังพูดคุย กันอยํางสนุกสนานราวกับเพิ่งกลับมาพบเจอ
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กันใหมํในรอบหลายสิบปี เสียงอกึทึกครึกโครมของกลํุมนักเรียนชายที่กําลัง

ว่ิงไลํกันอยํางสนุกสนาน สร๎างความรําคาญใจให๎กบัครูรุนํเก๐าฝ่ายปกครอง

เป็นอยํางมาก 

“นี่บนอาคารเรียนนะ ถ๎าจะวิ่งก็ลงไปว่ิงข๎างลํางโนนํ เดี๋ยวจับฝาด

ก๎นลายเลย !!! ” คุณครูรุํนเก๐าออกมาปราม กลํุมเด็กหนุํมวัยคะนองที่วิ่งไลํกัน 

อยํางไมํสนใจใคร พร๎อมกับถือไม๎เรียวยาวโค๎ง ดูราวกับดาบดีๆ นีเ่อง สร๎าง

ความแตกตื่นให๎กลํุมเด็กหนุํมใหไ๎ด๎ว่ิงกันจนป่าราบ  

“นี่ลํะมั่งที่เขาเรียกกันวํา วงแตก ฮํา ฮํา ฮํา” เสียงหัวรํอตํอกระซิบ

แหลมเล็กที่ลอยลิ้วมาตามลม คงหนีไมํพ๎นเป็นของกลํุมเด็กสาวทีน่ั่งล๎อมวง

มองดูการ  “วงแตก”ของกลํุมเด็กผู๎ชาย สร๎างความเพลิดเพลินและขบขัน

ให๎กับพวกหลํอนเป็นอยํางมาก  

เด็กชายผิวดําคล้ําในชุดมอมแมม เฝ้ามองกิจกรรมที่ดําเนินไปของ

โรงเรียนแหํงนีด้๎วยดวงตาทีเ่ปรี่ยมไปด๎วยความฝันและใครํรู๎ เขาหนัไปมอง

น๎องสาววัยไรํเรี่ยกัน ที่กําลังงํวนอยํูกับงานที่อยูเํบื้องหน๎า 

“เซี๊ยะอยากเข๎าไปในนั้นไหม”  

“ที่ไหนลํะเก๐อ”  

“โรงเรียนไง อยากเข๎าไปไหม” 
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“เข๎าไปทําไม ทํางานที่แมํส่ังยังไมํเสร็จเลย เดี๋ยวโดนแมํตนีะ เก๐อก็

มาชํวยกันหนํอยสิ” 

เด็กชายมองน๎องสาวที่งํวนกับงานของตน เขาเบือนหน๎าหนีและ

มองเข๎าไปในโรงเรียนอีกครั้ง พรอ๎มกับความฝันที่กําลังโบยบนิข๎ามกําแพงรั้ว

เหล็กสูง ผํานผืนหญ๎าเขียวขจี เลาะเลียวเข๎าอาคารเรียนสีขาวสูงตระหงําน เข๎า

ไปยังห๎องเรียนที่อบอวลไปด๎วยไอกรุํนของกล่ินแดดอํอนๆยามเช๎า  

“เด็กชายเก๐อ มาไหมคํะ”  

“มาครับ” เก๐อยกมือพร๎อมขานรบักับการเรียกช่ือของคุณครูประจํา

ช้ัน 

“ครบนะคํะนักเรียน เอาลํะนักเรียนทุกคน กํอนที่เราจะเข๎าบทเรียน

กันครูอยากให๎นดัเรียนทุกคนนั่งสมาธิกันกํอนนะคํะ เพื่อทีเ่ราจะได๎มีจิตใจที่

ผํองใส สดชื่นพร๎อมทีจ่ะรับความรู๎ตํอไป  และอีกอยํางครูอยากใหน๎ักเรียนนึก

ถึงพระคุณพํอคุณแมํด๎วยนะคํะ เพราะจะทําให๎นักเรียนตะหนักไดถ๎ึงความรัก

ความเอาใจใสขํองคุณพํอคุณแมํที่มีตํอนักเรียน เริ่มเลยนะคะํ หลบัตาคํะ ..” 

นักเรียนแตํลํะคน นัง่ประจําที่และหลับตาลง แล๎วฟังเพลงคําน้ํานม

ที่ลอยมาจากเครื่องเลํนเทปทีคุ่ณครูเพิ่งเดินไปเปิด เก๐อนั่งหลับตา นึกถึง

ใบหน๎าของพํอ แมํและน๎องสาว ใบหน๎าของแมํกับเซี๊ยะเดนํชัดราวกับยืนอยูํ

เบื้องหน๎าของเก๐อ แตํใบหน๎าของเขาคนนั้นกลับเลือนลางและจางเกินกวําที่

เก๐อจะนึกออกได๎ เขา-พํอของเก๐อ ทิ้งแมํไปตั้งแตํเก๐อยังจําความไมํได๎ แตํก็
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แปลกที่ส่ิงเดียวที่เก๐อจําไดค๎ือ น้ําตาของแมํตอนที่พํอทิง้แมํไปอยูํกบัเมียน๎อย 

จากนั้นพอเก๐อโตพอจะจําอะไรได๎ จึงไมํมีหน๎าพํอให๎เขาจํา ได๎ยินแตํเพียงวํา 

พํอเข๎าป่าไปหาของป่ากับเมียใหมํแตํโชคร๎ายโดนเสือลากไปกินเสียทั้งคูํ จรงิ

ไมํจริงอยํางไร เก๐อก็ไมํรู๎ได๎ แตํเก๐อก็ไมํเคยต๎องการคําตอบใดๆมาสนับสนุน

หรือคดัค๎าน เพราะการที่มเีขาหรอืไมํมีก็ไมํเห็นจะมีประโยชน๑ใดกบัตัวเก๐อ 

เซี้ยะหรือแมํ กลับเป็นผลดีเสียอีกที่ไมํต๎องเห็นเขากับเมียใหมํ มาเดนิลอยชาย

ให๎เป็นหนามยอกอก แตํพอเก๐อเขา๎เรียนได๎ไมํนาน แมํก็พาเก๐อกับเซ้ียะ ลงภู

ช้ีฟ้ามา นั่งรถทัวร๑จากเชียงรายเข๎ากรุงเทพ แมํบอกวํา อยูํบ๎านก็ไมํมีอะไรดีขึ้น

ไปตายเอาดาบหน๎าดีกวํา แมํเป็นคนขยนัขนัแขง็ หนักเอาเบาส๎ู พอเข๎ามา

กรุงเทพใหมํๆ แมํก็เที่ยวไปสมัครงานในทุกที่ ทุกตําแหนํง แตํกี่ทีต่ํอกี่ที่ก็ไมํ

รับ เขาบอกวําแมํไมํมีบัตรประชาชนรับไปก็รั้งแตจํะสร๎างปัญหาเสียเปลําๆ 

ตอนนั้นลําบากมากที่ซุกหัวนอนก็ไมํมี ข๎าวปลาอาหารก็พ่ึงข๎าวก๎นบาตรไป

วันๆ บํอยครัง้ที่การลักขโมยนัน้ลอยเข๎ามาในความคิด แตํแมํก็คํอยบอกเสมอ

วํา เกิดเป็นคนทัง้ที ต๎องทําดีให๎ในหลวง แม๎แตํการลักขโมยก็ห๎ามทํา ด๎วย

ความเด็ดเดี่ยวของแมํ ทําใหเ๎ราผํานคืนวันอนัโหดร๎ายมาได๎ จนมาเจอป้าสาย 

แกมาทําบุญที่วัดเห็นแมหํนํวยก๎านดีใช๎ได๎ บวกกับสงสารเด็กอีกสองคน เลย

ชวนแมํมาทํางานด๎วยกัน ทําใหเ๎ราพอมีเงินมากินมาใช๎บ๎าง  

 “ลืมตาได๎แล๎วคํะ เป็นอยํางบ๎างคะํ มีสมาธิกันแล๎วใชํไหม อยํางงั้น

ครูจะถามแล๎วนะคํะวํานักเรียนได๎รับอะไร รู๎สึกอยํางไรกับการนั่งสมาธิบ๎าง 

อืม... เก๐อตอบคําถามครูหนอํยสิจ๏ะ” 
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 “ตอนที่ผมหลับตาผมเหน็หน๎าแมํกับน๎อง พวกเขาคือคนที่สําคัญ

ที่สุดในชีวิตผม ผมอยากทําใหค๎วามเป็นอยูขํองพวกเขาดขีึ้นครับ” 

 “แล๎วเธอจะทําอยํางไรให๎แมํกับนอ๎ง มีชีวิตที่ดีขึ้นละํ” 

“ผมต๎องการแคํโอกาสที่จะทําใหผ๎มได๎เรียนหนังสือจริงๆ ทําใหผ๎ม

มีวิชาความรู๎มากๆจะได๎มีงานดีๆทําจะไดท๎ําให๎แมํกับน๎องสบายจรงิๆซะที”   

“แล๎วถ๎าเธอได๎โอกาสเรียนหนังสือจริงๆ และมคีวามรู๎มากๆเธอจะ

ทําอะไรตํอไปลํะ” 

“ผมก็จะเป็นครูคบั” 

“ทําไมลํะจ๏ะ” 

“เพราะผมถ๎าผมได๎เป็นครู ผมจะสามารถสอนเด็กคนอื่นๆได๎ ผม

อยากจะให๎พวกเขามีความรู๎ มีการศึกษาอยํางทีผ่มมีได๎รับโอกาสอยํางที่ผมได๎ 

เพื่อที่สักวันพวกเขาจะเติบโตไปเป็นกําลังของชาตทิี่ดี แตํผมจะไมสํอนเพียง

ความรู๎อยํางเดียว ผมอยากจะสอนใหเ๎ขามีจติใจที่ดงีามและเข๎มแขง็แบบแมํ

ของผมที่ไมํวําจะเจอความยากลําบากขนาดไหน ก็ไมํยอมลักกินขโมยกิน มี

ความขยันมุํงมัน่แบบน๎องสาวของผมทีจ่ดจํออยูํกับงานและตั้งใจทาํมันจน

สําเร็จ และมีน้ําใจแบบป้าสายที่คอยหยิบยื่นให๎กับครอบครัวผมเสมอมา” 

เพื่อนนักเรียนในห๎องพร๎อมใจกันปรบมือ และช่ืนชมในตัวเก๐อและ

ความฝันทีเ่ต็มไปด๎วยจินตนาการของเขา 
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“เก๐อ เธอมีความกตัญ๒ูและความคิดทีด่ีมาก ครูเช่ือวําถ๎าเธอได๎รับ

โอกาส เธอจะสามารถเป็นครทูี่ดไีด๎แนํนอน” 

 เก๐อยิ้มด๎วยความภาคภูมิใจและหวังใจวําสักวันความฝันของเขาจะ

กลายเป็นจรงิ 

“เก๐อๆ พวงมาลัยที่เซ้ียะมันร๎อยเสร็จรึยัง ไฟจะแดงอีกแล๎วนะ รีบ

ออกมาชํวยแมํเร็ว” เสียงของผู๎เปน็แมํดังข๎ามฟากถนนส่ีเลนปลุกเก๐อที่ตกอยูํ

ในห๎วงภวังค๑แหํงความฝันที่แสนดีให๎ตืน่ขึน้มาพบความเป็นจริงอยํางโหดร๎าย  

“อํะ พ่ีได๎แล๎ว เอาไปให๎แมํไป ไมยํอมชํวยกันเลยนะมัวแตํนั่งมอง

เข๎าไปแตใํนโรงเรียนอยูนํั้นแหละ” เซี้ยะสํงพวงมาลัยที่เพิ่งร๎อยเสร็จใหเ๎ก๐อ

พร๎อมกําชับให๎รีบไปให๎แมทํี่ยืนรออยูํอีกฟากถนน 

เก๐อรับพวงมาลัยแล๎วรีบเรียงใสํทอํไนลอนสีฟ้าอยํางเรํงรีบแล๎วรีบ

รุดตัวไปหาแมํอยํางรวดเร็ว บนถนนส่ีเลนทีค่ลาคล่ําไปด๎วยรถยนต๑น๎อยใหญํ 

เก๐อว่ิงข๎ามไป แล๎วเหลียวหลังหันไปมองอาคารเรียนสีขาวสูงตระหงํานอีก

ครั้งด๎วยดวงใจที่ปวดร๎าว 

ผลงานของ นาย พิรัชย๑  คันธะวงศ๑  โรงเรียนอุตรดิตถ๑  ๑๕  ถนน

อินใจม ี ต.ทําอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดติถ๑ ๕๓๐๐๐                 
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“ในที่ๆว่างเปล่าความผิดหวังแต่ละคร้ังทําให้เราเข้มแข็ง 

และมองโลกไกลจากเดิม” 

เกษตรบ้านพ่อ  คือ  การศึกษาท่ีฉนัต้องการ 

มนุษย๑แตกตํางกัน ตรงไหน   ตํางตรงที่ฐานะ รปูรําง  จิตใจ 

ผิวพรรณ ฯลฯ ส่ิงที่เหมือนกันนัน้ก็คือ  การแสวงหาส่ิงที่มาหลํอเลี้ยงชีวิตให๎

ดํารงชีวิตอยูํได๎บนโลกใบนี ้

ครอบครัวของฉนัก็เชํนกัน  พํอและแมํของฉันมีอาชีพทีบ่ํงบอก

ความเป็นไทยได๎อยํางภาคภูมิใจแตํก็มากไปด๎วยความจน และความ

ยากลําบาก นั้นก็คือ อาชีพเกษตรกรรม  พํอของฉันตัดสินใจลงทุนเชําที่กู๎ยืม

เงินเขามาลงทุนทําไรํเผือก  เพราะความที่ไมํมีความรู๎จงึทําให๎พํอมหีนี้สินมาก

ขึ้น พํอได๎รู๎ซ้ึงคําวําโยนเผือกร๎อนให๎ด๎วยตัวเองครอบครัวเราร๎อนไปหมด 

ไหนจะคําเชําที่   คําปุ๋ย  คํายาฆําแมลง ที่ถูกทวงถามอยํางถ่ียิบ แตํอปุสรรคนี้

ไมํทําให๎พํอฉันยอมแพ๎งํายๆ 

พํอวางแผนชีวิตใหมํหนัมาปลูกขา๎ว ปรับที่นา หวํานข๎าวลงไปใน

นา ต๎นข๎าวเริ่มมีชีวิตพร๎อมทีจ่ะอวดความงามให๎เจ๎าของมีกําลังใจ พํอเริ่มต๎น

การทํางานพร๎อมกับเสียงไกํแจท๎ีข่ันปลุกให๎มนษุย๑ตื่นมาทําหน๎าที่  รถอีต๏อก

ทาสผู๎ซื่อสัตย๑ของพํอพาพํอไปนาแตํเช๎ามืด แตํแล๎วความฝันของพอํก็เริ่มบิด

เบี้ยวเมื่อตน๎ข๎าวเริ่มมหีอยเชอรี่มาหลงรักเกาะกุมและคํอยๆกัดกินจนแทบไมํ

เหลืออะไรเลยพํอกลายเป็นหมอออกฉีดยาไลํฆําหอยเชอรี่ทุกวันแตํก็ไมํชนะ 
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พํายแพ๎อยํางยับเยินผูท๎ี่ชนะคือ เจา๎ของที่นาที่เราเชํา และเถ๎าแกํร๎านขายยาฆํา

แมลงพํอผู๎แข็งแกรํง ต๎องเบนเข็มชีวิตใหมํ เลือกพืชเศรษฐกิจชนิดใหมํมาปลูก 

“จะปลูกข๎าวโพดดีไหมแมํ”  พํอขอความเห็นแม ํ

“ข๎าวโพดก็ดีเหมือนกันนะไมํต๎องดูแลมาก”แมํตอบพํอ 

“ปลูกอะไรก็ต๎องดูแลทัง้นั้นแหละแก ขนาดดูแลยังแยํถ๎าไมํดูแลมี

หวังหนเีข๎าป่าแนํ”พํอบอก 

“แกจะหนีไปทําอะไรในป่าฝนตกแทบทุกวันเจอน้ําป่าแกํจะหนีไมํ

ทันนะ” แมํเตือนพํอ 

“คนอยํางฉันไมํมีการหนี แกเคยเห็นแมวเก๎าชีวิตไหมฉันนี่แหละไมํ

มีวันตายเพราะข๎าวมันตายแทนฉนัหมดแล๎ว”  พํอยังมีอารมณ๑ขันแม๎จะมีความ

ทุกข๑ 

“จะทุกข๑ไปทําไมทุกข๑แล๎วปลุกให๎เผือกและข๎าวมันฟื้นได๎ไหมลํะ? 

เอาเวลาทุกข๑นั้นไปพักใจดีกวํา” พํอสอนแม ํ

แม๎จะล๎มเหลวครั้งแล๎วครัง้เลํา แตพํํอของฉันไมํเคยจมอยํูกับความ

ทุกข๑ กลับชวนลูกและเมียให๎ออกจากความทุกข๑ด๎วยอารมณ๑ขนัของแก ทําให๎

ฉันพลอยมองโลกใบนี้อยํางมคีวามสุขและอบอุํนพํอทําให๎ฉนัไมํยึดติดกับ

ปัญหามันมาได๎มนัก็ออกไปได๎  พํอบอกกับฉันเสมอเมื่อฉนันําเรือ่งที่เป็น

ปัญหาจากโรงเรียนไปปรึกษาพํอ บ๎างครั้งฉนัก็เหนื่อยกับการเรียน โดยเฉพาะ
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วิชายากๆเชํน เคมี  คณิตศาสตร๑ ซ่ึงไมํถนัดเอาเสียเลยแตํพํอกลับมองเปน็เรื่อง

ธรรมดา 

“ถ๎าแกเกํง คณิตศาสตร๑ ก็แปลกละวะเพราะเด็กไทยตั้งแตํรุนํพํอ

ล๎วนแตํตกวิชาเลขทั้งนัน้แหละไมํแปลกเลย แกทําตัวกลมกลืนกับคนทุกยุค

ทุกสมัยดีแล๎ว”  พํอบอกฉัน  ทําให๎ฉันหัวเราะออกมาได๎ 

หลายครั้งที่ฉันเห็นพํอทําหน๎าครุนํคิด คงคดิจะตํอส๎ูเอาชนะแผนํดนิ

อยํางไรและเดินออกจากบ๎านไปครั้งละนานๆ คงไปเกบ็ข๎อมูลเพื่อมาขอความ

คิดเห็นจากแมํและฉันการล๎มเหลวสองครั้งที่ผํานมาทําใหค๎วามเชือ่มั่นใน

ตัวเองของพํอน๎อยลง การฟังเสียงข๎างมากจึงเป็นข๎ออ๎างไดห๎ากพบความ

ล๎มเหลวหัวเดียวกระเทียมลีบ ฉนัล๎อพํอบํอยๆทําให๎พํอฝ่อไปเหมือนกัน เรา

ตัดสินใจปลูกข๎าวโพดหวานซ่ึงกาํลังมาแรงพํอบอกอยํางนั้นตลาดกําลัง

ต๎องการราคายํอมสูง พํอปรับทีใ่หมํ ข๎าวโพดหวาน คงทําให๎พวกเราลิ้มชิม

ความหวานของชีวิตไดบ๎๎างหวังเล็กๆหรอกนะพํอดูแลเรื่องปรับดนิปลูก

ข๎าวโพดไปสํวนฉันและแมํปลูกพริก  มะเขือพวง มะละกอ   กล๎วยน้ําว๎า ใน

ที่ๆวํางเปลําความผิดหวังแตํละครั้งทําใหเ๎ราเข๎มแข็ง และมองโลกไกลจากเดิม 

ไรํนาสวนผสมจึงเกิดจากการผสมความคิดของแตํละคนลงไปในพื้นดินเกิด

ประโยชน๑ทัง้ทางตรงและทางอ๎อม เราสามารถนําผลผลิตไปขาย และเลี้ยงชีพ

อีกทั้งแจกเพื่อนสนิทมิตรสหายของพํอและแมํ การตัดสินใจปลูกขา๎วโพด

หวานทําให๎ฉนัและแมํกลายเปน็แมํค๎าขายข๎าวโพดต๎มตามตลาดนัดที่มีแทบ

ทุกวันเดี๋ยวนีค้นขายสินค๎าต๎องรุกเข๎าไปหาผู๎ซ้ือบริการแทบจะถึงบนัไดบ๎านนี้
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คือความเอาตัวรอดจากการอดตายอยํางหนึ่งของมนษุย๑ ร๎านของเรามีทั้ง

ข๎าวโพดต๎มและข๎าวโพดดบิที่ไมํได๎ต๎มทําให๎เรามีรายได๎เพิ่มขึ้นเพราะถ๎าพํอค๎า

ขับรถไปซื้อข๎าวโพดเราที่ไรเํขาจะกดราคาเราเกือบเทําตัว เหนื่อยกับการปลูก

แล๎วถ๎าจะเหนื่อยเพราะขนข๎าวโพดจากไรํออกมาต๎มขายดีกวําใหค๎นอื่นมา

หยิบชิ้นปลามัน ข๎าวโพดที่ต๎มแลว๎ 4 ฝัก  20  บาท กําไรลืมเหนื่อยเลยคํะทําให๎

ฉันและน๎องมีแรงปอกเปลือกข๎าวโพดวันละ4- 5กระสอบ   บ๎างวันเราก็เก็บ

มะละกอและพริกขี้หนู  มาสํงแมํค๎าส๎มตําในตลาด  เรามีรายได๎เปน็กอบเป็น

กํามากขึ้น 

“พํอๆเรามีเงินจํายคําเชําที่แล๎วพํอ”  แมํตะโกนบอกพํอ ข๎างตัวแมํมี

เหรียญหลากหลายชนิด 

“เรายังเหลือข๎าวโพดในไรํอีกนะแมํ”พํอบอกแม ํ

“เราลืมตาอ๎าปากได๎บ๎างแล๎วพํอ” แมํย้ิมน๎อยยิ้มใหญํแววตาเป็น

ประกาย 

“ไมํมีความจนในหมูํคนขยนัหรอกลูก”พํอหันมาสอนฉัน 

“พํอวันหลังจะพูดอะไรสํงสัญญาณบ๎างนะ ตกใจหมดเลยกําลังฟัง

เพลินๆ” ฉันสะดุ๎ง 
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พํอหัวเราะเสียงดังลัน่ ความสุขกาํลังคืบคลานเข๎ามาบ๎านเราบ๎างแลว๎หลังจาก

หนีหายไปนานวันเวลาผํานไปอยํางรวดเร็ว พํอและแมํไปไรํฉันนั่งทํา

การบ๎านตามลําพังที่บ๎าน 

“น้ําๆๆๆพํออยูหํรือเปลํา?”  เสียงลุงมีเจ๎าของที่ร๎องถามฉันอยูํหน๎า

บ๎าน 

“ไปไรํจ๎ะมีธุระก็ส่ังหนูไว๎ก็ได๎พํอกลับมาหนูจะบอกพํอ” 

“บอกให๎เอาคําที่ไปสํงด๎วยนะถึงเวลาแล๎ว” 

“จ๎ะๆ เดี๋ยวหนจูะบอกให๎นะจ๎ะ” ฉันรับคําลุงมี 

เรื่องครอบครัวของฉนักําลังจะจบอยํางมีความสุขเหมือนนิยายไทย

แตํก็มีผู๎ร๎ายเข๎ามาในชีวิตของพวกเราอีก ไมํใชํเผือกร๎อน  ไมํใชํเพลี้ยกระโดด 

แตํเป็นมนุษย๑ที่มีชีวิตเชํนเราแตํชีวิตเขาดีกวําเราตรงที่เขาไมํต๎องลงแรงแตํได๎

เงินเต็มเม็ดเต็มหนํวยสํวนเราลงแรงแตํได๎เงนิไมํเต็มเม็ดเพราะเราไมํมีที่เปน็

ของตนเองแตนํั้นไมํใชํอุปสรรคสําหรับพํอหรอกนะ 

“  ลูกคงเข๎าใจสํานวนไทยดีขึน้นะการทํานาบนหลังคนที่น้ําเคยถาม

พํอนะ การทํานาบนหลังคน ยังใช๎ได๎ดีเสมอนะลูกเขาไมํผิดหรอกลูกเรา

ตํางหากที่ผดิ ”   พํอบอกฉัน 

“ผิดอะไรลํะพํอ”   ฉันย๎อนถามพํอเพราะเราไมํเคยคดโกงใคร 
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“ผิดที่เกดิมาจนไงละํลูก” 

“ถึงแม๎นเราจะจนแตํเราก็มีความสุขนะพํอ การมีเรื่องเข๎ามาในชีวิต

ครั้งใดสมองเราจะได๎ไมํตกงานเหมือนคนในหมูํบ๎านเราที่พากันกลับมาทํานา  

และอีกอยํางหนึ่งมันชํวยให๎พํอไมํเป็น  โรคอัลไซเมอร๑ไงลํะพํอ” 

เราพํอแมํลูกหัวเราะขึ้นพร๎อมๆกนั ความสุข วัดด๎วยเงินไมํได๎ แตํ

การให๎ความสุขแกํคนที่เรารักนัน้เป็นความสุขอยํางหนึง่ทีค่รอบครวัเรามีให๎

กันทุกวัน สําหรับฉันแล๎ว สุขที่ได๎เรียนรู๎ส่ิงใหมํๆ ความคิดใหมํๆ

ประสบการณ๑ใหมํๆ เปน็ความสุขที่พํอและแมํมีใหท๎ุกวันเป็นความรู๎นอก

ห๎องเรียนที่ฉันได๎เรียนรู๎ทุกวันและสามารถเก็บความสุขมาทบทวนไลํความ

ทุกข๑ให๎ไกลหําง  สุขที่ไดเ๎ห็นรอยยิ้มของคนทีเ่รารัก  สุขที่ได๎ฟังเสียงหัวเราะ

ของคนในครอบครัว ที่สําคัญพํอคือครเูกษตรที่สอนหนูได๎เข๎าใจและสามารถ

แก๎ปัญหาทีเ่กิดขึน้ระหวํางเรียนได๎อยํางนําภูมิใจส่ิงนี้ไมํมีในโรงเรยีน       

เรียนเรื่องการปลูกข๎าวโพดในบนกระดานจะมคีวามรู๎เทําแปลงสาธิตหรือ 

แปลงไรํข๎าวโพดบ๎านหนเูรียนโดยลงมือปฏบิัติ เริ่มตัง้แตํทํา จนข๎าวโพด

คํอยๆโต จนถึงเก็บขายเป็นการเรยีนที่สามารถบูรณาการกับวิชาอ่ืนระหวําง

เรียนก็ทําบัญชีครัวเรือนไปด๎วยนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํพ้ืนดิน

ด๎วยเมื่อไรหนอการศึกษาไทยจะก๎าวไกลเสียที่? 

ผลงานของ  น้ําทิพย๑  น้ําจันทร๑  โรงเรียนระหานวิทยา  109 หมู6ํ    

ต. ระหาน  อําเภอบึงสามัคคี  จงัหวัดกําแพงเพชร 
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‚ระบบการศึกษาประเทศนี้ ไมํยุติธรรมและหํวยแตกสิ้นดี ‛    

เรื่องสั้นย่อหน้าแรก... 

           เสียงเต๎นของหัวใจของผมดังกวําเสียงการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

ร๎อยเทํา ผมหายใจแรงและถี่ขึ้นเรือ่ยๆ   รับรู๎ได๎ถึงเลือดที่พลุํงพลํานภายใน

รํางกาย หันไปด๎านหลัง พํอกับแมํทํานมีอาการไมํแตกตํางกับผม แมํวางมือ

บนมือผม เหงื่อทํานเปียกชํุมฝ่ามือ พํอตบไหลํผมเบาๆ นาฬิกาบอกเวลา ห๎า

ทุํมสี่สิบห๎า อีกสิบห๎านาทผีมก็จะรู๎ชะตาชีวิต เหมือนมีอะไรมาบบีที่ขมบัสอง

ข๎าง ผมเกร็งทุกสํวนของกล๎ามเนือ้ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมลุน๎จนตัวส่ัน

จริงๆ 

       ‚ลูกติดอยูํแล๎วหละ‛   คําพูดของแมํ ทําให๎ผมรู๎สึกผํอนคลายลงบ๎าง

แตํก็ยังไมํหายตื่นเต๎นทเีดียว ผมเอี้ยวตัวไปทางคุณพํอ 

       “พํอครับ ถ๎าผมติดแล๎วอยําลืมที่สญัญานะไว๎ครับ‛  ทํานพยักหน๎า

รับผม พร๎อมลูบหัวผมอยํางเอ็นด ู

        ภาพโทรศัพท๑ไอโฟนรุํนใหมํ ปรากฏในความคิดทนัที.. 

       ผมไมํใชํคนหลงตัวเอง แตํคะแนนแอดมิชช่ันผมจัดอยูใํนระดบัสูงของ

ประเทศทีเดียว ทัง้สี่อันดบั ผมและพํอชํวยกันตัดสินใจอยํางรอบคอบ คะแนน

สูงต่ําย๎อนหลังไปห๎าปี ระบบการเรียนการสอนและช่ือเสียงของมหาลัย 

ตลอดไปจนถึงสภาพสังคม ถูกนํามาประกอบการพิจารณาของพวกเราทั้งสิ้น 
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        อันดับหนึ่งคณะแพทย๑ศาสตร๑ เป้าหมายสูงสุด คะแนนผมอยูใํนเกณฑ๑นํา

ลุ๎น หํางจากคะแนนต่ําสุดปีที่แล๎ว สองพันกวําคะแนน ถือวําปลอดภัย อันดับ

สองและอันดับสามเป็นคณะทันตแพทย๑มหาวิทยาลัย ผมคํอนข๎างมั่นใจ

ทีเดียว คะแนนทิ้งหํางจากคะแนนสูงต่ําปีที่แล๎วหลายชํวงตัว และอันดับ

สุดท๎าย สัตวแพทย๑ ไมํนํามีคําวําพลาดสําหรับผม 

         ไมํนําแปลกใจที่ทั้งสี่อันดบัมีแตํคณะแพทย๑ ในเมื่อพํอผมเปน็นายแพทย๑

ใหญํและเป็นผู๎อํานวยการโรงพยาบาลช่ือดัง พี่สาวคนโตของผมกไ็มํได๎ทําให๎

คุณพํอผิดหวังเชํนกัน เมื่อเธอกําลงัจะจบแพทย๑ จากมหาลัยอันดบัหนึ่งของ

ประเทศเร็วๆนี ้

          ผมกลับไปจดจํออยํางรวดเร็วหน๎าจอคอมพิวเตอร๑ เมื่อนาฬิกาบอกเวลา

เที่ยงคืนตรง ผมเก็บอาการตื่นเตน๎ไว๎ไมํอยูํ แม๎จะคํอนข๎างมั่นใจในผลสอบ 

พวกเราทั้งสามคนยื่นหน๎ามาใกล๎หน๎าจอโดยไมํรู๎ตัว   ผมหลับตาพร๎อมกับ 

ปลดปลํอยอารมณ๑ตื่นเต๎นและกังวลทั้งหมดของผมลงไปทีปุ่่มENTER 

       หากภาพที่ปรากฎอยูํตรงหนา๎เป็นช่ือคณะหรือมหาลัยไหน ผมก็ภูมิใจ

และมีความสุขทั้งส้ิน ผมคํอยเปิดเปลือกตาขึน้และยิ้มรับความสําเร็จก๎าวแรก

ของผม 

      ‚ นาย ชาญวิทย์  แพทย์ตระกลู. .ผลสอบ . . ไม่ผ่านการคัดเลือก ‛ 
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          รอยย้ิมของผมหายไปในแทบจะทนัที ผมนิ่งเหมือนถูกสาบ ไร๎บท

สนทนาใดนานนบัชั่วโมง ความรู๎สึกผิดหวัง ตามมาด๎วยเสียใจ น๎อยใจและ... 

พํอผมตบไหลผํมเบาๆ 

        ผมสะดุ้งตื่น.. 

       ผมฟุบหลับไปนานเทําไหรํกนันะ ครึง่ชั่วโมงคงได๎ ที่ผมยอมให๎อดีตมา

ฉายซํ้าในความฝัน แตํนี่ไมํใชํครัง้แรกที่ผมฝนัถึงเหตุการณ๑วันนั้น 

    ‚ระบบการศึกษาประเทศนี้ ไม่ยตุิธรรมและห่วยแตกส้ินดี ‛    

ผมสรุปจากความคดิและประสบการณ๑ของผมเอง.. 

         ตอนนี้พํอผมกําลังคิดอะไรนะ ผมคงทําให๎ทํานผิดหวังเลยใชไํหม ถึง

ทํานจะไมํไดด๎ําวําผมสักคํา นั่นยิง่ทําใหผ๎มรู๎สึกผิดตํอทํานเพิ่มขึ้นทวีคูณ ถึง

มันจะไมํใชํความผิดผมเสียคนเดยีวก็เถอะ 

      อุณหภูมิจากเครื่องปรบัอากาศในห๎องสมุดกําลังดี ทุกคนตํางมโีลกๆใน

โลกสํวนตัวในหนังสือของตนเอง ตํารากายวิภาคสําหรับเตรียมสอบ วางอยํู

ตรงหน๎าผม แตํละหน๎าเต็มไปด๎วยรอยขีดเขียนจดบันทึกด๎วยลายมือของผม 

ผมใช๎เวลาอยูํกับมันมาตั้งแตเํช๎า ผมรู๎สึกตัววําสภาพสมองตอนนี้ไมํสามารถ

รับมันได๎ตํอไป 

        ผมผํอนคลายตัวเองโดยการเดินไปตามช้ันหนังสือ สันหนงัสือเลํมหนา

เลํมบางวางสลับกันไปมา ผมใชน๎ิ้วไลํไปเรื่อยๆตามสันหนังสือ มรดกควรรู๎ 
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รวมฎีกาสองห๎าส่ีห๎า ..ไปจนถึง ศิลปะกับพุทธศาสนา พื้นฐานการวาดภาพ

ทิวทัศน๑  บางเลํมก็เกําบางเลํมก็ใหมํ บางเลํมสีสันนําสนใจ เมื่อผมเดินถึงไป

มุมหนึ่งของห๎องสมุด  

       ผมพบเลํมหนึ่งซํอนตัวอยูํอยํางเงียบๆ มันถูกหุ๎มด๎วยหนังสีเขียว บน

หน๎าปกมีตัวหนังสือเขียนด๎วยลิขวิดวํา ‚จับตาย‛ ผมสะดุดใจในความเกําของ

มัน ผมพลิกไปดูปกหลังด๎านใน ไมํเคยมคีนยืมมันเลยตั้งแตปํีสองพันห๎าร๎อย

สิบสี่ ผมอํานอีกครั้งเพื่อให๎มั่นใจวําผมอํานไมํผิด กระดาษแตํละหน๎ามีสี

น้ําตาลและแห๎งกรอบ มีกล่ินชื้นแปลก แตกตํางกับหนงัสือเลํมไหนที่ผมเคย

เห็น ผมจับด๎วยความระมัดระวัง คํอยๆพลิกหน๎ากระดาษ รวมเรื่องสั้น ‚มนัส 

จรรยงค๑‛  เขาคือใคร?  อะไรคือเรือ่งส้ัน?      

         ผมเคยรู๎จักคําวําคําวําวรรณกรรมและเรื่องส้ัน เมื่อสามปีกํอน ตอนนั้น

ผมต๎องหาคําแปลในพจนานุกรมเพื่อสํงครูเปน็การบ๎านวิชาภาษาไทย ไมํรู๎จัก

ไปมากกวํานั้น ถึงในบ๎านผมมหีนังสือไมํต่ํากวําสองร๎อยเลํม เกี่ยวกับ

การแพทย๑ การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเสียเป็นสํวนใหญํ มีเรื่องอื่นบ๎าง 

อยํางความรู๎รอบตัว ที่สุดในโลก แตํไมํมีเลํมใดเกี่ยวข๎องกับคําวําวรรณกรรม

แม๎แตํเลํมเดียว      

          ผมคงได๎นิสัยชอบอํานหนงัสือมาจากคุณพํอ ผมเคยเห็นทํานอํานตํารา

ทางการแพทย๑ในห๎องสมุดไดเ๎ป็นวันๆตั้งแตํยังไมเํข๎าอนบุาล จากนัน่ผมก็อําน 

อํานทุกอยํางที่อยูํใกล๎ตัว แตํถึงอํานให๎ตาย ผมก็สอบไมํตดิแอดมิชช่ันอยูํดี 



198 
 

 

         ผมคงเสียเวลาหาคําตอบมากกวํานี้ไมํได๎ ผมควรรีบกลับไปมสีมาธิกับ

การตรียมตัวสอบของผม ผมไมํอยากทําให๎พํอผิดหวังอีกแล๎ว แมํร๎องไห๎ ภาพ

นี้ผุดขึ้นมาในความคิดผมทุกครั้งที่ผมทําอะไรเขําขํายออกนอกลํูนอกทาง 

หากแตํหนังสือเลํมนี้มีเสนหํ๑อยํางบอกไมํถูก แม๎กับวําที่นักเรียนแพทย๑อยําง

ผม ผู๎ไมํประสีประสากับวรรณกรรมทุกประเภท ผมหยบิมันไปด๎วย ผมอยาก

อํานมันแตํความรู๎สึกผิดตํอพํอแมแํละตัวผม หนังสือเลํมนี้จึงเหมือนอบายมุข 

มันทําใหผ๎มเสียเวลาและอาจเสียอนาคต  ผมนั่งอํานตําราของผมตอํไป  

         ผมรู๎สึกเหมือนหนังสือจ๎องมองผมด๎วยความน๎อยเนื้อต่ําใจ หนังสือจะ

กลายเป็นอบายมขุได๎อยํางไร?  มันคงคิดเชํนนั้น ผมมองกลับมาทีม่ันทุกครัง้

ที่เปลี่ยนหน๎ากระดาษ เมื่อหนังสอืก็คือหนงัสือจะเป็นอบายมุขไดอ๎ยํางไร ผม

คงใช๎คําที่รุนแรงไป  

          อยํางนั่นก็เถอะ หากผมเสียเวลากับเรื่องอื่นเพียงนิด ความฝันของผม

และครอบครัวอาจจบลงเปน็แนํ ความคิดของกับความรู๎สึกผิดเมื่อหกเดือน

กํอนตํอสู๎กันอยํางหนัก  ในที่สุดหน๎าปกของมันก็ถูกเปดิออก เพราะความ

กระสันอยากรู๎ของผมชนะหรือจติสํานึกผมมีพลังน๎อยกวําไมํรู๎               

            เมื่อแรงดึงดูดของมันชนะ ผมเริ่มต๎นอํานตัวหนังสือบรรทดัแรก วําผม

อํานหนังสือเลํมนี้จนตัวอักษร มันพิมพ๑ด๎วยหมึกพิมพ๑ดีด คําถามแรกที่ผม

สงสัยเมื่อผมอํานบรรทัดสุดท๎าย ทําไมผมถึงอยากอํานมันอีก? 
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        ผมเหน็ภาพป่าที่มีนักโทษและผู๎คุมกําลังตัดต๎นไม๎ เหน็ฉากไลํลําตัวเอกที่

ดุเดือด เห็นภาพเขานอนตายอยํางนําสงสาร พลางนึกแปลกใจที่เค๎าทําให๎ให๎

ผมรู๎สึกคล๎อยตามได๎อยํางไรเมื่อเขามีชีวิตหํางจากผมเกือบหนึ่งร๎อยปี? ตอน

แรกเมื่ออํานจบัตายจบ ผมนึกวําเรื่องส้ันคือการนําเหตุการณ๑หนึ่งในชีวิตมา

เลํา แตํเมื่ออํานเรื่องตํอไป หุนํผี ซาเก๏าะ ตัวเอกกลับมีอาชีพและชีวิตที่

แตกตํางกันไป  ผมจึงได๎รู๎วํา ทุกตัวละครและทุกเหตุการณ๑นั้น คนช่ือ‚มนัส 

จรรยงค๑‛ สร๎างขึ้นมาทั้งหมด  

     ผมสงสัยวําเขาทําได๎อยํางไร มันแตกตํางกับหนังสือทีผ่มเคยอําน มันไมํมี

อยูํในบทเรียนบทไหน ผมเคยอํานแตํหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกบั

วิทยาศาสตร๑  ผมสนใจมันมากขึน้ เมื่อส่ิงที่อยูํในใจผมเรียกร๎อง ผมรู๎สึกอยําง

บอกไมํถูกอยํางที่ไมํเคยรู๎สึกมากํอน  

     เหลือบตาไปมองเลํมอื่นบนช้ันวาง มีอีกเลํมหนึ่ง สันปกสีแดงเข๎มดึงดูด

สายตาผมได๎เป็นอยํางดี สภาพคํอนข๎างไมํเกําไมํใหมํ สะพานขาด นี่ตํางหาก

คือสาเหตทุี่ทําให๎ผมสะดดุใจ ..แคํคําวําสะพานขาด จะมีอะไรใหค๎นเขียนได๎

มากมายเป็นเลํม 

     เสียงประกาศหอสมุดบอกเวลาใกล๎ปิดของห๎องสมุด ผมคว๎าหนงัสือเลํม

นั้นไปยืมกํอนที่ห๎องสมุดจะหมดเวลาให๎บริการ มันอาจจะเป็นสํานวน

หมายถึงอะไรสักอยําง เผื่อวําไปเปิดพจนานุกรมหรือสารานุกรมดู คงจะบอก

อะไรผมได๎บ๎าง  



200 
 

 

        ‚ เช้านี้..บนถนนมีรถว่ิงสวนกันไปมาอย่างขวักไขว่ตามปกตขิองเมือง

หลวง ดอกฝ้ายคําสีเหลืองทองกําลังแตกดอกบานสะพรั่งส่งกล่ินหอมอบอวล

ไปทั่วทั้งถนนหน้ามหาวิทยาลัย ท้องฟ้าโปร่งสลับกบัแสงแดดอ่อนปลายฤดู

หนาว ผมสูดอากาศเข้าไปในปอดอย่างเช่ืองช้าพร้อมกับจังหวะการเดินที่

สม่ําเสมอ  ไม่นานผมก็มาถึง โลกส่วนตัวของผม ---หอสมุดกลางของ

มหาวิทยาลัย...‛ 

       ผมอํานมันซํ้าไปซ้ํามาสองสามรอบ ยิ้มเบาๆให๎กับเรื่องส้ันยํอหน๎าแรก

ของผม  ไมํมีคําตหิรือคําชม หนึง่สัปดาห๑เต็มนับจากวันนั้น ทีผ่มทรยศกับ

บางอยําง เพื่อทําบางอยํางที่ผมไมเํคยทําและผมก็อยากทํา ผมมีความสุขอยําง

ที่ไมํเคยเปน็มากํอน ทุกครั้งที่ไดอ๎ํานและจินตนาการตามคนเขียน 

      เวลาเจ็ดวันมากพอที่จะทําใหผ๎มรู๎จักกับ อ.อุดากร ครูมาลับชูพินิจ ’รงค๑ 

วงศ๑สวรรค๑ ลาวคําหอม ไปจนถึงวินทร๑ เลียววารินทร๑และอีกหลายทําน ทุก

ทํานผมถือเป็นครูน้ําหมึกของผม ผมอํานและเริ่มเขียนจากผลงานของบุคคล

เหลํานั้น.. 

        แตํผมยังรู๎สึกผิดกับบางส่ิง ผมบอกพํอวํา ผมอํานหนังสือทุกวัน ไมํต๎อง

หํวงผม ทุกครั้งทีท่ํานโทรมา  เพราะผมไมํอยากโกหกทํานแตํก็ไมํอยากทําให๎

ทํานผิดหวัง  เช้านี้..ก็เช่นกัน มีสายโทรเข้า 

‚สวัสดีครับ พํอ‛   

‚ทําอะไรอยํูลูก กินข๎าวเช๎าหรือยัง‛ พํอถามผมเหมือนทุกวัน 
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‚กินแล๎วครับ ตอนนี้อํานหนงัสือที่ห๎องสมุดครับ ไมํต๎องหํวง‛ ผมก็

ตอบเหมือนทุกวัน แตํผมกําลังเริม่บทสนทนาที่แตกตํางจากทุกวัน 

‚พํอครับ..จะวําอยํางไรถ๎าผมอยากเป็นนักเขียน..‛ ผมชื่นชมกับ

ความกล๎าของตัวเอง 

‚หืม ได๎ซีลูก ดีเลย ใครจะวําอยํางได๎  ถ๎าลูกเป็นหมอ แล๎วอยากเขียน

ตําราแพทย๑ ดีเสียอีกนี่พํอกําลังรวบรวมเขียนเรื่อง การรักษาโรคสมัยใหมํ อยํู

เหมือนกัน..พํอสนับสนนุเต็มที‛่ 

‚เอํอ..คือ‛ ผมกําลังรวบรวมความกล๎าอีกครั้ง และทบทวนความคดิ

บางอยําง 

‚วิทย๑ ลูกมีอะไรหรือเปลํา‛ 

‚คงไมํมีครบั‛ 

‚ดีแล๎ว ถ๎ามีอะไรบอกพํอได๎เลยนะ  ไมํต๎องกังวลเรื่องคําใช๎จําย 

พี่สาวลูกเค๎ากําลังจะจบหมอแล๎ว ชํวยพํอได๎เยอะ อํานหนังสือไปเถอะลูก พํอ

ไมํกวนแล๎ว  อํอ! แล๎วเรื่องที่ผํานมาอยําไปคิดถึงมันมาก ถือซะวําเราโชคร๎าย 

แมํเค๎าเป็นหํวงเลยฝากพํอมาบอก  แคํนี้กํอนนะวิทย๑ พํอรักลูกนะ‛ 

‚ครับพํอ เอํอ..‛ 

‚วําไงลูก‛ 
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‚เปลําครบั ผมแคํอยากจะบอกวํา  ปีหน๎าผมสอบติดแพทย๑แนํนอน 

พํอวางใจได๎เลย พํอจะไมผํิดหวัง ผมก็รักพํอนะ แคํนีน้ะครบั‛ 

   ผมลุกขึ้นเดินไป หยิบหนังสือเลํมหนาออกมาเลํมหนึง่ทีห่มวด วําด๎วย

การแพทย๑..ผมอํานและอํานอํานมันตํอไป 

      ลากํอน..เรื่องส้ันย่อหน้าแรกของผม 

                                                                                                              

 ผลงานของ   นันทิชา   ชัชวาลกําธร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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“จากความยุ่งวุ่นวายในชีวิตนักเรียน บางคร้ังท้อถอย 

บางคร้ังตัดพ้อต่อว่า แต่เมื่อนึกย้อนไปแล้วยังมีคนอีกมากมายที่ต่อสู้

ดิ้นรนเพื่อการศึกษาที่ เป็นเพียงกิจวัตรประจําวันปกติของฉัน ทว่า

กลับกลายเป็นความต้องการสูงสุดของคนกลุ่มหนึ่งโดยไม่รู้ตัว” 

หนึ่งความธรรมดา หนึ่งความต้องการ 

หญิงสาววัยกลางคนซํอนตัวอยํูในความมืด มีเพียงแสงไฟสลัวเล็ด

ลอดออกจากห๎องด๎านหน๎า สายตาจดจ๎องลูกสาวผํานรอยแง๎มของประตู เฝ้า

มองมือเล็กเขียนหนังสือขยุกขยิก สลับกับพลิกหน๎าหนังสือไปมาอยํางตั้งอก

ตั้งใจ เมื่อเหลียวมองมาที่ฝ่ามือกรา๎นแดดจากการทํางานหนักของตนแล๎ว จึง

ได๎แตํทอดถอนใจด๎วยความทุกข๑ น้ําตาของคนเป็นแมํพานจะไหลออกมาดื้อๆ 

ถ๎าเรามีเงินมากกวํานี้ คงจะไมตํ๎องบอกลูกใหข๎ยันอํานหนังสือเพื่อ

สอบเข๎ามหาลัย ทัง้ที่รูด๎ีวําคงไมํอาจสํงเสียให๎ได๎ แตเํมื่อสบสายตาที่เต็มไป

ด๎วยประกายความหวัง ทางเลือกเดียวที่เหลืออยูํมเีพียงคําหลอกลวงเพื่อให๎

ดวงตาคูํสวยไมํต๎องหมํนแสงลง 

“อ๎าว แมํเองหรือคะ” เสียงหวานใสดังขึ้น ตามด๎วยเสียงลากเก๎าอี้ลุก

ขึ้น เชื้อเชิญอีกฝ่ายให๎เข๎ามาด๎วยกัน เธอพยักหน๎ายิ้มรับ ก๎าวเข๎าไปนั่งด๎านข๎าง 

มองตัวอักษรหน๎าตาประหลาดบนแผํนกระดาษกวําสิบแผํน ภาคภูมิใจใน

ความสามารถของลูกสาวเพียงคนเดียวย่ิงนัก นับตั้งแตํสามีทิ้งไป ทีพ่ึ่งเดียว
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ของเธอคือคนข๎างหน๎านี้เอง คนทีบ่อกใหเ๎ธอส๎ู บอกให๎เธอกล๎าหาญ ฝ่าฟันทุก

ส่ิงมาได๎จนวันนี ้

“หนู... อยากเรียนอะไร” หญิงสาวถามด๎วยน้ําเสียงที่เริ่มสั่น 

“วิศวกรรมศาสตร๑คํะ เปน็วิชาที่นาํสนใจมากเลยนะคะ พอเรียนจบ

แล๎วหนูจะเปน็ฝ่ายทํางานหาเงินให๎แมํบ๎าง” สาวน๎อยตอบชัดถ๎อยชัดคํา 

ทวํากลับทําใหค๎นถามสลดลง ตลอดมาเธอพยายามตํอส๎ูดิ้นรนเพียง

ให๎ลูกได๎มีโอกาส แตํกลับตํอยอดความฝันให๎ไมํได๎เสียอยํางนั้น จึงได๎แตํตอบ

กลับเสียงแผํว “อยําหักโหมมากเกินไปนะ เดี๋ยวจะป่วย” 

จูํๆ ลูกสาวก็เอื้อมไปจับมือของผู๎เป็นแมํ เงยหน๎าขึน้สบตา “แมํคะ 

หนูรู๎วําแมํต๎องลําบากแคํไหน ก่ีครั้งแล๎วที่แมํต๎องไปกูเ๎งินมาสํงหนใูห๎เรียน

หนังสือ เพราะฉะนั้นหนูยิ่งต๎องพยายามให๎มาก”  

อีกฝ่ายพูดไมํออก จะปฏเิสธไปก็ไมํอาจทนเห็นน้ําตาของลูกได๎ จงึ

ได๎แตํเงียบไป ปลํอยความเข๎าใจผดิคงอยูํตํอไปอยํางนั้น 

“แมํคะ หนูสอบติดแล๎ว!!” เสียงตะโกนดังขึ้นทนัททีี่ประตูบ๎านถูก

ผลักออก ร๎อนถึงมารดาต๎องละมอืจากการทําอาหาร ออกมาต๎องรับใหห๎าย

คิดถึง  

เห็นลูกดใีจ คนเป็นแมํย่ิงสขุใจกวําเป็นร๎อยเทํา สวมกอดรํางบอบ

บางเสียแนํน  
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“จริงเหรอ! ติดที่ไหนลํะคนเกํง” เอํยพลางลูบหัวเบาๆ  

“จุฬาฯคํะแมํ เรียกได๎วําเป็นมหา’ลัยในฝันของทุกคนเลยนะ! เขาให๎

ลงทะเบียนนักศึกษาถึงวันศุกร๑หน๎าเลยลํะคํะ หนูตื่นเต๎นจัง”  

“แล๎ว...” ความดีใจในตอนแรกแปรเปลี่ยนเป็นความกังวล มือที่ลูบ

หัวพลันหยุดชะงัก เมื่อรูต๎ัววําเกือบโพลํงประโยคต๎องห๎ามทีจ่ะทําให๎

บรรยากาศทั้งหมดพังทลายลง 

...แล้วค่าเทอมล่ะลูก 

“คะ?” คนสอบตดิเอํยถามเมื่อเหน็มารดานิ่งไป 

“อ๎อ เปลํา พอดีแมํติดงานนดิหนอํยนํะ ขอตัวแปป๊นึงนะจ๏ะ” วําแล๎ว

ก็เผยรอยยิ้มกว๎างให๎ลูกสาว หมุนตัวกลับวิ่งเข๎าห๎องนอนตนอยํางรวดเร็ว 

พร๎อมเสียงประตปูิดดังโครมไลํหลัง  

 ลับหลังรอยย้ิมและเสียงหัวเราะ หญิงสาวทรุดกายลงนั่งกบัพื้นราว

คนหมดแรง ซุกหน๎าลงกับฝ่ามือตนเอง ความคิดในหัวตีกันยุํงเหยงิ ตํางเต็ม

ไปด๎วยคําถามมากมาย ...ทําไมไมํห๎ามลูกตั้งแตํต๎น ทําไมต๎องไปมอบ

ความหวังใหเ๎ขาแล๎วทําลายมัน ทาํไมปลํอยให๎ลูกให๎พยายามกับความฝันลมๆ 

แล๎งๆ  

ทําไม ทําไม และทําไม?? 
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เมื่อหมดส้ินทางเลือกอื่น ลําพังน้าํพักน้ําแรงของตนคงไมํสามารถ

หาเงินก๎อนโตให๎ทันเวลาได๎ จึงคลําหาโทรศัพท๑มอืถือ ไมํลังเลทีจ่ะกดเบอร๑

หนึ่งโทรออก 

“สวัสดีคํะ พลอยจันทร๑เองนะคะ คือวํา ฉันอยากก๎ูเงินเพิ่มอีกสัก

สองสามพันบาทนํะคะํ” เธอกรอกเสียงลงครั้งแล๎วครัง้เลําตามเบอร๑เจ๎าหนี้ที่

ไลํโทรหา 

ไมํวําใครตํางตอบกลับมาในรูปแบบเดียวกัน “คุณอกีแล๎วเหรอ หนี้

เกําที่ยังไมํจํายเมื่อไหรํจะคืนเสียที ยังกล๎ามาขอยืมเพิ่มอีก”   

“แตํวําลูกสาวฉันต๎องเรียนหนังสอืนะคะ” แมจ๎ะแสดงความต๎องการ

ออกไปมากเทําไร อธิบายเหตผุลร๎อยพันก็เทํานั้น บางคนถึงกับตดัสายไป

กํอนเธอจะพูดจบเสียอีก  

ในที่สุดหนทางสุดท๎ายดูเหมือนจะไมํเปิดใหเ๎ธอได๎ก๎าวเดิน 

เรี่ยวแรงเหมือนหายไปจนหมดส้ิน มือที่ถืออยูํปลํอยโทรศัพท๑ตกลงพื้นอยําง

ไมํใสํใจ น้ําตารื้นขึ้นเมื่อนึกถึงใบหน๎าลูกสาวยามรับรู๎สิ่งเหลํานี้ 

เสียงเคาะประตดูังขึน้ทําลายความเงียบ พร๎อมเปิดออกในทันทีออก

โดยไมํได๎ขออนญุาต ผู๎เข๎ามาใหมกํ๎มลงมองมารดาแล๎วก็ต๎องรุดเข๎าไปหา 

สายตากวาดมองคราบน้ําตาบนใบหน๎าด๎วยความไมํเข๎าใจ 
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“ร๎องไห๎ทําไมคะแมํ” น้ําเสียงร๎อนรนเป็นกังวลทําให๎คนเป็นแมํ

ตัดสินใจพดูออกไป 

“คําเทอมของลูกกี่บาท”  

เด็กสาวก๎มหน๎านิ่งพักหนึ่ง “สองหมื่นคะํ” เธอหยุดใช๎ความคิดครูํ

หนึ่ง กํอนเอํยด๎วยความมั่นใจ “หนูจะทํางานชํวยแมํอีกแรงนะคะ เราต๎องทํา

ได๎แนํ”  

สองแมํลูกนั่งตรงข๎ามกัน บนโต๏ะไม๎เกํามีธนบัตรหลายสิบใบแยก

เป็นกองตามชนิด ล๎วนมาจาก น้ําพักน้ําแรงทั้งหมดที่ลงไปตลอดทัง้สัปดาห๑นี้ 

รวมถึงเงินทีเ่ก็บหอมรอมริบมาตลอดหลายปี ทั้งคูํรวบรวมทุกบาททุกสตางค๑

มานั่งนับกันเงียบๆ เพียงแตคําดหวังวํามันจะสามารถทดแทนหยาดเหงื่อทุก

หยดทีเ่สียไปได๎ในวันรุํงขึ้น  

“หนึ่งหมืน่แปดพันบาท” ผู๎เปน็แมํกลําวพลางวางธนบัตรใบสุดท๎าย 

ทิ้งตัวลงกับเก๎าอ้ีอยํางเหนื่อยล๎า ไมํมีคําถาม ไมํมีเสียงพูดคุยถกเถียง ไมํมี

น้ําตาสักหยด มีเพียงใบหน๎าเรียบเฉยไร๎อารมณ๑จับจ๎องกองธนบัตรที่กลายเป็น

เพียงเศษกระดาษไร๎ความหมาย 

“ทั้งหมดแล๎วนะลูก พรุํงนี้แล๎วด๎วย จะทําอยํางไรกันดี” หญงิสาว

เอํยถามโดยไมํคาดหวังคําตอบ นกึไว๎แตํแรกแล๎ววําคงจะลงเอยแบบนี้ แตํใน

เมื่อลูกดันทุรงัจะลองสู๎ จึงได๎แตปํลํอยเลยตามเลย  
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นานเทําไหรํไมํอาจรู๎ได๎ คนทั้งคูํตาํงนั่งนิ่งสงบ เหมํอมอง ‘กองขยะ’ 

บนโต๏ะ จมอยํูกับความคิดตนเอง หนึ่งผดิหวังจากความฝันที่ไมํอาจสานตํอให๎

ได๎ อีกหนึ่งรู๎สึกราวกับโลกทั้งใบหยุดหมนุ สมองวํางเปลําถึงขนาดไมํ

สามารถรับรู๎หรือประมวลผลได๎ช่ัวขณะ   

ครืด ครดื  

มือกร๎านแดดคว๎าโทรศัพท๑คูํกายบนโต๏ะมาแนบหูช๎าๆ กรอกเสียงลง

ไป “สวัสดีคํะ พลอยจันทร๑คํะ” สีหน๎าทําทางเยือกเย็นเสียจนไมํนําเช่ือ  

“อะไรนะคะ จริงเหรอคะ?!?” พลันเปลี่ยนเปน็เสียงตะโกน ดวงตา

เบิกกว๎าง ตามด๎วยรอยย้ิมสดใส ทําใหค๎นเป็นลูกอดหันมามองไมไํด๎  

“น้ําค๎าง! จําคุณลงุชูเกียรติได๎ไหม คนที่ยืมเงินแมํไปครั้งนั้นไง” 

หญิงสาวตื่นเตน๎เสียจนพดูรัวไปหมด “เขาเอาเงินมาคืนแล๎ว... เอามาคืนแล๎ว! 

เรามีเงินพอแล๎วลูก!!!”  

ใบหน๎านวลนิ่งอึ้งไป ยังจบัต๎นชนปลายไมํคํอยถูก กระนั้นแล๎วเมือ่

เรียบเรียงความคดิได๎ก็แทบจะลุกขึ้นกระโดดด๎วยความดีใจ “จรงิหรือคะ?!” 

“เขาตามหาพวกเรามานานแล๎วลูก ตามอยํูนานเลย เพิ่งจะตามจนรูท๎ี่

อยูํเราจากคุณยายเมื่อวานนี้เอง” วําแล๎วก็ดึงตัวเด็กสาวผู๎เป็นแก๎วตาดวงใจไป

กอดแนํน ซุกหน๎าลงกับเรือนผมนุํม 
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คนโชคดีถึงกับกลั้นน้ําตาไมํอยูํ ยกมือขึ้นกอดกลับ เอํยด๎วยเสียงอนั

ส่ันเครือ  

“แมํคะ... ขอบคุณมากนะคะ” 

“แล๎วอยํางนี้... คุณก็ลําบากนําดู” ฉันกลําวอยํางเห็นใจ อดรู๎สึกทึ่ง

กับคนด๎านหน๎าไมํได๎ ทั้งเป็นผูห๎ญิงขับแท็กซ่ีที่ไมํคํอยได๎เหน็ในปจัจบุันและ

มีอดีตอันหน๎าทึ่ง  

 “ตอนนั้นนะ ไมํอยากคิดเลยหนู อะไรก็ดูจะแยํไปหมด” เธอพูดขึน้

เสียงสูงเหมือนบํน “แตปํ้าก็ภูมิใจในตัวเขามาก ตอนนี้อยูํปีสี่ก็มีบรษิัท

ตํางประเทศมาทาบทามตัวไปทํางานด๎วยแล๎ว” หญิงแกรํงยิ้มพลางหันซ๎ายขวา

มองรถบนท๎องถนน 

 “เอ๎า ถึงแล๎ว” เมื่อเลี้ยวซ๎ายตรงสี่แยก รถก็จอดริมฟุตบาทหน๎า

โรงเรียนพอดบิพอดี ฉันยืน่ธนบตัรใบละร๎อย สองใบให๎อยํางไมํนกึเสียดาย 

แม๎จะเกินราคาบนมเิตอร๑กวําเทําตัวก็ตาม  

 “ไมํต๎องทอนนะคะ ขอบคุณมากคํะ” ฉันหนัไปยิ้มให๎เธอทหีนึ่ง 

ก่อนลงจากรถด้วยสายตาที่มองโรงเรียนเปลี่ยนไปโดยส้ินเชิง 

ไม่น่าเชื่อว่าการโดยสารรถแท็กซ่ีในวันนั้น ทําให้ฉนัได้เปิดมุมมอง

ใหม่ของชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเงนิสองร้อยบาท หรือแม้สองพันบาทกต็าม เป็นมุม

ที่ไม่เคยคิดจะมองสักครัง้จากความยุ่งวุ่นวายในชีวิตนักเรียน บางครั้งท้อถอย 
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บางครั้งตัดพ้อต่อว่า แต่เมื่อนึกย้อนไปแล้วยังมีคนอีกมากมายที่ต่อสู้ดิ้นรน

เพื่อการศึกษาที่ เป็นเพียงกิจวัตรประจําวันปกติของฉัน ทว่ากลับกลายเป็น

ความต้องการสูงสุดของคนกลุ่มหนึ่งโดยไม่รู้ตัว 

ผลงานของ พิมพ๑ชนก ณ พัทลุง  โรงเรียน มาแตร๑เดอีวิทยาลัย 
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“อาจจะถูกหาว่าแปลก อาจจะถูกหาว่าประหลาด แต่ฉัน

เชื่อมาตลอดว่าทุกอย่างเราสามารถมองได้หลายมุม และทําได้หลาย

มุมมองเช่นกัน พูดให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือ การคิดนอกกรอบอย่างไรล่ะ 

‘Think outside the box to expand the box’ ” 

การศึกษาที่ ‘เรา’ ต้องการ 

ฉันเปน็หนึง่ในเด็กตัวน๎อยคนหนึง่ที่เคยใฝฝ่ันถึงโรงเรียนที่สวยงาม 

สะอาดตา หรูหราโอํอําเพื่อการเลาํเรียนที่สนุกสนานสะดวกสบาย แตํด๎วย

ความที่ ‘ความฝัน’ ก็ยังคงเปน็ไดแ๎คํ ‘ฝัน’ หนูน๎อยคนนี้จงึทําไดเ๎พียงยอมรับ

โชคชะตาไปวันๆ 

 แตํทุกครั้งเวลาที่ฉันมองไปรอบๆ สองข๎างทางซ๎ายขวาที่เดนิผํานก็

พบกับสังคมอนัยุํงเหยิงวํุนวายหาความสงบสุขไมํได๎ พอย๎อนคดิก็รูสึ๎กวํา

โรงเรียนที่ศึกษาอยูํดูอบอุนํขึ้นทนัใด  

 ถ๎าระดับการศึกษามันพฒันาอีกสักนิดก็คงดี... 

 แตํรูปแบบไหนลํะที่ ‘เรา’ ต๎องการ การร่ําเรียนที่หฤโหดเป็นสิบ

ช่ัวโมงตํอวันเพื่อการเป็นสุดยอดนักเรียนดเีดํนแหํงชาติสําหรับอนาคตการ

ทํางาน หรือเรียนด๎วยความสนุกสนานสบายๆ แล๎วคํอยไปลําบากเอาดาบหน๎า 

 ไมํวําจะแบบไหนสําหรับฉนัก็ไมํเทํากับ ‘ความอิสระ’ ส่ิงนี้คือคําที่

ควรจะปรากฏในสังคมไทยได๎แลว๎ อยากจะทําอะไรก็ทําโดยมีกรอบบางๆ ที่
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เรียกวํา ‘กฎ’ มาล๎อมเอาไว๎ ไมํจําเป็นต๎องผูกมัดจนเกินไปแตํจะปลดปลํอยให๎

นอกลํูนอกทางก็ไมํสมควร 

 นี่เปน็อีกหนึ่งตัวอยํางที่ฉันคิดวําอาจจะสอนใครหลายๆ คนได๎ มัน

เป็นเรื่องราวที่เกดิขึน้สมัยยังเด็กๆ 

เมื่อครั้งที่ฉันอายุเพียงเก๎าขวบเคยมีโอกาสได๎เป็นตัวแทนห๎องไปพบั

นกกระดาษให๎กับผูป๎ระสบภัยทางตอนใตข๎องประเทศไทย ตอนแรกก็พับไมํ

ถนัดนักเรียกได๎วําไมํเคยทํามากํอนเลยด๎วยซํ้า จนต๎องให๎เพื่อนสอนอยูํพัก

หนึ่ง 

 ‘นกเปน็สัญลักษณ๑ของสันติภาพ’ นั่นคือส่ิงทีคุ่ณครเูปน็ผู๎บอกกับ

ฉันในตอนนั้น แตํฉนัก็ยังคงไมํเขา๎ใจวําการพับนกเหลํานี้มันจะชํวยให๎

เรื่องราวดีขึน้ตรงไหน ในเมื่อมันก็เป็นเพียงกระดาษที่ถูกดัดแปลงจนเป็น

รูปรํางขึน้มาเทํานัน้ ฉันได๎ลองถามครูด๎วยความสงสัย ‚คุณครูคะ ทาํไมต๎อง

พับนกกระดาษด๎วยลํะคะ‛  

 ทํานตอบไมํตํางจากที่เคยอธิบายตอนขออาสาสมัครเทําไหรํ ‚ก็

เพราะมันส่ือถึงสันติภาพอยํางไรลํะ‛ 

 ฉันในตอนนั้นไมเํข๎าใจหนักยิ่งกวําเดิม ในใจมแีตํคําถามมากมายที่

อยากถามแตํก็เข๎าใจดีวําคุณครูก็คงตอบกลับมาไมํตํางจากเดิมนัก เด็กประถม

ตัวน๎อยๆ จะมีสิทธิมีเสียงอะไรมากนักลํะถูกไหม? 



213 
 

 

 พอไมํได๎คําตอบที่คาดหวังจึงเดนิกลับไปนั่งพบันกน๎อยตํอ จากการ

ที่ทํามาหลายสิบตัวจงึไมํเปน็การยากอีกตํอไปที่จะพบัมันออกมาในเวลาอัน

ส้ัน ในไมํช๎าก็มีนกกระดาษอยูํเกลื่อนโต๏ะจนเหมือนทะเลนกเลยทเีดียว 

 แตํจูํๆ กระดาษที่ฉนัใช๎พับก็หมดลง พอหันไปรอบๆ ก็เหน็วําของ

เพื่อนๆ เองกใ็กล๎หมดกันเต็มทนจึงไมํอยากจะไปขอแบํงมา ฉันเหลือบไป

เห็นหนังสือพิมพ๑ทีค่รูนํามารองโต๏ะกันไมํใหเ๎ปน็รอยจากการตัดนูนํตัดนี่แล๎ว

ก็เกิดความคิดบางอยํางขึน้ ‘ทําไมไมํลองพับนกกระดาษจากหนงัสือพิมพ๑ลํะ’ 

 ฉันตัดหนังสือพิมพ๑เปน็สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไมํตํางจากทีคุ่ณครทูํา

ให๎พวกเรามากนัก ลองพับนิดๆ หนํอยๆ มันก็ออกมาหน๎าตาไมํตํางจากนกตัว

อื่นๆ ฉันยิ้มอยํางภูมิใจกบังานตรงหน๎าที่ออกมาสําเร็จแม๎มือจะเปือ้นคราบ

ดําๆ จากหนังสือพิมพ๑บ๎างก็ตาม แล๎วฉันก็ได๎ยินเสียงจากคนทีคุ่๎นเคยเปน็อยําง

ดี ‚ชนิกานต๑ หนูทําอะไร?‛  

 ฉันหันไปยิ้มแล๎วชูผลงานช้ินเอกให๎ทํานดูอยํางภูมิใจ ‚นกกระดาษ

จากหนังสือพิมพ๑ไงคะ‛ 

 ‚ครูตัดกระดาษมาใหเ๎พิ่มแล๎ว ไปล๎างมือแล๎วเลิกใช๎หนังสือพิมพ๑ซะ

นะ‛ คุณครูยื่นกระดาษสีที่ถูกตดัเป็นส่ีเหลี่ยมจัตุรัสพร๎อมสําหรับการพับให๎

ฉันด๎วยใบหน๎ายิ้มแย๎ม 
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 แตํฉันยิ้มไมํออกสักนิดเดียว... ‚ทําไมถึงใช๎กระดาษหนงัสือพิมพ๑

ไมํได๎ลํะคะ คุณครูสอนวําพวกมันทําจากต๎นไม๎เหมือนกันนี่นา ถึงมันจะไมํมี

สีสันเหมือนกระดาษสีของครูก็เถอะ...แตํก็นกกระดาษเหมือนกันไมํใชํเหรอ‛ 

 ในตอนนั้นสุดท๎ายฉนัก็เดินไปล๎างมือด๎วยอารมณ๑ไมํส๎ูดีนัก ฉัน

ยังคงมีแตคํําถามมากมายไมํรู๎จบ ด๎วยความเป็นเด็กก็อดไมํไดท๎ี่จะสงสัย แตํถ๎า

ทําได๎ตอนนี้ฉนัอยากเดินกลับไปหาอาจารย๑ที่สอนฉันตอนนัน้และบอกทําน

สักนิดวํา... ‘ถึงแม๎มันจะทําจากกระดาษทีต่ํางกันแตํก็ล๎วนถูกพับออกมาเป็น

นกน๎อยด๎วยกันทั้งนั้น’ 

 มันไมํสําคัญหากเราจะพบัมันจากกระดาษนิตยสารหรือ

หนังสือพิมพ๑เพราะสุดท๎ายมันก็ออกมาเป็นรูปรํางของส่ิงที่เรียกวํา ‘นก’ 

เหมือนๆ กัน เพื่อนหลายคนถามฉันวําทําไมต๎องทําให๎ยุํงยากด๎วย แตํฉันคดิวํา

เป้าหมายของการพับครัง้นั้นคือการให๎มันเป็นของขวัญแดํคนที่กําลังประสบ

กับปัญหาไมํใชํการจดัประกวด ‘พับนกดีเดํน’  

ทุกคนตํางสามารถเลือกเส๎นทางของตัวเองไดท๎ั้งนัน้ บางเส๎นทาง

อาจจะไปสูํเป้าหมายเดียวกันก็เปน็ได๎ ก็เหมือนกับการจะเดินทางไปเชียงใหมํ 

มีทั้งไปทางรถไฟ ทางเครื่องบนิ หรือแม๎แตํการเดนิ จนตอนนี้ฉนัก็ยังคงเกบ็

นกกระดาษจากหนังสือพิมพ๑ตัวนัน้เอาไว๎เพื่อคอยยํ้าเตือนให๎ลองอะไรใหมํๆ 

อยูํเสมอ  
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 อาจจะถูกหาวําแปลก อาจจะถูกหาวําประหลาด แตํฉันเชื่อมาตลอด

วําทุกอยํางเราสามารถมองได๎หลายมุม และทําได๎หลายมุมมองเชํนกัน พูดให๎

ฟังเข๎าใจงํายก็คือ การคิดนอกกรอบอยํางไรลํะ ‘Think outside the box to 

expand the box’ 

 เพราะฉะนั้นแล๎ว...ไมํวําจะการศึกษารูปแบบใด ฉนัคิดวํา ‘เรา’ ควร

จะเป็นผู๎ ‘เลือก’ เอง 

ผลงานของ  ชนิกานต๑ งามวสุศิริ  โรงเรียนมาแตร๑เดอีวิทยาลัย  
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“เด็กสาวเปิดโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดขึ้นมาจากแถบเมนู

ด้านล่างก่อนจะเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเธอเอาไว้ใน

สมองแล้วค่อยๆจรดปลายนิ้วลงบนคีย์บอร์ด..”                                     

“เราเรียนวิชาเลขกันไปทําไมคะ? 

เสียงเล็กๆที่เปล่งประกาย 

“เราเรียนวิชาเลขกันไปทําไมคะ?” 

ประโยคเรียบงํายที่ส่ือความหมายในตัวของมนัเองอยํางชดัเจน

สํงผลให๎สายตาทุกคูใํนห๎องเรียนพากันจับจ๎องมายังต๎นเสียงเปน็ตาเดียว 

บรรยากาศเกียจคร๎านยามบํายแกํแตกออกเป็นเสี่ยงๆเมื่อเด็กสาวคนหนึ่งยก

มือขึ้นถามหลังจากที่ครูผู๎สอนวิชาคณิตศาสตร๑เอํยวํา “มีใครสงสัยอะไรรึ

เปลํา” 

ดวงตาสีดําสนิทมองลอดแวํนตาออกไปเบื้องหน๎าและรอฟังคําตอบ

อยํางมั่นคง เธอไมํใชํเด็กเกเรหรือโงํเงํา ในทางตรงกันข๎ามเธอได๎อนัดับหนึ่ง

ของห๎องในการสอบเกือบทุกครั้ง ถึงแม๎เธอจะเป็นคนชํางคุยและไมํตั้งใจ

เรียนเทําใดนักแตรํูปลักษณ๑ภายนอกและคะแนนที่ได๎สํงผลใหเ๎ด็กสาวดูคงแกํ

เรียนอยํางประหลาด น๎อยคนนักที่จะรู๎วําสาเหตทุี่ทําให๎เธอสายตาส้ันจนต๎อง

ใสํแวํนหนาเตอะไมํได๎มาจากการขะมักเขมํนเรียนแตํเป็นเพราะเธอชอบอําน

หนังสือทุกชนดิยกเว๎นหนังสือเรยีนตํางหาก 
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“แคํบวกลบคูณหารก็ยังพอเข๎าใจแตํพวกระดับสูงๆนี่ไมํเหน็จะมี

ประโยชน๑จริงๆนะคะ หลังจบจากนี้ถ๎าไมํได๎เรียนคณะที่เกี่ยวข๎องก็คงไมํได๎

ใช๎อีก ไมํมีใครคิดราคาข๎าวแกงเปน็เศษสํวนหรือตัง้ราคาข๎าวของให๎ติดรทู

หรอกคํะ ถ๎าเรียนเอาไว๎แคํใช๎สอบแล๎วเราจะเรียนไปทําไมคะ”  

เธอพูดย้ําความคิดตัวเองอีกครั้งเมือ่ไมํได๎รับคําตอบใดๆนอกจากความเงียบ 

       “ก็เรียนเพื่อพัฒนาสมองนํะสิ” อาจารย๑สาววัยกลางคนขมวดคิว้กํอนจะ

ตอบคําถามอยํางใจเย็น 

       “เคยมีครั้งไหนทีค่รูสอนแล๎วมีคนผํานเกินครึ่งห๎องไหมคะ ในเมื่อเรียน

ไปเด็กก็ไมํเข๎าใจอยูดํีมันก็ไมํตํางอะไรกับการไมํได๎เรียน ถ๎าไมํมีครูที่สามารถ

สอนให๎เด็กเข๎าใจได๎ก็ไมํต๎องมีการสอนวิชานี้ไปเลยจะดีกวํา” 

       “คนที่ชอบเรียนวิชาเลขก็มี ถ๎าใช๎ความคิดตัวเองเปน็บรรทัดฐานเธอมันก็

เป็นแคํเด็กเหน็แกํตัวคนหนึ่ง” 

       “หนูไปสอบถามมาแล๎วคํะ คนที่เกํงจริงๆและชอบวิชานี้ที่สุดมีไมํเกิน

ห๎องละห๎าคน” 

       “เธอได๎เกรดศูนย๑วิชานี้!! ” อาจารย๑สาวทุบโต๏ะดังปังกํอนจะประกาศแล๎ว

สาวเท๎าออกไปจากห๎องเรียนในทนัที 

ไม่ได้อยากจะชวนทะเลาะสักหนอ่ย..ก็ครูบอกเองนีน่าว่ามีใคร

อยากถามอะไรรึเปล่าแค่แสดงความคิดเห็นของตัวเองกผ็ิดด้วย...ถ้ามันไม่ได้

เป็นแบบนั้นก็อธิบายใหเ้ข้าใจซะสิเด็กสาวถอนหายใจยาวแล๎วสํายหน๎าอยําง

เบื่อหนําย 
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       “ถ๎าประเทศไทยยงัมีการตัดเกรดตามอารมณ๑คนสอนแบบนี้...ก็ไมํ

อยากจะคาดหวังอะไรแล๎วแหละ” 

 “ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าพูด แกนี่สุดยอดจริง” 

“เจ๋งว่ะ!” 

“สุดยอดดด ฮีโร่ของพวกเรา!” 

“ขอบคุณที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของนักเรียนทุกคน ฮ่าๆๆ” 

“เท่สุดๆ กล้ามาก!” 

พวกแกก็พูดได๎สิ คนที่ติดศนูย๑วิชาเลขมันฉันคนเดียวนี่นา... 

เด็กสาวนอนฟุบอยูํกับโต๏ะพลางคิดถึงวีรกรรมของตัวเองในวิชาคณิตศาสตร๑

แล๎วสํายหัวไปมาเพื่อไลํความคิดไร๎สาระตํางๆให๎ออกไปจากหัว 

        “นักเรียนตรง....ทําความเคารพ” เสียงของหัวหน๎าห๎องดังขึ้นเพื่อ

เรียกสติของเหลํานักเรียนและบอกวําอาจารย๑ผู๎สอนวิชาตํอไปได๎เขา๎มา

เรียบร๎อยแล๎ว 

เด็กสาวยันตัวลุกขึ้นยืนตรงตามคาํส่ัง 

        “สวัสดีครับ สวัสดีคํะ” 

  “นั่งลง ครูจะประกาศคะแนนสอบ” อาจารย๑ผู๎สอนวิชา

พระพุทธศาสนาทําหน๎าขมึงทงึเสียจนเด็กสาวอดหว่ันใจกบัคะแนนที่กําลังจะ

ได๎ยินไมํได ๎

        “เต็มสิบนะ ศักดา เจ็ด...เตวิช แปด..ชลลดา แปด .........”  

ช่ือของเพื่อนรํวมห๎องคํอยๆดังออกมาจากปากครูอยํางไมํรีบร๎อน ถึงคะแนน
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จะไมํได๎ดเีลิศแตํก็ไมํถึงกับย่ําแยํมากนัก 

        “กันยณัฏฐ๑” เด็กสาวกล้ันหายใจเล็กน๎อยเมื่อได๎ยินชื่อตัวเอง 

“ได๎หก” 

หก?... 

เป็นไปได๎อยํางไร...เธอไมํเคยไดต๎่ํากวําเก๎าด๎วยซํ้า... 

       “ครูผิดหวังมาก เธอเคยคะแนนดีมาตลอดในวิชานี้” 

       “คือวํา..หนูขอดูกระดาษคําตอบได๎ไหมคะ” 

หลังจากจบคาบเรียนที่แสนอึดอดั เด็กสาวก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปยงัห๎องพักครู

เพื่อดูวําอะไรคือส่ิงทีท่ําใหค๎ะแนนของเธอเปน็เชํนนัน้อาจารย๑หนุมํพยักหน๎า

น๎อยๆแลว๎ยื่นกระดาษสีขาวมาให ๎ในการสอบเก็บคะแนนครั้งกํอนมีคําถาม

อัตนัยสองข๎อ ข๎อละห๎าคะแนน บนกระดาษคําตอบของเธอมีตัวหนงัสือที่เรียง

เป็นระเบียบอัดแนํนอยูํเต็มหน๎ากระดาษ เมื่อลองมองดูก็พบวําเธอได๎คะแนน

เต็มในข๎อแรกและไดห๎นึ่งคะแนนในข๎อสอง 

เด็กสาวรีบอํานข๎อนัน้ในทันทีแตแํล๎วก็ต๎องขมวดคิ้วเมื่อเธอไมํ

สามารถเข๎าใจได๎วําเพราะเหตุใดคําตอบของเธอจึงไมํไดค๎ะแนน 

2.นักเรียนคิดว่าหากเราต้องการให้สังคมมคีวามเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและมี

ความสงบสุข สมาชิกในสังคมควรปฏบิัติตนอย่างไร 

ตอบ เราควรจะปฏิบตัิตนตามกฏหมายและข้อบังคบัของแต่ละสังคมนั้นๆ

อย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ไม่เปน็การเบียดเบียนหรือก่อความลําบากให้กับคน

อื่นๆ 



220 
 

 

“..คือ..หนูตอบผดิตรงไหนหรอคะ” เด็กสาวเอํยถามด๎วยความสงสัยอยํางถึง

ที่สุด 

       “ผิดเพราะวิชานี้คือวิชาพระพุทธศาสนานํะสิ” 

ยิ่งได๎ฟังคําอธิบายเธอก็ยิ่งงนุงนและไมํเข๎าใจมากกวําเกํา 

       “ครูไมํปฏิเสธเลยวําคําตอบของเธอนําจะได๎เต็มอยํางแนํนอนในวิชา

กฏหมายและหน๎าที่พลเมือง แตํนาํเสียดายที่นั่นไมํใชํคําตอบที่เหมาะกับวิชา

พระพุทธศาสนา” 

       “หนูไมํเข๎าใจ..ทีค่รูพูด” 

       “เธอต๎องตอบวําควรปฏบิัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาตํางหาก

ถึงจะไดค๎ะแนน เข๎าใจรึยัง?” 

       เด็กสาวกระพริบตาปริบๆ เรยีวคิ้วยังคงขมวดแนํนอยํางไมํอยากจะยอม

รับคําตัดสินนี ้

       “แตํในโจทย๑เขียนวํา..‘นักเรียนคิดวํา’..นี่คํะ” 

       “ก็ใชํนํะสิ แล๎วยังไงลํะ” อาจารย๑หนุํมเริ่มหงุดหงิดเมื่อเธอไมํยอมทํา

ความเข๎าใจแล๎วจากไปเสียท ี

       “อาจารย๑ไมํได๎ถามวํา ‘ตามหลักพระพุทธศาสนา’ควรทําอย่างไรถึงจะ

สงบสุขสักหนํอย อาจารย๑ถามวํา‘นักเรียนคิดว่า’ควรทําอย่างไรถึงจะสงบสุข

ตํางหาก แล๎วในเมื่อคําตอบนีค้ือความคิดของหนู ทําไมมันผิดลํะคะ” 

       “ผิดก็คือผิดนั่นแหละ กลับบา๎นไปได๎แล๎ว”  

ทันททีี่พูดจบอาจารย๑หนุํมก็หนัไปทํางานที่ค๎างอยํูตรงหน๎าตํอทันที 
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ทําไมถึงไม่ยอมฟังล่ะ...ทําไมถึงไม่ยอมรับฟังความคดิเห็นของฉันบ้างเลย... 

**** 

       “เฮ๎อ...” เด็กสาวถอนหายใจยาวแล๎วกล้ิงตัวไปมาบนเตียงนุํมๆอยํางเกียจ

คร๎าน  

       “วันนี้มีแตํเรื่องแยํๆ” เธอบํนพึมพํากํอนจะลุกเดินไปเปดิคอมพิวเตอร๑ 

รอเพียงไมํนานกระบวนการเปิดเครื่องก็เสร็จ เด็กสาวเข๎าเว็บบอร๑ดที่เธอใช๎

ประจําเพื่อปลดปลํอยอารมณ๑ความเครียดไปกับมนตราแหํงโลกสองมิติ พลัน

สายตาได๎เหลือบไปเหน็หัวข๎อสนทนาหนึ่งที่แสนจะเหมาะสมความรู๎สึกของ

เธอในเวลานี้อยํางที่สุด 

การประกวดงานเขียนเยาวชน "การศึกษาที่ฉันต้องการ" ปฏิวัติ

การศึกษา จากปลายปากกาเยาวชน 

เอ๐...? 

มีอยํูจริงๆเหรอ... 

ที่ๆเราสามารถสํงผํานเสียงเล็กๆที่ไร๎พลังนี้ให๎เปลํงประกายออกไปสํูโลก

กว๎างได๎... 

ที่แบบนั้นนํะ...มีอยํูจริงอยํางนัน้เหรอ...  

จากปลายปากกาของฉัน...จากเสยีงของฉัน..จากความคิดของฉัน... 

จะสามารถสํงไปถึงทุกคนได๎จริงๆนํะเหรอ...? 
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เด็กสาวเปิดโปรแกรมไมโครซอฟเวิร๑ดขึ้นมาจากแถบเมนดู๎านลํางกํอนจะ

เรียบเรียงเหตุการณ๑ที่เคยเกิดขึ้นกบัเธอเอาไว๎ในสมองแล๎วคํอยๆจรดปลายนิ้ว

ลงบนคีย๑บอร๑ด.. 

“เราเรียนวิชาเลขกันไปทําไมคะ? 

ผลงานของ  นางสาวกันยณัฏฐ๑ พรจันทร๑ทอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอ

วัง นนทบุร ี
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“มีลูกผู้ชายไว้สืบสกลุ แต่มีลูกผู้หญิงเหมือนมีส้วมไว้หน้า

บ้าน” 

“ลูกผู้หญิงไม่ต้องให้เรียนสูง เด๋ียวแต่งงานไปก็กลายเป็น

คนของตระกูลอ่ืน” 

ริมหนามท่ีขวางหน้า 

สมศรีเฝ้ามองความเป็นไปของเดก็หญิงนก เด็กผูห๎ญิงข๎างบ๎านด๎วย

ความสงสารและความเป็นหํวงอยํางเงียบๆ ชะตาชีวิตลูกผู๎หญิงลูกจีนแตํละ

คนในละแวกนี้ ดําเนินไปอยํางไมํแตกตํางกันนัก เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน 

มีพี่น๎องเกิดไลํๆกันเปน็พรวนอีกหลายคน พํอแมํต๎องทํามาหากินปากกัดตีน

ถีบ ทุกบาททุกสตางค๑ทีห่ามาได๎ หมายถึงลมหายใจตํอชีวิตของคนทั้ง

ครอบครัว ทุกคนในครอบครัวจนีมีหน๎าทีท่ี่ทุกคนจะต๎องรับผดิชอบ ไมํเว๎น

แม๎แตํเด็กๆ เจ๎าลูกชายคนโตชํวยพํอแมํเข็นรถออกไปหน๎าปากซอย ลูกชายคน

รองยกของเต็มสองมือตามไป สํวนเด็กหญงินกลูกสาวคนเล็กรับหน๎าที่ประจํา

อยูํหน๎าร๎านชํวยพํอแมํขายก๐วยเตีย๋ว ตั้งแตํกลับจากโรงเรียนเรื่อยไปจนถงึ 4-5

ทุํม จึงจะไดเ๎ก็บรถเข็นปิดร๎านเข๎าบ๎าน หลังจากเก็บล๎างจานชามทําความ

สะอาดอุปกรณ๑ แปรงฟันอาบน้ํานอนก็ปาเข๎าไปเกือบเที่ยงคนื เปน็แบบนี้ทุก

วันจนกลายเปน็กิจวัตรประจําวัน 

นอกเหนือไปจากความขัดสนความยากลําบากในการดําเนินชีวิต

แล๎ว ส่ิงที่ลูกผู๎หญิงลูกจีนเกือบทกุคนได๎รับก็รู๎สึกเหมือนๆกัน คือ ความรู๎สึก
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น๎อยเนื้อต่ําใจราวกับเป็นพลเมืองช้ันสองของครอบครัว ศักดิ์ศรขีองความเปน็

คนถูกบั่นถอนลงเหลือเพียงครึ่ง  สมศรีเองก็เคยประสบมากํอน เธอถูกจํากัด

สิทธิ์ทุกอยํางในชีวิตประจําวัน ไมํวําจะเปน็การกิน การอยูํ การออกความเห็น  

ทุกคนทานข๎าวพร๎อมกันก็จรงิ แตลํูกผู๎หญิงไมํมีสิทธิ์ทีจ่ะหนีบเนื้อหมูเนื้อไกํ 

จนกวําผู๎ชายในบ๎านจะอิ่มเสียกํอน พวกผู๎ชายเขาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ แตํ

ผู๎หญิงไมํอนญุาตให๎อ๎าปากออกความคิดเหน็ เด็กหญิงนกก็คงไมํตาํงไป

จากวัฎจักรนี้นัก 

ชํวงหนังมานี้สมศรีสังเกตเหน็วํา นกซึมเศร๎าผิดปกติ เพราะเธอใกล๎

จะจบ ป.6 เต็มทนในขณะทีเ่พื่อนๆในห๎องพากันหาทีเ่รียนตํอช้ัน ม.1 ทุกคน

คุยกันถึงการเตรียมสอบเข๎าโรงเรยีนดังๆ แตคํรอบครัวของนกกําลังหางานใน

โรงงานให๎เธอทํา เธอจะไมํได๎เรียนหนังสืออีกตํอไปแล๎ว นกกําลังจะเดินตาม

รอยของรุํนพีท่ี่ชื่อสมศรี  สมศรีตอ๎งออกจากโรงเรียนตอน ป.4 และเริ่มทํางาน

ตอนอายุ 11ขวบ ตอนนัน้สมศรีไมํได๎เศร๎าอะไรมากมายนัก เพราะผลการ

เรียนอยูํในระดบัปานกลาง และเธอก็รู๎ชะตาชีวิตของเธอดีอยูํแล๎ว ซ่ึงแตกตําง

จากนกที่เป็นเด็กขยันเรียน ขยันอาํน ครูบาอาจารย๑เพื่อนนักเรียนรวมถึงคน

แถวบ๎าน  ตํางพาช่ืนชมในความเรียนเกํงของนก  ใครๆก็ตํางพูดวํานกต๎องมี

อนาคตที่สดใส เพราะเรียนเกํงโดดเดํนขนาดนี้  นกยิ้มแป้นตาเป็นประกายทุก

ครั้งที่ได๎รับคําชม  มันทําใหเ๎ธอมีความหวังวํา พํอแมํจะยอมใหเ๎ธอเรียนตํอ 

เธอวาดฝันวําเธอจะโตเปน็ผู๎ใหญทํี่แตํงตัวสวยๆ  ไปทํางานในบรษิัทใหญํๆ  

แตํแล๎วรามกับฟ้าถลํมลงตรงหน๎า ความฝันของเธอพังทลายทนัททีีพ่ํอแมํบอก

วํา จบ ป.6 แล๎วจะให๎เธอเลิกเรียนหนังสือ แล๎วให๎ไปทํางานในโรงงานเย็บผ๎า 
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ไมํอยากเช่ือเลยวํามันเป็นเรื่องจรงิ เธอเพิ่งอายุ 13 แตํอีกไมํกี่วันต๎องไปทํางาน

ในโรงงาน 

นับแตํวันนัน้มานกซึมเศร๎าตลอดเวลา ดําเนินชีวิตไปอยํางซักกะตาย

ไปวันๆ  สมศรีได๎แตคํอยปลอบใจเทําที่จะทําได๎ เธอไมํอยากเหน็เด็กหญิงใน

สภาพนี้ ไมํอยากให๎ความคิดความเชื่อของคนจีนที่วํา 

 มีลูกผู๎ชายไว๎สืบสกุล แตํมีลูกผู๎หญิงเหมือนมีส๎วมไว๎หน๎าบ๎าน 

 ลูกผู๎หญิงไมํต๎องใหเ๎รียนสูง เดี๋ยวแตํงงานไปก็กลายเปน็คนของ

ตระกูลอื่น 

เพราะแนวความคิดนี้มิใชํหรือ ทีป่ิดกั้นอนาคตผูห๎ญิง ทีท่ําใหผ๎ู๎หญิง

เกํงๆ หลายคนสูญเสียโอกาสในชีวิต บางครั้งสมศรีมองไปรอบๆตวั เห็น

เพื่อนบ๎านอาเจ๏ชํางเยบ็ผ๎าข๎างบ๎าน หรืออาซ๎อร๎านขายของชําปากซอย ยังเคย

คิดเลนํๆวํา ถ๎าสองคนนี้ไดเ๎รียนหนังสือ อาเจ๏ชํางเย็บผ๎าอาจจะเป็นเจ๎าของ

โรงงานเส้ือยืดสํงออกตํางประเทศ อาซ๎อขายของชําอาจจะกลายเปน็เจ๎าของ

ร๎านสะดวกซ้ือที่กระจายตัวอยูํตามชุมชนทั่วไปก็เป็นได๎ นําเสียดายโอกาส

ของลูกผู๎หญิงจรงิๆ 

และแล๎ววันสุดท๎ายของการเปน็เดก็นักเรียนก็มาถึง แม๎วําเกรดใน

สมุดพกของเธอจะสวยหรู แตเํด็กหญิงก็ไมํมีกําลังใจจะอวดเกรดให๎ใครดู ได๎

แตํเดินก๎มหน๎าหลบหลีกผูค๎น เพือ่เลี่ยงที่จะตอบคําถามวํา ไปเรียนตํอที่ไหน 
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เธอไมํต๎องการได๎ยินคําวํา โถ ไมํได๎เรียนตํอ นําเสียดายนะ เธอไมํต๎องการให๎

ใครมาสงสาร 

อีก 3วันตํอมา นกได๎เข๎าทํางานในโรงงานตามที่พํอแมํได๎ขอร๎องให๎

เพื่อนบ๎านฝากงานให๎ เธอเป็นเด็กเพียงคนเดียวในโรงงานนี้ มีหน๎าที่พับเสื้อ

ยืดใสํถุงอยูํในแผนกแพ็คกิ้ง จากนั้นก็นําไปเรียงใสํกลํองกระดาษ งานไมํ

หนักเกินไปกวําแรงงานเด็กจะทําได๎ วันๆ เธอแทบไมํได๎พดูจาเลนํหัวกับใคร 

มือก็ทํางานเปน็ระวิงในขณะที่หวัก็คิดแตํเรื่องเรียน จะทําอยํางไรจึงจะได๎

กลับไปเรียนตํอ ย่ิงคดิหมกมุํนมือก็ย่ิงพับเร็วขึ้น ยิ่งพับเร็วขึ้นก็เกิดความ

ชํานาญ ชํวงเวลาทดลองงาน 3 เดือนผํานไปอยํางรวดเร็ว หัวหน๎างานเรียกไป

พบและบอกเธอวํา เธอได๎รับการบรรจเุปน็พนักงาน พร๎อมกับคําชมวําเป็น

เป็นพนักงานใหมทํี่ทํางานดีมาก ไมํพูดไมํคุยไมํอ๎ู พับได๎เร็วและสวยงาม 

เรียบร๎อย เด็กหญิงยิ้มไดเ๎ปน็ครัง้แรกในรอบ         3 เดือน อยํางนีก้็มีส่ิงดีๆ

เกิดขึ้นในชีวิตบ๎าง นกบอกกับตัวเอง 

หลังจากวันนัน้ สมศรีเริ่มเห็นนกผํอนคลายลงบ๎าง ใบหน๎าเปื้อนยิม้

ให๎พี่ๆ ป้าๆในโรงงานบ๎าง แตํพอถึงเวลาทํางาน เธอก็จะก๎มหน๎าก๎มตาทํางาน

อยํางตั้งใจ สํวนสมองก็แยกการทาํงานจากมืออยํางส้ินเชิง เธอยังคงคิดถึงเรื่อง

การเรียนตํอตลอดเวลา มันต๎องมหีนทางสิ คุน๎ๆวําเคยได๎ยินจากทีไ่หนสักแหํง

วํา มีคนที่เรียนไปทํางานไป จนสาํเร็จการศึกษาเขาทํายังไงกนันะ 

ในชํวงที่ยังคิดอะไรไมํออก หาทางออกเรื่องเรียนยงัไมํได๎ นกยังคง

ทํางานอยํางตั้งอกตั้งใจ ความจริงทํางานก็ดีเหมือนกัน ทําไปเพลินๆ เผลอ
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แป๊บเดียวถึงสิ้นเดือนก็ได๎รับคําแรงแล๎ว สาวโรงงานสํวนใหญํก็คําแรงเปน็

รายวัน วันไหนไมํไปทํางานก็ไมไํด๎คําแรง นี่เป็นเหตผุลทีท่ําใหค๎นงานต๎อง

ไปทํางานทุกวัน 

ผํานไปหลายเดือน เที่ยงวันหนึ่งขณะที่นกกําลังซื้อขนมอยูํหน๎า

โรงงาน มีเด็กสาวรุํนราวคราวเดียวกันกับเธอ เดินมาเป็นกลํุม 2-3คน เธอร๎ูสึก

คุ๎นๆ เมื่อเด็กสาวเดินมาใกล๎ เธอจงึรู๎วํา นี่คือเพื่อนตํางห๎องตอนเรียน ป.6 

นั่นเอง นกจําเพื่อนกลํุมนี้ไมํได๎ เพราะไมํได๎สนิทกันนัก  และพวกเธอก็ไมํได๎

ใสํชุดนักเรียน แตํเอ๏ะ ชํวงเวลานี้เธอควรจะอยูํที่โรงเรียนนี่นา ทําไมพวกเธอ

ใสํชุดเที่ยวกันหละ หลังจากทักทายกันพอสมควร เพื่อนจึงกระซิบให๎ฟังวํา 

พวกเธอพากันหนีเรียนโดยแตงํชุดนักเรียนออกมาจากบ๎านตามปกติ แตํเอาชุด

เที่ยวใสํกระเป๋านักเรียน พอออกจากบ๎านก็ไปเปลี่ยนชุดตามห๎างขายสํงที่เปิด

ตั้งแตํ 7โมงเช๎า เปลี่ยนชุดเสร็จก็เอากระเป๋าฝากไว๎ที่เคาน๑เตอร๑รบัฝากของ 

จากนั้นก็เดนิตัวปลิวเที่ยวตํอกันอยํางสบายอารมณ๑ พวกเธอบอกวําเบื่อเรียน 

เบื่อครู ก็เลยโดดเรียนไปเที่ยวแก๎เซ็ง 

นกได๎แตํคิดอยูํในใจวํา พวกเธอชํางไมํรู๎ตัวเลยวํา โชคดีแคํไหนที่มี

โอกาสได๎เรียน ฉันนี่สิ ยังยืนอยูํตรงนี้ ในโรงงานที่ร๎อนอบอ๎าว ต๎องยืนพับผ๎า

ติดตํอกันครั้งละ 4 ช่ัวโมง ถ๎าฉันเป็นเธอฉันจะไมทํําอยํางนี้ ขอให๎เธออยําทํา

อยํางนี้บํอยๆ และคิดได๎ เดินให๎ถกูทางโดยเร็วเถดิ 

ถึงแมน๎กจะพอใจที่มเีงินคําจ๎างเปน็ของตัวเอง แตํเธอก็ต๎องนํา

รายได๎สํวนใหญํมีจนุเจือครอบครวั เหลือเงินใช๎จํายสํวนตัวเพียงนิดน๎อยเปน็
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คําเส้ือผ๎า คําอาหาร คําเดินทาง ไมํวําเธอจะขยันทํางานทุกวันพร๎อมกับทํางาน

ลํวงเวลามากเพียงไร เงินคําจ๎างตามกฎหมายแรงงานขั้นต่ํา เมื่อหักภาษี หัก

คําใช๎จํายแล๎ว ก็เพียงแคํพอกิน พอใช๎เดือนชนเดือนเทํานัน้ ถ๎าเดือนไหนมีวัน

หรือเทศกาลพิเศษ เชํน ปใีหมํ สงกรานต๑ ที่จะต๎องใช๎เงนิมากกวําปกติ เธอนั้น

เธอจะมีปญัหาเรื่องเงนิไมํพอใช๎ทนัที เวลาผํานไป 1 ปี นกไมํมีเงินเก็บเลย มัน

ทําให๎นกรู๎แล๎ววํา คําแรงขัน้ต่ําไมํสามารถ ทําให๎เธอดําเนินชีวิตแบบชนชั้น

กลางธรรมดาๆได๎เลย 

 “ฉันจะต๎องหนีไปจากสภาพนี้ ฉันจะไมํยอมรบัเพียงคําจ๎างอันน๎อย

นิด ชีวิตต๎องดีกวํานี้” 

นกบอกตัวเอง ทางเดียวเทํานั้น ฉันจะต๎องมีความรู๎ การศึกษาเทํานัน้

ที่จะฉดุให๎ชีวิตฉันดขีึ้น เสียงจากสมองหรือจิตใต๎สํานึกซ่ึงเธอก็ไมํแนํใจ 

กําชับกับตัวเองอยํางนั้น 

นกเริ่มหาข๎อมูลอยํางจริงจัง ทําอยํางไรจะได๎เรียนตํอ พร๎อมกับ

ทํางานไปพร๎อมกันด๎วยได๎ และแล๎วเธอก็พบทางออก นั่นก็คือการเรียนแบบ 

กศน. นกทํางานตอนกลางวันตามปกติ และใช๎เวลาตอนเยน็หลังเลิกงานไป

เรียน กศน. เธอต๎องยอมทนทรมานปวดท๎องโรคกระเพาะเนื่องจากไมํมีเวลา

ทานอาหารม้ือเย็น เพื่อทีจ่ะไปเรียนใหท๎ันเวลา เธอทําอยํางนี้ตดิตํอกันมาเป็น

เวลาหลายปี ความอดทนและความมุํงมั่นไมํเคยหายไปจากตัวเธอ ในขณะที่

เพื่อนทีเ่รียนด๎วยกันตอนเริ่มตน๎ 40 คนเต็มห๎อง เรียนเก็บวุฒิไปเรื่อยๆ ไลํ

ตั้งแตํ ป.6  ม.3 ไปจนถึง ม.6  เหลือจบการศึกษาเพียง 22คน หายไปเกือบครึ่ง       
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นกทํางานในโรงงานเสื้อแหํงนีน้านถึง 6 ปี พรอ๎มๆ กับการเรียน กศน. ชีวิต

สาวโรงงานที่ต๎องเรียนหนังสือควบคูํไปด๎วย ไมํได๎โรยด๎วยกลีบกหุลาบ บาง

วันเมื่อยขามากจากการยืนติดตํอกันหลายช่ัวโมง บางวันเหน็ดเหนื่อยจากการ

ทํางานตอนกลางวันเกินกวําจะอํานหนังสือตอนกลางคืน ในบางคนืเสียงจาก

ทีวีข๎างบ๎าน เสียงคนดูหัวเราะกันอยํางครื้นเครงก็สามารถทําใหค๎วามตั้งใจ

ของเธอก็ไขว๎เขวไปได๎ อยากดูละคร อยากดูรายการทอล๑คโชว๑แบบคนอื่นเขา

บ๎าง เวลาเพื่อนๆล๎อมวงคุยกันเรื่องดาราดังอยํางออกรส นกได๎แตํอา๎ปากหวอ 

ไมํสามารถรํวมวงคุยได๎ เพราะไมํมีข๎อมูลเลย 

นกได๎นําวุฒิการศึกษาเทียบเทํา ม.6 ไปสมัครเข๎ามหาวิทยาลัย

รามคําแหง เพราะอยากจะมโีอกาสได๎เรียนภาษาอังกฤษบ๎าง ซ่ึงเธอก็ไมํ

ผิดหวังเลย มีชาวตํางประเทศตํางภาษาเวียนกันมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให๎

เธอ เธอเลยได๎เก็บเกี่ยวสําเนียงหลากหลาย 

4 ปีตํอมา สมศรีได๎ไปรํวมงานรับปริญญาตามคําเชิญของนก วันนั้น 

นกรวบผมเรียบร๎อย แตํงหน๎าบางๆพองาม ส่ิงที่โดดเดํนที่สุดคือ ดวงตาสดใส

คูํนั้น ดวงตาที่เปลํงประกายแหํงความสุข นกรู๎ดีวําการได๎รับปริญญาในวันนี้

ไมํได๎เป็นสิ่งที่รับประกันถึงความสําเร็จในชีวิต แตํมันก็เป็นก๎าวหนึ่งของ

บันไดชีวิต เปน็พื้นฐานทีจ่ะก๎าวเดินตํอไปสมศรีเชื่อวํานกจะมีชีวิตที่ดขีึ้น

อยํางแนํนอน เพราะไมํวําจะเกิดอะไรขึ้น ผูห๎ญิงคนนีค้ิดเป็น และจะต๎องหนัก

เอาเบาส๎ู ฝ่าฟันไปจนได๎ เธอพิสูจน๑ตัวเองมาแล๎ว นกเลือกที่จะใช๎ “การศึกษา

ที่ฉันต๎องการ” มันเป็นแรงผลักดนัชีวิตเพื่อจะเดินไปสูํเป้าหมาย มลี๎มมีท๎อ
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ระหวํางทางบ๎าง แตํก็ไมํเคยถอย สมศรีเคยนึกขํากับคําตอบของนก เมื่อเด็ก

แถวบ๎านถามวํา พี่นกทําอยํางไรถึงเรียนด๎วยทํางานด๎วยแถมจบพรอ๎มกันกับ

เพื่อนทีเ่รียนอยํางเดียวในโรงเรียน ทั้งที่มีอปุสรรคขวากหนามเยอะแยะ ไมํวํา

จะเป็นความเหนื่อยความท๎อ รวมถึงการที่ครอบครัวจนีกีดกันไมํเหน็ด๎วยที่

ขวนขวายเรียนอยากเป็นอยํางพี่นกบ๎าง 

 นกตอบยิ้มกว๎าง “ขวากหนามหรอื ถ๎าเจอก็ริดหนามมันซะ และก็

เดินข๎ามมันไป ตํอให๎เจอกําแพงถ๎าเราไมํยอมแพ๎เราก็เดินข๎ามมนัไปได๎” 

พี่นกสอนน๎องๆอยํางใจเยน็วํา ถ๎าวันนั้น พ่ีปลํอยให๎ชีวิตลํองลอยไป

ตามยถากรรม พี่ก็ยังทํางานอยูํในโรงงาน     กินคําแรงรายวันไปเรือ่ยๆ อยํางดี

ที่สุดก็คงเป็นหัวหน๎างาน แล๎วถ๎าวันหนึ่งมคีนมาเสนองานดีๆ ที่จะต๎องมีวุฒิ

การศึกษา พี่คงเสียดายโอกาสอยํางนั้น เพราะพี่ไมํมีแม๎แตคํุณสมบัติขั้นตน๎ 

แตํนี่พี่เลือกทีจ่ะเดินไปตามทางเดนิที่วาดไว๎ การศึกษาเป็นบันไดพืน้ฐานที่จะ

นําพาไปสูํความสําเร็จในชีวิต พร๎อมด๎วยเงื่อนไขอื่นๆประกอบกนั การศึกษา

อยํางเดียวก็คงไมํพอ เราก็คงทําตวัให๎ดีมีคุณคําด๎วย เชํน ขยัน อดทน ซ่ือสัตย๑ 

มีความสามารถรอบรู๎ ส่ิงเหลํานี้สามารถเพิ่มคุณสมบัติในตัวเราใหโ๎ดดเดํน  

คนเรานะต๎องทําตัวเหมือนแก๎วน้าํที่ไมํมีวันเต็ม พร๎อมทีจ่ะเรียนรู๎ตลอดเวลา 

ถึงแม๎วําเราจะจบการศึกษาในระดับหนึ่ง ก็ใชํวํา การเรียนรู๎ของเราจะจบไป

ด๎วย เรียนรู๎อะไรก็ได๎ ทีค่ิดวําเปน็ประโยชน๑ตํอตัวเรา ครอบครัวและสังคม 

แล๎วจะรู๎สึกสนุกกับการเรียนรู๎ อยํางพี่เองก็กําลังจะเรียนรู๎เทคนิคการหางาน
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ให๎ได๎งานดีตรงกบัสาขาที่เรียนมา ไว๎พี่จะมาเลําความคืบหน๎าให๎ฟังนะจ๏ะ…
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