ครูไทยไปพบครูเทศ การเดิ นทางไปพบครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรีร่นุ 2 พ.ศ. 2560
ครูเฮซุส อิ นซิ ลาดา 1- 3 เมษายน 2560 สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
ครูเอนชอน ระมัน (5-8 สิ งหาคม 2561) สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย

(ร่าง)

ดร. เฮซุส อิ นสิ ลาดา จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์

ดร. เฮซุส อินสิลาดา ปจั จุบนั อายุ 39 ปี เกิดทีเ7 มือง Calinog จังหวัด Iloilo จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จาก Calinog Agricultural and Industrial College และ ระดับปริญญาโท/เอกจาก West Visayas State University
หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทําหน้าทีด7 า้ นการศึกษาที7 Alcarde Gustilo Memorial National High School
ระหว่างปี 2545- 2548 ต่อมาได้มาเป็นครูใหญ่ ที7 โรงเรียน Wenceslao S. Grio National High School ช่วงปี
2558-2559 หลังจากนันR มาปฏิบตั หิ น้าทีเ7 ป็นเจ้าหน้าทีร7 บั ผิดชอบด้านการศึกษา อยู่ทโี7 รงเรียน Alcarde Gustilo
Memorial National High School ปี 2561 ดร.อินสิลาดาย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนมัธยมปลายคานิงกัน
(Caningan National High School )
ระหว่างที7ทําหน้าทีค7 รูผู้สอน ดร.เฮซุส อินสิลาดา ได้รบั มอบหมายให้จดั ประชุม สัมมนาและฝึกอบรมอยู่
เป็ น ประจํา เช่น การฝึ กอบรมครูประจําการ การอบรมครูผู้ส อนระดับมัธยมวิช าภาษาอัง กฤษ วิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการดํารงชีวิต การอบรมครู เพื7อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ การประชุมผู้ประสานงาน/
หัวหน้าหมวดวิชาภาษาอังกฤษ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื7อดําเนินโครงการพิเศษด้านการเขียนข่าวสํ าหรับ
โรงเรียนมัธยม การประชุมนักเขียนรุ่นเยาว์ การสัมมนาการเขียนแบบสร้างสรรค์ การอบรมครูสอนเกรด 9 ของ
การศึกษาพืนR ฐาน 12 ปี การประชุมโรงเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมปลาย การประชุมกึ7งวางแผนของสถาบัน
นักการศึกษาระดับชาติของฟิลปิ ปินส์ การประชุมสุดยอดหนังสือเด็กทีใ7 ช้ภาษาแม่ เป็นต้น
นอกจากนีR ดร.เฮซุส อินสิลาดา ยังมีผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น นวนิยาย บทกวีนิพนธ์ เรื7องสันR
ทีพ7 มิ พ์เผยแพร่จํานวนมาก เป็นผูท้ ไี7 ด้รบั รางวัลและได้รบั การยกย่องชมเชยหลากหลายบทบาท ทังR เป็นวิทยากร ผู้
ตัดสิน องค์ปาฐก ผู้จ ัดการประชุม จัดการฝึ กอบรมครู ตัวอย่างเช่น เป็ น วิท ยากรหัวข้อ “ภาษา ชีวิตและ
วรรณกรรม” เป็นผูต้ ดั สินการประกวดการเขียนเรื7องสันR การประกวดการพูดภาษาอังกฤษ เป็นองค์ปาฐกระหว่าง
การประชุมหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ เป็นผูจ้ ดั การประชุมระดับภูมภิ าคหัวข้อ “โลกาภิวตั น์ ความเข้าใจแนวโน้ม
ของโลกและท้องถิน7 ด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม มรดกและหลักสูตรการเรียนการสอน” เป็นต้น
อาทิ ตย์ 1 เมษายน 2561

เดินทางมาฟิลปิ ปินส์ ไปเมืองอิโลอิโล(Iloilo) เกาะ Panay เพื7อพบครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีคนทีส7 อง ปี 2560
จากฟิลปิ ปินส์คอื ดร.เฮซุส อินสิลาดา (Jesus Incilada) ครูเฮซุสได้รบั การยกย่องว่าผูส้ ร้างการเรียนรูแ้ บบองค์รวม
บนวิถที างวัฒนธรรม และเป็นนักประพันธ์ภาษาถิน7 เพือ7 ปลุกความภูมใิ จในความเป็นคนฟิลปิ ปินส์ทอ้ งถิน7

Iloilo เป็ นชื\อจังหวัดและเมือง (Iloilo City) บนเกาะ Panay ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของหมู่เกาะ
ฟิ ลิปปิ นส์ อยู่ใต้มะนิ ลาลงมา เกาะPanay อยู่ในกลุ่มเกาะที\เรียกว่า West Visayas
ตอนทีส7 อง
ตามหลักฐานทางโบราณคดี มนุษย์สมัยใหม่ (Homo sapien) อพยพมาสูห่ มู่เกาะฟิลปิ ปินส์ราว
4 - 5 หมืน7 ปี มาแล้วจากเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเมื7อยุคนํRาแข็งสุดท้ายทีร7 ะดับนํRาทะเลลดลง เกาะบอร์เนียว
ปจั จุบนั ด้านบนของเกาะคือรัฐซาราวัค รัฐซาบาห์ ของมาเลเซีย, ประเทศบรูไน ด้านใต้เกาะคือส่วนทีเ7 รียกว่า
Kalimantan ของประเทศอินโดนีเซีย ในยุคนํRาแข็ง นํRาทะเลเปลีย7 นไปเป็นนํRาแข็ง เกิดทางเดินเชื7อม/สะพานแผ่นดิน
(land bridge) เมื7อหมดยุคนํRาแข็ง สะพานแผ่นดินจมอยูใ่ ต้นRํา มนุษย์ยุคแรกนีRววิ ฒ
ั นาการมาเป็นคนพืนR เมืองชาติ
พันธุ์ Negritos นอกจากในฟิลปิ ปินส์ Negrito อาศัยอยู่ในหมู่เกาะAndaman และ Nicobarของอินเดีย, เป็นกลุม่
ซาไกในไทย และ Semang ในมาเลเซีย
สะพานแผ่นดินเหล่านีRทําให้โฮโมเซเปีRยนอพยพจากแผ่นดินใหญ่ของทวีป ไปสู่เกาะต่างได้ เช่นจาก
แผ่นดินใหญ่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ไปหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซีย จากนันR ไปออสเตรเลีย ไปฟิลปิ ปินส์
จากการเชื7อมต่อกันทางสะพานแผ่นดินในอดีต และการเดินทางทางเรือประมาณสองพันปีมาแล้ว เริม7 จาก
ด้านตะวันตกของหมู่เกาะฟิลปิ ปินส์ ซึง7 คนอาศัย มีการค้าขาย มีอารยธรรม นับตังR แต่หมูเ่ กาะอินโดนีเซีย และไกล
ออกไปคืออนุทวีปอินเดียและโลกอาหรับ ในขณะทีด7 า้ นตะวันออกของฟิลปิ ปินส์เป็นพืนR นํRากว้างใหญ่ของมหาสมุทร
แปซิฟิก ไม่มคี นอยู่มาก ทําให้หมู่เกาะฟิลปิ ปินส์รบั อิทธิพลมาจากด้านตะวันตกมากกว่าด้านตะวันออก มีการ
อพยพของชาติพนั ธุ์มาเลย์ ติดต่อค้าขาย หมู่เกาะฟิลลิ ปิ ปินส์ได้ศาสนาทังR พุทธและอิสลามจากหมู่เกาะอินโดนีเซีย

โดยเฉพาะจากเกาะบอร์เนียวทีใ7 กล้ทสี7 ุด ทังR นีRความขัดแย้งระหว่างฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน เรื7อง
ดินแดน หมู่เกาะ พืนR ทีท7 ะเลทีม7 นี Rํามัน แกสธรรมชาติ ก็มาจากอํานาจของอาณาจักรและรัฐสุลต่านของหมู่เกาะ
อินโดนีเซียในอดีต
การติดต่อกับจีนมาจากทางทิศเหนือ คาดว่าเกิดใกล้เคียงกับการเดินทางของพ่อค้าจีนมาเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ประมาณหนึง7 พันห้าร้อยปีมาแล้ว มีคนจีนอพยพมาค้าขายตังR รกราก
คนฟิลปิ ปินส์ปจั จุบนั ประกอบด้วยชาติพนั ธุ์เดิมคือ เนกริโต้ รวมทังR มาเลย์ จีน และล่าสุดสเปนทีเ7 ข้ามาเมื7อ
ห้าร้อยปีทแี7 ล้ว
ตอนทีส7 าม
ฟิลปิ ปินส์ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง 6% ติดกันหลายปี ลงทุนทางโครงสร้างพืนR ฐานทังR สนามบิน
ท่าเรือ ถนน เห็นชัดจากสนามบินนานาชาติ Ninoy Aquino อาคารระหว่างประเทศทีส7 ะอาดตกแต่งใหม่ ผมมาครังR
สุดท้ายกลางปี 2559 อาคารสนามบินยังใช้หลังเก่า นอกจากนันR มีการสร้างอาคารการบินในประเทศอีกสองหลัง
สะอาดและกว้างขวางดี ภายในทีพ7 กั ผูโ้ ดยสารขาออกมีทนี7 ั 7งสบาย มี
อินเทอเนตฟรี มีรา้ นขายอาหารพอสมควร แต่ราคาสูสกี บั สนามบินนานาชาติไทย
ก่อนเปลีย7 นเครื7องบินมาอิโลอิโล ท่านอัครราชทูตได้เลีRยงอาหารกลางวัน บอกว่าวันนีRเป็น Easter holiday
ช่วงหยุดยาว อาจหาอาหารกินยากเพราะชาวฟิลปิ ปินส์ยงั เคร่งเรื7องเทศกาลนีR ท่านเกรงว่าเมื7อเราไปถึงอิโลอิโล
ตอนคํ7าแล้วจะหาทีก7 นิ ไม่ได้ ท่านอัครราชทูตพาไปภัตตาคารจีน เราเห็นชาวฟิลปิ ปินส์เชือสายจีน หน้าตาออกทาง
ั
จีนเต็มร้าน มีคนจีนทีไ7 หนก็ไม่มปี ญหาหาทั
งR ทีก7 นิ และอาหาร
บินมาอิโลอิโล เจ้าหน้าทีก7 ระทรวงศึกษาธิการสองคนตามมาด้วย ท่านหนึ7งเป็นผูอ้ ํานวยการด้านความ
ร่วมมือต่างประเทศ อีกท่านหนึ7งดูแลเราตังR แต่ครังR ทีแ7 ล้วทีไ7 ปเกาะมินดาเนา ช่วงหยุดอีสเตอร์ คนฟิลปิ ปินส์
เดินทางมากเพราะตรงกับวันหยุดยาว ใช้เวลาบินมะนิลา-อิโลอิโล หนึ7งชั 7วโมง ตัวสนามบินใหม่ของอิโลอิโลและ
กว้างขวาง ทังR ๆทีเ7 ป็นสนามบินธรรมดา ไม่ใช่สนามบินนานาชาติ สนามบินอิโลอิโลอยู่ห่างเมืองสิบกว่ากิโลเมตร
ดร.เฮซุส อินสิลาดามารับทีส7 นามบินและพาไปโรงแรมทีพ7 กั ในระหว่างทางผมได้ถามหลายเรื7องเกี7ยวกับ
การสอนเด็กชาติพนั ธุ์ทภี7 าษาแม่ไม่ใช่ภาษากลางคือตากาล้อก เพราะดรูอนิ สิลาดาเป็นคนชาติพํนธุ์ Panay
Bugidnon

เกาะPanay ประกอบด้วยสี\จงั หวัดคือ Iloilo, Aklan, Antique, Capiz โรงเรียนมัธยมคานิ งกัน อยู่ในเขต
Lambunao, Iloilo Province
มีคําถามจากไลน์ว่า
ก) ฟิลปิ ปินส์มเี กาะมากมาย. ระบบการศึกษาเป็นระบบกลางใช้กนั ทุกเกาะ หรือแต่ละเกาะมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายเอง
ข) คนแต่ละเกาะมีภาษาของตนเองไหม
ค) รัฐบาลกลางและระบบการศึกษาให้ความสําคัญกับภาษาถิน7 และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน7 ไหม
ผมเคยถามเรื7องเหล่านีRกบั กระทรวงศึกษาธิการเมื7อมาพบครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีท่านแรก ครังR นีRได้ถาม
เจ้าหน้าทีก7 ระทรวงและดร.เฮซุส ซึ7งเป็นชาวชาติพนั ธุ์ ได้ขอ้ มูลว่า
ก) ตามเอกสาร บอกว่ามีกว่าหนึ7งร้อยภาษาถิน7 (dialects) โรงเรียนใช้ภาษาถิน7 สอนหนังสือได้สบิ กว่าภาษา
จนถึงป.3 หลังจากนันR ใช้ตากาล้อกเป็นภาษากลาง
ให้ครูชาติพนั ธุ์ในพืนR ทีเ7 รียนครู การบรรจุในพืนR ที7 ทําให้ครูสอนภาษาถิน7 ก่อนได้ในช่วงต้น แล้วจึงสอน
ภาษากลาง(ตากาล้อก)

ข )การสอนภาษากลางให้เด็กทีไ7 ม่ได้พูดภาษาแม่ เป็นสิง7 ทีน7 ่าสนใจทังR อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์ เพราะมี
ภาษาถิน7 นับร้อย
ค) ทังR ประเทศมีวทิ ยาลัยรัฐซึง7 สอนเฉพาะทางประมาณร้อยแห่ง สอนครูและเกษตร มีมหาวิทยาลัยรัฐร้อย
ยีส7 บิ แห่ง แต่มสี ถาบันอุดมศึกษา (วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) รัฐและเอกชนรวมกันสามพันกว่าแห่ง !!! มากกว่า
ไทยราวสิบห้าเท่า สําหรับประชากร 100+ ล้านคน(102?)
ประเทศไทยมี 65 ล้านคน สถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนประมาณสองร้อยแห่ง
วันจันทร์ที\ 2 เมษายน
เตรียมเดินทางไปโรงเรียนของครูเฮซุส ซึ7งอยู่นอกอิโลอิโลไปทางรถเกือบสามชั 7วโมง
ตอนเช้า อ่านหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน7 เมืองอิโลอิโล เทียบกับหนังสือพิมพ์ทองถิน7 ระดับจังหวัดของไทย เห็น
สองสามอย่างน่าสนใจ
ก.การโฆษณาการศึกษาหน้าแรก
ข.การลงประกาศต่อต้านกฎหมายการหย่าร้างโดยกลุ่มศาสนา จะเห็นความเคร่งของชาวแคทอลิกด้าน
ครอบครัว สังคมไทยไม่มกี ารเคลื7อนไหว ไม่เห็นด้วยอย่างเปิดเผยแบบนีR ทังR เรื7องการเมือง สังคม ฟิลปิ ปินส์คงได้
จากอเมริกา
ค. การรุกคืบของนวดและสปาไทย มีโฆษณาถึงห้าสถานบริการในหน้าโฆษณาหน้าเดียว ดูแล้ว ประเทศ
ไทยคงเป็นผูน้ ําระหว่างประเทศหรือมหาอํานาจด้านการนวดไปแล้ว

รูปซ้ายอาหารมิxอกลางวัน(จํานวนน่ ากลัวมาก)ในร้านจีนมะนิ ลาของวันอีสเตอร์ที\ท่านอัครราชทูตกลัวว่า
เราจะไม่มีอะไรกินถ้ามาถึงอิ โลอิ โลตอนคํา\ รูปขวาเราพบผู้ว่าราชการจังหวัดอิโลอิโลที\โรงแรมที\พกั

ครูเฮซุส อิ นสิลาดา มารับที\สนามบินวันไปถึงอิ โลอิ โล และมากินอาหารเย็นด้วย

โฆษณาการศึกษาบนหน้ าแรก การโฆษณาต่อต้านการหย่าร้างในหนังสือพิมพ์ท้องถิ\น

ระบุว่าการหย่าร้างผิดรัฐธรรมนูญ ขัดกับคุณค่าของคริสตศาสนา เป็ นปฏิ ปักษ์ครอบครัวและเด็ก

ผู้ลงชืxอต่อต้านการหย่าร้าง การโฆษณาการนวดและสปาไทยห้าแห่งในหนังสือพิมพ์ท้องถิ\น
ตอนทีห7 า้
เดินทางจากIloilo City ไปเมือง Lambunoa ทีต7 งั R โรงเรียน Caningan National High School ของครูเฮซุส
วิง7 รถไปทางเหนือของเมืองอิโลอิโลราวชั 7วโมงครึง7
ผมลองเทียบระดับการปกครองของฟิลปิ ปินส์จากระดับล่างไปบน อาจเทียบกับไทยได้คอื หมู่บา้ น
(barangay), ตําบล (town), อําเภอ (city),จังหวัด (province) ภูมภิ าค (region)
ถนนออกจากเมืองกว้างหกเลน มีรา้ นค้าโรงงานอุตสาหกรรมเบา คนเดินทางด้วยจีปนี7 (jeepney) ที7
ดัดแปลงจากรถกระบะ ให้แชสซีและเพลายาวสองถึงสามเท่ารถกระบะ ไม่ใช่จปี นี7คลาสสิกแบบเก่าหลัง
สงครามโลกทีด7 ดั แปลงจากรถจีปของกองทัพอเมริกา
การเดินทางของคนในเมืองและระหว่างเมืองใช้จปี นี7 ไม่ใช้รถประจําทาง เป็นลักษณะเฉพาะตัวของ
ฟิลปิ ปินส์ต่างจากประเทศอาเซียนทั 7วไป นอกจากนันR คนใช้จกั ยานยนต์ จักรยานยนต์พ่วงข้าง และสามล้อถีบ
จักรยานยนต์พ่วงข้างซึ7งดูแล้วไม่ได้ใหญ่กว่ารถตุ๊กตุ๊กของไทย แต่บรรทุกคนได้รวมสิบคน
คนฟิลปิ ปินส์นั 7งจีปนี7อย่างน่ากลัวและใจถึง นั 7งบนหลังคา ห้อยโหนท้ายรถ ผมดูจปี นี7ช่วงปรกติคน
ฟิลปิ ปินส์อดั กันได้ราวยีส7 บิ คน ส่วนจีปนี7ช่วงยาวอัดได้ถงึ สีส7 บิ คน น่ากลัวเพลากลางและแชสซีหกั
วิง7 รถออกจากเมืองอิโลอิโล(เทียบได้กบั ตัวจังหวัด) ไปเมืองคานิงกูอนั (เทียบได้กบั อําเภอ) ไปตามชนบท
สภาพเหมือนเมืองไทย ถนนหลักเป็นสองเลน ผ่านทุ่งนา สองข้างทางในหมู่บา้ นและตําบลทีว7 งิ7 ผ่าน มีแผงขาย
ผลไม้เช่นกล้วย แตงโม มันมะพร้าว ส่วนเนืRอมีหมู ปลา ไข่ไก่
ปลูกต้นไม้ทไี7 ทยรูจ้ กั เช่น ก้ามปู กล้วย(แต่ไม่ตดั ใบแห้ง ไม่ทํากอกล้วยให้สะอาดเหมือนสวนกล้วยไทย)
มะพร้าว ไผ่ มะม่วง มะละกอ อ้อ ยสาเก แก้วมังกร ถัวเขี
7 ยว มัน
แต่คนฟิลปิ ปินส์ใช้ไม้และไผ่ในการสร้างทีพ7 กั อาศัย บ้านคนทั 7วไปใช้ไม้ไผ่มาก ทังR ทํารัวR ทําฝาด้วยฟากไม้
ไผ่หรือผนังสานจากไม้ไผ่ มีลายประณีตทีส7 วย เมื7อไปพบครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีท่านแรกปีใน 2559 ทีเ7 กาะมินดา
เนา ผมก็ชอบความสามารถในการใช้ไม้ไผ่ทนี7 ั 7นเช่นกัน เห็นเป็นศิลปะทีไ7 ม่ค่อยเห็นได้ในชนบทไทยซึง7 บ้านไทยใช้
ไม้ไผ่ทําฟากไม้ไผ่ธรรมดา ไม่ประดิษฐ์ประดอย นอกจากนันR ชาวฟิลปิ ปินส์ใช้ไผ่ทําราวระเบียง ทําลูกกรงหน้าต่าง
บ้านส่วนมากมีหลังคาเป็นสังกะสีหรือใบตาล

บ้านคนมีเงินสร้างเป็นตึก ส่วนมากเป็นบ้านชันR เดียว ผมสังเกตว่าบ้านมีรางนํRาฝนระบายออกจากหลังคา แต่
ไม่เก็บไว้ใช้ ไม่เห็นจานโทรทัศน์รบั ดาวเทียมเหมือนบ้านเราในชนบท
ช่วงนีRตรงกับหน้าแล้งจึงมีแต่นาทีเ7 ก็บเกี7ยวแล้ว เห็นใช้ววั ไถนามากกว่าควาย ไม่เห็นรถไถเล็ก ชาวบ้าน
เอาข้าวเปลือกมาตากบนเสื7อกลางถนน วิง7 ผ่านฟาร์มเลียR งไก่ชนหลายแห่ง ใช้ยางนอกรถยนต์มาโค้ง เอาไม้ไผ่มา
ทําเป็นซุ้ม ตอนแรกนึกว่าเป็นทีก7 นั แดดต้นไม้ทปี7 ลูกใหม่ กลายเป็นทีก7 นั แดดให้ไก่ชนนับหลายสิบซุ้มต่อฟาร์มไก่ชน
บ้านเราไม่เลีRยงไก่ชนเอิกเหริกอย่างนีR
ั k Rามันมีหลากยีห7 อ้ ไม่มรี า้ นสะดวกซืRอหรือร้านขายของทีป7 มแบบไทย
ัR
ปมนํ
จึงเงียบเหงา ชาวบ้านจึงซืRอของ
จากแผงข้างทาง

จักรยานยนต์พ่วงข้าง ถ้าจะนัง\ ตามปรกติ คงบรรทุกคนได้สองสามคน แต่เห็นนัง\ กันเกือบสิ บคน

จีปนี\ ช่วงสันx และช่วงยาว

คอกเลีxยงไก่ชน และที\กนั แดดให้ไก่ ทํามาจากไม้ ยางนอกรถยนต์ (ที\มารูป วิกิพีเดีย)
ผ่านตัวเมือง Lambunoa ห่างจากเมืองอิโลอิโลออกไปห้าสิบกิโลเมตร ผ่านโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ม ี
นักเรียนห้าพันคน ผ่านวิทยาเขตหนึง7 ของมหาวิทยาลัย West Visayas State University มหาวิทยาลัยนีRตงั R มาสมัย
อเมริกาปกครอง ตังR ต้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยมี 7 วิทยาเขตซึ7งวิทยาเขตหลักอยู่ในเมืองอิโลอิโล
ตอนทีห7 ก

ชาวฟิ ลิปปิ นส์สร้างบ้านและอาคารจากไม้ไผ่ เป็ นฝาบ้าน ลูกกรงหน้ าต่าง ระเบียง

คนชาติ พนั ธุ์ Panay Bugidnon

Rosita Caballero

Binugot คนสุดท้ายของตระกูล Caballero

อาคารเรียนโรงเรียนคานิ งกัน หน้ าโรงเรียนมีตาํ รวจถือปื น M 16 คุ้มกัน นักเรียนแต่งตัวง่าย ๆ
โรงเรียนมัธยมปลายคานิงกัน- Caningan ซึ7งครูอนิ ซิลาดาเพิง7 ย้ายมาเป็นครูใหญ่ ตังR อยู่ในพืนR ทีค7 นชาติ
พันธุ์ Panay bugidnon ซึ7งเป็นคนชาติพนั ธุ์เดิมของพืนR ทีส7 ่วนในของเกาะ Panay คือจังหวัด Ilioilo, Aklan, Antique,

Capiz ทังR เกาะมีราว 60 ตําบล เกาะ Panay มีพนRื ทีใ7 หญ่เป็นลําดับทีห7 ก (12,000 ตร.กม.)และมีพลเมืองมากเป็น
ลําดับทีส7 7ี (4.5 ล้านคน) ของฟิลปิ ปินส์ เมืองทีใ7 หญ่ทสี7 ุดคือ Iloilo City
คนชาติพนั ธุ์ Panay bugidnon พูดภาษาพืนR เมืองทีเ7 รียกว่า Kinaray-a ครูอนิ ซิลาดาทีไ7 ด้รบั รางวัล
พระราชทานก็เป็นชาติพนั ธุ์ Panay bugidnon ในอดีตชาวชาติพนั ธุ์ Panay bugidnon จะเลือกเด็กสาวทีส7 วยทีส7 ุด
แยกกระท่อมออกไป และเลีRยงดูต่างหากเพื7อให้ม ั 7นใจว่าเป็นสาวพรหมจารี เรียกว่า "Binugot - kept maiden"
การปกครองท้องถิน7 ของฟิลปิ ปินส์มสี ร7ี ะดับคือ ระดับสูงสุดมีประธานาธิบดี ระดับทีส7 องเป็นจังหวัด
(province)หรือเมืองอิสระ (cities independent of province) ระดับทีส7 ามเป็นเทศบาล(municipalities)หรือ
compound cities ระดับทีส7 เ7ี รียก barangay ผมเข้าใจว่าผูบ้ ริหารทุกระดับของการปกครองท้องถิน7 ในฟิลปิ ปินส์มา
จากการเลือกตังR ของประชาชน ต่างกับประเทศไทย
คนฟิลปิ ปินส์อธิบายว่าชื7อเกาะ Panay มาจากศัพท์ภาษาสเปน"pan" แปลว่าขนมปงั (เหมือนภาษาฝรั 7งเศส)
แสดงความเห็นของคนสเปนว่าเกาะนี7มคี วามอุดมสมบูรณ์ดว้ ยอาหาร (ขนมปงั )
ส่วนIloilo เป็นคําพืนR เมือง แปลว่า"จมูก" เพราะลักษณะทีต7 งั R เหมือนรูปจมูก
โรงเรียนคานิงกันตังR ได้ไม่ถงึ สิบปี สอนชันR มัธยมต้น (junior high school)ถึงเกรด 10 (มัธยม 4) และมัธยม
ปลาย (senior high school) ถึงเกรด 12 (มัธยม 6)
ฟิลปิ ปินส์เพิง7 ขยายการศึกษาขันR พืนR ฐานจาก 10 เป็น 12 ปีเมื7อปี 2556 ในอดีตเมื7อเรียนปริญญาตรีใน
ฟิลปิ ปินส์อกี 4 ปี เมื7อจบจึงถูกเทียบเท่าอนุปริญญา ไม่ใช่ปริญญาตรี
โรงเรียนคานิงกัน เพิง7 เปิดสอนเป็น senior high school ปีนRเี พิง7 มีนักเรียนจบเกรด 12 เป็นครังR แรก
เราเลยได้เป็นแขกในพิธจี บการศึกษาของนักเรียนเกรด 12 ( เรียก graduate) และนักเรียนเกรด 10 (เรียก
completer ซึ7งเป็นคําใหม่สําหรับผมฟงั ตอนแรกก็ไม่รเู้ รือ7 ง)
ตอนทีเ7 จ็ด
โรงเรียนคานิงกันมีนักเรียนราว 1,100 คน นักเรียนชาย 604, หญิง 525 จํานวนนักเรียนหญิงชายพอพอกัน
ต่างกับชนบทไทยในทีไ7 กล ในชันR มัธยมศึกษา โดยเฉพาะช่วงมัธยมปลาย นักเรียนหญิงจะมาก กว่านักเรียนชาย
สองถึงสามเท่า เป็นอย่างนีRมาเกือบสิบปีแล้ว แต่ในเมืองและอําเภอใหญ่ของไทย จํานวนนักเรียนหญิงและชายจะ
พอพอกัน
ผมมีขอ้ สังเกตว่า ในประเทศไทยการขยายโอกาสให้เรียนมัธยมปลาย ทําให้ผหู้ ญิงเรียนในพืนR ทีห7 ่างไกลได้
เรียนมากขึนR ในขณะทีเ7 ด็กผูช้ ายไม่สนใจเรื7องเรียน และรักทีจ7 ะออกไปสนุกมีอสิ ระ หนีห่างจากความน่าเบื7อของ
หลักสูตรวิชาการและกฎเกณฑ์ เมื7อเรียนต่อๆไป นักเรียนชายจึงหลุดออกไปจากระบบการศึกษา ครูกไ็ ม่สามารถ
ตามมาเรียน พ่อแม่กป็ ล่อยตามใจ หรือหลายกรณีพ่อแม่ไปทํางานไกล เด็กอยู่กบั ปู่ย่าตายาย ก็ยงิ7 ตามได้ยาก
โรงเรียนคานิงกันมีครูหญิง 28 คน ครูชาย 9 คน
วันนีRไม่มกี ารเรียนการสอน เพราะเป็นวันจบการศึกษาและวันแจกประกาศนียบัตรเกรด 12 และเกรด 10
เลยไม่เห็นชันR เรียน ผมได้เดินดูพนRื ทีเ7 ร็วๆ เห็นห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนทีว7 ่าง
ระบบอินเทอเนตยังไม่ถงึ โรงเรียนคานิงกัน เด็กไทยโชคดีกว่าเด็กฟิลปิ ปินส์ในการเข้าถึงความรูผ้ ่านอิน
เทอเนต ถ้าไม่มวั แต่เปิดดูแค่เรื7องบันเทิง เด็กโรงเรียนคานิงกันใช้โมบายเพื7อการพูดติดต่อและtexting ผ่าน
prepaid service ใช้สบื ค้นข้อมูล จ่าย 20 เปโซ (หนึง7 เปโซมีค่าประมาณ 0.75 บาท) สําหรับ 5 Mb ถ้าจะโหลดวิโอ
ต้องจ่าย 200P แต่ถ้าอินเทอเนตคาเฟ่ในเมืองจ่ายราว 10 P ถูกกว่ากันยีส7 บิ เท่าจะโหลดวิดโิ อได้

ในห้องสมุด มีkiosk หยอดเงินใช้WiFi จ่าย 15 P เซิรฟอินเทอเนตได้ 15 นาฑี เป็นบริการทีน7 ่าสนใจ
เด็กส่งงานเป็นการเขียนลายมือ เพราะยังไม่มคี อมพิวเตอร์ใช้ได้มากในโรงเรียน
เด็กส่วนมากเดินมาเรียนแม้อยู่ห่างไกล ไม่มที พี7 กั เด็กนักเรียนบ้านไกลเหมือนโรงเรียนบนเขาทาง
ภาคเหนือของไทย เจ้าหน้าทีฟ7 ิลปิ ปินส์บอกเด็กต้องเดินข้ามเขาลุยห้วย ขีเ7 กวียน เพื7อมาโรงเรียน ผมเห็นมอเตอร์
ไซด์ยส7ี บิ สามสิบคันจอดอยู่ ผมถามครูว่าของครูหรือ ครูบอกว่าของเด็กนักเรียน ผมถามว่าอายุเท่าใดขีม7 อเตอร์ไซด์
ได้ ครูหวั เราะแหะๆ บอกว่าทุกคนไม่มใี บขับขี7 (และคงไม่ใส่หมวกกันน้อค เพราะไม่เห็นเลยสักใบ)
เด็กนักเรียนเอาอาหารมากิน หรือซืRอจากเพิงขายอาหาร ราคาถูกจานละ 10 เปโซ ซืRอแล้วเอามากินใน
โรงเรียน
นักเรียนแต่งตามสบาย ใส่ยนี และเสือR ยืด นักเรียนหญิงผมปล่อยยาว ส่วนผูช้ ายไม่เห็นว่าต้องตัดผมเกรียน
ติดหัว (แต่กไ็ ม่ยาวรุงรัง) ส่วนเครื7องแบบทีเ7 ป็นทางการ นักเรียนชายสวมกางเกงดํายาว เสือR เชิRตขาว นักเรียน
หญิงกระโปรงยาวลายสก้อต เสือR ขาว
ตอนทีแ7 ปด
มีขอ้ สังเกตการดูแลเด็กเดินทางไกลและคําถามเรื7อง kept maiden
1. เด็กมาเรียน ไม่จดั พักนอน วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ คงยังรักษาไว้ได้ดี
ของประเทศไทยเราจัดพักนอน ลดความเหลื7อมลํRา แต่ลมื คิดไปว่า เป็นการดึง แยกเด็กๆ ออกจาก
วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ จริง จึงได้อย่าง เสียอย่าง ต้องกลับมารณรงค์ให้รกั วิถชี วี ติ บ้านเกิดอีกช่วงชีวติ หนึง7 ใน
วัยกลางคนอย่างทีเ7 ป็นอยู่
2. แยกเด็กสาวเลีRยงดูให้เป็นสาวพรหมจารี ไปเพื7ออะไร หมู่บา้ นได้ประโยชน์อะไร ทีท7 ําแบบนีR
3. มีรูปสําเร็จการศึกษา (หรูหราฟู่ฟ่า) เหมือนของเราไหม
ขอบคุณครับ เรื7องทีอ7 ่านแล้วตกใจ:
1. ประเพณี kept maiden นี7เขาเก็บให้ virgin จนตลอดชีวติ เลยเหรอครับ ....... ดังนันR แปลว่าคนทีส7 วยทีส7 ุด
จะไม่มใี ครได้แอ้ม (โชคดีหรือร้ายแล้วแต่ interpretation)
2. โอ้โหคุณครูต้องมีทหารคุม้ ครอง
คําตอบครับ
ก. มีพธิ จี บการศึกษารูปแบบอเมริกา แต่ไม่ฟู่ฟ่า ลึกซึRงมีความหมาย พ่อแม่มาร่วมทุกครอบครัวกับ
ความสําเร็จลูก จะเล่าต่อไปครับ
ข. ฟิลปิ ปินส์มผี กู้ ่อการร้ายหลายประเภท ทังR คอมมูนิสต์, กลุ่มแยกดินแดนหลายกลุ่มของ Moro, Abu
Sayaf, ไม่นับIS, เจ้าพ่อท้องถิน7 , นักการเมืองท้องถิน7 , คนจนทีd7 isenfranchised, คนค้าของเถื7อน
เราเป็นแขกบ้านแขกเมือง ทางการฟิลปิ ปินส์เขาเลยดูแลเราดี
หลังจากออกจากโรงเรียน ผมแวะดูตลาดสด มีทหารสองคนถือM16 ตามไปในตลาดด้วย เป็นครังR แรกใน
ชีวติ เหมือนกัน ทีไ7 ปเดินตลาดสด มีทหารถือปืนคุม้ กัน
ค. Kept virgin- Binukit (บินูกดิ )
เก็บความบริสุทธิ mจนแต่งงาน ผูช้ ายทีใ7 ห้สนิ สอดสูงสุด ได้kept virginไป
binukit เป็นวัฒนธรรมเดิมก่อนการยึดครองของสเปน (ประมาณห้าร้อยปีมาแล้ว) ในหมู่เกาะฟิลปิ ปินส์
และบางพืนR ทีย7 งั มีการยึดวัฒนธรรมนีRอยู่ ทํากับทังR เด็กชายและหญิง แต่ส่วนมากเป็นเด็กหญิง พ่อแม่จะเลือกบินูกดิ

หญิงตังR แต่อายุ 3-4 ขวบ ดูแลดีต่างหาก โดยญาติและคนใช้ผหู้ ญิง ผูช้ ายไม่สามารถมองบินูกดิ หญิงได้ ถ้ามองอาจ
ถูกลงโทษจนตาย ตังR แต่เด็กจนเข้าวัยรุ่น หนังสือเขียนว่าถ้าบินูกดิ ไปอาบนํRา
ลําธาร ก็จะทําทีก7 นั R รอบตัวไม่ให้คนเห็น
บินูกดิ จะถูกสอนเรื7องราวของชาติพนั ธุ์ เพลงและการเต้นระบําชาติพนั ธุ์ ดังนันR ในภาพรวม บินูกดิ จะเป็นผู้
อนุรกั ษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรม ความเชื7อชาติพนั ธุ์
เนื7องจากบินูกดิ อยู่ในพืนR ทีป7 ิด พืนR ทีจ7 ํากัด รากศัพท์แปลว่า จํากัด - confined, restricted, ปกปิด-secluded
ดังนันR บินูกดิ จึงไม่เคยทํางาน จึงมักซีดขาว อ้อนแอ้น มีเรื7องเขียนว่าเมื7อเดินบนพืนR ดิน ก็อาจถูกหินบาดเท้าง่าย
เพราะผิวบาง แต่บนิ ูกดิ ถือว่าเป็นผูห้ ญิงทีม7 คี วามงามทีส7 ุดในหมู่บา้ น เมื7อบินูกดิ พร้อมแต่งงาน อายุ 13-14 ปี พ่อ
แม่กจ็ ะเลือกเจ้าบ่าวทีใ7 ห้สนิ สอดสูงสุด
ตอนทีเ7 ก้า
เป็นครังR แรกทีผ7 มได้เข้าร่วมพิธจี บการศึกษาของโรงเรียนฟิลปิ ปินส์ ทําอย่างเรียบง่ายไม่หรูหรา แต่เป็นพิธี
การศักดิ mสิทธิ mเคร่งขรึม(solemn) น่าประทับใจ เป็นการจบการศึกษาของนักเรียนมัธยมปลายรุ่นแรก ทังR นักเรียน
โรงเรียน พ่อแม่ผปู้ กครอง นักการเมืองท้องถิน7 กระทรวง จึงให้ความสําคัญ
นักเรียนทีจ7 บแต่งเครื7องแบบทีเ7 ป็นทางการ นักเรียนชายสวมกางเกงดํายาว เสือR เชิRตขาว นักเรียนหญิง
กระโปรงยาวลายสก้อต เสือR ขาว นักเรียนชายเกรด 10 มีผา้ คล้องคอ นักเรียนหญิงผ้าสะพายบ่า นักเรียนเกรด 12
สรวมเสือR ยาวสีขาวคลุม สวมหมวกขาว พ่อแม่ทมี7 าร่วมงานก็ใส่เสือR ผ้าใหม่ ใส่สร้อยทองคําหรือติดจีRทองคํากันเกือ
ยทุกคน
พิธที ํากันในหอประชุมเป็นพืนR ทีเ7 ปิดข้าง แต่มหี ลังคาคลุมกันแดดฝน ครูทุกคนนั 7งในพิธดี ว้ ย เราเป็นแขก
เขาเลยให้นั 7งแถวหน้า พิธกี ารน่าจะเป็นรูปแบบเดียวกับการจบการศึกษาของโรงเรียนในอเมริกา มีกจิ กรรมดังนีR
1. การเดินนําด้วยธงชาติ ธงจังหวัด ธงโรงเรียน นักเรียนแต่งชุดทหาร( เขียนทีเ7 สือR ว่าเป็นตํารวจโรงเรียนschool police)
2. การกล่าวนําโดยนักเรียนทีไ7 ด้คะแนนสูงสุดของเกรด 10
3. การแนะนําผูก้ ล่าว Commencement Speech โดยครูอนิ ซิลาดา
4. การกล่าว Commencement Speech โดยผม
5. การมอบประกาศนียบัตรจบเกรด 12 (Graduation) และจบเกรด 10 (Completion)
ผมได้รบั เชิญให้เป็นผูม้ อบประกาศนียบัตรเกรด 12 แก่นกั เรียนประมาณหนึ7งร้อยคน และเกรด 10
ประมาณ 160 คน
ผมประทับใจทีน7 ักเรียนทุกคนมีผปู้ กครองมาร่วม ส่วนมากเป็นพ่อแม่ บางคนก็มปี ู่ย่าตายายหรือพีม7 าแทน
บอกกับทีมมูลนิธวิ ่า จับมือของพ่อแม่พบว่าหยาบกร้านแบบคนทํางานหนัก ส่วนมือลูกๆ ยังไม่ผ่านการทํางานเลย
ทีมมูลนิธิ ผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการ เทศมนตรีเมือง Lambuno แขกอีกสองสามคน รวมแล้วกว่าสิบ
คน ต้องยืนบนเวทีจบั มือกับนักเรียนทีจ7 บทังR หมด จับมือกับผูป้ กครองด้วย รวมแล้วช่วงแจกประกาศนียบัตร เรา
แต่ละคนได้จบั มือคนเกือบสามร้อยมือ
การจับมือหมู่ครังR นีR คิดว่าเป็นการกระจายเชืRอและภูมคิ มุ้ กัน เป็นกลุ่มทีใ7 หญ่ทสี7 ุด ถ้าใครมีเชืRออะไร ก็ได้
กระจายแพร่กนั ไปหมด

6. การประกาศเป็นทางการว่าจบการศึกษาเกรด 12 และเกรด 10 รวมทังR มีศกั ดิ mและสิทธิ โดยการอ่าน
ประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ในประเทศไทย รัฐมนตรีศกึ ษาธิการไม่ออกประกาศว่านักเรียน
จบการศึกษา)
7. การกล่าวแสดงความยินดีโดยผูบ้ ริหารการศึกษาเขต
ผูบ้ ริหารการศึกษาเขตเป็นหญิงชื7อ Mrs. Mindaluz Billena พูดให้ทงั R พ่อแม่และรัฐบาลท้องถิน7 ตระหนักว่า
การศึกษาในฟิลปิ ปินส์เป็นการลงทุน ทังR โดยรัฐบาลกลาง เทศบาล และพ่อแม่ ในส่วนรัฐบาลกลาง ประเทศยังจัด
การศึกษาถึงเกรด 10 ไม่ได้ดี ก็ต้องลงทุนจัดถึงเกรด 12 ขยายจากเกรด 10 เป็นเกรด12 ในปี 2556 ทังR นีRมเี พียง
โรงเรียนมัธยมปลายร้อยกว่าแห่งทีไ7 ด้เงินสนับสนุนจากรัฐ ทีเ7 หลือยังไม่มเี งินสนับสนุน ดังนันR การได้ความช่วยเหลือ
จากเทศบาลและพ่อแม่จงึ จําเป็น
Mrs. Mindaluz Billena ใช้ตวั อักษรจากชื7อเธอในการให้โอวาทนักเรียน เป็นครังR แรกทีผ7 มเคยพบเช่นกัน
ช่างเป็นนักคิด (แต่คงเอามาใช้กบั ไทยไม่ได้ วัฒนธรรมไทยคงมีภูมแิ พ้) กล่าวคือจากอักษรชื7อของเธอ M –
ั
mental power, innate/inherited ability พลังปญญาจากพ่
อแม่, I – interest ทําอะไรต้องมีความสนใจ, N –
noteworthy สมควรได้รบั ประการนียบัตร/การยกย่องเมือ7 จบการศึกษา, D – delegation of time and efforts จัด
เวลาและพลังให้เพื7อตนเองและครอบครัว, A – attitude มี positive attitude เพื7อทํางานให้สําเร็จ การขาดเงิน ความ
ห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคทีจ7 ะขัดขวางความสําเร็จ, L – love ความรักอยู่เหนือทุกสิง7 (Love conquers all) ให้รกั ตน รัก
ครอบครัว รักชุมชน รักโรงเรียน รักพระเจ้า, U – untiring efforts พยายามอย่างไม่หยุดยังR , Z – zeal ความ
กระตือรือร้น มีความกระตือรือร้น ความจริงจังในการเรียน ในอาชีพ ยกฐานะตนเอง ยกสังคม เป็ นผูน้ ํา
ผมสังเกตว่าผูบ้ ริหารการศึกษาของฟิลปิ ปินส์ทุกคนทีพ7 บ ทังR ในพืนR ทีช7 นบทและทีก7 ระทรวง พูดได้เก่ง มี
สาระ และปลุกระดมเร้าใจ ให้นักเรียนมีความภูมใิ จ ผูบ้ ริหารการศึกษาเขตท่านนีRบอกว่าการศึกษาเปรียบเสมือน
การเดินทางข้ามภูเขาสูง (Climbing a mountain) แต่ในกรณีของนักเรียนทีม7 าเรียนทีโ7 รงเรียนคานิงกันนีR ต้อง
เดินทางข้ามภูเขาและลุยนํRาข้ามห้วยข้ามแม่นRําจริงๆ ไม่ใช่การเปรียบเทียบ
8. การอ่านสาส์นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9. การอ่านสาส์นจากผูต้ รวจการศึกษา
10. การแจกรางวัลและเหรียญต่างๆ ซึ7งโรงเรียนคานิงกันให้ผมเป็นผูม้ อบอีกเช่นกัน ดูแล้วโรงเรียน
พยายามจะให้นักเรียนเกือบทุกคนได้เหรียญหรือรางวัลอยางใดอย่างหนึ7ง มีทงั R การเรียนดี ความสามารถทางกีฬา
ศิลปะ ภาษาตากะล้อก ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ อาชีวศึกษา การฝึกงาน (Work
immersion) การวิจยั ความเป็นผูน้ ํา ผมสงสัยว่า work immersion คืออะไร ต้องเก็บมาถามรัฐมนตรีในวันรุ่งขึนR
พวกเราก็ต้องจับมือแสดงความยินดีกบั เด็กนักเรียนและผูป้ กครองอีกเกือบสามร้อยมือ เป็นรอบสอง รวม
แล้วทังR วันจับมือเกือบหกร้อยมือ
11. การกล่าวแสดงความขอบคุณโดยนักเรียนเกรด 12 ทีม7 คี ะแนนสูงสุด
12. การกล่าวคําปฏิญญา (Pledge of Loyalty) โดยนักเรียนเกรด 10 ทีม7 คี ะแนนสูงสุด
13. การร้องเพลงจบการศึกษาเกรด 10 - This Is My Now
14. การร้องเพลงจบการศึกษาเกรด 12 – Journeys of My Dream
น่าประทับใจดี ในการเชิดชูความสําเร็จของนักเรียน ทีผ7 ปู้ กครองเข้าร่วม ผูบ้ ริหารพืนR ทีแ7 ละการศึกษาเข้า
ร่วม

นักเรียนฟิลปิ ปินส์พูดสุนทรพจน์ได้เก่ง มีสาระ การสื7อความ(communicate/articulate) เป็นความสามารถ
มีสูงกว่าคนไทยโดยทั 7วไป ตังR แต่เด็กนักเรียน ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชนทั 7วไป ความสามารถนีRรวมกับ
การใช้ภาอังกฤษได้ดี ทําให้คนฟิลปิ ปินส์ออกไปทํางานทั 7วโลกได้

ทํางานครูอินซิ ลาดา ในห้องรับแขกมีข้อมูลเกี\ยวกับโรงเรียน นักเรียน ครู หลักสูตร

สารวัตรนักเรียนเชิญธงชาติ จังหวัด โรงเรียน ขึxนเวที

นักเรียนที\จบมัธยมปลาย เกรด 12

ถ่ายรูปที\โต๊ะ

นักเรียนที\จบมัธยมต้น เกรด 10

แจกประกาศนี ยบัตรเกรด 12 พ่อหรือแม่ขึxนมาด้วย

ประกาศนี ยบัตรเกรด 10 แขกจับมือแสดงความยินดีกบั นักเรียนที\จบทุกคน กับพ่อแม่

แจก

นักเรียนเกรด 10 และเกรด 12 ที\จบการศึกษา ร้องเพลงพร้อมทังx กล่าวคําปฏิ ญญาณต่อโรงเรียน

อาหารกลางวันที\โรงเรียน น่ าตาคุ้นๆเหมือนอาหารไทย ทังx ปลาปิx ง มะเขือยาวเผา ปี กไก่ตีนไก่ต้ม

กับข้าวอาหารกลางวัน ยําไส้ต้นกล้วยและหัวปลี

ยําใบเมี\ยง (ชาพืxนเมืองหมัก)

ของที\ขาดไม่ได้ในอาหารฟิ ลิปินส์คือส้มจีxด(Calamansi) ใช้แทนมะนาว ขนมหวานและมะม่วง

เครืองใช้ประจําวันของชาว Panay Bugidnon เช่น มีดไม้ ที\ตาํ ให้ละเอียด ตัวครกเป็ นแท่งไม้เจาะหลุม
สากเป็ นไม้

กระจ่าตักอาหารทําจากกะลา

เครื\องจักสาน

เสร็จพิธกี ารแล้ว มีการถ่ายรูป แขกจากเมืองไทยถูกขอถ่ายรูปกันหลายสิบ(หรือร้อยๆครังR ถ้าเป็นแขกหนุ่ม
จากไทย นักเรียนสาวBugidnon วีดk ว๊ายเหมือนพบดารา) เราคงเป็นคนไทยกลุ่มแรกทีเ7 ขาได้พบ นอกจากนันR การ
เป็นตัวแทนของมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทําให้มคี วามสําคัญมาก ตอนกลางวันมีการกินข้าวร่วมกันกับ
แขก ครู เจ้าหน้าทีท7 อ้ งถิน7 อาหารหน้าตาคุน้ ๆเหมือนอาหารไทย กินผักคล้ายๆกับไทยเช่น ไส้ต้นกล้วย หัวปลี
กระเจีRยบ มะเขือยาว เมีย7 ง
ผมได้เดินดูหอ้ งนิทรรศการของโรงเรียน รวมของใช้พนRื บ้านเดิมของชาติพนั ธุ์ Panay Bugidnon มีผา้
พืนR เมือง จักสาน (แต่ไม่ได้ถามว่าของทีเ7 ห็นใช้หวาย ใบมะพร้าว หรือใบปาล์มแบบใด) มีดไม้ ครกไม้สากไม้ ไม่
เห็นเครื7องใช้พนRื บ้านทีเ7 ป็นโลหะเลย

รูปซ้ายหน้ าตลาดมีตราชังมาตรฐานใช้
\
อ้างอิ ง คนมาซืxอสิ นค้าเช้คได้ว่าไม่ถกู โกงนํxาหนัก รูปกลางผักสด
และผลไม้เหมือนของไทย รูปขวา ตํารวจถือ M16 นําหน้ าและตามหลังเข้าตลาด เป็ นครังx แรก
ในชีวิต

i^รูปซ้าย
ผลไม้ในตลาด รูปกลาง ไข่เป็ ดและไข่ไก่ฟองละ 5-6 เปโซ(เปโซละ 0.45 บาท) รูปขวา เขียงหมูใช้ตาชังดิ
\
จิตลั มีรปู ปันx พระแม่มารี ไม่ร้วู ่าใช้บูชาหรือเป็ นความเชื\อเพื\อเรียกลูกค้า
กลับออกจากโรงเรียนคะนิงกัน พวกเรารีบเดินทางกลับเมืองอิโลอิโล เพื7อบินกลับมะนิลาตอนคํ7า ผมขอ
แวะดูตลาดระหว่างทางทีเ7 มือง Lambunao ไม่ได้บอกกันมาก่อน ไปถึงตลาดสดมีผจู้ ดั การตลาดสดมาต้อนรับ
ตลาดจัดการโดยเทศบาล (มีแผ่นพับอธิบายว่าเป็นเทศบาลชันR หนึง7 – Economic Classification : First Class) ดู
แล้วการจัดการการปกครองท้องถิน7 ของฟิลปิ ปินส์เข้มแข็งน่าจะแข็งกว่าไทย ประชาชนมีส่วนร่วมมาก คงได้ระบบ
จากอเมริกา ผมคิดว่าถ้าผมไปดูตลาดสดในเมืองไทย คงไม่พบผูจ้ ดั การตลาดสดออกมาต้อนรับแขกต่างประเทศได้
ตัวตลาดสดสะอาดดีทเี ดียว ของกินของขายเหมือนกับบ้านเรา สิง7 ทีแ7 ปลกไปคือมีตํารวจถือ M16 เดินนําหน้าและ
ตามหลัง ให้ชาวบ้านตกใจ
วันอังคารที\ 3 เมษายน 2561
ตอนที\สิบ
กระทรวงศึกษาธิ การ Department of Education

รูปซ้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การฟิ ลิปปิ นส์ Secretary of Education Ms Leonor Magtolis
Briones, รูปกลาง Undersecretary Jesus Lorenzo Mateo, รูปขวา เอกสารนโยบายของรัฐมนตรี

ตอนเช้า ไปกระทรวงศึกษาธิการฟิลปิ ปินส์ พบ Undersecretary Jesus Lorenzo Mateo ซึ7งเคยพบเมื7อ
มางานมูลนิธฯิ ครังR ทีแ7 ล้วในปี 2559 จะแปล “Undersecretary” ว่า “ปลัดกระทรวง” ก็จะสับสนกับระบบไทยและไม่
ถูกต้อง เพราะกระทรวงต่างๆของฟิลปิ ปินส์ม ี Undersecretary หลายตําแหน่ง ขณะทีก7 ระทรวงไทยมีปลัดกระทรวง
เพียงหนึ7งคน
กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการศึกษาพืนR ฐานเท่านันR ปจั จุบนั มี Undersecretary 7 ตําแหน่ง คือ (1)
Curriculum and Instruction, (2) Planning Services - Field Operations, (3) Finance Disbursement
Accounting- Employee Account Management, (4)Finance Budget - Performance Monitoring, (5)
Administrative Service - ICT Service – Bureau of Learner Support Services – Disaster Risk Reduction
and Management Service, (6) Legal Service – Sites Titling Office, (7) Legislative Liaison Office –
External Partnership Service- School Sport Division ดูแล้วแบ่งงานตามภาระกิจ/กิจกรรม
ระดับอุดมศึกษา กํากับโดย Commission on Higher Education - CHED ภายใต้นายกรัฐมนตรี
ส่วนอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะ กํากับโดย Technical Education and Skills Development Authority TESDA
ตอนทีม7 าในปี 2559 Mateo ยังเป็น Assistant Secretary มาครังR นีRได้เลื7อนตําแหน่งเป็น Undersecretary
Planning Services - Field Operations เลยมีความคุน้ เคย
ในการพบครังR นีR ได้ขอรับทราบเรื7องทิศทางการศึกษาใหม่ของฟิลปิ ปินส์ มีเจ้าหน้าทีอ7 กี สีค7 นเข้าร่วมด้วย
คือ Undersecretary Finance and Performance Monitoring – Ms Annalyn Sevilla, Director International
Cooperation - Dr. Margarita Consolacon Ballesteros, Chief Education Program Specialist – Ms Isabel
Victorino, Senior Education Program Specialist – Mr. Jerry Crausus
Undersecretary Mateo ให้เอกสาร “Quality, Accessible, Relevant and Liberating Basic Education For
All ของรัฐมนตรี Briones มีขอ้ มูลพืนR ฐานการศึกษาประเทศปี 2011-2016 เป้าหมายการทํางาน ผลงาน มีขอ้ มูลที7
น่าสนใจ สะท้อนการจัดเก็บทีด7 อี ย่างมีระบบ ตอบได้ว่ารัฐบาลทําอะไรให้ประชาชนไปแล้ว เป้าหมายสุดท้ายคือ
อะไร ต้องทําต่ออีกเท่าใด แสดงพันธะสัญญะทีช7 ดั เจน ใช้(หาเสียง)และตรวจสอบได้ ผมอยากเห็นเอกสารเช่นนีR
ออกจากนักการเมืองของไทยบ้าง โดยเฉพาะเป้าหมายทีจ7 ะยกระดับการศึกษาให้ชดั เจน

รูปซ้าย อัตราการเข้าเรียนชันx ประถมศึกษาอยูร่ ะดับ 77% เปอร์เซนต์ ขณะที\ไทยสูงกว่า 95% ระดับ
มัธยมศึกษา 65% ของไทยกว่า 80% ขึxนกับพืxนที\ ในตัวเมืองใหญ่สูงกว่า 90% ส่วนอําเภอห่างไกล
อาจตํา\ กว่า 80%

จํานวนที\เพิ\มขึxนระหว่างปี 2010-2016 ห้องเรียน 0.118 ล้านห้อง ที\นงั \ ในโรงเรียน 3.62 ล้าน ครู 0.195 ล้าน
คน สื\อการเรียน 298.7 ล้านชิxน คอมพิวเตอร์และสือ\ 21,000 ชิxน

อัตราการอยู่รอดของนักเรียนแต่ละกลุ่ม(cohort) ชันx ประถมและมัธยมศึกษา เป็ นตัวเลขที\น่าสนใจที\
ผู้จดั การศึกษาต้องเอาใจใส่ เพราะตัวเลขได้เรียนหนังสือสูงไม่มีความหมายถ้าเด็กไม่ได้เรียนจบเพราะ
ปัจจัยต่างๆเช่นความยากไร้ อัตราการอยู่รอดของไทยดีกว่าฟิ ลิปปิ นส์ แต่สิ\งสําคัญคือดัชนี ยงั ไม่ได้บอก
สมรรถนะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้ (Literacy)

อัตราการอยู่รอดของเด็กที\เข้าเรียนชันx ประถมหนึ\ งในปี 2544/2543 ที\มีโอกาสเรียนต่อสูงขึxนจนจบเกรด 12
ในปี 2557/2558 เด็กไทยจะมีอตั รารอดมากกว่าเป็ นสามเท่า

การ์ตูนเด็กสิ บคนทําโดยสภาการศึกษาแห่งชาติ แสดงอัตราการอยู่รอดของเด็กไทย cohort ช่วงกลาง
ทศวรรษ 2540-2550 ประมาณสิ บล้านคน (รูปข้างบน ฟิ ลลิปปิ นส์ใช้ข้อมูลหนึ\ งปี ) แสดงว่าเด็กไทย cohort
นีx เรียนจบมัธยมปลายกว่า 50%

ปัจจัยที\ทาํ ให้เด็กฟิ ลิปปิ นส์ไม่จบการศึกษาในปี 2556 ในเด็กผู้หญิง เกิดจากออกไปแต่งงานสูงมากถึง
36% ถ้าเด็กผู้หญิงอยู่ในระบบการศึกษานานขึxน จะชะลอการออกไปแต่งงานแต่อายุน้อย และไม่พร้อม
สร้างครอบครัว เป็ นเหมือนกันทังx โลก ในภาพรวมเด็กออกไปเพราะความจน 20%

งบประมาณกระทรวงศึกษาธิ การฟิ ลิปปิ นส์ เทียบกับงบประมาณแผ่นดินเป็ นสัดส่วนสูงสุดเหมือนไทย ปี
2560 คิดเป็ นเงินราว 256 แสนล้านบาท เป็ นส่วนการศึกษาพืxนฐานเท่านันx น้ อยกว่าไทยเท่าตัว และมีเด็ก
นักเรียนมากกว่าไทยเกือบเท่าตัว (พลเมืองประมาณหนึ\ งร้อยล้าน) เมื\อเทียบกันแสดงว่าไทยใส่เงินเพือ\
การศึกษามากพอสมควร
เนื7องจากเคยพบ Undersecretary Mateo มาแล้ว จึงคุยกันอย่างคุน้ เคย เรื7องทีแ7 ลกเปลีย7 นกันมี
1. กรอบการศึกษาพืนR ฐาน K-12 Framework ของฟิลปิ ปินส์ ทีใ7 ห้ความสําคัญแก่การมีทกั ษะ
ศตวรรษที7 21 การบูรณาการทักษะต่างๆ การเรียนการสอนจึงไม่ใช่เป็นวิชาเรียน
2. ก่อนหน้านีR นักเรียนฟิลปิ ปินส์เรียนเพียง 10 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ปีนRี(2518) เป็นปีแรกที7
จะมีนักเรียนจบเกรด 12 เป็นการลงทุนครังR ใหญ่ทงั R ๆทีย7 งั จัดการศึกษาภาคบังคับ 10 ปีไม่ได้ดแี ละทั 7วถึง ผูป้ กครอง
จํานวนหนึ7งก็เห็นว่าเรียนอีกสองปีกเ็ ป็นภาระกับครอบครัวรวมทังR ไม่ได้ออกไปเป็นแรงงาน
3. การศึกษาระดับมัธยมปลาย(senior high school) มีแนวทางให้เลือกมากกว่าโปรแกรมวิชาการ
(academic) เพราะมีโปรแกรมtechnical-vocational, alternative learning, STEM, home economics, ศิลปะ, กีฬา
และโปรแกรมใหม่คอื maritime นอกจากนันR มีการลงเรียนและทํางานในอุตสาหกรรม(work immersion) อย่างน้อย
80 ชั 7วโมงโดยการแจก voucher เป็นแรงจูงใจช่วยลดค่าใช้จ่าย
4. ยังต้องต่อสูก้ บั ความคิดทีต7 ้องเรียนให้จบมหาวิทยาลัย
5. รัฐธรรมนูญระบุว่างบประมาณทีม7 ากทีส7 ุดต้องใช้เพื7อการศึกา นอกจากนันR มีความพยายามทีจ7 ะ
ใช้ 1%ของภาษีโรงเรื7อนและทีด7 นิ เพื7อการศึกษา การเก็บภาษีบาปเพื7อการศึกษา
ตอนกลางวันได้พบ Dr. Mike Luz, Director ของคณะบริหารธุรกิจ จาก Asian Institute of Management
และอดีตรัฐมนตรีศกึ ษา

: ผมได้ถามเรื7องการเข้ามาของ ISIS จนทําให้เกิดการสูร้ บในเมือง Marawi เมื7อปลายปี 2560 เมืองทังR เมือง
ถูกทําลายและมีการอพยพพลเมืองออกไปกว่าสองแสนคน Mike บอกว่าการดูแลด้านความมั 7นคงไม่ดเี ท่า
อินโดนีเซียและมาเลเซีย
: คนฟิลปิ ปินส์ปลืRมคนอเมริกาและ proxy (เกาหลี ญี7ป่นุ )น้อยลง นักธุรกิจจีนและการทูตกับจีนมีบทบาท
มากขึนR ซึ7งเราจะเห็นว่าฟิลปิ ปินส์ท่าทางอ่อนลงเรื7องความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนไต้
: การปฏิรูปประเทศเป็นได้ชา้ เพราะนักธุรกิจขนาดใหญ่เป็นนักการเมือง รัฐบาลท้องถิน7 ไม่สนใจรัฐบาล
กลางตราบทีไ7 ม่กระเทือนภาษีทเี7 ก็บได้ในท้องถิน7
: ประชาชน 20% อยู่ต7าํ กว่าเส้นความยากจน อีก 40% อยู่ใกล้เส้นความยากจน อยู่ได้เพราะได้เงินจาก
ญาติทที7 ํางานต่างประเทศ ตัวเลขปี 2560 มีคนฟิลปิ ินส์ทํางานนอกประเทศ 2.3 ล้านคน อยู่ในซาอุดิ
อาราเบีย 0.584 ล้านคน United Arab Emirates 0.352 ล้าน และในคูเวต ฮ่องกง กาตาร์ สิงค์โปร์ ประเทศละกว่า
หนึ7งแสนคน

ที\มา Business World, 25 May 2018
ตอนบ่ายก่อนขึน7 เครื7องบินกลับไทย ได้ไปสถานเอกอัครราชทูตไทย พบท่านเอกอัครราชทูต
ธนาธิป อุปตั ศิ ฤงค์ และผูบ้ ริหารระดับสูงของธุรกิจไทยในฟิลปิ ปินส์คอื ธนาคารกรุงเทพ, CPF, SCG
: พูดถึงโครงการทีส7 มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานแก่โรงเรียนในฟิลปิ ปินส์ มีโรงเรียนใน
พระราชานุเคราะห์สแ7ี ห่ง กําลังจะเพิม7 อีกสองแห่ง

: ECCO มาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที7 Quezon City มีการเรียกเงิน
:กลุ่ม CP เข้ามาทําธุรกิจได้ 7-8 ปี ด้านธุรกิจไก่ ปลา หมู ความช่วยเหลือทีใ7 ห้กบั โรงเรียนยังเป็นวัตถุและ
อาหาร บริษทั ยึดหลักว่าคน ประเทศ และบริษทั ต้องอยู่ได้
: กลุ่ม SCG เคยให้ทุนนักเรียนและรับนักเรียนเก่าเข้าทํางาน รวมทังR ช่วยสิง7 ก่อสร้าง
ในภาพรวม การสนับสนุนของธุรกิจไทยในรูป CSR ทําในพืนR ทีท7 เี7 ป็นทีต7 งั R ของโรงงาน และจํากัดรูปแบบ
--------------------

สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย ครูเอนชอน ระมัน

ครูเอนชอน ระมัน ปจั จุบัน อายุ 45 ปี เกิดที7เมือง Majalengka เขตชวาตะวัน ตก จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Pasundan จังหวัดบันดุง เป็นครูสอนระดับประถมศึกษาทีไ7 ด้รบั รางวัลครูผสู้ อนดีเด่นในระดับชาติ จัด
โดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย ซึ7งมีครูทมี7 คี ุณสมบัตโิ ดดเด่นจากทั 7วประเทศจํานวน
33 คนเข้าร่วมการคัดเลือกระดับชาติ ด้วยการทดสอบความสามารถ การนําเสนอและการประเมินผลจากแฟ้ม
สะสมงาน และการปฏิบตั งิ านในภาพรวม ทังR นีRทุกคนจะต้องผ่านการคัดเลือกในระดับภูมภิ าคมาก่อน
ครูเอนชอน เป็นครูสอนระดับประถมศึกษาที7 Mekarwangi Public Elementary School รับผิดชอบการสอน
วิช าคณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และสัง คมศึกษา เป็ น ครูที7เป็ นแรงบัน ดาลใจแก่ครูอ7ืน ๆ ในชวาตะวัน ตก และมี
บทบาทในการพัฒนาระบบการศึกษาของอินโดนีเซีย ได้รบั เชิญมาเป็นครูวทิ ยากรทีช7 ่วยในการฝึกอบรมต่าง ๆ เช่น
การฝึกอบรมโรงเรียนระดับมาตรฐานของประเทศ และการฝึกอบรมเพื7อจัดทําหลักหลักสูตรแก่ครูใหญ่โรงเรียน ทีท7 ํา
หน้าทีค7 รูผสู้ อนด้วย รวมทังR หลักสูตรแก่ครูทสี7 อนในชันR เรียน นอกจากนีRเป็นครูพเ7ี ลีRยงแก่ครูทจี7 ดั ทําหลักสูตรต่าง ๆ
ครู เ อนชอนมีผ ลงานเขีย นเผยแพร่ม ากมาย เช่ น เรื7อ งสันR บทความทางการศึกษา ตํ า ราเรีย นระดับ
ประถมศึกษา 6 เล่ม หนังสือสังคมศึกษา 2 เล่ม วาดภาพการ์ตูนให้หนังสือพิมพ์/วารสาร เขียนผลงานวิจยั ในชันR
เรียนประจําปี และจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้รบั รางวัลต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น รางวัลชนะเลิศครูประถมศึกษา
ของชวาตะวัน ตก รางวัลรูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้การต่อต้านคอรัปชั 7น ของโรงเรียนประถมศึกษา รางวัล

ชนะเลิศการแข่งขันครูที7มคี วามคิดสร้างสรรค์ใน Majalengka รางวัลชนะเลิศการแข่ง ขันครูส อนวิท ยาศาสตร์โ อ
ลิมปิค รางวัลชนะเลิศการแข่งขันครูสอนหน้าทีพ7 ลเมืองของโรงเรียนประถมใน Majalengka
ครูเอนชอน ระมันได้รบั เลือกจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียให้รบั รางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2560 เนื7องจากเป็ นผูช้ นะเลิศประจําปี 2560 ได้รบั รางวัลครูสอนระดับประถมศึกษาดีเด่น
ในระดับชาติ
วันอาทิ คย์ที\ 5 สิ งหาคม 2561
การเดินทางไปอิ นโดนี เซีย
คณะจากมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเดินทางมาจากการ์ตา เพื7อพบ Mr. Encon Rahman-เอนชอน
ระมัน ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอนิ โดนีเซียคนทีส7 องปี 2560 เป็นครูท่านสุดท้ายในกลุ่มทีไ7 ด้รบั รางวัล
พระราชทานรุ่นทีส7 อง ซึง7 มูลนิธฯิ ไปเยีย7 ม ครูเอนชอนสอนอยู่ทจี7 งั หวัดมาจาเลงกา (Majalengka Regency) ในชวา
ตะวันตก ห่างจากจาการ์ตาอออกไป 230 กม.ตามถนนไฮเวย์ใหม่ เมืองนีRห่างจากเมืองบันดุงทีค7 นไทยรูจ้ กั ดีไปตาม
ถนนเก่าไปอีก 130 กม
มาครังR นีR นอกจากแนวทางปรกติ ทีค7 ณะมูลนิธพิ บครูรางวัลพระราชทาน-คณะครู-กรรมการโรงเรียนผูป้ กครอง-ผูแ้ ทนชุมชน ดูโรงเรียน พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ไปสถานเอกอัครราชทูตไทย
มูลนิธฯิ ทํากิจกรรมใหม่ จัดสัมมนาวิชาการย่อย(mini seminar)ทีส7 ถานเอกอัครราชทูตไทย เพื7อเผยแพร่ผลงานและ
ระดมสมองหาแนวทางการทํางานกับครูอนิ โดนีเซียสองท่านทีไ7 ด้รางวัลพระราชทานปี 2558 และ 2560 คือครู
Herwin Harmid – เฮอวิน ฮามิดและครูเอนชอน ระมัน โดยเชิญกระทรวงศึกษาอินโดนีเซีย สื7ออินโดนีเซีย องค์กร
ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ นักธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในอินโดนีเซีย มาร่วม
นอกจากกรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว ได้เชิญคุณสมหมาย ปาริฉัตต์ และคุณจันทนา
เชียงทอง จากไทยรัฐมาด้วย ครูเฮอวินและครู Zakaria Zainuddin – ซากาเรีย ไซนุดดิน ครูรางวัลพระราชทานปี
2558 จากอินโดนีเซียและมาเลเซีย มาเรียนรูง้ านของครูเอนชอน และช่วยเป็นล่ามภาษาบาฮาสา ทังR ครูเฮอวิน ฮา
มิดและครูซากาเรียพูดอังกฤษได้ดี ส่วนครูเอนชอนใช้ภาษอังกฤษได้น้อย
การเดินทางครังR นีR ท่านเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตไทย-คุณพงศ์ภพ เมธากุลวัฒน์(Phongpob
Methakullawat) ประสานการนัดหมาย การจองทีพ7 กั การจัดสัมมนาวิชากร การเช่ามินิบสั เดินทางไปกลับ
จาการ์ตา- มาจาเลงกา สองวัน ค่าเช่ารวมทุกอย่างทังR ค่านํRามันด้วยวันละ 4,500 บาท (ไม่รวมroad toll)
ทีส7 นามบินโซการ์โน-ฮัตตา มีอาคารผูโ้ ดยสารใหม่เพิง7 เปิดหนึ7งอาคาร เรียกว่าอาคารสาม ถามคน
อินโดนีเซียบอกว่าเพิง7 เปิด ปี 2559 ทีผ7 มมาจาการ์ตาครังR สุดท้ายยังไม่เปิดอาคารนีR อาคารออกแบบได้ดี โล่งโอ่
โถง มีทนี7 ั 7งทํางาน มีไวไฟฟรี การตกแต่งภายในอาคารใหม่ดี ห้องนํRาสะอาด มีทวี7 ่างนอกอาคารให้คนนั 7งคอยรถมา
รับ มีพนRื ทีเ7 ขียว จัดการเรื7องการจอดรถรับส่งดี ไม่มจี อดรถแช่ จอดรถซ้อนสองคันสามคันทีไ7 ร้ระเบียบ
อาคารผูโ้ ดยสารเดิมทีส7 นามบินโซการ์โน-ฮัตตาเป็นแบบจารีต (traditional) สร้างเกือบยีส7 บิ ปีมาแล้ว ช่วง
ทีเ7 ปิดใหม่อาคารผูโ้ ดยสารทุกอาคารเปิดโล่งให้มลี มธรรมชาติผ่าน แต่เนื7องจากจาการ์ตาอยู่แถบเส้นศูนย์สูตร
อากาศสภาพร้อนชืRน รูส้ กึ เหนียวตัว ต่อมาเลยปิดกระจกติดเครื7องปรับอากาศทุกอาคาร ในฐานะคนเดินทางแล้ว
ผมเทียบอาคารนีRเทียบกับอาคารผูโ้ ดยสารใหม่ของสนามบินในอาเซียน อาคารนีRเป็ นมิตรกับคนเดินทางและคนมา
รับมาส่ง ออกแบบและสร้างสไตล์ใหม่ ใช้กระจกทังR หลัง

สนามบิน ถนน และทุกจุดของจาการ์ตาเตรียมตัวการแข่งขันเอเชีย7 นเกมส์ครังR ที7 18 ซึ7งจะเริม7 วันที7 18
สิงหาคม 2561 จัดแข่งทีจ7 าการ์ตาและปาเลมบังในสุมาตรา มีโปสเตอร์ แบนเนอร์ ทุกที7 อินโดนีเซียใช้คําขวัญเพือ7
เอเชีย7 นเกมส์นRวี ่า Energy of Asia
ออกจากสนามบินเกือบบ่ายสามโมง ดูแผนทีก7 ูเกิRล จากสนามบินไปเมือง มาจาเลงการะยะทาง 180 กม.
ตามไฮเวย์ใหม่ ( ตามถนน Jl Tol Cikopo Malimanan) จะใช้เวลาสามชั 7วโมงครึง7 เป็นครังR แรกในยีส7 บิ ปี ทีผ7 มนั 7งรถ
ไกลเป็นเวลากว่าสามสีช7 ั 7วโมงในอินโดนีเซีย เมื7อสามสิบกว่าปีเคยนั 7งรถระหว่างจาการ์ตา-บันดุง ระยะทางพอพอกัน
ใช้เวลาห้าหกชั 7วโมง เพราะถนนเส้นเดิมแคบ วิง7 ผ่านหมูบ่ า้ นติดกันอย่างแทบไม่มชี ่องว่าง จนสมัยนันR คิดว่าถนนใน
เกาะชวามีหมู่บา้ นต่อเนื7องกันเป็นร้อยๆ กิโลเมตร ถนนเส้นเดิมวิง7 วกวนตามแนวเขา ผ่านไร่ชาขนาดใหญ่กลาง
ทาง ทิวทัศน์สวยมาก แต่ถนนไฮเวย์ใหม่กว้าง เรียบ ตัดตรง ผ่านนาผ่านทุ่ง ไม่มภี ูเขาเลย

ที\ตงั x ของชวาตะวันตก และถนนในชวาตะวันตก มาเลงกาอยู่ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของจาการ์ตา

โปสเตอร์การแข่งขันเอเซียนเกมส์ ถ่ายรูปร่วมกับ Herwin Hamid และ Zainuddin Zakaria

สนามบินซูการ์โน-ฮัตตา รูปซ้ายอาคารผู้โดยสารเดิมสร้างแบบจารีต รูปขวาอาคารใหม่

ทางยกระดับยาวหลายสิ บกิโลเมตรออกไปทางตะวันออกของจาการ์ตา คลองชลประทานในเขต
มาจาเลงกา มีการตากกานพู(clove)ซึ\งเป็ นเครื\องเทศหลัก และถัว\
ชั 7วโมงแรกเห็นการก่อสร้างมากมาย เป็นทางลอยฟ้ายกระดับตามไฮเวย์ ดูโครงสร้างแล้วน่าจะเป็นทังR
ระบบรางและถนน ระยะทางทีส7 ร้างทางยกระดับน่าจะราวห้าสิบหกสิบกิโลเมตร ค่อนข้างน่าทึง7
แวะจุดพักกลางทาง ถ้าเทียบกับจุดพักมอเตอเวย์กรุงเทพชลบุร ี จะจอแจน้อยกว่า แต่ทงั R ร้านอาหารและ
ห้องนํRาสะอาด เป็นการเปลีย7 นแปลงทีช7 ดั เจนมาก เห็นเศรษฐกิจขยายตัว การก่อสร้างขนาดใหญ่ ความสะอาดและ
ความระเบียบ
ไฮเวย์เป็นถนนคอนกรีตข้างละสองเลน มีร่องระบายนํRาตลอดทางสภาพดีมาก รถโคช รถบันทุก รถพ่วง
ขนาดใหญ่วงิ7 ตลอดทาง เดินทางไปหนึ7งชั 7วโมงผ่านเมือง Cikampek เริม7 เข้าชนบทพืนR ทีเ7 ขียว มีสวนยางพารา
สวนกล้วย ปลูกต้นสักสองข้างทางโดยตลอด สถาพท้องนาเปลีย7 นตลอดทางตังR แต่เพาะกล้า ปกั ดํา ข้าวออกรวง
ข้าวสุกและเก็บเกี7ยว ในทีร7 าบแปลงนาจะกว้าง แต่ตามไหล่เขาทีไ7 ม่สูงนัก จะทํานาขันR บันได ในร่องเขาเป็นนา
กระทงเล็ก ในนามีการไล่นกใช้ธงผืนใหญ่ผนื ยาวเหมือนตุงภาคเหนือและใช้ถงุ พลาสติกผูกปลายไม้ บางพืนR ทีข7 า้ ว
สุกจึงเกี7ยวข้าวแล้ว ทุกทีไ7 ม่เห็นเครื7องจักรเลย ทังR การไถและการเกี7ยวใช้ววั ใช้คน ในทุง่ นาทีเ7 กี7ยวแล้วมีการเลีRยง
แพะ
นอกจากข้าว พืชหลักทีเ7 ห็นเป็นยางพารา มีสวนยางพารา สวนกล้วย ตลอดเส้นทางกว่าหนึง7 ร้อย
กิโลเมตร ดูขนาดต้นยางพาราแล้วคงอายุ 5-10 ปี มีไร่ออ้ ย ไร่มนั สําปะหลัง สวนไผ่ เห็นบ่อจํานวนมากคิดว่าเป็น
บ่อขุด เพราะรูปเหลีย7 มไม่ใช่บ่อธรรมชาติ คงเป็นบ่อปลาเพราะมีกระต๊อบเล็กปลูกในบ่อ เลีRยงไก่และให้มูลลงบ่อ
ปลา มีโรงเลีRยงไก่ขนาดใหญ่เป็นระบบปิดแบบอีแวป ปลูกต้นสักริมถนนนับร้อยกิโลเมตร สักต้นไม่ใหญ่อายุไม่
มากนัก คงเท่ากับอายุไฮเวย์ใหม่นRี ไม้หลักอื7นมีกระถินเทพา สังเกตว่าเผาหญ้าข้างทางลามไปเผาต้นไม้ใหญ่
เหมือนบ้านเรา ช่วงสุดท้ายก่อนแยกออกจากไฮเวย์เป็นทีร7 าบลอนเขา
ออกจากถนนใหญ่เมื7อห้าโมงครึง7 มาตามถนนสนามบินมาจาเลงกา(Airport Udara Majengkara)ทีก7 ําลัง
สร้างใหม่แต่ยงั ไม่เปิดใช้ อ่านบทความพบว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติแห่งทีส7 องบนเกาะชวา ถนนลดเหลือสอง
เลน พืนR ทีว7 งิ7 รถไปเป็นทีร7 าบ นํRาอุดมสมบูรณ์ เพราะมีคลองชลประทานตลอดทาง ยกร่องในนาปลูกผัก ใช้ไม้ไผ่ทํา
ค้างให้ผกั เลืRอย วิง7 ผ่านเมือง Jatiwangi มอเตอร์ไซด์เต็มถนน ชักธงชาติ ธงสีสามเหลีย7 ม(แดงขาว)กันตามบ้าน ปกั
ตามถนน ไม่รวู้ ่าในโอกาสอะไร น่าสนใจทีม7 ชี ่วงทีค7 ลองชลประทานสูงกว่าถนน นํRาสูงกว่าถนนเหมือนในเนเธอแลนด์
มีคนั คลองชลประทานสูงมากราวสองสามเมตร บ้านในชวาแถบนีRเป็นบ้านอิฐหลังคากระเบืRอง หลายบ้านมีเสาประตู
บ้านเป็นคอลัมภ์เหมือนเสาโรมันทาสีแดงขาว เมืองมาเจงกาลาสภาพสะอาด บ้านช่องเรียบร้อย ถึงมาจาเลงกา
เมื7อหกโมงเย็น พักทีโ7 รงแรมFITRA Malengkara โรงแรมเป็นแบบบูตคิ ลมแรง อากาศค่อนข้างเย็น

ตอนคํ7าผูอ้ ํานวยการเขตการศึกษามาจาเรงกามาพบทีโ7 รงแรม เพื7อพูดถึงโปรแกรมวันจันทร์ มาจาเรงกา
เป็น regency หรือ province น่าจะเท่ากับจังหวัด ส่วน district ควรเท่ากับอําเภอ
ไปอินโดนีเซียช่วงนีR กําลังมีข่าวเรื7องบทความใน The Jakarta Post เขียนโดย Kornelius Purba วันที7
31 กรกฎาคม 2561 เมื7ออาทิตย์ทแี7 ล้วนีRเอง พาดหัวบทความว่า Don’t let Thai junta chief chair ASEAN next year
ซึ7งแปลได้ความว่า อย่าปล่อยให้ผู้นำที่เป็นทหารไทยเป็นประธานอาเซียน สาระมีอยู่ว่าในปี 2562 เมื7อถึงวาระที7
ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน อาเซียนไม่ควรให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยเป็นประธาน
อาเซียน เพราะพลเอกประยุทธ์ได้อํานาจจากการทํารัฐประหารรัฐบาลประชาธิปไตยจากการเลือกตังR ของ
นายกรัฐมนตรียงิ7 ลักษณ์ รัฐบาลข่มขู่ผเู้ รียกร้องประชาธิปไตย จํากัดเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ ประเทศต่างๆใน
อาเซียนอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตยไม่ว่าเมียนมาร์ ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย ทังR ทีม7 ปี ญั หาภายในเช่นไทย(และมีนัย
ยะว่าไม่ใช้กําลังทหารยึดอํานาจ) อย่างไรก็ตามอาเซียนคงใช้แนวปฏิบตั ไิ ม่ก้าวก่ายเรื7องภายในแต่ละประเทศ และ
เจรจากันเงียบๆไม่ออกมาวิจารณ์ในทีส7 าธารณะ มีการชีแR จงตอบโต้บทความนีRโดยกระทรวงต่างประเทศไทยแล้ว
ข้อมูลภายในพูดกันว่าบทความทีว7 จิ ารณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไทยรุนแรงนีR ได้แรงสนับสนุนจากประเทศเพื7อน
บ้านอาเซียนด้วยกันทีไ7 ม่ใช่อนิ โดนีเซีย
มาตรา 32 ของกฎบัตรอาเซียนระบุถงึ บทบาทของประธานอาเซียน ดังนีR
1) ส่งเสริมและเพิม7 พูนผลประโยชน์และความเป็นอยู่ทดี7 ขี องอาเซียนอย่างแข็งขัน รวมถึงความพยายามใน
การสร้างประชาคมอาเซียน โดยการริเริม7 ทางนโยบาย
การประสานงานฉันทามติ และความร่วมมือ
(2) ทําให้แน่ใจถึงความเป็นศูนย์รวมของอาเซียน
(3) ทําให้แน่ใจถึงการตอบสนองต่อประเด็นเร่งด่วนหรือสถานการณ์วกิ ฤติทมี7 ผี ลกระทบต่ออาเซียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมถึงเป็นคนกลางทีน7 ่าเชื7อ ถือ และจัดให้มกี ารจัดการอื7นเช่นว่า เพื7อสนองตอบข้อกังวล
เหล่านีRโดยทันที
(4)เป็นผูแ้ ทนของอาเซียนในการเสริมสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์กบั หุน้ ส่วนภายนอกภูมภิ าคให้
ใกล้ชดิ ขึนR
(5) ปฏิบตั ภิ ารกิจและหน้าทีอ7 7นื ทีอ7 าจได้รบั มอบหมาย

สงกรานต์เลือด 2552 การประท้วงทางการเมือง การใช้ความรุนแรง การทุบรถยนต์นายกรัฐมนตรีที\
กระทรวงมหาดไทย การล้มการประชุมสุดยอกที\พทั ยา จนต้องใช้ประกาศกฎอัยการศึก และการใช้กาํ ลัง
ทหารจัดการ เป็ นภาพที\ออกไปสูส่ ายตาโลกช่วงที\ประเทศไทยเป็ นประธานอาเซียนรอบที\แล้ว (2551-2552)
ประเทศทีเ7 ป็นประธานอาเซียน หมุนกันเป็นตามตัวอักษรครังR ละปีปฎิทนิ ครังR ทีแ7 ล้วทีป7 ระเทศไทยเป็น
ประธานอาเซียนตังR แต่กรกฏาคม 2551-ธันวาคม 2552 นายกรัฐมนตรีไทยขณะนันR คือ นายอภิสทิ ธิ m เวชชาชีวะ
ประเทศไทยอยู่ในวิกฤตเสือR เหลืองเสือR แดง มีการเดินขบวนทางการเมืองและความไม่สงบตามมาตังR แต่วนั ที7 26
มีนาคม ถึง 24 เมษายน พ.ศ. 2552 หรือทีเ7 รียกว่าสงกรานต์เลือด ในกรุงเทพมหานครและพัทยา เพื7อขับไล่รฐั บาล
อภิสทิ ธิ m เวชชาชีวะ มีการเผาทําลายและปิดถนน จนต้องสลายการชุมนุมด้วยทหาร มีคนบาดเจ็บและเสียชีวติ
ช่วงทีก7 ารประท้วงถึงขีดสุด มีผปู้ ระท้วงมากถึง 100,000 คน ชุมนุมในกรุงเทพมหานครตอนกลาง นอกจากนันR ผู้
ชุมนุมได้ปิดล้อมโรงแรมพัทยารอยัลคลิฟทีซ7 ง7ึ เป็นทีป7 ระชุมผูน้ ําเอเซียตะวันออก(East Asia Summit) ซึ7งมีอาเซียน
เป็นแกน จนต้องย้ายทีป7 ระชุม
ปี 2551-2551 จึงเป็นโชคร้ายของประเทศไทยทีบ7 ทบาทการเป็นผูน้ ําและประธานอาเซียนในรอบทีแ7 ล้ว
จึงถูกบดบังด้วยสภาพการเมืองในประเทศ ความรุนแรง และความไม่สงบ
ผมหวังว่ารอบนีR ไทยจะได้แสดงบทบาททีเ7 ด่นและเป็นประโยชน์
ข่าวใหญ่อกี ข่าวหนึ7งในช่วงทีไ7 ปอินโดนีเซีย คือการเลือกตังR ครังR ต่อไปในเดือนเมษายน 2562 ทีเ7 ลือกทังR
ประธานาธิบดีและผูแ้ ทนราษฎรไปพร้อมกัน ประธานาธิบดีคนปจั จุบนั คือโจโกวิ-Jokowi (Joko Widodo) ประกาศ
เลือกผูร้ ่วมทีมคนใหม่เพื7อเป็นรองประธานาธิบดี คือ Maruf’ Amin ผูเ้ ป็นประธานองค์กรศาสนาสูงสุด (Indonesian
Muslim Ulama Council - MUI)ทีก7 ํากับองค์กรมุสลิมทุกแห่งในประเทศ ประธาน Amin เป็นผูน้ ําศาสนาอิสลามสาย
จารีต

ฝ่ายตะวันตกให้ความเห็นว่า ในช่วงสองสามปีทผี7 ่านมาการเปิดกว้าง (tolerance) ของสังคมอินโดนีเซียที7
มีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ต่อผูไ้ ม่เป็นมุสลิม ลดน้อยลง เริม7 มีความรุนแรงระหว่างประชาชนต่างศาสนา ผูน้ ํา
การเมืองทีไ7 ม่ใช่อสิ ลามถูกกําจัด มีการข่มขู่ผทู้ ไี7 ม่ใช่ชาวมาเลย์อนิ โดนีเซีย ตัวอย่างทีพ7 ูดกันคือผูว้ ่าราชการ
จาการ์ตา Basuki Tjahaja Purnama ซึ7งเป็นชาวอินโดนีเซียเชืRอสายจีน
ฮักกา-แคะ(hakka) เป็นชาวคริสเตียน (เรียกกันว่า “double minority” หรือชนกลุ่มน้อยสองต่อ พูดภาษาชาวบ้าน
คือซวยสองต่อ) คือเป็นคนจีน ไม่ใช่ชาติพนั ธุ์มาเลย์อนิ โดนีเซีย และเป็นชาวคริสเตียน ไม่ใช่มสุ ลิม Basukiมีชอ7ื
เรียกภาษาฮักกาว่า อาฮก(Ahok) อาฮกเป็นผูแ้ ทนราษฏรตังR แต่ปี 2552 ต่อมาเป็นรองผูว้ ่าราชการจาการ์ตาสมัยที7
วิโดโดเป็นผูว้ ่าราชการ และเมื7อวิโดโดเป็นประธานาธิบดีในปี 2557 อาฮกก็ขนRึ เป็นผูว้ ่าราชการจาการ์ตาต่อจากวิ
โดโด ปลายปี 2559 อาฮกถูกกล่าวหาว่าในการหาเสียงเลือกตังR ใช้คําพูดจาบจ้วงศาสนา(religious blasphemy)
และอยูถ่ ูกจําคุกอยู่
ประโยคทีอ7 าฮกพูดทีถ7 ูกหยิบยกว่าจาบจ้วงศาสนา เมื7อถอดจากภาษบาฮาสามาเป็นภาษาอังกฤษเป็นว่า
“ In your inner heart, ladies and gentlemen, you may feel that you cannot vote for me, because (you have
been) lied to by use of Surah al-Maidah Verse 51… So if you cannot vote for me because you are afraid
of being condemned to hell, you do not need to feel uneasy. Because you are being fooled. It is alright.” มี
ชาวมุสลิมกลุ่มหนึ7งตีความว่า อาฮกกล่าวว่าพระคัมภีรบ์ ดิ เบือน แต่มกี ารอธิบายโต้แย้งว่า อาฮกกล่าวว่า พระคัมภีร์
ถูกนําไปใช้อย่างบิดเบือน

ประธานาธิ บดีอินโดนี เซีย Joko Widodo และผู้รว่ มทีมคนใหม่ที\จะเป็ นรองประธานาธิ บดี Maruf’ Amin
ประธานองค์กรศาสนาอิ สลามสูงสุด

ประธานาธิ บดีวิโดโดและอดีตผู้ว่าราชการจาการ์ตาอาฮก และชาวอิ นโดนี เซียประท้วงว่าอาฮกจาบจ้วง
ศาสนา

ประธานาธิ บดีซูการ์โน ตราประเทศอิ นโดนี เซียซึ\งมีหลักการปัญจศีลาและสัญลักษณ์
นอกจากนันR นายพลท่านหนึ7งพูดเมื7อปลายปี 2559 ว่าอาฮกควร "know his place lest the Indonesian
Chinese face the consequences of his action" ซึ7งเป็นเหมือนการเตือน(การขู่) เพื7อเตือนให้อาฮกจําเรื7องการทีค7 น
จีนในอินโดนีเซียถูกฆ่าตายนับแสนคนหลังเหตุการณ์รฐั ประหารในวันที7 1 กันยายน 2518 ทีม7 ผี นู้ ําทหารระดับนาย
พลหลายคนถูกฆ่าโดยทหารรุ่นหนุ่ม ต่อมาโยงว่าเป็นการทําของกลุ่มนิยมคอมมิวนิสต์ซง7ึ มีชาวจีนหนุนหลัง นําสู่
การกวาดล้างช่วงต่อมา มีคนทีถ7 ูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์(ซึง7 เป็นคนจีนส่วนหนึ7ง)ถูกฆ่าจํานวนมาก ตัวเลขทีพ7 ูด
กันคือครึง7 ล้านถึงหนึ7งล้านห้าแสนคนคน และจํานวนมากเป็นชาวจีน การรัฐประหารครังR นันR ทําให้นายพล Suharto
ซึ7งยังไม่เป็นทีร7 จู้ กั เป็นผูก้ วาดล้างพวกทํารัฐประการ ขึนR มาเป็นประธานาธิบดี และอยู่ต่อมาอีกยีส7 บิ กว่าปี
ประธานาธิบดีซูการ์โนซึง7 เป็นผูก้ ่อตังR ประเทศอินโดนเซียตระหนักถึงความหลากหลายของชาติพนั ธุ์
วัฒนธรรม ความเชื7อ และศาสนา รวมทังR อันตรายทีป7 ระเทศจะเดินแนวทางศาสนาแบบสุดขัวR โดยใช้กฎหมายศาสนา
เป็นหลักในการปกครอง จึงได้วางปรัชญาของประเทศว่าคือ “ปัญจศีลา(Pancasila)” ซึ7งมาจากภาษาชวาโบราณ
(จากสันสกฤต)คือ ปญั จ-ห้า ศีลา-หลักการ ห้าหลักการนีRแยกจากกันไม่ได้ คือ
1. ความเชื7อในพระเจ้าองค์เดียวเท่านันR Belief in the One and Only God
("Ketuhanan Yang Maha Esa")
2. มนุษยธรรมทีย7 ุตธิ รรมและมีอารยะA just and civilized humanity
("Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab")
3. อินโดนีเซียเป็นประเทศหนึง7 เดียว A unified Indonesia ("Persatuan Indonesia")
4. ประชาธิปไตย นําโดยปญั ญาของผูแ้ ทนประชาชน Democracy, led by the wisdom of the
representatives of the People ("Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam
Permusyawaratan Perwakilan")
5. ความยุตธิ รรมทางสังคมเพื7อชาวอินโดนีเซียทุกคน Social Justice for all Indonesians "Keadilan
Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia").
วันจันทร์ที\ 6 สิ งหาคม 2561

Majalengka
การปกครองประเทศอินโดนีเซียแบ่งเป็นสีร7 ะดับคือ 1) ระดับทีห7 นึ7ง Province และ Special Territories
2) ระดับทีส7 อง Regency และ City ซึ7งอยู่ระดับเดียวกัน regencyมีทงั R พืนR ทีเ7 มืองและชนบท มี regent เป็น
ผูป้ กครอง ส่วนcityมีพนRื ทีเ7 มือง มีmayorเป็นผูป้ กครอง 3) Sub Districts หรือ District (เฉพาะปากัวนิวกินี) 4)
ระดับทีส7 7ี Village
Majalengka regency มีพนRื ที7 1,200 ตารางกิโลเมตร พลเมือง(2557) 1.4 ล้านคน เมืองหลักคือ
Majalengka

เขตชวาตะวันตก (West Java Province) มี 18 regency และ 9 city
ลงมากินอาหารเช้าเป็นแบบอาหารอินโดนีเซียมีขา้ วผัด หมีผ7 ดั ปลาผัด ข้าวต้มไก่นอกโรงแรม
อากาศยังเย็น ลมแรง ฟ้าโปร่ง
ออกจากโรงแรม 07.30 เพื7อไปศาลากลางนายกเทศมนตรีของเมืองมาจาเลงกา ถนนในเมือง
เงียบ สะอาด มีสองช่องจราจร มีรถญี7ป่นุ ไดฮัทสุ ฮอนดา โตโยต้า วิง7 อยู่เท่านันR จักรยาน ยนต์เปิดไฟ
หน้าวิง7 ตามถนน ปลูกมะม่วงกันทุกบ้าน ตามถนนยังมีรถสองล้อลากเก็บขยะทีผ7 มเคยเห็นในกรุงเทพเมื7อ
เป็นเด็กหลังสงครามโลก มีสามล้อถีบ มีรถเข็นขายอาหาร ยังติดธงชาติ ธงสามเหลีย7 มแดงขาวกัน
ทั 7วไป ทีมงานสํานักการศึกษาโดยผูอ้ ํานวยการเขต Iman Pramudyas นําคณะไป วิง7 วนจนใช้เวลา 5นาที
เพื7อไปถึงศาลากลางตามทีน7 ัดนายกเทศมนตรีไว้
ศาลากลางนายกเทศมนตรีสง่าโอ่อ่า สร้างแบบประเพณีของชวาหลังคายกสูงและเป็ นเหลีย7 ม มี
เสาคอลัมภ์ใหญ่ สังเกตว่าคนชวาชอบเสาแบบนีR อาจเป็ นอิทธิพลของดัชช์ ศาลากลางตังR อยู่ท่ามกลาง

หลายอาคาร ตอนไปถึงเจ้าหน้าทีห7 ลายร้อยคนกําลังเดินออกมาจากอาคารหนึ7ง คงเข้าไปฟงั การให้
นโยบายและกิจกรรมในวันนันR จากผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีส7 ว่ นมากแต่งสีนRําตาล สีกากีปนเขียว
เรานั 7งคอยอยู่ภายนอกก่อนเข้าไปภายในศาลากลาง นั 7งทีช7 ุดเก้าอีRรบั แขกขนาดใหญ่เป็นกํามะหยี7
สีแดงเพลิง เป็นชุดรับแขกทีต7 7นื ตา เมื7อเข้าไปห้องรับรองในศาลา ยิง7 หรูหรามากขึนR นอกจากชุดรับแขก
แบบเดียวกัน มีโคมไฟแก้วระย้า(chandelier) โต๊ะอาหาร เห็นอาหารมากมาย นึกในใจว่าต้องกินอาหาร
เช้ามือR ทีส7 องภายในหนึ7งชั 7วโมงอีกแล้ว
นายกเทศมนตรี ชื7อ Dr. H.Sutrisno อายุประมาณหกสิบกว่า นอกจากนายกเทศมนตรี มี Diki
As -Secretary to the Major ร่วมต้อนรับด้วย มีขา้ ราชการเทศบาลเข้าร่วมราวยีส7 บิ คน มีประธานสมาคม
ครูมาจาเลงกาและผูบ้ ริหาร(เป็นผูช้ ายทังR หมด)มาต้อนรับด้วย ใส่เสือR นอกผ้าบาติคเป็นลายขาวดําเตะตา
นายกเทศมนตรีเปิดด้วยคําบูชาพระอัลลอตามแนวทางของอินโดนีเซีย พร้อมกับกล่าวต้อนรับกรรมการ
เป็นภาษาไทย " ยินดีต้อนรับ"
นายกเทศมนตรีให้ขอ้ มูลสําคัญของ Majalengka Regency ดังนีR
ก) ทีต7 งั R ทีเ7 ส้นรุง้ ตะวันออก108, เส้นรุง้ เหนือ 6 , ด้านเหนือ ด้านใต้ ด้านตะวันออก ด้าน
ตะวันตก ติดต่อกับregencyใด พืนR ที7 1,200 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 2.71% ของพืนR ทีเ7 กาะชวา(150,000
ตร.กม.) มีพนRื ทีร7 าบประมาณ 345 ตร.กม. คิดเป็น 28% of regency area.
ข) ด้านการศึกษา ระดับเด็กเล็ก มีโรงเรียนอนุบาล 350 แห่ง นักเรียน 11,700 คน มี
ครู 1,500 คน ระดับประถมโรงเรียน 670 แห่ง ครู 1,500 คน นักเรียน 112,000 คน ระดับมัธยม
นักเรียน 38,000 คน ครู 2,000 คน
นากยกเทศมนตรขอบใจทีม7 ลู นิธฯิ ให้รางวัลแก่อาจารย์เอนชอน ระมัน เชื7อว่ารางวัลนีR จะทําให้
ครูจะตื7นตัว ครูจะปรับปรุงตัว
นายกเทศมนตรีชวนกินอาหารเช้ามือR ใหญ่ มี แกงไก่ราดเส้นแป้งกลมหนา(ขนาดนิRวมือ)ทําจาก
แป้งและไข่พะโล้ ข้าวผัด หมีผ7 ดั ไก่ย่าง ไข่ทอด กล้วยพืนR ถิน7 สละ กล้วยพืนR ถิน7 มะม่วง ขนมหวาน
เหนียว นายกเทศมนตรีบอกว่ากล้วยและมะม่วง(ชื7อพันธุ์ “กินจุ” ผมไม่ได้ถามว่าสะกดอย่างไร) เป็นของ
พืนR ถิน7 ไม่มที อี7 7นื ขอให้ผกินให้ได้ มะม่วงกินจุรสเหมือนมะม่วงทองดําผสมมะม่วงแก้ว ส่วนกล้วยเนืRอมี
เหนียวและมีรสแป้ง(starchy)มากกว่ากล้วยไทย
นายกเทศมนตรีบอกว่าทํางานมาแล้วสิบปี เคยทําcentral bank ในเดือนตุลาคมจะมี
นายกเทศมนตรีใหม่ ปจั จุบนั เป็นรองนายกเทศมนตรี เคยเป็นผูอ้ ํานวยการการศึกษา
ผมได้ขอบคุณนายกเทศมนตรี บอกว่าข้อมูล Majalengka Regency ทีใ7 ห้ จะเป็ นประโยชน์กบั
การทํางานของมูลนิธฯิ นอกจากนันR ครังR นีRมสี 7อื มวลชนมากับทีม ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ถงึ เมืองไทยด้วย
ขอให้ Regency สนับสนุนการทํางานของครูเอนชอน

แปลงนาในชวาตะวันตกมีทุกสภาพ ตังx แต่ข้าวที\เพิ\งปลูก ข้าวออกรวง และนาที\เก็บเกี\ยวแล้ว

นายกเทศมนตรีมาจาเลงกาต้อนรับที\ศาลากลางพร้อมเลีxยงอาหารเช้า

ผู้แทนสมาคมครูมาจาเลงกามาต้อนรับที\ศาลากลาง

อาหารเช้ามากมาย

เส้นทางไปโรงเรียนครูเอนชอนผ่านนาข้าวทังx ในที\ราบและบนเขา มีนาขันx บันไดและแปลง
ต้นหอม บ้านในชวาชันx เดียว ปลุกติ ดพืxนดิน มีราวตากเสืxอผ้า ลานตากถัว\ กานพลู

นักเรียนและครูโรงเรียนครูเอนชอนต้อนรับทีมมูลนิ ธิ

ครูเอนชอน ระมันในห้องเรียน

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจักรีสามคน ครูเฮอวิน ฮามิด (2558) ครูเอนชอน ระมัน
(2561) จากอิ นโดนี เซีย ครูไซนุดดิน ซากาเรีย(2558) จากมาเลเซีย

วิน ฮามิดและไซนุดดิน ซากาเรีย

ครูไซนุดดิน ซากาเรียและเอนชอน ระมัน

ครูเฮอ

นักเรียนประถมของครูเอนชอนเรียนสามภาษา ภาษาบาฮาสาอิ นโดนี เซีย ภาษาอาหรับ และ
ภาษา Sunda ซึ\งเป็ นภาษาชวาตะวันตก

แฟ้ มพลาสติ กส่งงานนักเรียนรายคน กระปุกออมเงินนักเรียน ผลงานนักเรียนติ ดฝาผนัง

ห้องเรียนชันx ประถมมีสีสนั ห้องเรียนมัธยมเรียบง่าย เด็กสนุกกับขอจับมือและถ่ายรูป

ถ่ายรูปกับครูโรงเรียนมัธยม ครูโรงเรียนประถม(บนภูเขา)มาส่ง ก็ทาํ มือ small heart

คณะเราออกจากศาลากลางราว0930 มีรถตํารวจนําไปทีโ7 รงเรียน SD Negari 1 Merkarwagi
Prepping elementary school (โรงเรียนประถมหมาย เลขหนึ7ง หมู่บา้ นเมอกาวังกิ) ซึ7งเป็นโรงเรียนครู
เอนชอน ระมัน โรงเรียนตังR อยู่ทหี7 มู่บา้ นเมอกาวังกี( Merkawangi village) Argapura district โรงเรียน
อยู่บนเขาใกล้กบั ตัวเมืองMejalangka ทีต7 งั R อยู่ในทีร7 าบ ถนนทีร7 ถวิง7 ไปในทีร7 าบเป็นสองเลนเรียบ ผ่านนา
ในสภาพต่างๆ ทังR นาทีเ7 พิง7 ดํา กอข้าวเล็กกว่าบ้านเรา ข้าวทีข7 นRึ แล้วกําลังงาม ข้าวสุก นาทีก7 ําลังเกี7ยว
สังเกตว่าในชวาไม่มกี ารปล่อยพืนR ทีน7 าให้ว่างเปล่าเลย นอกจากข้าว มีแปลงปลูกถัว7 เผือก ข้าวโพด
ช่วงขึนR เขาช่วงแรก ถนนยังกว้างอยู่ ไปตามทีน7 าสลับป่า เห็นต้นไม้ทรี7 จู้ กั หลายอย่างทังR
มะม่วง กล้วย บนภูเขา ชาวชวาทํานาข้าวเป็นกระทงนาเล็ก เป็นนาขันR บันไดเพื7อควบคุมนํRา ในพืนR ทีน7 า
มีการสลับปลูกด้วยแปลงหอมหรือกระเทียม ข้าวโพด ทีแ7 ปลกตาคือปล่อยข้าวโพดให้ฝกั สุกคาต้น แต่
ลอกเปลือกออกให้ฝกั ยังติดต้นอยู่และตากแดด นอกจากนันR เกือบทุกบ้านมีสวนครัวปลูกตะไคร้ มะละกอ
เผือก ไม่ปล่อยทีใ7 ห้ว่าง ยิง7 วิง7 ขึนR สูงไปบนเขาถนนยิง7 แคบมาก เลนเดียว วิง7 สวนกันไม่ ได้ โค้งหักศอกไป
มาตามบ้านซึ7งปลูกชิดถนน ถ้าคนขับไม่ชํานาญทางคงวิง7 เข้าบ้านแทนวิง7 ตามถนน แต่ช่วงทีค7 ณะเรา
เดินทาง มีทหารควบคุมจราจรตามซอกซอยไม่ให้รถวิง7 ออกมา ตามบ้านมีราวตากเสือR ผ้า ลานบ้านตาก
ถัว7 ตากกานพลู คนอินโนเซียสูบบุหรีผ7 สมกานพลูทําให้มกี ลิน7 เฉพาะ มีป่าไผ่ซง7ึ ชาวบ้านใช้ไม้ไผ่ในการ
ก่อสร้างทําฝาทํารัวR บ้านสภาพถาวร ส่วนมากชันR เดียวก่ออิฐปูน หลังคากระเบืRองแดง
โรงเรียนอยู่ตดิ สุเหร่า มีลานกลางหมู่บา้ น ชาวบ้านเอาของมาขาย ทังR เด็กผูใ้ หญ่ออกมาต้อนรับ
เป็นร้อยคน มีธงทิวประดับ เด็กนับร้อยเข้าแถวต้อนรับตามทางเดินไปโรงเรียนประถม คล้องพวงมาลัย
ดอกมะลิดอกโตทีเ7 พิง7 เคยเห็นนอกประเทศไทย นอกจากนักเรียน มี ผูอ้ ํานวยการการศึกษาdistrict ,ผอ.
sub-district, ผอ.โรงเรียนใน sub-district และผูบ้ ริหารสมาคมครู ตามมาเป็นขบวนต้อนรับ ครูแต่ง
เครื7องแบบสีนRําตาล
โรงเรียนประถมสร้างเป็นอาคารต่อกันเป็นสีเหลีย7 ม ทีว7 ่างตรงกลางตังR เต้นท์รบั แขก มีพธิ ตี ้อนรับ
ในห้อง ติดแบนเนอร์ต้อนรับ ผมได้แนะนํามูลนิธเิ ปิดวิดโิ อทีจ7 ดั ทํามีมคี ําบรรยายเฉพาะเป็นภาษาบาฮาสา
อินโดนีเซีย แนะนํามูลนิธิ แนะนําชีวติ และงานของครูเฮอวินและครูระมัน ทําให้ครูทงั R สองคนนํRาตาไหล
ผมขอบคุณครูใหญ่และครูทุกคน บอกว่าการต้อนรับโรงเรียนประถมนีR ทําให้ทมี มูลนิธฯิ ทุกคนมีความสุข
ได้พบเด็กทีร7 ่าเริง ทักทายแสดงคารวะนับร้อยคน แม้เราต้องเลื7อนการเดินทางถึงสองครังR ครังR แรกติดช่วง
โรงเรียนมีการสอบ ครังR ทีส7 องติดฤดูถอื ศีลอด ครังR ทีส7 ามจึงมาได้
หลังจากนันR ครูระมันได้เล่าถึงงานสันR ๆ อิหม่ามนําสวด มีการแลกของทีร7 ะลึก เราได้รบั มอบ
ชุดอังกะลุง ข้าวเกรียบแผ่นใหญ่ใส่กระป๋องขนมห่อกระดาษสวย(ซึง7 ช่วยให้เรามีชวี ติ รอดต่อมาในช่วงเย็น
ทีต7 ดิ อยู่บนรถ) ได้มะม่วงพันธุ์กนิ จุมาสามชะลอม และได้โล่( plaque) ของสมาคมครู
ผมเดินดูหอ้ งพักครูของโรงเรียนทีม7 คี รูรวม 11 คนอยู่ในห้องเดียวกัน ครูแต่ละคนมีโต๊ะประจํา
ครูประถมเป็นครูประจําชันR (classroom teacher) สอนทุกวิชา อีกสองคนเป็นครูสอนพลศึกษาและศาสนา
ชันR เรียนตังR แต่ ป1-6 เด็กร่าเริง สมบูรณ์ เครื7องแบบสะอาด นักเรียนหญิงนุ่งกระโปรงแดง เสือR ขาว คลุม
ผม ใส่หมวกแก้ปแดง นักเรียนชายกางเกงแดง เสือR ขาว เนคไทแดง
ห้องหนึง7 มีนักเรียนราวสามสิบคน สังเกตว่าบางห้องแบ่งนักเรียนหญิงชายคนละกลุ่มโต๊ะ บาง
ห้องนั 7งรวมกัน ถามดูได้ความว่า ช่วงเด็กประถม ศึกษาไม่กําหนด แต่เมื7อเข้าวัยรุ่นจะให้นั 7งแยกเพศชาย

หญิง เด็กแต่ละคนมีกระเป๋าเป้สะพายแขวนไว้หลังห้อง มีโมบายกระดาษแขวนจากเพดานห้อง ผนังห้อง
ติดรูปวาดของเด็ก มีชนั R วางกระปุกพลาสติกหยอดเงิน น่ารักแบบห้องเรียนเด็กเล็ก
ห้องหนึง7 เด็กกําลังเรียนศาสนา หัดคัดลายมือภาษาบาฮาสา คัดลาย มือภาษาอาหรับ นอกจาก
สองภาษานีRแล้ว เด็กจะรูภ้ าษาชวาถิน7 คือ Sunda (Basa Sunda) ซึ7งเป็นภาษาถิน7 ของชวาตะวันตก
รวมทังR ภาษา อังกฤษ สรุปว่าเด็กอินโดนีเซียในชนบทชวาบนภูเขาคงรูส้ ภ7ี าษาคือ ภาษาบาฮาสา
อินโดนีเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาSunda และภาษาอังกฤษ น่าทึง7 มากเพราะนักเรียนไทยยังยากลําบาก
กับเพียงสองภาษาคือไทยและอังกฤษให้ได้ดี นักภาษาศาสตร์บอกว่าเป็นภาษา Sunda เป็นภาษาตระกูล
มลายู-โพลีนีเซียน มีคนใช้ภาษานีRราว 40 ล้านคนหรือ 18% ของคนชวา มีตวั เขียน(script)ของตนเอง
และมีภาษาพูดท้องถิน7 (dialect)หลายแบบ ดูรูปตัวเขียนแล้วคล้ายตัวหนังสืออนุทวีปอินเดีย ทีม7 าของ
ตัวเขียนน่าจะมาจากอินเดียใต้
เด็กเรียนหนังสือวิชาสามัญช่วงเช้าเวลา 0800-1100 หลังจากนันR เรียนศาสนาถึง 1300 และกลับ
บ้าน ส่วนครูวชิ าสามัญจะเตรียมการสอนวันต่อไป และทํางานเอกสารจนบ่ายโมงจึงกลับบ้าน โรงเรียนไม่
มีอาหารกลางวันให้เด็กกิน และไม่มมี อี าหารขายในโรงเรียน ถามเพื7อนอินโดนีเซียว่าตอนบ่ายเมื7อเด็ก
กลับบ้านไป อยู่กบั ใคร ทําอะไร ได้คําตอบว่าไม่มผี ใู้ หญ่อยู่ดว้ ย (อาจมีแม่ทไี7 ม่ได้ทํางาน) แต่เด็กไม่ดู
โทรทัศน์
โรงเรียนประถมมีรา้ นสหกรณ์ขายนํRาและขนม ใช้ระบบหยิบของเอง ทอนเงินเอง
เราได้พบนักเรียนทีเ7 รียนครูหกคนมาฝึกงานสามเดือนทีโ7 รงเรียน ทังR หกคนเรียนมหาวิทยาลัย
ท้องถิน7 ชันR ปีทสี7 าม สามคนมาจากครอบครัวครู สองคนจากครอบครัวเกษตรกร คนหนึง7 ครอบครัวพ่อค้า
ก่อนขึนR รถกลับ มีนักเรียนชายทีเ7 รียนครูคนหนึ7งวิง7 ออกมาส่ง ชีRทตี7 วั เองและพูดกับผมว่าพร้อมจะ
เป็น Second Encon แสดงว่าการได้รางวัลพระราชทานของครูเอนชอน ทําให้เกิดแรงบันดาลใจจริงๆ
ติดกับโรงเรียนประะถมเป็นโรงเรียนมัธยม ครูใหญ่กระตือรือล้นอยากให้ไปดู ไปถึงให้กนิ นํRา
และของว่างทีจ7 ดั ไว้ มีมนั เทศต้ม มะม่วง ข้าวต้มผัด ผมกินแต่มนั เทศ อยากกินมะม่วงพันธุ์กนิ จุ(ทีว7 ่ากัน
ว่าอร่อยตังR แต่ศาลากลางนายกเทศมนตรี) แต่ไม่เห็นมีด ไม่แน่ใจว่าต้องขยําให้เละ แล้วเจาะหัว บีบนํRา
และเนืRอทีเ7 หลวเข้าปาก เหมือนชาวอินเดียหรือคนอาฟริกนั กินมะม่วงหรือเปล่า เลยไม่ได้กนิ (มาถามที
หลังบอกว่าลืมเอามีดให้) ส่วนข้าวต้มผัดไม่มไี ส้กล้วยหรือไส้มนั อย่างไทย และไม่ใส่กระทิ จืดเทียบกับ
ข้าวต้มผัดของไทย
นักเรียนหญิงนุ่งกระโปรงยาวนํRาเงิน ชายนุ่งกางเกงขายาวนํRาเงิน ใส่เสือR ขาว โรงเรียน
มัธยมศึกษาสอนระดับชันR 7-9 (เทียบกับไทยคือชันR มัธยม 1-3) นักเรียนนั 7งเป็นคู่ทโี7 ต๊ะไม้คู่ แยกชาย
หญิงคนละโต๊ะ ห้องเรียนเรียบและSpartan ผนังว่าง ไม่มผี ลงานของเด็กติดฝาห้อง ไม่ตดิ รูปหรือโปสเตอร์
การเรียนเหมือนห้องเรียนประถม บางห้องติดรูปประธานาธิบดี บางห้องวีระบุรษุ ส่วนผนังอาคารเรียนมี
คําบัญญัตศิ าสนาติดอยู่ท ั 7วไป
เด็กมัธยมร่าเริง ตื7นเต้นมาขอแสดงความเคารพ จับมือ เอามือแตะหน้าฝาก กรีดกราด
สนุกสนานขอถ่ายรูปและเซลฟี7ดว้ ย ทังR ในและนอกห้อง ออกมาส่งนอกโรงเรียนก็ขอถ่ายรูป จับมืออีก บาง
คนคงจับมือกันสองครังR สามครังR ตังR แต่ในแถวขบวนรับ ถ่ายรูป/เซลฟี7ในห้อง ออกมาถ่ายนอกห้อง วันนันR
ผมคงจับมือคนนับร้อยครังR ในสามชั 7วโมง ตอนเย็นทีก7 นิ ข้าวด้วยกัน ครูเฮอวินและเอนชอนบอกว่าครูและ

ชาวบ้านประทับใจทีพ7 วกเราเป็นกันเอง จับมือกับเด็กทุกคนทีต7 ้องการจับมือด้วยนับร้อยคน ทุกคนทังR
เด็กและชาวบ้านอยากจับมือแสดงความเคารพและสนุกสนานกัน
ใช้เวลาอยู่ทโี7 รงเรียนบนเขาสามชั 7วโมง กลับลงมาถึงเมืองบ่ายโมงครึง7 ผูอ้ ํานวยการเขต
การศึกษาเลีRยงอาหารกลางวัน อาหารมีสเต้ะเนืRอ ไก่ย่าง(ไก่ย่างอินโดนีเซียเหมือนไก่บา้ น เนืRอไม่มาก
และเหนียวกว่าไก่ไทยทีเ7 ลีRยงในโรงเรือน) ผัดจิRมนํRาพริก(sambal) แกงปลา(ชินR ปลาโตน่ากิน คิดว่าถ้าใส่
เครื7อง ปรุงแบบไทย รสจะถูกปากเรากว่านีR) ปลาทอดราดเปรียR วหวาน มะม่วง ช่วงกินอาหาร ผูช้ ่วยของ
ผูอ้ ํานวยการแสดงความจํานงค์ทอี7 ยากพาครูไปดูงานเมืองไทย ผมแนะนําว่าให้ไปช่วงเปิดเทอม จะได้เห็น
กิจกรรมในโรงเรียน
ออกจากมาจาเลงกามาจาการ์ตาเมื7อบ่ายสองโมงครึง7 ทุกคนเพลียมาก หลับมากันในรถหมด หยุดทีพ7 กั
กลางทางครึง7 ชั 7วโมง เข้าจาการ์ตาตรงกับชั 7วโมงเร่งด่วน ช่วงห้าสิบกิโลเมตรสุดท้ายทีม7 กี ารก่อสร้างทาง
ยกระดับ ติดตังR แต่หา้ โมงเย็น ใช้เวลาสามชั 7วโมงกับระยะทางห้าสิบกิโลเมตร ถึงโรงแรมสองทุ่มครึง7 ผมวิเคราะห์
ดูว่ารถติดมหากาฬเพราะอะไรบ้าง ปรากฏว่ามาจากหลายอย่าง ทังR รถชะลอผ่านด่านเก็บเงิน จราจรลดช่องทาง
ช่องวิง7 ลดจาก 5-10 ช่องเหลือเพียงสามสีช7 ่อง ถนนหักโค้งไปมาเพราะกําลังสร้างทางยกระดับ ผิวถนนไม่เรียบจาก
การการก่อสร้าง ขาไปมาจาเลงกาเมื7อวานนีRใช้เวลาสามชั 7วโมงครึง7 ขากลับวันนีRหกชั 7วโมงกว่า คนอินโดนีเซียทรหด
จริงๆ สงสัยว่าถ้าปวดท้องปสั สาวะอุจจาระ เจ็บป่วยขึนR มา จะทําอย่างไร รถติดกันเป็นแพจริงๆ ไม่มที างออกเลย
ได้ขอให้เปิดกระป๋องข้าวเกรียบทีไ7 ด้จากโรงเรียนเอาออกมาแจกกันกิน เพราะหิวกันตาลาย แม้หวิ นํRาก็ไม่ด7มื กันมาก
เพราะถ้าต้องการเข้าห้องนํRา ไม่มปี ญั ญาหยุดทีไ7 หนเลย
วันอังคารที\ 7 สิงหาคม 2561
ตอนเช้าออกจากโรงแรมCity Park เพื7อไปพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม – Ministry of
Education and Culture Dr.Didik Suhardi โรงแรมอยู่ใกล้กระทรวงศึกษาธิการและสนามกีฬาแห่งชาติ
Senayan ตามถนน เห็นจักรยานยนต์รบั จ้าง “โกเจก-Gojek” โกเจกเป็นเหมือนGrabทีใ7 ช้มอเตอร์ไซด์
เหมือนวินมอเตอรไซด์กรุงเทพทีเ7 กิดขึนR เพราะรถติดมาก ทังR นีRวนิ มอเตอร์ไซด์ในไทยเจ้าของหรือคนคุมคิว
เรามักได้ยนิ กันว่าเป็นผูม้ อี ทิ ธิพล แต่โกเจกเป็นธุรกิจstart up มีการจัดระบบ โกเจกรับทําทุกอย่าง ทังR คว้า
คนออกจากรถยนต์ทตี7 ดิ ออกไปส่งตามทีต7 ่างๆ รับจ้างซือR ของ คนขับใส่เสือR แจ๊กเก๊ตเขียว มีช7อื ติดหลังพร้อม
ตราสายอากาศว่า “Go (รูปสายอากาศ) jek” รวมทังR รูปขนคน ขนของ ตะกร้าเข็นในซุปเปอร์มาร์เกต

โกเจก - มอเตอร์ไซด์บริการในจาการ์ตา และบัสเลน
จากข้อมูลวิกิ Gojek /GO-RIDE เป็นstart up ตังR ปี 2553 มีความสําเร็จสูง เมื7อกุมภาพันธ์ 2561มี
มูลค่าตามตลาดหลักทรัพย์ 5 พันล้านดอลล่าร์ ทําบริการหลายอย่างนอกจากมอเตอร์ไซด์ทมี7 รี ถมากกว่า 1
ล้านคัน, GO-PAY เป็น e-money transaction, GO-CAR, GO-FOOD ส่งอาหารให้รา้ นมากกว่า 150,000 ร้าน
ทังR ประเทศ, GO-MART เป็น app-based ขายของ grocery เป็นต้น
เพราะรถยนต์มากในจาการ์ตา ขณะนีRบางพืนR ทีก7 ําหนดให้รถทะเบียนคู่วงิ7 วันคู่ ทะเบียนคีว7 งิ7 วันคี7
นอกจากนันR มีช่องเฉพาะรถประจําทาง(bus lane) ทีบ7 า้ นเรามีในถนนพระรามสาม ช่องเฉพาะรถประจําทาง
ทาสีบนพืนR ถนน และมีกําแพงเตีRยกันR
กระทรวงศึกษาธิ การและวัฒนธรรม
ปี 2559 ผมได้เคยพบปลัดกระทรวง Dr. Suhardi มาแล้วเมื7อมาพบครูรางวัลพระราชทานครังR แรก
นอกจากปลัดกระทรวงแล้ว เราได้พบ Dr. Suharti, Bureau Head of Planning and International
Cooperation
ก่อนการแลกเปลีย7 นข้อมูลและความเห็น ได้เปิดวิดโิ อภาษาบาฮาสาแนะนํามูลนิธฯิ ครูเฮอวิน ฮามิด
และครูเอนชอน ระมัน ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯ ดู
ประเด็นสําคัญของการแลกเปลีย7 นความเห็น มีดงั นีR
ก) อินโดนีเซียสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทีท7 รงพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พระราชานุเคราะห์ทางการเงินแก่โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ในอินโดนีเซีย
และมูลนิธติ ่างๆ

พบปลัดกระทรวงศึกษาธิ การและวัฒนธรรมอิ นโดนี เซีย Dr. Suhardi คนที\ห้าจากซ้ายมือ
ข) ตามบันทึกความร่วมมือทวิภาคี 2559 ทีล7 งนามทีเ7 มืองยอคจาการ์ตา
( 2016 Yogyakarta MOU) เรื7องภาษา อินโดนีเซียจะส่งครูไปสอนภาษา Bahasa ในโรงเรียนไทย และจะส่ง
ครูไปมากขึนR
: ตามบันทึกความร่วมมือทวิภาคี (Education MOU) ทีห7 มดอายุไปตังR แต่ 2560 อินโดนีเซียต้องการ
ต่อ ให้ครอบคลุมทุกระดับตังR แต่เด็กเล็ก การศึกษาพืนR ฐาน อุดมศึกษา และวัฒนธรรม
: ขณะนีRงานอุดมศึกษาโอนจากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
ไปอยู่กระทรวงวิจยั และเทคโนโลยี แต่อนิ โดนีเซียยังต้องการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาต่อไป
: fellowship ทีใ7 ห้คนไทยมาเรียนภาษา (และอื7นๆ) ในปีทแี7 ล้ว มีผรู้ บั ทุนมากว่าสามสิบคน ฝ่าย
อินโดนีเซียอยากให้มกี ารแลกเปลีย7 นคนรุ่นเยาว์มากขึนR
ฝ่ายไทยได้ให้ขอ้ มูลและความเห็นดังนีR
ก. ความร่วมมือของสองประเทศระดับอุดมศึกษา สามารถทําผ่านทีป7 ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย(ทปอ.)ได้ดว้ ย เพราะมีความร่วมมืออยู่บา้ งแล้วระหว่างมหาวิทยาลัยโดยตรง ทังR นีRดร.พินิตจิ ะให้
ข้อมูลทปอ.ต่อไป
ข. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นประธานมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ ฯ
อาจารย์ทนิ สิรแิ ละอาจารย์กฤษณพงศ์เป็นกรรมการมูลนิธฯิ ด้วย มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีกจิ กรรมสอง
ด้านหลักทีอ7 าจเชื7อมกับอินโดนีเซีย คือ
: การใช้ไอทีในโรงเรียนชนบทห่างไกล ในกลุม่ คนต้องการการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียน
ปอเนาะ คนพิการ ผูต้ ้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ เป็นต้น
อาจารย์ทนิ สิรริ บั ผิดชอบอยู่โครงการพัฒนาโรงเรียนปอเนาะ จึงมีความเป็นไปได้ทอี7 นิ โดนีเซียอาจมี
กิจกรรมกับกลุ่มโรงเรียนปอเนาะ อาจารย์ทนิ สิรจิ ะลองประสานต่อไป

: การแลกเปลีย7 นนักวิทยาศาสตร์และนิสติ นักศึกษา ขณะนีRมูลนิธเิ ทคโนโลยี สารสนเทศ ฯ ทํากิจกรรม
กับประเทศและองค์กรวิทยาศาสตร์ชนั R นําในยุโรป (อาทิ องค์การ CERN ของ EC, องค์การ DAISYของ
เยอรมันนี) และประเทศเอเซียเช่น จีน เกาหลี สิงคโปร์
อาจารย์กฤษณพงศ์เห็นว่ามูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ อาจมีการวิจยั วิทยาศาสตร์ การแลกเปลีย7 น
นักวิชาการและนักศึกษาอุดมศึกษา กับประเทศอาเซียนอื7นเช่นอินโดนีเซียด้วย จะลองประสานดู
ในส่วนตัว อาจารย์กฤษณพงศ์เห็นว่า
ก) อินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมทีไ7 ม่ใช้กฎหมายศาสนาเป็นหลักในการปกครอง (Secular
country) น่าจะมีแบบปฎิบตั ทิ เี7 ป็นประโยชน์กบั ไทยได้บา้ ง
ข) ความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียและไทย นอกจากเป็นทวิภาคีระหว่างรัฐ (G-G) อาจ
ผ่านมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และมูลนิธเิ ทคโนโลยี สารสนเทศ ฯ ตามพระราชดําริ ฯ เป็นอีกสอง
รูปแบบคือรัฐกับองค์กรพัฒนา(G – Foundation) หรือคนต่อคน (P –P)
ขากลับออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ เห็นคนมาติดต่องาน มีระบบcounter service และแจกบัตร
คิว มีจอดิสเพลย์ขนาดใหญ่แสดงเลขคิวเมื7อถึง ไม่ต้องตะโกนเรียก ดูแล้วเรียบร้อยดี ไม่เห็นมีระบบแบบนีR
ในการติดต่อหน่วยงานราชการไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย
เนื7องจากท่านเอกอัครราชทูตทรงพล สุขจันทร์ ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศทีบ7 าหลี จึงได้พบ
ท่านอัครราชทูตทีป7 รึกษาวิภา สุขลี าภ ทีมมูลนิธฯิ ได้ให้ขอ้ มูลเรื7องมูลนิธฯิ พร้อมเอกสาร
ท่านอัครราชทูตทีป7 รึกษาให้ขอ้ มูลว่า
ก. กลุ่มสยามซีเมนต์SCG ให้ทุนนักเรียนอินโดนีเซียเรียนในประเทศ 400 ทุน โดยให้แก่เด็กในทีพ7 นRื
ทีตงั R โรงงาน ขยายทุนถึงอุดมศึกษา 30 ทุน
ข. เด็กไทยทีม7 าเรียนอินโดนีเซีย จะผ่านกลไกศอบต. เด็ก 80% จะมาเรียนศาสนา ไม่ได้เรียนวิชา
โลก การหางานเมื7อกลับไปไทยจะทําได้จํากัด
ผมเห็นว่าถ้าประเทศไทยสามารถส่งครูและเด็กอุดมศึกษามาอินโดนีเซียผ่านโครงการมูลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริฯ น่าจะเก็บเกี7ยวความรูว้ ชิ าการอื7นทีอ7 นิ โดนีเซียมีความสามารถ นอกเหนือจาก
การเรียนด้านศาสนาเท่านันR ส่วนความตื7นตัวของนักเรียนอินโดนีเซียในการไปศึกษาทีป7 ระเทศไทยมีสงู มีผู้
ไปเรียนมหาวิทยาลัยไทยมาก เช่นทีพ7 ระจอมเกล้าธนบุร ี มีนักศึกษาอินโดนีเซียระดับบัณฑิตศึกษาปีละ 2030 คน
อาจารย์ชวินให้ขอ้ มูลเพิม7 เติมว่า นักเรียนไทยจะมาเรียนทีอ7 นิ โดนีเซียได้น้อย เพราะวิชาทีส7 อนเป็น
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมีจํานวนน้อย อาจารย์เคยส่งนักศึกษามาแลกเปลีย7 น วิชาที7
อินโดนีเซียประกาศว่าสอนเป็นภาษา อังกฤษ เวลาจริงก็สอนเป็นภาษาบาฮาสา
อาจารย์ทนิ สิรแิ ละผมเห็นว่า โรงเรียนปอเนาะทีไ7 ด้รบั พระราชานุเคราะห์ตามโครงการมูลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ อาจเชิญครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจากอินโดนีเซียและมาเลเซียไปทํากิจกรรมด้วย เพราะ
ใช้ภาษาบาฮาสาเหมือนกัน มีรากฐานวัฒนธรรมมุสลิม ไปทําworkshop การใช้ไอซีทใี นการสอน การทํา
global classroom การเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสอนวัฒนธรรม

การประชุมวิชาการย่อย (Mini Seminar)
เพื7อแนะนําครูรางวัลพระราชทานอินโดนีเซียแก่หน่วยงานอินโดนีเซียและแก่สงั คม มูลนิธฯิ ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ใช้สถานทีข7 องสถานเอกอัครราชทูตไทยจัดสัมมนาครึง7 วัน ให้ผไู้ ด้รบั รางวัลพระราชทานชาว
อินโดนีเซียสองคน มาบรรยาย ถึงกิจกรรมทีท7 ําหลังการได้รางวัลพระราชทานให้ผเู้ กี7ยวข้องในอินโดนีเซียทราบ
รวมทังR ระดมสมองหาแนวทางสนับสนุนการทํางานของครูรางวัลพระราชทานกับทุกฝ่ายในอินโดนีเซีย
ผูเ้ ข้าร่วมได้แก่ ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ, SEAMEO Secretariat Director, ผูบ้ ริหาร SEAMEO
centers ทีต7 งั R ในอินโดนีเซีย (อาทิ SEAMOLEC ด้านการเรียนทางไกล - Open Learning, BIOTROPH ชีววิทยาเขตร้อน, QIPTEP in Mathematics การพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากรด้านการศึกษาคณิตศาสตร์,
QIPTEP in Language การพัฒนาฯด้านภาษา, QIPTEP in Science การพัฒนาฯด้านวิทยาศาสตร์, CECCEP
Early Childhood Care Education and Parenting การพัฒนาด้านการศึกษาเพิอ7 ดูแลเด็กปฐมวัยและการเป็น
พ่อแม่, ผูแ้ ทน UNESCO Regional Office, สื7ออินโดนีเซีย, นักธุรกิจไทยในอินเซีย รวมทังR ครูเฮอวิน ครูเอน
ชอน ระมัน จากอินโดนีเซีย และครูไซนุดดิน จากมาเลเซีย
ซีมโี อเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมภิ าคของรัฐมนตรีดา้ นการศึกษาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตังR
เมื7อปี พ.ศ. 2508 มีสมาชิก 3 ประเภทคือ ประเภทแรกคือรัฐสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์
สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร์ และติมอร์-เลสเต เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด ประเภททีส่ อง
สมาชิกสมทบ 8 ประเทศคือ ฝรั 7งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คานาดา เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สเปน และ
ประเภทที่สาม สมาชิกสมทบประเภทองค์การ ซีมโี อได้จดั ตังR ศูนย์ ภูมภิ าค(Regional Centers) ขึนR ในประเทศสมาชิก
หน่วยงานเหล่านีR มีเจ้าหน้าทีจ7 ดั การฝึกอบรมและวิจยั จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ์เอกสารและรายงาน ต่าง
ๆเพื7อส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา ในด้านวิชาการและความรูค้ วามสามารถทีจ7 ะนํามาใช้พฒ
ั นาประเทศสมาชิกของ
องค์การซีมโี อซึ7งอยูใ่ นภูมภิ าคเดียวกัน
ท่านอัครราชทูตทีป7 รึกษาได้กล่าวเปิดงาน พูดถึงบทบาทการศึกษาทีส7 ร้างคน สร้างเศรษฐกิจการลง
ทุนการศึกษาเป็นการลงทุนทีฉ7 ลาด(smart investment) เพราะครูสร้างคนรุน่ ต่อไป ครูเก่งจะสร้างคนเก่ง การ
สัมมนานีRจะช่วยขยายผลให้ตระหนักถึงบทบาทของครูดี นอกจากนันR อินโดนีเซียและไทยมีความร่วมมือกว่า 20ปี
ด้านเกษตร การศึกษา ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ(ไทก้า)
หลังจากเปิดงาน มูลนิธฯิ ได้ให้ผเู้ ข้าประชุมดูวดิ โิ อ แนะนํารางวัล ครูเฮอวิน ครูเอนชอน ตามด้วยการ
บรรยายของครูเฮอวิน ครูเอนชอน ครูไซนุดดิน Dr. Gatot – Director, SEAMEO Secretariat และอภิปราย
ทั 7วไป

ผู้เข้าประชุมmini seminar มาจากกระทรวงศึกษาธิ การอิ นโดนี เซีย Director, SEAMEO Secretariat
ศูนย์ต่างๆภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Southeast Asian Ministers of
Education Organization -SEAMEO - ซีมีโอ) ยูเนสโก และผู้สื\อข่าวท้องถิ\น

ครูเฮอวิน ครูไซนุดดิน ครูเอนชอน บรรยายที\mini seminar
การบรรยายของครูเฮอวิน ฮามิด
ครูเฮอวินใช้หวั ข้อการบรรยายว่าเป็น “Instructor, Presentor, Speaker” ครูเล่าประวัตวิ ่าอายุ 36 ปี
สอนหนังสือมา 11 ปี เป็นหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมต้น พูดถึงรางวัลทีไ7 ด้รบั ก่อนรางวัล
พระราชทาน บอกว่าหลังได้รบั รางวัลพระราชทานเหมือนเป็นดารา เรื7องทีไ7 ปสอนไปบรรยายมีหลากหลาย
เช่น ไอซีทใี นห้องเรียน, Computer Based Training, Android in Vocational Education, การเรียนและ
คอมพิวเตอร์กบั Smart City, STEM and computer, Digital literacy/learning,

นอกจากนันR ได้รบั เชิญเป็น national jury, physics teachers, ผูบ้ รรรยาย Online Webinar of
SEAMOLEC, การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ, การสัมภาณ์ทวี ที อ้ งถิน7 และระดับประเทศ
การอยู่ในสภาพทีม7 ชี 7อื เสียง มีคนรูจ้ กั (visibility) ก็ต้องมีความรับผิดชอบaccountability มีการเรียนรู้
ใหม่ตลอดเวลา เมื7อปี 2560 ครูเฮอวินได้รบั เลือกเป็นบุคคลตัวอย่างแห่งประเทศอินโดนีเซีย -2017 National
Icon of Achievement คนเดียวทางด้านการศึกษา การได้รางวัลพระราชทานสามารถกระตุ้นและดลใจ
(inspire)คนได้มาก
ขณะนีRยงั คิดกิจกรรมในห้องเรียน(classroom activities)ใหม่ เช่น
: สื7อการเรียนใหม่ ทดลองใช้Augmented Reality (AR) เด็กชอบมาก
: การสอนทีใ7 ช้ทงั R สื7อไอซีที และสิอ7 ธรรมดา(non-ICT)
: STEM integration ใช้ตวั อย่างใกล้ตวั สิง7 ทีเ7 ด็กสนใจเช่น robotic arms ทีม7 คี นดู130 k views
มีการอภิปรายและคําถาม ว่าความสําเร็จจะกระตุ้นเพื7อนครูได้หรือไม่ การใช้ตวั อย่างใกล้ตวั ใน STEM
ไม่ปฏิเสธการใช้เทคโนโลยี แต่ครูต้องประเมินความ ถูกต้องเหมาะสมของสื7อดิจติ ลั ทีเ7 ด็กเข้าถึง
Dr. Gatot – Director, SEAMEO Secretariat ได้ขอให้ครูเฮอวินทํากิจกรรม STEM program ผ่าน
ศูนย์การเรียนออนไลน์ของซีมโี อ(SEAMEO SEMOLEC) ด้วย

รับรางวัล 2017 National Icon of Achievement แขนหุ่นยนต์ในการสอน STEM integration
การบรรยายของครูเอนชอน ระมัน
ครูเอนชอนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ชดั ส่วนเนืRอความในสไลด์เป็นบาฮาสา ผมจึงจับความได้ยาก ครู
บอกว่าอายุ 42 ปี ขณะนีRสอนระดับประถม ต้องสอนทุกวิชา ครูอนิ โดนีเซียระดับประถมเป็นครูประจําชันR
(classroom teacher) ต้องสอนได้ทุกวิชา ถ้าเป็นระดับมัธยม ครูจะเป็นครูเฉพาะวิชา(subject teacher) ครูเอน
ชอนมีผลงานในการเขียนบทความวิชาการ หนังสือ วาดรูป เพื7อการอนุรกั ษ์ภูมปิ ญั ญาและภาษาถิน7
หลังได้รบั รางวัลพระราชทาน ได้เป็นวิทยากรสัมมนาระดับพืนR ทีร7 ะดับ ประเทศ และเป็นวิทยากรให้ซมี ี
โอ

นอกจากนันR ครูได้รบั รางวัล best teacher จากมหาวิทยาลัยในพืนR ที7
ครูกําลังสอนให้เด็กเขียนหนังสือและตีพมิ พ์ “ One Student One Book” ในการเขียนหนังสือโดย
นักเรียน ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Speech-to-Text ให้เด็กพูดภาษาบาฮาสา ซอฟท์แวร์เปลีย7 นเป็นตัวเขียน
ในการอภิปราย Dr. Gatot เสนอใช้ซอฟท์แวร์ Voice to Text ทีด7 เี พื7อช่วยเด็ก
การบรรยายของ Dr. Gatot Priowirjanto
Dr. Gatot เป็นผูอ้ ํานวยการ SEAMEO Secretariat รูจ้ กั ประเทศต่างๆ ดี เป็นผูม้ มี คี วามรู้
ประสบการณ์ และ connectionสูง เพราะต้องดูลแลกลไกศูนย์ซมี โี อ 26 แห่ง ได้ให้แนวคิดสําคัญคือ
: โหมดของ Learning evolution มีได้หลายแบบทังR Apprentice centered, Teaching centered,
Learning centered, Relationship centered
: การเรียนรูต้ ้องหาวิธที เี7 กิด synergy, low cost, high impact ไอทีน่าจะเป็นเครื7องมือสําคัญ
:บริษทั ไทยในอินโดนีเซีย เช่น CP, SCG, Kbank, Bangkok Bank, Ban Pu ใช้ 2-6 % ของกําไร ทํา
กิจกรรม CSR ต้องการโปรเจ้คดีในการขอสนับสนุนจากบริษทั เหล่านีR
: เสนอมูลนิธฯิ และซีมอี โอร่วมกันทําแผน 3-5 ปี ตัวอย่างกิจกรรมอาจเป็นopen and online
education ผ่าน SEAMOLEC โดยใช้ครูรางวัลพระราชทานในอินโดนีเซีย(และอื7นๆ) ส่งสัญญาน
(broadcast)1-2 ชั 7วโมงต่ออาทิตย์ ต้องใช้ไอซีทเี พื7อ on the job training, skills development, พูดถึง video
cameras ทีใ7 ห้ครูรางวัลพระราชทานในการทํางาน
: 3 impossible points - Against god, Eat your hand, Taste agreement
การบรรยายของครูไซนุดดิน ซากาเรีย
ครูไซนุดดินเปิดวิดโิ อหนึ7งนาฑีแนะนําตัวเอง ตังR ชื7อวิดโิ อว่า “Dare to be different – กล้า/อาจหาญที7
จะแตกต่าง” ทําได้ดมี าก กระชับ เร็ว มีสาระ เหมือน ”Start up pitching” สมกับเป็นครูศตวรรษที7 21
ครูไซนุดดินบอกว่า”งานดีต้องทําให้ด”ี ซึง7 นัยยะว่า ครูขยายผลงานดีได้โดยไม่เป็นภาระ (Best means
something teachers can duplicate without costs)
ครูเล่าถึงการทําโครงการเพื7อนร่วมโลกาภิวตั น์ (Global partners) มีสามโปรแกรมคือ Kudo in
classroom, e-mentor e-mentee, Skype in classroom มีการติดต่อกับ 21 โรงเรียนทั 7วโลกในสิบกว่าประเทศ
นักเรียนทําโครงงานทีส7 นใจ จัดการเอง ผ่านระบบไอซีที เด็กต้องการข้อมูลทีเ7 ร็วและสนุก (fast and fun)
ครูพูดถึง 21st century learning skills หกประการทีเ7 ด็กควรพัฒนา ใช้เงินรางวัลพระราชทานทํา
“ศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที7 21(21st Century Learning Center) ” ในโรงเรียนของครูเอง เด็กนักเรียนของ
ครูไซนุดดินเข้ามาใช้หอ้ งนีR ติดต่อกับคนรอบโลก ผมไปพบครูไซนุดดินเมื7อไปเยีย7 มครูรางวัลสมเด้จเจ้าฟ้า
มหาจักรีครังR แรกในปี 2559 มีความประทับใจในวิสยั ทัศน์และความคิดริเริม7 ของครูไซนุดดินมาก และมีโอกาส
เห็นศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที7 21
นักเรียนของครูไซนุดดินทําโครงการกับ 2 โรงเรียนไทยคือ โรงเรียนแม่รมิ วิทยาคม โรงเรียนปทุมวิลยั
โรงเรียนแม่ระแมง ในประเทศอาเซียนนอกจากไทย นักเรียนครูไซนุดดินมีโครงการกับบรูไน, เมียนมาร์ ทั 7ว
โลกมีโรงเรียนเป็นเครือข่าย (global partners) 22 แห่ง

ครูไซนุดดินในศูนย์การเรียนรูศ้ ตวรรษที\ 21 ประเทศทัวโลกที
\
\ทาํ โครงการกับครูไซนุดดิน

โรงเรียนทัวโลกที
\
\ทาํ โครงการกับครูไซนุดดิน

โครงการหัตถกรรมพืxนบ้านอาเซียน

โครงการนวัตกรเยาวชนอาเซียน

ครูไซนุดดินทําโครงการกับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ครูไซนุดดินทําโครงการกับโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนแม่ระแมง แม่ระมาด
แนวทางของโครงการทีท7 ํา มีสองเรื7องหลัก (theme) คือ “ASEAN young innovators – นวัตกรรม
เยาวชนอาเซียน” มีนักเรียนมาเลเซีย 19 คน อินโดนีเซีย(จากเมือง Medan) 19 คน ไทย(จากอําเภอแม่

สอด) 38 คน รวม 56 คน เด็กแนะนําตัวเองผ่านFacebook ตกลงจับกลุ่มเอง ทําสิง7 ประดิษฐ์ใหม่ง่ายๆ ครู
ไซนุดดินได้แสดงวิดโิ อคลิปตัวอย่างการทําลูกข่างจากฝาขวดพลาสติก เด็ก 56 คนทําลูกข่าง ได้ลูกข่างที7
ต่างกัน 56 แบบ สิง7 ทีส7 ําคัญคือเด็กได้เรียนรูก้ ารทํางานด้วยมือ เรียนรูจ้ ากกันและกัน เสร็จแล้วมีคลิปใส่ไว้ใน
You Tube ทังR ครูและนักเรียนmotivate ได้ยกตัวอย่างโรงเรียนไทยทีแ7 ม่สอดทีไ7 ม่มไี ฟฟ้า ไม่มอี นิ เทอเนต
แต่เด็กก็ขวนขวายติดต่อกัน ขีม7 อเตอรไซด์ไปบนภูเขาหาทีส7 ่งสัญญานอินเทอเนตได้ หรือครูเอามาส่งทีบ7 า้ น
ในตัวอําเภอ ทีห7 ่างจากโรงเรียนไปสามชั 7วโมง อีกเรื7องหลักหนึง7 คือ “ASEAN traditional handicraft –
หัตถกรรมพืxนบ้านอาเซียน” เป็นการทําหัตถกรรมพืนR บ้าน แทนสิง7 ประดิษฐ์
หลังจากการบรรยาย มีการอภิปราย/เสนอความเห็น ประสานโดย Dr. Abi Director- SEAMOLEC
และอาจารย์ทนิ สิร ิ มีขอ้ สรุปสําคัญคือ
1.ผูแ้ ทนUNESCOพูดถึงวัน International Literacy Day (8 กันยายน) อยากเห็นการเชื7อมเทคนิคดิ
จิตลั กับการพัฒนาทักษะ ความสําคัญของการพัฒนา global citizenship (บางแห่งเรียก character education)
2. ในการสร้าง partnership มีขดี จํากัด (Constraints) ทีต7 ้องคํานึง เช่น วิธ(ี strategy) ผูเ้ กี7ยวข้อง
(stakeholders) ทรัพยากร(resources) วิธที ําให้เกิดผล(models for delivery)
3. Dr. Gatot ให้ขอ้ คิดว่าต้องทํางานด้วยกัน( ทําคนเดียว ทําได้เร็ว ทําด้วยกัน ทําไปได้ไกล - Work
alone fast, work together further)
4. ครูรางวัลพระราชทานสามคนทีบ7 รรยายวันนีR เป็นต้นแบบขยายผลในระดับชาติ ศูนย์ซมี โี อควรให้
ครูทงั R สามคน เป็นวิทยากรบรรยาย, เป็นmaster trainer รวบรวมสิง7 ทีท7 ําและจัดให้อยู่ online
5. ให้สงิ7 ทีค7 รูสามคนทํา “go viral” ใช้ Instagram ช่วย
6. การทํางานกับไทย ครูสามคนอาจทําโครงการกับโรงเรียนปอเนาะ 9 แห่งในภาคใต้ ตกลงกับซีมโี อ
ว่าจะทําแผนงานร่วมกันปลาย 2561
7. ครูสามคนอาจช่วยงาน UNESCO ในฟิลปิ ปินส์และติมอร์
การประชุมmini seminar ผมเห็นว่าได้ประโยชน์ เพราะทําให้มูลนิธฯิ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีเป็นทีร7 จู้ กั ในวงกว้างขึนR ในอินโดนีเซียโดย เฉพาะองค์กรภูมภิ าคคือซีมโี อทีข7 บั เคลื7อนความ
ร่วมมือด้านการศึกษาในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทังR มีกลไกความร่วมมือทีม7 ลู นิธฯิ และศูนย์ของซีมโี อ
ควรพัฒนา และมีขอ้ เสนอแนะทีม7 ูลนิธฯิ และครูรางวัลพระราชทานจะทํางานกับองค์กรระหว่างประเทศได้
เพิม7 ขึนR
เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรประจําอาเซียน
ตอนเย็นหลังจากมินสิ มั มนาทีส7 ถานเอกอัครราชทูตไทย ทีมจากมูลนิธฯิ ได้พบท่าน
เอกอัครราชทูตและผูแ้ ทนถาวรประจําอาเซียน-ภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผมได้แจ้งท่านเอกอัครราชทูตว่า
: มูลนิธฯิ จะขอส่งข้อมูลการทํางานให้คณะผูแ้ ทนถาวร
: มูลนิธฯิ จะแสวงความร่วมมือผ่านกรอบอาเซียน นอกจากการทํางานกับประเทศของครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีดว้ ย

: การเชิดชูครูและการมีกจิ กรรมร่วมด้านครู การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื7อง
ทีไ7 ทยควรแสดงบทบาทนํา เพราะเป็นส่วนหนึง7 ของความร่วมมือด้านสังคมซึ7งเป็นหนึ7งในความร่วมมือ
สามด้าน(Three Pillars)ของอาเซียน ทังR สังคมอาเซียนมีความเข้าใจ รูจ้ กั และเห็น visibility ความ
ร่วมมืออีกสองด้านคือ ด้านการเมืองและความมั 7นคง(political-security) ด้านเศรษฐกิจ(economic) และ
มากกว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม(socio-cultural)
การทีป7 ระเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนประเทศต่อไปในปี 2562 ควรเป็นโอกาสดีทจี7 ะผลักดัน
-------------------------

