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ครูไทยไปพบครูเทศ
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สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ครูสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิป ซิ งห์
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มาดามสะรับจิต คอร์ บุตรีฮาร์ดิป ซิ งห์ ประเทศสิ งคโปร์

ครูสะรับจิต เป็ นครูสอนวิช าวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน อายุ 47 ปี จบ
การศึกษาระดับ ประกาศนี ย บัต รด้านภาษาอัง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ จาก National
Institute on Education และระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาเดี ย วกั น จาก Nanyang Technological
University มีประสบการณ์เป็ น ครู 16 ปี เป็ นครูผู้นําวิชาวิทยาศาสตร์ สอนนักเรียนหลากหลาย
ระดับชันP ทําให้พบว่าเด็กทีTไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนมักจะเชืTอมั Tนตนเองน้อย แม้จะรู้ดีว่าครู
เชืTอมั Tนว่าเขาจะเรียนจนจบได้ การมองแง่บวกของครูจะเปลีTยนทัศนคติต่อการเรียนของเด็กได้
ครูสะรับจิตเชืTอมั Tนว่าการชีPแนะทีถT ูกทางและทัศนคติทีTดี จะส่งผลให้เด็กทุกคนแสดงศักยภาพทีTจะ
เรียนรูแ้ ละไปถึงจุดสูงสุดได้
ครู ส ะรับ จิต มีบ ทบาทในการบ่ ม เพาะการเรีย นรู้ท างบวกแก่ ครู แ ละนั กเรีย นในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ การยกระดับการเรียนรู้ของเด็กทีTมีผลการเรียนตํT าทําให้เธอต้องใช้ยุทธวิธีแ บบมี
ประสบการณ์ซTงึ เน้นการเรียนรู้แบบใช้คําถามเป็ นฐานและทักษะการสืTอสารในวิชาวิทยาศาสตร์
รวมทังP กระตุ้นแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึนP สําหรับโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษและการ
อ่าน เป็นการนําเข้าสู่บทเรียนแก่เด็กประถมต้นซึTงจะช่วยให้พวกเขาเรียนวิชานีPอย่างสบาย ๆ ใน
ระดับประถมปลายอีก 3 ปีได้ นอกจากนีP เธอยังมีความเชียT วชาญในการดําเนินโปรแกรมขยายผล
การเรียนรูร้ ะดับประถม 4 เพืTอพัฒนาทักษะแก่ผเู้ รียนแบบก้าวหน้าด้วย
นอกจากนีP ครูสะรับจิต มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงั ให้เกิดความร่วมมือและผลสะท้อน
จากการฝึ กปฏิบตั ิการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียน เธอเป็ นผู้นําทีมครูเก่งในการวางแผน และ
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพืTอประเมินผลในชุมชนโดยกําหนดยุทธวิธกี ับครูทีTมที กั ษะเพืTอให้
ทีมงานเข้าใจประโยชน์และเชืTอมโยงการทํ างานระหว่ างกันได้ นอกจากนีPไ ด้ทํ างานร่ วมกั บ ครู
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อาวุโส 3 คนในกลุ่มเพืTอทําวิจยั โดยใช้หลัก Appreciative Inquiry ป้อนคําถามเชิงบวกเพืTอกระตุ้น
ผูเ้ รียน หาจุดแข็งและศักยภาพ ซึTงวิสยั ทัศน์เชิงบวกจะส่งเสริมให้เกิดทัศนคติการเรียนรูเ้ ชิงบวกใน
กลุ่มเด็ก เรืTองทีไT ด้คน้ พบนีPได้มกี ารแลกเปลีTยนในการประชุมต่าง ๆ ด้วย ในฐานะทีเT ป็นครูพเีT ลีPยง
ทีTมีประสบการณ์ ครูสะรับจิตทํางานกับครูพีTเลีPยงคนอืTน ๆ ในโรงเรียนเพืTอจัดโปรแกรมการให้
คําปรึกษาชีPแนะแก่ครูรุ่นใหม่ทีTเพิTงเริTมงานสอน เป็ นการช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่ างกัน
อีกทังP ยังช่วยจัดงานสําคัญๆ แก่ครูฝึกสอน ส่งเสริมให้เพืTอนร่วมงานได้เป็ นครูอาวุโสทีมT ีศกั ยภาพ
ทังP ในและนอกโรงเรียน รวมถึงการแนะนําขันP ตอนการสร้างแฟ้มสะสมงานด้วย
ครูสะรับจิตเป็ นครูผอู้ ุทศิ ตนและเอาใจใส่การสอนอย่างมาก สนใจความต้องการของเด็ก
ไม่ว่าการเรียนหรือพฤติกรรม จะใช้แนวทางแก้ไขอย่างมียุทธวิธแี ละมีเป้าหมาย จึงเป็นครูทเีT ข้าถึง
จิตใจเด็ก ผู้ปกครองและเพืTอนร่วมงาน เธอได้รบั รางวัลมากมาย คือ Teacher Training Award
(2541-2545) รางวัล The Efficiency Medal ปี 2554 รางวัล Long Service Award ปี 2555 และ
Excellent Service Award ปี 2557
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วันอังคารทีX 27 มิ ถนุ ายน 2560
ตอนทีX 1
วันนีPเป็นการเดินทางครังP แรกของทีมมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เริมT เดินทางเพืTอ
ไปพบครูทไีT ด้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นทีสT อง รุ่นปี 2560 เราเดินทางไปพบครูรางวัลฯจาก
สิงคโปร์ คนทีสT อง ชืTอครูสะรับจิต คอร์(Sarabjeet Kaur) เป็นครูผหู้ ญิง สอนวิชาวิทยาศาสตร์
มีประสบประการณ์เป็นครู 16 ปี จบการศึกษามีประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จาก National Institute of Education จบปริญญาตรีจาก Nanyang Technological
University
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศแรกในสิบประเทศของการเดินทางรอบทีสT อง ครังP นีPมี
กรรมการมูลนิธแิ ละกรรมการวิชาการเดินทางไปด้วยแปดคน คืออาจารย์เบญจลักษณ์ นํPาฟ้า
อาจารย์จุไรรัตน์ แสงบุญนํา อาจารย์สวี ิการ์ เมฆธวัชชัยกุล อาจารย์ทนิ สิริ ศิรโิ พธิ d อาจารย์สนั ติ
เจริญพรพัฒนา คุณอุดม องค์สงิ ห์ และ ผม
ไปครังP นีP เราจะไปกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ สถานเอกราชทูตไทย พบนักธุรกิจไทยทีT
สิงคโปร์ และไปโรงเรียนครูทรีT บั พระราชทานรางวัล
การทํางานเกีTยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกบั กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ในหนึTง
ปีทผีT ่านมา ผมเห็นข้าราชการสิงคโปร์ทํางานอย่างมีระบบ มีการวางแผน ดูได้จากเมืTอเดือน
เมษายน 2560 มูลนิธจิ ดั ประชุมวิชาการ “Princess Maha Chakri Award Forum” เชิญครูทไีT ด้รบั
พระราชทานรางวัลรุ่นแรกปี 2558 จํานวน 11 ท่าน 11 ประเทศ มาถอดบทเรียน ผูเ้ ข้าประชุม
เป็นครูขวัญศิษย์ ครูยงิT คุณ คุณาทร ทีไT ด้รบั คัดเลือกเข้าสู่การพิจารณารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีของไทยปี 2558 นักเรียนครูในโครงการส่งเสริมผูม้ ีความสามารถพิเศษ(สควค) ของ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิชาการการศึกษาไทยและระหว่าง
ประเทศ โดยมีกจิ กรรมสําคัญคือ
: การอภิปรายและสนทนา (panel discussion session) ถอดบทเรียนชีวติ และงาน
: การแลกเปลีTยนความถนัดเฉพาะด้าน (show and share session)
: การบรรยายด้านนโยบาย การจัดการการศึกษา การเรียนรูจ้ ากห้าประเทศ
ตลอดเดือนมีนาคมจนถึงเมษายน 2560 มีการติดต่อกับทุกกระทรวงศึกษาธิการของสิบ
ประเทศ พบว่าสิงคโปร์มคี ําถามมากทีสT ุด ประเทศอืTนไม่ถามเลยหลังจากเราส่งข้อมูลให้
ตลอดเวลา
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ถามมาตอนเช้า เราตอบตอนเย็น ถามมาเย็น เราตอบเช้า
เราตอบไปแล้วก็ถามมาอีก ผมเรียกว่า "ร้อยคําถามของสิงคโปร์"
ตัวอย่างคําถาม ทําให้เห็นวิธคี ิด ทํางาน ของข้าราชการสิงคโปร์ชดั เจน เช่น
: ผูฟ้ งั การอภิปราย บรรยาย คือใคร จํานวนเท่าใด ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปแจก
หรือไม่ ควรเตรียมสืTออะไร
แสดงว่าครูของสิงคโปร์ต้องพร้อมทีจT ะออกงานระหว่างประเทศมากทีสT ุด กระทรวงจะ
เตรียมตัวให้ ไม่ปล่อยครูไปแสดงความไม่พร้อม เงอะๆงงๆ ในการประชุมต่างประเทศทีจT ะมีผมู้ า
ประชุมสิบกว่าประเทศ ผูแ้ ทนประเทศคือหน้าตา คือศักดิ dศรี
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เวลาทีไT ทยส่งครูไปพูดในต่างประเทศ ผมไม่แน่ใจว่าเราได้พยายามเตรียมความพร้อม
ให้ครูไทยถึงขนาดนีP
: เนืTองจากช่วงการประชุมวิชาการประเทศไทย เรายังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลทีเT ก้า เราแนะนําเรืTองการแต่งกายไว้ทุกข์ ไม่ได้บงั คับ แต่แนะนํา
สิงคโปร์ยงั ถามมาว่าการแต่งกายในแต่ละsession เหมือนกันหรือไม่
รวมทังP คําถามทีผT มว่าแน่มากๆคือ สไลด์ทีTใช้บรรยายจะต้องมีโทนสีเรียบๆหรือไม่
กล่าวคือ แม้แต่การบรรยายจะต้องมีบรรยากาศของการไว้ทุกข์หรือไม่
: โปรแกรมทัศนศึกษาให้ครูรางวัลพระราชทาน คู่สมรสไปได้หรือไม่
สรุปแล้วก่อนประชุมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ส่งมาร้อยคําถาม (ไม่ถงึ ก็
ใกล้เคียง)
ตอนทีX 2
ผมมาสิงคโปร์ครังP สุดท้ายเมืTอธันวาคม 2559 มาประชุมทางวิชาการ มาครังP นีPห่างกัน
หกเดือน สิงT ทีเT ปลีTยนไปคือความเข้มงวดในการตรวจใช้เวลาครึงT ชัวโมงกว่
T
าจะผ่านตรวจคนเข้า
เมือง และการตรวจตัวอย่างละเอียด คงรับมือการก่อการร้าย ตังP แต่กลุ่มไอเอสยึดเมือง Marawi
ทีเT กาะมินดาเนาของฟิลปิ ปินส์ต้นปี 2560 เมืTออาทิตย์ทแีT ล้วมีข่าวประชุมเจ้าหน้าทีขT ่าวกรอง
ระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์
สนามบินชางงีให้ความสะดวกสะบายต่อผูโ้ ดยสารดีมาก มีทนีT ั Tงแบบสบายๆ แบบนั Tง
ทํางาน มีอนิ เทอเนตทุกทีT อาหารราคาไม่ต่างจากข้าวนอก ในขณะทีสT นามบินนานาชาติของไทย
มองข้ามเรืTองแบบนีP ทีนT ั Tงสบายมีไม่มาก ทีนT ั Tงทํางานไม่มี ปลักไฟให้ใช้กบั คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มอื ถือจํากัดมาก อินเทอเนตฟรีน้อยมาก อาหารแพงกว่าภายนอกสามสีเT ท่า แม้แต่ของ
ร้านสะดวกซืPอก็แพงกว่าภายนอก อาจจะมีมโนทัศน์(เก่าแก่)ว่า คนมีเงินเท่านันP การเดินทางทาง
เครืTองบิน ความเป็นนานาชาติของสนามบินยังต่างระดับมาก
ทีสT นามบิน เห็นคนสูงวัยทํางานมากขึนP เหมือนญีTปุ่น ผมแวะไปทักคนทําความสะอาดใน
ห้องนํPา และขอถ่ายรูป ถามว่าอายุเท่าใด บอกว่าเจ็ดสิบ ลุงแก(อายุอ่อนกว่าผมอีก) ถามว่ามา
จากไหน ผมบอกว่าเมืองไทยและเดินออกมาจากห้องนํPา แกตามหาและพูดว่า" หลวงพ่อคูณ"
พร้อมทังP ควักพระหลวงพ่อคูณออกมาถ่ายรูป แน่มาก คนเก็บจานชามร้านอาหารทีสT นามบินก็
เป็นคนสูงวัย ชีวติ คนสูงวัยทังP ในสิงคโปร์และไทยคงต้องหางานทํา ทังP สองประเทศเป็นสังคมสูง
วัยแล้ว หลังอายุหกสิบแล้ว ยังไม่ตาย อยูอ่ กี นาน และทํางานได้นับสิบปี
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ชาวสิ งคโปร์สูงวัยทํางานในสนามบิน อวดเหรียญหลวงพ่อคูณ สนามบินชางงีมีทีXให้คนนังX ทํางาน
นังX สบาย ระบบอิ นเทอเนตฟรีทุกทีX

คนสิงคโปร์อาจโชคดีกว่าคนไทยทีปT ระเทศมีสภาพเศรษฐกิจดีกว่า รายได้ต่อหัว(เทียบ
ตาม Purchasing Power Parity) สูงกว่าคนไทยราว 7-8 เท่า ดังนันP เมืTอเข้าสู่สงั คมสูงวัย คน
สิงคโปร์มเี งินดูแลตัวเองได้มากกว่าคนไทย ส่วนประเทศมีรายได้และเก็บภาษีสร้างระบบ
สวัสดิการสังคมให้ประชาชนได้ดีกว่าไทย ผมเรียกว่า “รวยแล้วจึงแก่” สิงคโปร์ใช้เครืTองมือทาง
การเงิน(financial instrument) ดูแลคนสูงวัยและสังคมสูงวัย ส่วนประเทศไทย ประชาชนและ
สังคมยังจนกว่า(โดยเปรียบเทียบ) ผมเรียกว่า “ยังจนและแก่” ทังP คนและสังคมไม่มเี งินมากใน
การจัดการความแก่ ต้องใช้เครืTองมือทางสังคม (social instrument)ช่วย เช่นระบบครอบครัว
ความอาทร ความเมตตากรุณา
เดินผ่านป้ายโฆษณาในสนามบิน จะเห็นเทรนด์ใหม่ของป้ายโฆษณาของธนาคารพานิชย์
ทีใT ห้แง่คดิ โดยมี theme ทีใT ช้เป็นเรืTองความสําเร็จ ทีวT ่า “ ความสําเร็จเริมT จากความล้มเหลว จาก
การออกแรงผลักดัน จากมิตรภาพ - Where does success start? With a failure. With a push.
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With a friendship” เป็นเทรนด์ใหม่ในสนามบินหลายแห่ง ทีไT ม่หลับหูหลับตาโฆษณาอย่างเดียว
ขายภาพพจน์ มากกว่าขายของ

โฆษณาเพืXอภาพพจน์ มากกว่าขายของ Where does success start? With a failure. With a push.
With a friendship

ตอนทีX 3

รีบกินอาหารกลางวันทีสT นามบินแล้วไปกระทรวงศึกษาธิการ ผูต้ ้อนรับคือ Mrs. Chau
Lim Yen Ching รองอธิบดีกรมการศึกษาพืนP ฐานและมีตําแหน่งสําคัญคือเป็น Executive
Director ของ Academy of Singapore Teachers ทีมT หี น้าทีพT ฒ
ั นาครูก่อน(pre service) และ
ระหว่างทํางาน (in service) ผมเคย Mrs. Chau พบมาหนึTงครังP เพืTอปีทแีT ล้ว กระฉับ
กระเฉง สืTอสารดี อธิบายชัดเจน มีเจ้าหน้าทีชT ่วยอีกสามสีTคน เลยได้พบตัวจริงเสียงตริง
ข้าราชการสองสามคนทีถT ามหนึTงร้อยคําถามเมืTอเดือนมีนาคมเมษายน
ได้ตดิ ต่อมาก่อนว่า นอกจากจะมา update เรืTองการประชุมวิชาการ(PMCA Forum)
เดือนเมษายน 2560 และพิธพี ระราชทานรางวัล (PMCA Award Ceremony) เดือนตุลาคม2560
แล้ว อยากให้พูดถึงการคัดเลือกครูและพัฒนาครู
Mrs. Chau อธิบายว่า
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ช่วงของการคัดเลือกครู
นักศึกษามหาวิทยาลัยทีผT ลการเรียนดีหนึTงในสามบน มีสทิ ธิสมัครเป็นครู แต่คนทีT
เรียนเก่งอาจเป็นครูทดีT ไี ม่ได้ จะต้องมีการคัดเลือก ฝึ กและทดสอบ จากผูส้ มัครจะ short list มี
การสัมภาษณ์พร้อมทดลองสอน 5 นาที ครูตอ้ งสามารถพูดหน้าห้องหน้ากลุ่มคนได้
หลังจากนันP จะถูกส่งไปอยู่โรงเรียน 6 เดือน ในฐานะครูชวคราวอั
ัT
ตราจ้าง ให้รวู้ ่า
สามารถเป็นครูได้หรือไม่ และตรงความต้องการของโรงเรียนหรือไม่ ช่วงนีPเป็นการตัดเชือก
เพราะต้องตัดสินใจเด็ดขาดทังP สองฝ่าย ไม่ยดื เยืPอ เวลา 6 เดือนนานพอทีจT ะดูว่าใครใช้ได้หรือไม่
จากนันP จะผ่าน Compass Ceremony (ผมได้แสดงรูปเข็มทิศในเรืTองทีเT ขียนเมืTอมา
สิงคโปร์ปี 2559) แจกเข็มทิศเพืTอเตือนใจว่าครูเหมือนเข็มทิศ เข้าสู่การเป็นครู มี pre and in
service training program
ช่วงการเป็นครูฝึกสอน
ฝึกสอน 16 เดือน มีสถาบันและศูนย์(academy and center) หกแห่ง ทํา pre and in
service training ครูทฝีT ึกอยู่โรงเรียน 4 วัน สถาบัน/ศูนย์ 1 วัน นอกจาก Academy of Singapore
Teachers (AST) มีศูนย์ Physical Education and Sports Teacher Academy (PESTA) ,
English Language Institute of Singapore (ELIS), Singapore Teachers Academy of aRTs
(STAR), Malay Language Center of Singapore(MLCS), Umar Pulavar Tamil Language
Center (UPTLC) ตรงนีPกเ็ ห็นความแตกต่างในการช่วยครูสงิ คโปร์ทเีT ริมT สอน กับครูไทยทีเT ริมT
สอน เราไม่มตี วั ช่วยครูไทยเช่นนีP น่าสังเกตทีวT ่ากลไกช่วยครู เป็นของกระทรวงศึกษาธิการผูใ้ ช้
ครู ไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ในประเทศสิงคโปร์ขณะนีP มาเลย์(Bahasa) เป็นภาษาราชการ(official language) ทังP ทีT
พลเมืองไม่ถงึ 10% เป็นมาเลย์ เป็นเหตุผลประวัตศิ าสตร์เพราะประชาชนเดิมของสิงคโปร์เป็น
ชาติพนั ธุ์มาเลย์ ประเทศมีสามภาษาแม่(Mother tongue)คือ อังกฤษ จีน ทมิฬ สถาบันพัฒนา
ครูจงึ มีสถาบันเฉพาะสามภาษา คนสิงคโปร์ต้องใช้ได้สองภาษา เดิมคนสนใจมาเลย์ ขณะนีP
ภาษาหลักเป็นภาษาจีน เพราะ 70%พลเมืองมีเชืPอชาติจนี และการเติบโตของธุรกิจกับโลก
ตะวันออก นอกจากนันP สิงคโปร์มสี ถาบันพัฒนาครูอกี สองสถาบัน คือสถาบันทางศิลปะและ
สถาบันทางกีฬา จะเห็นว่าสิงคโปร์ให้ความสําคัญในการพัฒนาองค์รวมไม่ใช่เฉพาะวิชาการ
เท่านันP
สิงคโปร์เน้นการคัดเลือกคนมาเป็นครู ไม่ใช่เพียงสอนหนังสือได้ คนทีเT ป็นครูต้องเป็น
แบบอย่าง (role model) ต้องมีภาวะผูน้ ํ า(leadership) ต้องมีจติ วิญญาณ-ความเป็นตัวตน
(ethos)ของครู สิงคโปร์ใช้คําว่า ethos บ่อยครังP มากเพืTอพูดถึงครู
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Mrs. Chau, Executive Director of Singapore Teachers กับดิ นสอทีXมอบผู้มาเยีXยม สะท้อน Learning
outcome ทีXต้องการ – Grow towards balance and positivity (เติ บโตอย่างสมดุลย์และสู่สิXงทีXดีงาม,
Immerse in the joy of learning (ดืXมดํากับความสุขในการเรียนรู้, Revitalize and pamper yourself (สด
ชืXน กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา และเอาใจใส่ตวั เอง, Embrace charity and care for others (มีชีวิตเพืXอการ
ให้และเอื‹ออาทรผูอ้ ืXน)

ครูสิงคโปร์จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา มาเรียนวิชาชีพครูกบั National Institute of Education (NIE)
การพัฒนาครูทาํ ร่วมแบบไตรภาคี ระหว่างกระทรวงศึกษาธิ การ โรงเรียน และ NIE สถานภาพทาง
วิชาชีพครูผกู กับความรับผิดชอบ ในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน พื‹นทีXและประเทศ

กลไกน่าสนใจคือการสร้างครูนําหรือ lead teacher
ในแต่ละโรงเรียน ครูมรี ะดับต่างกัน ตังP แต่ระดับต้น จนถึงกูรู/ ครูอาวุโส/มาสเตอร์/
(master teacher)
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ครูทมีT คี วามสามารถสูง ถูกพัฒนาเป็ นครูนําหรือ lead teacher ทังP ประเทศมีจํานวน
ประมาณ 16% ของครู ครูนํานอกจากนํ าในโรงเรียนของตัวเอง แล้วยังดูกลุ่มโรงเรียน (cluster)
ส่วนครูมาสเตอร์จะดูระดับโซนและระดับชาติ
Mrs. Chau ใช้สไลด์ทพีT ูดถึง 21st Century Teacher Outcomes น่าสนใจ ปรกติเรา
เห็น 21st Century Learners โดยปรกติเราจะพูดถึงครูทมีT ีสมรรถนะสูง Competent Professional
แต่สงิ คโปร์ต้องการ
: ผูใ้ ห้การศึกษาทีมT จี ริยธรรม (Ethical Educator)
: ผูเ้ รียนรูอ้ ย่างรังสรรค์-ร่วมสร้าง-ร่วมมือ (Collaborative Learner)
: ผูน้ ําทีเT ปลีTยนตนเอง เปลีTยนนิเวศวิทยาการเรียนรู้ (Transformative Leader)
: ผูส้ ร้างประชาคม
(Community Builder) ทังP กายภาพใน
โรงเรียน สังคมรอบโรงเรียน จนถึงจิต
วิญญานสังคม
ทังP หมด เป็นคําทีหT นักมาก
ส่วนทีX 3
Mrs. Chau ซึTงเป็น
ผูอ้ ํานวยการของ AST บอกว่า
ก) Academy ต้องดูทงั P
Professional Development และ Well being ของครู เมืTอครูเครียด ครูไปหาจิตแพทย์ได้เอง
(self referral) ไม่ต้องมีใครส่งไป แม้แต่ครูใหญ่หรือส่วนกลางก็ไม่รู้
ส่วนกลางก็คอื กระทรวง สิงคโปร์ใช้คําว่า HQ- headquarter (ใช้คํานีP ฟงั แล้วเหมือน
กองบัญชา การทหาร แปลกหูด)ี
สมัยหนึTงจากสถิติ พบว่าครูเครียดมากเดือนเมษายน มาเข้าใจทีหลังว่า เป็นเพราะมีการ
ประเมินผลงานเดือนมีนาคม
ข) เห็นว่าครูต้องจัดการความเครียดให้ได้ มิฉะนันP เป็นครูไม่ได้
ครูต้องจิตสงบ (has peace with oneself) จัดการสถานะการณ์ทีTยากลําบากได้
(managing difficult situation)
ผมเห็นว่าเป็นเรืTองใหม่ทไีT ด้รบั รู้ ผูพ้ ฒ
ั นาครูและบริหารครูไทย ไม่เคยพูดถึงเรืTองนีP เรา
เลยเห็นข่าวครูไทยบางท่าน หยิกเด็กหรือตีเด็กจนชํPา เอาแปรงลบกระดาน แก้วนํP า ปาใส่เด็ก
ครูไทยก็เป็นคน ก็ต้องมีความเครียด แต่เราไม่มกี ลไกช่วยป้องกัน ลด แก้ ความเครียด
ของครู ครูจงึ มาระบายกับเด็ก มาอยู่สงิ คโปร์คงไปไม่รอด
Mrs.Chau เห็นว่า ช่วงฝึกงานหกเดือนก่อนบรรจุ ถ้าดูกนั ใกล้ชิดเพียงพอ ก็จะรูว้ ่าควร
บรรจุหรือไม่ รวมทังP ฝ่ายครูเองก็รู้ว่าใช่อาชีพทีตT ้องการหรือไม่
ครูไทยเมืTอเริมT ชีวติ ครูใหม่ อาจมีฉันทะ ครูมกี ารฝึกระดับหนึTง แต่เทียบกับสิงคโปร์ ผม
เห็นว่าห่างไกลมาก ตัวอย่างเช่น
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ก) ขาดการเตรียมความพร้อม ให้รบั สถานะการณ์ยาก มีตวั ช่วยเช่นจิตแพทย์
ข) ไม่มหี น่วยงานเช่นAST ดูแล ถ้าครูไทยไปอยู่ในโรงเรียนทีดT ี มีผบู้ ริหารดี ก็มกี าร
ดูแลสอนงาน สอนชีวติ หลายพืนP ทีT ครูไทยเหมือนถูกโยนลงนํPา ให้ว่ายนํPาเอง หรือว่ายนํPา
ท่ามกลางจรเข้
ค) ไม่มกี ลไกกลางตามไปพัฒนาอย่างเป็ นระบบ เฉพาะบุคคล ครูสงิ คโปร์มแี ผนการ
พัฒนาอาชีพเฉพาะคน (Personalized Professional Development Plan) ใช้หลายกลไก ส่วนการ
พัฒนาครูไทยใช้กลไกอบรมเป็นหลัก สอนทิศทางเดียว ทําเหมือนกันหมด (One size fits all)
ฟงั สิงคโปร์แล้ว ผมพอมองออกว่าทําไมการศึกษาของสิงคโปร์จงึ มีoutcomeดีกว่าไทย
อย่างน้อยสิงคโปร์เริมT ด้วยคนทีฉT ลาด ถูกคัดและพัฒนาอย่างเข้มข้น จริงจังในการดูแล
สนับสนุนอย่างใกล้ชดิ
Mrs. Chau บอกต่อไปว่า
1) HQ เป็นผูเ้ ลือกครูไปลงโรงเรียน ไม่ได้ดูแต่ผลการเรียน ใช้การสัมภาษณ์ การฝึกงาน
การสังเกตอย่างเข้มข้น
ครูสงิ คโปร์ต้องทําให้โรงเรียนเข้มแข็งขึนP มากกว่าไปสอนวิชา
ในขณะทีไT ทยเรา ครูเลือกโรงเรียนทีจT ะไปทํางาน หลายกรณีไม่มกี ารพิจารณาหรือไม่
สามารถพิจารณาได้อย่างลึกซึPงเพียงพอ ว่าโรงเรียนจะดีขนPึ เพราะบรรจุครูไปทํางานหรือไม่ ดูได้
เพียงการขาดแคลนครู ครูได้ยา้ ยไปใกล้บ้าน
สรุปว่าประเทศไทยเราไม่ได้เอาผลทีจT ะเกิดกับนักเรียนเป็นทีตT งั P เราเอาครูเป็นตัวตังP
ในกรณีของไทย เขตการศึกษาทีเT ป็นผูต้ ดั สินใจ เกือบไม่มขี อ้ มูลเชิงลึกแบบHQ ของ
สิงคโปร์เลย
2) การเลืTอนระดับครู นอกจากดูผลงานและความสามารถแล้ว ยังต้องดู Current
Estimated Potential -CEP
CEP เป็นของใหม่ทผีT มมารับรูเ้ กีTยวกับสิงคโปร์ คือมีการดูว่าจากเวลานันP ไปจนครู
เกษียณ มีศกั ยภาพทีเT ห็นว่าจะทําอะไรได้ ในสภาพการและโจทย์อนาคต
แสดงว่าสิงคโปร์มองว่าการเลืTอนระดับคน ไม่ใช่การตอบแทนคน แต่เป็นการสกรีนคน
ไปทํางานในอนาคตทีT HQ ต้องการ ทีพT อมองเห็น หรือแม้แต่อนาคตทีไT ม่แน่นอน
CEPเป็นสิงT ทีนT ่าศึกษาเพราะเป็นดัชนีของการเลือกคนเพืTออนาคต
ไทยเราทุกทีT เลืTอนระดับเพราะผลงานในอดีต ไม่ใช่เพราะมีศกั ยภาพทีจT ะทํางานใน
อนาคต
3) สิงคโปร์ไม่ rank โรงเรียน เพราะสังคมได้ภาพทีไT ม่ครบของการศึกษา พ่อแม่ สังคม
และสาธารณะอาจกดดันลูกไปในทางทีผT ดิ ฟงั แล้วนึกถึงเมืองไทย ทีT
ในสังคมไทย คนกลุ่มหนึTง rank โรงเรียนตังP แต่ประถมมัธยมต้น มัธยมปลาย ด้วย
คะแนนโอเนท จนกระทังผลการสอบเข้
T
ามหาวิทยาลัย เด็กเลยต้องเรียนวิชาอย่างเดียว ครูตอ้ ง
สอนอย่างเดียว, ไม่เกิด learning outcome ทีบT ่นกันว่าเด็กไทยขาดไป โดยเฉพาะ 21st Century
Skills
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นอกจากนันP ยังกดดันสร้างค่านิยมว่า นักเรียนต้องเรียนสายวิชาการเท่านันP ไม่ว่าเด็กจะ
พร้อมหรือไม่
ทังP พ่อแม่ทงั P โรงเรียนผลักดันให้เรียนหนังสืออย่างเดียว เรียนแต่วชิ าการอย่างเดียว ไม่
ค่อยรูว้ ชิ าชีพ วิชาคน
เป็นอวิชาทียT งิT ใหญ่ เป็นการสะกดจิตหมู่ ทําให้การศึกษาไทยของโรงเรียน การเลีPยงดู
เด็กของพ่อแม่ ไม่ตอบโจทย์เด็กทีมT สี มรรถนะหลากหลาย ไม่ตอบโจทย์สงั คมทีหT ลากหลายมีพล
วัตร
สุดท้าย Mrs. Chau บอกว่าขอให้มูลนิธเิ ห็นใจและเข้าใจทีเT ชิญครูรางวัลพระราชทานสอง
คนไปพบเอกอัครราชทูตวันพุธ กระทรวงขอว่าครูสงิ คโปร์จะไม่ออกนอกโรงเรียนในชัวโมงเรี
T
ยน
และนอกประเทศในเวลาเปิดเรียน เพราะครูต้องทิPงชันP เรียน เพืTอนครูต้องรับภาระแทน
ฟงั แล้ว เลยเห็นความต่างอันยิงT ใหญ่อกี ประการหนีTงในการศึกษาสองประเทศ
ประเทศไทยเรา ครูออกจากโรงเรียนในเวลาเรียนได้ไม่ยากนัก เราได้รบั รู้ว่าครูไป
ราชการกระทรวง ไปฝึ กอบรม ไปทํางานอืTนของรัฐบาลทีไT ม่เกีTยวกับการเรียนการสอน รวมทังP ไป
ต่างประเทศกันหน้าตาเฉยหลายวันในช่วงเปิ ดเทอม
Amazing Singapore. Amazing Thailand.
ตอนทีX 4
Anderson Primary School
ครูสะรับจิต คอร์ (Sarajeeb Kaur) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสงิ คโปร์ท่านทีสT อง
ทํางานทีนT ีT เมืTอไปถึงโรงเรียน ครูใหญ่ Mrs. Tan Wei Pin รอรับอยู่ พร้อมกับผูช้ ่วยครูใหญ่สอง
คน (วิชาการและบริหาร) พร้อมทังP หัวหน้าธุรการ
โรงเรียนนีเP มืTอเริมT ตังP เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับนักเรียนหญิงจีนเมืTอ 2503 ต่อมา
รวมโรงเรียนสามแห่งในพืนP ทีเT ข้าด้วยกัน คือ Ang Mo Kio North Primary, Hongdao Primary
และ Lihua Primary ปจั จุบนั เป็นโรงเรียนประสม สอนชันP ป.1-6 มีนักเรียน 1,300 คน 28 ห้อง
มีครูใหญ่ 1 คน ผูช้ ่วยครูใหญ่ 2 คน ครู 92 คน เจ้าหน้าทีสT นับสนุน 12 คน
ได้พาเดินดูโรงเรียน มี vision- mission statementรวมทังP คุณค่าทีโT รงเรียนมี เขียนไว้
ชัดเจนตังP แต่ทางเข้า
ครูใหญ่อธิบายอย่างมีconviction เรืTอง beliefs, vision, mission, value
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เก่งมาก

ทัง‹ Vision, Mission และ Values ของโรงเรียนสิ งคโปร์ ไม่เห็นบอกว่าต้องติ ดระดับโลก ต้อง

ครูใหญ่เห็นผมยิPมๆ เมืTอเห็นตัวอักษรย่อแสดงของคุณค่าของโรงเรียนนีPคอื SPQR –
Service, Passion, Quest, Respect, ตัวย่อเหมือนคําขวัญโรมโบราณ Senatus Populus Que
Romanusa - The Senate and the People of Rome.
ครูใหญ่บอกว่าโรงเรียนประถมเรียนวิชาทีสT อบ(examinable) 4 วิชา (และเป็นหลักฐาน)
คือ เลข วิทยาศาสตร์ ภาษา อังกฤษ ภาษาแม่ (จีน, ทมิฬ, บาฮาสา) วิชาอืTนเรียน แต่ไม่สอบ
โรงเรียนนีPเน้นนวัตกรรมเชิงหลักสูตรสามเรืTอง ได้เงินจากรัฐบาลมาทําการเรียนการสอน
นวัตกรรมนีP เพืTอสร้างทักษะศตวรรษทีT 21 ได้แก่ ศิลปะ (Arts integrated modules (Teaching
Through the Arts Programme), คุณค่า Values Education Programme (7 Habits of Highly
Effective People) และไอที (ICT-based module)
- 12 -

โรงเรียนมีโปรแกรมทีเT ด่น – Learning For Life Programme สองโปรแกรมคือ
โปรแกรมศิลปะการแสดงและดนตรี (VIVACE) และโปรแกรมกีฬาและoutdoor education
(ALIVE)

แนวคิดโปรแกรม Learning For Life Programme ด้านกีฬา – ALIVE และศิ ลปะ- VIVACE
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ผมชอบแนวคิดทีวT ่า การเรียนรู้ควรมี outcome หลายระดับ และนักเรียนมีส่วนร่วม(และ
พบตัวตน)ได้หลากลหายเช่น
: การเรียนรูส้ ร้างความสนุกสําหรับทุกคน (Enjoy by all), การค้นหาให้ลกึ ขึนP สําหรับบาง
คน (Explore for some), ความเป็นเลิศสําหรับบางคน (Excel for few),
: นักเรียนมีส่วนร่วมและพบตัวตนระดับ ownership, craftsmanship, leadership
ครูใหญ่พาดูพนืP ทีกT จิ กรรมของนักเรียนทังP สนามกีฬากลางแจ้ง, สนามในร่ม, Dance
studio, ห้องแสดง, ห้องซ้อมดนตรี
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ห้องซ้อมดนตรี

สนามกีฬาในร่ม

รูปซ้าย Dance Studio รูปขวา SPQR – Service, Passion, Quest, Respect ของโรงเรียน ทีXไม่ใช่
SPQR ของโรมโบราณ

จากการอธิบายของครูใหญ่และการดูสถานทีT เห็นว่าสิงคโปร์พยายามสร้างการศึกษาทีT
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางได้ชดั เจน พัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะสุนทรียะและสุขภาพอนามัย
เด็กสิงคโปร์จงึ ไม่ใช่หวั โตเพราะไม่เรียนแต่หนังสือและเรืTองวิชาการ
กระบวนการทีทT ําครบวงจรเห็นได้ตงั P แต่มหี กสถาบันและศูนย์ช่วยพัฒนาครูและกลไก
รวมถึงด้านภาษา กีฬา และศิลปะ ตามทีทT ราบตอนเช้าจาก Mrs. Chau, Executive Director of
Academy of Singapore Teachers ถ่ายทอดออกมาเป็นโปรแกรมในโรงเรียน (ALIVE,
VIVACE) และพืนP ทีเT ช่น สนามกีฬากลางแจ้ง, สนามในร่ม, Dance studio, ห้องแสดง, ห้องซ้อม
ดนตรี ซึTงได้งบประมาณจากรัฐทังP งบลงทุนและงบกิจกรรม
แม้เด็กสิงคโปร์เครียดเพราะการเรียนวิชาการเข้มข้น ตามทีรT บั รู้มา แต่เด็กสิงคโปร์ถูก
พัฒนาศักยภาพด้านอืTนควบคู่ไป ทังP ดนตรี ศิลปะและกีฬา ซึTงทําให้เป็นมนุษย์ทรีT รู้ อบ เหนือ
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จากนันP ดนตรี ศิลปะและกีฬา เป็ นกลไกความเครียด(escape valve) ในชีวติ ของมนุษย์เมืTอใช้ชวี ติ
จริงในโลกของงาน
ในประเทศไทย ผมยังไม่เห็นโรงเรียนรัฐและเอกชนไทยทีมT แี นวคิดและจัดได้แบบนีP แต่
อาจจะมีในโรงเรียนนานาชาติเพราะเคยอ่านพบในเอกสารประชาสัมพันธ์ แต่ไม่เคยเห็นของจริง
เราคงต้องมาทบทวนการจัดการศึกษาไทยว่า เรามีแนวสร้างเด็กหัวโตเพืTอเรียนและ
เพราะเรียนเท่านันP หรือการศึกษาเราจะพัฒนาเด็กไทยให้เต็มตามศักยภาพ พ่อแม่และสังคม
คาดหวังเพียงโรงเรียนมีหน้าทีสT อนหนังสือเพืTอให้ได้คะแนนดี เพืTอให้เรียนสูงขึนP จนได้ปริญญา
แต่กเ็ ห็นว่าเป็นทางตันสําหรับคนจํานวนมากของสังคม และของเด็กเอง

รูปซ้ายมือ ครู Sarabjeed Kaur รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรีสิงคโปร์ 2560
รูปกลาง คนซ้าย ครู Lim Ai-Lian (2558) ขวามือ ครู Sarabjeeb Kaur ครูใหญ่ – Mrs. Tan คนทีXสองจาก
ขวา

ครูสะรับจิต คอร์ ทีไT ด้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นชาวซิกส์ คุณแม่มาจากพาหุรดั
ั T ยงั อยู่ทพีT าหุรดั สอนหนังสือมา 16 ปี
ประเทศไทย พีนT ้องฝงแม่
เริมT จากการมีลูกชายเล็กสองคน เลีPยงลูกเต็มเวลา ทํางานบางเวลา ในโรงเรียนหญิงทีไT ป
สอน มีเด็กมีปญั หาร้อยแปด คิดว่าทําอย่างไรครูจงึ จะเป็นทีวT างใจและยอมรับของเด็ก จึงจะช่วย
เด็กให้หลุดจากปญั หาได้
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สไลด์บรรยายของครูสะรับจิต อธิ บายหลักการทํางาน การสร้างกลุ่มครูเพืXอทํา Formative Assessment

สไลด์บรรยายของครูสะรับจิต อธิ บายสิX งทีXครูทาํ ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน

ครูสะรับจิตบรรยายเรืTองชีวติ ครู หลักการทํางาน ครูเชืTอว่าเด็กทุกคนเรียนรูไ้ ด้ ต้องทํา
ความเชืTอให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้จริง(Transforming beliefs into actions)
ขณะนีPครูสะรับจิตเป็นครูนํา (lead teacher) งานทีทT ําคือ
: ขับเคลืTอนการพัฒนาอาชีพครู (Professional Development -PD) และเป็นmentor ของ
ครู
: Teaching and learning ในระบบ Formative assessment
: หลักการสอนแบบ Appreciative inquiry
: นวัตกรรมในการเรียนการสอน อาทิ นํ าวิทยาศาสตร์เข้าสู่วชิ าภาษาอังกฤษในประถม
หนึTงและสอง
นอกโรงเรียนAnderson Primary ครูสะรับจีบ ช่วยสร้างเครือข่ายด้านformative
assessment
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สไลด์บรรยายของครูสะรับจิต อธิ บายการสร้างชุมชนการเรียนรู้เพืXอทํา Formative Assessment จะเห็น
ว่า lead teacher ของสิ งคโปร์ มีหน้ าทีXและความรับผิดชอบในการพัฒนาครูภายในโรงเรียนเดียวกัน และ
โรงเรียนอืXน

สไลด์จบคําบรรยายของครูสะรับจิต

วันพุธทีX 28 มิ ถนุ ายน 2560
ตอนทีX 5
สถานเอกอัครราชทูตไทย
วันนีPมนี ัดสามนัดคือ พบท่านเอกอัครราชทูตไทย พบนักธุรกิจไทยในสิงคโปร์ และพบ
สืTอสิงคโปร์
ได้พบท่านเอกอัครราชทูต- ธงชัย ชาสวัสดิ d, อัครราชทูต- ชัยวัฒน์ ศิรวิ ฒ
ั น์ เคยได้พบ
้
ท่านเอกอัครราชทูตมาแล้วเมืTอปี 2559 เลยไม่ต้องเล่าเรืTองรางวัลสมเด็จเจ้าฟามหาจักรี
เพียงแต่update เรืTองการประชุมวิชาการเมืTอเดือนเมษายน 2569 และกําหนดการพระราชทาน
รางวัลเดือนตุลาคม 2560
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รูปถ่ายกับท่านเอกอัครราชทูตไทย- ธงชัย ชาสวัสดิ– และโมเดลสถานทูต ทีXมีกาํ ลังก่อสร้างศาลาไทย

มีการแลกเปลีTยนข้อมูลและความคิดหลายประเด็น
1. สิงคโปร์มคี วามชัดเจนเรืTองเป้าหมายประเทศ สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบาย
และกลไกการจัดการคน/ ทรัพยากรมนุษย์
ประเทศไทยเรามีคําใหญ่ๆเช่น 4.0, EEC รวมทังP เมกาโปรเจ้คเช่น รถไฟความเร็วสูง
ไทยจีน 169 พันล้านบาท
เราพูดตามๆกันทัวประเทศทั
T
งP 4.0และ EEC แต่ความชัดเจนในหมู่คนส่วนใหญ่ยงั ไม่ดี
ทังP คําใหญ่ 4.0 และ EEC พูดกันเรืTองโครงสร้างพืนP ฐาน การลงทุน มิตเิ ศรษฐกิจ มิตเิ ทคโนโลยี
มิตกิ ารสร้างคนไม่ได้พูดถึงมากนัก
2. สิงคโปร์ใช้กระทรวงทรัพยากรมนุ ษย์ ไม่ใช่กระทรวงแรงงานในการวางแผน เดินงาน
กํากับ ติดตาม
สิงคโปร์ผลักคนไปสายวิชาชีพสายอาชีพมาก คนทํางานทีสT ่วนใหญ่เป็นสายวิชาชีพ,
แรงงาน ตามทีผT มเล่าเมืTอปีทแีT ล้ว
สร้างทังP ทหาร(สัญญาบัตร นายสิบ), คนเก่งมากหัวกระทิ (elite)เป็นทหารสัญยาบัตร
เด็กหนุ่มทุกคนต้องเกณฑ์ทหาร (เด็กผูช้ ายสิงคโปร์จงึ ท่าทางแข็งขัน สมาร์ท) รัฐจะแยกว่าใครไป
เป็นนายสิบ ใครไปเป็นสัญญาบัตร ทหารต่างระดับมีภาระทางสังคมต่างกัน แต่ได้รบั การยกย่อง
พอกัน สิงคโปร์สร้างทหารยุคดิจติ ลั
ทหารระดับมันสมองสิงคโปร์อายุ 45 ปี ก็ให้เลิกเป็นทหาร เกษียณไปเป็นมันสมองต่อใน
ภาครัฐบาลหรือเอกชน
ในประเทศไทย เด็กไทยทีดT อ้ ยโอกาสจํานวนมากถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหาร ไทยจึงได้คน
หนุ่มทีไT ม่อยากเป็นทหาร ไปเป็นทหาร
3. ความลึกซึPงในการจัดการท่องเทียT ว ประเทศทีไT ม่มที รัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ
ประวัตศิ าสตร์ สามารถคิดเรืTอง ทําเรืTองขายได้เช่น Garden by the Bay ทีปT ลูกดอกไม้ต้นไม้ได้
ทุกภูมอิ ากาศทัวโลก
T
สิงคโปร์ไม่ต้องประกาศว่าเป็นศูนย์/ฮับการท่องเทียT ว ไม่มมี รดกวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ แต่คนมาเทียT วมาก ผมเห็นว่าไทยอาจคิดไม่ได้ทนั ไม่ลกึ ซึPง ตังP แต่เดินเข้า
สนามบินชางงี เช่นตัวอย่างโฆษณาทีผT มส่งไปให้ดูวนั แรก และจะพูดต่อตอนท้าย
ท่านเอกอัครราชทูตอยากให้ไทยมาเรียนรูแ้ นวคิดของสิงคโปร์
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ผมเห็นว่าการเรียนรูว้ ธิ คี ิดวิธที ํางานของคน มีความสําคัญตังP แต่เล่าเรืTองหนึTงร้อยคําถาม
จากสิงคโปร์มาแล้ว
เวลาคนไทยไปต่างประเทศ มักจะไปดูด้วยตา(เรียกว่าดูดว้ ยตาเนืPอ ในภาษาพระ)
ไม่ได้ใช้ตาสมองเท่าใด เวลาหมดกับการซืPอของ ถ่ายรูป หรือเซลฟีT แล้วก็จบ คนของรัฐไทยไป
ดูงานก็แฝงไว้กบั การไปเทียT ว จนรัฐบาลต้องห้าม
4. อีกหนึTงตัวอย่างการขายอย่างลึกซึPงคือ การให้มกี ารติดตรา Michelin กับร้านอาหาร
ทัวไป
T ไม่ต้องเป็นภัตตาคารหรูราคาแพง ถ้าร้านขายอาหารริมถนนได้ตรา Michelin นักท่องเทียT ว
ก็อนุมาณได้ว่าร้านอาหารทังP เกาะสะอาด อร่อย มีคุณภาพ
5. รัฐบาลกําลังสร้างรถไฟความเร็วสูงมาเลเซีย-สิงคโปร์ ใช้เวลาชัวโมงครึ
T
งT เดินทางโดย
เครืTองบินบินใช้เวลาสีสT ิบห้านาที ถ้ารวมเวลาก่อนบินและหลังบินจะนานกว่าเดินทางโดยรถไฟ
รัฐกําลังเวนคืนสนามกอลฟเอกชนเป็นทีตT งั P เทอมินัลรถไฟความเร็วสูงด้านสิงคโปร์ การ
ก่อสร้างทีใT หญ่ๆในสิงคโปร์ ไม่มกี ารเคลืTอนไหวจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)ในสิงคโปร์
เพราะรัฐบาลไม่ยอมให้มNี GOเสรี นอกจากองค์กรระหว่างประเทศทีชT ดั เจนเช่น กาชาดระหว่าง
ประเทศ
ได้แลกเปลีTยนความเห็นกเรืTองการเติบโตแพร่พนั ธุ์ (proliferation) ของNGO NGO
สายสแกนดิเนเวีย คนทีมT เี งิน มีความเชืTอ มีconviction ได้ใช้ tax incentive ทีรT ฐั ให้NGO
ผลักดันความคิดความเชืTอโดยให้เงินNGO ส่วน NGOสายอเมริกา อาจใช้องค์กรความมั Tนคงของ
รัฐ, และกลุ่ม hedge fund ให้เงิน NGO
รัฐบาลไทยแต่ไหนแต่ไร ไม่ชอบ NGO (อ้างว่าไม่มแี นวคิด หรือจุดยืนของตนเอง) แต่
รัฐไม่หาแนวทางให้ NGO ไทย ทําโจทย์ไทย ด้วยเงินของไทย สิงT ทีเT ราเห็นและไม่ชอบคือ
องค์กรไทยจํานวนหนึTงต้องทําโจทย์ไทยด้วยมโนทัศน์ฝรังT ทําด้วยเงินฝรังT
การพบกลุ่มธุรกิ จไทยในสิ งคโปร์
ตังP แต่ตงั P มูลนิธใิ นปี 2557 มูลนิธมิ คี ณะกรรมการด้าน Social Engagement ทีมT ผี แู้ ทน
ภาคเอกชนและสังคม
การสนับสนุนของเอกชนไทยต่องานภาคสังคม ส่วนมากจะอยู่ในรูปบริจาค(donation)
เกิดภาพทีดT ใี นสังคม ค่าใช้จ่ายอาจหักภาษีได้ ในช่วงหลังเป็นกลไก Corporate Social
Responsibility - CSR
ขณะนีPมูลนิธเิ ริมT เจรจากับนักธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยการประสานงานของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยและคณะกรรมการด้าน Social Engagement การไปพบนักธุรกิจไทยใน
สิงคโปร์ครังP นีP ท่านทูตกฤษฎา เปีTยมพงษ์ศานต์ อดีตทูตไทยประจําWTO ได้เดินทางไปด้วย
ปจั จุบนั ทูตกฤษฎาทํางานอยู่กบั สภาหอการค้าไทย
กลุ่มนักธุรกิจไทยทีไT ด้พบมาจาก Thai Bev ซึTงมีธุรกิจหลากหลายทังP เบียร์ นํPาดืTม
โรงแรม ธุรกิจก่อสร้าง ฯ นักธุรกิจไทยมีความเห็นว่าถ้าครูไทยและคนไทยได้มาสิงคโปร์ เห็น
ธุรกิจกลุ่มนีP จะเห็นบทบาทของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ เข้าใจ DNA ของสิงคโปร์ (คําพูด
ของชาวสิงคโปร์ทดีT ูแล Thai Bev ทีนT ีT)
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ทูตกฤษฎาอยากเห็นการทํางานของภาคธุรกิจกับมูลนิธิ ช่วยทําความเข้าใจเรืTองความ
เป็นเลิศในมิตติ ่างๆ ช่วยลดช่องว่าง สร้าง Social and economic movement ในการทํางาน
มากกว่าทําเป็นมหกรรม

หนังสือ Good Student Make Good Eunuchs
Ex-EDB Chairman Philip Yeo On The Flaws Of Our Civil Service

ผมสนใจการพัฒนาประเทศสิงคโปร์จากมุมของการได้ผนู้ ําทีฉT ลาด ซืTอสัตย์ อุทศิ ตน
เป็นคนดี มีคุณภาพสูง ผมได้อ่านผ่านตาสาระของหนังสือเล่มหนึTงออกมาเมืTอต้นปี 2560 หนังสือ
เล่มนีสP ร้างความฮือฮาในสิงคโปร์ เขียนโดย Philip Yeo – ฟิลปิ เยียว ซึTงเคยดํารงตําแหน่ง
Chairman, Economic Development Board-EDB ของสิงคโปร์ เป็นองค์กรทีเT ทียบเท่าสํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีบทบาทสูงในการขับเคลืTอนประเทศ ส่วนตัวฟิลปิ เยียว
เองมีอทิ ธิพลทางความคิดในสิงคโปร์ มีบทบาทสําคัญขับเคลืTอนการพัฒนากําลังทหาร เศรษฐกิจ
และการแพทย์ของสิงคโปร์ ได้รบั การยอมรับสูง
ฟิลปิ เยียว ได้เขียนหนังสือ Neither Civil Nor Servant – ไม่ใช่ทงั ‹ พลเมืองดี และ
ไม่ใช่คนรับใช้ ชืTอหนังสือเล่นคําจากคําว่า “Civil Servant - ข้าราชการ” ฟิลปิ เยียว พูดถึง
ประสบการณ์ทํางานกับรัฐบาลและข้าราชการ มีขอ้ สรุปทีอT อกมาแรงเกีTยวกับข้าราชการสิงคโปร์
ปจั จุบนั โดยประโยคทีวT ่า Good Students Make Good Eunuchs - คนทีXเชืXอฟังดีคนว่านอน
สอนง่าย จะเป็ นคนทีXไร้สมรรถนะ (นักเรียนดีเหมาะทีXเป็ นขันทีทีXดี)
มีประเด็นสําคัญทีฟT ิลปิ เยียว สรุปไว้ว่า
1. I Don’t Believe People Can Change ผมไม่เชืXอว่าคนเปลีXยนได้
ฟิลปิ เยียว มีความรู้สกึ เดียวกับโก๊ะ เคง สวี (Goh Keng Swee) ซึTงเป็นผูส้ ร้างสิงคโปร์
มาควบคู่กบั ประธานาธิบดีลกี วนยู ทังP คู่ไม่เชืTอว่า ลึกๆแล้วคนจะเปลีTยนได้ ดังนันP เพืTอเปลีTยน
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องค์กร จําเป็นต้องเปลีTยนคนเก่าออกไป หมายความว่าถ้าจําเป็ นต้องเอาผูบ้ ริหารทุกคนออก เขา
ก็จะทํา
2. Do Not Be A Eunuch อย่าเป็ นขันที (คนไร้สมรรถภาพ)
ฟิลปิ เยียว วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรทัวไปว่
T าเหมือนปิรามิด ประกอบด้วยคนสาม
ประเภท จักรพรรดิ(หรือเจ้านาย)นั Tงอยู่บนสุด คนทํางานอยู่ด้านล่าง และขันทีอยู่ระหว่างกลาง
ขันทีในความหมายของฟิลปิ เยียว คือพวกคนทีไT ม่ทําอะไร นอกจากเหลาดินสอ (pencil
pushing) ร่อนกระดาษไปมา( paper shuffling) ขันทีไม่เข้าใจว่าคนทํางานกําลังทําอะไร
พวกขันทีเป็นคนทีTคอยห้อมล้อมเจ้านาย ให้เจ้านายเห็นหน้า เป็นคนทีสT ร้างความไม่
พอใจให้คนทํางาน ฟิลปิ เยียวพูดถึง “โรคขันที- Eunuch disease” ว่าเป็นเนืPอร้ายขององค์กร
แบบปิรามิด
3. The Best Organization Structure Is Flat โครงสร้างองค์กรแบบราบดีทีXสุด
ฟิลปิ เยียว ไม่ได้โทษขันทีอย่างเดียว แต่เห็นว่าโครงสร้างองค์กรแบบปิรามิดมีจุดอ่อน
ในฐานะผูน้ ําองค์กร ผูน้ ําต้องเห็นและรูจ้ กั คนทํางานด้วยตนเอง ไม่ใช่ผ่านขันทีหรือคน
ั
กลาง ปญหาของคนกลางคือ คนกลางมักซ่อนตัวอยู่ในการประชุม (หมายความว่าไม่ทํางานจริง
อยู่แต่ในห้องประชุม) และหมกมุ่นกับการนําเสนอสไลด์ให้ผูบ้ ริหารทราบ คนกลางหรือขันทีจงึ
สร้างขันP ตอนทีไT ม่จําเป็นในเรืTองทีผT นู้ ําควรรับรูโ้ ดยตรงจากคนทํางาน
ฟิลปิ เยียว จะแนะนําให้ CEO และข้าราชการระดับสูง ไปดูแลบริษทั และหน่วยงานของ
ตนเองโดยตรง และใช้เวลากับคนทํางานด้วย
4. If You Cannot Tell Me In One Page Or In Five Minutes, It Means You Have No
Clarity Of Thought. ถ้าเขียนอธิ บายไม่ได้ภายในหนึX งหน้ า แสดงว่าคุณไม่เข้าใจชัดเจน
ฟิลปิ เยียว เห็นต่อไปว่ากว่าจะเป็นผูน้ ํา ต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่าง การมีงาน
กระดาษมากมายเป็นปญั หาของทุกประเทศ แต่คนก็ว่าโทษระบบการรายงานยุ่งยากซับซ้อน
คนลืมไปว่าคนทีรT บั ผิดชอบองค์กร อ่านเอกสารได้เอง เอกสารไม่ต้องผ่านหลายโต๊ะกว่า
จะถึงผูน้ ํา
ฟิลปิ เยียว ยกคําพูดของโก๊ะ เคง สวี ว่า ถ้าไม่สามารถเขียนเอกสารด้วยภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายๆ เขียนเพียงหนึTงหน้า เป็นการเสียเวลา สูเ้ อาเวลาไปฟงั “นิทานเรืTองเล่าของยาย grandmother’s story” ดีกว่า
5. There Must Be A Mix Of Obedient Kids And Troublemakers ต้องมีทงั ‹ เด็ก
เรียบร้อยและเด็กทีXสร้างปัญหา
องค์กรต้องสร้างสมดุลย์ระหว่างเสถียรภาพและความสับสนอลหม่าน (turmoil) ในความ
สับสน จะเกิดคนทีนT อกคอก-ทวนกระแส (maverick) ทีคT ดิ และทําต่างจากคนอืTน เกิดผูน้ ํา
ฟิลปิ เยียว คิดว่าถ้าองค์กรปราศจากความสับสน จะน่าเบืTอหน่ าย คนทีซT Tอื ตรงและน่า
เคารพนับถือเป็นเหมือนเด็กเชืTอฟงั ว่านอนสอนง่าย มีศกั ยภาพทีจT ะเป็นขันทีทดีT ี แต่กลุ่มคนนีPกไ็ ม่
สร้างคนทวนกระแส เกิดผูน้ ํา
ฟิลปิ เยียว เล่าว่าตนเองเป็นเด็กทีมT ปี ญั หาในโรงเรียน ชอบส่งเสียงดังเมืTอทํางานเสร็จ
ถูกทําโทษให้ยนื หน้ากระดานดํา
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6. Be Leaders, Not Administrators เป็ นผู้นํา ไม่ใช่เป็ นผู้บริหาร
ฟิลปิ เยียว มองสภาพรัฐสภาสิงคโปร์ในปจั จุบนั เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาทําตัวเป็นคน
จัดการ มากกว่าผูน้ ํา รัฐมนตรีทําตนเองให้มงี านหนักเพราะรัฐมนตรีดูทุกเรืTองรายวัน ในขณะทีT
เรืTองเหล่านีPจดั การได้ดว้ ยผู้บริหารองค์กรระดับล่าง
การทํางานแบบนีPส่งผลทางลบต่อนักบริหารและปลัดกระทรวง (permanent secretary)
ฟิลปิ เยียว เรียกปลัดกระทรวงสมัยปจั จุบนั ว่าเป็น temporary secretaries เพราะไม่มี
ประสบการณ์มากเหมือน permanent secretary สมัยก่อน เปลีTยนตําแหน่งปลัดกระทรวงเกือบ
ทุกปี
7. Take A Page From The “Old Guards” เอาตัวอย่างจากคนรุ่นสร้างสิ งค์โปร์
ฟิลป เยียว เห็นว่าผูน้ ําสิงคโปร์รุ่นแรกเป็นมนุษย์ทหีT าได้ยาก เป็นนักการเมืองทีสT ร้าง
ประเทศจากความไม่มี ไม่หมกมุ่นรายละเอียด เรืTองหยุมหยิมเล็กน้อย
ผูน้ ํารุ่นแรกนีผP ลักดันขับเคลืTอนงานให้สําเร็จไม่ว่าอะไรจะเกิดขึนP ทําให้เกิดการลงทุน
สร้างงาน สร้างกองทัพป้องกันประเทศ ในยุคสร้างประเทศ การตัดสินใจใช้ความเชืTอใจ ไม่ต้อง
โลเลมองหาทางเลือกอืTน (หรือพูดในสํานวนอังกฤษว่า on the other hand) เพราะเมืTอตัดสินใจ
แล้วต้องไม่พูดซํPาอีก
ผูน้ ําประเทศสิงคโปร์รุ่นแรกวาดภาพใหญ่ภาพรวมให้ทุกคนรับรู้ และให้ภาคส่วนต่างๆทีT
มีหน้าทีรT บั ผิดชอบ ทํางานต่อ เติมภาพเล็กและรายละเอียดให้สมบูรณ์
8. Singaporeans Should Think About What’s Next คนสิ งคโปร์ต้องถามถึงสิX งทีX
จะเกิ ดในอนาคต
ถ้าคนสิงคโปร์จะโดดเด่นในเวทีโลก ต้องไม่รอให้คนเก่งกาจบางคนนําเราไป
ผูน้ ําสิงคโปร์รุ่นปจั จุบนั และคนสิงคโปร์รุ่นอนาคต ต้องมีบทบาทเพืTอหาทิศทางใหม่ทีT
ประเทศจะได้ประโยชน์และเป็นผูน้ ํา เพืTอสร้างงานทีดT ี งานทียT ั Tงยืน
กิจกรรมใหญ่ๆเช่นการแข่งรถฟอร์มูล่าวัน(ซึTงสิงคโปร์จดั แข่งขัน) สร้างงานชัวคราว
T
ซึTง
จะหายไปเมืTอคนมาดูกลับบ้านไปแล้ว เราต้องสร้างอุตสาหกรรมทีทT ํางานทุกวัน
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พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ สิงคโปร์ –Exhibition on History of Singapore

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สิงคโปร์

Abraham Orteliu

แผนทีX Theatrum Orbis Terrarum (Theatre of the World ) 1570 ถือกันว่าเป็ นแผนทีXสมัยใหม่ชิ‹นแรก
จัดทํา 50 ปี หลังการเดิ นเรืXอรอบโลกของ Ferdinand Magellan

เมืTอไปต่างประเทศ ผมชอบไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์และหอศิลปะถ้ามีเวลา ซึTงเป็นแหล่งเรียนรูท้ ีT
สําคัญโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของบ้านเมืองทีพT ฒ
ั นา บ้านเราก็เรียกร้องกันให้มมี ากขึนP ครังP นีP
ได้ไปพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติสงิ คโปร์ มีนิทรรศการใหม่จดั เรืTองประวัตขิ องสิงคโปร์ สามารถแบ่งได้
เป็นสีชT ่วงเวลา ข้อมูลและรูปทีปT รากฏในหนังสือนีP ผมนํามาจากนิทรรศการ เอกสาร “เกาะปีนัง
เทมาเสก สิงหปุระ” เขียนโดยอาจารย์สุธาสินี บุญเกิด สถาบันมนุษยวิทยาสิรนิ ธร และวิกพิ เี ดีย
สามารถแบ่งช่วงประวัตศิ าสตร์(ตามนิทรรศการ) ได้ดงั นีP
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ช่วงแรก –Singapura สิ งหปุระ เทมาเสก (ค.ศ.1299-1818 หรือพ.ศ. 1842-2361) มี
หลักฐานคนอยู่มาหลายพันปีก่อนยุคสิงหปุระ ชาวพืนP เมือง(ภูมิบุตรา)คือมาเลย์ มีคนจีนอพยพ
มาค้าขาย ในคริสตศตวรรษทีT 14 มีบนั ทึกนักเดินทางจีน Wang Dayuan ว่าสิงหปุระเป็นเมืองท่า
ทีเT จริญ ค้าขายกับจีน สยาม อินเดีย นักเดินทางจีนเรียกดินแดนแห่งนีPว่า Danmaxi (หรือ
Temasik, Temasek, เทมาเสก) บันทึกมาเลย์ Sejaya Malayu(The Malay Annals) เรียก
ดินแดนนีวP ่า Singapura บันทึกมาเลย์บอกว่าเรียกคนทีใT นพืนP ทีTว่า”คนทะเล(Orang Laut – sea
people)” และมีคนจีนอยู่ในพืนP ทีดT ว้ ยแล้ว สิงหปุระมีความสัมพันธ์กบั รัฐสุลต่านมะละกาและรัฐ
สุลต่านโจฮอร์ บันทึกมาเลย์เล่าเหตุการณ์ราชสํานักมาเลย์ทสีT งิ หปุระและมะละกาในช่วง
คริสศตวรรษ 14-16 จากชืTอเรียกของจีนและบันทึกมาเลย์ เราจึงได้ยนิ ชืTอเก่าของสิงคโปร์ทเีT รียก
กันว่า เทมาเสก หรือ สิงหปุระ

แผนทีXเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้ ทําโดยAbraham Ortelius (1527-1598) ตรงกับสมัยอยุธยาตอนกลาง
คาบสมุทรมาลายูเป็ นส่วนต่อของแผ่นดิ นใหญ่ สิ งคโปร์เป็ นติX งของคาบสมุทร ถูกเรียกชืXอในแผนทีXว่า
Cincapura

ประวัตศิ าสตร์สงิ หปุระผูกกับการชิงอํานาจในการค้าเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างโปรตุเกศ ฮอลันดา และอังกฤษ โปรตุเกศมาก่อนชาติอTนื หลังการเดินทางรอบโลกของ
Ferdinand Magellan โปรตุเกศยึดได้พนืP ทีตT งั P เมืองท่าค้าขาย สร้างป้อมปราการได้ก่อนใน
คริศตวรรษทีT 16 ทีเT มืองกัว(Goa) เมืองโคชิน(Cochin) ในอินเดียใต้ และมะละกาในมาเลเซีย
ในขณะทีสT งิ หปุระบางครังP ถูกปกครองด้วยรัฐสุลต่าน (sultanate) แห่งโยโฮร์ บางครังP ด้วยสุลต่าน
มะละกา ตําแหน่งทีดT ขี องสิงคโปร์ในฐานะเมืองค้าขายทําให้ พ่อค้าชาวเฟลมมิชชืTอ Jaques de
Coutres มีบนั ทึกเสนอกษัตริย์โปรตุเกศให้ตงั P เมืองท่าทีสT งิ คโปร์ในค.ศ. 1610
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หุ่นในพิพิธภัณฑ์แสดงสภาพการค้าของภูมิบุตราในยุคสิ งหปุระ Sir Thomas Stamford Raffles

รถลากในสิ งคโปร์ ยุดอาณานิ คมอังกฤษ

รถถังสมัยสงครามโลกครัง‹ ทีX 2

ช่วงทีXสอง Crown Colony อาณานิ คมอังกฤษ (ค.ศ. 1819 – 1941 พ.ศ. 2362 – 2484)
ปีค.ศ. 1817 (พ.ศ. 2360) Sir Stamford Raffles และ Major William Farquhar จาก
อังกฤษตกลงกับผูป้ กครองมาเลย์ในพืนP ทีT ตังP สิงคโปร์เป็นเมืองค้าขายของบริษทั British East
India Company ของอังกฤษ เพืTอ “เปิ ดโอกาสให้เรือทุกชาติ ค้าขาย ไม่เสียภาษี” ภายใน
ทศวรรษ 1850 สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางค้าขายในเอเซียอาคเนย์ หลังจากบริษทั ปิดกิจการในปี
1858 /2401 สิงคโปร์กลายเป็นอาณานิคม(Crown Colony) ของอังกฤษ
นักเดินเรืออังกฤษชืTอ Wilson Earl เขียนไว้เมืTอค.ศ. 1837 ถึงความหลากหลายของชาติ
พันธุ์ทมีT าทํางานในสิงคโปร์ว่า “มีมาจากArchipelago (คือบรรดาหมู่เกาะของมาเลเซียและ
อินโดนีเซียปจั จุบนั ) อนุทวีปอินเดีย มีทงั P จีน มาเลย์ บูกสี (จากเกาะซูลาเวซี) ชวา บาหลี คน
เบงกาลี คนจากมัทราส ปาซี(Parsee) อาหรับ และอาฟริกา”
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รูปบน เป็ นภาพประชาชนชาติ พนั ธุ์มาเลย์(พิธีแต่งงาน การรืXนเริง รูปร่าง จีน อิ นเดีย ในหนังสือ
Remembrance of Singapore by the artist Schluter 1858 (พ.ศ. 2401)

อังกฤษรวมสิงคโปร์ มะละกา และปีนัง เข้าอยู่ในการดูแล เรียกรวมกันว่า “ Strait
Settlements” เมืTออาณาจักรอังกฤษขยาย สิงคโปร์กเ็ ติบโตตาม มีคนอพยพมาจากจีน เอเซีย
อาคเนย์ หมู่เกาะมาเลเซีย-อินโดนีเซียปจั จุบนั คนอพยพมาทํางานในเมืองท่าสิงคโปร์ มา
ทํางานในสวนยางพารา เหมืองดีบุกในมาเลเซีย ยางและดีบุกจากมาเลเซียทําให้สงิ คโปร์เป็น
ศูนย์การส่งออกและศูนย์การการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาค
เมืTอสิงคโปร์มอี ายุหนึTงร้อยปี(ในค.ศ. 1919) นับจากอังกฤษเข้าปกครอง สิงคโปร์มอี ู่ซ่อม
เรือใหญ่เป็นทีสT องของโลก มีสาธารณูปโภคทังP ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรเลข รถยนต์ ช่วงเวลานันP
ตรงกับปลายร.6 - ต้นร. 7 เราจึงต้องเข้าใจว่าสิงคโปร์เติบโตมานานทางโครงสร้างกายภาพและมี
ความเข้มแข็งทางการเงิน การค้าขาย และการจัดการธุรกิจ นานก่อนไทยนานพอสมควร
ความสําเร็จของสิงคโปร์จงึ ตังP อยู่บนประวัตศิ าสตร์ทยีT าว ไม่ใช่เพิงT เกิดหลังสงครามโลกครังP ทีสT อง
เช่นกรณีประเทศไทย
อาจารย์สุธาสิ นี บุญเกิ ด เขียนไว้ในบทความของสถาบันมนุ ษยวิทยาสิรนิ ธร เรืTอง
“เกาะปี นัง เทมาเสก สิ งหปุระ” เมืTอสิงหาคม 2559 ไว้ว่า
“...... Rafflesใช้เล่ห์เหลีย0 มสนับสนุนสุลต่านฮุสเซ็น (เป็ นสุลต่านของโยโฮร์ – คำอธิบายที่ผม
เพิ่ม) และช่วยกีดกันอํานาจของอับดูร์ เราะมาน (เป็ นTamenggong ซึง0 เป็ นตําแหน่ งหัวหน้ าศักดิ นาใน
โยโฮร์ ส่วนมากเป็ นเชืXอพระวงศ์ ควบคุมความมันคง
0 กิ จการภายในรัฐสุลต่าน- คำอธิบายที่ผมเพิ่ม) แลก
กับการตังX สถานี การค้าในสิ งคโปร์ และใช้เวลาเพียง 8 เดือนในช่วงปี ค.ศ. 1822-1823 คอยกีดกันหัวหน้ า
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ชาวมลายูออกไปจากงานของชุมชนอย่างนุ่มนวลรวมทังX หาทางเปลีย0 นเอาอํานาจตุลาการ การอ้างสิ ทธิ g
เรือ0 งรายได้ และสิ ทธิ เหนื อทีด0 ิ นมาเป็ นของอังกฤษ
ต่อมาจอห์น ครอว์เฟิ ร์ด (John Crawfurd) ชาวอังกฤษ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของสิ งคโปร์ตงั X แต่
ปี ค.ศ.1823-1826 บังคับให้ชนชันX หัวหน้ า(ทีเ0 ป็ นมาเลย์)ในสิ งคโปร์ลงนามในสนธิ สญ
ั ญามิตรภาพและ
ความเป็ นมิตรในปี ค.ศ.1824 ซึง0 เป็ นสนธิ สญ
ั ญาทีต0 กลงว่าจะเพิม0 เงิ นสดและบํานาญให้แก่ชนชันX หัวหน้ า
ในสิ งคโปร์ แลกกับการทีพ0 วกเขายอมยกเกาะสิ งคโปร์รวมทังX เกาะนอกฝัง0 ให้แก่บริษัทอิ นเดียตะวันออก
และผู้สืบทอด
...........

รูปซ้าย Sir John Crawfurd (ค.ศ. 1783 -1868 พ.ศ. 2326 – 2411) รูปขวาภาพกรุงเทพจากหนังสือของ
John Crawfurd - Journal of an embassy from the Governor-General of India to the courts of Siam

ในประวัตศิ าสตร์ไทย เราได้ยนิ ชืTอ Sir John Crawfurd เรียกตามลิPนคนไทยว่า ยอน
การะฝดั เป็นแพทย์ชาวสก๊อต ต่อมาเป็นนักปกครองอาณานิคม นักการทูต และนักเขียน เป็นผู้
ทีมT บี ทบาทก่อตังP สิงคโปร์ เป็น Resident of Singapore (ตําแหน่งผูป้ กครอง ต่อมาเปลีTยนชืTอ
เป็น Governor of the Strait Settlements รวมการดูแลสิงคโปร์ มะละกา ปีนัง เข้าด้วยกัน )
เมืTอพ.ศ. 2364 ตรงกับช่วงปลายรัชกาลทีT 2 ลอร์ดเฮสติPง(Lord Hastings) ผูส้ ําเร็จ
ราชการของอังกฤษทีอT นิ เดีย ส่งครอว์เฟิดมาสยามและโคชินไชน่ า(เวียตนาม) ลอร์ดเฮสติPง
ต้องการสืบข่าวนโยบายสยามรัตนโกสินทร์เกีTยวกับรัฐมาเลย์ตอนเหนือ(ทีตT ดิ กับไทย) และ
นโยบายสยามเกีTยวกับโคชินไชน่าโดยเฉพาะความพยายามของฝรังเศสที
T
ยT ดึ พืนP ทีใT นเอเซีย
ช่วงนันP สยามเพิงT ฟืPนตัวและเติบโตได้ใหม่ไม่นานหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาในพ.ศ.2310
และผ่านสงครามเก้าทัพ(สงครามภาคใต้คอื ศึกถลาง)ในช่วงรัชกาลทีหT นึTง สงครามเก้าทัพในส่วน
ภาคใต้ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างสามเส้าคือสยามรัตนโกสินทร์ นครศรีธรรมราช(ซึTง
สยามใช้เป็นกลไกควบคุมรัฐมาเลย์) และรัฐมาเลย์ทอีT ยู่ภายใต้อทิ ธิพลรัตนโกสินทร์ ทําให้นํามาสู่
ข้ออ้างของอังกฤษในการยึดครองรัฐมาเลย์ตอนบนต่อมา ครอว์เฟิดบันทึกว่าผูร้ บั ผิดชอบสยาม
สนใจทีจT ะซืPออาวุธ ผูร้ บั ผิดชอบสยามตอนปลายรัชกาลทีT 2 ขณะนันP คือพระบามสมเด็จพระนั Tง
เกล้าเจ้าอยู่หวั ขณะทียT งั เป็นพระโอรสดูแลบ้านเมืองแทนรัชกาลทีT 2 ครอว์เฟิดให้คําตอบว่า “ถ้า
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ชาวสยามเป็นมิตรกับเพืTอนและเพืTอนบ้านของอังกฤษ สยามจะได้รบั อนุญาตให้ซPอื อาวุธและดิน
ดําทีทT ่าเรือทีอT งั กฤษดูแล แต่ถ้าไม่ใช่มติ ร สยามก็จะซืPอไม่ได้...”
อาจารย์สุธาสิ นี บุญเกิ ด (ต่อ).....
ภายใต้การปกครองของ Raffles เขาได้วางรากฐานความเจริญให้แก่สิงคโปร์ โดยเลือกพ่อค้า
ชาวอังกฤษคนสําคัญ 12 คนมาเป็ นคนตัดสิ นคดีความ ร่างประมวลกฎหมายชัวคราวตามแบบกฎหมาย
0
อังกฤษ แต่มีกฎพิเศษทีเ0 กีย0 วข้องกับประเพณี ของชาวพืXนเมือง เช่น ศาสนา การแต่งงานและการสืบ
มรดก ร่างกฎหมายการเป็ นเจ้าของทีด0 ิ น การท่าเรือ กฎหมายห้ามการค้าทาส จัดตังX กําลังตํารวจ
กําจัดแหล่งพนันและบ่อนไก่ชน ตังX สถาบันสอนภาษาจีน และภาษาพืXนเมือง นอกจากนีX Raffles ยัง
สนใจการพัฒนาและการวางผังเมืองใหม่อีกด้วยนโยบายการปกครองของอังกฤษ
จากลักษณะของสังคมทีม0 ีความแตกต่างกันทางเชืXอชาติ ซึง0 แบ่งได้เป็ นสามกลุ่มใหญ่ๆ
คือ ชาวมลายู ชาวจีนและชาวอิ นเดีย ซึง0 สองกลุ่มหลังรวมเรียกว่า “ผู้ทีไ0 ม่ใช่ชาวมลายู” (NonMalays) โดยต่างกลุ่มต่างมีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมทีแ0 ตกต่างกัน จาก
ความแตกต่างทําให้เกิ ดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชืXอชาติ ซึง0 เป็ นผลมาจากการใช้นโยบายในการ
ปกครองของอังกฤษ
นโยบายของอังกฤษทีใ0 ช้ในการปกครองของสิ งคโปร์มีอยู่ด้วยกันสอง ประการ คือ นโยบาย
การแบ่งอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิ จตามเชืXอชาติ และนโยบายแบ่งแยกการศึกษาตามเชืXอชาติ
1. นโยบายการแบ่งอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิ จตามเชืXอชาติ
ตังX แต่องั กฤษเข้ามามีอาํ นาจในคาบสมุทรมลายูทงั X ทางด้านเศรษฐกิ จและการเมือง ชาวต่างชาติ เป็ นกลุ่มทีม0 ีบทบาทางเศรษฐกิ จเป็ นกรรมกรและเป็ นผู้ลงทุน ส่วนชาวมลายูนนัX เป็ นเจ้าของทีด0 ิ น
และเป็ นเกษตรกร
ขณะเดียวกันอังกฤษได้ให้สิทธิ ชาวมลายูเข้ารับราชการและยอมให้สุลต่านปกครองประชาชน
ในรัฐของตน ด้วยเหตุนX ี ทําให้เกิ ดการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีท0 างเศรษฐกิ จและสังคมตามเชืXอชาติ คือ
ชาวจีนและชาวอิ นเดียจะมีอาํ นาจทางเศรษฐกิ จ ส่วนมลายูจะมีอาํ นาจทางการเมืองและอยู่ในฐานะ
เจ้าของแผ่นดิ น “ภูมิบุตร”
ความแตกต่างกันทางเศรษฐกิ จเป็ นปัญหาทีท0 าํ ให้เกิ ดการไม่ยอมรับซึง0 กันและกันระหว่างชาว
มลายูและผู้ทีไ0 ม่ใช่ชาวมลายู ทังX นีX ชาวจีนและชาวอิ นเดียมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในระบบเศรษฐกิ จเพือ0 การ
ส่งออก โดยเฉพาะชาวจีนเป็ นกลุ่มทีม0 ีความสามารถในการรวมพลังทางเศรษฐกิ จด้วยการก่อตังX สมาคม
หรือหอการค้าขึXนตามอาชีพ และมีการติ ดต่อของสมาคมระหว่างรัฐต่างๆ ชาวจีนเป็ นกลุ่มมังคั
0 งและ
0
แสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จแบบใหม่ได้ดี ส่วนชาวมลายูจะมีบทบาททางการเมืองในฐานะเจ้า
ของแผ่นดิ น และต่างฝ่ ายต่างรักษาอํานาจและสิ ทธิ ของตนอย่างเหนี ยวแน่ น
2. นโยบายแบ่งแยกการศึกษา
การจัดการสร้างสิ งคโปร์ของอังกฤษไม่เพียงจะเห็นได้จากลักษณะทางกายภาพของเมือง
เท่านันX แต่ยงั มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในดิ นแดนอาณานิ คมด้วยการจัดระบบการศึกษา
การศึกษาทีด0 าํ เนิ นตามแนวทางของยุโรปมีลกั ษณะสําคัญอย่างหนึ ง0 คือ การเรียนด้วยภาษา
อังกฤษ ตามความความหวังของ Raffles ก่อนทีเ0 ขาจะเสียชีวิต เขาต้องการให้นักเรียนของเขาคือชน
ชันX นําทีม0 ีความสามารถใช้ได้สองภาษา คือ ภาษาอังกฤษกับภาษาที ป0 ระจําเชืXอชาติ เดิ มของนักเรียนแต่
ละคน จึงมีการตังX สถาบันสิ งคโปร์ ในปี ค.ศ. 1823 ตังX “Raffle Institution” ขึXน
ในระยะแรกการศึกษาของอังกฤษทีไ0 ด้รบั การยอมรับคือ การปฏิ บตั ิ งานของโรงเรียนของพวก
มิชชันนารี ผู้คนได้ให้ความศรัทธาและความเชือ0 ถือ โรงเรียนของมิชชันนารีมีหลากหลายรูปแบบ
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คือ บางแห่งเป็ นโรงเรียนพืXนเมืองทีส0 อนภาษาทมิฬหรือภาษาถิน0 ของจีนอันใดอันหนึ ง0 บ้างก็เป็ น
โรงเรียนทีส0 อนสองภาษาแล้วก็มีการรวมภาษาอังกฤษเข้าไปอีกภาษาหนึ ง0 ส่วนโรงเรียนทีม0 ีขนาดใหญ่
กว่าก็จะใช้หลายภาษาเป็ นสือ0 การเรียนการสอน โดยทัวไปแล้
0
วก็จะมีภาษาอังกฤษและภาษามลายู แล้ว
ก็จะมีอีกสองถึงสามแหล่งทีส0 อนแต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านันX โรงเรียนอีกประเภททีม0 ีลกั ษณะทีพ0 ิเศษ
คือโรงเรียนเปิ ด หมายถึง เปิ ดโอกาสให้การศึกษาสําหรับทุกชาติ พนั ธุ์และทุกศาสนา มีการก่อตังX ขึXนใน
ปี ค.ศ.1834 ผู้ก่อตังX ก็คือนักบวชคริสเตียน
โดยนักเรียนรุ่นแรกๆ ของโรงเรียนภาษาอังกฤษมิชชันนารีและโรงเรียนของสถาบัน Raffles จึง
เป็ นกลุ่มทีเ0 ป็ นกลุ่มใหม่ทางสังคม นัน0 คือกลุ่มชนชันX นําทีเ0 รียนภาษาอังกฤษ แต่กลุ่มชนชันX นําเหล่านีX ก็
ได้รบั การดูถกู ดูแคลนจากพลเมืองฝ่ ายอาณานิ คมเช่นกัน ทํานองว่าคนกลุ่มนีX แม้จะได้เรียนภาษาอังกฤษ
และมีโอกาสในการทํางาน แต่สิง0 ทีค0 นกลุ่มนีX ทําได้กไ็ ม่ได้น่าภาคภูมิใจแต่อย่างใด
ในขณะทีเ0 กาะสิ งคโปร์ได้เริม0 มีการจัดระบบสังคมทีม0 ีความชัดเจน ด้วยการวางพืXนฐานทีเ0 น้ นไป
ทางการศึกษาของRaffles ภาษาอังกฤษได้มาพร้อมกับการแบ่งชนชันX ชนชันX ปกครองคือชาวตะวันตกที 0
ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนันX ไม่ว่าจะเป็ นชาวจีน มลายูหรือชาวอิ นเดียก็คือชาวพืXนเมือง ความหลาก
หลายทางชาติ พนั ธุ์ของสิ งคโปร์ ชาวจีนเป็ นผู้อพยพกลุ่มใหญ่และต่อมาได้มีบทบาทบนการจัดการศึกษา
แบบจีน ในช่วงหลังการปฏิ วตั ิ ในจีน ค.ศ.1911 เรือ0 งการศึกษาได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลจีน เมือ0
เป็ นเช่นนีX ทําให้องั กฤษทีม0 ีอิทธิ พลอยู่ก่อนรู้สึกไม่วางใจ
กลุ่มคนทีห0 ลั 0งไหลเข้ามายังคาบสมุทรมลายู ชาวจีนทีอ0 พยพเข้ามาต่างมีความหลากหลาย เช่น
ฮกเกีXยน กวางตุ้ง แต่จิว‡ กวางสี ชาวจีนเหล่านีX พูดภาษาท้องถิน0 (dialect) และอยู่รวมกันภายในกลุ่ม
ภาษาท้องถิน0 เดียวกันเป็ นส่วนใหญ่ ในระยะแรกชาวจีนทีร0 ู้จกั กันนาม “บาบ๋า” (baba) เป็ นกลุ่มชาวจีนที 0
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมพืXนเมืองได้ โดยพูดภาษามลายูและแต่งกายแบบชาวพืXนเมือง การทีพ0 วก
บาบ๋าพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมชาวพืXนเมืองเป็ นผลมาจากความต้องการทางเศรษฐกิ จ ประกอบ
กับการอพยพของชาวจีนระยะแรกๆ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย จังมีการแต่งงานกับผู้หญิ งชาวพืXนเมือง ทําให้
เกิ ดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมตามผู้ทีอ0 าศัยอยู่กอ่ น
การเติ บโตทางการศึกษาของชาวจีนในเวลาต่อมาเป็ นสิ ง0 ทีน0 ่ าจับตามอง เพราะไปเกีย0 วข้องกับ
ความยุ่งเหยิงทางการเมืองของประเทศจีน หลังการปฏิ วตั ิ ในจีน ค.ศ. 1911 คุณภาพการศึกษาของจีนใน
สิ งคโปร์เชือ0 มโยงกับรัฐบาลจีนและได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ทําให้มีคุณภาพในการศึกษา
สูงขึXน มีการสอบทีม0 ีมาตรฐานและมีการเข้ามาตรวจสอบอย่างสมํ 0าเสมอจากรัฐบาลจีน สิ ง0 ทีส0 าํ คัญมาก
คือการขยายการเรียนทีเ0 รียกว่า “เกายู” (คือ แมนดารินหรือจีนกลาง)ในฐานะทีเ0 ป็ นภาษาประจํา
ชาติ ตรงนีX เองทีร0 ฐั บาลอังกฤษเริม0 ทีจ0 ะเห็นว่าต้องมีการลงมาควบคุม

- 30 -

กุลี(Coolie) เป็ นคนจีนอพยพแสวงโชคและหนี ความจนจากจีน โดยเฉพาะช่วงครึXงหลังคริสศตวรรษทีX 18
แต่กลายเป็ นกรรมกรทีXถกู ผูกมัดด้วยสัญญา/กรรมกรสัญญาจ้าง (indentured labour)ของสิ งคโปร์ กุลี
เหล่านี‹ มาทํางานแบกหาม ก่อสร้าง เกษตร การขนส่งทางเรือ เหมืองดีบุก จนถึงลากรถ ฯ นอกจาก
ทํางานให้นายจ้างแล้ว นายจ้างอาจมีรายได้จากการให้กรรมกรสัญญาจ้างเหล่านี‹ ทํางานให้บุคคลทีXสาม
ทัง‹ นี‹ ในประเทศไทย(และอืXนๆ) กรรมกรส่วนมากไม่ใช่กรรมกรทีXถกู ผูกมัด

รูปท่าเรือและอู่แห้งในสิ งคโปร์
(ทีXมาของรูป : National Museum of Singapore)
ความแตกต่างกันของโรงเรียนทีม0 ีอยู่ในคาบสมุทรมลายูทาํ ให้ไม่มีการรับรู้วฒ
ั นธรรมของคน
เชืXอชาติ ต่างกัน และไม่เอืXอต่อการประสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม เพราะแต่ละเชืXอชาติ ต่างก็เรียนรู้
เรือ0 งราวของตนและพยายามทีจ0 ะรักษาวัฒนธรรมของสังคมตนไว้ แม้ว่าจะมีโรงเรียนอังกฤษทีท0 ุกเชืXอ
ชาติ สามารถเข้าเรียนได้ แต่ในโรงเรียนอังกฤษก็ไม่ได้สนใจจะให้มีการผสมผสานระหว่างเชืXอชาติ การ
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เรียนการสอนในโรงเรียนอังกฤษนันX ให้ความรู้เกีย0 วกับความเป็ นไปทางประวัติศาสตร์ประเทศอังกฤษ
และเรือ0 งราวความเจริญของชาวยุโรปไม่ได้เน้ นการสอนเรือ0 งราวภายในคาบสมุทรมลายู
ลักษณะของสังคมทีแ0 ต่ละเชืXอชาติ แยกกันอยู่ภายในสังคมสังคมของตน โดยมีความแตกต่างกัน
ทางภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และการตังX หลักแหล่งทีอ0 ยู่อาศัย ทําให้แต่ละเชืXอชาติ แทบ
จะไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง แต่มีองั กฤษเป็ นผู้คอยประสานผลประโยชน์ของคนเชืXอชาติ ต่างๆ ซึง0 มี
ผลทําให้ลกั ษณะพหุสงั คมในคาบสมุทรมลายูภายใต้การปกครองของอังกฤษเกิ ดขึXนอย่างเด่นชัด และ
เป็ นปัญหาทีร0 ฐั บาลจะต้องแก้ไขภายหลังการได้เอกราชเพือ0 ให้สงั คมในคาบสมุทรมลายูมีความเป็ น
อันหนึ ง0 อันเดียวกัน

แนวปฏิบตั ิการแบ่งแยกแล้วปกครอง เป็นสิงT ทีอT งั กฤษใช้ในอาณานิคม สร้างความ
แตกแยกในประเทศทีเT กิดใหม่หลังจากหลุดจากการเป็นอาณานิคมอังกฤษเมืTอสงครามโลกครังP ทีT 2
ยุติ การเกิดของประเทศมาเลเซียโดยการรวมมาลายู ซาบาห์ ซาราวัค และสิงคโปร์ในพ.ศ. 2506
และการแยกตัวของสิงคโปร์ออกมาเป็นประเทศของตนเองเมืTอพ.ศ. 2508 จนถึงการปะทะหว่าง
คนเชืPอสายมาเลย์และเชืPอสายจีนในมาเลเซียปจั จุบนั ก็มสี าเหตุหนึTงจากการแยกการอยู่ การ
เรียน การทํางานนีP
เมืTอถึงคริศตวรรษ 20 สิงคโปร์เป็นเพชรนํP าเอกของจักรวรรดิองั กฤษ รัฐบาลขยายท่าเรือ
และอู่ซ่อมเรือ King’s Dock เป็นอู่ทสีT ุดทางตะวันออกของคลองสุเอซ สร้างถนน(Causeway)เชืTอม
เกาะสิงคโปร์กบั แผ่นดินใหญ่ทรีT ฐั โยโฮร์ในพ.ศ.2475 สร้างระบบป้องกันประเทศ ความรุ่งเรืองของ
สิงคโปร์มาจากอุตสาหกรรมยางและดีบุกของมาเลเซีย แม้สงิ คโปร์ได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ตกตํTาครังP ใหญ่ในค.ศ.1929 แต่กฟ็ Pืนตัวได้ภายในหนึTงทศวรรษ เมืTอทศวรรษ 1930 สิงคโปร์มี
พลเมืองถึงครึงT ล้านคนรวมทังP สิงT อํานวยความสะดวกยุคใหม่เช่น รถยนต์ โรงภาพยนต์ วิทยุ
นวัตกรรมเหล่านีPทําให้พลเมืองสิงคโปร์เชืPอสายเอเซีย(เช่น จีน อินเดีย) ยึดโยงกับ
ประเทศแม่ได้ ทีสT ําคัญคือ ได้รบั รู้การเคลืTอนไหวในประเทศแม่เรืTองการต่อต้านอาณานิคม การ
ต่อสูเ้ พืTอให้ได้เอกราช พลเมืองสิงคโปร์เริมT ตังP คําถามว่าจะภักดีต่อจักรวรรดินิยมอังกฤษหรือ
ประเทศแม่ และจะภักดีกับใครในประเทศสิงคโปร์ทมีT แี ต่ผอู้ พยพ
ช่วงญีXปุ่นปกครอง Syonan -To (Light of the South) (1942-1945 / 2484 - 2488)
ก่อนสงครามโลกครังP ทีT 2 (1939/2482) อังกฤษทํา “ยุทธศาสตร์สงิ คโปร์ Singapore
Strategy” เพืTอป้องกันอาณานิคมอังกฤษในเอเซีย สร้างทังP ฐานทัพเรือ กําลังบิน ปืนใหญ่ชายฝงั T
จนสิงคโปร์ถูกขนานนามว่าเป็ นยิบรัลตาของเอเซียอาคเนย์(Gibraltar of the Far East) เป็นป้อม
ปราการเหมือนฐานทัพทีชT ่องแคบยิบรัลตาระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอเรเนียน
สงครามจีน-ญีTปุ่นในปี 2480 สร้างความตืTนตัวให้คนสิงคโปร์เขือP สายจีนจัดตังP องค์กรผูร้ กั
ชาติ ระดมเงินให้จนี ทําสงคราม บอยคอตธุรกิจและสินค้าจีน
ญีTป่นุ เริมT สงครามในคาบสมุทรมาลายาในวันทีT 7/8 ธันวาคม 2485 พร้อมๆกับการโจมตี
ัT
เพิรลฮาเบอร์ กองทัพญีTปุ่นยกพลขึนP บกชายฝงมาลายู
(และไทย)เมืTอ 8 ธันวาคม 2484 ทหาร
ญีTปุ่นเคลืTอนลงมาตามแหลมมาลายู มีการต่อสู้กว่าสองเดือน จนถึงสิงคโปร์
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ในการป้องกันสิงคโปร์ อังกฤษใช้ทหารอังกฤษ ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ อินเดีย
มาเลเซีย มีการต่อสูเ้ พียง 7 วัน กองทัพฝ่ายอังกฤษยอมจํานนเมืTอ 14 กุมพาพันธ์ 2485

รูปซ้าย ทหารญีXป่ นุ เคลืXอนทีXผ่านมาลายูโดยรถจักรยาน รูปขวา การป้ องกันสิ งคโปร์ของอังกฤษคาดว่า
ญีXปุ่นจะรุกเข้ามาทางทะเล ปื นใหญ่หนั ออกทะเล แต่กองทัพญีXป่ นุ มาทางบก มาตามคาบสมุทรมาลายู
และข้ามช่องแคบโยโฮร์

รูปซ้าย กองทัพฝ่ ายอังกฤษนําโดยนายพล Percival เตรียมยอมจํานนกองทัพญีXป่ นุ รูปขวา ทหาร
ออสเตรเลียในค่ายเชลยสงครามทีXชางงี

ในช่วงสามปีทญ
ีT Tปี ุ่นยึดครองมาลายูและสิงคโปร์ มีการระบุว่าตํารวจลับญีTปนุ่ สังหารคน
จีนทีตT ่อต้านญีTปุ่นนับหมืTนคน
อังกฤษวางแผนทําสงครามยึดสิงคโปร์กลับคืน แต่ญTปี ุ่นยอมยุตสิ งครามเมืTอวันทีT 15
สิงหาคม 2488 หลังอเมริกาทิPงระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรจิมาเมืTอวันทีT 6 สิงหาคม 2488 และเมือง
นางาซากิ วันทีT 9 สิงหาคม 2488 ญีTป่นุ ยอมแพ้สงครามต่ออังกฤษทีสT งิ คโปร์เมืTอวันทีT 12
กันยายน 2488
ช่วงหลังสงครามโลกครัง‹ ทีXสอง จนถึงก่อนการแยกเป็ นสาธารณรัฐสิ งคโปร์ (2489
– 9 สิ งหาคม 2508)
โครงสร้างพืนP ฐานและบ้านเมืองสิงคโปร์ถูกทําลายมากระหว่างสงคราม เกิดความอด
หยาก วุ่นวาย เศรษฐกิจค่อยๆฟืPนตัวจากความต้องการยางพาราและดีบุกทีเT พิมT ขึนP
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การพ่ายแพ้ของอังกฤษต่อกองทัพญีTป่นุ เมืTอ 2485 และการอยู่ใต้ปกครองญีTปุ่นสามปี
ทําลายภาพลักษณ์ว่าอังกฤษไม่เคยแพ้ใคร สร้างความรูส้ ึกต่อต้านอาณานิคมและตืTนตัวเรืTอง
อิสรภาพ (Merdeka ในภาษามาเลย์) อังกฤษเตรียมให้การปกครองตนเองแก่มาลายูและสิงคโปร์
อังกฤษยกเลิก Strait Settlements (สิงคโปร์ มะละกา และปีนัง) สิงคโปร์กลับไปเป็นอาณานิคม
(Crown Colony) อีกครังP ในทศวรรษ 2490 มีการจลาจลในมาลายูจากชาวจีนจํานวนหนึTงทีนT ิยม
ลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมทังP การสูร้ บระหว่างรัฐบาลมาลายู ทหารอังกฤษ กับขบวนการโจรจีน
คอมมิวนิสต์มาลายู
David Marshall เป็น Chief Minister ของสิงคโปร์คนแรกหลังสงคราม กระตุ้นกระแส
การปกครองตนเองภายใน ไม่เห็นด้วยกับการทีอT งั กฤษยังดูแลความสงบภายในประเทศ ในการ
เลือกตังP ในสิงคโปร์ในช่วงปลาย 2490s พรรคต่างๆเรียกร้องอังกฤษให้สงิ คโปร์มสี ทิ ธิปกครอง
ตนเองในกิจการภายใน ยกเว้นการป้องกันประเทศและการต่างประเทศ ในการเลือกตังP พ.ศ.2503
พรรค People’s Action Party –PAP ได้เสียงส่วนใหญ่ สิงคโปร์เป็นรัฐปกครองตนเองภายใต้
อังกฤษ มี Lee Kuan Yew เป็นนายกรัฐมนตรี ยังมีผสู้ ําเร็จราชการทีอT งั กฤษแต่งตังP
ผูน้ ําPAP เชืTอว่าความมั TนคงจะดีขนPึ ถ้ารวมสิงคโปร์และสหพันธ์มาลายา Union of
Malaya / สหพันธ์รฐั มาลายาFederation of Malaya ซึTงประกอบด้วยกลุ่ม Federated Malay
States คือรัฐ Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, กลุ่ม Strait Settlements คือปีนัง
มะละกา, กลุ่ม Non-Federated Malay States คือ รัฐ Johor, Kedah, Perlis, Kelantan,
Terengganu
ผูน้ ําพรรค PAP เห็นว่าตลาดจะใหญ่ขนPึ จะช่วยลดการว่างงานของสิงคโปร์ได้ แต่พรรค
ปกครองของมาลายาขณะนันP คือ United Malay National organization –UMNO ซึTงมีนโยบาย
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ยังกลัวอิทธิพลของกลุ่มนิยมคอมมูนิสต์ในพรรค PAP และกล่วว่าสมดุลย์
อํานาจจะเปลีTยน เพราะมีชนชาติจนี จํานวนมากในสิงคโปร์
นายกรัฐมนตรีมาลายา ตนกูอบั ดุลราห์มาน (Tunku Abdul Rahman) เสนอการจัดตังP
สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) รวมสหพันธรัฐมาลายา สิงคโปร์ บรูไน อาณานิคม
อังกฤษสองแห่งบนเกาะบอร์เนียวคือ บอร์เนียวเหนือ(ต่อมาคือ ซาบาห์-Sabah) และซาราวัค
(Sarawak) ทุกคนเชืTอว่าถ้ารวมกัน จะเข้มแข็งในการต่อต้านคอมมิวนิสต์
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ในพ.ศ. 2505 มีการลงประชามติรวมชาติ (Merger Referendum) สิงคโปร์เข้าเป็นส่วน
หนึงT ของสหพันธรัฐมาเลเซียเมืTอ 16 กันยายน 2506

ข่าวหนังสือพิมพ์สิงคโปร์ในพ.ศ. 2505, 2506 ถึงการรวมตัวเป็ นสหพันธรัฐมาเลเซีย ข่าวพ.ศ. 2508 เรืXอง
การแยกตัว รูปนายกรัฐมนตรีตนกูอบั ดุลราห์มานและนายกรัฐมนตรีลีกวนยู ในการเจรจาแยกประเทศ
ประเทศสิ งคโปร์ใช้สีXภาษาคือ อังกฤษ จีนกลาง บาฮาสามลายู ทมิฬ จึงมีหนังสือพิมพ์สีXภาษา

การคงอยู่ของสิงคโปร์ในสหพันธรัฐมาเลเซียไม่ราบรืTน มีความขัดแย้งระหว่างเชืPอชาติ
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จากนโยบายการสนับสนุนภูมบิ ุตรของนักการเมืองมาเลย์ นายกรัฐมนตรีลกี วนยูวพิ ากษ์หลักการ
“Malaysia for Malaysians หรือ Malaysian Malaysia” ทีนT ักการเมืองมาเลย์ใช้ ซึTงมีนัยว่า
ประเทศมาเลย์เซียมีเพืTอคนมาลายู/มาเลย์ มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาล
สิงคโปร์ จนถึงสิงคโปร์รสู้ กึ ถูกกีดกันในตลาดกลางทีคT า้ ขายได้เสรีทงั P ประเทศ
ส่วนหนึTงเป็นมรดกของอังกฤษทีแT บ่งแยกแล้วปกครอง (Divide and Rule) นับร้อยๆปี
ทังP การแยกแหล่งทีอT ยู่ การศึกษา การทํางาน อาชีพ
นอกจากความขัดแย้งทางการเมือง มีการจลาจลระหว่างผิว ในทีTสุดสิงคโปร์ตดั สินใจแยก
ออกเป็นสาธารณรัฐอิสระเมืTอ 9 สิงหาคม 2508
จากวันนันP The rest is then history.
สิงคโปร์เดินหน้ามาจนเป็นประเทศระดับการพัฒนาสูงมาก คนมีผลิตภาพสูง ระบบ
การศึกษาได้รบั การยกย่อง คอรัปชันตํ
T Tา

ผมได้อา่ นบทความน่าสนใจชืTอ "An Economic History of Singapore: 1965-2065*" Keynote Address by Mr Ravi Menon, Managing Director, Monetary Authority of Singapore,
พูดทีT The Singapore Economic Review Conference 2015 ในวันทีT 5 August 2015 มีสาระ
สรุปในสามสไลด์ดงั นีP
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เมนอนสรุปตอนท้ายของบทความอย่างน่าคิดมาก ว่า
“ ผมได้บรรยายพัฒนาการของเศรษฐกิจของเราในหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา มีหลักจาก
การพัมนาอุตสาหกรรม แนวโน้มเทคโนโลยี และพลังต่างในโลก เรื่องราว(ความสำเร็จ)ของสิงคโปร์
เป็นเรื่องการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่อง เป็นไปได้จากการผสมผสานทีเ0 หมาะของมือทีม0 อง
ไม่เห็นของกลไกตลาด (the invisible hand of the market) และมือที ม0 องเห็นของรัฐบาล
(the visible hand of good government) แต่ปัจจัยสำคัญที่ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ทำให้เกิดได้คือ
วัฒนธรรมของคนสิงคโปร์
สิงคโปร์ของเรามีวฒ
ั นธรรมของนวัตกรรม ปัจจุบันเรามีกำลังงานที่ผลิตภาพสูงมาก
ทำงานที่ใช้ทักษะสูงลึกซึ้ง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้ประโนชน์จากเทคโนโลยีใหม่ สร้างอาชีพที่มี
ความหมายวิญญานแห่งการปรับตัวต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำให้สิงคโปร์โดดเด่น
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สิงคโปร์ของเรามีวฒ
ั นธรรมของความยืดหยุ่น (resilience) ประเทศผ่านความวุ่นวาย
และวิกฤติหลายครั้งในหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ทั้งเศรษฐกิจถดถอย การก่อการร้าย โรคร้ายระบาด
นอกเหนือ จากการขยับผิดที่และความกังวลจากโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การแก่
ของประชากร และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ความแข็งแกร่งของสิงคโปร์ไม่ได้เกิดจากการ
แยกตัวออกจากวิกฤติ แต่ดีดตัวกลับจากวิกฤติได้เข้มแข็งขึ้น มาดมั่นมากขึ้น
ในที่สุดแล้ว สิ งคโปร์ของเรามีวฒ
ั นธรรมของความเป็ นปึ กแผ่นสามัคคี เรามาได้
ไกลถึงขั้นนี้เพราะเราทำงานด้วยกัน อยู่ด้วยกัน โดยคนที่ได้ดีกว่ามีบทบาทช่วยเหลือคนทีอ่ าจไม่
โชคดีเท่า ไม่ใช่เพียงยินยอมทีจ่ ะจ่ายภาษีสูงขึ้นเพื่อช่วยประชาชนสูงวัย แต่วิญญานจิ ตใจกุศล
และจิ ตอาสา(philanthropy and volunteerism)ได้รากหยั่งลึกในสังคมสิงคโปร์เรา โดยเฉพาะ
ช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของงสิงคโปร์เราเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราปราศจาก
ความปึกแผ่นเหนียวแน่นอย่างสูงทางสังคมที่ยึดโยงชาติเราไว้ด้วยกัน”
เมนอนจบด้วยคําพูดของ Sir Winston Churchill “It is always wise to look ahead but
difficult to look further than you can see” .
38 Oxley Road บ้านประธานาธิ บดีลีกวนยู

เมืTอกลางปี 2560 ทีไT ปพบครูสะรับจิต มีข่าวในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์สงิ คโปร์และทัวT
โลกเรืTองบ้านของประธานาธิบดีลกี วนยูทถีT งึ แก่กรรมไปเมืTอ 23 มิถุนายน 2558 รูก้ นั โดยพาดหัว
ข่าวว่า 38 Oxley Road บ้านดังกล่าวมีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์สงิ คโปร์ เพราะลีกวนยูใช้เป็น
บ้านอยู่ตงั P แต่ทศวรรษ 2490 จนถึงแก่กรรม ใช้ในการทํางานการเมืองช่วงต้นๆ
ประเด็นทีเT ป็นข่าว เป็นความขัดแย้งระหว่างลูกๆของประธานาธิบดีลกี วนยูว่า พ่อ(คือ
ประธานาธิบดีลกี วนยู)ได้ส ั Tงไว้ในพินัยกรรม ให้รPอื บ้านหรือไม่ เพราะมี 7 พินัยกรรมและระบุ
ต่างกัน คนสิงคโปร์งง(และอาจจะตกใจ)ทีคT วามขัดแย้งในครอบครัวของประธานาธิบดีสองท่าน
ออกมาเป็นข่าวสาธารณะ ตระกูลนีPมปี ระธานาธิบดีสองท่านคือ ประธานาธิบดีลกี วนยูผบู้ ิดา และ
ประธานาธิบดีลเี ซียนหลุง ประธานาธิบดีท่านปจั จุบนั
ข่าวด้านหนึTงบอกว่า ประธานาธิบดีลกี วนยู ไม่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการยกย่องเชลียร์
บุคคล(personal cult) การมีบ้าน(หรือถาวรวัตถุ)เหลืออยู่ อาจกลายเป็นเครืTองมือหากินของคน
ด้านนีเP ป็นข้อมูลจากลูกสาวและลูกชายคนเล็กของประธานาธิบดีลกี วนยู
ข่าวอีกด้านหนึTงมาจากประธานาธิบดีลเี ซียนลุง ลูกชายคนโต บอกว่าบิดาไม่ให้รPอื บ้าน
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มีประเด็นการโต้แย้งหลายเรืTอง เช่น ใครได้มรดก ลูกชายคนโต หรือลูกสามคนได้มรดก
เท่ากัน ถ้าลูกชายคนโตได้บ้าน ลูกสาวอยู่ในบ้านต่อไปได้หรือไม่ ไม่รPอื เพราะต้องการจะขาย(ซึTง
จะได้หลายร้อยล้านดอลลาร์เพราะเป็นทีมT รี าคา) เอามาแบ่งกันหรือเอามาทําการกุศล ควรทํา
อนุสรณ์สถานหรือไม่ พีชT ายใช้อํานาจประธานาธิบดีกดกันน้องชายหรือไม่ พีชT ายจะสร้างทายาท
ต่อหรือไม่ เรืTองในครอบครัวเลยถูกเอาไปพูดกันให้เสียหาย น้องชายและน้องสาวโพสต์เฟสบุค
โจมตีพชีT าย รัฐสภามีการประชุมเรืTองนีPสองวันกลางปี 2560 เพราะเรืTองลุกลามไปกว่าเป็นเรืTอง
ครอบครัว ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีทเีT กีTยวข้องต้องมาชีPแจง
คนสิงคโปร์ได้บทเรียนว่า ต้องไม่ให้เรืTองภายในทีเT กีTยวกับสถาบันทางสังคม กลายเป็น
เรืTองสาธารณะไป
ประธานาธิ บดี Halimah Yacob

นักการเมืองชาติ พนั ธุอ์ ิ นเดียทีXมีสิทธิ– เข้ารับเลือกเป็ นประธานาธิ บดีสิงคโปร์ และข่าวในหนังสือพิมพ์
หลัก The Strait Times เรืXองมาดามฮาลิมา ยาคอบ ขณะนัน‹ เป็ นประธานสภาผู้แทนราษฎร(Speaker) จะ
ลาออกไปเป็ นประธานาธิ บดี

เวลาผมไปประเทศต่างๆเพืTอพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ผมจะดูว่ามีข่าวอะไรใน
หนังสือพิมพ์หลักของประเทศ มีข่าวอะไรในโทรทัศน์ ช่วงกลางปี 2560 มีข่าวทีนT ่าสนใจ คือ
มาดามฮาลิมา ยาคอบ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหญิงท่านแรก ได้รบั เลือกเป็นประธานาธิบดี
หญิงท่านแรกของสิงคโปร์ และเป็นผูท้ มีT เี ชืPอสายอินเดียคนแรก
มาดามฮาลิมา ยาคอบ มีบิดาเป็นคนเชืPอสายอินเดีย มารดาเชืPอสายมาเลย์ เป็นมุสลิม
เกิดในครอบครัวยากจน พีนT ้องห้าคน พ่อตายตังP แต่เล็ก ต้องช่วยแม่ขายข้าวและกับข้าว (Nasi
Padang) ข้างถนน เรียนจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ สอบได้เนติบณ
ั ฑิต
เริมT ชีวติ งานกับสหภาพแรงงานแห่งชาติ ต่อมาลงงานการเมือง ได้รบั เลือกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรครังP แรกในปี 2544
ปี 2559 ประธานาธิบดีลเี ซียนหลุงประกาศว่า ถึงเวลา(ปรับปรุง)หลักการเลือก
ประธานาธิบดี(Elected Presidency) ได้ตงั P คณะกรรมการรัฐธรรรมนูญ(Constitution
Commission) เพืTอพิจารณา คณะกรรมการมีขอ้ เสนอหนึTงซึTงมีสาระว่า “ให้เลือกประธานาธิ บดี
จากชาติ พนั ธุ์ทีXไม่เคยได้รบั เลือกอย่างน้ อยห้าเทอมหรือสามสิ บปี (The election should
be reserved for a racial group if it is not represented for five terms, or 30 years. If
there are no eligible candidates from that group, the election would be opened to
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candidates of all races, and the "reserved election" would be deferred to the next
Presidential election)”
ต่อมามีการแก้รฐั ธรรมนูญสิงคโปร์ปลายปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ จากการทีคT นเชืPอสายอินเดียไม่ได้เป็นประธานาธิบดีมาตังP แต่ค.ศ. 1970 / พ.ศ. 2513
ทําให้ประธานาธิบดีคนทีหT า้ ของสิงคโปร์ตอ้ งมาจากคนเชืPอสายอินเดีย มาดามฮาลิมา ยาคอบ
ได้รบั การเสนอชืTอจาก Malay community sub-committee ของ Community Committee ซึTง
พิจารณาว่าบุคคลทีรT บั เลือกตังP มีคุณสมบัตถิ ูกต้องและเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้รบั “The
Malay Community Certificate” และไม่มคี ู่แข่งขัน มาดามฮาลิมา ยาคอบ จึงได้รบั เลือกเป็น
ประธานาธิบดี
บ้านเขาบ้านเรา
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นั TงรอเครืTองบินกลับบ้าน เทียบสนามบินชางงีกับสนามบินนานาชาติบ้านเรา สิงT ทีT
ต่างกันชัดเจนคือสิงT อํานวยความสะดวก ชางงีสมเป็นสนามบินนาชาติ ทีนT ั Tงทํางานหลากหลาย
หลายแห่ง กว้างขวาง นั Tงสบาย ฟรีไวไฟ ทีสT ําคัญคือใน Food Court ราคาอาหารในสนามบิน
ชางงีไม่ต่างกับในเมือง ไม่ต่างกันสามสีเT ท่าอย่างบ้านเรา (ทังP ทีกT ติกาให้ต่างกันได้ 20-30%) ถ้า
เทียบกับค่าครองชีพสิงคโปร์และไทยแล้ว ราคาอาหารทีสT นามบินชางงีถูกกว่าของไทยมาก
ผมเชืTอว่าค่าเช่าพืนP ทีสT นามบินนานาชาติไทยต้องแพงมาก ราคาอาหารและเครืTองดืTมจึง
ถูกบวกขึนP ไปมาก แม้กระทังในร้
T านสะดวกซืPอยักษ์ใหญ่ของก็แพงกว่าภายนอก คนไทยบ่นเรืTอง
อาหารเครืTองดืTมราคาแพงมากมานาน แต่กไ็ ม่เกิดอะไรขึนP ต้องมีข่าวชาวต่างประเทศออกมาบ่น
(ปลายปี 2560) ผูร้ บั ผิดชอบจึงออกมาดู น่าเสียใจว่าคนไทยด้วยกันพูด หน่วยงานไทยไม่ฟงั ไม่
เอาใจใส่เท่าทีTควร พอคนต่างชาติพูด ก็สะดุง้ กัน
พืนP ทีนT ั TงกินอาหารทีสT นามบินชางงีโอ่โถง สะอาด กว้างขวาง (ใช้คนเก็บกวาดเป็นคน
สูงอายุอกี เช่นกัน) แม้อาหารราคาถูก ไม่ต้องซุกซ่อนอยู่ชนั P ล่างให้ผเู้ ดินทางต้องไปค้นหา ไป
ซ่อนตัวกินอาหารราคาถูก เหมือนสนามบินนานาชาติไทย
หน่วยงานทีดT ูแลสนามบินนานาชาติไทยอาจคิดว่าคนไทยทีเT ดินทางโดยเครืTองบิน เป็น
คนฐานะดี ทังP ๆทีใT นปจั จุบนั คนไทยทีไT ม่ต้องมีเงินมากมายก็เดินทางโดยเครืTองบินแล้วในยุค Low
Cost Airlines ราคาค่าโดยสารเครืTองบินไม่ได้แพงกว่ารถทัวร์มาก ถ้าจองให้ถูกเวลา
เราอยากจะสร้างประเทศไทย 4.0 แต่มโนทัศน์ ของเรายัง 1.0 หลายเรืXอง
----------------------------------
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ครู ลิม ซง โงว จากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

ครูลิม ซง โงว ปจั จุบนั อายุ 52 ปี เริTมทําหน้าทีTเป็ นครูส อนวิช าวิท ยาศาสตร์ท วั T ไป ทีT
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 แห่งตังP แต่ปี 2533-2548 หลังจากนันP ปี 2549 ถึงปจั จุบนั มาสอน
วิชาเคมีทีT Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah College รวมการทํางาน 27 ปี จบการศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เคมี แ ละคณิ ต ศาสตร์ ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในช่วงปี 2533-2548 ครูลมิ ได้รบั มอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทวไปแก่
ัT
นักเรียน
มัธยมต้น สอนวิชาวิทยาศาสตร์แก่เด็กระดับ N-level ร่วมกับสอนวิชาเคมีระดับ O-level แก่เด็ก
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยผลการเรียนเด็กทีTอยู่ในระดับดีเป็ นทีTน่าพอใจ ครูลมิ จึงได้โอน
ไปสอนวิ ช าเคมี ระดับ A-level ทีT Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah College ตั งP แต่ ปี
2549
เนืTองจากเป็นผูม้ ีความรูแ้ ละมีความเข้าใจในเนืPอหาวิชาทีTสอนเป็นอย่างดี ครูลมิ มีความ
มั Tนใจในการสอนและใช้ยุทธวิธีทีTหลากหลายเพืTอสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และทําให้นักเรียนมี
ความเข้าใจและการเรียนรู้ทีTดีขPนึ เธอใช้แนวทางทีTหลากหลายเพืTอแก้ไขเด็กนักเรียนทีTมีผลการ
เรียนไม่ดนี ัก รวมทังP จัดให้มกี ารสอนพิเศษให้ดว้ ย มีชนั P เรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนของโรงเรียน
รวมทังP เรียนตอนเย็น และจัดประชุมกับผู้ปกครองเพืTอหารือเกีTยวกับผลการเรียนของเด็ก ด้วย
วิธกี ารเหล่านีPทําให้นักเรียนของเธอทําผลคะแนนสอบในระดับดีมาก A-level
นอกจากนีP ครูลิมได้แลกเปลีTยนประสบการณ์และวิธีสอนโดยทําหน้าทีTเป็ นครูพีTเลีPยงแก่
ครูอTนื ๆ ในวิทยาลัย ให้คําปรึกษาแนะนํ าแก่โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ ไม่เพียงแต่ใน
ระดับวิทยาลัย แต่มใี นระดับอําภอ และระดับประเทศ ทีเT ธอได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพืTอให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน มาดามลิมยังมีบทบาทและความรับผิดชอบ
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เป็นกรรมการในคณะกรรมการปรึกษาหารือของโรงเรียน กรรมการในชมรมเคมีของโรงเรียน การ
ทําหน้าทีTครูพีTเลีPยงมีทงั P ให้การสนับสนุน คําแนะนํ าในการเรียนการสอน ประเมินผลครู วิเคราะห์
ความต้องการและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทีTเกีTยวข้อง มีหน้าทีTอTนื ๆ รวมทังP ครูสอนติวในชันP เรียน
หัวหน้าภาควิชาเคมี หัวหน้าการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ มีบทบาทในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เพืTอการเรียนรู้ร่วมกันเพืTอแลกเปลีTยนประสบการณ์แก่ครูบรรจุ ใหม่ ให้คําแนะนํ าในการเตรีย ม
สอบ การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ การจัดการสอนในห้องทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การจัดประชุม
เพืTอให้ครูสอนวิชาเคมีได้เรียนรูย้ ุทธวิธตี ่าง ๆ ในการสอนร่วมกัน
แม้ว่าจะทําหน้าทีTสอนมามากกว่า 20 ปี ครูลิมได้แสดงออกถึง ความมุ่ งมั Tนและความ
เสียสละในการสอน บทบาททีTเป็ นแบบอย่างและโดดเด่นของเธอในวิช าชีพ ครู ทําให้เธอได้ร ับ
รางวัล Excellent Service Medal ในปี 2554 และ รางวัลเกียรติยศ Excellent Teacher Award ใน
ปี 2555 จาก สุลต่านแห่งบรูไน ดารุสซาลาม
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วันทีX 1 สิ งหาคม 2560
ตอนทีX 1
เดินทางมาบรูไนดารุสสาราม เป็นประเทศทีสT อง ในการมาพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีรุ่นทีสT อง ประเทศแรกทีไT ปคือสิงคโปร์เมืTอปลายเดือนมิถุนายน ครังP นีPมกี รรมการมูลนิธฯิ
คือคุณหญิงกษมา จาติกวณิช และผูแ้ ทนสืTอมวลชน คุณชวรงวค์ ลิมป์ปทั มปาณี และคุณโกศล
แสงเนียม เดินทางไปด้วย
บินตรงกรุงเทพ- บันดาร์เสรีเบกาวัน ใช้เวลาสองชัวโมงครึ
T
งT บนเครืTองเห็นชาวจีนมาก
พอสมควร ไม่ใช่นักท่องเทียT ว มีท่านเลขานุ การเอกสถานเอกอัครราชทูตไทยและเจ้าหน้าทีจT าก
กระทรวงศึกษาธิการ มารับ
ไปเช้คอินทีโT รงแรม Rizqun แล้วไปทานอาหารคํTากับท่านเอกอัครราชทูตไทย- พีรวิช
สุวรรณประเทศ ซึTงได้พบท่านปี 2559 เมืTอมาพบครูรางวัลพระราชทานรุ่นแรก ได้ขอ้ มูลหลาย
อย่าง
1) องค์สุลต่านได้รบั ความเคารพอย่างสูง
บนเครืTองบินจากกรุงเทพ ได้อ่านหนังสือพิมพ์บรูไนทีขT ่าวปกหน้า และหน้าในอีกสอง
หน้าเป็นรูปและข่าวทีอT งค์สุลต่านให้ประชาชนบรูไนทีไT ด้รบั คัดเลือกและการสนับสนุนให้ไปร่วมพิธี
ฮัจน์เข้าเฝ้า
ท่านเอกอัครราชทูตบอกว่าในการเข้าเฝ้าองค์สุลต่านโดยทัวไป
T ก็เป็นแบบนีP แยกชาย
หญิง
2) ชาวจีนทีเT ห็น จํานวนมากมาจากแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน มีประมาณสีหT มืTนคนใน
ประชากรทังP ประเทศสีแT สนคน ค้าขายเป็นหลัก ไม่มสี ทิ ธิถอื ครองทีดT นิ
ส่วนคนไทยจะมีมาทํางานก่อสร้างเป็นพันคน มีมาทํางานธุรกิจเป็นร้อยคน
มีชาวฟิลปิ ปินส์เข้ามาทํางานภาคบริการมากขึนP ร้านอาหารคํTาทีTไปทาน ก็มชี าว
ฟิลปิ ปินส์เป็นผูเ้ สริฟ ชาวฟิลปปินส์ได้เปรียบในการทํางานบริการทัวไป
T เพราะใช้ภาษาอังกฤษ
3) มีการแลกเปลีTยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไนปีทหีT นึTง ไปไทยเป็นปี
เรียกว่า Discovery Year น่าสนใจทีใT ห้เด็กออกไปเห็นโลก
มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาเรียนตามโครงการแลกเปลีTยน
สร้างความเข้าใจโลกมุสลิมทีตT ่างไปจากสภาพแวดล้อมสามจังหวัดภาคใต้
ระหว่างอาหารเย็น ได้เห็นรูปทุเรียนบรูไนซึTงมีขนาดเล็ก หนามแหลม เนืPอสีแดง หรือสี
แสด น่าสนใจ เลยหลังจากอาหารเย็นแล้ว ท่านทูตพาไป "ตลาดหัวเหม็น" เป็นตลาดเย็นทีมT กี าร
ขายอาหารสําเร็จรูปและทุเรียน ซึTงเป็นทีมT าของการทําให้หวั เหม็น
มีอาหารสด อาหารอิสลามทังP ทอด ปิPง ขนมราดนมข้นทีนT ่าตกใจในความหวาน ตลาด
ขายผักและผลไม้ โดยเฉพาะมีทุเรียนขายมาก
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คนมากินอาหารกันเป็นครอบครัว บรรยากาศแบบfamily outing ยังไม่ทนั เดินเข้าตลาดก็
ได้กลินT ทุเรียน

ข่าวในหนังสือพิ มพ์ องค์สุลต่าน พระราชิ นี มกุฏราชกุมาร เสด็จรับประชาชน
ทีXจะเดิ นทางไปพิ ธีฮจั จ์ แยกการเฝ้ าชายหญิ ง องค์สุลต่านและมกุฎราชกุมารรับประชาชน
ชาย ส่วนพระราชิ นีและพระราชธิ ดารับประชาชนหญิ ง
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ตลาดหัวเหม็น กรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน บรรยากาศตลาดหัวเหม็นขายอาหารสด อาหารปรุง ผักผลไม้
ขนมหวาน
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ทุเรียนบรูไน ลูกเล็ก เนื‹ อสีแดง แสด เหลือง หนามแหลม

ตอนทีX ¬
มีถามมาในไลน์ว่าทุเรียนเนืPอสีแดงสีแสดเป็นอย่างไรบ้าง
คําตอบคือ ราคาแพงครับ กิโลละสามร้อยบาท(แพงกว่าหมอนทองนําเข้า) กลินT แรง
เมล็ดเล็ก เนืPอมีtextureเหมือนเนยเหลว(butter)แช่เย็น
คนไทยทุกคนบอกว่าหมอนทองดีกว่า
วันพุธทีX ¬ สิ งหาคม ¬-®¯

ภาพถ่ายกับปลัดและรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน

ไปทีกT ระทรวงศึกษาธิการบรูไน พบปลัดกระทรวงท่านเดิมคือ Dr. Romaizah เป็นสตรี
เพิงT ได้บรรดาศักดิ dเป็น "Datin" (เรียก Dato สําหรับผูช้ าย ส่วนภรรยาของ Dato เรียก Datin ถ้า
สตรีได้บรรดาศักดิ dเอง เรียก Datin Paduka)
ไดัพบผูบ้ ริหารระดับสูงท่านอืTนคือรองปลัดกระทรวง(ท่านทีพT บเป็ นผูห้ ญิงเช่นกัน)
อธิบดีกรมการศึกษาพืนP ฐาน, ผูอ้ ํานวยการการด้านต่างๆคือ การพัฒนาหลักสูตร, การสอบไล่,
สถาบันเทคนิค, หน่วยยุทธศาสตร์การศึกษาในศตวรรษทีT 21(SPN 21)
บรูไนยังใช้กรอบการศึกษาแบบอังกฤษ นักเรียนเรียน 13 ปี ก่อนเข้Tามหาวิทยาลัย
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ใช้แนวทาง Cambridge Examination แต่เพิมT วิชาด้านArabic และ ภาษาแม่
หมุดการสอบทีสT ําคัญคือ
: ปีทีT 6 จบประถม เอาผลส่งต่อให้intervene ได้ต่อชันP มัธยม
: ปีทีT 8 เป็นการคัดเด็กสู่สายการศึกษาต่างๆ (multiple pathways)
เท่าทีผT มเห็นมา สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน พยายามสร้างmultiple pathway ดันให้เด็กไม่
มุ่งสายวิชาการอย่างเดียว ออกไปเทคนิค โพลีเทคนิค แต่ยงั ต้องสูก้ บั กระแสสังคม ความฝงั ใจ
ความคิดพ่อแม่ทผีT ลักลูกไปทางวิชาการ
Multiple Pathwayเป็นหนึTงในสามเสาของการปฏิรูปการศึกษา อีกสองเสาคือหลักสูตร
และการศึกษาเทคนิค
เรืTองการศึกษาทีไT ทยและบรูไนอาจทําร่วมกัน
: bilingual education
บรูไนสอนภาษาอังกฤษตังP แต่ประถมหนึTง มาระยะเวลาหนึTงแล้ว ถ้าไปบรูไนตอนนีP
เทียบกับเมืTอตังP ประเทศและเข้าร่วมอาเซียนเกือบสามสิบปี ก่อน พบว่าบรูไนสร้างคนได้เร็ว (ทังP
ประเทศมีพลเมืองสีแT สนคน) ส่งคนไปเรียนอังกฤษ ออสเตรเลีย ข้าราชการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
: การจัดการศึกษาทางโลก(secular) คู่กบั การศึกษาศาสนา(religious) ทีทT ําได้อย่าง
สมดุลย์
: การเปิ ดโลกทัศน์ของนักเรียนมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ในอิสลามแบบบรูไนหรือ
มาเลเซีย ทีไT ม่ปฏิเสธเทคโนโลยี ไม่ปฏิเสธภาษาต่างประเทศ
ตอนทีX °
โรงเรียน Duli Pengiran Muda Al-Muhtadee Billah College
เป็นโรงเรียนของครูลมิ ซง โงว (Mrs. Lim Soh Ngo) ครูรางวัลพระราชทานคนทีสT อง
จากบรูไน
โรงเรียนนีPมนี ักเรียน 1,100 คน เป็นหนึTงในห้าโรงเรียน (college) ทีสT อน Sixth form
(ชันP 12, 13) ให้สอบ A level เข้ามหาวิทยาลัย
มกุฏราชกุมารบรูไนองค์ปจั จุบนั เรียนทีนT ีT เมืTอเกือบสามสิบปีมาแล้ว โรงเรียนนีสP มัยหนึTง
เป็นทีเT รียนของลูกหลานข้าราชการผูใ้ หญ่ก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนเลยมีพระฉายา
ลักษณ์มกุฏราชกุมารหลายแห่ง รวมทังP รูปสมัยเป็นนักเรียนและเสด็จมาเยียT มโรงเรียน
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รูปมกุฏราขกุมารสมัยเป็ นนักเรียนทีXโรงเรียน และหลังจากนั‹น

วิสยั ทัศน์โรงเรียน เพืXอพัฒนานักเรียนให้เป็ นคนยึดมันความถู
X
กต้องด้วยการศึกษาคุณภาพ
มุ่งมั XนทีXดูแลให้เป็ นเลิศและมนุษย์ทีXสมบูรณ์โดยการอุทิศตน ความคิ เริXม และเมตตา

โรงเรียนมีอายุประมาณห้าสิบปีจดั ตังP (สมัยบรูไนยังอยู่ใต้การดูแลของอังกฤษ) มี
นักเรียน 1,100 คน, ครู 139 คน, สายสนับสนุน 46 คน
ดูรูปถ่ายเก่าทีตT ดิ ในโรงเรียนเห็นว่า
: ครูรุ่นยีสT บิ ปีแรกเป็นครูชาย เป็นจีนและเป็นฝรังเกื
T อบทังP หมด เพิงT จะมีครูมาเลย์และครู
หญิงประมาณยีสT บิ ปีหลังทีเT ป็นเอกราช
: การคลุมผมของนักเรียนหญิงก็เกิดภายในยีสT บิ ปี ก่อนหน้านันP นักเรียนไม่คลุมผม
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รูปซ้าย ถ่ายกับครูใหญ่ ครูลิม และคณะครู รูปขวา นักเรียนจากชุมนุมถ่ายภาพเก็บภาพแขกทีXมาเยือน
ไม่ต้องใช้ครูหรือเจ้าหน้ าทีX

โรงเรียนมีระเบียบการแต่งกายเด่นชัด นักเรียนมีเครืXองแบบ นักเรียนหญิ งคลุมผม นักเรียน
ชายใส่กางเกงดํา เชิ‹ ตขาว ผูกเนคไทม่วง มีโปสเตอร์เตือนใจข้อพึงปฏิ บตั ิ (Do's) และข้อห้าม (Don't) วาง
อยู่หลายทีXในโรงเรียน

ครูลมิ ทีไT ด้รางวัล สอนเคมีในระดับ Sixth Form สอนหนังสือมา27 ปี สอนทุกระดับ
ตังP แต่ประถม มัธยม O-level และ A-level บอกว่าต้องปรับตัวตลอดเวลา
นอกจากสอน ยังเป็นหัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี หัวหน้าแผนก หัวหน้าหน่วยพัฒนาครู
นอกจากการสอนเคมี ครูลมิ ใช้การสอนกลุ่ม (cooperative learning group) เพืTอเปลีTยน
passive learner ให้เป็น active learner, เพืTอนสอนเพืTอน, ช่วยสร้างทักษะการคิด เปลีTยนกลุ่ม
ตลอดเวลาให้นักเรียนได้ทํางานกับเพืTอนคนอืTน
ครูลมิ จบปริญญาตรีจาก University of Brunei Darussalam - UBD (มหาวิทยาลัย
แห่งชาติ) วิชาเอกเคมี วิชาโทคณิตศาสตร์ ต่อมาจบปริญญาโททางการศึกษาจาก UBD
ปี 2011 ได้ Excellent Service Award
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ปี 2012 ได้ Excellent Teachers Award จากสุลต่าน
ปี 2017 ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รูปซ้ายครูลิม รูปขวา บรรยากาศห้องเรียนเคมี เด็กนักเรียนหญิ งชายแยกกลุ่มทําการทดลอง ตอบ
คําถามได้ดี ชัดเจน ไม่อาย

รูปซ้าย นักเรียนหญิ งชายแยกนังX กันในห้องสมุด รูปกลางและขวา หนังสือพิมพ์ วารสารในห้องสมุดทีX
ไม่เห็นในห้องสมุดโรงเรียนไทย

เดินดูหอ้ งเรียนเคมีของครูลมิ พบว่าเด็ก(เกรด 12, 13) ยังต้องเขียนหนังสือยาวๆ ใน
การทํารายงานการทดลองวิทยาศาสตร์
โรงเรียนไทยเราจะให้เด็กกรอกตัวเลขลงตารางการทดลอง เขียนสันP มากหรือไม่เขียนเลย
เด็กไทยจึงเรียบเรียงความคิดและเขียนยาวๆไม่เป็น
เด็กไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ถามเด็กทราบว่า พริPนท์ได้เฉพาะงานทีคT รูให้ทํา
ครูลมิ บอกว่าไม่เคยอยากเป็นครู จนอยู่ชนั P มัธยม มีโอกาสเรียนกับครูทเีT ข้าใจเด็ก ทํา
ให้ครูซTงึ เรียนได้ปานกลางรูส้ ึกตัวเองมีค่า จากนันP จึงตัดสินใจเป็นครู ให้ความสนใจตัวเด็กเสมอกัน
ไม่ใช่เฉพาะเด็กเก่งหรือเด็กโปรด
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ได้ดูหอ้ งสมุด มีพนืP ทีทT ํางานเปิดทังP แบบเดียT ว แบบกลุ่ม และห้องปิด แยกห้องสําหรับ
นักเรียนหญิงชาย
ในห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสืออ่านทัวไปมากพอสมควร
T
เทียบกับโรงเรียน
ไทยระดับเดียวกันจะพบแต่หนังสือแบบฝึกหัด หนังสือเฉลยข้อสอบ หนังสือกวดวิชา เด็กไทย
จึงน่าสงสาร ทีคT ่อนข้างคับแคบทางความรูท้ วไป
ั T ไม่รอู้ ะไรนอกจากแปดสาระการเรียนรู้ พ่อแม่ทีT
พอส่งเสริมลูกได้ ก็จะตอกยํPาเฉพาะวิชาการ
ถ้าถามนักเรียนไทยนอกหลักสูตร เด็กจะตอบไม่ได้ ไม่รู้ ไม่มีความเห็น ถามเรืTอง
เศรษฐกิจ การเมือง บ้านเมืองก็ตอบไม่ได้
ตอนทีX ²
บ้านพักท่านเอกอัครราชทูต
ท่านเอกอัครราชทูตจัดงานการมอบอุปกรณ์เรียนรูส้ ําหรับเด็กทีตT ้องการการศึกษาพิเศษ
จากบริษทั Blix Pop ให้ครูรตั นาวาตี ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 รวมทังP เปิ ดตัวครูลมิ ครู
รางวัลปี 2560 กับสืTอมวลชน
ของเล่นBlixPop เป็นเหมือนรูปต่อ(แบบ Lego) แต่ชPนิ ใหญ่ขนาดประมาณหนึTงฟุต
นํPาหนักเบา ทําจากยาง มี texture ให้เด็กสัมผัสเรียนรู้ ชิPนงานมีรูปทรงแบบต่างๆ ให้เด็กต่อเป็น
ทีเT ล่น ทีปT ีนปา่ ย ทีเT ดิน เป็นของเล่นใช้พฒ
ั นาสมอง การเรียนรูร้ ูปทรง สัมผัส สําหรับเด็กตาบอด
เด็กออทิสติก เด็กพิการ ผลเป็นงานของนวัตกรไทยผูห้ ญิงอายุเพียงสามสิบกว่าๆ เท่านันP งานได้
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติดา้ นการเรียนรูป้ ีทแีT ล้ว งานนีPทําต่อมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทด้าน
ออกแบบอุตสาหกรรม
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ท่านเอกอัครราชทูต กับครูรตั นาวาตี ข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิ การบรูไน

พิธีมอบของเล่น BlixPop การแนะนําครูรตั นาวาตีและครูลิมต่อสืXอมวลชนบรูไน

ผู้แทนประชาคมไทยในบรูไน

คุณณัชชา โรจน์วิโรจน์ ผู้ออกแบบBlix Pop
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ในพิธมี อบอุปกรณ์และเปิ ดตัวครูราวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ท่านเอกอัครราชทูตได้เชิญอดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ทีคT ดั เลือกครูรางวัลฯคนแรก) ,รองปลัดกระทรวงผูอ้ ํานวยการศึกษา
พิเศษ, ครูใหญ่และเพืTอนร่วมโรงเรียนครูรตั นาวาตี, ครูใหญ่โรงเรียนครูลมิ
มีผแู้ ทนประชาคมไทยสองท่านมาร่วมงาน ท่านหนึTงนําผักผลไม้เข้าบรูไน-คุณสุมติ รา
บูรณารมย์ อีกท่านหนึTงนําเข้าอะหลัยรถยนต์
T
-คุณธนกฤต แซ่เตียว โดยการนําและส่งเสริมของ
ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประชาคมเล็กๆนีPสนับสนุ นการเดินทางของครูรตั นาวาตีมาดูงาน
การศึกษาพิเศษทีTกรุงเทพและเชียงใหม่เมืTอธันวาคม 2559 ครูรตั นาเห็นการใช้ผลิตภัณฑ์นีP และ
ชอบใจ
ในบรูไนไม่มบี ริษทั ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย แต่ประชาคมไทยเล็กๆก็มนี ํP าใจรวมเงินทํา
กิจกรรมให้ครูรตั นา ผมบอกหลายคนว่า บรูไนมีฐานะดีกว่าไทยเรา คงไม่ต้องการวัตถุหรือเงิน
จากไทย แต่การแสดงนํP าใจของประชาคมไทย ทีมT คี ่ามากสําหรับบรูไน
ประชาคมไทยในบรูไนสนับสนุนให้ครูรตั นาไปไทย บริษทั BlixPop บริจาคอุปกรณ์ให้ฟรี
มีบริษทั ไทยส่งของไปบรูไนให้ฟรี คนไทยทุกคนได้ช่วยกันให้ไทยมีจุดยืนได้อย่างสง่างาม
“BLIX POP” ความสนุกในโลกมืด จากกรุงเทพธุรกิ จ 24 กุมภาพันธ์ 2561

“BLIX POP”ของเล่นเสริมพัฒนาการน้ องๆ ผู้พิการทางสายตา จากของเล่นเพือ0 คนในโลกมืด สู่ความ
สนุกทีเ0 ล่นด้วยกันได้ของเด็กๆ ทุกคน
ตัวต่อเสริมจินตนาการ ประกอบเป็ นทางเดิ น เนิ นเขา สนามหญ้า ลาดเอียง สูง ตํา0 ไปตาม
ความคิ ดสร้างสรรค์ของน้องๆ นี ค0 อื “BLIX POP” (บลิกซ์ พ็อพ) ของเล่นเสริมพัฒนาการน้ องๆ ผู้พิการ
ทางสายตา และเด็กทั 0วไป วัยตังX แต่ 5-10 ขวบ ตามสโลแกน “Playground for All” พืXนทีแ0 ห่งความสนุก
สําหรับ “เด็กทุกคน”
คนเบืXองหลัง ทีส0 ร้างสรรค์ความสนุกในโลกมืด คือ นักออกแบบรุ่นใหม่ วัย 29 ปี “กีX-ณัชชา
ิ
โรจน์วโรจน์” ประธานกรรมการผู้จดั การและผู้ก่อตังX บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จํากัด ผลงานสร้างสรรค์ เกิ ดขึXน
ระหว่างทําธีสิสจบปริญญาโท ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) ที 0 Academy
of Art University, San Francisco สหรัฐอเมริกา
เธอเลือกทําโปรเจคออกแบบของเล่นให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
ตอนไปเป็ นอาสาสมัคร สอนน้ องๆ ทีโ0 รงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระหว่างกลับมาประเทศไทย
โจทย์ทีไ0 ด้จากการไปสอบถามอาจารย์ในโรงเรียนสอนคนตาบอด และศาสตราจารย์ใน
ต่างประเทศ รวมถึงการสํารวจวิจยั เบืXองต้น พบว่า ไม่ว่าจะเด็กพิการหรือเด็กปกติ ทวไป
ั 0 ต่างต้องการของ
เล่นทีเ0 สริมสร้าง “กล้ามเนืX อมัดใหญ่” เพือ0 ทีจ0 ะได้ทรงตัวได้ดี ไม่เป็ นเด็กปวกเปี ยก ขณะทีข0 องเล่นทัวไปที
0
0
มีอยู่ตามโรงเรียนนันX ล้วนถูกออกแบบมาให้เด็กตาดีเล่น ซึง0 น้ องๆ ทีต0 าบอดสนิ ท ทังX เล่นได้ยาก และไม่
ปลอดภัยสําหรับพวกเขา
เธอเลยมาออกแบบเป็ นตัวต่อสนามเด็กเล่นในร่ม ซึง0 มีอยู่ 4 รูปแบบ และใน 1 ชุด มี 40 ชิX น
โดยสามารถนําทุกชิX นมาต่อประกอบกันได้หมด และเด็กๆ รับรูค้ วามแตกต่างของแต่ละชิX นได้ด้วยการ
สัมผัส จึงไม่เป็ นอุปสรรคสําหรับน้ องๆ ในโลกมืด เลยเป็ น การออกแบบทีต0 อบโจทย์ “เด็กทุกคนเล่นได้”
อย่างแท้จริง
2 ปี ทีใ0 ช้ไปกับการทําวิจยั บินไปๆ กลับๆ ระหว่างเมืองไทยกับเมืองนอก กีXบอกว่า เหมือนได้
เข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ ง0 ไม่ใช่โลกของคนตาดี แต่เป็ นโลกใบเดียวกับน้ องๆ ตาบอด เธอเลยเข้าใจ และ
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อิ ม0 ใจทุกครังX ทีไ0 ด้เห็นน้ องๆ มีพฒ
ั นาการทีด0 ีขX นึ จากของเล่นชิX นนีX เลยไม่อยากให้จบแค่ผลงานธีสิส แต่
อยากให้เป็ นของเล่นจริงๆ ทีเ0 สิ รฟ์ ความสนุกสู่เด็กๆ ทั 0วโลก
“เห็นโอกาสเลยว่า เด็กๆ มีความต้องการของเล่นชิX นนีX และตลาดกว้างมาก ไม่ใช่แค่ในไทย
แต่คือเด็กทั 0วโลก แม้จะพรีเซนต์ว่า นี เ0 ป็ นของเล่นสําหรับเด็กตาบอด แต่เด็กทุกคนสามารถเล่นได้”
หลังเรียนจบเมือ0 ต้นปี 2558 เธอเลยเปิ ดตัว “BLIX POP” ขึXน โดยทีม0 าของชือ0 เป็ นการเล่นคํา
กับคําว่า “BRICK” ทีแ0 ปลว่า อิ ฐ ส่วน POP คือการดึงขึXนมาแล้วไปใส่ตรงโน้ น ตรงนีX สะท้อนถึง
จุดเริม0 ต้นทีใ0 ช้อิฐก่อสร้างมาเล่นกับความเป็ นดีไซน์ จนกลายเป็ นของเล่นคูลๆ อย่าง BLIX POP ในวันนีX
จากนันX ก็ทดสอบความเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการนําไปให้น้องๆ ในโรงเรียนสอนคนตา
บอดได้ลองเล่น แต่ด้วยทุนทีไ0 ม่ได้มากมายนัก จึงเริม0 จากทําโครงการเปิ ดระดมทุนจากบุคคลทั 0วไป ผ่าน
Facebook ชือ0 BLIX POP "ไม่เห็น ก็เล่นได้" ในเดือนธันวาคม เพือ0 ระดมทุน 5 แสนบาทแรก ไปทําสิ นค้า
จํานวน 30 ชุด แล้วมอบให้กบั โรงเรียนสอนคนตาบอดทัวประเทศ
0
รวม 17 แห่ง
“เราอยากทดสอบโพรดักส์ และอยากได้ฟีดแบคจากผู้ใช้จริง ก่อนทีจ0 ะเอาออกไปขาย หรือไป
ทําในเชิ งพาณิ ชย์ เพราะอยากมั 0นใจว่า ทุกอย่างดีแล้วจริงๆ ผู้รบั รับไปต้องมันใจว่
0 า มีคุณภาพแน่ ” เธอ
บอก
และไม่แค่ในไทย ทีผ0 ่านมายังมีโอกาสไปออกงานต่างประเทศด้วย โดยร่วมงาน International
Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (iCREATe 2015) ทีส0 ิ งคโปร์ ด้วย
การสนับสนุนของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC ) ซึง0
ความสนใจจากผู้ร่วมงานได้รบั
อย่างรายได้ จะร่วมกับโครงการซีเอสอาร์ดียิง0 หลังทดสอบตลาดจนแน่ ใจ จึงเริม0 มาวางแผน
ธุรกิ จ เธอบอกว่า โมเดลในการหาของบริษัทต่างๆ โดยให้บริษัทเข้ามาสนับสนุนสิ นค้า เพือ0 นําไปบริจาค
ให้กบั เด็กๆ ทีข0 าดโอกาส เพือ0 ตอบโจทย์เด็กตาบอดเล่น “ฟรี” คนมีกาํ ลังก็จ่าย จากนันX ก็ทาํ ตลาดไปยัง
โรงเรียนสอนศิ ลปะ สถาบันเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก กระทั 0งโรงเรียนสอนดนตรี ทีอ0 ยากทําเป็ นเพลย์โซน
เล็กๆ ให้เด็กเล่น รวมไปถึง เนอสเซอรี 0 สถานรับเลีXยงเด็กทีม0 ีอยู่ทวไปด้
ั0
วย
“ได้เจอกับอาจารย์ท่านหนึ ง0 ท่านบอกว่า สิ นค้าของเราเป็ นแนวกายภาพเด็ก ซึง0 ปัจจุบนั มีพวก
ศูนย์กายภาพเด็กอยู่เยอะมาก ยิง0 เด็กทีม0 ีความพิการด้วยแล้ว ส่วนใหญ่ของทีม0 ีในศูนย์กจ็ ะเป็ นพวก Tool
เป็ น เครือ0 งมือ ไม่ใช่ Toy ของเล่น แต่ของเราเป็ น Toy ทีต0 อบโจทย์การแก้ปัญหาได้ด้วย ฉะนันX ตลาดยังมี
อยู่เยอะมาก” เธอบอกโอกาส
โจทย์ในวันนีX ก็แค่ต้อง “หาตลาด” และเจาะไปยังกลุ่มเป้ าหมายทีใ0 ช่ให้ได้ พร้อมพัฒนาสิ นค้าให้
มีคุณภาพขึXนเรือ0 ยๆ เริม0 จากทําตลาดออนไลน์ ผ่านทังX อิ นสตาแกรม, ทวิตเตอร์, ไลน์ และ Facebook
และอนาคตเธอว่า ต้องทําให้คนทัวไปเข้
0
าถึงสิ นค้าได้มากขึXน อย่าง ไปจัดตามศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนสอน
คนตาบอด รวมถึงทําตลาดส่งออกด้วย
ปัจจุบนั BLIX POP ใช้โรงงานผลิตในประเทศไทย เน้ นวัสดุทีป0 ลอดภัยสําหรับเด็ก ไม่มีสารพิษ
มีมาตรฐาน มอก.รับรอง โดยใน 1 ชุด มีจาํ นวน 7 กล่อง รวม 40 ชิX น ขายทีร0 าคาชุดละ 29,000 บาท
ณัชชา เรียนจบมาทางด้านการออกแบบ และวันนีX เธอก็เป็ นนักออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ทีย0 งั คงทํางานทีร0 กั อย่างมุ่งมัน0 เธอว่า การทีด0 ีไซเนอร์จะดีไซน์ผลงานอะไรออกมา ควรมา
จาก “แรงบันดาลใจ” ทีอ0 ยากทํา เพราะจะเป็ นพลังให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาได้
“เหมือนกีXเอง ถ้าให้ไปทําอย่างอืน0 หรือบอกให้ไปดีไซน์เฟอร์นิเจอร์สกั ตัวหนึ ง0 ก็ทาํ ได้นะ แต่ยงั
เฉยๆ อยู่ แต่พอบอกว่าทําให้เด็ก เพือ0 ช่วยให้เขามีคุณภาพชีวิตทีด0 ีขX นึ จะรู้สึกอิ นมาก ฉะนันX เราต้องหา
สิ ง0 ทีเ0 ราอิ นก่อน เพราะมันสําคัญสุดในการออกแบบ” เธอบอก
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ณัชชา ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศตังX แต่เด็ก โดยในวัย 17 ปี เธอไปเรียนต่อมัธยมทีป0 ระเทศ
แคนนาดา ก่อนย้ายมาเรียนปริญญาตรี ด้าน Interior Design และโท Industrial Design ที 0 Academy of
Art University สหรัฐอเมริกา และเพิง0 จะได้กลับมาอยู่ประเทศไทยแบบถาวรก็หลังเรียนจบเมือ0 ปี ก่อน
เธอว่า ตอนแรกก็อยากไปหางานทําตามประเทศเพือ0 นบ้าน ไม่ก็ไปเป็ นดีไซเนอร์ตามสตูดิโอใหญ่ๆ
เหมือนฝันของนักออกแบบทัวไป
0 ทว่าพอเริม0 โปรเจค BLIX POP มา เธอกลับพบความฝันก้อนใหม่ และดู
ท่าจะไม่อยากทิX งฝันนีX ไปง่ายๆ ด้วย
“อยากเห็นว่า เด็กๆ ได้เล่น BLIX POP และมี BLIX POP อยู่ทุกที”0 เธอบอกความตังX มัน0
สองมือเล็กๆ หยิบจับ ความมุ่งมั 0น และศรัทธาในสิ ง0 ที ท0 าํ นํามาต่อประกอบเป็ นบันไดเพือ0 ไปสู่
ความสําเร็จ โดยเริม0 จากตัวต่อชิX นเล็กๆ ทีช0 อื 0 BLIX POP ซึง0 เธอสร้างสรรค์ขX นึ ในวันนีX

...................
มีสTอื หนังสือพิมพ์ทงั P ห้าฉบับของประเทศมาร่วมงาน
เสร็จพิธมี อบอุปกรณ์แล้ว ให้สมั ภาษณ์หนังสือพิมพ์ 5 ฉบับทังP ประเทศของบรูไน รอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้พูดกับผูส้ Tอื ข่าวว่าอย่าเพิงT ลงข่าวครูลมิ ทีไT ด้รางวัลพระราชทานปี
2560 เพราะกระทรวงกําลังทําเรืTองกราบบังคมทูลองค์สุลต่านบรูไน รางวัลนีPเป็นรางวัลจากพระ
ราชวงศ์ชนั P สูงของไทย สุลต่านต้องทราบผ่านกระทรวงขึนP มา ไม่ใช่ทรงอ่านพบในหนังสือพิมพ์
เลยต้องบอกให้ผสู้ Tอื ข่าวบรูไนลงข่าวเฉพาะการมอบอุปกรณ์ให้ครูรตั นาวาตี ครูรางวัล
พระราชทานปี 2558 ไปก่อน
จากการมีขนั P ตอนในการรายงานสุลต่านให้ทราบเรืTองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะ
เห็นได้ว่าองค์สุลต่านเป็นทีเT คารพและยําเกรง เพราะเป็นทังP ประมุขประเทศและนายกรัฐมนตรี
ทราบว่าขณะนีP สุลต่านใกล้ชดิ กับประขาชนมากขึนP พระราชทานปริญญาด้วยพระองค์
เอง (ยืนตลอดเวลา) เสด็จออกงาน
สองวันทีไT ปบรูไน ข่าวหน้าหนึTง(สองและสาม)ของหนังสือพิมพ์หลัก ก็ยงั เป็นข่าวองค์
สุลต่าน
บินกลับถึงกรุงเทพวันนันP เมิอT เกือบห้าทุ่ม
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ข่าวองค์สุลต่านบรูไน เป็ นข่าวหน้ าหนึX งหนังสือพิมพ์หลัก

ข่าวหนังสือพิมพ์ภาษอังกฤษและจีนในบรูไน ดูเหมือนผมเป็ นข่าวในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเป็ นครัง‹ แรก
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ครูดี โส พอน จากประเทศกัมพูชา

ครู ดี โส พอน ปจั จุ บ ัน อายุ 40 ปี เกิดทีTอํ าเภอกัม ปง เฌอนาง จบการศึกษาได้ ร ั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมธั ยมและประถม ปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษทีมT หาวิทยาลัยพนมเปญ
ฝึ กอบรมเป็ นครูสอนประถมศึกษาทีTศูนย์ฝึกอบรมครูของกัมปง เฌอนาง และฝึ กอบรมครูพืPนฐาน
จากศูนย์ฝึกอบรมครูฮุนเซนทีจT งั หวัดกันดาลในกัมพูชา นอกจากนีPได้ฝึกอบรมทําสืTอการสอนวิช า
คณิตศาสตร์ เริมT วิชาชีพครูทโีT รงเรียนประถม Punlay Primary School เมืTอปี 2539 ต่อมา ปี 2542
ย้ายไปเป็นครูทีT Kumroukrong Primary School สอนระดับ 6 เป็นครูมา 20 ปี
ตรูดี โส พอน ใฝ่ฝนั เป็ นครูมาแต่เด็ก จึงตังP ใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้เป็ นครู ต้องการ
ให้เด็กได้รบั ความรู้และเป็ นคนดีในสังคม เพืTอให้พวกเขาได้มีโอกาสและมีชีวิตทีTดีในอนาคต ให้
ความรักแก่เด็กอย่างเท่าเทียมกัน เด็กในชันP สามารถสอบผ่านมากกว่า 95 %ต่อปี บางคนได้ไป
เรียนต่างประเทศ เช่น จีน ไทยและเวียตนาม บางคนได้งานทีTดีในขณะเรียนในมหาวิท ยาลัย
ได้รบั เหรียญจากการสอบระดับชาติและการแข่งขันระดับโลก
ครูดี โส พอน เชืTอมั Tนว่าเด็กจะประสบความสําเร็จได้มี 3 ประเด็นคือ ครอบครัว ทีTช่วย
สนับสนุนและเป็นแรงจูงใจ โรงเรียน ทีทT ําให้เด็กสามารถเปลีTยนนิสยั ทีTไม่ดไี ด้เพราะคําชีPแนะของ
ครูและได้เพิมT พูนความรูค้ ู่กบั ศีลธรรม สังคม ทีจT ะอยู่ใกล้ชดิ เด็กและดึงดูดจิตใจให้ดําเนินรอยตาม
ในฐานะครูผสู้ อน นางดี โส พอน จะเตรียมการสอน ทังP ก่อน ระหว่างและหลังการสอนอย่างดี จัด
ชันP เรียนให้สะอาดมีระเบียบ สร้างบรรยากาศการเรียน ศึกษาพืนP ฐานเด็ก ชืTอเด็กแต่ละคน จัดทีนT ั Tง
จัดหาตําราเรียน คู่มอื ครูและเอกสารอืTน ๆ จัดทําแผนการสอน เตรียมสืTออุปกรณ์และเลือกวิธีการ
สอน สร้างสิTงแวดล้อมการเรียนรู้ เป็ นต้น ระหว่างการสอน ก็จะให้ความสนใจต่อชันP เรียน พูดจา
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ชัดเจน เข้มงวดและตังP คําถามต่างๆ จัดให้เด็กเรียนอ่อนและเก่งนังT ใกล้กันเพืTอจะได้ช่วยเหลือกัน
จัดกลุ่มให้มกี ารปรึกษาหารือกันเพืTอเด็กจะได้พูดคุย และแลกเปลีTยนความคิดเห็นเพืTอกระตุ้น ให้มี
ความกล้า ผสมผสานวิธีการต่างๆ ในการสอนเด็ก ทบทวนความรู้ด้วยบททดสอบต่ าง ๆ เล่น
เกมส์ให้สนุก และฝึกเด็กทีเT รียนอ่อนให้กล้าแสดงออกมากขึนP หลังการสอน ให้การบ้านทังP ทีTเรียน
มาแล้วและต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองเพิมT เติม บ่อยครังP จะสอนด้วยการเล่าเรืTอง ให้คําแนะนํา บอก
วิธกี ารเพืTอฝึกฝนให้เด็กเก่ง บางครังP ก็ให้หวั ข้อเพืTอการฝึกตนเอง
ผลสําเร็จจากการทํางานของครูดี โส พอน ทําให้ได้รบั รางวัลต่าง ๆ ได้รบั คําชืTนชมว่ า
เป็ นครูทีTประสบความสําเร็จในการสอนเด็ก ได้รบั เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และได้รบั รางวัล
สมเด็จ เดโช Somdach Decho Award Number 1 เมืTอ ปี 2560 ครู ดี โส พอน เชืTอ ว่ า ครู ควร
เพิมT พูนความรู้ ปรับตัวให้เป็นและต้องเก่งในการสอนเด็ก จะทําให้เด็กเกิดความเชืTอมั Tน ยิงT กว่านันP
ครูต้องให้รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ แก่เด็กเพืTอให้เขาสามารถอยู่ในโลกเทคโนโลยีได้อย่างสันติสุข
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วันพฤหัสบดีทีX 4 สิ งหาคม
เดินทางไปเขมร เพืTอพบครูดี โสพอน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีชาวเขมรคนทีสT อง
ไปพนมเปญเป็นแห่งแรก มีคุณสมหมาย ปาจิจฉัตต์ จากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ และคุณชิบ
จิตนิยม นักจัดรายการทีวี “เอเชีย คอนเน็กต์” สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เดินทางไปด้วย
พนมเปญและเศรษฐกิจเขมรคึกคัก skyline เมืองเปลีTยนเพราะมีอาคารสูงมาก มีร้าน
ขายรถหรูใหม่ รถมือสอง สร้างถนนยกลอยมีรถยนต์มากขึนP มีมอเตอร์ไซด์มาก มีมอเตอร์ไซด์
ลากรถนั Tงรถบรทุก ดูเผินๆเหมือนตุ๊กๆของไทย แต่มสี ลีT ้อ มีรถเมล์ใหม่(เฉพาะในพนมเปญ)ทีไT ด้
ความช่วยเหลือจากจีน คนเขมรยังขายของ ดํารงชีวติ จอดรถยนต์บนทางเท้า ตืTนตัวออกกําลัง
กาย เต้นแอโรบิก เหมือนคนไทย

สิงT ใหม่ทผีT มพบในการเดินทางครังP นีPคอื มีหนังสือพิมพ์ China Daily ภาษาอังกฤษ
จํานวนมาก วางไว้ในโรงแรม คงเป็นมาตราการเชิงรุกของจีนทีจT ะให้ข่าวสร้างภาพลักษณ์ทีTดี ผม
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ไม่พบหนังสือพิมพ์นีPในโรงแรมประเทศไทย พลิกดูว่ามีข่าวอะไรบ้าง มีข่าวภรรยาประธานาธิบดี
จีนพบเด็กทีตT ดิ เชืPอHIV แสดงการเปิดตัวของผูน้ ําจีนและครอบครัวสู่สาธารณะและโลกภายนอกทีT
เกิดขึนP ภายในไม่กTปี ีทผีT ่านมา ใน China Daily มี 4-5 ข่าวแสดงศักยภาพของจีนด้านไอที โดย
เฉพาะทีใT ช้ในธุรกิจ การจับจ่ายใช้สอย ไอทีกบั ประชาชน ขณะนีPเราต้องยอมรับว่าจีนไปไกลมาก
ในการใช้ไอทีในธุรกิจและชีวติ ประจําวัน

หนังสือพิมพ์ China Daily ภาษาอังกฤษวางไว้ในโรงแรม รูปขวา ภรรยาประธานาธิ บดีสี จิ‹นผิง พบเด็กทีX
ติ ดเชื‹อเอชโอวี รูปแถวล่าง รูปซ้ายนักเรียนมหาวิทยาลัยมารับหนังสือทีXสงซื
ั X ‹อทางออนไลน์ รูปกลาง
พนักงาน Alibaba ให้ลูกค้าชิ มอาหารทีXสามารถสัง้ทางออนไลน์ รูปขวา ลูกค้าจ่ายเงินค่าสิ นค้าด้วยตนเอง
โดยการแสกน QR Code ทีXร้านค้า

กระทรวงศึกษาธิ การ เยาวชน กัมพูชา
ไปกระทรวงศึกษาธิการ พบรัฐมนตรีช่วยว่าการสองท่าน - นาท บุญเรือน (Nath
Bunrouen) และ ยุ งอย (Youk Ngoy) รวมทังP อธิบดีDirectorate General of Inspectorate-Chey
Sarin, และผูอ้ ํานวยการประถมศึกษา- Chan Sophea, ผูอ้ ํานวยการฝ่ายอาเซียน- Suong Savat,
หัวหน้าสํานักงานประถมศึกษา-กัน พุทธี (Kann Puthy), ครังP นีPได้พบท่านนาท บุญเรือน เป็นครังP
ทีสT อง
รัฐมนตรีนาท ซึTงดูแลเรืTองผลิตและพัฒนาครูมาหลายสิบปี ไม่ว่ารัฐบาลไหนๆ อธิบาย
พัฒนาการการศึกษาปจั จุบนั ว่า
1) กระทรวงเริมT ให้รางวัลครูและครูใหญ่ระดับชาติมาตังP แต่ปี 2557 ปจั จุบนั ให้กลุ่มละ 5
คน แต่ละปีมี Education Congress ทีมT คี รูเข้าร่วมหนึTงพันคน แบ่งเป็น 7 กลุ่มตังP แต่เด็กเล็ก,
ประถมศึกษา,มัธยม ศึกษา, อุดมศึกษา, การศึกษานอกระบบ, อาชีวศึกษา และกีฬา
นายกรัฐมนตรีจะมอบรางวัลครูและครูใหญ่ดเี ด่นในโอกาสนันP
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2) การปฏิรูปการศึกษาอยู่บนห้าเสาหลักคือ ครู (เอาคนเก่งมา พัฒนา รักษา), การ
นิเทศตรวจสอบ, การสอบและการวัดผลระดับชาติ, หลักสูตรการเรียนการสอน,ระบบนิเวศ
โรงเรียน และประการสุดท้าย อุดมศึกษา
กัมพูชาอยู่ศตวรรษทีT 21 แต่โรงเรียนและครูจํานวนหนึTงค้างอยู่ศตวรรษทีแT ล้ว
3) การสร้างmentor สําคัญ ต้อง mentor ทังP ก่อนสอน, การสอนในห้อง ใช้ฐานโรงเรียน
ให้ความสําคัญกับผูบ้ ริหารยุคใหม่, มีการฝึก, มีการสอบ, มี fast track
โรงเรียนคนยุคใหม่ ต้องการครูและผูบ้ ริหารยุคใหม่
4) การศึกษาต้องช่วยให้ประเทศขยับจาก low income เป็น middle income country
5) กัมพูชาจะยังไม่เข้าสอบ PISA ในอีกสองปีข้างหน้า แต่มโี ครงการ PISA for
Development ซึTงรัฐบาลเกาหลี (Korean Education Development Institute- KEDI) ช่วยเหลือ
ก่อนจากกัน ท่านรัฐมนตรนาท อวยพรว่า อายุ วรรณโณ สุขะ พละ เราเหมือนกันจริงๆ

มอบของทีXระลึกและประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ-นาท บุญเรือน

ตอนทีX ®
สถานเอกอัครราชทูตไทยในพนมเปญ

ท่านเอกอัครราชทูต-ณัฏฐวุฒิ ถ่ายภาพกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรีกมั พูชา ครูดี โสพอน (คนซ้าย)
ได้รบั รางวัลพระราชทานปี 2560 ครูโตช บันดวล ปี 2558 (คนขวา) และกับกลุ่มนักธุรกิ จไทยในกัมพูชา

ทีมได้ไปสถานเอกอัครราชทูตเพืTอ พบท่านเอกอัครราชทูต- ณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เพืTอ
update เรืTองมูลนิธิ เพืTอแนะนําครูรางวัลพระราชทานปี 2558 ครูโตช บันดวล(Tauch Bundol)
และปี 2560 ครูดี โสพอน ( Dy Sophorn) ให้พบท่านทูตณัฏฐวุฒิ ตัวท่านเอกอัครราชทูตเองเล่า
ว่าได้มาทํางานในกัมพูชาสามช่วงสามตําแหน่ง ตังP แต่เสร็จสงครามปี 2534
นอกจากนันP สถานทูตนัดให้พบผูแ้ ทนภาคธุรกิจไทยในกัมพูชา (กลุ่มCP สามท่าน)
และผูส้ Tอื ข่าวกัมพูชา
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ท่านเอกอัครราชทูตให้ขอ้ มูลและข้อคิดหลายอย่าง
1) กัมพูชามีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก เกิน 7% ต่อปีติดต่อกันกว่าสิบปี ภาค
ก่อสร้างโตกว่า 33% มีการสร้างถนนเลียบพรมแดนไทย-ลาว- เวียตนาม, ขยายสนามบินทีเT มือง
พนมเปญ เสียมเรียบ สีหนุวลิ ล์, สร้างท่าเรือนํPาลึกทีสT หี นุวลิ ล์
Foreign Direct Investment มาจากจีน เกาหลี ญีTปุ่น สิงคโปร์ (ลงทุนด้านอาคารสูง) และ
ไทย
ในสิบปีทผีT ่านมา ผมเห็นพนมเปญ เสียมเรียบ และประเทศกัมพูชา เปลีTยนเร็วมาก ทังP
อาคารสูง ถนนยกระดับ และการก่อสร้างมากมาย ดูจากเครนก่อสร้างสูงในพนมเปญ รถยนต์
และมอเตอไซด์เต็มถนน บ้านใหม่มากมายทังP ในเมืองและชนบท สิงT ทีหT ายไปคือขอทานและการ
ขายของบนถนน
2) กัมพูชาซืPอสินค้าจากไทย ตามเอกสารราว $ 5.6 billion แต่ถ้ารวมทีอT ยู่นอกเอกสาร
ควรมากกว่านันP มาก 40-50% ของสินค้านํ าเข้ากัมพูชาจากไทย เข้ามาทางถนน
3) ธุรกิจใหญ่ของไทยมี
3.1 ซีเมนต์ กลุ่มสยามซีเมนต์มีโรงงานปูนสองแห่ง ผลิตและขายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
วัสดุก่อสร้างครบวงจรตังP แต่พนืP จนถึงหลังคา นอกจากนันP มีปูนอินทรีย์
3.2 Thai Bev (เครืTองดืTม นํP ามันปาลม โรงแรม)
3.3 กลุ่มซีพี ตังP แต่ต้นนํPาจนปลายนํPา อาหารสําเร็จรูป
3.4 ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ กสิกร กรุงเทพ
3.4 บริษทั ประกันภัย
3.5 กลุ่มนพประเสริฐ ปราสาททองโอสถ(สายการบิน โรงพยาบาล)
และกลุ่มอืTนอีกมาก
4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานความช่วยเหลือต่อเนืTอง ไม่ว่าความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจะเป็นอย่างไร ความช่วยเหลือพระราชทานจะเป็นสิงT ทีเT รียกว่า “It is here
for the good days and the bad days”.
เมืTอ16-17 ปีมาแล้ว ได้สมเด้จพระเทพรัตนฯ ทรงตังP โรงเรียนทีกT ําปงเชอเตียล ในพืนP ทีทT ีT
ไม่มอี ะไร ต่อมาขยายเป็นวิทยาลัยเทคนิค และสถาบันเทคโนโลยีทใีT ห้ปริญญาปจั จุบนั นักเรียน
จํานวนหนึTงไปเรียนต่อในไทย
ขณะนีP ทรงสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีทกีT ําปงสะปือ สอนด้านการจัดการ การท่องเทียT ว
เกษตรรายย่อย เกษตรระบบplantation ทีT mechanized (ยาง อ้อย ไม้เศรษฐกิจ)
นอกจากนันP ทรงพระราชทานพระราชานุเคราะห์อกี 3 โรงเรียน
ทรงมีพระราชดําริว่าประเทศ คน และครูถูกทําลายหมดในสงครามสามสิบปี การสร้างครู
และสร้างคนจะถาวรกว่าสร้างวัตถุ
5) ในช่วง 150 ปีตงั P แต่ปลายรัชกาลทีT 4 (ค.ศ.1867- พ.ศ.2410) กัมพูชาเป็นประเทศ
อาณานิคม มีสงครามหลายครังP การล้างเผ่าพันธุ์ มีสนั ติภาพเพียงสิบปี
2410 ตกเป็นอาณานิคมฝรังเศส
T (ก่อนเหตุการณ์ ร.ศ.112)
2493 หลังสงครามโลกครังP ทีสT องได้อสิ รภาพสันP ๆสิบปี
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2510s ถูกลากเข้าสงครามอินโดจีน ทีอT เมริกาต้องการเข้าแทนฝรังเศสในเวี
T
ยตนาม ลาว
กัมพูชา หลังฝรังเศสแพ้
T
สงครามทีเT ดียนเบียนฟูหรือเมืองแถนในเวียตนาม ทีผT มเล่าให้ฟงั ในไลน์ครู
ไทยพบครูเทศปี 2559
2513 นายพลลอนนอล โดยการสนับสนุนของอเมริกา ล้มระบบกษัตริย์นโรดมสีหนุ
(พระบิดากษัตริย์องค์ปจั จุบนั - นโรดมสีหมุนี) กษัตริย์นโรดมสีหนุลPภี ยั ไปปกั กิงT
2518 พนมเปญแตกจากกองทัพเขมรแดง เขมรสามปีหลังจากนันP คนเขมรหกล้านคน
จํานวนสองล้านกว่าคนถูกเขมรแดงฆ่า เจ็บป่วย อดตาย, สองล้านกว่าคนอพยพออกรอกประเทศ,
เหลืออยู่ล้านกว่าคน
2522 เขมรแดงถูกกองทัพทีเT วียตนามหนุนหลัง เข้ามาจากด้านตะวันออก ขับไล่รฐั บาล
เขมรแดงออกจากพนมเปญ
ฝ่ายเขมรทีเT วียตนามหนุนหลัง มีผนู้ ําคือ เฮงสัมริน ขณะนีPเป็นสมเด็จเฮงสัมริน
ประธานสภา ส่วนนายกรัฐมนตรีปจั จุบนั คือสมเด็จฮุนเซ็น ขณะนีPยงั เป็นทหารยศไม่สูง
การทีเT วียตนามยกทัพเข้ามาในเขมร หนุนฝ่ายเขมรเฮงสัมริน ทําให้มกี ารต่อต้าน
เวียตนามและเขมรเฮงสัมรินโดยอเมริกานํ า เกิดสงครามตัวแทน (proxy war) ระหว่าง
: โซเวียตรัสเซีย มีเวียตนาม และเขมรเฮงสัมรินเป็นตัวแทน
: อเมริกา จีน ยุโรป อาเซียน ทีมT เี ขมรแดง เขมรฟุนซินเปค เขมรซอนซาน เรียกรวมกัน
ว่าเขมรสามฝ่าย เป็นตัวแทน
ฝ่ายหนุนหลัง ส่งอาวุธและเงินให้เขมรทุกฝ่ายฆ่ากันเอง รบกันอยู่สบิ ปี
ผมได้เคยเขียนเรืTองนีPไว้ในครูไทยพบครูเทศปี 2559 ไว้แล้ว
2534 ลงนามสันติภาพ กษัตริย์สหี นุกลับมา แต่ไม่เป็นกษัตริย์ พระญาติถูกเขมรแดงฆ่า
ไปเกือบหมด
2537 สหประชาชาติเข้ามา จัดการเลือกตังP
ฝ่ายสมเด็จฮุนเซ็นชนะการเลือกตังP เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในอํานาจตลอดมาจนปจั จุบนั
ฝ่ายเขมรสามฝ่ายอ่อนกําลังทางการเมืองลงตลอด
สมเด็จฮุนเซ็นใช้กลไกให้ทุกคนได้ประโยชน์(win-win) วางอาวุธ ให้ทดีT นิ ให้ทดีT นิ
ฝ่ายเขมรแดงยังมีกองกําลังตามชายแดนไทย
สมเด็จฮุนเซ็นถูกกดดันจากต่างประเทศให้ตงั P ศาลลงโทษเขมรแดง แต่ฝ่ายเขมรเองอาจ
ต้องการสร้างความประณีประนอมในชาติมากกว่ารืPอฟืPนเรืTองเก่า การไต่สวนจึงล้าช้า ผูน้ ําเขมร
แดงหลายคนแก่และเสียชีวติ หมด รวมทังP เบอร์หนึTงคือพอลพต
มีการเลือกตังP มาแล้ว 5 ครังP ครังP ต่อไปปี 2561
(6) ด้านการศึกษา
ช่วงเขมรแดงปกครองโรงเรียนถูกทําลาย ครูถูกฆ่า (เพราะเป็นคนมีความรูใ้ นสังคม)
กําลังฟืPนตัว ยังต้องการครู อุปกรณ์การเรียน เงินเดือนครูน้อย ครูได้เพราะใจรัก
เด็กแสวงหาการศึกษาสูงเพราะรู้ว่าถ้าไม่มกี ารศึกษาจะไม่มอี นาคต พยายามเรียนรู้
ภาษาต่างชาติมาก (จีน ญีTป่นุ เกาหลี ไทย)
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ในเขมร เปิดกว้างระบบการศึกษานานาชาติทงั P อเมริกา อังกฤษ ฝรังเศส
T
จีน โรงเรียนน
นานาชาติของจีนใหญ่ทสีT ุด
จะเห็นป้ายโฆษณาโรงเรียนสอนภาษาต่างชาติมาก รวมทังP สอนคอมพิวเตอร์ ต่างกับ
ไทยทีมT ปี ้ ายโฆษณาเรียนกวดวิชา ปี2559 เมืTอผมไปเมืองเกาะกงติดกับจังหวัดตราด ไปดู
โรงเรียนมัธยม เลิกเรียนแล้วนักเรียนต่างรีบออกจากโรงเรียนไป ถามว่าไปไหน บอกไปเรียน
ภาษาต่างประเทศทังP ภาษาอังกฤษ จีน ไทย ความตืTนตัวหายไปจากเด็กไทยเทียบกับเด็ก
ประเทศเพืTอนบ้าน
(7) เหตุการณ์เผาสถานทูตไทยปี 2546 มาจากความไม่พอใจ ทีนT ักธุรกิจไทย(รวมทังP
นักธุรกิจจากประเทศอืTน) ทําธุรกิจแบบ "ปล้น" เอาเปรียบคนเขมร ไม่เปิดโอกาสให้ร่วมค้าขาย
จึงไม่มคี นเขมรออกมาช่วยปกป้อง
การเผาสถานทูตไทยทําให้นักธุรกิจไทยได้บทเรียน ให้ความสนใจกับการได้ประโยชน์
ของคนเขมรเพิมT ขีนP สร้างระบบธรรมาภิบาลในการค้าขาย
จับมือค้าขายด้วยกัน สร้างความสนิทสนมและการให้ขอ้ มูลล่วงหน้าการตรวจตราตาม
ชายแดน ไม่ให้เข้าใจว่าลํPาพรมแดน
(8) ตามหลักฐาน มีคนเขมรทํางานในไทย 0.7 ล้านคน แต่ตามจริงมากกว่านันP ทํางาน
ทีกT รุงเทพ พัทยา เชียงใหม่ มีคนไทยทํางานในเขมร 0.3 ล้านคน
คําถามคําตอบจากไลน์
แล้วรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายในการจัดการศึกษาเพืTอการฟืPนฟูประเทศโดยเฉพาะหรือไม่
ผมเชืTอว่าจะต้องฟืPนฟูทงั P ประเทศเพราะคนมีความรูร้ วมทังP ครูถูกฆ่าตาย หรืออพยพออก
นอกประเทศหมด คนทังP ประเทศหกล้านคนเหลือล้านคนเศษ
น่าสนใจว่าเขมรเริมT นับหนึTงใหม่ได้อย่างไร ผมจะลองถามครูโตจหรือครูดี ครูทงั P สองคน
อายุสสีT บิ เศษ เป็นเด็กเล็กสมัยเขมรแดงอยู่ในอํานาจ (2519-2522) ได้เรียนหนังสือหลังสงคราม
ยุติ ในสภาพทีบT ้านเมืองไม่มอี ะไร ระบบพินาศหมด คงยังจําความได้บ้าง ทีนT ่าสนใจคือรอดมา
ได้อย่างไร
ไม่แน่ใจว่าชาวเขมรอยากพูดถึงความหลังทีโT หดร้ายแค่ไหน อาจอยากลืมไปเลย
เท่าทีฟT งั จากร้ฐมนตรีสองท่านทีไT ด้พบปี 2559 และ 2560 รัฐมนตรีพูดถึงปญั หาคุณภาพ
ครูทงั P สองปี คงเป็นเพราะครูรุ่นทีทT ํางานปจั จุบนั อายุ 30-40 กว่าๆ เรียนหนังสือ
: กับคนทีอT าจไม่ได้ฝึกเป็นครูเพียงพอ
: ในช่วงฟืPนฟูประเทศ (ทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา) ในสภาพทีขT าดครูมาก
ในการสนทนากับผูน้ ําธุรกิจไทย ได้พูดกันหลายเรืTอง

ก. มีแรงงานเขมรในไทยเป็ นอันดับสองรองจากพม่า ลงทะเบียนแรงงาน 6-8

แสนคน ทีไT ม่ได้ลงจํานวนคงพอพอกัน แรงงานเขมรมีวนิ ัย ภาพรวมแรงงานไม่มปี ญั หานอกจาก
กลุ่มแรงงานประมงค์
ไม่มกี ารอพยพแรงงงานเขมรกลับบ้านตามข่าว เพราะไทยเข้มงวดเรืTองการจะทะเบียน
แรงงาน
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ประเทศไทยควรมีเจ้าหน้าทีแT รงงานประจําสถานทูตในเขมร
ข. ซีพกี มั พูชาปรับทิศการทํา CSR เน้นทิศทาง(theme) เรือT ง อาหารมันคง
T สังคม
่
พึงT ตนเอง ดินนํPาปาคงอยู่ มีศูนย์การเรียนรูข้ องซีพใี นเขมร การทํางานของซีพจี ะสร้าง
ประโยชน์ให้ประเทศ ประชน และบริษทั และพนักงาน

ค. จากมุมมองของซีพกี มั พูชา การศึกษาควรมีสามส่วน คือ วิชาการ วิชาชีพ
และวิชามนุษย์ (ซืTอสัตย์ มีศลี ธรรม)
ง.บริษทั ได้ให้ทุนนักเรียนเขมรเรียนในประเทศ ได้พูดกันถึงความเป็นไปได้ของการให้
ทุนแก่นักเรียนโรงเรียนครูรางวัลพระราชทาน
................................
คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ เขียนในบทความไทยมองไทย ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ฉบับ
วันทีT 3 - 9 พฤศจิกายน 2560 พูดถึงครูโตช บันดวล และครูดี โสพอน ไว้ว่า

“ดิ ฉันดีใจมากค่ะทีXได้มีโอกาสมาทําความรู้จกั และแนะนําตัวกับท่านทูต รางวัลพระราชทานทีX
ได้รบั ทําให้เกิ ดความตืXนตัวของครู อาจารย์ทีXนีX ช่วยพัฒนาเด็กทําให้ผลการเรียนดีขึ‹น แต่สิXงทีXยงั ขาด
อยากให้บริษัทต่างๆ ทีXมาทําธุรกิ จในกัมพูชาสนับสนุนการศึกษา”
“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ าฯ ทําให้ครูในกลุ่มประเทศอาเซียนมีโอกาสแลกเปลีXยนประสบการณ์กนั
ครูในโรงเรียนมีการแข่งขันทําให้กระตือรือร้นทีXจะพัฒนาการสอน อยากได้ทุน ได้รางวัลจากต่างประเทศ
บ้าง เป็ นทุนทีXดีมาก ทําให้ตวั เอง ครอบครัว โรงเรียนมีชืXอเสียงตามไปด้วย ทําให้ชืXอเสียงสมเด็จพระเทพฯ
เป็ นทีXรู้จกั ในหมู่คนกัมพูชามากขึ‹น และเป็ นเกียรติ อย่างมากทีXมูลนิ ธิเดิ นทางไปดูโรงเรียน”
“สิX งสําคัญทีXสุดในการพัฒนาคนคือการศึกษา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพืXอไปทํา
หน้ าทีXทาํ ให้ระบบการศึกษาพัฒนาขึ‹น” เธอยํา‹ หนักแน่ น
“ช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียน ช่วยฝึ กอบรมครูในการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ปฏิ บตั ิ จะได้พฒ
ั นาให้ใกล้เคียงกับเพือ0 นบ้าน ขอให้สานต่อโครงการให้รางวัลครู
เพือ0 เป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ”
ครูโตซ บันโดล ครูรางวัลคนแรกเล่าอีกว่า ก่อนจะได้รบั รางวัล ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้ทาํ เพืXอ
รางวัล เป็ นครูมา ¬¯ กว่าปี ต้องการสอนนักเรียนให้มีความรู้ มีความเข้าใจ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
ต่อไป
“สอนเกิ ดจากใจรัก เกิ ดจากหัวใจสอน สิX งสําคัญทีXสุดของฉันคือ ก่อนอบรมสังสอนให้
X
คนอืXนดี
ได้ เราเป็ นครูทีXดี มีคุณภาพเสียก่อน ไปสอนให้เขาเป็ นไปตามทีXเราคิ ด ต้องหาวิธีปรับปรุงการสอนให้ดี
ขึ‹น เวลาทีXฉันรู้ในสิX งทีXคนอืXนไม่รู้ ก็จะแบ่งปันกับคนทีXเกีXยวข้องให้ได้ร”ู้
“หลังได้รบั รางวัล ชีวิตเปลีXยนแปลงไปเยอะ เราเป็ นทีXสนใจของคนทีXอยู่รอบๆ คนในวง
การศึกษาจับจ้องมาทีXเรา ทําอะไรบ้าง เราไม่สามารถทําเหมือนก่อนได้ ต้องทําอีก ¬-° เท่าเพืXอให้เหมาะ
กับคนทีXได้รางวัล”
“ทําให้มีโลกทรรศน์ทีก0 ว้างใหญ่มากขึXน เพือ0 นครูมาจากต่างบ้านต่างเมือง มีวิธีการแตกต่างกัน
ได้เรียนรู้ ได้ติดต่อกันมาจนถึงทุกวันนีX ”
ขณะทีX ครูดี โสพร จากจังหวัดกําปงชะนัง ครูรางวัลคนทีXสอง บอกว่า ก่อนได้รางวัลมี
ประสบการณ์ ¬´ ปี การศึกษาอบรมนักเรียนไม่ใช่เรืXองง่าย ตัวครูเองต้องเป็ นครูทีXดีกอ่ น มีนิสยั พฤติ กรรม
ทีXดี การติ ดต่อประสานงาน การรักษาความสัมพันธ์กบั ครูในโรงเรียนกับครูอนืX ๆ ทําให้นักเรียนดีขึ‹น เกรด
สูงขึ‹น ต้องมีแนวทางแผนการชัดเจนทีXดีเป็ นของเรา โดยเฉพาะการคิดสร้างสรรค์ เครือX งมืออุปกรณ์การ
สอน คิ ดค้นแล้วนักเรียนใช้ได้ ราคาไม่สูงนัก ต้องรู้จกั ปรับตัวอย่างไรบ้างเพืXอให้นักเรียนได้รบั ความรู้จาก
เรา”
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“องค์กรต่างๆ มาดูวิธีการสอนของเรา แลกเปลีXยนประสบการณ์กนั และกัน โรงเรียนเอกชนให้
ไปเป็ นวิทยากร แนะนําแนวทางให้ครูในโรงเรียน เราพยายามทําเต็มทีX ทําหน้ าทีX ของเราให้ดี ถ้าไม่ทํา
อะไรให้ดีขึ‹นก็จะไม่เหมาะสมกับการเป็ นคนทีXได้รบั คัดเลือก”
การสนทนายังดําเนิ นไปด้วยความคึกคัก สือ0 มวลชนหลายสํานักเข้ามาร่วมซักถาม ตังX กล้อง
เก็บภาพดีทีส0 ุดถ่ายทอดให้ผ้ชู ม ผู้อ่านในกัมพูชารับรู้กิจกรรมความเคลือ0 นไหวทีส0 าํ คัญนีX
................................

รูปซ้าย ครูโตช บันดวล และครูดี โสพอน ให้สมั ภาษณ์ผ้สู ืXอข่าวไทยและเขมร รูปขวา คุณสมหมาย
ปาริจฉัตต์ บันทึกาํ สัมภาษณ์ของครูทงั ‹ สองท่าน

ครูโตชและครูดี พบนักธุรกิ จไทย และให้สมั ภาษณ์ผ้สู ิX อข่าวเขมร
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ภัตตาคาร Khmere Surin

ตอนคํTา ครูโตช บันดวล พาไปกินอาหารร้านเขมร-ไทยชือT Kmere Surin ถามไปถามมา
บอกว่ามีญาติแถวสุรนิ ทร์ของไทย ตกแต่งร้านในบรรยากาศจารีต มีพานใบสีเย็บจากใบตองติด
ดอกพุด ใช้ดอกบัวหลวงสีชมพูสรขาวประดับ เล่นดนตรีพนืP บ้านรวมทังP ขิม
วันศุกร์ทีX 5 สิ งหาคม 2560
ไปเมืองกําปงเฌอนัง/กําปงชนัง (บ้าน, หม้อ) ทีตT งั P ของโรงเรียนทีคT รูดี โสพอนทํางาน
เมืองกําปงเฌอนังอยู่ห่างจากพนมเปญไปทางเหนือ 90 กม เรียบทะเลสาปเขมร (Tonle
Sap) ถนนดีบดอัดราดยาง สองข้างทางมีการก่อสร้างอาคารพานิชย์จํานวนมาก มีโรงงาน
อุตสาหกรรม เท่าทีอT ่านป้ายทันเป็นโรงงานทอผ้า ท่านเอกอัครราชทูตไทยบอกว่า Adidas และ
Nike มีโรงงานใหญ่ในเขมร รถขนคนงานคึกคักมากทังP รถไถนาลากรถพ่วง รถบันทุกเล็ก
ผ่านชุมชนจาม(Cham) หลายแห่ง ทราบได้เพราะผ่านสุเหร่า เห็นสตรีคลุมผม
จามเป็นชาติพนั ธุ์ทเีT คยยิงT ใหญ่ก่อนเขมรพระนคร(พุทธศตวรรษ 15) ประวัตศิ าสตร์พูด
ถึงอาณาจักรจามปาก่อนพุทธศตวรรษ 10
จามมีอาณาจักร(เรียก"จามปา") หลายแห่ง ตังP แต่ เวียตนามกลาง (แถวเมืองเว้) จน
เวียตนามใต้ คนนับถือพราหมณ์และพุทธมหายาน ก่อนเปลีTยนเป็นมุสลิม
จามถูกชาวเวียตผลักดันจากทางเหนือ มาปะทะกับขอมทางใต้ เข้ามาไทยตังP แต่อยุธยา
ตอนกลาง มาเป็น
กองอาสาจาม ในทีสT ุดไม่มแี ผ่นดินตนเอง อาณาจักรสุดท้ายถูกรวมโดยราชวงศ์เหงียน
เข้าใน เวียตนามเมืTอรัชกาลทีสT าม
ผมได้เคยเล่าเรืTองจาม เมืTอไปเวียตนามช่วงสงกรานต์ 2559
ระหว่างทาง มีเมืองสําคัญคืออุดงมีชยั เคยเป็นเมืองหลวง(สุดท้ายก่อนย้ายไปพนมเปญ)
ช่วง 2161-2406 เป็นช่วงทีสT ยาม(อยุธยา-รัตนโกสินทร์) และเวียตนามพยายามใช้มอี ทิ ธิพลเหนือ
เขมร ใช้เขมร(รวมทังP ลาว) เป็นประเทศกันชน (buffer state)
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ถ้าคนไทยอ่านประวัตศิ าสตร์ของประเทศเพืTอนบ้าน ก็จะเห็นว่าสยามก็เป็ นผูร้ ุกราน
พอสมควร แต่ประวัตศิ าสตร์ไทยจะเขียนให้ไพเราะเพาะหูว่าเป็ นการแผ่บารมี ขยายขอบ
ขัณฑสีมา
ได้ดูตลาดสดเมืองอุดงมีชยั อาหารการกินสมบูรณ์ เนืPอสัตว์มนี ้อยกว่าไทย ปลาทีเT ห็น
เป็นปลาจับ(ทังP ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาแดง ปลาเนืPออ่อน ปลาสองประเภทหลังเราไม่
เห็นในตลาดสดไทย ไม่น่าใช่ปลาเลีPยงในฟาร์มปลา เพราะหลากหลายขนาด
ต่างจากตลาดสดต่างจังหวัดไทยคือยังวางเป็นกอง ขายบนพืนP
คนขายของก็สบายๆ (laissez fait) กว่าครึงT นั Tงขายนอนขายจากแปลญวน
ขนมทีทT อดชิPนใหญ่ยาวครึงT ฟุตคือ กล้วยแขกเขมร
เห็นผลไม้สดทีไT ม่รจู้ กั ถามครูโตช แกบอกว่าเป็นหมากกะสัง ชาวบ้านผ่าครึงT แล้วควัก
ไส้และเมล็ดไปใช้ อ่านดูพบว่าใช้ปรุงอาหารให้รสเปรีPยวแทนมะนาว

สุเหร่าชุมชนจามข้างทาง รถบรรทุกคนไปกลับโรงงานทัง‹ มอเตอร์ไซด์ลากรถพ่วง รถบรรทุกเล็ก

รถบรรทุกคนงาน มอเตอร์ไซด์ลากรถพ่วงไปกลับจากตลาด มอเตอร์ไซด์พ่วงขนของ

ผักทีXกินเหมือนกัน ทัง‹ มันเทศ มะขามสด สายบัว
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กองผักขาย แม่ค้าควักลูกมะสังให้ดู เนื‹ อมะสังทีXใช้ใส่อาหารให้เปรี‹ยว (แทนมะขาม มะนาว?)

ร้านฮารดแวร์การเกษตร ขายมะพร้าวอ่อน กล้วยทอดชิ‹ นใหญ่เกือบหนึX งฟุต

ขายนํ‹ามันเป็ นขวด ขายบุหรีXเปิ ดเผย ยังไม่มีกฎหมายห้ามแบบไทย แลกเงินเป็ นฟ่ อน

เขียงหมู

ปลาสดคงเป็ นปลาจับมากกว่าเลี‹ยง
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หน่ อไม้สดหน่ อไม้ดอง

หอยโข่ง

ไข่เป็ ด

กล้วยนํ‹าว้า

ปลาแดกสามอย่างในสามกาละมัง เนื‹ อปลาแดกเขมรชิ‹ นโตเทียบกับปลาแดกภาคกลางของไทย

จากตลาดเมืองอุดงมีชยั ไปต่อทีกT ําปงชนัง เป็นเมืองริมทะเลสาปเขมรหรือตอนเลสาปTonle Sap มีชุมชนและตลาดริมนํPา มีทงั P เรือหางยาวขนคน เรือยนต์โดยสาร เรือยนต์ขนสินค้า
เรือนักท่องเทียT ว การขนของทุกอย่างแบกด้วยคน บนถนนลากด้วยมอเตอร์ไซด์พ่วงรถลาก
เมืองไทยไม่มสี ภาพนีPให้เห็นแล้ว เพราะเราไม่ใช้ทางนํP า เราขนของทางถนนแทน
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มอเตอร์ไซด์ลากรถพ่วงทีXน่าอัศจรรย์ รถพ่วงบรรทุกถังสารเคมีเปล่า ²¯ ใบ ลากรถพ่วงขนไม้
แปรรูปยาวเกือบสิ บเมตร

นังX ๆนอนๆ ขายของจากเปลญวน ในร้านค้าทางลงท่าเรือ

ตอนเลสาปและท่าเรือกําปงชนัง

สายพานลําเลียงทราย

การขนส่งทางเรือในตอนเลสาปจากกําปงชนัง

ทางลงท่าเรือหลายสิ บท่า
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อาหารทีXแตกต่างของเขมรทีXกาํ ปงชนัง ตัง‹ แต่ปลากรอบ ขนมปังบาเกตต์ของฝรังเศส
X

หน่ อไม้ดอง

ร้านฮารดแวร์ริมตอนเลสาปทีXกาํ ปงชนัง ประดับร้านด้วยถังพ่นสารเคมี สารเคมีชนิ ดต่างๆ น่ ากลัวมาก

กัมปงชนังหมายถึงเมืองทีXทาํ หม้อ หมู่บ้านทีXแวะทําเครืXองปัน‹ ดิ นเผาเป็ นของประดับ มากกว่าหม้อดิ น
หรือเตาใช้ถ่าน

ตอนทีX µ
โรงเรียน Kum Rou Krong (กุมรูก้ ร้อง) เมืองกําปงชนัง

นักเรียนตัง‹ แถวต้อนรับ ครูดี โสพอน มอบผ้าข้าวม้าให้แขกตามธรรมเนี ยมเขมร เด็กฟ้ อนรําศิ ลปะเขมร
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รูปซ้าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกําปงชนังกล่างต้อนรับ รูปกลาง ผูอ้ าํ นวยการการศึกษาจังหวัด ร่ายยาว
สถิติการศึกษาให้ฟัง รูปชวา ครูดี โสพอน บรรยายชีวิตและงาน

รูปซ้าย ครูร้องเพลงชาติ ก่อนเริXมพิธี

รูปขวา ครูโรงเรียนนังX ฟังการพูดการบรรยาย ทุกคนแต่งไว้ทุกข์

รูปซ้าย ถ่ายรูปกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อาํ นวยการศึกษาเขต คณะครู

โรงเรียนกัมรูกรองเป็นโรงเรียนของครูดี โสพอน เป็นโรงเรียนประถมขนาด1,200 คน
ทีโT รงเรียนมีรองผูว้ ่าราชการจังหวัดกําปงชนัง-ฮี นาท(Hy Nath) ผูอ้ ํานวยการเขต
การศึกษา มารับ มีพธิ มี อบผ้าขาวม้าคลองคอตามธรรมเนียมเขมร เด็กและครูตงั P แถวต้อนรับ ครู
เขมรโรงเรียนกัมรูกรองมีนํPาใจและมีวฒ
ั นธรรมดีงาม รูว้ ่าคนไทยยังอยู่ระหว่างการไหว้ทุกข์ให้
พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลทีT 9 เลยแต่งไว้ทุกข์ให้ดว้ ย ผูห้ ญิงนุ่งซินT ดําเสือP ขาว ผูช้ ายกางเกงดําเสือP ขาว
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ปรกติเวลารับแขก ผูห้ ญิงจะนุ่งผ้าซินT สีตามวัน ครูทงั P หญิงและชายจะมีเครืTองแบบสี
นํPาตาล

มีเด็กฟ้อนรําต้อนรับ ทํานองเพลงและท่ารํา ฟงั และดูคล้ายไทย คงต่างลอกกันไปมา
เพราะราชสํานักแว่นแคว้นในพืนP ทีปT ระเทศไทยก่อนอยุธยาและราชสํานักอยุธยา คงได้มาจากราช
สํานักขอมเมืองพระนคร แล้วเขมรยุคอุดงมีชยั ก็ได้จากสยามรัตนโกสินทร์ไปอีกที
ผูอ้ ํานวยการเขตการศึกษารายงานให้สถิตปิ ระชาชน สถานทีทT ่องเทียT ว สถิตกิ ารศึกษา
ผมฟงั ดูแล้วเกือบคิดว่าตัวเองจะกลายเป็ นผูม้ าตรวจราชการด้านมหาดไทย การท่องเทียT ว หรือ
การศึกษาของเขมร
สังเกตว่าสถิตทิ ุกประเภททีเT กีTยวกับคน จะต้องพูดถึงจํานวนรวม แล้วพูดถึงผูห้ ญิง
(ประชากรสตรีกคTี น ครูสตรีกTคี น เด็กผูห้ ญิงกีTคน) ไม่พูดถึงผูช้ ายเลย ให้คดิ เองในใจจากจํานวน
รวมและจํานวนผูห้ ญิง ตังP ข้อสังเกตเช่นนีPกบั เจ้าหน้าทีเT ขมรว่ารัฐบาลอาจเน้นบทบาทของสตรี เขา
บอกว่าใช่
ครูดี โสพอนบรรยายชีวติ การทํางานให้ฟงั เป็นคนกําปงชนัง จบปริญญาตรีการศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษจามหาวิทยาลัยHuman Resources พนมเปญ
สอนหนังสือมา 20 ปี ปจั จุบนั สอนชันP ป. 6
ครูดบี อกว่านักเรียนสอบผ่านกว่า 95% ทุกปี ได้รางวัล ได้ไปเรียนต่อในระดับสูงขึนP ไป
เรียนทีจT นี ไทย เวียตนาม
ครูดอี ธิบายว่า ความสําเร็จของลูกศิษย์มาจากสามส่วน
1) ครอบครัว เป็นปจั จัยสําคัญทีสT ุดทีจT ะสนับสนุน สร้างแรงกระตุ้น เด็กจะเป็นคนสําคัญ
ทีจT ะกําหนดอนาคตได้เอง
2)โรงเรียน เป็นสถานทีทT ดีT ที ใีT ห้นักเรียนเปลีTยนพฤติกรรม ครูต้องให้คําสอนทีดT ี ให้
ความรู้คู่กับศีลธรรม
3) สังคม/ชุมชน เป็นปริบททีสT ร้างเด็กให้เติบโต หล่อหลอมวิญญาน
ในส่วนของครู ครูดเี ล่าประสพการณ์ว่า
ก) ก่อนเรียน
ครูต้องทําห้องเรียนให้น่าเรียน ดึงดูดใจเด็กได้
รูจ้ กั เด็กโดยละเอียด เพืTอสอนได้ถูกต้อง, รวมทังP ให้การบ้าน,ให้ขอ้ มูลผูป้ กครอง
จัดให้เด็กได้เรียนคละกัน
เตรียมการสอนให้ดี
จัดการห้องเรียนให้ได้ เพืTอทําการสอนได้
ข) ระหว่างการสอน
ให้ความสําคัญกับอารมณ์ของนักเรียน
พูดให้ชดั เจน, มีวนิ ัยในชันP ,
ถามคําถามทีฉT ลาดให้คิด, ใช้สTอื ประกอบเพืTอความเข้าใจ, ให้เด็กทีไT ม่สนใจได้
ตอบหรือทํางานให้คนอืTนดู
ให้เด็กเก่งและเด็กไม่เก่งทํางานด้วยกัน, ช่วยกัน
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ให้เด็กทํางานเป็นกลุ่ม, เสนองานเป็นกลุ่ม, มีการวิพากษ์งาน(โดยเด็กป.6 !)
ถามตัวเองตลอดเวลาถึงวิธที ใีT ช้เพืTอให้เด็กเข้าใจดีทสีT ุด
ทบทวนความเข้าใจ โดยการถามคําถามตลอดเวลา
อาจารย์สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ ทีทT ําโครงการเพาะพันธุ์ปญั ญามาเกือบสิบปีในโรงเรียน
หลายร้อยแห่งยํPาว่า "ถามคือสอน" "การบอก" ไม่ใช่การสอน
ค) หลังการสอน
ให้การบ้าน ทังP สิงT ทีสT อนและไม่ได้สอน ในประเด็นหลัง ต้องการให้เด็กอ่าน
หนังสือ, เข้าห้องสมุด, สืบค้นอินเทอร์เนต
สอนเสร็จแล้ว จะเล่าเรืTองดี, เรืTองความสําเร็จ
ติดต่อกับผูป้ กครอง ให้ช่วยกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรูท้ บีT ้าน
ทํางานใกล้ชิดกับครูใหญ่และครูทสีT อนเด็กกลุ่มเดียวกัน เพืTอแลกเปลีTยนข้อมูล
....................
คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ เล่าถึงครูดี โสพอน ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ฉบับวันทีT 1723 พฤศจิกายน 2560 ไว้ว่า

........ครูเป็ นคนกัมปงชนังโดยกําเนิ ด อายุ ²¯ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพนมเปญ ได้รบั ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพครูมธั ยมและประถม ผ่านการฝึ กอบรมเป็ นครูสอน
ประถมศึกษาทีXศูนย์ฝึกอบรมครูของจังหวัดกัมปงชนัง และฝึ กอบรมครูพื‹นฐานจากศูนย์ฝึกอบรมครูฮุน
เซน จังหวัดกันดาล สอนหนังสือมา ¬´ ปี ปัจจุบนั สอนชัน‹ ประถมศึกษาปี ทีX ® โรงเรียนมีทงั ‹ หมด -ห้องเรียน ห้องเรียนของครูมีนักเรียน ²- คน เป็ นเด็กผู้หญิ ง ¬- คน
“มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะชีวิต คุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อืXนในสังคมอย่างสันติ
ให้การศึกษา สร้างสัมพันธ์ทีXดีและความร่วมมือกับโรงเรียน พ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ เพืXอ
ช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียน” เธอพูดถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิ จทีXยึดมันในการทํ
X
าหน้ าทีXครู
“ครูต้องเข้าใจจิตใจของนักเรียน เข้าถึง รู้จกั นักเรียน ความยากจนทําให้พฤติ กรรมการเรียนตําX
ล่าช้า ขี‹เกียจ ครูต้องมองเห็นปัญหาของเขาตัง‹ แต่ต้นๆ”
แนวทางทีXจะช่วยพวกเขา โดยเฉพาะนักเรียนเรียนอ่อน มาจาก ° ฝ่ าย ฝ่ ายแรก โรงเรียน ตัง‹ แต่
ผู้บริหาร ครู และเพืXอนนักเรียนด้วยกัน ต่อมาคือครอบครัว พ่อแม่ ผูป้ กครอง และฝ่ ายทีXสาม สังคม
ชุมชน ต้องช่วยโดยการสืXอสารทีXดี และความร่วมมือ
โดยเฉพาะครูต้องเตรียมการ บทเรียน อุปกรณ์การเรียน ต้องทําง่าย ใช้สะดวก เหมาะสมกับ
วิชาทีเ0 รียน ใช้ค่าใช้จ่ายไม่มากในการจัดทํา จัดหาทังX ในห้อง นอกห้อง การจัดการห้องเรียน สร้าง
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมทีเ0 อืXออํานวยต่อการเรียน ตามลําดับ
ครูดี เธอทําอย่างไรในการจัดการห้องเรียน
“พูดให้นักเรียนเกิ ดความอบอุ่น มันใจ
X เล่าเรืXองราวทีXจะเรียนและทํากิ จกรรมด้วยกัน ให้ลุกขึ‹น
และนังX ลง ทํากิ จกรรม กระตุ้น เชิ ญชวน เล่นเกม ก่อนเข้าสู่บทเรียน” เธอเล่าเป็ นขัน‹ ตอน เพืXอนครูนงั X ฟัง
อย่างตัง‹ ใจ
ครูต้องขวนขวายแสวงหา เรียนรู้ สร้างสิX งใหม่ๆ เพิXมพูนความรู้เสมอๆ มีการสืXอสารทีXดี ทําตัว
ให้เป็ นตัวอย่างทีXดี วิธีช่วยนักเรียนทีXเรียนอ่อน โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน แบ่งออกเป็ นสามช่วง
ก่อนเรียน ระหว่างการเรียน และหลังการเรียน
ก่อนเรียน ครูต้องเตรียมการสอนให้ดี รู้จกั นักเรียนโดยละเอียด รู้ปูมหลังสถานภาพของ
ครอบครัวเป็ นอย่างไร วิชาทีXเรียนอ่อน ทดสอบให้การบ้าน ประสานกับทางครอบครัวให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือตัง‹ แต่ต้นเทอม อย่างน้ อยให้พูด สะกดคํา เขียนให้ถกู ต้อง วันละ - คํา จัดการห้องเรียนให้ได้ ให้
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นังX คละเคล้ากัน นักเรียนอ่อนนังX กับนักเรียนเรียนดีจะได้ช่วยเหลือกัน สังเกต เช็กอุปกรณ์การเรียนของ
เด็กมีหรือไม่
ระหว่างเรียน ทุกวันก่อนเข้าสู่บทเรียน ให้เด็กทีXเรียนอ่อนอ่านและเขียนบนกระดาน ทําความ
เข้าใจสระ พยัญชนะ ใช้คาํ พูดทีXดีๆ ให้เครืXองมือสือX ประกอบเพืXอความเข้าใจ เด็กเก่งและไม่เก่งทํางาน
ด้วยกันเป็ นกลุ่ม เสนองาน มีการวิพากษ์งานเด็ก ให้หวั ข้อ ให้ระดมสมอง ครูคอ่ ยช่วยและอธิ บายเพิXมขึ‹น
ทบทวนความเข้าใจโดยการถามคําถามให้นักเรียนคิ ด
หลังเรียน กระตุ้นให้อ่านเรืXองตลก ขําขัน เรืXองสัน‹ หรือหนังสือวิชาการ สอนให้มีนิสยั รักการ
อ่านหนังสือ ให้การบ้านเกีXยวข้องกับเรือX งทีXอ่าน ทีXเขียน เข้าห้องสมุด สืบค้นอิ นเตอร์เน็ต เล่าเรืXองดีๆ
เรืXองความสําเร็จ ตรวจเช็กการบ้านเด็กทุกวัน และให้รางวัลเมืXอพวกเขาพัฒนาตัวเองได้ ติ ดต่อกับพ่อแม่
ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ทีXบ้าน ทํางานใกล้ชิดกับครูใหญ่และครูทีXสอนเด็กกลุ่มเดียวกัน เพืXอ
แลกเปลีXยนข้อมูล
ครูเล่าวิธีปฏิ บตั ิ การช่วยเหลือนักเรียนเรียนอ่อนจบ โชว์หลักฐานเชิ งประจักษ์ ประกาศนี ยบัตร
และภาพพิธีรบั มอบรางวัลหลากหลาย ล่าสุด รางวัลครูดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิ การและกีฬา เมืXอ ¬มกราคม ¬¯´¶ และรางวัลสมเด็จเดโชฮุนเซน อันดับหนึX ง เมืXอ ¬° มีนาคม ¬¯´¶
ปิ ดท้ายด้วยรายชือ0 ลูกศิ ษย์ ¡¢ คน ทีไ0 ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ
ประสบความสําเร็จทางการศึกษาและการงานอย่างน่ าภาคภูมิใจ
ครูยืนยันความมุ่งมั Xนต่อไปว่า “ต้องแสวงหาความรู้เพิXมเติ ม หาวิธีการและเครือX งมือใหม่ๆ
สําหรับพัฒนาการเรียนการสอนภายใต้ความเปลีXยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก ขณะเดียวกันให้
ความสําคัญการจัดความสัมพันธ์ทีXดีกบั ทุกๆ คน ทุกฝ่ ายเพืXอแลกเปลียX นประสบการณ์ร่วมกัน ดํารงรักษา
ความเป็ นครูทีXมีจิตวิญญาณต่อไป” เสียงปรบมือดังทัวห้
X อง

.....................................
เสร็จการบรรยายของครูดแี ล้ว ได้เดินดูหอ้ งเรียน ได้ให้เด็กห้องครูดปี ระจําชันP อธิบาย
ความเด่นของครูดี เด็กแย่งกันอธิบาย พูดจาชัดเจน
ได้ให้เด็กป. 4/5 อ่านหนังสือ ทําเลขคณิต(บวก, คูณ, หาร เลขสามและสีหT ลัก) เด็ก
กระตือรือล้นทีจT ะออกมาทําหน้าห้องด้วยความมั Tนใจ
ผมประทับใจกับเด็กเขมรรุ่นอายุ 9-10 ขวบ ไม่กลัวคนแปลกหน้า, กล้าตอบ, กล้า
แสดงออก (ไม่กลัวผิด), และ engaging ลักษณะ(character/ attribute)ทีเT ด่นเหล่านีP เป็นสิงT ทีผT ม
ได้เห็นในโรงเรียนระดับเดียวกันปีทแีT ล้วในโรงเรียนธรรมดาๆในเวียตนามและอินโดนีเซีย ผมมี
ข้อสังเกตและเป็นห่วงว่า เด็กไทยในวันนีPเท่าทีพT บมา ไม่มลี กั ษณะเช่นนีPมากนัก

รูปซ้าย อาคาเรียนโรงเรียนกัมรู้กร้อง รูปขวา ทุกห้องเรียนมีโปสเตอร์ธงชาติ กษัตริย์นโรดมและพระราชินี
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นักเรียนเขมรในห้องเรียน

นักเรียนไหว้แขกทีXมาเยีXยม

นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือใช้

เด็กกระตือรือล้นทีXจะตอบคําถาม

ความรืXนเริงเป็ นธรรมชาติ ของเด็กทุกชาติ

ความน่ ารักของนักเรียน
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รูปซ้าย เด็กอ่านหนังสือให้ฟังโดยไม่อิดเอือ‹ น

รูปซ้าย นักเรียนทําเลขคณิ ตให้ดู บวกเลขสามหลัก ทําเสร็จหันหน้ ากลับมาด้วยถวามภูมิใจว่าทําถูก รูป
ขวา นักเรียนแสดงวิธีหารยาว ทีXผมไม่เห็นมานานแล้ว
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รูปซ้าย ครูโตช บันดวล ครูดี โสพอน ให้สมั ภาษณ์คุณชิ บ จิตนิ ยม จากรายการทีวี “เอเชีย คอนเน็กต์
รูปขวา หม้อดิ นเผา(ภาษาเขมร-ชนัง) ทีXนักเรียนมอบให้แขกทีXมาเยีXยม

ของทีXขายเด็กในโรงเรียนเขมร ไม่ต่างกับไทย

ความเห็นจากอาจารย์ไทยอาวุโสสองท่าน
เด็กบ้านเรา มุ่งมั Tนและเฝ้ารับแต่สูตรสําเร็จ การแสดงออกด้วยเหตุและผลไม่ค่อยเป็นทีT
ยอมรับของผูส้ อน ความกล้าแสดงออกจึงหาไม่ค่อยพบ
สุดท้ายต้นตอของปญั หาไม่ถูกแก้ แต่ต้องมาแก้เป็นหย่อมๆ ตามกําลังทีทT ําได้ ทีไT หน
โชคดีมคี นมีจติ ใจดีเข้าไป ก็ถอื ว่าโชคดี
ทีโT รงเรียน Kum Rou Krong เมืTอเราลากลับ ท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดกําพงชนัง ก็ลา
เราด้วยคําอวยพร อายุ วรรโณ สุขะ พละ
การเดินทางไปพบเพืTอนบ้านอาเซียน ผมเห็นว่าเรามีจุดร่วมกันมากทางวัฒนธรรม
ประเพณีมาหลายร้อยปี แต่เกือบสองร้อยปี มาแล้ว ชาติโพ้นทะเลมาสร้างอาณานิคม แบ่งแยก
ัT
แล้วปกครอง คนชาติพนั ธุ์เดียวกันเคยอยู่ด้วยกัน ต้องอยู่คนละฝงพรมแดน
แยกเพราะสัญชาติ
เป็นศัตรูกนั ไม่ไว้เนืPอเชืTอใจกัน คงถึงเวลากลับไปหาญาติเดิมมากขึนP
---------------------------------------
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