ครูไทย
พบ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงตระหนักในความส�ำคัญ
ของการศึกษา อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลกันดารทั่วประเทศ พระปรีชาสามารถในด้านการศึกษาได้
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการงานอาชีพของพสกนิกรมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน เป็นคุณูปการต่อวงการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาใน
ประเทศไทย ส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรเฉลิมพระเกียรติ
ทางด้านการศึกษาให้ปรากฏแผ่ไพศาลไปในนานาประเทศ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต
จัดตัง้ รางวัลระดับนานาชาติ เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและขอพระราชทานพระราชานุญาต
ตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “Princess Maha Chakri Award”
และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จดั ตัง้ มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess
Maha Chakri Award Foundation: PMCAF) เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการ
ด�ำเนินงานและพิจารณารางวัล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความ
เปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษ ย์ โดยทั้งสังคมให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครู
ผู้เสียสละทุ่มเทให้แก่การท�ำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชีวิตลูกศิษย์ของตน
เป็นความเปลี่ยนแปลงที่นอกจากส่งผลต่อศิษย์แล้วยังสามารถส่งผลเป็นแรงบันดาลใจ
แด่เพื่อนครูโดยรวม
ในเบื้องต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระราชทาน
รางวัลนี้แก่ครูในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศๆ ละ
๑ รางวัล รวมจ�ำนวน ๑๑ รางวัล ด�ำเนินการทุกๆ ๒ ปี โดยพระราชทานรางวัลครั้งแรก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ เป็นปีทสี่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้ง ๑๑ คน จะได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศไทย
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกอบด้วย
1) เหรียญรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
2) ประกาศนียบัตร
3) เงินรางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ

ค�ำน�ำ
ที ม กรรมการมู ล นิ ธิ ร างวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี แ ละกรรมการวิ ช าการ
(ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า, ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์, ดร.ชวิน จันทรเสนารงค์, ดร.สันติ เจริญพร
พัฒนา และผม) เดิน ทางไปพบครูที่ ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
(Princess Maha Chakri Award - PMCA) ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า
สยามบรมราชกุมารีฯ มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชทานรางวัลครูรนุ่ แรก เมือ่ เดือนตุลาคม
2558
สาระส�ำคัญของการไปเยือนแต่ละประเทศคือ การไปพบครูผู้ได้รับรางวัล
พระราชทานฯ ที่หน้างานของครู เพื่อให้เห็นสภาพจริง การพบผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยกระบวนการคัดเลือกและปรึกษาการ
คัดเลือกครูรุ่นต่อๆไป อีกทั้งขอทราบนโยบาย ทิศทางที่ส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษา
ประเทศนัน้ ๆ รวมทัง้ ได้แลกเปลีย่ นความเห็น และการพบเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำประเทศ
ที่ไปเยือน หรือข้าราชการสถานทูตระดับสูง เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยประสานงาน
ต่างๆ เพือ่ รับทราบข้อมูลความคิดเห็น และขอความอนุเคราะห์ในกิจกรรมของมูลนิธริ างวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปในอนาคต
การเดินทางแต่ละครั้ง ผมเล่าเรื่องราวเขียนเป็นไลน์ส่งให้คนใกล้ชิด เพื่อน
นักวิชาการ และญาติ เรื่องที่เล่าเป็นการพบผู้คน การสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็น ปริบท
สังคมที่หลากหลาย ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว้บ ผมส่งไลน์
วันละสามสี่ครั้งตามเวลาที่ว่าง ได้เดินทางไป 10 ประเทศคือ ประเทศอาเซียนและติมอร์เลสเต ระหว่างพฤษภาคมถึงธันวาคม 2559 (แต่ไม่รวมประเทศไทย ซึ่งจะได้บันทึก
แยกต่างหาก) ภาษาไลน์ทเี่ ขียนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาสัน้ ๆ ข้อมูลและรูปได้รบั ความกรุณา
จากเพือ่ นร่วมเดินทาง กลับผมมารวมไลน์และทะยอยพิมพ์เป็นหนังสือ 5 เล่ม ให้ชอื่ หนังสือ
ว่าครูไทยพบครูเทศ เพราะผู้ที่ไปจากเมืองไทยทั้ง 5 คนเป็นครูทุกคน เดินทางไปพบครู
ต่างประเทศ ผมพิมพ์ต้นฉบับ วางรูป จัดพิมพ์แจกจ่ายโดยใช้เงินส่วนตัว

ต่อมาเมื่อจะมีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Princess Maha Chakri
Award Forum ครัง้ ที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2560 ผูจ้ ดั การประชุมขออนุญาต
รวมหนังสือ 5 เล่มเป็นเล่มเดียว มอบให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เห็นภาพการท�ำงานของครูผู้ได้รับรางวัล
พระราชทานฯ ในเชิงลึก เสมือนได้ร่วมเดินทางไปด้วย
นอกจากสาระที่ พ บเห็ น ในไลน์ ผ มให้ ข ้ อ มู ล บริ บ ทแวดล้ อ มแต่ ล ะประเทศ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม เท่าที่ผมทราบ และอ้างอิงมาจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านไลน์ ได้เห็น ภาพของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น ให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์ที่ท�ำให้โลกเป็นโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้อ�ำนาจของประเทศตะวันตก
กระท�ำต่อแว่นแคว้น อาณาจักร ประเทศทัว่ โลกมากว่าห้าร้อยปีจนถึงปัจจุบนั จนไปถึงความ
สัมพันธ์ของอาณาจักรสยามและประเทศไทยต่อเพื่อนบ้าน ในประเด็นหลังผมเห็นว่าถ้า
คนไทยรับรู้ประวัติศาสตร์ที่ต่างจากมุมมองของไทย คนไทยจะไม่ติดกับดักข้อมูลเดิม
(ที่หลายกรณีอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง) ไม่ติดหล่มโลกทัศน์เดิม และมีข้อสรุปเดิมด้านเดียว
คนไทยต้องไม่ปฏิเสธประวัตศิ าสตร์ แต่ไม่ตอ้ งเป็นทาสประวัตศิ าสตร์ เพือ่ ท�ำให้คนไทยอยู่
กับเพือ่ นบ้านได้ ทัง้ นีผ้ มได้ให้ความคิดเห็นส่วนตัวและได้วเิ คราะห์จากฐานของประสบการณ์
การท�ำงานกับประเทศอาเซียน และการเดินทางในอาเซียนมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510
การรวมไลน์และการจัดพิมพ์หนังสือ มีเพื่อนหลายคนช่วยอ่าน ไลน์และหนังสือ
เล่มทีเ่ ขียนขึน้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้อา้ งอิง ขอให้ผอู้ า่ นทุกท่านยึดหลักกาลามสูตร หาก
สนใจข้อมูลต่างๆควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หลากหาย
ผมขอขอบคุณมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่เห็นคุณค่าของเนื้อหาที่ได้
เขียนขึ้น จนน�ำมาสู่การเผยแพร่ครั้งนี้ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทาง และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้ง 10 ประเทศ

กฤษณพงศ์ กีรติกร
13 เมษายน 2560

สารบัญ
ครูวิลเลียม โมราคา
(Mr. William Moraca)

8

ครูยี มอน โซ
(Yee Mon Soe)

38

ครูค�ำสร้อย วงสัมพัน
(Mrs. Khamsoy Vongsamphanh)

60

ครูฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด
(Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad)

76

ครูโตช บันโดล
(Ms Tauch Bundaul)

88

ครูเฮอร์วิน ฮามิด
(Herwin Hamid)
ครูทราน ติ ตวย ซุง
(Tran Thi Thuy Dung)

106
124

ครูไซนุดดิน ซากาเรีย
(Mr. Zainuddin Zakaria)

154

ครูหวังลิม ไอ เหลี่ยน
(Ms. Wang-Lim Ai Lian)

166

ครูฮูลิโอ ไซเมนเนส มาเดียร่า
(Mr. Julio Ximenes Madeira)

176

ฟลิปปนส

การเดินทางไปพบ

Mr.William
Moraca
ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ตอนที่ 1
กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและนักวิชาการ (ดร.เบญจลักษณ์
น�้ำฟ้า, ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์, ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์, ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา) และผม
เดินทางมาฟิลปิ ปินส์เป็นประเทศทีส่ ี่ เพือ่ ไปพบครูที่ได้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี (Princess Maha Chakri Award-PMCA) เมิ่อเดือนพฤษภาคมเราได้ไปพบครูที่
ได้รับพระราชทานรางวัลของประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ ติมอร์เลสเต
สมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ พระราชทานรางวัลให้ครูอาเซียน
(10 ชาติ) และติมอร์เลสเต ประเทศละหนึง่ คน พระราชทานรางวัลครัง้ แรกไปเมือ่ ตุลาคม
2558 ครั้งต่อไปตุลาคม 2560
นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่พระราชทานให้ครูประเทศละหนึ่งคนแล้ว
มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้รบั พระราชานุญาตให้จดั ท�ำรางวัลอีกสามประเภทคือ
คุณากร ครูยิ่งคุณ ครูขวัญศิษย์ แก่ครูประเทศไทยประมาณ 160 ท่านที่ได้รับการเสนอ
ชือ่ คัดเลือกเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของประเทศไทย เพราะครูทา่ นเหล่า
นี้ควรแก่การยกย่อง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง
1

โน้ตนี้ ขอตั้งชื่อว่า ”ครูไทยไปพบครูเทศ” เป็นการรวบรวมไลน์ที่อาจารย์กฤษณพงศ์ กีรติกร ส่งถึง
เพือ่ นทีอ่ ยู่ในกรุปไลน์ตา่ งๆ ประมาณสองร้อยกว่าคนในเมืองไทยและต่างประเทศ ได้เขียนและส่งเมือ่
ครั้งเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ระหว่าง 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2559 ไปเพื่อพบครูท่ีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ พระราชทานรางวัลในกลุม่ แรกไปเมือ่ ตุลาคม 2558 ภาษา
ที่เขียนจะสั้น เป็นภาษาไลน์ ข้อมูลใส่เท่าที่มีในศีรษะ หาได้เร็ว พิมพ์ได้ในสมาร์ทโฟน ข้อมูลและ
รูปได้รับความกรุณาจากเพื่อนร่วมเดินทางอีกสี่ท่าน ผมเขียนไป ตอบค�ำถามและข้อสังเกตเพื่อนๆ ที่
อ่านไลน์ไป เพือ่ นร่วมทางก็สง่ รูปและข้อความเข้ามือถือให้ตลอดเวลา เป็นพลังของการท�ำงานเป็นทีม
และความมหัศจรรย์ของ Social Media
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ครูวิลเลียม โมราคา (Mr. William Moraca)
(28 มิถุนายน-1 กรฏาคม 2559)

อายุ 46 ปี เป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน Klolang Elementary School มีผลงานด้านการจัดชั้นเรียนสมัยใหม่
ให้แก่โรงเรียนประถม จัดหาอุปกรณ์และสือ่ การเรียนทีจ่ ำ� เป็นแจกจ่ายตามความต้องการของโรงเรียน
ติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าและติดตั้งระบบน�้ำเพื่อผลิตน�้ำดื่มในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ยากไร้ ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากการเข้าร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน ได้รับโล่รางวัลด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตสื่อการสอนที่มีต้นทุนต�่ำ

แต่ละประเทศ เราจะไปพบ
1) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
: ขอบคุณที่กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกครูรับพระราชทานรางวัล (ครูไทย
คัดเลือกโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี)
: ขอความร่วมมือการคัดเลือกในรอบต่อไป และ
: ขอสนทนาเรื่องทิศทางและประเด็นการศึกษาที่ส�ำคัญ ซึ่งจะได้ภาพรวมการ
สรุปการศึกษาและทิศทางล่าสุด
2) เอกอัครราชฑูตไทยเพื่อ
: ให้ข้อมูลและช่วยประสานงานกับประเทศนั้นๆ
: ขอทราบสถานะการณ์ของประเทศ
: พิจารณาติดต่อผูไ้ ด้รบั รางวัล PMCA ประเทศนัน้ เข้ามาเป็นแขกด้านกิจกรรม
สังคมของสถานฑูตไทย เป็น Friends of Thailand
3) พบครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลรุ่นแรก สร้าง visibilityให้ครู หาแนวทาง
ส่งเสริมและท�ำงานร่วมกันระหว่างครูรางวัลพระราชทานด้วยกัน และกับครูในอาเซียนและ
ติมอร์เลสเต
การพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและพบครูท่ีหน้างานในสภาพ
การท�ำงานจริง ท�ำให้แต่ละประเทศตื่นตัวถึงความส�ำคัญที่ครูรางวัลพระราชทานได้รับ
สร้างระบบการคัดเลือกทีด่ ี ครูรางวัลพระราชทานมีความดีใจที่ได้รบั การยอมรับ ประจักษ์
ในหมูเ่ พือ่ นครูโรงเรียนเดียวกัน ในผูป้ กครองและผูบ้ ริหารการศึกษาในท้องทีแ่ ละกระทรวง
ส่วนท่านเอกอัคราชทูตไทยมีความเข้าใจและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิและครูรางวัล
พระราชทาน พยายามแสวงหาความช่วยเหลือจากประชาคมไทยและนักธุรกิจไทยในประ
เทศนั้นๆ เพื่อส่งเสริมงานของครูที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
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ตอนที่ 2
รถติดมโหฬาร ออกจากสนามบินสองชั่วโมงยังอยู่กลางถนน ถนนหลักสร้าง
ทางด่วนกลางถนน รวมทัง้ แบ่งเลนให้รถรางไฟฟ้า เลยเหลือช่องทางเดินรถน้อย บ้านเมือง
ก่อสร้าง เปลีย่ นไปมากจากครัง้ ทีแ่ ล้วสีห่ า้ ปีกอ่ น มีนดั แรกกับผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
ศึกษาธิการเวลาบ่ายสามโมง ไม่มีเวลากินข้าวกลางวันตามแผน เลยต้องซื้อ Hamburger
จาก Jellibe Drive Tru กินในรถ

ตอนที่ 3
วันนี้มะนิลาชนะกรุงเทพเรื่องรถติด เส้นทางจากสนามบินไป EDSA ที่เคยวิ่งหนึ่ง
ชัว่ โมง วันนีส้ องชัว่ โมงยังไม่รอด ก�ำลังสร้างทางด่วนจากในเมืองไปคาสิโนตรงข้ามสนามบิน
มีทางด่วนก็ดอี กี อย่าง มีรม่ เงากลางถนน คนขายของทีเ่ คยตากแดด ก็มรี ม่ เงานับกิโลเมตร
ให้หลบขายของ ก�ำลังก่อสร้างเต็มบ้านเต็มเมือง ทั้งกลางถนน ริมถนน สร้างคอนโด
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ตอนที่ 4
ได้พบ Mr. Juan Miquel Luz อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการฟิลิปปินส์สมัย
ประธานาธิบดี Gloria Arroyo ถูกประธานธิบดีปลด เพราะไม่ยอมรับเช้คจากประธานาธิบดี
ที่ลงวันที่ย้อนหลัง ต่อมาประธานาธิบดีถูกสอบสวนเรื่องคอรัปชั่น ติดคุกอยู่ เรื่องยังไม่จบ
อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จ�ำนวนหนึ่งถูกสอบสวนเรื่องคดโกง เมื่อพ้นต�ำแหน่ง
ได้พูดกันเรื่องท�ำไมบางส่วนของโลกจึงมีอาณานิคมสเปนเท่านั้น บางส่วนจึงมีแต่
ของโปรตุเกศ ได้คำ� ตอบว่าทัง้ สองชาติเป็นมหาอ�ำนาจทางทะเล ท�ำสงครามแย่งอาณานิคม
ตั้งแต่คริสตศตวรรษที่14 สันตปาปากลัวภาพพจน์โลกคาทอลิกเสีย เลยท�ำค�ำสั่ง (Papa
Bull) ให้แบ่งโลกคนละด้าน ไปจากยุโรปทางตะวันตก เป็นของสเปน สเปนจึงได้ทวีป
อเมริกา(โคลัมบัสเป็นคนโปรตุเกศ แต่เดินเรือชักธงสเปน) ไปทางตะวันออก เป็นของโปร
ตุเกศ โปรตุเกศจึงได้อาฟริกา และเอเซีย (ที่Goaในอินเดีย Malacca ในมาเลเซีย
Macao ในจีน)
คนโบราณตอนนัน้ ไม่รวู้ า่ โลกกลม เดินทางออกไปทางตะวันตกและตะวันออก มา
บรรจบกันแถวฟิลิปปินส์ สเปนมาถึงฟิลิปปินส์ก่อน จึงได้ฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคม

ตอนที่ 5
รัฐมนตรีคนนีม้ าจากข้าราชการ วันหนึง่ พบว่ามีเช้คจากประธานาธิบดีโอนเข้าบัญชี
ไม่รู้ว่ามาอย่างไร จึงไม่ยอมรับและเปิดโปง ตัวเองเลยถูกปลด แต่ประธานาธิบดีไล่ออก
ไม่ได้เพราะเป็นข้าราชการสายบริหาร Gloria Arroyo เป็นลูกสาวประธานาธิบดีคนที่สอง
ของฟิลิปปินส์คือ Macapagal
ฟิลปิ ปินส์ปกครองด้วยคนไม่กตี่ ระกูล ผูกขาดระบบเศรษฐกิจ มีอำ� นาจสูงทางการ
เมือง (ลงเล่นการเมืองเองบ้าง ซื้อนักการเมือง ข้าราชการบ้าง) ขัดขวางการปฏิรูปที่ดิน
เพราะมีที่ดินขนาดมหาศาลเป็นหมื่นไร่ เรียกในภาษาสเปนว่า hacienda (เป็นภาษาสเปน
แปลว่า estate) อาณานิคมสเปนเก่าจะมีพวกเจ้าของทีด่ นิ แบบ hacienda นี้ ทัง้ ในเม็กซิโก
อเมริกาใต้ จนฟิลิปปินส์ ใช้เลี้ยงวัว ปลูกอ้อย
Makati กลางมะนิลาเป็นของตระกูล Ayala รวยมหาศาลจากเบียร์ซานมิเกล
(จีนซือ้ ไปแล้ว) และReal estate แบ่งการพัฒนา Makati เป็นส่วนๆ Makati ส่วนแรกสร้าง
ประมาณสามสิบกว่าปีมาแล้ว สมัยที่ผมมามะนิลาครั้งแรกเพิ่งสร้างส่วนแรก ก�ำลังจะ
ทุบทิ้งและสร้างใหม่ ส่วนที่สองจะทุบทิ้งอีกห้าหกปี หมุนการทุบและการสร้างต่อไปเรื่อยๆ
เป็นวิธีพัฒนาของสิงคโปร์ด้วย ที่จะหมุนเวียนสร้างใหม่ตลอดเวลา
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ตอนที่ 6
มีคนฟิลิปปินส์ 10% ของคนวัยท�ำงาน ท�ำงานนอกประเทศและส่งเงินกลับบ้าน
สร้างปัญหาสองอย่างคือ
ก) เกิดคนพึ่งพิงสูง ไม่ยอมท�ำงาน รอเงินส่งกลับบ้าน ถ้าคนหนึ่งมีคนพึ่งพิงสอง
สามคน จะสร้างพลเมืองที่ไม่ยอมท�ำงานจ�ำนวนมาก
ข) เกิดabsentee parents (พ่อแม่ออกไปท�ำงานไกล ส่งเงินมาเลี้ยงครอบครัว)
ลูกอยู่กับปู่ย่าตายาย เหมือนครอบครัวชนบทไทย (อีสานเป็นส่วนมาก) เด็กมีปัญหาความ
ประพฤติ (ยาเสพย์ติด, มั่วสุมทางเพศ, เหล้าบุหรี่, เด็กซิ่งเด็กแว้น) ขาด role model,

ตอนที่ 7
ประธานาธิบดี Arroyo ยังอยู่ในคุก ประธานาธิบดีคนใหม่-Duterte อยากนิรโทษ
แต่ Arroyo ต้องการให้กระบวนการทางศาลพิจารณา
การต่อสู้ทางการเมืองของฟิลิปปินส์เป็นระหว่างตระกูลใหญ่ที่มีพลังทั้งเศรษฐกิจ
และการเมืองมหาศาลมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ขณะนีม้ นี กั การเมืองแนวใหม่จากภูมภิ าค
เช่น ประธานาธิบดี Duterte เข้ามาร่วม

ตอนที่ 8
กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์

ได้พบผู้ช่วยรัฐมนตรี Jesus Mateo ประเด็นส�ำคัญจากการพบคือ
1) ฟิลิปปินส์เปลี่ยนระบบการศึกษาพื้นฐานจาก 10 เป็น 12 ปี เริ่มในปี 2016
(2559) จะยังไม่มีผู้จบเกรด 12 จนกว่าปี 2561 ดังนี้ถ้าไทยจะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่
เรียนพื้นฐาน 12 ปีต้องรออีก 2 ปี
2) ฟิลิปปินส์เรียนพื้นฐาน 10 ปีก่อนเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี ท�ำให้ประเทศไทยไม่
เทียบป.ตรีจากฟิลปิ ปินส์มาตัง้ แต่หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ทีม่ คี นไทยจ�ำนวนมากมาเรียน
ม.เอกชนเกือบทุกแห่ง เข้ารับราชการไทยไม่ได้ในวุฒปิ ริญญาตรี นับเทียบเป็นอนุปริญญา
อาจารย์จบปริญญาโทเอกก็ถูกจับฟาวล์ไปหลายคน เพราะเมื่อป.ตรีใช้ไม่ได้ ต่อโทเอกก็
ใช้ไม่ได้ ยกเว้นบางมหาวิทยาลัยทีม่ กี ารเรียนป.ตรียาวขึน้ เพือ่ ชดเชยการศึกษาพืน้ ฐาน 10 ปี
3) มีการสอนภาษาถิ่น (Mother Tongue) จนถึงป.3 มีภาษาแม่ประมาณ 90
ภาษา แต่สอนในโรงเรียน 19 ภาษา วิชาการใช้ภาษา Tagalog การสอนภาษาแม่
เป็นนโยบายที่ controversial หาสมดุลย์ระหว่างความมั่นคง ความเป็นชาติเดียว เทียบกับ
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รูปถ่ายกับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการฟิลิปปิน ส์
Jesus Mateo

การรักษามรดกทางวัฒนธรรม ความหลากหลาย สิทธิมนุษย์ การสอนภาษาแม่ ท�ำให้
ครูชาติพันธุ์ที่มีการศึกษา อยู่ในพื้นที่ได้ ไม่ต้องไปหางานภายนอก
เมือ่ วันศุกร์ นัง่ เครือ่ งบินเทีย่ วเดียวกับแมนนี่ ปาเกียว จะมางานสาบานรับต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี Duterte บินกลับมาจาก General Santos City เกาะมินดาเนา บ้านเกิด
ปาเกียว เขตเลือกตั้งที่ปาเกียวเป็นวุฒิสมาชิก อยู่ติดกับ General Santos City มีคนตาม
ปาเกียวมาเป็นโขยง ปาเกียวเป็นดารา เห็นใครก็ยิ้มให้ คนฟิลิปปินส์ตะโกนเรียนฮีโร่ ฮีโร่
ปาเกียวก็ยิ้มเอา ยิ้มเอา ทักคนไทยเป็นภาษาไทยได้ (สวัสดีครับ)
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ตอนที่ 9
ไปพบครู PMCA ของฟิลิปปินส์

วันพุธ 29 และวันพฤหัสบดี 30 มิถุนายน
บินจากมะนิลาไป General Santos City ที่เกาะมินดาเนา ตอนใต้ของฟิลิปปินส์
ไปพบครูPMCA โรงเรียนครูอยูน่ อกเมืองไปประมาณหนึง่ ชัว่ โมง ใช้เวลาบินเกือบสองชัว่ โมง
มินดาเนาเป็นเกาะที่ใหญ่ทสี่ ดุ สวยงาม Duterte ประธานาธิบดีคนใหม่ มาจากเกาะนี้ เป็น
นายกเทศมนตรีเมือง Davao ยี่สิบกว่าปี
มินดาเนามีปัญหา
1) ผู้ก่อการร้ายคอมมูนิสต์ (Communists Party of the Philippines-CPP, New
People’s Party-NPP)
ในประเทศไทย คนอายุเกินห้าสิบปีจะรู้จักคอมมิวนิสต์ เพราะเราเคยมีพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย เป็นพรรคการเมืองเก่าทีส่ ดุ ของไทย (ตัง้ ทศวรรษ 2470 ก่อนเปลีย่ นแปลง
การปกครอง) อายุมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์
2) กบฏแยกดินแดนชาวมุสลิม (โมโร, อาบูซาเยฟ) ที่เป็นข่าวจับชาวต่างชาติเป็น
ตัวประกัน เรียกค่าไถ่ ตัดหัว
ลงเครือ่ งบินมาเห็นภูเขาไฟสูงใหญ่ พืน้ ดินทัว่ ไปเป็นสีเถ้าภูเขาไฟ (volcanic ash)
ไม่ใช่สดี นิ สีทรายธรรมดาทีเ่ ห็นในบ้านเรา ทีม่ สี อี อกน�ำ้ ตาลของซากพืช ในแม่นำ�้ เห็นรถตัก
ทรายไปขาย ภูเขาไฟระเบิดครั้งสุดท้ายร้อยกว่าปีแล้ว
มีดอกไม้ปา่ ตามทุง่ สีเหลืองขึน้ เต็มไปหมด ถามคนฟิลปิ ปินส์ทดี่ แู ลทีมเรา บอกว่า
เรียก Emelda grass ตั้งตามชื่อมาดาม Emela Marcos-อิเมลดา มาร์คอส (ภรรยา
ประธาธิบดี Marcos) ทีถ่ กู ประชาชนขับไล่ออกไปเกือบสามสิบปีแล้ว มาดามให้ปลูกเพราะ
เห็นว่าพื้นดินสกปรกไม่น่าดู ชาวบ้านเลยเรียกหญ้า (วัชพืช) อิเมลดาให้สะใจ (อาจเอาไว้
เดินเหยียบ)
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ตอนที่ 10
เรื่องปลูกต้นไม้ใบหญ้าตามค�ำสั่งผู้มีอ�ำนาจ หมดอ�ำนาจแล้ว ถูกชาวบ้านเรียกให้
สะใจ เมืองไทยก็มี
เมื่อห้าสิบปีก่อน เราเอาหญ้าที่คิดว่ามีเส้นใยยาวเข้ามาปลูก เพื่อจะท�ำกระดาษ
หวังจะเอามาผสมเส้นใยสั้นจากฟางข้าว ลดเส้นใยยาวจากต้นสนเมืองหนาวที่น�ำเข้าจาก
สแกนดิเนเวีย ผูม้ อี ำ� นาจขณะนัน้ คือนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตขิ จร ท่านผูห้ ญิงจงกล
ผู้เป็นภรรยามีคุณพ่อชื่อขุนจบกระบวนยุทธ เลยตั้งชื่อเอาใจนายก และภรรยานายก
ว่า ”หญ้าขจรจบ” “ขจร” มาจากนามสกุลนายก “จบ” มาจากพ่อตานายก ประจบได้แบบ
Two in one เก่งจริงๆ
หญ้านีข้ นึ้ เร็วแพร่กระจายมาก ดันพืชพืน้ เมืองออก ขยายเต็มแผ่นดินไทยหมด ใช้
ท�ำกระดาษก็ไม่ได้ วัวก็ไม่กิน ควายก็ไม่กิน ออกดอกบานลอยฟุ้งตามลมเข้าบ้าน สร้าง
ปัญหาขณะนี้อยู่ทุกที่ ชาวบ้านเลยตั้งชื่อใหม่ว่า “หญ้าคอมมิวนิสต์” สะใจไป

ตอนที่ 11
มินดาเนามีทงั้ คนฟิลปิ ปินส์และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ (indigenous, ethnic) ชาวฟิลปิ ปินส์
นับถือคริสต์ อิสลาม ชาติพันธุ์นับถือคริสต์และผีคล้ายชาติพันธุ์ในไทย
กลุ่มอิสลามมาพร้อมพ่อค้าอาหรับประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ศาสนาคริสต์
มากับสเปนเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 15 (ชาวโปรตุเกศเป็นยุโรปชาติแรกที่มาถึง
อยุธยาในไทย ก็ประมาณเวลานี้) กลุ่มฟิลิปปินส์ที่เป็นคริสต์จะอยู่ในที่ราบ อยู่ริมทะเล
ชาวมินดาเนาที่เป็นมุสลิม ต่อต้านรัฐบาลกลางเพื่อแยกดินแดน จึงอ้างว่าคริสเตียนเข้ามา
แย่งที่
เมื่ออิสลามเข้ามาถึงฟิลิปปินส์ กลุ่มชาติพันธุ์เดิมจะเคลื่อนที่ขึ้นที่สูง เหมือน
ชาติพันธุ์ ทางเหนือของไทยเช่นละว้า ลั้วะ ซึ่งเคยอยู่ในที่ราบภาคเหนือ เมื่อคนเหนือพูด
ภาษาตระกูลลาว-ไท (ไม่ใช่สัญชาติไทย) อพยพเข้ามา กลุ่มชาติพันธุ์ก็เคลื่อนไปอยู่บน
ดอย เช่นลั้วะที่ฮอด ดอยตุง น่าน
ประมาณพุทธศตวรรษ 16-18 คนเหนือพูดภาษาตระกูลลาว-ไท อพยพลงมาทาง
ใต้ จากจีนสิบสองปันนา กวางสี ผ่านลาว ข้ามแม่น�้ำโขงมา ผลักดันคนชาติพันธุ์เดิมใน
ประเทศไทยขึน้ ทีส่ งู อยูบ่ นดอย นิทานและประวัตศิ าสตร์เหนือของไทยพูดถึงคนชาติพนั ธุท์ ี่
อยู่เดิมในที่ราบแอ่งล�ำพูนเชียงใหม่ เช่น
: พระนางจามเทวีจากละโว้ (ลพบุรี) ไปแต่งงานกับกษัตริย์ลั้วะที่ล�ำพูนในพุทธ
ศตวรรษที่ 13
: พญาเม็งรายอพยพมาสร้างเชียงใหม่ในพุทธศตวรรษที่ 19 เวียงเก่าเชียงใหม่
เป็นเมืองลั้วะ
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ตอนที่ 12
เมือง General Santos ตั้งตามชื่อนายพลฟิลิปปินส์ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษ
สู้กับญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 (ถูกเอาเอาของแหลมเสียบตายและถูกตัดคอ) เมืองมี
สะพานปลาเป็นท่าขึน้ ปลาทูนา่ ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกแห่งหนึง่ ส่งขายญีป่ นุ่ ทีต่ ลาดปลาโตเกียว
ที่คนไทยไปดูกัน ปลาทูน่ายี่ห้อดังชื่อ Century Tuna ผมบอกว่าฟังชื่อแล้ว เก็บไว้นานเป็น
ร้อยปี ไม่นา่ กิน เหมือนชือ่ ไข่เยีย่ วม้า แปลจากภาษาอังกฤษแล้วไม่นา่ กิน (Thousand-year
egg ไข่พันปี) นอกจากนั้นเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของปาเกียว
ไปที่ส�ำนักงานการศึกษาของเขต เพื่อนฟิลิปปินส์ท�ำธงชาติไทยประดับทั้งรั้ว ทั้ง
สนาม ท�ำกันเอง เลยมีธงชาติไทยหลายแบบ เจ้าของประเทศไทยจ�ำธงชาติไทยบางธงของ
ตนเองไม่ได้ แต่เราก็ตื้นตันที่เขามีน�้ำใจ

เลี้ยงอาหารเช้ามโหฬาร คนฟิลิปปินส์กินข้าวเจ้า มีปลาแห้ง หมูแห้ง ไข่ต้ม
ไส้กรอก สแปม (เพื่อนร่วมทีมรุ่น Gen Y ไม่รู้จักสแปม ต้องอธิบายว่าสแปทและคอร์นบีฟ
เป็นของพิเศษอย่างไรเมื่อห้าสิบปีมาแล้ว) มีผลไม้เหมือนไทยทั้งมะม่วง แตงโม มะละกอ
สัปปะรดหวานมาก
มีผลไม้ตระกูลขนุนเรียก marang ลูกเท่าทุเรียน เปลือกแหลมเล็ก บิออกได้
เปลือกและเนื้อในแยกกัน ผมไม่เคยเห็นผลไม้นี้ ในไทย ในมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่ผม
เดินทางไปมากว่าสามสิบปีแล้ว
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ตอนที่ 13
จากการอ่านไลน์ คนไทยหลายคนอยากได้เมล็ด marang มาปลูก เพือ่ นฟิลปิ ปินส์
จะหาเมล็ด marang ให้ บอกว่าต้องเอาจากเกาะมินดาเนา เกาะลูซอนไม่ค่อยมี Dr.Gil
(SEARCA director) บอกว่า Marang is also called bread fruit in English. Related to
jack fruit. In the south, they use the unripe fruits as a kind of vegetable to include
in a native beef soup.
SEARCA ย่อมาจาก South East Asia Research Center on Agriculture ส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ที่ University of the Philippines ลอส บานยอส
ผมคิดว่าbread fruit คือต้นสาเก เสียอีก
หน้าตาลูก marangไม่น่าให้แป้งได้มาก ในหนังสือและภาพยนต์ The Mutiny on
the Bounty มีเค้าโครงจากการกบฏของลูกเรือ The Bounty ของอังกฤษเมื่อสองร้อยห้า
สิบปีมาแล้ว ขนต้น breadfruit จ�ำนวนมากจากเกาะ Tahiti ในทะเลใต้ของแปซิฟิค จะเอา
ไปปลูกที่อเมริกากลางเป็นอาหารส�ำหรับทาสของอังกฤษ breadfruit เป็นผลไม้ให้แป้ง
เหมาะกับการเดินทางทางทะเล
กัปตันเรือ The Bounty ชื่อกัปตัน Bligh เข้มงวดกับลูกเรือมาก ลงโทษลูกเรือให้
ขึ้นไปอยู่บนเสากระโดงเรือในเวลามีพายุ หรือเอาเชือกผูกแขนขาลูกเรือ เอาตัวลากครูด
ผ่านใต้ทอ้ งเรือในทะเล (เป็นการลงโทษของทหารเรืออังกฤษ ผูถ้ กู ลงโทษจะจมน�ำ้ ตายหรือ
ถูกเพรียงทีเ่ กาะใต้ทอ้ งเรือบาดเหวอะหวะ แขนขาขาด) รวมทัง้ ไม่ให้ใช้นำ�้ จืดบนเรือ เพราะ
จะใช้รดต้นสาเก ลูกเรือเลยกบฏ (โทษถึงตายในกองทัพเรืออังกฤษ) จับกัปตันลงเรือบถ
ปล่อยไปในทะเล
ส่วนลูกเรือหนีไปไกลมากไม่ให้กองทัพเรือหาพบ และไปตั้งหลักแหล่ง แต่งงาน
กับชาวทะเลใต้ มีลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้บนเกาะ Pitcairn
เรื่องนี้ท�ำเป็นภาพยนต์หลายรอบ ครั้งแรกปี 1932 Clark Gable เป็นพระเอก
(Fletcher Christian) เมือ่ ประมาณห้าสิบปี Marlon Brando เป็นพระเอก ล่าสุด Mel Gibson
นอกจากสาเกแล้ว พืชแป้งที่คนเดินเรือในแปซิฟิคใช้กินคือสาคู (sago) ภาคใต้
เรามีต้นสาคูมาก สมัยโบราณเวลาเรือมาหยุดในภาคใต้ของไทย มาเลเซีย หมู่เกาะ
อินโดนีเซีย จะซือ้ แป้งสาคู (คงเอาไปท�ำเป็นแผ่นและปิง้ กินเป็นอาหารหลัก) หุงข้าวบนเรือ
คงไม่สะดวก
ไลน์นี้มีแต่เรื่องที่baby boomer หรือแก่กว่าเข้าใจ เพราะพูดถึง Clark Gable,
Marlon Brando, ลูกสาเก ผมเลยต้องแจ้งผู้อ่านไลน์ที่เป็นกลุ่ม Gen X, Gen Y ให้รู้ว่า
สมัยโบราณพวก baby boomers อย่างผมมีสาเกเชื่อม ของเชื่อมกินร่วมสมัยกับมะตูม
เชื่อม เปลือกแตงโมเชื่อม เปลือกส้มโอเชื่อม สมัยนั้นเราไม่มีhamburger, pizza,
doughnut, diet Coke It is no longer around krub. The good old days!!
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ตอนที่ 14
จาก General Santos City เดินทางไปโรงเรียนออกไปนอกเมือง ต้องจอดรถรอ
ต�ำรวจทหารคุ้มกัน เพราะพื้นที่ที่ไป มีกลุ่มคอมมิวนิสต์ก่อความรุนแรง เป็นครั้งแรกที่ไป
ดูโรงเรียนทั้งไทยและต่างประเทศ ต้องมีทหารและต�ำรวจคุ้มกัน คงกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไป
จะเกิด international incidence
ระหว่างรอคนคุ้มกัน ได้เดินดูของที่ชาวบ้านซื้อใช้ หลายอย่างเหมือนชนบทไทย
สามสิบสี่สิบปีมาแล้วเช่น
: อาหารไก่ อาหารเสริมเลี้ยงควาย ฟิลิปปินส์ใช้ควายมาก บอกเพื่อนฟิลิปปินส์
ว่าควายไทยถูกแปรสภาพเป็นลูกชิน้ ไปหมดเมือ่ สามสิบปีมาแล้ว ควายหมดไป เราใช้ควาย
เหล็ก รถไถเดินตาม รถแทรกเตอร์แทน
: อุปกรณ์ท�ำนา ท�ำไร่ มีมีดพร้า นับสิบแบบ จอบ เสียม คราด หัวขูดมะพร้าว
: เตาถ่าน เตาเชิงกรานมีเชิงไว้ป้อนฟืนใส่เตา คนไทยในเมืองและคนรุ่นใหม่จะ
ไม่เคยเห็นเตาแบบนี้
: ของเล่นเด็กไทยสมัยก่อน (ก่อนยุคอีเลคทรอนิกส์เกมส์ คอมพิวเตอร์เกมส์) เช่น
ลูกข่าง ด้ามจับไม้ของหนังสติกยิงนก ยิงมะม่วง มีเส้นยางขายต่างหาก
: ตะเกียงน�้ำมันมะพร้าว มีไส้เชือกไว้จุดไฟ
มีของใช้แปลก เห็นตอนแรกคิดว่าเอาไว้ขดู มะพร้าว เป็นแผ่นเหล็กบาง แผ่นเหล็ก
กว้างประมาณหนึ่งนิ้ว ขดเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 1 คูณ 2 นิ้ว ตรึงกับด้ามจับเป็นไม้ พอดีก�ำ
มือ ขอบแผ่นเหล็ก ตัดเป็นซี่เล็กๆเหมือนหวี ถามคนขาย บอกว่าเป็น “comb” ลองทายดู
ว่าเอาไว้ท�ำอะไรครับ

ในรูปเห็นมีดพร้านับสิบชนิด ลูกข่าง ด้ามไม้หนังสติ้กยิงนก ตะเกียงน�้ำมันมะพร้าว เตาถ่าน
เตาเชิงกราน รูปสุดท้ายเห็นเครื่องมือที่เรียกว่า comb อยู่มุมบนขวาวางพิงผนัง
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ตะเกียงน�้ำมันมะพร้าวหลายแบบ มีไส้เชือกจุดไฟ

เตาธรรมดา (บน)
และเตาเชิงกราน (ล่าง)

ระหว่างเดินทาง มีทหารขีม่ อเตอร์ไซด์คมุ้ กัน (และมีตำ� รวจด้วย) ทีห่ มูบ่ า้ นมีเกือบ
ยี่สิบคน
ขับรถไปในชนบท บ้านเรือนปลูกด้วยไม้ไผ่และอิฐบล้อก ปลูกมะพร้าว (มากมาก)
ข้าวโพด กล้วย วิ่งตามถนนหินและดิน volcanic ash ขึ้นเขา ลงห้วย แกว่งซ้ายขวาไปมา
สะบัดขึ้นลงประมาณหนึ่งชั่วโมง ถึงโรงเรียน
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ตอนที่ 15
ครู PMCA ฟิลิปปินส์ชื่อ William Moraca อายุประมาณห้าสิบปี เป็นครูใหญ่
สอนที่โรงเรียนประถมศึกษา Datal Salvan ที่หมู่บ้านอยู่ในหุบเขา มีมะพร้าวเต็มไปหมด
โรงเรียนมีนกั เรียน 90+ คน ทัง้ หมดเป็นชาติพนั ธุ์ Blaan (บะ-ละ-อาน) เมือ่ ไปถึงนักเรียน
หญิงเต้นต้อนรับ นักเรียนชายเล่นดนตรีประกอบ ผู้หญิง แม่ลูกอ่อนหน้าเด็ก และเด็กมา
ดูแขกแปลกหน้ามากมาย

คุยกับครู Moraca ครูคนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่การศึกษาระดับ
อ�ำเภอ (barangay-บารังไก) ได้ขอ้ มูลทีเ่ หมือนกับกลุม่ ชาติพนั ธุท์ วั่ โลกรวมทัง้ ชาติพนั ธุใ์ น
ไทย โชคดีที่ได้ขอ้ มูลจากคนฟิลปิ ปินส์หลายคนที่ไปด้วย เพราะคนฟิลปิ ปินส์ที่ไม่ใช่ชาติพนั ธุ์
พูดอังกฤษได้เพราะถูกปกครองด้วยอเมริการ้อยกว่าปี สเปนขายฟิลิปปินส์ให้อเมริกา
(เข้าใจว่าสมัย Theodore Roosevelt) ที่เชื่อเรื่องอิสรภาพ เห็นว่าฟิลิปปินส์เป็นทาสสเปน
เลยซื้อไถ่ออกมา
ข้อมูลที่ได้มี
ก) ชาวบ้านอาชีพปลูกมะพร้าว ข้าวโพด
ข) เด็กผู้หญิงแต่งงานเร็วประมาณอายุ 12-13 ปี (จบป. 6) มีลูกเร็ว ครอบครัว
อยากได้ลกู เขยและมีลกู ให้เป็นแรงงานในไร่ในสวน และพ่อแม่ได้สนิ สอด (อย่างต�ำ 
่ 10,000
เปโซ เปโซละ 0.75 บาท และควาย หมู)
ค) สภาพหนีน้ อกระบบ ดอกเบีย้ ร้อยละ 5-10 ต่อเดือน อาจขึน้ ไปถึงร้อยละยีส่ บิ !!!
เป็นทุกข์ยากของคนฟิลิปปินส์
ง) ครูไม่มีบ้านพัก นอนกับพื้นโรงเรียนในห้องครูใหญ่ ผมเดินไปดูด้านหลังเห็นมี
ครัวเล็กๆ และห้องน�้ำ มีครูหญิง 5 คน ครูชาย 1 มาจากบ้านไกล กลับบ้านเสาร์อาทิตย์
ครูสพฐ.และกศน. ของไทยในถิ่นทุระกันดาร ยังมีที่พักคุ้มหัว
จ) เด็กได้ค่าอาหารกลางวันหัวละ 16 บาทต่อวัน (ของไทยยี่สิบบาท)
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ห้องครูใหญ่ใช้เป็นห้องรับแขก ห้องประชุม เป็นห้องนอนครูส�ำหรับครูสี่ห้าคน
ต้องนอนกับพื้น
ครู Moracaใช้ เ งิ น รางวั ล พระราชทานท� ำ ห้ อ งเรี ย นเด็ ก เล็ ก ท� ำ ห้ อ งสอน
คอมพิวเตอร์ ทาสีโรงเรียนทั้งสี่อาคารด้านในด้านนอก ทาสีเก้าอี้นักเรียน ติดม่านสีสวย
ซื้อชุดรับแขก ปลดหนี้ที่ครูกู้เงิน (ดอกเบี้ยโหด 5-10 % ต่อเดือน) มาปรับปรุงโรงเรียน
มีค�ำถามจากผู้อ่านไลน์ว่า ครูฟิลิปปินส์ฐานะอย่างไร มีหนี้มากหรือไม่
ผมตอบไปดังนี้
จากรายงานการศึกษาปี 2556 ของยูเนสโกส�ำหรับอาเซียนและเอเซียตะวันออก
ครู ไทยระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายทั้งสองระดับ มีเงินเดือ นสูงเป็น ที่สอง (คิด
Purchasing Power Parity-PPP) รองจากเกาหลี ส่วนรายได้ครูฟิลิปปินส์ (PPP) อยู่ที่
ประมาณ 60% ของครูไทย
เรารู้กันมานานว่าหลังการปฏิรูปการศึกษาปี 2542 สถานภาพทางการเงินของ
ครูไทยดีขึ้นมาก ทั้งเงินเดือนและค่าวิทยฐานะ (เงินค่าวิชาค่าต�ำแหน่ง)
แต่สังคมไทยเราและคนไทยเรา มอมเมากันไปมา คนไทยใช้เงินเกินตัวตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่
หาเงินเองไม่ได้
เด็กไทยไม่ถูกสอนให้รู้จักคุณค่าของเงิน
ในสังคมไทยทุกจังหวัด มองไปรอบตัวเห็นนักเรียนโรงเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย
กินกาแฟแก้วละ 40-50 บาทที่ขายในร้านกาแฟมียี่ห้อของไทยซึ่งตั้งในปั้มน�้ำมันนอกร้าน
สะดวกซื้อ (ส่วนในร้านสะดวกซื้อ ขายกาแฟแก้วละ 14 บาท)
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บางพวกก็กินกาแฟแก้วละ 150 บาท ที่ franchise จากอเมริกา
เงินหาไม่ได้เองแม้แต่บาทเดียว เงินพ่อแม่ทั้งนั้น หรือเงินกู้กยศ.กรอ.
รอบวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ มีแต่สถานทีอ่ โคจร ไปมาทัว่ โลกตะวันออก
ตะวันตกไม่เคยพบเห็น ผมพูดเสมอว่าเจ้าของสถานที่เหล่านี้หากินแบบไม่มีหิริโอตัปปะ
(ไม่รู้ว่าเข้าใจค�ำแปลหรือไม่) หากินกับการท�ำลายอนาคตประเทศ (น่าจะเข้าใจค�ำแปล)
รายงานศึกษาของสกว.เมื่อปีสองปีก่อนระบุว่า มีร้านเหล้าเฉลี่ยรอบมหาวิทยาลัยละ 160
แห่ง
เด็กไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อความไม่ดีความชั่วของสังคม พ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
ครับ ส่วนสถานที่อโคจร บ้านเมืองรับผิดชอบ

ตอนที่ 16
ครู Moraca พาไปดูโครงการ/เรื่องสามเรื่องที่น่าสนใจ
โครงการแรกเรียกการผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติ เอาสายไฟยาวร้อยเมตรขึงกลาง
แจ้ง เกิดการเหนีย่ วน�ำกระแสมาประจุแบตเตอรี่ใช้ในห้อง หลักการง่ายคืออาศัยการเหนีย่ ว
น�ำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก�ำลังสูงในอากาศ แต่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าค่าสูงเช่น
ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเป็นแสนโวลท์ ผมสงสัยเพราะกรณีนี้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในพื้นที่ไม่
ควรมีค่ามาก ไม่น่าได้กระแสมากอย่างที่บอกเป็นร้อยๆมิลลิแอมแปร์ แต่ก็ต้องได้กระแส
มากและได้ก�ำลังงานมากพอจึงประจุแบตเตอรี่ได้ ตนไทยเคยใชวิธีนี้ลักลอบผลิตไฟฟ้ามา
ใช้ในบ้านเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อน แต่ต้องท�ำใกล้สายไฟแรงสูง ถูกจับไปหลายรายแล้ว
น่าสนใจ ผมคิดว่าจะต้องหาคนมาศึกษาระบบ และวัดพารามิเตอร์ดู ถ้าดี จะเอา
ไปใช้ที่อื่นได้

รูปครู Moraca กับชาว Blaan และห้องเก็บของในโรงเรียนท�ำจากไม้ไผ่ สวยมาก
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รูปวงจรการผลิตไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน�ำในสายยาวร้อยเมตรกลางแจ้ง
และทหารต�ำรวจยุ่บยั่บไปหมดที่โรงเรียน

ตอนที่ 17
โครงการที่สองที่ครู Moraca ท�ำให้ชาวบ้าน เป็นการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำในหุบเขา
ให้ชาวบ้านใช้ ซึ่งปรกติชาวบ้านต้องเดินเป็นกิโลเมตร และแบกน�้ำขึ้นมาจากหุบเขา พูด
เป็นภาษาช่างว่าต้องยกน�้ำขึ้นสูง (หรือหัวน�้ำ) ประมาณ 70 เมตร
ได้เดินไปดูระบบในหุบเขา (ขนาดนัง่ รถยนต์ไป ยังต้องเดินไปกลับเป็นกิโลเมตร)
แต่อุปกรณ์อยู่ในกล่องที่ดินถล่มทับหมด เห็นแต่สายยางพีอียาวเป็นกิโลเมตร เป็นท่อส่ง
น�้ำมาให้ชาวบ้าน ไม่เห็นรูปถ่ายหรือพิมพ์เขียว แต่ฟังหลักการจะเป็นการใช้ล�ำเจ็ตน�้ำที่มี
แรงดันสูง ปั่นเครื่องก�ำเหนิดไฟฟ้าที่ใช้แม่เหล็กถาวร ผลิตไฟฟ้าไปปั้มน�้ำอีกทีหนึ่ง ท�ำให้
ยกน�้ำขึ้นที่สูงได้ หลักการท�ำงานน่าสนใจ ต้องหาคนมาศึกษาทางเทคนิคเหมือนโครงการ
แรกคือการผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติ
โครงการที่สาม ต้องลุยห้วยและลุยโคลนหุบเขาไปอีกหลายกิโลเมตร ครู
Moraca เอาน�ำ้ พุรอ้ นตามธรรมชาติทรี่ อ้ นจัด ลงเล่นน�ำ้ พุรอ้ นไม่ได้ มาผสมกับน�ำ้ เย็นตาม
ธรรมชาติให้เล่นได้ ท�ำให้เป็นที่ท่องเที่ยว ชาวบ้านมีรายได้
ครู Moraca นอกจากเป็นครูสอนหนังสือเด็กยากไร้ เป็นครูได้ชว่ ยชาวบ้านยากไร้
ในการพัฒนาด้วย ผมว่าครูเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดลใจ (inspiring) ได้มาก น่าทึ่งมาก
กรรมการPMCAที่ไปได้นั่งคุย ถามว่าท�ำไมจึงจมปลักอยู่ในที่ล�ำบากอย่างนี้ได้ และท�ำงาน
เกินหน้าที่ครูมาก
ค�ำตอบคือ “My heart is with the poor. If I do not help them, nobody is
coming to help”
“เงินรางวัลท�ำให้ครูเป็นมนุษย์ที่อิสระ (I am a free man)” ครูได้เอาเงินรางวัล
ส่วนหนึ่งมาใช้หนี้ดอกเบี้ยสูง ที่ครูกู้มาปรับปรุงโรงเรียน
ครูอยากเป็นวิศวกร แต่ครอบครัวยากจน เรียนได้แค่ช่างเทคนิค แล้วมาเป็นครู
ครู Moraca กลางวันสอนหนังสือเด็ก กลางคืนออกไปอยู่กับชาวบ้าน ท�ำงาน
พัฒนาชีวิตชาวบ้าน
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เดินดูห้องเรียน ไม่มีสื่อการสอนอะไร มีรูปวาดต่างๆตามฝาผนังที่ครูและเด็กท�ำ
เอง โรงเรียนไทยในที่กันดารมากๆ ยังมีอะไรมากกว่า
เดินไปดูครัว ใช้หนิ สามก้อนเป็นเตาหุงอาหาร เด็กนัง่ กินทีแ่ คร่ไม้ไผ่ ได้บรรยากาศ
แต่กค็ อ่ นข้าง primitive เด็กนักเรียนเอาน้องเล็กทีบ่ า้ นมากินกลางวันทีโ่ รงเรียนด้วย เพราะ
น้องอยู่บ้านไม่มีอะไรกิน หรือแบ่งของกินกลับไปบ้าน เอาให้แม่ให้น้อง
ผมไปถิ่นทุระกันดารที่อมก๋อยหรือน่าน ก็ยังพบสภาพเช่นนี้ นักเรียนเอาอาหาร
กลับบ้านให้แม่ให้น้อง ขณะนี้มีหนึ่งโรงเรียนในน่าน มีอาจารย์มจธ.หนึ่งท่านก�ำลังทดลอง
ให้โรงเรียนผลิตอาหารร่วมกับผู้ปกครองและเด็ก ให้เอาอาหารกลับบ้านได้เพราะยัง
อดอยาก โดยเฉพาะหน้าแล้ง ชาวบ้านเก็บของกินไม่ได้ ไม่นา่ เชือ่ ว่ายังมีพนื้ ทีแ่ บบนี้ในไทย
ทั้งๆที่ไทยประกาศว่าจะเป็น Kitchen of the World หรือ World Foods Basket
ติดกับโรงเรียนประถมของครู Moraca มีโรงเรียนมัธยมมีถึงชั้น ม.3 ช่วยให้เด็ก
ผู้หญิงเรียนต่อ ไม่ต้องออกไปแต่งงานเมื่ออายุ12-13 ปี ซื้อเวลาให้เด็กผู้หญิงจ�ำนวนหนึ่ง
ได้อีกสามปี
โรงเรียนมัธยมนี้มีที่พักเด็กบ้านไกล(เหมือนโรงเรียนสพฐ. บนดอยที่เห็นนับร้อย
แห่งในเมืองไทย) เด็กต้องพักค้างทีโ่ รงเรียน กลับบ้านทุกวันไม่ได้เพราะอยูบ่ นเขา โรงเรียน
มัธยมแห่งนี้ไม่ได้เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน ต้องช่วยตัวเอง ส่วนเด็กบ้านไกลก็ต้อง
ช่วยตัวเองสามมื้อเอง ครูใหญ่บอกว่าขอชาวบ้านเอาเท่าที่ได้
เด็กสพฐ.เราได้เงินอาหารกลางวันหนึ่งมือ เอามาเฉลี่ยสามมื้อเช่นกัน แถมเพิ่ม
วันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่มีค่าอาหาร ครูสพฐ.จ�ำนวนมากต้องออกไปขอ (ทาน) อาหารเพื่อให้
เด็กอยู่ได้ เรียนได้ ขอที่นอน ขอมุ้ง ขอผ้าห่ม ขอวัสดุก่อสร้างมาท�ำที่พักชั่วคราว ผมชื่น
ชมครูสพฐ.เหล่านีจ้ ริงๆ (รวมทัง้ ครูศศช. และตชด. ในทีถ่ นิ่ ทุระกันดารด้วย) ระบบราชการ
เริม่ เข้ามาช่วยเรือ่ งทีพ่ กั อาหารการกินได้เพิม่ ขึน้ ในสีห่ า้ ปีหลัง แต่กย็ งั ต้องออกแรงอีกมาก
ในพืน้ ทีย่ ากล�ำบากหลายแห่ง ถ้าครูไทยยังต้องปากกัดตีนถีบให้เด็กอยูไ่ ด้มาเรียน
ได้ เด็กได้ learning outcome ที่เป็น life/social/survival skills น่าจะเข้าท่ามากกว่า
academic achievement ได้คะแนนโอเนทสูง ผมมีความเห็นอย่างนี้
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รูปรถติดก้อนหินในห้วยขณะไปดูโครงการ ทหารต้องลงเอาไม้งัด
เดินลงไปตามไหล่เขาเพื่อดูโครงการ

รูปข้าวโพดที่ปลูกในหุบเขา

นังรถ ATV ที่ครู Moraca ซื้อ

เข้าพื้นที่แล้วจึงเห็นว่ามอเตอร์ไซด์ไปยากมากในหลายที่ เพราะติดโคลนบน (สิ่ง
ที่เรียกว่า) ถนน หรือลงล�ำธารก็ติดหิน เดินอาจจะดีกว่า แต่ก็ไกล ถ้าไม่มีรถขับสี่ล้อ ใช้
ATV เป็นทางเลือกที่ถูกกว่ามาก
ในรูปผมนัง่ ATV ครัง้ แรกในชีวติ ครู Morraca ขับโชว์ในสนามหน้าโรงเรียน ตอน
เลี้ยวยูเทิร์นวงแคบรถเอียงเกือบเทกระจาด ต่อหน้าคนเกือบร้อยคน ครู Moraca คงไม่
เคยขับรถซิ่งแบบนี้

ตอนที่ 18
ออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา 1800 ซึ่งเป็นเวลาห้ามเข้าพื้นที่อันตรายนั้น
ตอนเย็น ผู้อ�ำนวยการเขตเลี้ยงอาหารเย็น เป็นอาหารทะเล ที่แปลกไปคือปลา
ทูน่าปิ้ง (General Santos City เป็นท่าขึ้นปลาทูท่าที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์) และของ
ทะเล (ปู กุง้ หอย) ต้มกระทิ ไม่มเี ครือ่ งเทศเลย เหมือนซดกระทิกลิน่ ทะเล แกงกระทิของ
ไทยเรา ถ้าใส่ข่าตะไคร้บีบมะนาวก็เป็นต้มข่า เอาน�้ำพริกเผาใส่ ก็เป็นต้มย�ำน�้ำข้น มะนาว
ฟิลิปปินส์ (calamansi หรือส้มจี้ด)บีบสิบลูกก็ไม่เปรี้ยว
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ค�ำถามจากไลน์
ค�ำถาม: อาหารฟิลปิ ปินส์รสชาติเป็นอย่างไรครับอาจารย์..เหมือนอาหารไทยหรือ
เปล่าครับผม
ค�ำตอบ: จืดส�ำหรับลิ้นไทยครับ เรามีเครื่องเทศมากกว่า รสชาดจัดกว่าทั้งเปรี้ยว
หวาน เค็ม เผ็ด

ตอนที่ 19
ก่อนออกจากพื้นที่ ไปที่โรงเรียน/หมู่บ้าน Klo Lang ซึ่งเป็นที่ครู Moraca เคย
ท�ำงานเป็นครูใหญ่กอ่ นไปเป็นครูใหญ่โรงเรียน Datal Saval หมูบ่ า้ นนีอ้ ยูบ่ นสันเขาสูง เวลา
พายุเข้าคงน่ากลัวเพราะไม่มีภูเขาบัง เป็นหมู่บ้านชาติพันธุ์ Blaan เหมือนบ้าน Datal
Salvan (ที่อยู่ในร่องเขา สวยคนละแบบ) ทั้งสองหมู่บ้านมีร่องรอยของความแห้งแล้งจาก
เอลนิโน ต้นไผ่ตายมากมาย เหมือนที่เห็นในอมก๋อยเมื่อเดือนพฤษภาคม แม้แต่มะพร้างก็
ใบเกรียมแห้งมาก คนฟิลิปปินส์บอกว่าปีที่แล้วไม่มีฝนแปดเดือน เท่าที่สังเกตปีหนึ่งจะมี
ไต้ฝุ่นเข้าฟิลิปปินส์สิบกว่าลูก ปีที่แล้วมีสองลูก
บ้าน Klo Langปลูกด้วยไม้ไผ่สวยทั้งหมู่บ้าน ตามรูปที่ส่งไปแล้ว ที่โรงเรียนมีชาว
บ้านออกมาดูสามสิบสีส่ บิ คน ยืนตัง้ กลุม่ เรียบร้อยเหมือนเตรียมถ่ายรูปหมู่ (ถึงเวลาถ่ายรูป
เราก็เอาตัวไปแทรก ไม่ต้องบอกให้ชาวบ้านจัดกลุ่มถ่ายรูป) ในหมู่บ้าน ชาว Blaanก็เกาะ
รัว้ ดูชาวไทยตลอดเส้นทาง บ้านนีค้ รู Moracaเอาแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า ใช้เปิดทีวีให้ทกุ
คนดูที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เป็นสถานที่เดียวที่ชาวบ้านได้รู้ข่าวโลกภายนอก ครู Moraca เก่ง
จริงๆ
ทั้งหมู่บ้านมีไฟฟ้าบ้านเดียว ทีวีเครื่องเดียว ถามภรรยาผู้น�ำหมู่บ้านว่ามีคนมาดู
ทีวกี คี่ น แม่บา้ นบอกว่าสีส่ บิ ห้าสิบคน คนดูอยูท่ งั้ ในบ้านและมุงดูนอกบ้านมองผ่านหน้าต่าง
ประตูบ้านเข้าไป เหมือนที่บ้านชาวปะกากะยอที่อมก๋อยที่คนมาดูทีวีที่บ้านที่มี ในหมู่บ้าน
ถามแม่บ้านภรรยาผู้น�ำหมู่บ้านว่า ถ้าจะนอน แต่คนดูโทรทัศน์อยู่เต็มบ้านจะท�ำอย่างไร
แกหัวเราะแหะๆ เพราะคงท�ำอะไรไม่ได้ ตอนเปิดดูเห็นมีรายการสัตว์โลก เด็กชอบมาก
มาดูกันเต็มบ้าน คงสร้างจินตนาการได้ดีพอสมควร ไม่รู้ว่า soap opera ชาว Blaan จะ
ชอบดูหรือไม่ ไม่มีเวลาถาม
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บ้านสร้างจากไผ่

หมู่บ้านนี้(และหมู่บ้านอื่น) ปลูกมะพร้าวมากมาย เด็กเล่นกับกองมะพร้าว
แขกเลยได้กินน�้ำมะพร้าวและ มะพร้าวอ่อน กลิ่นและรสไม่จัดเหมือนของไทย

ชาวBlaan มุงดูชาวไทย เตรียมพร้อมถ่ายรูป

ทีวีเครื่องเดียวของหมู่บ้าน

ผู้เข้าชมฟรีทั้งอยู่ในบ้าน และปีนดูผ่านหน้าต่าง
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ตอนที่ 20
วันพฤหัสบดี 30 มิถุนายนและศุกร์ 1 กรฎาคม

ไปดูสะพานปลาทูน่าของ General Santos City ช่วงออกไปตอนเช้า สวนทาง
จราจรวิ่งเข้าเมือง รถจักรยานยนต์สามล้อรับจ้างมากมาย มีหลายสไตล์ นั่งได้หนึ่งคนถึง
สี่ห้าคนแล้วแต่ขนาดห้องผู้โดยสาร ถามคนฟิลิปปินส์ว่ามีชื่อเรียกพิเศษหรือไม่ (เช่น
รถเมลล์เล็ก ฟิลปิ ปินส์เรียก jeepney) เขาบอกว่าเรียกสามล้อ (tricycle) เฉยๆ รถวิง่ ผ่าน
หน้าบ้านเกิดของปาเกียว

สามล้อฟิลิปปินส์ หลากสี หลายขนาด ห้องผู้โดยสารมีตั้งแต่หนึ่งคนถึงสี่คน
(เห็นมากกว่านั้นก็มี ถ้าอัดก้นได้) จริงๆ แล้วเป็นมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง
ไม่ใช่สามล้อแบบตุ๊กๆบ้านเรา ไม่น่าเสถียรนักดูจากการวางล้อพ่วง

สะพานปลาทูน่ามีเรือมาขึ้น ดูโปสเตอร์ที่ติดให้ความรู้ เห็นว่าปลาทูน่ามีถึงสี่
genus สิบ species มีชื่อไทยแปดชนิด ไทยเราเรียกว่าปลาทูน่าและปลาโอ ปลาโอคงเป็น
ประเภททีค่ นไทยจับกินได้ในทะเลน�ำ้ ตืน้ ของไทย ตัวไม่โต คนไทยรูจ้ กั ปลาโอ ส่วนปลาทูนา่
เราน�ำเข้ามาท�ำปลากระป๋อง ปลาทูนา่ ทีส่ ะพานปลาขนาด 20-30 กิโลกรัม คนแบกได้ สถิติ
ที่แสดงบอกว่าปลาทูน่าตัวใหญ่ที่สุดและขึ้นที่ท่านี้ หนัก 25 ตัน !!
ที่สะพานปลา จับปลาทูน่ามา เรียงกันห้าถึงสิบตัว เป็นกองๆ กองละชนิด ดูแล้ว
มีสองชนิด ผิวเทาอ่อนและผิวด�ำ ผู้ซื้อเอาท่อเหล็กแหลมกลวงขนาดเล็ก แทงปลาและสุ่ม
เนื้อปลาขึ้นมาดูเพื่อตกลงราคา ประมูลเป็นกลุ่มก็มี ซื้อเดี่ยวก็มี ซื้อปลาแล้วเห็นจัดการ
สองแบบ แบบแรกบรรจุกล่องกระดาษขนาดใหญ่ยาวประมาณหนึง่ เมตร (คงเอาไปแช่แข็ง
ส่งต่อไปไกล) หรือแบบที่สอง ใส่ถังพลาสติกขนาดใหญ่ประมาณห้าคิวพร้อมน�้ำแข็ง
คงส่งต่อในประเทศ ปลาตัวใหญ่ทราบว่าส่งไปตลาดปลาโตเกียวที่เราไปดูกัน
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รูปปลาทูน่าเรียงแถว รอการประมูลหรือเลือกซื้อ รูปขวาแถวที่สอง มีคนถามว่าอะไร
ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไข่หรือตับไต (เอาไปท�ำน�้ำมันตับปลา??)

รูปการแช่ปลาในถังน�้ำแข็งใหญ่ คงขนส่งไปไกล

ประกาศนียบัตรปลาทูน่า
หนัก 25 ตัน
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โปสเตอร์ปลาทูน่าและปลาโอ รวมแปด genus
สิบ species แสดงชื่อฟิลิปปินส์ ชื่อไทย ชื่อเวียตนาม

วิ่งผ่านแถวบ้านเกิดปาเกียว
ชานเมือง General Santos City
เขตเลือกตั้งปาเกียวอยู่นอกเมืองออกไป

ร้านขายผลไม้ริมถนน เห็นมะม่วง ส้ม กล้วย ลางสาด แตงโม marang
สัปปะรด มะพร้าวติดเปลือก มะพร้าวปอกะลาออก
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ตอนที่ 21
มีค�ำถามจากผู้อ่านไลน์ว่าท�ำไมฟิลิปปินส์จึงไปได้ช้า
ผมมีความเห็นดังนี้
1) เทคโนโลยีและความเจริญเป็นของคนรวย คนมีอ�ำนาจเท่านั้น ทั้งเงินทอง ทั้ง
อ�ำนาจการเมือง (เป็นประธานาธิบดี วุฒิสมาชิก สส. องค์กรปกครองท้องถิ่น) มีอ�ำนาจ
ตุลาการ มีที่ดินมหาศาล มีธุรกิจอุตสาหกรรม อ�ำนาจและความมั่งคั่งอยู่ในมือมาเป็น
ร้อยปี ปฏิรูปไม่ได้เพราะกลุ่มนี้ขวางหมด
2) คนมีมาก คนจนมีมากตามข้อมูลธนาคารโลก คนที่อยู่ในpoverty line มี 26%
(คนไทยเข้าใจว่า 6-7%) พลเมืองเพิ่งเกินหนึ่งร้อยล้านคน ยังเกิดมาก ศาสนาไม่สนับสนุน
คุมก�ำเหนิดที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ
3) พื้นที่กระจัดกระจาย มีคนอยู่เป็นพันๆ เกาะ ชาติพันธุ์หลากหลาย ติดต่อยาก
ท�ำให้กา้ วข้ามวัฒนธรรมยากและทางกายภาพยาก ส่งความเจริญยาก จ�ำกัดด้วยถนน เรือ
4) โทรคมนาคมไม่ดีเท่าอินโดนีเซียที่เป็นเกาะเหมือนกัน อินโดนีเซียลงทุนสร้าง
เทคโนโลยีเองทัง้ ดาวเทียมโทรคมนาคม (เช่น ดาวเทียม Palapa ที่ไทยเคยเช่าช่องสัญญา
นเมื่อยี่สิบปีก่อน) สถานีรับส่งสัญญานดาวเทียมภาคพื้นดิน (Satellite earth station)
เครื่องบิน (ไทยซื้อมาใช้ทางการเกษตร)
ผมเคยไปดูสถาบันวิจยั ภาครัฐในอินโดนีเซียด้านอุปกรณ์โทรคมนาคมเมือ่ 20-30
ปีมาแล้ว ท�ำได้หลายอย่าง เทคโนโลยีทันสมัยมาก เมื่อประมาณ 25 ปีมาแล้ว ท�ำวงจร
โทรคมนาคมใช้ชนิ้ ส่วนไฮบริดจ์อเี ลคทรอนิกส์และวงจรรวม สถานีรบั ส่งสัญญานดาวเทียม
ภาคพื้นดินท�ำได้เองทุกชิ้น เหลือเชื่อมาก
สมัยนั้นไทยก็เก่ง ซื้อทุกชิ้นเหมือนกัน เหลือเชื่อมาก (อีกแบบหนึ่ง)
5) ฟิลิปปินส์เจออ�ำนาจตระกูลอภิมหารวยมานับร้อยปีต่อเนื่อง พบเผด็จการและ
คอรัปชัน่ โดยมาร์กอสประมาณยีส่ บิ ปีชว่ งทศวรรษ 1970-1980 เลยทรุดอีก ตามด้วยตระกูล
มหาอ�ำนาจต่อจนปัจจุบัน เลยไปไม่ถึงไหน รายได้ต่อหัวอยู่ที่หนึ่งในสามของไทย
ตระกูลอภิมหารวยมหาอ�ำนาจ แต่งงานกันเอง สู้กันเอง ฆ่ากันเอง ร่วมมือกันเอง ฯ เช่น
: ตระกูล Aquino-Cojuanco มีประธานาธิบดีคนแม่ (Maria Corazon-Cory)
และประธานาธิบดีคนลูก (Benigno Simeon-Noynoy) ที่เพิ่งพ้นต�ำแหน่งไป พ่อวุฒิสมาชิก Banigno Simeon-Ninoy ถูกยิงตายคาบันไดเครื่องบินขณะลงจากเครื่องบิน
ทีส่ นามบินมะนิลา ตอนบินกลับจากอเมริกาจะมาลงเลือกตัง้ สูก้ บั Marcos พูดกันว่าถูกญาติ
ในตระกูลมหาอ�ำนาจ Cojuanco จ้างคนฆ่า ตระกูลนี้มีที่ดินแปลงหมื่นๆไร่ (hacienda) ที่
เคยพูดถึงมาแล้ว ท�ำไร่อ้อย นอกเหนือจากธุรกิจต่างๆ
: ตระกูล Zobel-Ayala กลุม่ หลังเป็นเจ้าของเบียร์แซนมิเกลทีเ่ ลือ่ งชือ่ (แต่จนี เพิง่
ซื้อไป) ที่ดินย่าน Makati กลางมะนิลา เหมือนทั้งถนนสีลมขยายออกไปสองข้างนับเป็น
พันเมตร
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: ตระกูล Ejertico-Estrada มีคนหลุดไปเป็นดาราหนังและเป็นประธานาธิบดี
ติดคุก
: ตระกูล Aretena-Roxas
: ตระกูลPoe
เป็นต้น ในกลุม่ มหาอ�ำนาจมหาเศรษฐีสบิ ตระกูล อ่านเรือ่ งแล้ว สนุกกว่านวนิยาย
มาก เหนือว่าเรื่องนิทาน รวมทั้งรันทดใจแทนคนฟิลิปปินส์ด้วย

ตอนที่ 22
ภาระกิจสุดท้ายในฟิลิปปินส์ ไปบรรยายที่ Asian Institute of Management
-AIM ในมะนิลา AIM เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเหมือน AIT แต่เป็นองค์กรเอกชน ตัง้ ในปี 1968
หลังAIT สิบปี โดยการขับเคลื่อนของอเมริกาผ่าน Harvard Business School และ Ford
Foundation อเมริกามีอิทธิพลและเครือข่ายในฟิลิปปินส์เพราะการเคยปกครองมาร้อย
กว่าปี (Theodore Roosevelt) ซิ้อมาจากสเปน, strategic location และมีฐานทัพ, และ
ธุรกิจการค้า
AIM มีสองวิทยาลัยทาง business และทาง development management ผูเ้ ชิญ
มาบรรยายคือ Dr. Juan Miguel Luz คณบดีวิทยาลัย Stephen Zuellig School of
Development Management
Dr.Luz เป็นข้าราชการประจ�ำชนิดtechnocrat ทีข่ นึ้ ไปเป็นรัฐมนตรี เพราะนักการ
เมืองต้องการตัวช่วยมืออาชีพ เคยเป็นรัฐมนตรีดา้ นคลัง และรัฐมนตรีดา้ นการศึกษา ตอน
ดูการคลัง Dr. Luz จัดการกับพวกloan sharks เจ้าหนีน้ อกระบบดอกเบีย้ 5-10% (และบาง
คนถึง20% ต่อเดือน) ตามที่ครู Moracaเล่าว่าทุกข์ที่มหาศาลหนึ่งของคนจนฟิลิปปินส์คือ
หนี้นอกระบบ Dr. Luz ตอนดูการศึกษา ปฏิเสธเช้คที่ประธานาธิบดี Arroyo เอามาฟอก
ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ จน Dr. Luz ถูกปลด แต่ไล่ออกไม่ได้เพราะเป็นข้าราชการ
ส่วนArroyoยังติดคุกอยู่
แสดงว่าในฟิลิปปินส์ก็มีคนดี(และไม่ดี)เหมือนกับที่อื่น เหมือนกันทุกสังคม

ตอนที่23
Dr. Luz ขอให้พูดเรื่องการพัฒนาชนบทให้อาจารย์และนักเรียนบัณฑิตศึกษาของ
AIM ฟัง และให้คนนอกลงทะเบียนมาฟังด้วย มีคนฟังประมาณร้อยคนเต็มห้องเล้คเชอร์
ผมใช้หัวข้อบรรยาย “Reflections on Rural Development : From Royal
Patronage to Social Enterprises and Community Driven Efforts” กล่าวโดยสรุป
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: การพัฒนาชนบทไทยเริ่มจริงจังหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงน�ำ
: รัฐส่วนกลาง พัฒนาชนบทแบบบูรณาการไม่ได้ เพราะท�ำงานแยกกระทรวง
ท�ำงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มอง supply chain
: รัฐเก่งการสร้างโครงสร้างกายภาพ รัฐไม่สามารถสร้างโครงสร้างการผลิตการ
จ้างงานถาวรในชนบทได้ ปล่อยให้กลไกตลาดดูโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานถาวร
ชนบทชายขอบคนขายชอบหลายที่จึงถูกทิ้ง กลไกตลาดไม่ท�ำงาน
: การศึกษาไทยตลอดเส้นทาง ทั้งพื้นฐาน-อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ไม่ rural
friendly แต่ urban friendly การศึกษาเน้น academic outcome ไม่ใช่ Life/work/rural
outcome คนชนบท
ผมได้ยกเป็นตัวอย่าง
: โครงการ Royal Patronage คือ โครงการหลวง โรงงานหลวง โครงกา
รดอยตุง ที่มีอายุ 20-50 กว่าปี
: การเข้ามาร่วมการพัฒนาชนบทของภาคเอกชน ประมาณสามสิบปีที่แล้ว เช่น
สมาคมพัฒนาประชากร-PDA ของคุณมีชัย วีระไวทยะ ผ่านการตั้ง TBIRD (Thailand
Business Initiatives in Rural Development) และพัฒนาต่อมาเป็น CSR model ของ
บริษัทเอกชน
: การเกิดของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprises) และวิสาหกิจหมู่บ้าน
นับแสนแห่ง โดยปราชญ์ชาวบ้าน การรวมตัวชาวบ้าน ธกส. องค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัย ฯ
ผมได้พูดถึงบทเรียนปราชญ์ชาวบ้านเรื่องบันไดสามขั้น 1) ปลูกสิ่งที่กินที่ใช้ กิน
และใช้สิ่งที่ปลูก เหลือแล้วจึงขาย 2) รวมตัวกัน 3) ท�ำธุรกิจ ถ้ากระโดดข้ามเพราะอยาก
รวย ไม่เกิดการเรียนรู้ พึ่งกลไกตลาดที่ตนเองคุม supply chain ไม่ได้ เจ้งทุกราย โดย
เฉพาะเกษตรกรทีป่ ลูกพืชเชิงเดีย่ ว สามสิบสีส่ บิ ปีมาแล้ว สร้างเกษตรกรล้มละลายนับล้าน
ครอบครัว หรือโอทอปจ�ำนวนมากเจ้งสิบกว่าปีมาแล้ว
เสร็จกลไกตลาด ปลาใหญ่กินปลาเล็ก ปลาฉลาดกินปลาไม่ฉลาด
ได้อาศัยงานที่เคยพูดหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการประชุม
วิชาการไทยจีนเมื่อห้าหกปีก่อน เอามาปรับข้อมูลให้ทันสมัย และเพิ่มพัฒนาการให้ทัน
ปัจจุบนั ตอนทีเ่ ขียนบทความนัน้ มีตวั ช่วยมหากาฬสามท่านจากพระจอมเกล้าธนบุรีในการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและคนเกี่ยวข้องทั้งมูลนิธิโครงการหลวง, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง,
PDA, ธกส., สวทช., วิสาหกิจชุมชน ตัวช่วยมหากาฬสามท่านคืออาจารย์เจริญชัย
โขมภัสตราภรณ์ อาจารย์สันติ เจริญพรวัฒนา อาจารย์ไพศาล สนธิกร
Dr. Luz ถามผมว่า sustainable development-SD กับ social enterprises-SE
ขัดกันหรือไม่
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ผมว่าแนวคิดSD ต้องมาก่อนการท�ำSE จึงจะยั่งยืน บันไดสามขั้นของปราชญ์ชาว
บ้านไทยกระโดดข้ามไม่ได้ เพราะคนท�ำไม่มีการเรียนรู้ การพัฒนาชนบทนั้น Learning is
the key. There is no shortcut.
SE และ Community Enterprises ชาวบ้านเป็นเจ้าของงาน เป็นเจ้าของโจทย์
เจ้าของเงิน เป็นคนลงมือท�ำ 
CSR ชาวบ้านไม่ใช่เจ้าของงาน ไม่ใช่เจ้าของเงิน ท�ำแล้วคนลงเงินดูสวยงาม ชาว
บ้านได้ mixed result

ถ่ายรูปกับ Dr. Luz อดีตรัฐมนตรีด้านการคลังและด้านการศึกษาฟิลิปปินส์ เป็น Dean, Stephen
Zuellig School of Development Management, AIM และรูประหว่างบรรยาย

ให้อีเมลล์แอดเดรสบนกระดาน (กระดานสะอาดจริงๆ ไม่รู้ว่าท�ำได้อย่างไร)
มีกลุ่มเยาวชนคาทอลิกเอเซียมาฟัง ขอให้ช่วยติดต่อได้มาท�ำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ที่ท�ำเนียบฯ พณเอกอัครราชทูตกรุงมะนิลา
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หลังจากการบรรยายที่ AIM ฯพณ เอกอัครราชฑูตไทย ธนาธิป อุปัติศฤงค์
เชิญไปรับประทานอาหารทีท่ ำ� เนียบ ให้ขอ้ มูลมูลนิธฯิ และมีประเด็นทีป่ รึกษาฯพณ เอกอัคร
ราชฑูต ดังนี้
: พิจารณาเชิญครูที่ ได้รับพระราชทานรางวัล เป็นแขกในกิจกรรมสังคมของ
สถานฑูตไทย
: การท�ำงานร่วมกันระหว่างครูรางวัล PMCA กับครูในโรงเรียนที่ ได้รับพระ
ราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพราชสุดาฯโรงเรียนอื่นในฟิลิปปินส์
: การลงทุนของบริษัทไทยในฟิลิปปินส์
: การสนับสนุนของบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจต่างประเทศ เพื่อติดตามและ
สนับสนุนการท�ำงานของครูรางวัล PMCA ในประเทศนั้นๆ ร่วมกับมูลนิธิฯ สถานเอกอัคร
ราชฑูต กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้น
การไปพบเอกอัครราชฑูตไทย เป็นภาระกิจสุดท้ายของทีมในฟิลิปปินส์
ผมมาเขียนบันทึกเดินทางต่อได้จบทีเ่ มืองไทย เพราะเข้าโรงพยาบาล ท�ำให้มเี วลา
พรุง่ นี้ (5 กรกฎาคม 2559) จะออกจากโรงพยาบาล อยูโ่ รงพยาบาลให้หมอรักษากาย ส่วน
สมองและใจ ผมดูเอง
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สาธารณรัฐ
แหงสหภาพ
เมียนมาร

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การเดินทางไปพบ

Yee Mon Soe
และ
ครูคำสรอย วงสัมพัน
ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ตอนที่หนึ่ง
ครูยีได้ทุนพระราชทานมาเรียนปริญญาโทที่ม.มหิดล มาถึงไทยเมื่อกลางเดือน
สิงหาคม ได้นัดพบครูยีก่อนไปพม่าเพื่อหาข้อมูลและคุยกันล่วงหน้าเกี่ยวกับงาน แต่ครูยี
พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เราก็พูดพม่าไม่ได้ เลยไม่ได้ข้อมูลเท่าใด
ก่อนเดินทางไปพม่าหนึง่ วัน ได้ประชุมกับท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
ท่านแจกพระราชด�ำรัสพระเจ้าอยู่หัวห้าสิบกว่าปีมาแล้ว เรื่องการศึกษา การอบรม ลึกซึ้ง
มาก ต้องขอเผยแพร่ต่อ
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ครูยี มอน โซ (Yee Mon Soe)
(30-31 สิงหาคม 2559)

อายุ 34 ปี ครูระดับอาวุโส (Senior Teacher) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) หล่าย ทาร์ ยา,
ย่างกุ้ง ได้รับรางวัลครูสอนดี (Good Teaching Reward) เป็นก�ำลังส�ำคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน เป็นครูที่ ได้รับการยกย่องเชิดชูสูงสุดจากนักเรียนใน
โรงเรียน

ท่านองคมนตรีมีอรรถาธิบายว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ค�ำว่าการศึกษาส�ำหรับ
ประชาชน เพราะต้องมีการศึกษาส�ำหรับเด็กนักเรียน ประชาชน ผูใ้ หญ่ มีการศึกษาส�ำหรับ
ทุกคน ทุกวัยบ้านเมืองจึงจะเจริญ
สภาพปัจจุบนั เราสนใจและจัดแต่การศึกษาให้คนวัยเรียน เริม่ ประถมอายุหกขวบ
เรียนประถมหกปี มัธยมหกปี ตามกฏหมายออกไปท�ำงานได้ถ้าอายุ 15 หรือจบม.3 ถ้า
เรียนต่อทางอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็จบอายุ 18-22
คนออกไปท�ำงานสี่สิบห้าสิบปี โลกเปลี่ยน งานเปลี่ยน เทคโนโลยีเปลี่ยน คน
ท�ำงานของเราขาดการพัฒนาต่อเนือ่ ง คนท�ำงานไทยจึงไม่ทนั สมัย สมรรถนะตก ผลิตภาพ
ตก
เราไม่สนใจจัดการศึกษาและพัฒนาคนท�ำงาน ทัง้ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมุง่ แต่
คนวัยเรียน ถ้าคนวัยท�ำงานกลับมาเรียน ก็หมายถึงเรียนเอาวุฒิสูงขึ้น เป็นการพัฒนา
วิชาการ ในขณะที่การพัฒนาก�ำลังงานต้องการพัฒนาวิชาชีพ
เมื่อไปเยี่ยมครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ไปพบผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวง ศึกษาธิการประเทศต่างๆ เขาพูดว่าการศึกษาเป็นการสร้างก�ำลังคนเพือ่ การผลิต
ทางเศรษฐกิจ(economic work force) การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพ
หันกลับมามามองบ้านเรา ในขณะที่กระบวนทัศน์การศึกษาของไทยเรา ยังเน้นการให้
ความรู้

รวมเรือ่ งจากไลน์เล่มนี้ เป็นเล่มทีส่ าม เล่มแรกเป็นการไปฟิลปิ ปินส์ (28 มิถนุ ายน-1 กรกฎาคม 2559)
เล่มที่สองไปบรูไน (9-10 สิงหาคม 2559) และเขมร (11-12 สิงหาคม 2559) ทีมรางวัลมูลนิธิสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีที่ไปมี ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ ดร.สันติ
เจริญพรพัฒนา และผม สาระและรูปในไลน์มาจากเราทั้งห้าคน
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นอกจากนั้นระบบการศึกษาไทย ยังลืมผู้สูงวัยที่ต้องมีชีวิตอีกหลายสิบปีหลัง
เกษียณหกสิบปี ยังมีก�ำลัง พลังสมอง ยังสร้างผลิตภาพให้สังคมได้ แต่ต้องการพัฒนา
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ท่านองคมนตรีกล่าวต่อว่า พระเจ้าอยู่หัวเน้นว่า ครูนอก จากสอนวิชาการ ต้อง
อบรมศีลธรรม จรรยา วัฒนธรรม
การสอนเป็นการให้ความรู้ การอบรมเป็นการฝึกจิตใจให้ซมึ ซาบติดเป็นนิสยั ท่าน
องคมนตรีใช้ค�ำว่าสร้างหรือการอบรมเป็น character education เดี๋ยวนี้เราได้แต่สอนกัน
ไม่มีการฝึกอบรม
เด็กไทยเรา ครูก็เน้นการสอน พ่อแม่ก็เน้นการสอน นอกเวลาแล้วไปเรียนพิเศษ
ก็เป็นการสอน คนไทยสมัยปัจจุบันจึงไม่ถูกอบรม มีแต่ความรู้เต็มหัวไปหมด
การศึกษาและการอบรม ให้ทั้งส่วนชูดอก-ออกผลเหนือดิน และส่วนใต้ดินที่เป็น
รากแก้วมั่นคง
เรามักดูส่วนเหนือดิน สนใจแต่ดอก แต่ผล ต้นไม้ไม่มีรากแก้วก็ไม่โต ออกดอก
ออกผลก็ไม่มาก ไม่ยั่งยืน ล้มได้ง่าย “ลมพัดก็ล้ม ถูกกระหน�่ำด้วยความชั่วร้ายก็ต้านไม่ได้
ขาดความเป็นคน ขาดความเป็นชาติ เห็นแก่ตน ไม่นึกถึงสังคม”

ท่านองคมนตรีกล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระเทพรัตนฯ รับสั่งว่าพระเจ้าอยู่หัวมีทั้ง
หน้าที่ของพระองค์ และหน้าที่ที่เป็นพลเมืองดี เห็นอะไรที่จะท�ำเพื่อบ้านเมืองได้ ก็ต้องท�ำ
ผมอยากให้เราทุกคนมองเห็นทั้ง
: หน้าที่ตน (ต่อครอบครัว ตนเอง ต่อหน้าที่การงานอาชีพ) และ
: หน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
ท�ำอะไรให้สังคมได้ ท�ำให้บ้านเมืองได้ ก็ท�ำ
รู้จักแบ่งเวลาในชีวิตเพื่อสังคม เพื่อบ้านเมืองบ้าง ได้บอกอย่างนี้กับทุกๆ คนที่
ได้พบ
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จากมัณฑะเลย์

มูลนิธติ ดิ ต่อขอพบผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการพม่า ไม่แน่ใจว่าให้ไปพบเนปิดอร์
หรือย่างกุ้ง แต่กระทรวงบอกให้มาที่มัณฑะเลย์ เลยแปลกใจ คงจะต้องถามให้เข้าใจ
เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้ว มีแผ่นดินไหวอีกทีพ่ ม่าตอนกลาง ไม่แน่ใจว่ามัณฑะเลย์หรือพม่า
บนจะเสียหายมาก ถ้ามาแล้วเป็นภาระฝ่ายพม่าหรือสถานฑูตไทยหรือไม่ แต่สถานฑูตบอก
ว่ามาได้ ไม่มีความเสียหายมาก
ข่าวจากพม่าอาจไม่ชัดเจน เหมือนเมื่อครั้งไต้ฝุ่นนากีสพัดเข้ามาเมื่อปี 2551
เสียหายมาก คนตายหลายแสน แต่รัฐไม่ออกข่าว นักข่าวต่างประเทศก็ไปไม่ได้ ครั้งนี้เปิด
ประเทศมากขึ้น ข่าวหลายกระแสคงเช็คกันได้
แผ่นดินไหวครั้งนี้แรงน้อยกว่าเมื่อสี่สิบกว่าปี ที่ท�ำลายพุกามมาก
มัณฑะเลยเป็นเมืองหลวงของพม่าบน เป็นราชธานีอยู่ไม่นาน ช่วงรัชกาลที่สี่ถึง
ต้นรัชกาลที่ห้า
พม่าเชื่อเรื่องดวงบ้านเมืองพอสมควร ถ้าไม่ดี ก็ย้ายเมืองหลวง ในช่วงสี่สิบห้าสิบ
ปีสุดท้ายของราชวงศ์คองบอง ก่อนพระเจ้าธีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายที่อังกฤษถอดและเอา
ไปอยู่อินเดีย ย้ายเมืองหลวงสามสี่เมือง
สมัยก่อนย้ายบ้านเมืองง่าย (ทั้งพม่า ทั้งไทย) สิ่งก่อสร้างเป็นไม้ ถอดออกเอาขึ้น
เกวียนได้ รื้ออิฐฐานรากปราสาท ก�ำแพงวัง เอาไปใช้เมืองใหม่ได้
มีหนังสือเกี่ยวกับการสลายของราชวงศ์พม่าออกมามากเป็นสองช่วง
ช่วงแรกใช้หลักฐานจากบันทึก
: ของนายทหารอังกฤษที่ถอดพระเจ้าธีบอ (พ.ศ. 2429 ต้นรัชกาลที่ห้า) น�ำออก
จากพระราชวังมัณฑะเลย์ นั่งเกวียนเอาขึ้นเรือกลไฟในแม่น�้ำอิระวดี ไปย่างกุ้ง เนรเทศไป
อินเดีย
: บันทึกพ่อค้า ข้าราชการอังกฤษ ซึ่งอยู่ในพม่ามาก่อน เพราะพม่าเสียพม่าล่าง
ให้อังกฤษเมื่อเห็นรัชกาลที่สาม และเสียพม่ากลางเมื่อรัชกาลที่สี่
ส่วนมากจบเรื่องพม่าแค่นี้ มักพูดถึงแต่พระเจ้ามินดง (ร่วมสมัย ร.4) และ
พระเจ้าธีบอผู้เป็นโอรส การเมืองในราชส�ำนัก และการที่พระเจ้าธีบอฆ่าพี่น้องลูกพ่อ
เดียวกัน (พระเจ้ามินดง) หลายสิบคน เมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์ ลดคู่แข่งขัน เป็นการมองจาก
สายตาอังกฤษที่ค่อนข้างเหยียดหยามพม่า
หนังสือไทยที่รู้จักกันดี เล่มแรกน่าจะเป็นของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
เมือ่ ทรงประพาสพม่าแปดสิบเก้าสิบปีมาแล้ว ทรงพูดถึงการเทีย่ วพระราชวังมัณฑะเลย์และ
การหมดราชวงศ์ เล่มที่สองของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนเรื่องพม่าเสียเมือง หลังจาก
นั้นมีหนังสือหลายเล่ม แต่ก็อ้างอิงจากแหล่งอังกฤษเท่านั้น
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หลังจากนั้นมีงานอาจารย์สุเนตร ชุตินทรานนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหา-วิทยาลัย อาจารย์สุเนตรเป็นนักประวัติศาสตร์พม่า (เป็นที่ปรึกษาการสร้างหนังเรื่อง
สุริโยทัยและพระนเรศวรทั้งสี่ภาค) อาจารย์ได้ศึกษาข้อมูลใหม่จากฝ่ายพม่า
คนตะวันออกมักเรียนประวัติศาสตร์จากประเทศเจ้าของอาณานิคมเก่า (ตะวัน
ตก) ส่วนของประเทศตนเอง ก็จะเป็นพงศาวดาร ไม่ค่อยมีเรื่องชาวบ้าน
ปัจจุบันมีงานวิจัยของ Sudha Shah เกี่ยวกับพระเจ้าธีบอ โดยเฉพาะหลังการถูก
อังกฤษถอดและเนรเทศไปอินเดียในปี 2429 ไปอยู่ท่ีเมืองรัตนคีรีจนสวรรคตในปี 2459
เป็นงานวิจัยหลักชิ้นเดียวหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ใช้เวลาศึกษาเกือบสิบปี มีข้อมูลใหม่
จากบันทึกหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากพวกราชส�ำนักเก่า ข้าราชการเก่า คนรุ่นลูกและหลาน
พระเจ้าธีบอ
อ่านแล้วได้ความรูด้ ี เพราะเป็นข้อมูลใหม่หมด ไม่ลอกจากบันทึกอังกฤษเมือ่ 120
ปีมาแล้ว ซึง่ มีอคติกบั พม่าและคนเอเซียมาก งานชิน้ นีพ้ มิ พ์ออกเป็นหนังสือปี 2558 ชือ่ The
King in Exile-The Fall of the Royal Family of Burma และมีหนังสือแปลไทยออกมาเมื่อ
2559 ชื่อราชันผู้พลัดแผ่นดิน
จากหนังสือเล่มนี้ พระเจ้าธีบอยังมีชีวิตอยู่อีกสามสิบปีก่อนตายในอินเดีย อ่าน
แล้วท�ำให้เห็นความจมไม่ลง ความไม่แน่นอนของชีวิต ดังเช่น
ก) พระเจ้าธีบอในยุคเนรเทศสามสิบปี ก็ยงั อยูแ่ บบกษัตริย์ ไม่รวู้ า่ ชีวติ คนธรรมดา
เป็นอย่างไร มีชาววังอยู่ด้วยนับร้อยคนในต�ำหนักเมืองรัตนคีรี ตื่นบรรทมก็ประโคม เสวย
อาหารก็ประโคม
ข) พระราชกิจประจ�ำวันก็เป็นแบบกษัตริย์ สวดมนต์ ฟังพระเทศน์ ปิดทองสรง
น�้ำพระ เพียงแต่ไม่มีราชการให้ว่า ไม่ออกนอกต�ำหนัก กษัตริย์พม่าช่วงหลังก็ไม่ออกนอก
พระราชวัง มัณฑะเลย์ เพราะกลัวถูกปฏิวัติและลอบปลงพระชนม์
ค) สมบัติที่ขนมาใช้หมด ถูกปอกลอกหมดเพราะไม่รู้จักโลก ต้องเขียนจดหมาย
ของเงินอังกฤษตลอดเวลา หมดสภาพกษัตริย์
ง) อังกฤษเองก็ไม่ยกย่องพระเจ้าธีบอ ไม่ยกย่องประเทศพม่า ไม่มีข้าหลวง
(Governor General) ประจ�ำอาณานิคมนี้ พม่ามีสภาพเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของอินเดีย
จ) ราชธิดาสี่คนไม่รู้จักชีวิตคนธรรมดา สองคนแรกเกิดใต้เศวตฉัตร แม้จะอายุ
ไม่มากเมือ่ พระเจ้าธีบอถูกเนรเทศมาอยูอ่ นิ เดีย แต่กถ็ กู เลีย้ งต่อไปแบบราชธิดา รวมทัง้ คน
ที่สามและสี่
ราชธิดาองค์แรกเรียกกันว่าเจ้าหญิงใหญ่ ได้กับคนอินเดียที่เป็นยามเฝ้าต�ำหนัก
มีลูกเกิด มาเป็นจัณฑาล (untouchable) เพราะแม่เป็นคนไม่มวี รรณะเหมือนพ่อ แม้แม่จะ
เป็นราชธิดากษัตริย์ ก็ไม่นบั ว่าเข้าวรรณะใดของฮินดูได้ เมือ่ ผูเ้ ขียนไปพบหลานสาวลูกสาว
ราชธิดาองค์แรก เป็นหลานตาพระเจ้าธีบอ หลานเป็นจัณทาลอาศัยอยู่ในกระท่อมข้างถนน
ในอินเดีย

43

เจ้าหญิงใหญ่ราชธิดาทีเ่ ป็นแม่ ก็เป็นเมียคนทีส่ องของยาม/คนขับรถ ต้องออกไป
อยู่กับสามีเป็นบางเวลา เป็นเจ้าหญิงราชธิดาบางเวลา เพราะแม่เจ้าหญิงคือพระนาง
ศุภยลัต มเหสีพระเจ้าธีบอรับเขยที่ไม่ใช่เจ้าไม่ได้
สรุปแล้วภายในห้าสิบหกสิบปี เริม่ จากตาเป็นกษัตริย์ ลงมาถึงหลานตาเป็นจัณฑาล
นอนข้างถนน เป็นคนไร้สกุล เจ้าหญิงใหญ่เองก็ดูเหมือนตายในบ้านข้างถนนนี้
เรื่องจริงไม่น่าเชื่อ และน่าเศร้ากว่านวนิยายน�้ำเน่ามาก

รูปแรก พระเจ้าธีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า
รูปสอง พระเจ้าธีบอถ่ายกับพระนางศุภยลัต มเหสีองค์รอง แต่มีบทบาทมาก
ประวัติศาสตร์ฝรั่งบอกว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจกษัตริย์
รูปสุดท้าย พระเจ้าธีบอถ่ายกับครอบครัวในยุคถูกเนรเทศไปรัตนคีรี แสดงมเหสีสองคน
คนหนึ่งเป็นพี่สาวพระนางศุภยลัต และราชธิดาสี่องค์

ความจริงพระเจ้าธีบออภิเษกกับพี่น้องสามคน เป็นมเหสีทั้งสามองค์ มเหสี
องค์หนึ่งไม่ตามมาอินเดีย

ตอนที่สาม
พระเจ้าธีบอสวรรคตในปี 2459 (ถูกเนรเทศไปสามสิบปี) มีความพยายามที่จะ
เอาพระศพกลับไปฝังที่มัณฑะเลย์แต่อังกฤษไม่ยอม กลัวเป็นชนวนสร้างความรักชาติต่อ
ต้านอังกฤษ
ศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงห้าร้อยปีแล้ว มหาอ�ำนาจตะวันตกแย่จริงๆ เริ่มจาก
ฐานของความละโมบ(หรือความละโมบเป็นของดี - Greed is good ที่พูดกันในศตวรรษ
นี้) และอ�ำนาจคือความถูกต้อง (Might is right) แม้ปัจจุบันก็ไม่เปลี่ยน
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20-19 ประเทศยุโรปอ้างเหตุผลทางศาสนา ยึดพื้นที่ทั่ว
โลกเพื่อเปลี่ยนคนป่า หมายความถึงคนที่ไม่มีศาสนาแบบตะวันตก ให้เข้าถึงศาสนาแบบ
ตะวันตก(เท่านัน้ ) ต่อมาเมือ่ มีปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมตัง้ แต่ตน้ พุทธศตวรรษที่ 24 ก็หาแรงงาน
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ทาส แหล่งวัตถุดิบ ตลาดสินค้าขายของ พื้นที่ระบายพลเมืองหรือเพาะปลูกด้วยทาส เมื่อ
ชาวยุโรปมาพบการค้าแบบปิดและผูกขาดด้วยกษัตริย์แต่ละประเทศ ก็บังคับให้เจรจา
สัญญาค้าเสรี มาเจรจาพร้อมเรือรบ (เรือปืน-gunship ศัพท์ในประวัติศาสตร์) พร้อม
กองทัพที่มีอาวุธสมัยใหม่ (เรียกภาษาปัจจุบันว่า Weapons of mass destruction – อาวุธ
ท�ำลายล้างเผ่าพันธุ์) ถ้ามีการต่อต้านหรือไม่ยอมท�ำสัญญาโดยดี ก็ถล่มด้วยกองทัพสมัย
ใหม่ หรือกลืนทีละส่วน ท�ำให้แตกแยกกัน (divide and rule) และทะยอยฮุบเป็นอาณานิคม
ในพม่า จากความละโมบและการใช้อ�ำนาจเป็นฐาน ผู้ยึดครองก็ท�ำลายระบบ
กษัตริย์ ท�ำให้พลมืองลืมว่ามีกษัตริย์ จนปัจจุบันพระศพกษัตริย์ธีบอก็ยังฝังที่อินเดีย
ในประเทศไทย นอกจากไทยถู ก บั ง คั บ ให้ ท� ำ สั ญ ญาการค้ า แล้ ว ยั ง สร้ า ง
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต คนต่างชาติและคนในบังคับท�ำผิดไม่ตอ้ งขึน้ ศาลไทย ตามมาด้วย
การอ้างสิทธิในดินแดนและการเสียดินแดนของไทย โชคดีที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่มีพระ
ปรีชาสามารถ เข้าใจสถานะการณ์ และมีขุนนางข้าราชการที่เก่ง
พระนางศุภยลัตอยู่มาอีกยี่สิบสามสิบปีและกลับไปตายที่พม่า พระศพฝังอยู่ที่
มัณฑะเลย์ ส่วนลูกสาวอีกสามคน สองคนก็แต่งงานกับคนที่พระนางศุภยลัตไม่เห็นชอบ
แต่งแบบไม่รู้จักโลก เพราะไม่ค่อยได้พบผู้ชาย มีลูกสาวคนหนึ่งมีครอบครัวกับเจ้าพม่า
รุ่นหลานพระเจ้าธีบอ แต่พ่อแม่เป็นเจ้าชั้นรอง
มีหลานชาย (หลานตา) หนึ่งหรือสองคน ที่ถูกพยายามยกให้เป็นเป็นผู้น�ำสู้กับ
อังกฤษ เพือ่ ให้ได้เอกราชช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง สมัยนายพลอูอองซาน พ่ออองซานซูจี
หลานที่มีศักยภาพเป็นผู้น�ำ ก็ถูกทหารจับตามอง ตั้งแต่ทหารยึดอ�ำนาจปี 2508
ผมไม่แน่ใจว่าหลานตารุน่ นีซ้ งึ่ อายุประมาณแปดสิบแล้ว ยังมีบทบาทในสังคมเพียงใด
สรุปแล้ว พม่าหมดสภาพสังคมที่รู้จักกษัตริย์ภายในหนึ่งชั่วอายุคนหลังจาก
พระเจ้าธีบอถูกปลด โดยฝีมือท�ำลายของอังกฤษ ที่เริ่มจากเพียงพม่าไม่เปิดประเทศให้
ค้าขายได้อย่างเสรี
หนังสือ The King in Exile น่าอ่านมาก ให้ประวัติศาสตร์พม่าสี่สิบห้าสิบปีหลัง
หมดกษัตริย์ ซึง่ เป็นช่องว่างทีเ่ พิง่ เติมเต็มจากการศึกษาวิจยั ชิน้ นี้ อยากเสนอให้ผสู้ นใจเพือ่ น
บ้านเราได้อ่าน
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีแต่หนังสือเกี่ยวกับการสู้รบของชาติพันธุ์ต่างๆ กับ
รัฐบาลทหาร ยังไม่เห็นการสังเคราะห์รวมเล่มชัดเจน อาจเป็นเพราะรัฐบาลทหารเห็นเป็น
เรื่องร้อน คงต้องตามดูกัน
เมื่ อ ทหารยึ ด อ� ำ นาจในปี 2508 ธุ ร กิ จ เอกชนทั้ ง หมดถู ก ริ บ เป็ น ของรั ฐ
(nationalization) ของใช้ประจ�ำวันหายไปหมด อยู่ในตลาดมืด เพื่อนพม่าที่ไปเรียนที่
อังกฤษและจะกลับบ้านในปี 2509/2510 ต้องซื้อยาสีฟันและสบู่จากอังกฤษกลับไปใช้ที่
บ้านในพม่า บอกว่าหายาสีฟันและสบู่ในพม่าไม่ค่อยได้
ศึกษาเรื่องพม่าแล้ว น่าสงสารพอสมควร และควรได้บทเรียนส�ำหรับคนไทยด้วย
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ค�ำถามจากไลน์
1) ถ้าราชวงค์พม่าเองไม่ท�ำลายกันเองก่อน อาจจะหลงเหลือเป็นที่ยึดทางใจให้
คนพม่าได้ ท�ำให้ได้ทราบถึงประเทศที่เจริญแล้ว แต่จิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวอย่างน่ารัง
เกียจจริงๆ อยากทราบความรูส้ กึ คนรุน่ ใหม่องั กฤษ ถ้าได้อา่ นประวัตศิ าสตร์ ว่าบรรพบุรษุ
ตัวเองล่าอาณานิคม ผู้ที่ด้อย และท�ำลายเขาได้ขนาดนี้จะรู้สึกยังไงบ้าง. สงสารทั้งคน
อังกฤษและพม่า
เราโชคดี ที่มีพระปรีชาสามารถของราชวงค์กษัตริย์ไทย ถึงหลุดพ้นมาได้ สาธุ
จริงๆ
ความเห็นผม
พม่ามีกษัตริย์แนวคิดราชาธิราช กษัตริย์ที่เป็นใหญ่ในหมู่กษัตริย์ ท�ำสงครามให้
ยอมรับความเป็นใหญ่
คู่แข่งที่พอทาบรัศมีพม่าได้มีอาณาจักรสยามอยุธยา (และต่อมาเป็น สยาม
รัตนโกสินทร์) และอาระกัน (ยะไข่) ที่เราไปมาเมื่อปลายปี 2558 ส่วนอาณาจักรล้านช้าง
ล้านนา เทียบไม่ได้
ในพม่าเองมีหลายราชวงศ์ ทั้งราชวงศ์ตองอู (หลายยุค) เป็นอาณาจักรส่วนพม่า
กลาง ซึง่ ร่วมสมัยกับอยุธยา ก่อนหน้านัน้ มีอาณาจักรพม่าพุกามซึง่ เก่ากว่าสุโขทัยสองสาม
ร้อยปี พุกามร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่สิบสาม) ในภาคกลางของ
ไทย มีหลายเมืองในไทยเช่นล�ำพูน อู่ทองที่สุพรรณบุรี ศรีเทพที่เพชรบูรณ์ ศรีมหาโพธิ์ที่
กบินทร์บุรี
เราไม่ได้เรียนเรื่องคนในประเทศไทยก่อนสุโขทัย ความจริงในพื้นที่ประเทศไทย
ปัจจุบันมีแว่นแคว้นอาณาจักรก่อนสุโขทัยกว่าห้าร้อยปี
ช่วงธนบุร/ี รัตนโกสินทร์ พม่าวุน่ วายหลังตีอยุธยาได้ จนพระเจ้าปดุงไปรบชนะยะไข่
จะยกมาปราบธนบุร/ี รัตนโกสินทร์อกี เป็นสงครามที่ไทยเรียกสงครามทีบ่ างแก้ว
สมัยพระเจ้า
ตากสินและสงครามเก้าทัพสมัย ร.1 แต่ต้องเลิกไป เพราะด้านเหนือมีจีนยก
กองทัพมารบ
พม่าขัดใจกับอังกฤษเพราะยะไข่ ซึง่ ติดเขตจิตตะกองในอินเดียตะวันออก ทีอ่ งั กฤษ
ยึดครองอยู่ พม่าไม่ได้เรียนรู้จากความพ่ายแพ้เหมือนไทย ไม่รับรู้อ�ำนาจของยุโรป รู้พลัง
ของอาวุธและกองทัพสมัยใหม่เหมือนรัชกาลที่สามและสี่
โชคดีที่ไทยมีพระมหากษัตริย์ที่เก่ง ปรับตัวได้ทัน สามรัชกาลติดกันจนถึงรัชกาล
ที่ห้า แต่ไทยก็เจ็บตัวกับอังกฤษไปเหมือนกัน
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ตอนที่สี่
บินจากตรงกรุงเทพจากดอนเมืองมามัณฑะเลย์ สนามบินใหม่โอ่โถง เคยมา
มัณฑะเลย์ครั้งแรกเกือบยี่สิบปีแล้ว เมื่อพม่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา เริ่มปี Visit
Myanmar Year
ถนนจากสนามบินเข้าเมืองกว้าง สองข้างทางมีนำ�้ ท่วมเพราะพายุเพิง่ เข้า มีคนกัน้
คอกเลี้ยงเป็ดเป็นระยะๆ ดูเหมือนพม่ากินไข่เป็ดมากกว่าไทย เป็นการเลี้ยงแบบเป็ดไล่ทุ่ง
หากินเอง เป็ดไล่ทุ่งน่าจะหมดไปจากไทยหลังไข้หวัดนกระบาดเมื่อห้าหกปีก่อน คนไทย
เลี้ยงเป็ดในคอกหมด
ถนนในเมืองกว้าง สะอาด ถนนตัดกันเป็นตาหมากรุก ปลูกต้นไม้ใหญ่ มีสวน
ประดับ เห็นผู้หญิงเป็นคนท�ำ  สภาพเมืองเป็นบริโภคนิยมมากขึ้น มีป้ายโฆษณาทุกอย่าง
ตั้งแต่เครื่องไฟฟ้าจนครีมผู้ชาย ส่วนเมืองเก่า ถนนยังแคบ คนยังค้าขายริมถนน ตั้งร้าน
แผงลอย เหมือนเขมร
เมื่อยี่สิบปีก่อน พม่าเป็นโลกของจักรยาน มีรถบรรทุกเก่าเหมือนไทยเมื่อหกสิบ
ปีหลังสงครามโลก ไม่มีมอเตอร์ไซด์ ไม่มีรถยนต์ ไม่มีรถกระบะ มาครั้งนี้จักรยานหายไป
หมด มีแต่มอเตอร์ไซด์และรถยนต์
เมือ่ ปลายปี 2558 ไปเทีย่ วแคว้นยะไข่หรืออาระกันกับเพือ่ นๆ แคว้นนีอ้ ยูด่ า้ นตะวัน
ตกติดบังคลาเทศ รัฐบาลเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวไปได้ เห็นความแตกต่างของชีวิตและ
เทคโนโลยี หมู่บ้านที่ยะไข่คงเป็นตัวแทนหมู่บ้านชนบทพม่าได้
ประเทศเมียนมาร์มี 7 รัฐ (state) และ 7 ภูมภิ าค (division/region) state เปรียบ
ได้เสมือนรัฐของชาติพนั ธุ์ (ethnic group) มีรฐั กะฉิน่ -Kachin, กะยา-Kayah, กะเหรีย่ งKayin, ชิน-Chin, มอญ-Mon, ยะไข่-Rakhine, ชาน/ไทใหญ่-Shan ส่วน division เป็น
รัฐทีพ่ ลเมืองหลักชาติพนั ธุพ์ ม่า (Bamar) ได้แก่ ย่างกุง้ -Yangon, มัณฑะเลย์-Mandalay,
อิรวดี-Ayeyarwaddy, สะกาย-Sagaing, มาเกว-Magway, หงสาวดี-Bago, ตะนาวศรีTanintharyi
แต่ก่อนมีนายพลดูแล 14 คน มีอ�ำนาจสูงสุด แต่ผมไม่แน่ใจโครงสร้างอ�ำนาจใหม่
ในรัฐบาลอองซานซูจี
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7 state และ 7 region
ของเมียนมาร์

หน้าที่หาน�้ำใช้ในหมู่บ้านชนบทเป็นของผู้หญิงและเด็ก

หมู่บ้านสามสี่หมู่บ้านที่เห็นเมื่อปี 2558 ยังไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน�้ำประปา บ้านยังจุด
ตะเกียงน�้ำมัน หมู่บ้านมีบ่อน�้ำรวม ตอนเช้าเย็นจะเห็นผู้หญิงและเด็กแบกหม้อน�้ำและ
กระเดียดหม้อน�ำ้ มาตักน�ำ้ ทีบ่ อ่ ไปใส่ตมุ่ ดินหรือถังพลาสติกใช้ทบี่ า้ น นอกจากนัน้ บ้านชนบท
จ�ำนวนหนึง่ ไม่มสี ว้ มในบ้าน คนออกไปถ่ายในทุง่ ผมออกไปเดินชมวิวรอบหมูบ่ า้ นต้องระวัง
เหยียบ แม้สภาพความเป็นอยู่ขาดน�้ำ  ไฟฟ้า และส้วม สัญญานโทรศัพท์ 4G ก็ไปทุกที่
จักรยานก็หายไป มีแต่จักรยานยนต์

รูปถ่ายกับรองอธิบดีกรมอุดมศึกษา

มาที่ Department of Higher Education , Ministry of Higher Education พบ
รองอธิบดีกรมอุดมศึกษา มัณฑะเลย์ชอื่ Professor Dr. Zaw Min เคยเป็นอาจารย์ที่ Sagaing
Institute of Education พูดอังกฤษได้ดี
Dr. Zaw Win เป็นผู้รับผิดชอบความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งหมดของกระทรวง
ศึกษาธิการพม่า จึงเข้าใจว่าท�ำไมต้องมาที่นี่ ไม่ใช่เมืองหลวงเนปิดอร์หรือย่างกุ้ง
ข้อมูลส�ำคัญที่ได้จาก Dr. Zaw Win
1. รัฐบาลใหม่ได้ท�ำสิ่งต่อไปนี้
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ก) รวมกระทรวงศึกษาธิการเข้ากับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข) ดึงสถาบันอุดมศึกษาทีอ่ ยูก่ ระทรวงอืน่ เช่นเกษตร, อุตสาหกรรม, ป่าไม้ มา
อยู่กระทรวงศึกษาธิการหมด
2. กระทรวงศึกษาใหม่มี 11 หน่วยงานคือ
: 6 กรม ที่มาจากกระทรวงศึกษาเดิมคือ การศึกษาพื้นฐาน, อุดมศึกษา
(วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย), การวิจยั และวางแผนการศึกษา, การสอบเมียนมาร์, ชาติพนั ธุ์
และภาษาเมียนมาร์,การศึกษาทางเลือก (ฟังดูแล้วเป็นการศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กทีต่ อ้ งการ
การศึกษาพิเศษมากกว่า)
: 3 กรมจากกระทรวงวิทยาศาสตร์คอื เทคนิคและอาชีวศึกษา (Technical and
Vocational Education-TVET), การวิจัยและนวัตกรรม, การส่งเสริมเทคโนโลยีและการ
ประสานงาน
: 2 หน่วยคือ การวัดและประเมินผลการศึกษา, การวัดและประเมินผลการวิจยั

ตอนที่หก
3. เมียนมาร์มนี กั เรียนระดับพืน้ ฐาน 11 ปี ประมาณ 9 ล้านคนใน 46,000 โรงเรียน
เป็นประถม 5 ปี, มัธยมต้น 4 ปี, มัธยมปลาย 2 ปี เด็กพม่าจึงเรียน 11 ปีกอ่ นเข้าอุดมศึกษา
เหมือนฟิลิปปินส์ แต่ฟิลิปปินส์เพิ่งเปลี่ยนเป็น12 ปี ในปี 2559 ตามที่ผมเล่าแล้วในไลน์
จากฟิลิปปินส์
การศึกษาพื้นฐานของไทย 12 ปี โรงเรียน 3 หมื่นกว่าแห่ง
ผมถามว่านักเรียน 9 ล้านคนคิดเป็นเท่าใดของประชากรช่วงอายุนี้ ตอบไม่ได้
ของไทย การศึกษาพื้นฐาน 12 ปี มีนักเรียนประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นคนเรียน
ประมาณ 80% ของประชากรกลุ่มอายุ ต่างกันตามภาคและฐานะทางเศรษฐกิจ
4. ตัวเลขประชาชนไม่สามรถยืนยัน เพราะไม่มกี ารส�ำรวจส�ำมะโนประชากรมากว่า
ห้าสิบปี เพิ่งท�ำครั้งล่าสุดไป ตัวเลขยังไม่ออก
ผมบอกว่าเมือ่ หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง พม่าและไทยมีพลเมืองประมาณเท่ากัน
คือ 15-20 ล้านคน ผมคิดว่าปัจจุบนั ประชากรเมียนมาร์คงมากกว่าไทย (64ล้านคน) เพราะ
การวางแผนครอบครัวยังไม่แพร่หลาย อยู่พม่ามองไปรอบๆเห็นเด็กและคนวัยรุ่นมากกว่า
ไทย แต่รายงานปี 2557 บอกว่าพม่ามีพลเมือง 51 ล้านคน น้อยกว่าไทย
5. กระทรวงศึกษาธิการอยู่ที่เนปิดอร์ แต่มีกรมอุดมศึกษาสองกรม กรมหนึ่งอยู่
ที่ย่างกุ้ง(เมียนมาร์ล่าง) และอีกกรมหนึ่งที่มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์บน) แต่ละกรมดูแล 7
state และ region
นักเรียนอุดมศึกษาในกระทรวงเดิม มี 0.7 ล้านคน จ�ำนวนพอๆกันในเมียนมาร์
บนและล่าง

49

ตอนที่เจ็ด

พอควร

ค�ำถามจากไลน์
การศึกษาทางด้าน อาชีวศึกษา เป็นไปในแนวไหนครับ
เคยรู้จักพวกที่จบวิทยาลัยเทคนิค จากย่างกุ้งรุ่นเดียวกัน ดูเขาประยุกต์ได้ดี

ความเห็นผม
ถามจากกรมอุดมศึกษา อาชีวศึกษายังอ่อนแอครับ คนอยากเรียนมหาวิทยาลัย
เหมือนบ้านเรา อาชีวศึกษาเดิมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพิ่งย้ายมากระทรวงศึกษา
มีพวกวิทยาลัยเฉพาะทางที่เคยสังกัดกระทรวงอื่น เช่น เกษตร อุตสาหกรรม
ป่าไม้
อาจนับได้ว่าเป็นวิทยาลัยทางเทคนิค ก็เพิ่งโอนมากระทรวงศึกษาเช่นกัน
พวกจบเทคนิคเมื่อเกือบห้าสิบปีมาแล้ว น่าจะเป็นยุคเชื่อมต่อจากระบบอังกฤษ
วางไว้ กับระบบเมื่อทหารเข้ามาปกครอง
ช่วงทหารมีอ�ำนาจห้าสิบปี การศึกษาถ้อยหลัง เพราะพวกนักศึกษารุ่นโตประท้วง
ทหาร ทหารสั่งปิดมหาวิทยาลัยไปนับสิบปี
กระทรวงศึกษาธิการ(ต่อ)
6. ต้องการยกการเรียนอาชีวศึกษา ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่น (JICA) และ
เยอรมันนี (GTZ) แต่คนก็ยงั อยากเรียนมหาวิทยาลัย (ผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาสิงคโปร์และ
มาเลเซียก็บ่นเรื่องโรคชอบเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกัน) คุณภาพอาชีวศึกษายังไม่ดี ผู้จบ
อาชีวศึกษาอาจต่อสถาบันเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สาขายอดฮิตคือแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
7. มีโรงเรียนเอกชน จัดกันเองโดยนักธุรกิจ ยังไม่มีกฎหมายรองรับ มีพรบ.การ
ศึกษา 2015 เป็นร่มกว้าง แต่ยังต้องออกพรบ.อื่นประกอบ
8.ยังไม่มีกฎหมายแรงงาน ก�ำหนดอายุแรงงาน ค่าตอบแทน ค่าแรงขั้นต�่ำภาครัฐ
3,000 จาดต่อวัน (ประมาณหนึ่งร้อยบาท) จบปริญญาตรี ท�ำงานเอกชนได้ 80,000 จาด
ท�ำกับรัฐได้ 120,000 จาด
9.การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแตกต่างจากประเทศอืน่ คือ
จ�ำกัดเฉพาะครูในโรงเรียนที่ได้รบั พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ�ำนวน
16 แห่ง ครูต้องมีสถานะเป็น senior teacher (ไม่ได้ถามว่าหมายความว่าอะไร) นอกจาก
สอนวิชาการ ต้องรับผิดชอบด้านเกษตรและสุขภาพของนักเรียน เพราะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของพระราชานุเคราะห์
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ตอนแปด
เหลือเวลาตอนเย็นก่อนขึน้ เครือ่ งบินจากมัณฑะเลย์ไปย่างกุง้ แวะไปไหว้พระพุทธ
รูปศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ดุ ของพม่าคือพระมหามุนี มีคนปิดทองจนไม่เห็นองค์เดิม นอกจากพระพักตร์
พระเจ้าปดุงไปตียะไข่ (อารากัน) และขนพระพุทธรูปองค์นี้กลับมา เมื่อไปเที่ยว
ยะไข่ เดือนธันวาคม 2558 กับเพื่อนกลุ่มโรงงานหลวง ยังไปไหว้พระมหามุนีเช่นกัน ชาว
อารากันบอกว่าองค์จริงยังอยู่ที่ยะไข่ ตกลงมีพระมหามุนีองค์จริงสององค์?
พระเจ้าปดุงชนะยะไข่ก็เลยหวนกลับมาจัดการสยามรัตนโกสินทร์ เป็นสงคราม
เก้าทัพในรัชกาลที่หนึ่ง แต่ยังไม่รู้ด�ำรู้แดง ต้องกลับไปก่อน เพราะถูกจีนยกมาตี
ในสงครามกับพม่า สมัยสยามธนบุรีและสยามรัตนโกสินทร์ เคยดูคลิปในยูทูป
ของอาจารย์สุเนตร อาจารย์อธิบายว่าไทยเปลี่ยนวิธีรบ
อยุธยาใช้การเอาตัวเมืองเป็นฐานต่อสู้ มีการออกไปตั้งค่ายรอบเมือง ไม่ให้ทัพ
พม่าเข้าใกล้ก�ำแพงเมืองและสร้างหอสูงเอาปืนใหญ่ยิงเข้าเมืองได้
สมัยอยุธยา สะสมอาหารให้พอ ขอให้อยู่ในเมืองได้หนึ่งฝน ทัพพม่าต้องยกกลับ
เพราะรอบอยุธยาน�้ำท่วม อยุธยาแตกครั้งที่สองเพราะพม่าไม่ยกกลับตอนน�้ำท่วม ทนได้
สิบห้าเดือน จนเมืองหมดอาหาร ค่ายรอบเมืองถูกตีแตกหมด พม่ามาตั้งหอคอยสูงเอาปืน
ใหญ่ยิงเข้ามาได้ ในเมืองก็อดอาหาร

ดอกไม้ไหว้พระของชาวพม่าประณีตกว่าไทย จ�ำปีจ�ำปาร้อยเป็นพวง
ดอกมะลิเล็กร้อยเป็นพวง บุนนาค ดอกใหญ่มัดเป็นช่อ

ภาพที่แปลกตาคนไทยคือพระพม่าห้อยโหน
และนั่งบนหลังคารถ

แม่ชีเดินแถวรับของถวายจากชาวบ้าน
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รูปซ้ายพระมหามุนีที่ยะไข่
รูปกลางพระมาหมุนีที่มัณฑะเลย์ พระพุทธรูปที่คนพม่าว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
คนยะไข่บอกว่าองค์จริงอยู่ที่ยะไข่ คนพม่าบอกว่าองค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์ คนไปสวดมนต์
ท�ำสมาธินับลูกประค�ำ ไม่ค่อยเห็นในไทย

รูปหล่อคน-สัตว์ สัมฤทธิ์ ที่พระเจ้าบุเรงนองขนจากอยุธยาเมื่อเสียกรุงครั้งที่1 พ.ศ. 2112
ไทยขนรูปสัมฤทธิ์เหล่านี้มาจากนครธม เขมร อีกทีหนึ่ง สมัยพระบรมราชาที่ 1 ของอยุธยา
ที่ไปตีนครธมแตกปีพ.ศ.1916 ท�ำให้หมดยุครุ่งเรืองของเขมรพระนคร

ถึงยุคธนบุรี พระเจ้าตากสินไปสูพ้ ม่าไกลถึงราชบุรี ยุครัตนโกสินทร์ รัชกาลทีห่ นึง่
ให้สู้ตั้งแต่หัวเมืองไกลเช่นกัน ตั้งแต่พิษณุโลก กาญจนบุรี
ตอนค�่ำ  บินจากมัณฑะเลย์มาย่างกุ้ง สนามบินมัณฑะเลย์ใหญ่ มีร้านอาหารสอง
สามร้าน ต่างขายอาหารไทย (โดยเฉพาะข้าวกะเพรา) คงมีคนไทยไปเที่ยวมาก
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ตอนที่สิบ
31 สิงหาคม 2559

ไปโรงเรียนการศึกษาพื้นฐานระดับมัธยมปลาย (Basic Education High school)
หมายเลข 2, Hlaing Tharya Township เป็นโรงเรียนของครู PMCA พม่า, Ms Yee Mon
Soe ซึ่งได้ทุนพระราชทานไปเรียนปริญญาโทที่ ม.มหิดล
Hlaing Tharya อยู่คนละฝั่งแม่น�้ำอิระวดี ตรงข้ามย่างกุ้ง สภาพโทรมกว่า ถนน
ยังเป็นหลุมบ่อ มีคนปลูกที่อยู่ชั่วคราวริมถนนและคลองรอบๆโรงงาน นับหลายร้อยหรือ
พันแห่ง ที่พักแคบๆไม่กี่ตารางเมตร สร้างด้วยใบจากหรือไม้ไผ่ ที่ดีมีผ้าพลาสติกคลุม ผม
สงสัยว่าเขาใช้ไฟฟ้าหรือไม่ เพราะไม่เห็นการเดินสายไฟ เอาน�้ำจากที่ใดมาใช้ ไปขับถ่าย
กันที่ ใด สร้างที่อยู่กันแบบชนกันหลังต่อหลัง บ้านในชุมชนแออัดไทย ยังมีความถาวรกว่า

ถนนฝั่งHlaing Tharya สภาพไม่ดีเท่าฝั่งย่างกุ้ง คนปลูกบ้านริมถนนริมคลองด้วยใบจากไม้ไผ่
ท�ำธุรกิจและร้านขายของริมถนน ไม่ต่างจากชนบทไทย

โรงเรียนมัธยมปลายหมายเลข 2, หลายทาร์ย่า เป็นโรงเรียนเป็นหนึ่งในหลายสิบ
ที่แห่งที่ได้รับพระราชานุเคราะห์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ระดับการปกครองของเมียนมาร์เริม่ จากระดับล่าง district, township และ state
หรือ region โดยเฉลี่ยหนึ่ง state หรือ region จะมี 10 township, หนึ่ง township มีนับ
ร้อย district
ทีโ่ รงเรียนได้พบTownship Education Officer-Mr. Kiang Win และครูใหญ่-Mr.
Aung Kyaw
โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณอุตสาหกรรม ถามครูว่าส่วนใหญ่นักเรียนโรงเรียนเป็น
ลูกคนงานใช่หรือไม่ ครูว่าใช่
ระบบการศึกษษพม่า ประกอบด้วย
: อนุบาล-Kindergarten KG หนึ่งปี
: ประถม 4 ปี
: มัธยมต้น Middle school 4 ปี
: มัธยมปลาย High school 2 ปี
จึงเป็น 1+4+4+2 เมื่อวานนี้ที่มัณฑะเลย์ รองอธิบดีเรียก 5+4+2
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สรุปแล้ว ระบบการศึกษาเดิมของพม่าเรียนเพียง 10 ปี ก่อนมหาวิทยาลัย (ไม่นับ
KG) ปีนี้เพิ่มอีกหนึ่งปี รวม 11 ปี แต่ก็น้อยกว่าทั่วไปคือ 12 ปี
โรงเรียนนี้สอนมัธยมเกรด 6-11 มัธยมต้นเกรด 6-9 มี 1.7 พันคน มัธยมปลาย
เกรด 10-11 มีนักเรียน 2.4 พันคน มีนักเรียนสี่พันคน นักเรียนชายและหญิงพอพอกัน ครู
ประมาณหนึ่งร้อยคน สอนสองรอบ ห้องหนึ่งมีนักเรียน 60-70 คน ตอนเช้า (0700-1145)
สอนเกรด 9-10 ตอนบ่าย(1215-1700) เกรด 6-9
ตอนเที่ยงมีเวลาประมาณ 15-20 นาที ได้เห็นนักเรียนสี่พันคน นักเรียนผลัดเช้า
สองพันออกจากห้องเรียนและโรงเรียน นักเรียนบ่ายสองพันคนเข้าโรงเรียนและเข้า
ห้องเรียน ท�ำได้เรียบร้อยและเงียบมาก
โรงเรียนประเทศเขมรและเมียนมาร์ที่ได้ไปมา มีนักเรียนสี่ห้าพันคน ต้องสอน
สองรอบ เพราะขีดจ�ำกัดเรื่องงบประมาณและครู ไทยเราเคยสอนสองรอบในโรงเรียน
มัธยมระดับอ�ำเภอเมือ่ 20-40 ปีกอ่ น ด้วยเหตุผลเดียวกัน ทีข่ ยายการ ศึกษา แต่มขี ดี จ�ำกัด
ปัจจุบนั ยกเลิกสอนสองรอบไปแล้ว เหลือแต่กลุม่ อาชีวศึกษาทีก่ ำ� ลังขยายตัว แต่ตดิ ขีดจ�ำกัด
เรื่องงบประมาณและครู
โรงเรียนสร้างมาเกือบสามสิบปี พื้นที่จึงต�่ำ เราไปเยี่ยมหลังฝนตกหนักน�้ำจึงท่วม
โรงเรียน ทั้งแปลงผัก สนาม จนถึงห้องเรียน โรงเรียนเอากระสอบทรายมาวางให้เดิน

ฝนตกน�้ำท่วมทั้งโรงเรียน แปลงผักจมน�้ำ

นักเรียนมัธยมปลายนัง่ เก้าอี้ไม้แถว แถวละสามสีค่ น ไม่มหี ลังพิง ห้องเรียนสะอาด
ตามสภาพและอายุ แต่ชำ� รุด อุปกรณ์การเรียนเกือบไม่มอี ะไร ห้องสมุดมีหนังสือจ�ำกัดเป็น
หนังสือทีส่ มเด็จพระเทพรัตนฯพระราชทาน อยากให้ครูไทย ผูป้ กครองไทย เด็กไทยได้มาเห็น

ห้องเรียนเด็กมัธยม นั่งเก้าอี้ไม้เป็นแถว แขกมายกมือไหว้ พูดกับผู้ใหญ่ต้องยืนต้องเอามือกอดอก
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ได้เดินดูรา้ นขายอาหาร สภาพสะอาด อาหารมีผา้ คลุม อาจเป็นเพราะเป็นโรงเรียน
ในพระราชานุเคราะห์จึงใส่ใจเรื่องสุขอนามัย เด็กเอาอาหารใส่ปิ่นโตมากิน หรือซื้อข้าว/
บะหมี่ผัด 200 จาด (5 บาท) ดูโรงเรียนนี้เน้นเรื่องน�้ำกินที่สะอาด เห็นถังน�้ำกินที่ได้
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ถังน�ำ้ ทีค่ รูยมี อนโซใช้เงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ซื้อให้นักเรียน

อาหารจานละ 5 บาท สะอาดมีผ้าคลุม

นมพระราชทานนักเรียนจาก
สมเด็จพระเทพรัตนฯ

ภาชนะใส่น�้ำกินหลายแบบในโรงเรียน ทั้งหม้อดินแบบเมืองเหนือของไทย
ถังน�้ำพระราชทานและถังน�้ำ ที่ครูยีใช้เงินรางวัลซื้อให้เด็ก

โรงเรียนจัดให้ดูนิทรรศการเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยโดยมีนักเรียนอธิบาย
โรงเรียนไทยอาจทึกทักว่าสุขภาพอนามัยเด็กไทยเรียบร้อยดี แต่ที่เมียนมาร์ โดยเฉพาะ
โรงเรียนพระราชทานจะมีครูรบั ผิดชอบตรงและจริงจังตัง้ แต่เรือ่ งสภาวะโภชนาการ ความสะอาด
ของอาหาร การดูแลสุขภาพของร่างกาย การเข้าส้วม การสีฟัน การสูบบุหรี่และกินเหล้า
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รูปซ้าย ถ่ายรูปกับอาจารย์ใหญ่ (ผู้ชายคนขวา) และผู้อ�ำนวยการการศึกษาเขต (ผู้ชายคนซ้าย)
ครูเมียนมาร์นุ่งผ้าถุงและโสร่งสีเขียว สรวมเสื้อขาว
รูปขวา แสดงสภาวะโภชนาการของนักเรียนมัธยมต้น

นักเรียนสาธิตวิธีล้างมือ วิธีแปรงฟันที่ถูกต้อง และอธิบายโรคพ ยาธิต่างๆ

สถานเอกอัครราชฑูตไทย
จากโรงเรียนได้ไปพบพณฯ เอกอัครราชฑูตไทย-พิษ ณุ สุวรรณชฏ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นที่ส�ำคัญคือ
1. ในช่วงแรกของรัฐบาลพลเรือนที่อองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาส�ำคัญ มีการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ให้มองไปข้างหน้า เห็นว่าอะไรคือแก่นการพัฒนา เริ่มจากปัจจัยสี่
รัฐบาลเห็นว่าต้องมีอุดมการณ์น�ำ  คิดแบบ sequential คือต้องมีสันติภาพจึงจะ
พัฒนาเศรษฐกิจได้)
2. เมียนมาร์ควรพัฒนาได้เร็ว โครงสร้างพื้นฐานกายภาพไม่ถูกท�ำลายโดย
สงคราม เหมือนเวียตนาม มีคนจ�ำนวนมาก การเมืองอยู่ในเกมส์ ทหารเงียบ นักการเมือง
ไม่กวน คนมีศรัทธาและความคาดหวังกับอองซานซูจี
3. การลงทุนค้าขายใหญ่มาจากจีน เกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ส่วนไทยอยู่อันดับหก
เคยอยู่อันดับสอง ปริมาณไม่ลด แต่ของประเทศอื่นเพิ่ม
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4. ชาวพม่าเข้าใจศาสนาพุทธลึกซึ้ง เข้าใจนิพพนาน ให้ทาน รักษาศีล บ�ำเพ็ญ
ภาวนา รูจ้ กั ทศชาติชาดกทัง้ สิบของพระพุทธเจ้า ขณะทีค่ นไทยส่วนมากรูจ้ กั ชาดกเดียวคือ
มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นเรื่องของทาน พระสงฆ์ไทยจึงเน้นแต่เรื่องทาน
เราเพิง่ จะมารูจ้ กั ชาดกอีกเรือ่ งคือพระมหาชนก เมือ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงมีพระราชนิพนธ์เรือ่ งพระมหาชนกเมือ่ สิบกว่าปีกอ่ น ชาดกนีพ้ ระโพธิสตั ว์เน้นเรือ่ งความ
เพียร (วิริยะ)
เมื่อคนไทยไปเที่ยวบุโรพุทโธ ที่ใกล้ยอกยาการ์ตา อินโดนีเซีย มีรูปหินแกะเล่า
เรือ่ ง ทศชาติ คนไทยจึงรับรูท้ ศชาติมากขึน้ ความจริงในประเทศไทยมีรปู ปูนปัน้ ศิลปะทวา
ราวดีและรูปสลักหินในศาสนสถานของพุทธมหายานหลายแห่ง มีเรือ่ งของชาดกอืน่ แต่ไม่
ค่อยได้รับรู้กัน
ชาวพม่าพร้อมที่จะปกป้องพุทธศาสนาด้วยก�ำลัง
5. ประวัติศาสตร์ไทยดูถูกเพื่อนบ้าน คนไทยเรียนรู้เพื่อนบ้านน้อย รับไม่ได้เรื่อง
เพื่อนบ้านที่เก่ง มีความสามารถ
คนไทยจ�ำนวนมากยังมองเมียนมาร์แบบเจ็บใจ ทั้งที่สงครามในอดีตเป็นสงคราม
ระหว่างอาณาจักร (อาณาจักรสยามอยุธยากับอาณาจักรหงสาววดี หรืออาณาจักรอังวะ)
ไม่ ใ ช่ ป ระเทศทั้ ง สอง (ประเทศไทยยั ง มี อ าณาจั ก รล้ า นนา บางส่ ว นของล้ า นช้ า ง
นครศรีธรรมราช ปัตตานี ฯ) เมียนมาร์มองว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้ว
6.คริสตศาสนาเมื่ออยู่ในเมียนมาร์จะมีความกลมกลืนกับวิถีชีวิตพม่า บาทหลวง
นุ่งโสร่ง ในโบสถ์คริสตศาสนา คนนั่งกับพื้น เหมือนโบสถ์พุทธ
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มีเวลาเหลือก่อนจับเครือ่ งบินกลับเมืองไทยตอนค�ำ 
่ ผมเลยชวนทีมไปดูพพิ ธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติในย่างกุ้ง เคยไปมาแล้วสองครั้ง ยังดูได้เพียงบางส่วน
มีนิทรรศการที่น่าดูหลายอย่างเช่น อักขระโบราณ ศิลปะตั้งแต่สมัยศรีเกษตร
พุกาม ฯภาพวาดชาดก ชาติพันธุ์ต่างๆ คติชนวิทยา เครื่องราชกกุธภัณฑ์และเครื่อง
ราชูปโภคกษัตริย์บัลลังค์กษัตริย์ (Throne)

เครื่องราชูปโภคทองค�ำ รูปซ้ายโถใส่หมากรูปหงส์ พานหมาก รูปขวา พานหมาก

เครื่องราชูปโภคทองค�ำ รูปซ้าย-กาใส่น�้ำรูปกุ้ง รูปขวา-จาน
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สีหบัลลังค์-Lion Throne บัลลังก์กษัตริย์พม่าจากพระราชวังมัณฑะเลย์
ที่พิพิธภัณฑ์ อังกฤษยกไปอินเดียเมื่อถอดพระเจ้าธีบอ
แต่หลอดหลุยส์เมาแบทแตนผู้ส�ำเร็จราชการอินเดียคนสุดท้าย คืนให้พม่า
บัลลังค์มีเก้าองค์ตั้งอยู่ตามพระที่นั่งต่างๆแล้วแต่พระราชกิจ บัลลังค์มีชื่อตามรูปสัตว์และดอกไม้ที่
ประดับฐานบัลลังค์เช่นสิงห์โต ผึ้ง ช้าง กวาง นกยูง หงส์ หอยสังข์ ดอกบัว

รูปซ้าย รูปสามมหากษัตริย์ของพม่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ย่างกุ้ง
พระเจ้าอโนรธามังช่อ (Anawratha) ราชวงศ์พุกาม ครองราชย์ พ.ศ.1583-1620,
พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) ราชวงศ์ตองอู พ.ศ. 2094-2124 ,
พระเจ้าอลองพญา (Alaungpaya) ราชวงศ์อลองพญาหรือคองบอง พ.ศ. 2295-2303)
รูปขวา การสวนสนามผ่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เนปิดอร์
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มาสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชน (สปป.) ลาว บินภายในประเทศจาก
ดอนเมืองไปอุดรธานี นั่งรถเข้าเวียงจันทน์ เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่า วันนี้มีสามนัดในวันเดียว
คือไปกระทรวง ศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชฑูตที่เวียงจันทน์ และโรงเรียนครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
มีกรรมการมูลนิธไิ ปร่วมอีกสองท่านคือคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และคุณจุไรรัตน์
นาคบุญน�ำ ทั้งสองท่านบอกว่าไม่ต้องเดินทางไกลเหมือนไปประเทศอื่น เลยมาด้วย

ตอนที่หนึ่ง
มาเวียงจันทน์สองครั้งสุดท้ายใกล้ๆ กัน เมื่อ พ.ศ.2551 ไปประชุมอาเซียนอียู
เรือ่ งอุดมศึกษาทีฮ่ านอย สนามบินสุวรรณภูมถิ กู ยึด บินกลับไม่ได้ ต้องหาทางบินจากฮานอย
ไปลาว เขมร หรือมาเลเซีย แล้วนั่งรถเข้าไทยกลับกรุงเทพ โชคดีที่ได้เที่ยวบินจากฮานอย
มาเวียงจันทน์ และนั่งรถยาวจากเวียงจันทน์กลับกรุงเทพ และมาอีกครั้งเป็นการประชุม
กรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน ประมาณ 2554/2555
ขณะนัน้ ถนนระหว่างเวียงจันทน์และสะพานมิตรภาพยังเป็นสองเส้นทาง สองข้าง
ทางยังโล่ง ตอนนี้สร้างเป็นสี่เลน โรงงาน อาคารขึ้นเต็มหมด
ในเวียงจันทน์ จัดการถนนและทางเดินสะอาด เพิ่งเสร็จประชุมอาเซียนซัมมิท
เมือ่ ต้นเดือน ทีป่ ระธานาธิบดีโอบามามาร่วมด้วย มีรปู ถ่ายนัง่ กินเบียร์ในร้านริมแม่นำ�้ โขง?
ช่วงซัมมิท เรียกว่าปิดเวียงจันทน์ สะพานไม่ปิด แต่ขอความร่วมมือไม่ให้ข้ามไป
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ครูค�ำสร้อย วงสัมพัน
(16 กันยายน 2559)

ครูค�ำสร้อย วงสัมพัน (Khamsoy Vongsamphanh) อายุ 61 ปี เป็นครูและวิทยากรฝึกอบรมการสอน
ภาษาฝรั่งเศสใน 4 จังหวัด คือ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง สะหวันนะเขต และจ�ำปาสัก เน้นพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการเรียนต�่ำเพื่อให้มีทักษะความสามารถในการเรียนที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เน้น
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองนักเรียนเพือ่ หารือแนวทางพัฒนาโรงเรียนและปรับปรุงผลการเรียนรูข้ อง
นักเรียน ได้รบั ประกาศนียบัตรยกย่องความสามารถจ�ำนวน ๔๙ ฉบับ จากนายกนครหลวงเวียงจันทน์
และจากกระทรวงศึกษาและกีฬาของ สปป.ลาว

กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา

อธิบดีกรมพัวพันต่างประเทศ และคณะผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย

61

ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้พบอธิบดีและผู้บริการสี่ห้ากรมคือ กรมพัวพันต่าง
ประเทศ (International Relations) กรมสร้างครู กรมประถมศึกษา กรมมัธยมศึกษา
กรมจัดตั้งและพนักงาน
อธิบดีกรมพัวพันฯ เป็นสุภาพสตรี-จันทะวอน พันด�ำนง กล่าวต้อนรับ ภาษาลาว
เรียบง่าย ฟังแล้วกินใจ ทุกคนพูดทัง้ กระทรวงและโรงเรียนจะมี political & development
tone ของการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ผู้บริหารและครูไทยจะไม่มีสไตล์แบบนี้ ท่านอธิบดี
ได้ให้ข้อมูลหลายประเด็นเช่น
ก. แผนปฏิรปู การศึกษาระยะทีส่ อง เพิม่ ชัน้ มัธยมต้นจากสามเป็นสีป่ ี ระบบเปลีย่ น
จาก 5+3+3 เป็น 5+4+3 จ�ำเป็นต้องเตรียมวิชาชีพเพื่อรับ AEC (กระทรวงศึกษาธิการ
อาเซียนทุกที่ จะออกมาแนวเดียวกันเรื่องสร้างคนที่รู้วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ ไอซีที) จะเน้น
เรื่องการศึกษาเพื่อชุมชน, การจัดการความเสี่ยงและสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและโภชนาการ,
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข. การสร้างครู
ระบบเดิมมีทั้งโรงเรียนสร้างครู วิทยาลัยสร้างครู มหาวิทยาลัย ขณะนี้เหลือสอง
แบบสุดท้าย มีสถาบันสร้างครู 16 แห่ง พยายามจะยกระดับครูให้จบปริญญาตรีทั้งหมด
ผลิตครูประถม, ครูมธั ยมต้น, ครูมธั ยมปลาย, ครูทสี่ อนได้ทงั้ มัธยมต้นและปลาย
(เรียกมัธยมตลอดสาย), ครูไอซีที, ครูชาติพันธุ์
คนสมัครเข้าเรียนครูต้องได้คะแนนสูง 7 จาก 10 ไม่รู้ว่าล�ำดับเท่าใด (คนเรียน
ครูสิงคโปร์ต้องสูงกว่าเปอร์เซนไทล์ 70) 30 % ของผู้เรียนครูได้ทุน นอกนั้นจ่ายเงินเอง
ค. ให้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมสาม มีปัญหาที่ครูรุ่นเดิมสอนภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ ต้องใช้ครูรุ่นใหม่
ข้อมูลที่ได้มาจากประเทศอาเซียน นักเรียนเริม่ เรียนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ ต่าง
กัน บรูไรชั้นประถมหนึ่ง พม่า,เขมร,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซียชั้นมัธยมหนึ่ง
ง. ปัญหาการศึกษา ฟังแล้วเหมือนไทยเช่น
: ชนบทขาดครู (ต้องใช้ครูอาสาสมัคร) ในเมืองครูเกิน
: ขาดครูเคมีฟิสิกส์หนักหน่วง (ฟังแล้ว หนักแน่นกว่าขาดมาก)
: ครูไม่มีประสพการณ์สอนจริง (ครูใหม่)
: งบประมาณจ�ำกัด ฝึกครูได้เพียง 30%
: จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของครู สังคมเปลี่ยน ครูโอนเอน (ฟังแล้ว
เห็นภาพ)
: ผู้บริหารไม่ดูแลครู
ฟังแล้ว อธิบดีท่านนี้พูดตรงมาก
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ตอนที่สอง
มีเวลาก่อนพบท่านเอกอัครราชฑูต ณ เวียงจันทน์ เลยไปเดินดูวัดพระแก้ว
เวียงจันทน์
ซึง่ อยู่ใกล้กบั สถานฑูต มีพระพุทธรูปล้านช้างจ�ำนวนมากอยูท่ รี่ ะเบียงนอกอุโบสถ
ภายในมีพระพุทธรูปขนาดเล็ก วัตถุโบราณ ไม่มีค�ำอธิบายมากนัก
ฐานพระแก้วมรกตที่เคยมีป้าย (ประจาน) ว่าคนไทยขนเอาพระแก้วมรกตไป ก็
ไม่มีป้ายนั้นแล้ว
เหตุการณ์ที่ไทยรัตนโกสินทร์ขนพระแก้วมรกตจากเวียงจันทน์มากรุงธนบุรีและ
กรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องที่ชาวลาวยังไม่ลืม เพียงแต่ไม่ได้พูดออกมาในที่สาธารณะ แม้
พระแก้วมรกตเคยถูกประดิษฐานที่ภาคเหนือของประเทศไทยมาก่อน แต่ลาวมองว่าภาค
เหนือเป็นอาณาจักรล้านนา มีความใกล้ชดิ และเป็นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรล้านช้างหรือลาว
ในอดีต ผมอยากให้คนไทยได้ศึกษาประวัติสาสตร์และข้อเท็จจริง จากมุมมองของเพื่อน
บ้านและชาวต่างประเทศ ซึง่ แตกต่างจากประวัตศิ าสตร์ทเี่ ขียนโดยไทยรัตนโกสินทร์ทสี่ ร้าง
ภาพความเป็นใหญ่และความถูกต้องของไทยรัตนโกสินทร์ เราจึงจะเข้าใจเพื่อนบ้านและ
อยู่กับเพื่อนบ้านได้ อย่างที่เราคนไทยไม่มีปมเขื่อง (Superiority Complex) กับเพื่อนบ้าน
รอบข้าง

วัดพระแก้วมรกตเวียงจันทน์ พระพุทธรูปล้านช้างและแผ่นหินแกะนอกอุโบสถ ประตูไม้สลัก
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ภาพถ่ายร่วมกับท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์

ประเด็นที่แลกเปลี่ยนความคิดกับท่านเอกอัครราชฑูต-นพดล เทพพิทักษ์ มี
1. ความตื่นตัวของคนลาวที่จะเรียนรู้ น่าจะท�ำให้อนาคตลาวไปได้ดี คนมีการ
ศึกษาพูดได้ห้าหกภาษา (ฝรั่งเศส รัสเซีย เวียตนาม ไทย อังกฤษ จีน) ครูพูดภาษาอังกฤษ
และไทยได้
คนไทยเน้นเอกลักษณ์ไทยจน (หลง) ลืมเรียนรู้เรื่องคนอื่น โดยเฉพาะภาษาต่าง
ประเทศ
ผมเห็นว่าการรักษาเอกลักษณ์ตนเอง กับการรูเ้ รือ่ งคนอืน่ เป็นคนละเรือ่ งกัน เรา
เอามาสับสน
2. การเปลี่ยนผ่านของผู้ที่อยู่ในโพลิตบิวโรพรรคคอมมิวนิสต์ลาว ผู้น�ำรุ่นใหม่
จ�ำนวนหนึ่ง เป็นรุ่นสร้างชาติหลังสงครามยุติ (เมื่ออเมริกาถอนตัวปี 2518) ผู้น�ำรุ่นใหม่ไม่
ได้โตมากับสงครามกู้ชาติคริสตทศวรรษ 1940s-1970s จนถึงอเมริกาถอนตัวออกจากเวีย
ตนาม (และลาว เขมร) ปี 2518
ผมอยากเห็นคนไทยได้เรียนประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยจากการเป็น
อาณานิคมของเพื่อนบ้านทั้งพม่า เวียตนาม ลาว เขมร มาเลเซีย จนถึงจีน
รัฐบาลหลังสงครามในประเทศเหล่านี้ส่วนมากเป็นเผด็จการ, กองทัพหนุนหลัง,
อเมริกา/CIA หนุนหลัง พวกปลดปล่อยอยู่ตรงข้ามเลยได้การสนับสนุนจากโซเวียตรัสเซีย
หรือจีน อเมริกาและยุโรปจึงวาดภาพว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นคอมมิวนิสต์ที่น่ากลัว เลวร้าย
3. ผมเห็นว่าคนไทยควรศึกษาประวัติศาสตร์และกลไกที่อเมริกาและประเทศที่มี
อ�ำนาจต่างๆ ท�ำสงครามแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย เพื่อรู้และรู้เท่ากัน
ทัง้ อเมริกา อังกฤษ ฝรัง่ เศส โซเวียตก็ใช้ทหารรับจ้างตัวแทน (proxy) ท�ำสงคราม
ตัวแทน (proxy war)
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ในทศวรรษ 1960s -1970s อเมริกาโดย CIA ใช้ทหารรับจ้าง ที่เป็นคนชาตินั้นๆ
และจ�ำนวนหนึง่ มาจากไทย ท�ำสงครามในลาว เวียตนาม เขมร อย่างลับ เพราะท�ำสงคราม
เปิดเผยไม่ได้ เนื่องจากรัฐสภาไม่ได้อนุมัติให้ประธานาธิบดี (เคนเนดีและจอห์นสัน) ท�ำ
สงคราม
อเมริกาสร้างกลไกตัวแทน ท�ำสงครามตัวแทน ไม่รบด้วยทหารอเมริกัน ที่
ประชาชนอเมริกันยอมรับไม่ได้ ที่เด็กหนุ่มของตนเองต้องไปตายทั่วโลก
อเมริกาใช้ตัวแทนรบในอเมริกากลาง อเมริกาใต้ เอเซีย ต่อสู้กับโซเวียตหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ต่อเนือ่ งมาห้าสิบหกสิบปี จนถึงในลิเบีย ล้มนายพลกะดาฟีเมือ่ สาม
สี่ปีก่อน และปัจจุบันในซีเรีย พยายามล้มประธานาธิบดีอัสซาด

ตอนที่สาม
4. เมื่อประธานาธิบดีโอบามาไปลาวเมื่อกลางปีนี้ ประกาศว่าจะให้เงิน 90 ล้าน
เหรียญ ช่วยลาวเก็บกู้ระเบิดประเภทต่างๆ รวมทั้งคลัสเตอร์บอมบ์นับสิบหรือร้อยล้านลูก
ที่ ไม่รู้กันว่าจ�ำนวนเท่าใดแน่ ที่ทิ้งใส่ลาวสมัยสงครามที่ ไม่เปิดเผย พูดกันว่าลาวเป็น
the most bombed country และลาวมีลูกระเบิดและถูกระเบิดต่อหัวประชาชนสูงที่สุด
ประมาณว่าระเบิดไปเพียงหนึ่งในสาม
ทุกวันขณะนี้ในลาว หลังยุตสิ งครามแล้วสีส่ บิ ปี มีคนตายหรือบาดเจ็บหนึง่ คน จาก
คลัสเตอร์บอมบ์ หนังสือพิมพ์วิจารณ์ว่าค่าเก็บกู้ตกแล้วลูกละหนึ่งเหรียญไม่น่าจะพอ
คนไทยรุ่นผมจะรู้ว่าเครื่องบินบี 52 ของอเมริกาที่ไปทิ้งระเบิดใส่เวียตนามและ
ลาวมาจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ทั้งจากสนามบินที่อุดรธานี โคราช อู่ตะเภา รวมทั้ง
จากเรือบรรทุกเครื่องบินในทะจีนใต้
คนไทยควรเรียนรู้ความจริงนี้ เพื่อเข้าใจว่าท�ำไมเราจึงไม่เป็นที่รักของเพื่อนบ้าน
ท�ำไมเพื่อนบ้านจึงไม่ไว้ใจ ต้องเข้าใจว่าได้ท�ำบาปกรรมไว้กับเพื่อนบ้านมาก
ความจริงเราท�ำสงครามกับเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าเช่น ลาวและเขมร ตั้งแต่สยาม
อยุธยา ตลอดจนสยามรัตนโกสินทร์
ถ้าคนรุ่นหลังท�ำความดีกับเพื่อนบ้านได้ ก็ต้องท�ำ 
ในอดีตเป็นสงครามระหว่างแว่นแคว้น ระหว่างรัฐ ไม่ใช่ระหว่างประเทศ (เพราะ
ประเทศเพิ่งเกิดเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4) แต่คงไม่ใช่เรื่องที่พูดในครั้งนี้
5. ไทยลงทุน (Foreign Direct Investment) เป็นอันดับสามรองจากจีนและ
เวียตนาม แต่คา้ ขายกับลาวเป็นอันดับหนึง่ เป็นตัวเลขบนโต๊ะ แต่มกี ารค้าขายไม่ผา่ นระบบ
ภาษี และลักลอบมาก สินค้านอกจากใช้ในลาว ยังส่งต่อไปจีน เวียตนาม และพม่า
6. บริษัทใหญ่ที่มาลงทุนขณะนี้มี ช.การช่างสร้างเขื่อนที่ไชยะบุรี เอสซีจีผลิต
ปูนซีเมนต์ทคี่ ำ� ม่วน เมกะสโตร์จะเกิดในลาวได้ยากเพราะต้นทุนสูง คนลาวสามารถข้ามไป
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ซื้อของฝั่งไทยได้ง่ายเพราะใกล้ มีให้เลือกมากกว่าถูกกว่า ของจากจีนและเวียตนามมีขาย
แต่คุณภาพไม่ดี
7. นักเรียนลาวและเวียตนามที่ไปเรียนในไทย โดยเฉพาะที่เรียนในภาคอีสาน
จ�ำนวนมาก ขยันเรียน รู้กว้างขวาง ท�ำงานหาเงิน
เด็กไทยเรียนให้สอบได้ ไม่พยายามรู้ให้มากกว่าจ�ำเป็นใช้สอบ ไม่พยายามเก็บ
ประสพการณ์
มีเรื่องเล่าว่าเด็กเวียตนามในมหาวิทยาลัยในอีสาน หาบะหมี่ส�ำเร็จรูปเก็บไว้ใน
ห้องพัก เด็กไทยไปเทีย่ วกลางคืนกลับมาหอพัก ก็มาซือ้ บะหมีส่ ำ� เร็จรูปจากเพือ่ นเวียตนาม
คนลาวที่ไปต่างประเทศหรือไปมหาวิทยาลัยเอกชนราคาแพงในไทย ได้ไปกันแล้ว
แต่ไทยควรช่วยผู้ที่ไปไม่ได้ด้วยตนเอง ให้ได้มาเรียนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะตามจังหวัด
ชายแดน
ทุนรัฐบาลไทยมีปีละหลายสิบทุน แต่ไม่มีการเก็บสถิติทุนที่แต่ละมหาวิทยาลัยให้
โดยตรง ผมคิดว่านับเป็นร้อย สกอ.เก็บตัวเลขนักศึกษาลาว (และนักศึกษาต่างชาติ) ใน
ไทย มีการเผยแพร่เกือบทุกปี
ไทยยังห่างไกลจากการเป็น education hub มีนกั เรียนต่างชาติประมาณสองหมืน่
คน ถ้าคิดเทียบนักศึกษาต่างชาติเป็นสัดส่วนกับนักศึกษาอุดมศึกษา เมื่อสองสามปีก่อน
ไทยต�่ำกว่ามาเลเซียประมาณสามถึงสี่เท่า

ตอนที่ห้า
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์

เป็นโรงเรียนของครูลาวที่ ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ชื่อครูค�ำสร้อย
วงสัมพัน ได้พบผู้อ�ำนวยการ-ครูเวียงสุวัน ผะไทสมบัด และรองผู้อ�ำนวยการอีกสามท่าน
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์หมายถึงโรงเรียนทีส่ อนชัน้ มัธยมครบตัง้ แต่ม.1-5 ถ้าสอน
ม.1-4 เรียกโรงเรียนมัธยมต้น ม. 5-7 เรียกมัธยมปลาย โรงเรียนนี้ตั้งมาตั้งแต่ 1958
เรียก Lycée de Vientiane มาสอนมัธยมปลายเมื่อ 1999
สมเด็จพระเทพรัตนเคยเสด็จเมื่อปี 1999 ได้พระราชทานอุปกรณ์การสอน
มีนักเรียน 2,980 คน (ใหญ่ที่สุดในลาว) มีครู 160 คน เป็นครูหญิง 144 คน!!
ปีการศึกษามีสองเทอม เทอมต้นกันยายน-มกราคม(ชาวลาวเรียกเดือนมกร ตาม
สัตว์ประจ�ำราศี) เทอมสองกุมภาพันธ์ถึงสิ้นพฤษภาคม
โรงเรียนมีหอ้ งเรียนแบ่งเป็นสีแ่ บบ รวม 84 ห้อง ห้องละประมาณ 40 คน ห้องเรียน
สี่แบบคือ ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนสองภาษา (15 ห้อง) ห้องเรียนพรสวรรค์-เด็กเก่ง
(14ห้อง) และห้องเรียนไอซีที
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รูปสมเด็จพระเทพรัตนเสด็จโรงเรียนปี 1999

ห้องเรียนทั่วไปเรียนวิชา คณิตศาสตร์ 4ชม/สัปดาห์, ฟิสิกส์ 4, เคมี 2, ชีว 2,
ภาษา 2, วรรณคดี 2, อังกฤษ 6
ห้องเรียนสองภาษาเริ่ม 1995 สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสและสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น
เกาหลี ประเทศฝรั่งเศสให้ทุนนักเรียนห้องสองภาษาไปเรียนที่ฝรั่งเศส
ห้องเรียนพรสวรรค์เริ่ม 2000 ใช้หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรปรกติ แต่สอนเข้ม
กว่า มีชั้นละ 150 คน มัธยม 1 รับจากนครเวียงจันทน์ มัธยม 5 รับจากทั่วประเทศ
ห้องเรียนไอซีทีสอนหลักสูตรปรกติ แต่เน้นการใช้สื่อไอซีที

ครูค�ำสร้อย

รูปหมู่หน้าอาคารเรียน
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ตอนที่หก
ผู้อ�ำนวยการพูดถึงค�ำขวัญโรงเรียน คล้องจองดีคือ
“บริหารดี สอนเด่น เรียนเก่ง เคร่งวินัย เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม น�ำ
สู่สังคม”

ค�ำขวัญโรงเรียน

ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์

ตราโรงเรียน

ภาพถ่ายร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน

ครูค�ำสร้อยจบปริญญาตรีครู ปริญญาโทสองใบจากฝรั่งเศส ทางภาษาฝรั่งเศส
และภาษาศาสตร์ ครูได้พูดถึงบทบาทของรางวัล ความตื่นตัวของลาวใน AEC, อาเซียน
ซัมมิท, การเดินทางของนายกไทย ความชื่นชมของลาวต่อประชาคมอาเซียน ผมฟังแล้ว
สังเกต political tone/มิตกิ ารเมืองในประเทศระหว่างประเทศทีค่ รูคำ� สร้อยพูดได้ ทีค่ รูไทย
ระดับเดียวกันพูดไม่ได้
ครูบอกว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแสดงถึงการที่สมเด็จพระเทพรัตนสน
พระทัยครู จะท�ำให้ภาพพจน์ครูดีขึ้น ควรท�ำให้ครูสนใจที่จะท�ำงานให้ดีขึ้น ครูเองจะสอน
นักเรียนต่อไป ช่วยคัดเลือกนักเรียนไปต่างประเทศและจะสอนนักเรียนครูด้วย
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ครูสอนหนังสือมานาน ลูกศิษย์เป็นรัฐมนตรี เป็นเจ้าแขวงหลายคน รางวัลท�ำให้
ครูและครอบครัวเป็นที่รู้จักทั้งทางหนังสือพิมพ์และทีวี
หลังจากได้รับพระราชทานรางวัล ได้พบและให้ข้อมูลทั้งกรมพัวพันความร่วมมือ
กรมจัดตั้งและพนักงาน สถาบันสร้างครู เพื่อท�ำให้ทุกคนเข้าใจรางวัลนี้
ครูค�ำสร้อยเกษียณแล้ว แต่ยังมาสอน ลาวเรียกครูเกษียณที่ยังสอนว่า “ครู
ประสพการณ์”
โรงเรียนสภาพร่มรืน่ สะอาด ไม่ทนั สมัย เด็กเสียงไม่สง่ เสียงดังเท่าเด็กไทย มีหอ้ ง
สมุดที่จีนและบริษัทไทยให้ความช่วยเหลือ สภาพทางกายภาพโรงเรียนมัธยมไทยจะดีกว่า
มีอาคารสถานที่ที่ผมดูแล้วส่วนหนึ่งอายุ 40-50ปี ห้องสมุดได้หนังสือส่วนหนึ่งจากรัฐบาล
จีนและบริษัทไทย
จากข้อมูล ผมคิดว่าโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์คงเป็นโรงเรียนมัธยม
รัฐบาลที่ดีที่สุดและขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ดูจากจ�ำนวนครูและลักษณะการจัดการ
เรียน

ภาพนักเรียนถือป้ายต้อนรับคณะฯและภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน

ห้องสมุดและหนังสือที่ได้รับความช่วยเหลือจากจีน
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ห้องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากบริษัทเอกชนไทย

ตอนที่เจ็ด
ค�ำถามจากไลน์
ท�ำไมมาเลเซียจึงมีนกั ศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยต่อจ�ำนวนนักศึกษารวมสูงกว่า
ไทยสามสีเ่ ท่าในสิบปีทผี่ า่ นมา มาเลเซียตัง้ เป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาของโลกมุสลิม
ค�ำตอบและความเห็นผม
ในหนึ่งถึงสองทศวรรษ เกิด Islam fundamentalism มีการก่อการร้ายทั่วโลก มี
สงครามในอาฟกานิสถาน ปากีสถาน อิรัค อียิปต์ Arab spring, ท�ำให้คนมุสลิมไม่ส่งลูก
ไปเรียนที่ปากีสถานหรืออียิปต์ มามาเลเซียแทน
ถ้าเข้าไปในมหาวิทยาลัยรัฐที่เด่นของมาเลเซีย จะพบนักเรียนต่างชาติมาก
ผมสรุปว่ามาเลเซียมียุทธศาสตร์ชาติชัดเจนเรื่องนี้ ไทยเราต่างคนต่างท�ำ
ค�ำเห็นจากไลน์
คนมหาวิทยาลัยไทยจ�ำนวนมาก คิดไม่ได้ว่าท�ำไมไทยจึงต้องสนใจเพื่อนบ้าน
ความเห็นผม
นอกจากเหตุผลประวัติศาสตร์ ที่ไทยสร้างความเจ็บช�้ำน�้ำใจให้เพื่อนบ้าน เราไม่
ศึกษาประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ และไม่เข้าใจ geopolitics
นักวิชาการไทยจ�ำนวนมากยังมีโลกทัศน์ “มองตะวันตก-Look West” เรียนมาใน
ตะวันตก ไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่า “บูรพาภิวัตน์-Rise of Asia”
ความพยายามที่จะให้อาจารย์มหาวิทยาลัยไทย “มองตะวันออก-Look East” ไม่
ค่อยส�ำเร็จ ให้ทุนนักเรียนไปเรียนเอเซียตะวันออก ก็ไม่สนใจ ไม่ไป
เพื่อนอาจารย์ที่พระจอมเกล้าธนบุรี search ค�ำว่า look east policy ของมาเลเซีย
พบว่านายกมหาธีร์ของมาเลเซียมีนโยบายนี้ตั้งแต่ 1982
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ความเห็นจากไลน์
เป็นเพราะตัง้ แต่อดีตมาแล้วหรือเปล่า ทีค่ นไทยเราไปเรียนทางตะวันตกกันตลอด
แล้วค่านิยมคือจบมาจากทางตะวันตกได้รบั ค�ำชืน่ ชม ในขณะทีท่ างตะวันออก การศึกษาใน
อดีตก็ไม่ได้พัฒนาเท่าตะวันตก
ความเห็นผม
ผมคิดว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึน้ ของคนตะวันตก เลยไม่ตอ้ งคิดปลดแอกตะวันตก
หันไปมองทางเลือกอื่น หรือท�ำอะไรที่ต่างจากตะวันตกบ้าง คนมาเลเซีย คนจีน คนญี่ปุ่น
คนไต้หวันก็ไปเรียนตะวันตกครับ แต่ผู้น�ำและปัญญาชนหลุดกับดักได้
ความเห็นจากไลน์
คนไทยค่อนข้างจะสนใจอะไรที่ superficial มากๆ เราไม่ค่อยค้นคว้าอะไรเชิงลึก
และจริงจังมากเท่าไรนัก ในมุมหนึง่ ผมคิดว่าคนไทยเราลึกๆ ขาดความภูมใิ จในสิง่ ทีต่ นเอง
มี/เป็น เราเพียงแต่จะพยายามที่จะพัฒนาไปเป็น The second of something หรือ catch
up ให้ทันคนที่ประสบความส�ำเร็จ
ถ้าเราไปดูประเทศที่ประสบความส�ำเร็จแล้วพยายามท�ำตามอย่างเค้า ดีที่สุดเรา
ก็ได้แค่เท่าเขา (สมมติว่าเขาไม่พัฒนาต่อ)
ความเห็นผม
ผมสังเกตว่า การท�ำให้ดีให้เป็นเลิศ ไม่เป็นนิสัยหลักของคนไทย”
เราจะท�ำแค่ผ่าน ค�ำว่า excellence/elite ถูกมองว่าเป็นค�ำสกปรก
อ่านดูในวรรณกรรมไทยและค�ำสอนโบราณ บอกให้ท�ำดี ให้มีความอุตสาห์ แต่
ไม่เอ่ยถึงความเป็นเลิศ
แนวคิดความเป็นเลิศทางวิชาการ/ความรู้ (cognitive) อาจมาจากตะวันตก ความ
เป็นเลิศของไทย อาจเป็นเรื่องสุนทรียะ งานช่างซึ่งเป็น non-cognitive
ความเห็นจากไลน์
แนวคิดนี้ (ท�ำให้ทันคนอื่น) ในมหาวิทยาลัยเองก็เริ่มพบมากขึ้น เราไปดูงานกัน
เยอะมาก หลายครั้งเหมือนกับว่าไปดูงานเพื่อจะหาตัวอย่างที่จะเอามาลอก โดยไม่เข้าใจ
หรือวิเคราะห์บริบทที่เหมือนหรือต่างกัน เราไม่เคยถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าเรา ‘ห่วย’
เรื่องอะไรบ้าง ท�ำไมถึง ‘ห่วย’
พูดเรื่องนี้ทีไร ก็จะมีคนบอกว่า เราดีกว่าที่อื่นๆ หรือบอกให้ใช้ค�ำว่า ‘room of
improvement’
แต่ถ้าเราไม่เริ่มจากการยอมรับว่าเราห่วย ผมกังวลว่าการเอาผักชีมาโรยหน้าไว้
จะท�ำให้ทุกคนไม่สนใจที่จะขุดลึกลงไปหาสาเหตุที่แท้จริงของความห่วย
บางครัง้ อาจจะต้องมีการประทะกันทางความคิดอย่างรุนแรง เพือ่ ขุดรากถอนโคน
ความห่วยนั้น
แต่วิธีคิดแบบประนีประนอมของคนไทยท�ำให้ทุกครั้งที่แผลนี้โผล่ขึ้นมา เราก็จะ
หาอะไรปิดมันไว้ ข้างนอกอาจจะดูดี แต่ลึกลงไปข้างในนั้นเน่าเฟะไปหมดแล้ว
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ถ้าเทียบกับญี่ปุ่นระหว่างการปฏิวัติเมจิกับสมัย ร.5 แล้วมีความแตกต่างอย่าง
มากมายที่ส่งผลถึงปัจจุบัน
ข้อแรก การปฏิวตั ใิ นญีป่ นุ่ เป็นแบบ bottom up ทีแ่ ม้วา่ จะไม่ใช่รากหญ้าแต่กเ็ ป็น
ชนชั้นกลาง และมีกลุ่ม ‘ปัญญาชน’ จ�ำนวนมาก เนื่องจากวัฒนธรรมที่ให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษา โดยไม่ผูกพันกับการรับราชการ
แต่ในประเทศไทย เราเป็นแบบ top down และมีคนที่มีการศึกษาน้อยกว่ามาก
ข้อสองมีการฆ่ากันระหว่างสองฝ่ายทีเ่ ห็นต่าง จนกระทัง่ น�ำไปสูส่ งครามกลางเมือง
ที่กองทัพสองฝ่ายรบกันอย่างเต็มรูปแบบ มีการกวาดล้างผู้ที่เห็นต่างจ�ำนวนมาก
ในขณะทีป่ ระเทศไทยแม้วา่ จะมีกบฏบ้างแต่กไ็ ม่มกี ารกวาดล้างผูเ้ ห็นต่าง หลังจาก
นั้น การแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ก็ได้ท�ำลายโครงสร้างสังคม กลุ่มศักดินาและกลุ่มทุน
ลง ท�ำให้ญี่ปุ่นสามารถสร้างประเทศขึ้นใหม่ได้ แต่การแพ้สงครามไม่ได้ท�ำลายความเชื่อ
ของคนญี่ปุ่นที่จะกลับมาเป็นที่หนึ่งของโลกลงไป
ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่หนึ่ง
นั้น อาจจะไม่เท่ากับความมุ่งมั่นที่จะให้ตนเองเป็นที่หนึ่ง
ความเชือ่ ทีจ่ ะเป็นมหาวิทยาลัยทีจ่ ะรับใช้สงั คม/ประเทศชาติแม้วา่ จะหลงเหลืออยู่
แต่ก็เป็นในระดับบริหารมหาวิทยาลัยและส่วนน้อยของบุคลากรในคณะ/สถาบัน
ผมไม่แน่ใจว่าเรายังมีเวลาเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนุ่มนวล ถนอมน�้ำใจกัน
อีกนานเพียงไร
ความเห็นผม
ผมคงขอไม่พูดถึงญี่ปุ่น
ในช่วงชีวิตการรู้ความและการท�ำงานเกือบหกสิบปี เห็นว่าประเทศมาได้ไกล เรา
ไม่มีความช่วยเหลือหลังสงครามโลกครั้งที่สองอย่างมหาศาลจากอเมริกา(อาจดี) เท่ากับ
ที่อเมริกาให้ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน
เราอยู่ในสงครามตัวแทน (proxy war) ของโลกตะวันตกกับจีนคอมมิวนิสต์ เป็น
เวลาประมาณสามสิบปี ในขบวนการนี้ คนไทยต้องสูก้ นั ทางอุดมการณ์สามสิบปีเหมือนกัน
สภาพสงครามในอินโดจีนและสงครามประชาชนท�ำให้คนที่โตมาในยุคนั้น (อายุ
หกสิบขึ้นไป) อยู่ในความกลัวกับสิ่งที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์ ขณะนี้เราต้องรักษาแผลที่เกิด
กับเพื่อนบ้าน เราจึงจะไปข้างหน้าได้ดี
อเมริกาหรือยุโรปที่ใช้เราเป็นตัวแทนการท�ำสงครามไม่ได้ชว่ ยเรา สงครามตัวแทน
ท�ำให้เรามีระบบการเมืองที่อ่อนแอ ทั้งระบบ นักการเมือง และประชาชน พัฒนาไม่ได้
เพราะตะวันตกจะหนุนหลังรัฐบาล (อะไรก็ได้) ที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์
ในทางการเมือง คนไทยเลือกแนวทางที่จะไม่กวาดล้างกัน จนฝ่ายตรงข้ามหมด
ไป เพราะฆ่าอุดมการณ์ไม่ได้ ฆ่าได้แต่คน
เมาเซตุงพูดว่าตายหนึ่งก็เกิดสิบ
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ถ้าจะเปลี่ยนให้ได้ผลระยะยาว ก็ต้องเปลี่ยนอุดมการณ์หรือวัฒนธรรมองค์กร/
สังคม สิ่งที่อยากศึกษาคือประเทศเอเซียตะวันออก ที่พัฒนาด้วยเผด็จการทหารหรือ
เผด็จการพลเรือน ท�ำไมได้ผเู้ ผด็จการทีม่ คี ณ
ุ ภาพทางความคิด มีวสิ ยั ทัศน์ และมือค่อนข้าง
สะอาด

ตอนที่เก้า
Reflection ว่าด้วยอ�ำนาจ ความเก่งความเป็นเลิศ

ก) การแสดงความมีอำ� นาจเหนือคนอืน่ หรือเก่งกว่าคนอืน่ ตามแนวคิดก่อนปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม (ประมาณสองร้อยห้าสิบปีมาแล้ว) คือ ต้องท�ำสงครามชนะ กวาดต้อน
พลเมืองมา เอาทรัพยากรมาท�ำกันมาตัง้ แต่กอ่ นยุคประวัตศิ าสตร์ ยุคประวัตศิ าสตร์ จนถึง
ยุโรปก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมอินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่า ขอม เวียตนาม ไทย ในยุคร่วมสมัย
กัน ก็คิดและท�ำแบบเดียวกัน
ข) เมื่อเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุโรปเปลี่ยนกระบวนทัศน์ เห็นว่าความมั่งคั่ง
อ�ำนาจ มาจาก
: ก�ำลังจักรกล (เครื่องจักรไอน�้ำ) ไม่ใช่ก�ำลังคน ก�ำลังสัตว์
: ต่อมาเป็นเครื่องยนต์และไฟฟ้า เมื่อร้อยปีมาแล้ว
สิ่งที่ขับดันเครื่องจักรทุกชนิดคือความรู้ ดังนั้นจึงสร้างความรู้ ความรู้นี้ก็น�ำไป
สร้างเครื่องจักรทางทหารและอาวุธต่อไปด้วย โลกตะวันตก จึงมีอ�ำนาจทั้ง
: hard power คือก�ำลังกองทัพ อาวุธ และ
: economic power ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้ เกิดการผลิต และธุรกิจตามมา
ค) ในห้าสิบปีตั้งแต่มีแผนพัฒนา ประเทศไทยติดกับดักการใช้ hard power และ
economic power ที่อาศัยการน�ำความรู้เข้า ไม่สร้างความรู้เอง
ผมพยายามหาเหตุผลว่าท�ำไมในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเมือ่ ห้าสิบกว่า
ปีจนถึงสามสิบกว่าปี การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ จึง
: มองแต่การมีงานท�ำ ซึ่งเข้าใจได้ เพราะคนเกิดมากหลังสงคราม ภาคเกษตร
ดูดซับไม่ได้หมด
:ไม่มองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผูกกับการปรับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา การสร้างระบบวิจัย
เรื่องนี้ เป็นสิ่งที่เกาหลีและไต้หวันท�ำ  นโยบายออกมาชัดเจนจากผู้น�ำที่เป็น
เผด็จการทหาร
ไทยไม่สร้างเมกะโปรเจ็คด้านโครงสร้างกายภาพทีส่ ง่ ผลถึงการผลิตแบบใหม่ และ
ก�ำลังคนอาชีวะและอุดมศึกษา เป็นการใช้นโยบายการจัดจ้างภาครัฐ (procurement policy)
เพื่อสร้างความสามารถให้ประเทศ
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ประเด็นที่สามนี้ เกาหลีและไต้หวันท�ำเช่นกัน
ง) ในสิบปีหลัง มาเลเซียมี Procurement policy เรียกว่า MIGHT-Malaysian
Industry-Government Group for High Technology ท�ำให้เกิดการลงทุน (ส่วนหนึ่งโดย
รัฐ) ที่ ใช้เทคโนโลยีสูง ยกระดับอุตสาหกรรม
จ) ผมจับตาดูเมกะโปรเจ้คที่รัฐก�ำลังท�ำให้เกิด แต่ไม่เห็นมิติแบบ MIGHT เท่าใด
เราอาจจบลงโดยมีโครงสร้างพื้นฐานกายภาพทันสมัย แต่คนไทยก็ยังท�ำอะไรไม่ได้ ได้แต่
ของ ไม่ได้ความรู้
ฉ) ก�ำลัง อ�ำนาจ ความเป็นเลิศทีเ่ ราพูดกัน น่าจะเป็นเรือ่ งท�ำอะไรให้ได้ดว้ ยตนเอง
มากขึ้น
ไม่ใช่พูดถึงความรู้วิชาการแบบการตีพิมพ์ ที่อาจจะแคบเกินไป
ดูเส้นทางประเทศเอเซียตะวันออก ตั้งแต่ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน ทั้งหมดท�ำ
ของขายด้วยความรู้ของตัวเองให้ได้
สร้างความรู้ที่กินได้ใช้ได้ขายได้ ท�ำปลายน�้ำ  ซึ่งอาศัยทั้งการผลิตและการตลาด
แล้วจึงไปเน้นต้นน�้ำคือสร้างความรู้แบบตีพิมพ์ให้มากขึ้น
ผมอยากให้คนไทยรุน่ ใหม่เรียนจากความส�ำเร็จของประเทศเอเชียตะวันออกด้วย
เหตุผลสองอย่างคือ ประการแรก ประเทศเอเชียตะวันออกสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมได้ส�ำเร็จภายในหนึ่งชั่วอายุคน หรือ 20-30 ปี คนที่เป็นผู้คิดและขับเคลื่อนยังมีชีวิต
อยู่ที่เราสามารถสนทนา ซักถาม พูดคุยได้ ความส�ำเร็จของยุโรปและอเมริกามีฐานมาจาก
ยุคเฟื่องฟูของการเรียนรู้ (Renaissance) เมื่อประมาณ 500 ปีมาแล้ว และจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 200 ปี มาแล้ว เราเข้าถึงจากการอ่านมากกว่าการได้พูดจา
โดยตรง ประการที่สอง ถ้าเราเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออก เช่น ไต้หวัน
เกาหลี ฮ่องกงมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถเข้าใจกลไกภาพรวมได้ง่าย
ถ้าไปมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตก มหาวิทยาลัยจะมีขนาดใหญ่มาก นักศึกษาสี่ห้าหมื่นคน
เห็นกลไกได้ยาก
พยายามสนับสนุนให้นักวิชาการรุ่นใหม่และนักศึกษาไปเรียนหนังสือหรือท�ำวิจัย
ในเอเชียตะวันออก ก็ไม่คอ่ ยส�ำเร็จ ผมคิดว่าคนไทยอาจจะหัวสูงเกินไป เห็นว่าเอเชียตะวัน
ออกยังไม่ดีพอ รวมทั้งไม่มีความมาดมั่นที่จะเรียนภาษาใหม่เช่น จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี ที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการไปมหาวิทยาลัยเอเซียตะวันออก
นอกจากนัน้ ผมพยายามสนับสนุนให้คนไทยไปอินเดีย เพราะอินเดียมีความก้าวหน้า
ทางอุดมศึกษา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางไอที รวมทัง้ วัฒนธรรมอินเดียเป็นฐาน
ของวัฒนธรรมไทย แต่กช็ กั จูงไม่สำ� เร็จ คนไทยมีขอ้ อ้างว่าสกปรก คนไว้ใจไม่ได้ ความจริง
บ้านเมืองไทยบางที่ก็สกปรกไม่แพ้อินเดีย คนไทยบางคนก็ไว้ใจไม่ได้ เราต้องละทิ้งมโน
ทัศน์เดิมที่ไม่ไว้ใจคนอินเดีย ตามค�ำพูดทีว่ า่ “ถ้าเจอแขกกับงู ให้ตแี ขกก่อน” การมีปมเขือ่ ง
(Superiority Complex) เป็นจุดอ่อนที่ส�ำคัญของคนไทย
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การเดินทางไปพบ

นางสาวโตช บันโดล
และ

มาดามฮาจา รัตนาวาติ
บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด
ประเทศ
กัมพูชา

ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ประเทศ
บรูไนดารุส
ซาลาม

ตอนที่หนึ่ง
วันนี้ (9 สิงหาคม) เดินทางมาท�ำงานเรื่องรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีที่บรูไน
ดารุสสาลามและเขมรเป็นประเทศที่ห้าและหก มาบรูไนก่อน ใช้เวลาบินสองชั่วโมงครึ่ง
ทีมที่มาด้วยกันมี
ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงค์ ดร.สันติ
เจริญพรพัฒนา
บรูไนเป็นประเทศที่มีสุลต่านเป็นประมุข (sultanate) สุลต่าน Hassanal Bolkiah
องค์ปัจจุบัน เป็นประมุข, นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี กลาโหม, รัฐมนตรีคลัง
สุลตานเนทบรูไนเป็นรัฐเก่า มีในบันทึกการเดินทางของจีนตัง้ แต่คริสตศตวรรษที่
13 และในบันทึกการเดินเรือรอบโลกของ Ferdinand Magellan (สัญชาติโปรตุเกส แต่
เดินเรือชักธงสเปน) ปี1519 -1522 แมกเจลแลนเดินทางจากสเปนมาทางทิศตะวันตก เพือ่
หาหมู่เกาะเครื่อง เทศ-Spice Islands (ปัจจุบันคือโมลุกกะ) ตามข้อตกลง Treaty of
Tordesillas ที่ให้โปรตุเกสเดินทางจากยุโรปมาทิศตะวันออก สเปนไปทางตะวันตก แบ่ง
โลกกันคนละครึ่ง ตามที่เคยพูดถึงมาแล้วเมื่อครั้งไปติมอร์ เดือนพฤษภาคม 2559
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ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

(มาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด
(Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji Mohammad )
(9-10 สิงหาคม 2559)

อายุ 48 ปี ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนประถม Keriam Primary School เป็นครูและดูแลการเรียน
การสอนโดยร่วมท�ำงานกับครูปกติ เพื่อชี้แนะการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็ก
ออทิสติก เด็กพิการทางร่างกาย เด็กพิการทางการได้ยิน และเด็กที่เรียนรู้ช้า เป็นผู้ริเริ่มการ
น�ำนวัตกรรมมาสอนเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยชักชวนผู้ปกครอง และชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ได้รับรางวัลครูดีเลิศจากสุลต่านแห่งบรูไน

เส้นทางเดินเรือของแมกเจลแลนมาเกาะในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ปัจจุบันเป็นประเทศฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย (จากวิกิพีเดีย)

สุลตานเนทนีต้ งั้ อยูบ่ นเกาะบอร์เนียว เคยมีขนาดใหญ่และมีอทิ ธิพลสูงในหมูเ่ กาะ
ที่ปัจจุบันเป็นส่วนของประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และเกาะอื่นข้างเคียง เคยท�ำ
สงครามกับสเปน (ที่ตั้งที่มั่นในฟิลิปปินส์) และปะทะกับอังกฤษที่เข้ายึดครองด้านบนของ
เกาะบอร์เนียวที่เป็นรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัคของมาเลเซียปัจจุบัน
พื้นที่ของสองรัฐมาเลเซียนี้เดิมเป็นเขตปกครองของผู้ปกครองที่เรียกในประวัติศาสตร์ว่า ”กษัตริย์ผิวขาว-White Rajahs” ที่เป็นพ่อค้าอังกฤษตระกูล Brooke ที่ ได้
สัมปทานให้ปกครองพืน้ ทีต่ งั้ แต่ตน้ รัตนโกสินทร์ สุลตานเนทนีเ้ คยอยู่ใต้การดูแลของอังกฤษ
ตัง้ แต่ประมาณรัชกาลทีส่ ามของไทย ก่อนให้กษัตริยผ์ วิ ขาวดูแล และกลับมาเป็นของอังกฤษ
ก่อนส่งครามโลกครั้งที่สอง พื้นที่บรูไนปัจจุบันถูกล้อมด้วยและถูกแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน
ด้วยรัฐซาราวัค
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Ferdinand Magellan (จากวิกิพีเดีย)

Sir James Brooke (จากวิกิพีเดีย)

ตอนที่สอง
White rajahs คนแรกที่มีชื่อมากของซาราวัคคือ Sir James Brooke ปกครอง
เมื่อช่วงรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่ รบกับสุลต่านบรูไน ท�ำให้บรูไนขอไปอยู่ใต้อาณัติ
อังกฤษ เจมส์ บรูก พยายามเข้ามาติดต่อค้าขายเมืองไทย และมีจดหมายมาถึงรัชกาลที่สี่
ในประวัติศาสตร์ไทย คนไทยเรียกชื่อเจมส์ บรูก ให้คุ้นหูไทยว่า ”เย สัปบุรุษ”
มีเกร็ดเล่าว่า รัชกาลที่สี่ทรงขอให้พนักงานฝ่ายในเข้าไปค้นหาหนังสือที่เซอร์เจมส์ บรูก
ส่งมาถวาย ฝ่ายในกลับออกมาทูลรัชกาลที่สี่ว่า หาหนังสือ ”ซีจัมปุก” ไม่พบ
การติดต่อสมัยนั้นยากเพราะไม่มีคนไทยรู้ภาษาอังกฤษ ต้องแปลข้ามสี่ภาษาคือ
ไทย จีน โปรตุเกศ และอังกฤษ อย่างที่เคยเล่าแล้ว การติดต่อค้าขายจึงไปไม่ถึงไหน
บรูไนพบน�ำ้ มันเมือ่ ประมาณรัชกาลทีห่ า้ ต่อรัชกาลทีห่ ก และพบกาสธรรมชาติตอ่
มา ปัจจุบันรายได้ต่างประเทศ 90% มาจากการขายน�้ำมัน (ให้เกาหลี ญี่ปุ่น อาเซียน) ขาย
LPG (เหลว?) และกาสธรรมชาติแรงดันสูง (CNG) ให้ญี่ปุ่นล่วงหน้าเป็นสิบๆ ปี บริษัทที่
ลงทุนด้านน�ำ้ มันและกาสธรรมชาติคอื Royal Dutch Shell, Total, Elf Aquitaine, UNOCAL
ทราบว่าปตท.ของไทยก�ำลังเข้ามาส�ำรวจถ่านหิน
มีความพยายามที่จะ diversify ไปท�ำอย่างอื่น ให้พึ่งตนเองด้านอาหารได้มากขึ้น
สุลต่านปัจจุบันพยายามท�ำแบรนด์อาหารฮาลาล
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ตอนที่สาม

ที่ท�ำเนียบเอกอัครราชทูตไทยในบันดาร์เสรีเบกาวัน

ท่านเอกอัครราชทูตไทย พีรวิช สุวรรณประเทศ กรุณาเลี้ยงอาหารเย็น ประเด็น
ที่แลกเปลี่ยนกันและข้อมูลที่ได้ ได้แก่
1) ในบรูไนไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย เหมือนกับการ
ลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น
เมื่อยี่สิบถึงสามสิบปีก่อน หลังบรูไนได้เอกราช มีการก่อสร้างมาก เคยมีคนงาน
ไทยสี่ห้าหมื่นคน พูดได้ว่าแรงงานไทยเป็นผู้สร้างสิ่งก่อสร้างหลักๆในบรูไนเกือบทั้งหมด
(เทียบกับเมือ่ ยีส่ บิ สามสิบปีกอ่ นในกรุงเทพ แรงงานไทยอิสานสร้างคอนโด สร้างศูนย์การค้า
สร้างทางด่วน เดี๋ยวนี้พม่าสร้าง)
ปัจจุบันในบรูไนมีคนไทยประมาณพันกว่าคน ค้าขายรายย่อย เป็นคนไทยที่มาท�ำ
ก่อสร้างหรือค้าขายกับคนงานไทย และอยู่ต่อ
สมัยมีคนงานมาก ผมมาบรูไนครั้งแรกเมื่อสามสิบปีมาแล้ว หลังได้เอกราชในปี
2527 และเข้าร่วมอาเซียนเป็นประเทศที่หก ตอนนั้นพบคนงานก่อสร้างไทยเต็มบ้าน
เต็มเมือง เดินในตลาดสดและร้านค้าใกล้ทา่ เรือกลางเมืองทีข่ า้ มไปหมูบ่ า้ นน�ำ้ (kampong)
คนไทยมาซื้อกับข้าว บ่นว่าไม่มีหมูขาย แต่บอกผมว่าไปแอบล่าหมูป่าในป่าบรูไนและป่า
ซาราวัคซึ่งติดกันมาท�ำอาหาร คนไทยไปท�ำงานก่อสร้างต่างประเทศสร้างเรื่องล่าสัตว์ป่า
สัตว์สงวนให้ถูกจับเสมอ เช่นในอิสราเอลไปล่ากวางหายาก
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ข) เด็กผูช้ ายบรูไนยังได้รบั การดูแลดีกว่าหญิง แต่ไม่เรียนหนังสือทางวิชาการมาก
เท่าผู้หญิง ไปเรียนวิชาศาสนา สภาพในบรูไนเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือมากกว่าสูงกว่าเด็ก
ผู้ชายเหมือนเมืองไทย
เป็นสภาพการณ์ที่ผมสังเกตมาเกือบสิบปีแล้ว ว่าในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
ตามต�ำบลเล็กๆ ตามตะเข็บชายแดนไทย เด็กผู้หญิงประมาณสองในสามของนักเรียน
ทั้งหมด เคยถามว่าเด็กผู้ชายหายไปไหน ไม่มีใครตอบได้ชัดเจน มีแต่ตอบว่าไปท�ำอย่าง
นั้นมั้ง อย่างนี้มั้ง
อาจารย์หมอประเวศบอกว่าคนไทยไม่มีความชัดเจนเรื่องข้อมูล ใช้ “มั้งศาสตร์”
ผมเลยตัง้ สมมุตฐิ านว่าเด็กผูช้ ายไทยไปเป็นวินมอเตอร์ไซด์ เป็นคนส่งเอกสาร ไป
ขายยาเสพย์ติด
น่าห่วงว่าในสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ ผู้ชายได้รับการศึกษาต�่ำกว่าผู้หญิง

ตอนที่สี่
มีค�ำถามจากไลน์ว่า สังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่และผู้ชายได้รับการศึกษาน้อยกว่า
ผู้หญิง น่าเป็นห่วงอย่างไร
ผมมีความเห็นว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษาน้อยกว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะด้อยกว่า
ไม่ทันเหตุการณ์โลก มองไปข้างหน้าไม่ได้ดี และโลกทัศน์อาจคับแคบ กลายเป็นผู้น�ำ
ถ้าพ่อมีโลกทัศน์คับแคบ ลูกจะเป็นอย่างไร
ประเด็นต่อจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นที่สถานฑูต
ค) อาหารและผลไม้ที่ขายมาจากเมืองไทย ทุเรียนยังเป็นผลไม้ราชา
การท�ำอาหารแบรนด์บรูไนฮาลาลจะเป็นตลาดบน เช่นฮาลาลทีม่ สี ารอาหารเฉพาะ
เช่นส�ำหรับคนสูงวัย คนเป็นเบาหวาน ไม่ใช่อาหารฮาลาลตลาดผู้บริโภคทั่วไป จะผลิตใน
โรงงานต่างประเทศด้วยเงินบรูไน
ง) บรูไนยังเป็นประเทศ “dry” คือห้ามขาย ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ
เมือ่ ผมมาครัง้ แรกปี 2527/ 2528 มีโรงแรมทีค่ นต่างชาติพกั แห่งเดียวคือเชอราตัน
ในโรงแรมก็ไม่มีแอลกอฮอล์ขาย แต่ก็ยังหาเหล้ากินได้ โดยไปร้านอาหารจีนแล้วสั่งน�้ำชา
พิเศษ (special tea) จะมีคนยกโถใส่น�้ำชาจีนพร้อมถ้วยชา (ขนาดใหญ่กว่าปรกติ) ออก
มาเสริฟ เทออกมาก็มีฟองฟอด สมเป็นน�้ำชาพิเศษ ปัจจุบันน�ำแอลกอฮอล์เข้ามาได้ แต่
ต้องกินในบ้าน
โรงแรมที่ไปพักครั้งนี้มีขนาดใหญ่ เป็นโรงแรมอยู่ย่านชอปปิ้ง มีทั้ง chandelier
และ stain glass แต่โรงแรมที่มีชื่อที่สุดใช้รับแขกบ้านแขกเมืองชื่อ The Empire (สร้างโดย
คนงานไทยเมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้ว)
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ตอนที่ห้า
วันที่ 10 สิงหาคม

มาพบครูรางวัลPMCA ของบรูไน ชื่อ Mdm Hajah Ratnawati Binti Haji
Mohammad ที่โรงเรียนประถมศึกษา Keriam มีนักเรียนสองร้อยคน และมีศูนย์ส�ำหรับ
เด็กที่ต้องการการศึกษาพิเศษเรียก Model Inclusive School-MIS หน้าอาคาร MIS เขียน
ว่า “Titipan Kasih” แปลว่า “Entrusted Love”
ทั้งประเทศบรูไนมีMIS ประถม 4 แห่ง ครู 120 คน, MIS มัธยม 4 แห่ง
บรูไนมีประชากร 0.4 ล้านคน คิดเป็น1/150 ของไทย เทียบสัดส่วนMISและครู
แล้ว น่าจะมีcoverage ที่ดี
ครูรัตนาวาติมีลูกสาวเป็นautistic อายุยี่สิบกว่าปี ครูบอกว่าลูกสาวช่วยตัวเองไม่
ได้ ครูท�ำงานด้านนี้มาประมาณสิบปี เพราะพบกับตนเองว่าไม่มีโรงเรียนใดต้องการดูแล
เด็กที่มีปัญหาเหล่านี้ หรือช่วยพ่อแม่
ครูเห็นว่ารางวัลพระราชทานยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจได้มาก ท�ำให้คนเข้าใจ
ความ ส�ำคัญของการศึกษาพิเศษ จะท�ำให้เพื่อนครูท�ำงานหนักขึ้น
กลับมาจากรับรางวัลพระราชทาน ครูได้ท�ำรายงานเสนอรัฐบาลให้มีแผนเชิงรุก
ด้านการศึกษาพิเศษ เผยแพร่อุดมการณ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การท�ำงานกับเด็ก
เหล่านี้ต้องจริงใจและมีทัศนคติทางบวก (sincerity with positive attitude) มีความรักที่
จะท�ำงาน (love to do work) ท�ำงานด้วยไปกันไม่ใช้มาท�ำงานให้ (work with me not
work for me) กระทรวงได้ให้ครูรณรงค์สร้างการยอมรับ การดูแลเด็กทีต่ อ้ งการการศึกษา
พิเศษ
เด็กที่ต้องการการดูแลพิเศษในMIS มีทั้ง autistic, Down syndrome, บกพร่อง
ทางการได้ยิน, การเห็น, พิการ และเรียนช้า ท�ำงานได้ยากเพราะดูแลเด็กหลายประเภท
ส่วนในไทยจะมีโรงเรียนพิเศษเป็นประเภทไป
ครูใหญ่ Rasiah ของโรงเรียนบอกว่าเด็กที่นี่ จะมีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะตัว
เน้นทักษะชีวิต ทักษะที่ท�ำได้ด้วยตัวเอง (functional skill)
ในไทย มีนโยบายมาประมาณสิบปีให้โรงเรียนสพฐ.รับเด็กที่ต้องการการศึกษา
พิเศษเรียนร่วมกับเด็กปรกติ ถ้าไม่ผิดปรกติมาก ครูก็จะไม่เหนื่อย แต่ถ้าเจอเด็ก hyper
อยู่นิ่งไม่เป็นกวนเพื่อนตลอดเวลา เด็ก autistic เด็กมีสภาพ learning disability
หลากหลายมาก ครูแย่เหมือนกัน
Facilities ใน MIS สมบูรณ์ ไม่ควรมีปัญหาขาดเรื่องวัตถุ แต่ครูรัตนาวาติควรได้
รับการช่วยท�ำงานวิชาการกับไทย เพราะไทยจะก้าวหน้ากว่า
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าครูที่ได้รางวัลจากบรูไนและสิงค์โปร์ ซึง่ มีพลเมืองน้อย (0.4 และ
4 ล้านคน) ท�ำเรื่องเด็กที่ต้องการการศึกษาพิเศษอาจเป็นเพราะประเทศที่มีพบเมืองน้อย
คนทุกคนที่เกิดมามีความหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด
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ประเทศไทยคนเกิดน้อยลงมาตลอด คนไทยทุกคนมีความหมายเช่นกัน (Every
citizen counts) คนไทยทุกคนมีคุณค่า เราต้องดูแลคนไทยทุกคน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สร้างสังคมที่ไม่ทิ้งคน(Inclusive society)

ครู Ratanawati (คนซ้ายมือ)ที่ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ถ่ายกับครูผู้ช่วย
ค�ำว่า guru และ cikgu มีรากเดียวกับ”ครู”ในภาษาไทย
cikgu-ซิกุ เป็นค�ำน�ำหน้าผู้เป็นครู เหมือนไทยใข้ค�ำน�ำหน้าว่า”ครู”

โรงเรียนขนขนมมากมายมาเลี้ยงตั้งแต่เช้า มีทุเรียนกวนชิ้นสี่เหลี่ยม (กลิ่นแรงน้อยกว่าไทย)
ข้าวเหนียวปิ้งไส้ปลาและกุ้งเค็มป่น

ไปเดินดูห้องเรียนต่างๆ ที่สอนทักษะชีวิต ให้เด็กเข้าใจกิจกวัตรประจ�ำวันตั้งแต่
ตื่นนอน ซึงเด็กปรกติไม่ต้องสอนหรือซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ความสัมพันธ์กับกิจกรรมชีวิตกับเวลา
ในหนึง่ วัน ความเข้าใจเรือ่ งเวลา (ชัว่ โมง วัน) สภาพอากาศ การสะกดชือ่ ตนเองเป็น ตลอด
จนเขียนหนังสือได้บ้าง
ดูแล้วคนปรกติทคี่ รบ 32 ประการเช่นเรา เกิดมาโชคดีมาก ทึกทักได้เลย (Taking
for granted) ว่าชีวิตปรกติ คนจ�ำนวนมากในโลกไม่เป็นเช่นนี้
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รูปซ้ายเป็นตารางสอนประจ�ำสัปดาห์ของชั้นเรียนที่ครูรัตนาวาติรับผิดชอบ มีทั้ง
กิจกรรมร่วม การฝึกกล้ามเนือ้ มัดเล็ก ภาษามือ ทักษะชีวติ ทักษะสังคม ทักษะการสือ่ สาร
ทักษะการสร้างสมาธิ กิจกรรมห้องสมุด ฯ รูปขวาเป็นกระดานสอนแนวคิดปฏิทิน

เดินตามห้องต่างๆ เห็นกล่องคุมอารมณ์ ครูบอกว่าเด็กทีต่ อ้ งการการศึกษาพิเศษ
มักระเบิดอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ ต้องให้ไปอยู่ในกล่องคุมอารมณ์ เสมือน
เป็นมดลูกของแม่ (womb area) เด็กเข้าไปแล้วจะเงียบขึ้น
รูปขวาเป็นแบบฝึกหัดเขียนหนังสือทีต่ อ้ งการการศึกษาพิเศษ ให้พอ่ แม่ชว่ ยสอนที่
บ้าน มีค�ำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษและบาฮาสา
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ไปเดินดูห้องเรียนต่างๆ ที่เด็กก�ำลังท�ำกิจกรรม มีเด็กผู้หญิงคลุมผมเดินมา
กอดขา ท่าทางอยากให้อุ้ม อุ้มแกขึ้นมาอุ้มสักพักแล้วต้องนั่งเพราะตัวแกหนัก มีเด็กผู้ชาย
มานั่งอิงขอให้กอดด้วย เด็กผู้หญิงที่คลุมผมพูดไม่ได้ ส่วนเด็กผู้ชายขวาผ่าตัดสมองเอาน�้ำ
ออกจากสมองตั้งแต่เล็ก เด็กทุกคนต้องการความรัก แค่เรากอด เด็กก็มีความสุขแล้ว

ตอนที่หก
แวะไปดูโรงแรม The Empire ที่เจ้าชายเจฟฟรี่อนุชาสุลต่านองค์ปัจจุบัน สร้าง
เมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน เจ้าชายองค์นี้มีชื่อเสียงด้านการใช้เงิน ซื้อโรงแรมต่างประเทศ
มีรถยนต์ เรือยอทช์ เคยเป็นรัฐมนตรีคลัง ดูแลการลงทุนของบรูไน อยูต่ ดิ ทะเล ในโรงแรม
มีอาคารกลาง อาคารที่พัก หอประชุมใหญ่ สนามกอล์ฟ

เสาหินอ่อนภายในห้องโถงในโรงแรม The Empire สูงเท่าอาคารห้าหกชั้น
พื้นและผนังหินอ่อนทั้งหมด chandelier ราคาหลายสิบล้านบาท
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เมื่อเกือบยี่สิบปีมาแล้วเจ้าชายเจฟฟรี่ ถูกข้อหายักยอกเงินประเทศประมาณ
15,000 ล้าน ดอลล่าร์ (คูณด้วยสามสิบห้าบาท คิดเป็นเงินประมาณครึง่ หนึง่ ของงบ ประมาณ
แผ่นดินไทยขณะนั้น) สู้คดีกับรัฐบาลบรูไน (ขององค์สุลต่านพี่ชาย) ว่ากันว่าเป็นคดีที่แพง
ที่สุดในโลก ปัจจุบันเจ้าชายเจฟฟรี่ไม่มีหน้าที่ในราชการ เป็นพระราชวงศ์เท่านั้น มีผู้เห็น
เจ้าชายรับส่งเสด็จองค์สุลต่านเวลาไปกลับจากต่างประเทศ
ผมเคยไปพักที่ The Empire โรงแรมใหญ่มาก มีห้องโถงใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมา
มีเสาขนาดใหญ่มหึมา ผนัง พื้น และบันไดเป็นหินอ่อน ค่าก่อสร้างคงหลายพันล้านบาท
เป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินที่น่ากลัวมาก
สมัยที่ไปพักเปลีย่ วมาก มีไม่กคี่ นในโรงแรม ทัง้ ในอาคารพักและอาคารส่วนกลาง
น่าวังเวง ตอนนี้มีคนบรูไนและนักท่องเที่ยวไปดูมากกว่าไปพักคนบรูไนเห็นคงอึดอัด

ตอนที่เจ็ด
ไปกระทรวงศึกษาธิการบรูไน พบปลัดกระทรวงการศึกษาพื้นฐาน, อธิบดี
การศึกษาพื้นฐาน, ผู้อ�ำนวยการพัฒนาหลักสูตร, ผู้อ�ำนวยการการศึกษาพิเศษ

ปลัดกระทรวงการศึกษาพื้นฐาน (Dr. Romaizzah Salleh)

บรูไนแยกกระทรวงด้านการศึกษาออกเป็นกระทรวงการศึกษาพื้นฐาน และ
กระทรวงอุดมศึกษา (รวมอาชีวศึกษา)
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จากพลเมือง 0.4 ล้านคน มีนักเรียนระดับพื้นฐานรวมเด็กเล็กประมาณหนึ่งแสน
คน คิดตามสัดส่วนประชากร 1/150 ของไทย (64 ล้านคน) จะมีเด็กนักเรียนในระบบใน
สัดส่วนพอๆกัน
มีนักเรียนพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ 40% ของโรงเรียนรัฐ เป็นสัดส่วนที่
สูงกว่าของไทย เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเอกชนจีน เพราะประชากร 10+ % เป็นเชื้อสายจีน
คนจีนในบรูไนท�ำการค้าขาย ไม่ค่อยท�ำงานภาครัฐ จะไม่ก้าวหน้าถ้าไม่เปลี่ยนไป
นับถืออิสลาม มิติของความส�ำคัญของ “ลูกแห่งแผ่นดิน-Bhumi Putra” ยังสูงเหมือน
มาเลเซีย
การศึกษาใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ประถมหนึ่ง ดังนั้นเด็กบรูไนพูดได้อย่างน้อยสอง
ภาษาคืออังกฤษและบาฮาสา แต่ส่วนมากได้ภาษาที่สามด้วยคือยาวี
นักเรียนประเทศอาเซียนรอบบ้านไทยพูดกันได้สองสามภาษา นักเรียนไทยแม้แต่
ภาษาไทยก็อ่อน (วัดจากการสอบ PISA ที่ดูความสามารถในการใช้ภาษาแม่) ยังไม่ต้อง
พูดถึงความสามารถหรือความอยากทีจ่ ะเรียนรูภ้ าษาเพือ่ นบ้านหรือภาษาอังกฤษ แค่ได้ยนิ
พูดกันปัจจุบันว่า “ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็ง” ก็แสดงว่าอ่อนภาษาไทยแล้ว
คงแปลค�ำภาษาอังกฤษ “weak” ว่า “ไม่เข้มแข็ง” สมัยก่อนแปลว่า“อ่อน”
แผนการศึกษาของบรูไนในศตวรรษที่ 21 จะเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 ไม่พูดถึงตัว
วิชาการมากนัก เหมือนกับมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ที่รับรู้มาในช่วงสองเดือน ที่ไปพบ
ผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาของทุกประเทศ
ทุกประเทศพูดถึง non-cognitive intelligence มากกว่า cognitive intelligence
non-cognitive intelligence เป็นปัญญา/สมรรถนะ/ความสามารถ กลุ่มเดียว
กับ Affective domain และ Psychomotor domain ของ Three Domains of Learning
(Bloom 1956) คือ Cognitive: mental skills (knowledge), Affective: growth in feelings
or emotional areas (attitude or self), Psychomotor: manual or physical skills (skills)
บรูไนจะเริ่มbenchmarkกับประเทศอื่น โดยเข้าร่วมสอบ PISA ในปี 2018 ตั้งเป้า
(เรียก checkpoint target) ว่าบรูไรจะอยู่ใน 50 ประเทศแรก (ไทยอยู่ล�ำดับสี่สิบเศษ)
การศึ ก ษามี ป รั ช ญาแห่ ง ชาติ ร องรั บ คื อ Melayu Islam Bejaraระบอบกษัตริย์แห่งอิสลาม(วัฒนธรรม)มาลายู
ตัง้ แต่ปี 2559 นักเรียนต้องเรียนวิชาศาสนาจนถึงประถมหก นักเรียนเรียนวิชาการ
(ตอนเช้า)ในโรงเรียน ควบคู่กับศาสนา(ตอนบ่าย) ในโรงเรียนศาสนาที่ดูแลโดยกระทรวง
ศาสนา

ตอนที่แปด
โดยสรุป ผมได้เห็นบรูไนมาสามสิบปี ตั้งแต่ประกาศอิสรภาพในปี 2527 และเข้า
ร่วมอาเซียน
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1) คนบรูไนมีนิสัยสุภาพ อ่อนโยน นิ่มนวลและสบายๆ (laissez faire)
ประเทศมีความเป็นเมืองสูงขึ้น วัตถุนิยมมากขึ้น
2) ในสองทศวรรษแรก (2520s-2540s) ข้าราชการจะจบการศึกษาจากอังกฤษ
ต่อมามีคนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติบรูไนและสถาบันระดับสูงของตนเอง รัฐมีความ
มั่นใจสูงขึ้น ส่วนภาคเอกชนในธุรกิจน�้ำมันและกาสธรรมชาติ ยังใช้ชาวต่างชาติมาก
3) เศรษฐกิจยังผูกกับน�้ำมันและกาส พยายามdiversify แต่ท�ำได้จ�ำกัด
พยายามท�ำให้เป็นศูนย์ธุรกิจและการศึกษา สภาพสังคมที่ยึดศาสนาพอสมควร
(แต่ไม่เคร่ง จนรู้สึก oppressive) อาจไม่เอื้อต่อการให้คนมาเรียน เพราะชีวิตอาจจะแห้ง
คนมีความเป็นธรรมชาติ แบบมาลายูมุสลิม แต่งตัวตามสบาย มีการบริโภควัตถุ
สูงขึ้น สภาพที่เห็นในศูนย์การค้าเหมือนสังคมสมัยใหม่ทั่วไป มีร้านกาแฟfranchised ร้าน
เครื่องส�ำอางค์ ร้านมือถือฯลฯ สตรีไม่คลุมหน้าเหมือนมุสลิมอาหรับ เด็กผู้หญิงและหญิง
สาวนุ่งกางเกง เห็นแต่ข้าราชการและผู้ใหญ่ที่แต่งตัวแบบมาลายูมุสลิม
เมือ่ ประมาณสิบปีกอ่ น ประเทศห่วงเรือ่ งการไหลเข้าของความชัว่ ร้ายทุนนิยมและ
ค่านิยมตะวันตก ได้บังคับใช้กฎหมายอิสลาม-Sharia มีต�ำรวจศาสนา (Sharia police)
ในที่สาธารณะ
4) รัฐดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย (From womb to tomb) คนจึงยังไม่ขวนขวายมาก
การพึ่งพิงน�้ำมันสูงในขณะที่ราคาน�้ำมันตกตลอด รายได้จากน�้ำมันลดลงกว่าครึ่ง ท�ำให้
ประเทศถูกจับตามองเพิ่มขึ้น
5) ประชาชนยังเคารพสุลต่านมาก
เมื่อวานนี้ พบท่านเอกอัครราชทูต ได้เสนอแนวคิดว่าอยากให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
ไทยในบรูไนสนับสนุนครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในบรูไนให้ได้ขยายผล ให้เกิดการเห็น
(visibility) ในสังคม ท่านแจ้งว่าประชาคมไทยในบรูไนก�ำลังรวมเงินถวายสุลต่านในโอกาส
ทีพ่ ระชนมายุ 70 พรรษา ได้ปรึกษาว่าในบรูไนเมือ่ ไม่มภี าคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยมาลงทุน
การขอให้สนับสนุนครูอาจมาจากประชาคมไทย
หลังจากพบครูรัตนาวาติและกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ ได้ความชัดเจนและความ
ต้อง การว่า ครูรัตนาวาติต้องการไปดูงานการศึกษาพิเศษในไทย เพราะก้าวหน้ากว่า ช่วง
ปิดเทอมเดือนตุลาคม ดร.วสุ ศรีวราธนบูลย์ เลขานุการเอก ได้ประสานกับท่าน
เอกอัครราชทูต ท่านได้ตัดสินใจว่าจะขอให้ประชาคมไทยสนับสนุนค่าเดินทางครู ส่วน
มูลนิธิฯ จะจัดการโปรแกรมและค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ผมประทับใจการท�ำงานของ
สถานทูตไทยและชุมชนไทยมาก
เป็นความชัดเจนครั้งแรกว่า เราจะช่วยให้ครู PMCA ในประเทศอาเซียนท�ำงาน
ต่อไป โดยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย ให้ได้อย่างไร
จะท�ำให้ไทยได้มบี ทบาทน�ำในภูมภิ าคนีด้ า้ นการศึกษา เป็นการใช้พลัง Soft power
บินกลับกรุงเทพตอนกลางคืน อยู่กรุงเทพประมาณสิบสองชั่วโมง วันต่อมาบินไป
เขมร
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ตอนที่หนึ่ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เดินทางไปเขมร บินจากกรุงเทพไปพนมเปญตอนเช้า
และไปเสียมเรียบตอนค�่ำ

พบท่านอัครราชทูตไทย ที่พนมเปญ

นัดแรกทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย เนือ่ งจากท่านเอกอัครราชทูตกลับประเทศไทย
จึงพบอัครราชทูต (ดามพ์ บุญธรรม) มีประเด็นแลกเปลี่ยนและข้อมูลดังนี้
1) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเขมรดีขึ้นมาก ด้านการลงทุน (Foreign Direct
Investment) ไทยอยู่ล�ำดับ 7 หรือ 8 บริษัทไทยที่ส�ำคัญได้แก่ CP, SCG, Thai Bev., PTT,
ธนาคารใหญ่สี่แห่งของไทย,
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ประเทศกัมพูชา

นางสาวโตช บันโดล
(Ms Tauch Bundaul)
(11-12 สิงหาคม 2559)

อายุ 38 ปี ครูระดับประถมศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ Wat-Bo Primary School เป็นครูที่เน้นการ
สอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้เทคนิคแรงจูงใจภายในและภายนอกเพื่อให้นักเรียนแสดงออก
อย่างเต็มที่ ให้ความส�ำคัญกับนักเรียนที่เรียนรู้ช้า ผลิตสื่อและสร้างเครื่องมือช่วยสอน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นระดับชาติ และรางวัลเหรียญเงินด้านการสอนดีเด่น

2) มีกลไกภาคเอกชนไทยเขมรที่เข้มแข็ง เช่น สมาคมธุรกิจไทยกัมพูชา, สมาคม
มิตรภาพไทยกัมพูชา บริษัทเขมรในสมาคมนี้มียอดขายรวม 70-80% ของ GDP เขมร
3) สถานเอกอัครราชฑูตก�ำลังตั้งสมาคมนักเรียนทุนเก่าเขมรที่มาศึกษาในไทย
(Thai Cam Alumni Assoc.) ทั้งทุนพระราชทาน ทุนไทก้า ทุนมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง
directory
4) ผมเห็นว่าไทยควรใช้ soft power เช่นการศึกษา การสร้างคน ในการท�ำงาน
กับเพื่อนบ้าน
ความสัมพันธ์ของไทยกับเพือ่ นบ้านควรดี แต่เสือ่ มเป็นครัง้ คราว นักการเมืองไทย
บางคน (และของเพื่อนบ้านด้วย) เช่นกรณีไทยกับเขมร ใช้การเมืองระหว่างประเทศ เพื่อ
ผลประโยชน์การเมืองและธุรกิจของตนและพรรค
นอกจากนั้น ประวัติศาสตร์สร้างชาติของไทย สร้างบาดแผลพอสมควรกับเพื่อน
บ้าน ประวัติศาสตร์ไทยเขียนให้คนไทยมีปมเขื่อง (superiority complex) ท�ำให้คนไทย
ไม่เข้าใจเพื่อนบ้านที่แท้จริง และไม่เรียนรู้
คนไทยมีปมเขื่อง เพราะตั้งแต่เป็น นักเรียน คนไทยได้ข้อมูลด้านเดียวจาก
ประวัติศาสตร์อยุธยาและรัตนโกสินทร์ ต่อเนื่องมาห้าร้อยหกร้อยปี เรียนจากแบบเรียน
ไทย จนการสนับสนุนและมีมโนทัศน์เชิดชูอเมริกาและยุโรปตะวันตกหลังสงครามโลกครัง้
ที่สองและในสงครามอินโดจีน
ช่วงยีส่ บิ กว่าปีทผี่ า่ นมาเมือ่ สงครามอินโดจีนสิน้ สุด นักธุรกิจและพ่อค้าไทยจ�ำนวน
หนึง่ เข้าไปค้าขายอย่างตะกรุมตะกรามในประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้คนรุน่ เก่าจ�ำนวนหนึง่ ใน
ประเทศเพื่อนบ้านไม่ชอบไทยเพิ่มข้น
ถ้าเรา (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย) เข้าใจเรื่อง geopolitics เราต้องเร่งสร้างความ
สัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่ในเพื่อนบ้าน
เราต้องมองตะวันออกมากกว่านี้ มโนทัศน์เรายังมองและเชิดชูตะวันตก
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4) มีคนเขมรท�ำงานในไทยราว 0.8 ล้านนคร ลงทะเบียน 0.4 ล้านคน จะพยายาม
ลดการหลอกลวงไปไทย มีระบบจัดหางานผ่านกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพเขมร
มีการฝึกฝีมือแรงงานที่มีการสนับสนุนจากเกาหลีซ่ึงต้องการแรงงานเขมร และ
จากไทย (ซึ่งการแรงงานที่ดีเช่นกัน)
ศูนย์ฝึกเกาหลี เกาหลีให้ทั้งอุปกรณ์ (Hardware) ฝึกคน (Human-ware) การ
จัดการ (Management ware) จนพัฒนาไปเป็น Off shore campus ของมหาวิทยาลัย
เอกชนทางศาสนาของเกาหลี
ไทยก็ช่วยสร้างศูนย์ฝึก ให้แต่อุปกรณ์เป็นหลัก ไม่นานก็โทรม เสียโอกาสที่จะฝึก
คนเขมรให้มีฝีมือไปท�ำงานให้ไทย ฝึกคนได้ปีละไม่กี่ร้อยคน
วิธีท�ำงานแบบไทยที่เน้นการให้วัตถุ การรับวัตถุ เห็นผลเร็ว ไม่ค�ำนึงความยั่งยืน
5) บริษัทไทยที่มาค้าขายเขมรไม่สร้างปัญหา คนไทยที่มาเที่ยวก็ไม่สร้างปัญหา
มีบา้ งทีเ่ อาของปลอมของเลวมาขาย พวกเปิดท้ายขายของจากไทยทีต่ ดิ พรมแดน
เข้ามาลึกกว่าที่กฎหมายอนุญาต เลยถูกจับ

ตอนที่สอง
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6) Soft power ของไทยมากับการบันเทิงและกีฬา ละครทีวีไทยเอามา dub เป็น
ภาษาเขมร เป็นทีต่ ดิ ใจขาวเขมร ดาราไทยมาก็มแี ฟนคลับไปรับ โด่งดังกว่า JPops, KPops
ฟุตบอลล์ไทยก็เป็นที่ชอบของชาวเขมร
ในภาพรวม คนเขมรมีความรู้สึกที่ดีกับคนไทย การศึกษาและการแพทย์ของไทย
ควรขยายตัวในชาวเขมรได้อีกมาก
7) คนรุ่นเก่าโตมากับฝรั่งเศส เวียตนาม แต่คนรุ่นใหม่ไปเรียนยุโรปมากขึ้น
Friction กับเวียตนามยังมีอยู่ อาจมีคนเวียตนามนับล้านอยู่ทางด้านตะวันออกของเขมร
และในเขมร เพราะพรมแดนติดกัน เขมรตะวันออกถูกใช้เป็นกันชนกับเวียตนาม ฝั่งตะวัน
ตกเป็นกันชนกับไทย
มีทหารเก่าเวียตนาม คนเวียตนามทีเ่ ข้ามากับการรุกของกองทัพเวียตนามเพือ่ ขับ
ไล่เขมรแดงในปี 2522 และไม่ออกไป
------------------ความเห็นจากไลน์ ได้ความรู้มากครับ ชอบค�ำว่า»ปมเขื่อง» เพิ่งเคยได้ยิน
ค�ำตอบของผม : ปมด้อย คือ inferiority complex ปมเขื่องคือ superiority
complex
------------------จากสถานเอกอัครราชทูตไทย มีเวลากลางวันว่างก่อนไปพบรัฐมนตรีศึกษา เลย
ไปวัดพนม วัดพนมเป็นแกนเมืองพนมเปญ ได้ขึ้นไปไหว้พระ เป็นช่วงเข้าพรรษา มีเทียน
พรรษาตั้งเต็มไปหมด มีวงปี่พาทย์ประโคมอยู่ในโบสถ์เป็นระยะ

วัดพนมตั้งอยู่บนเนินเขา (หรือพนมในภาษาเขมร) เหมือนภูเขาทองกรุงเทพ แต่
เตี้ยกว่ามาก เนินพนมมีอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีสวัสดิ์ที่ในปี 2450 ใช้ก�ำลังฝรั่งเศส เอาสาม
จังหวัดคือเสียมเรียบ ศรีโสภณ พระตะบอง กลับมาจากไทย แลกกับดินแดนตรงแม่น�้ำ
เหือง (จังหวัดเลย) และจังหวัดตราด

รูปปั้นสตรีสามคนที่อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีสวัสดิ์ คนซ้ายเป็นนางอัปสรแทนเสียมเรียบ
คนกลางศรีโสภณ คนขวามีตะบองบนพานแทนพระตะบอง

ตอนที่สาม
พนมเปญมีการก่อสร้างมาก มายและรถติด คนท�ำมาหากินบนบาทวิถีและถนน
มาก ร้านค้าเอาของมาตั้งเต็มบาทวิถีเหมือนหลายแห่งในกรุงเทพ มีรถเข็นรถเปิดท้าย
ขายของ แต่ไม่ค่อยเห็นหาบเร่แผงลอย มีหาบและแผงที่อยู่กับที่ ไม่เป็นหาบเร่
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รถสามล้อถีบหายไปจากพนมเปญเทียบกับสีห่ า้ ปีทแี่ ล้ว มีรถสามล้อเครือ่ งมาแทนที่

รูปซ้าย ขนมหวานเขมร ไม่มีอะไรที่ไม่รู้จักทั้งสังขยาฟักทอง ขนมหม้อแกง เม็ดขนุน วุ้นหน้ากะทิ แต่
หวานน้อยกว่าขนมไทย รูปขวา ของเซ่นไหว้ริมถนนก็หน้าตาเหมือนกัน

รถยนต์ทันสมัยมากมายและใหม่ๆ ไม่ต้องเอารถมือสองเข้ามาเหมือนสิบยี่สิบปี
ก่อน ช่วงนั้นประเทศเพื่อนบ้านยังจน ใช้รถมือสองหรือรถที่มีขโมยจากไทย รู้ว่าเป็นรถ
ขโมยเพราะประเทศเพื่อนบ้านเรา ขับรถชิดขวา ต้องการพวงมาลัยซ้าย แต่รถที่เห็นวิ่งใน
ถนนใช้พวงมาลัยขวา จนถึงเกือบสิบปีมาแล้ว พรมแดนไทยมีการส่งมอบรถขโมยทั้งขับ
ข้ามทุ่งนาและลงเรือข้ามแม่น�้ำ มีข่าวจับกุมได้ตลอด
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ตอนที่สี่
Naron

พบรัฐมนตรีว่าการการศึกษา เยาวชนและกีฬา Dr. Hang Choun

ได้พบรัฐมนตรีวา่ การศึกษา และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการการศึกษา (Nath Bunroeum)
รัฐมนตรีวา่ การเป็นนักเศรษฐศาสตร์ เป็นรองประธานสภาสูงสุดของประเทศด้านเศรษฐกิจ
แห่งชาติ เคยเป็นรัฐมนตรีคลัง เป็นคนที่สมเด็จฮุนเซนไว้ใจ ต้องการดูแลงานที่เกี่ยวกับ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯด้วยตนเอง เป็นคนพูดมีสาระ จับประเด็นเร็ว เป็นนักการ
เมืองที่มาจากเทคโนแครต

ถ่ายรูปกับรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาและคณะ

ข้อมูลและประเด็นที่สนทนามีดังนี้
1) ในกระบวนการคัดเลือกครูดีและครูใหญ่ดีของเขมร ทั้งประเทศมีครูดีเด่น
5 คน ครูใหญ่ 3 คน
ในความหมายของเขมรครูดี ในระดับประถมต้องท�ำให้เด็กอ่านออกเขียนได้
คิดเลขได้, drop out rate ต�่ำ สอนเด็กได้ทุกประเภทในทุกสถานะการณ์ ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสร้างสรรค์
ในระดับมัธยม ครูดีควรท�ำให้นักเรียน เรียนได้คะแนนดี
2) กระทรวงจะใช้ครูดีเด่น ครูใหญ่ดีเด่นเป็นผู้ตรวจโรงเรียน มิฉะนั้นจะแนะน�ำ
ครูไม่ได้
3) เขมรก�ำลังการปฏิรูปการศึกษาที่ประกอบด้วย (1) นโยบายครู (เกี่ยวกับ
สรรหาคนเก่ง ระบบเงินเดือน เทคนิคการสอน การหาครูที่มีแรงจูงใจ การจัดการความรู้
ผ่านเว้บฯ) (2) ครูใหญ่และผู้ตรวจราชการ (3) ชุมชนการเรียนรู้ (4) การสนับสนุนของ
ชุมชนภายนอก (5) การประเมิน
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ค) เน้นถึง soft skills, การใช้เทคโนโลยี, การปฏิรูปการศึกษา, จะ benchmark
โดยการสอบPISA เช่นกัน
ง) การสอนจะใช้ภาษาเขมร (เรียกว่า Khmerization) ในระดับพื้นฐาน เริ่มมา
ตั้งแต่ทศวรรษ 1960s ขยายไปอุดมศึกษาในทศวรรษ1980s
การสอนอังกฤษในโรงเรียนให้เป็นกลไกตลาดไม่ใช่นโบายรัฐ เพราะภาษาอังกฤษ
จะปิดกั้นคนจ�ำนวนหนึ่ง การสอนภาษาถิ่น (mother tongue) ท�ำได้ถึง ป.3
จ) เมือ่ พูดถึงปฏิรปู การศึกษา ต้องค�ำนึงความต้องการของตลาด, STEM education
ตอนค�่ำบินไปเสียมเรียบพบครูเขมรที่ได้รางวัล PMCA วันนี้ยาวมาก เช้าตื่นตีสี่
เดินทางจากกรุงเทพมาพนมเปญ เย็นบินไปเสียมเรียบ เข้านอนห้าทุ่ม

ตอนที่ห้า
วันที่ 12 สิงหาคม 2559

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงพระ
เจริญ
มาโรงเรียนครูที่ได้รางวัล PMCA ที่เสียมเรียบ ครูเขมรที่ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ชื่อครูโตจ บันดวล (Ms Tauch Bundual) เป็นครูโรงเรียนประถมวัดโบ (โพธิ์)
ตั้งอยู่ในเมือง
เด็กนักเรียนต้อนรับด้วยดนตรี ร้องเพลงสิบกว่าเพลง และการร�ำ แต่งตัว
เครื่องแบบนักเรียน เรียบง่ายตอกย�้ำความเป็นชาติ และความมีวัฒนธรรม
เด็กร้องเพลงสิบกว่าเพลงให้ฟงั ทัง้ เพลงโรงเรียน เพลงอาเซียน เพลงประวัตศิ าสตร์
เขมร เพลงต้อนรับแขก เพลงดอกไม้ เพลงทิวทัศน์เขมร เพลงพื้นบ้าน จนเพลง Jingle
Bells เด็กผู้หญิงฟ้อนไปด้วย ฝึกเป็นนางอัปราตั้งแต่เล็ก
เทียบเมืองเสียมเรียบคงเท่ากับเชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถม ถ้าเราจะ benchmark ทางความเป็นชาติ ความ
มีวัฒนธรรม คงต้องเทียบกับโรงเรียนนี้ ขณะนี้เรา benchmark เฉพาะวิชาการกับโลก
สากลคงมีมิติความเป็นชาติ และมิติความเป็นสากลที่เราต้องคิดและท�ำจริงจัง

ตอนที่หก
ตัวจังหวัดเสียมเรียบมีโรงเรียนประถมห้าร้อยแห่ง ส่วนตัวเมือง ทมีโรงเรียน
ประถมห้าสิบแห่งโรงเรียนนี้มีนักเรียนมากคือ 6,400 คน, ครู 117 คน, ห้องละ 60 คน!!
สอนสองกะเช้าบ่าย เช้า 0700-1100, บ่าย1300-1700 ครูหมุนกันสอนทั้งเช้าบ่าย
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โรงเรียนวัดโบนี้ มีทงั้ ครูใหญ่ดเี ด่น (คงต้องเก่งจริง จึงบริหารโรงเรียนทีม่ นี กั เรียน
หกพันคนได้) และครูดีเด่น
ครูใหญ่ชื่อปึ้ง กิมเจน (Pueng Kimchen) เล่าเรื่องได้เก่ง active มาก ไม่อยู่นิ่ง
เป็นคนเล่าเรื่องโรงเรียน
โรงเรียนต้องช่วยตนเองมาก ได้ค่าวัสดุ (consumables) สี่ดอลล่าร์ (130 บาท!!)
ต่อหัวต่อปี รายได้อื่นมาจากการขายขยะรีไซเคิ้ลของโรงเรียน ขายขนม-ของใช้-เสื้อผ้า
นักเรียน
ครูใหญ่บอกว่าได้ค่าไฟฟ้าเดือนละ 300 บาท แต่จ่ายเดือนละ 500 ดอลล่าร์
โรงเรียนมีอาคาร 15 หลัง หางบประมาณสร้างเอง 14 หลัง หลังคาอาคารสีไม่เหมือนกัน
ทั้งหลังคา ใครให้หลังคาสีอะไร ให้มากี่แผ่น ก็เอาทั้งนั้น
ความช่วยเหลือจากนักธุรกิจไม่มี ทัง้ ทีอ่ ยู่ในเมืองเสียมเรียบทีโ่ ตจากนักท่องเทีย่ ว
มานครวัดนครธม ครูใหญ่บอกว่านักธุรกิจจะให้เงินนักการเมืองมากกว่าโรงเรียน เพราะ
นักการเมืองท�ำให้ธุรกิจอยู่รอด ถ้าให้เงินโรงเรียน โรงเรียนก็ช่วยไม่ได้ แกพูดตรงดี
โรงเรียนมีพระมาสอนอาทิตย์ละชั่วโมง

ตอนที่เจ็ด
โรงเรียนตัง้ วงเถิดเทิงกลองยาวรับ มอบช่อดอกไม้ พวงมาลัยมะลิ ผ้าขาวม้า เด็ก
ตั้งแถวไหว้ตลอดทาง วงเถิดเทิงน�ำไปห้องประชุม
มีการแสดงดนตรีและฟ้อนร�ำของนักเรียน เดินน�ำจากหน้าประตูไป เด็กนักเรียน
ต้อนรับด้วยการเล่นดนตรี (เมโลดิกาด้วยเด็กเล็กราวยี่สิบคน คีย์บอร์ด กลอง) ร้องเพลง
สิบกว่าเพลง และฟ้อนร�ำไปด้วย

ทุกคนแต่งตัวเครื่องแบบนักเรียน ไม่ต้องแต่งหน้าแต่งเครื่องฟ้อนร�ำ เรียบง่าย ดู
แล้วตอกย�้ำความเป็นธรรมชาติของเด็ก ความเป็นชาติ ความมีวัฒนธรรม
ในประเทศไทย เวลารับแขกและมีการแสดงที่โรงเรียน เด็กไทยถูกแต่งหน้า
ทาปาก เขียนคิ้ว ท�ำผม เหมือนผู้ใหญ่ คนไทยเห็นว่าเด็กเก่งเด็กสวย ก็สวยเหมือนผู้ใหญ่
เก่งเหมือนผูใ้ หญ่สวย ทัง้ จริตจะก้านและการแสดงออก เพียงแต่ตวั เล็กกว่า ดูแล้วน่าขัดใจ
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เด็กร้องเพลงสิบกว่าเพลงให้ฟัง ทั้งเพลงโรงเรียน, เพลงอาเซียน (ยังไม่เคยฟัง
เด็กประถมไทยร้องเพลงนี)้ , เพลงประวัตศิ าสตร์เขมร (เพือ่ นที่ไปด้วยบอกว่ามีเนือ้ เพลงที่
บอกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของเขมร), เพลงต้อนรับแขก, เพลงดอกไม้, เพลงทิวทัศน์
เขมร, เพลงพื้นบ้านสไตล์ลิเก จนเพลง Jingle Bells
เพลงเขมรทั้งหลาย ฟังแล้วท�ำนองคุ้นหู เพราะเพลงไทยจ�ำนวนมากเอาแนวเพลง
เขมรมา เด็กผู้หญิงฟ้อนไปร้องไปด้วย ฝึกเป็นนางอัปราตั้งแต่เล็ก

ผมได้ขอให้ดร.ทินสิริหาเนื้อเพลงประวัติศาสตร์เขมรจากครูโตชให้ ได้เนื้อเพลง
มาตอนรวมเรื่องไลน์มาเป็นหนังสือ ข้อความเป็นดังนี้ครับ
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បទពង្សាវតារខ្មែរ บทเพลงพงศาวดารเขมร Pongsavada khmer song
១-ខ្មែរអ�ើយ ចូរចាំជាក់ថា តាមពង្សាវតារ
เขมรเอ๋ยๆ โปรดจ�ำไว้ว่า ร้อยตามพงศาวดาร

ជាតិខ្មែរខេមរា ធ្លាប់តែថ្កើង

เชื้อชาติเขมรา เขมรเคยรุ่งเรื่อง(รุ่งโรจน์)

ទឹកដីខ្មែរធំ ទូលំទូលាយ

ดินแดนเขมรกว้างใหญ่ ยิ่งใหญ่ไพศาล

សព្វសាយរុងរ�ឿង គេឯងតែងល�ើកតម្កើង

ทั่วทุกๆแดนรุ่งเรือง ชาติอื่นแตงแต่ยอกย่องสรรเสริญ

តម្កល់ជាតិយ�ើង ចាត់ទុកឡ�ើងជាជាតិច្បង។
นับถือชาติเรา จัดเป็นหนึ่ง เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่

២-អារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ឆ�ើតឆាយ បានចេញផ្សព្វផ្សាយ
เชิดชูอารยธรรมงามเฉิดฉาย ได้ออกเผยแผ่ทั่วร์ทุกที่

គ្រប់ទិសទាំងឡាយ ចុងបូព៌ា

ทุกทิศทั้งหลาย ปลายทางทิศตะวันออก

សាសនាសិល្បៈ ចម្លាក់ វិចិត្រ
ศาสนา ศิลปะ วิจิตรรจนา

គំនិតសិក្សា តន្រ្តីទស្សន វិជ្ជា
จิตใจศึกษา ทัศนวิชา ดนตรี

យុទ្ធសាស្រ្តសិក្សា ជាគោលការណ៌ដែលខ្មែរផ្សាយទៅ។
ยุทธศาสตร์ศึกษา เป็นหลักการณ์ที่เขมรเคยเผยแผ่ออกไป

៣-ខ្មែរអ�ើយ ចូរស្ដា ប់សាវតារ ដែលបានចរចា
เขมรเอ๋ยๆ โปรดเชื่อพงศาวดาร ที่ได้เคยเจรจา

បញ្ជា ក់ប្រាប់ថា ពូជខ្មែរថ្កើង

โปรดมั่นใจเชื่อฟังไว้ว่า ชาติเขมรรุ่งเรื่อง (รุ่งโรจน์)

តាំងចិត្តឱ្យធំ ខិតខំប្រឹង វិញ

ตั้งใจให้สูงส่ง ให้มีความพยายาม

បញ្ចេញតម្កើង តម្លៃនៃជាតិខ្មែរយ�ើង
เราสรรเสริญสดุดี ชาติเขมรเรานั้นมีค่า

ឱ្យបានរុងរ�ឿង ជាថ្មីឡ�ើងតាមសាវតារ។
ให้ได้รุ่งเรื่อง อีกรอบเพื่อตามร้อยพงศาวดาร
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อ่านเนือ้ ร้องเพลงชาติเขมร เห็นว่าเขมรเน้นความมีอารยธรรมและประวัตศิ าสตร์
เพลงชาติไทยเรา เนื้อร้องปลุกใจ
โรงเรียนวัดโบเป็นโรงเรียนประถม ถ้าเราจะ bench -mark โรงเรียนประถมไทย
ทางความเป็นชาติ ความมีวัฒนธรรม คงต้องเทียบกับโรงเรียนนี้
ขณะนี้โรงเรียนไทยมหาวิทยาลัยไทย benchmark เฉพาะวิชาการกับโลกสากล
เราคงต้องมองทั้งมิติความเป็นชาติ และมิติความเป็นสากล ต้องคิดและท�ำจริงจัง ขณะนี้
กระแสThailand 4.0, Education 4.0 มาแรง ในมิติวัฒนธรรมและอารยธรรมคงต้องมี
Cultural/Civilized Thailand 0.0 จนถึง 4.0 ด้วย

ตอนที่แปด
ครูใหญ่บอกว่าท�ำอะไรขัดกับนโยบายส่วนกลางหลายอย่าง ระบบราชการท�ำให้
ล่าช้า ครูใหญ่กล้าดี กล้าพูดต่อหน้าข้าราชการกระทรวงศึกษาสองคนที่ไปที่โรงเรียนด้วย
ตั้งเป้าว่าเด็กของแกต้องรู้สองภาษา มีการพัฒนาปัญญา กาย ศิลปะ กีฬา ความสะอาด
สุนทรียชีวิต
สีและตราสัญญลักษณ์ของโรงเรียนนอกจากสีของชาติ ศาสนาแล้ว ยังมีสีและ
สัญญลักษณ์ของบ้าน-วัด-โรงเรียน เป็นครั้งแรกที่เห็นเรื่องนี้ในโรงเรียน (โรงเรียนไทยมี
การพูดถึง แต่ไม่ถึงกับเป็นสัญญลักษณ์) ครูใหญ่อธิบายว่า สีแดงหมายถึงความรักชาติ
ของลูกหลานแผ่นดิน
สีฟ้า หมายถึงความอ่อนโยนสุภาพ สามเหลี่ยมคือ “บวร” บ้าน (สีเขียว) วัด
(สีเหลือง) โรงเรียน (สีน�้ำเงิน)

สัญลักษณ์โรงเรียน บ้าน วัด โรงเรียน และธงชาติไทยของที่ระลึก
ที่นักเรียนท�ำให้เอาเมล็ดข้าวไปย้อมสี
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ผมเคยไปโรงเรียนในเมืองไทยหลายสิบแห่ง เห็นตราโรงเรียนบ้างแต่ไม่มี ใคร
อธิบายได้ง่ายและลึกซึ้งแบบครูใหญ่ท่านนี้ ผมชอบตราที่มีสามเหลี่ยม “บวร” เพราะเป็น
ตะวันออกดี แสดงความเชื่อมโยงระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) กับการเรียน
ของเด็กนักเรียน
ทักษะศตวรรษที่21 ของครูใหญ่ปึ้งคือ สะอาด ระเบียบ สุขภาพ ตรงเวลา สมาธิ
ยกตัวอย่างโครงการความเข้าใจเรื่องสุขภาพในทางปฏิบัติ เด็กถูกสอนให้เรียนรู้
เรื่องอายุอาหาร เดินออกเก็บอาหารหมดอายุในเมืองเสียมเรียบมาท�ำลายเผาทิ้ง โดย
เทศบาลสนับสนุน
ครูใหญ่อยากให้เด็กรู้คอมพิวเตอร์มากกว่านี้ ครูใหญ่บอกว่า “ครูคอมพิวเตอร์ก็
มือสอง” “คอมพิวเตอร์ก็มือสอง” ครูมือสองหมายความว่าไม่มีใครจบคอมพิวเตอร์แม้แต่
คนเดียว เรียนเอาเอง คอมพิวเตอร์มือสอง ก็ซื้อของเก่า เอาเงินมาจากการขายขยะ
ครูต้องเป็นแบบอย่างของนักเรียน ตั้งแต่การแต่งกาย ครูต้องเป็นแบบแผนให้
ประชาชน ชุดเครื่องแบบครูเป็นสีกากี (ผ้านุ่งผู้หญิง หรือกางเกงผู้ชาย) ใส่เสื้อขาว

ครูหญิงในชุดรับแขก นุ่งซิ่นสีตามวัน เสื้อขาว ครูใหญ่ใส่ชุดรับแขก กางเกงขาว เสื้อสีตามวัน

ถ่ายรูปกับครูหญิงในชุดเครื่องแบบ

ครูสอนในห้อง (เด็กหกสิบคนต่อห้อง)
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ชุดรับแขก หญิงมีผ้านุ่งสีตามวัน (ฟังดูแล้วเหมือนสีผ้านุ่งของผู้หญิงไทยในวรรณกรรม
สี่แผ่นดิน) เสื้อขาว ส่วนผู้ชายกางเกงสีขาว เสื้อสีตามวัน

รูปเด็กนั่งสมาธิห้านาทีก่อนกลับบ้านทั้งโรงเรียนเงียบสงัด ส่วนรูปขวาถ่ายกับ
ครูจุมโน ฬึก (Chumno Lek) เป็นครูใหญ่ดีเด่นได้รับทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
มาเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

เสียมเรียบยังมีต้นไม้ใหญ่ กลางวันชาวเขมร
มานั้งล้อมวงกินข้าวใต้ร่มไม้ใหญ่ ไทยเขมร
กินอาหารคล้ายกันเช่นห่อหมกในมะพร้าว
ยุคนักท่องเที่ยวมานครวัดนครธม
เสียมเรียบเป็น cosmopolitan city มากขึ้น
มีอาหารทุกอย่าง
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โรงเรียนนีเ้ วลา 1100 ก่อนเลิกเรียนภาคเช้า ทุกคนนัง่ สมาธิ ทัง้ โรงเรียนเด็กเกือบ
สองพันคนตอนเช้า เงียบสงัด
ปรึกษากับครูใหญ่และครูโตชเรื่องงานที่มูลนิธิฯ จะสนับสนุนได้ เป็นการจัดการ
ชั้นเรียนขนาดใหญ่ การสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง และคอมพิวเตอร์ การเดิน
ทางระหว่างเสียมเรียบกับไทยสะดวกมาก มีรถตูจ้ ากปอยเปต-อรัญประเทศใช้เวลาชัว่ โมง
ครึ่ง รถจากปอยเปตมากรุงเทพอีกสามชั่วโมง ไม่ต้องบิน ถูกกว่ามากด้วย

เหลือเวลาก่อนขึน้ เครือ่ งบินกลับไทย เลยไปดู Angkor National Museum (บริษัท
Thai Vilailuck International Holdings เป็นเจ้าของ) ครั้งนี้ไม่ได้ไปนครธมนครวัดเพราะ
เคยไปแล้วสามครั้ง เมื่อสี่ห้าปีก่อนได้มาดูพิพิธภัณฑ์นี้ซึ่งก�ำลังสร้าง การจัดแสดงไม่เข้าที่
ครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว จัดแสดงได้ดี มีระบบ audio-visual ประกอบห้องแสดง (gallery) คือ
1,000 Buddha, อารยธรรมขแมร์, ศาสนาและความเชื่อ, กษัตริย์ขแมร์ที่ยิ่งใหญ่,
นครวัด, นครธม, เรื่องราวจากหิน, พัสตราภรณ์โบราณ จัดได้ดี ถ้าใช้เวลามาดูประมาณ
สองถึงสามชั่วโมงจะเข้าใจเรื่องราวของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ยุคฟูนัน ยุคเจนละ
ยุคก่อนเมืองพระนคร และยุคเมืองพระนคร
เขมรมีประวัตศิ าสตร์อกี หกร้อยเจ็ดร้อยปีหลังยุคเมืองพระนคร แต่ไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์
ใดจัดแสดง
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ส�ำหรับชะโงกทัวร์หรือทัวร์ถ่ายรูป คงไม่มาพิพิธภัณฑ์นี้ มาดูแล้วคุ้มเวลาส�ำหรับ
คนที่ต้องการรู้ลึกเรื่องอารยธรรมและประวัติศาสตร์เขมร จัดดีกว่าพิพิธภัณฑ์รัฐใน
พนมเปญ คงเป็นเพราะเอกชนลงทุนและเก็บค่าเข้าชม
เมืองไทยมีพิพิธภัณฑ์ของรัฐที่จัดแสดงดีหลายแห่ง รวมทั้งในต่างจังหวัดด้วย
การแสดงครอบคลุมตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนรัตนโกสินทร์ จนถึงช่วงหลังมีพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่องเช่นเกษตร แมลง ผ้า ควายฯ จนถึงการมี National
Discover Museum Institute ผมชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกรวมทั้งในอาเซียน เห็น
พิพิธภัณฑ์ในไทยไม่ด้อยกว่าชาติอื่น อาจดีกว่าด้วยซ�้ำ
ผมเห็นจุดควรปรับปรุงสองสามประเด็น
ก) ประเด็นแรกด้านพิพธิ ภัณฑ์กระแสหลักทางศิลปะวัฒนธรรมคือ ขาดการแสดง
เรือ่ งอารยธรรมทีล่ กึ ซึง้ ของภูมภิ าคต่างๆเช่น ล้านนา อิสาน ภาคใต้ ทีม่ คี วามเจริญมาก่อน
หรือร่วมสมัยกับสุโขทัย
ข) ประเด็นที่สอง อยู่ที่การสื่อให้เข้าใจได้ง่าย มีการใช้ audio-visual ประกอบ
แต่หลายแห่งยังใช้เทคโนโลยีเก่า ควรพิจารณาให้เอกชนมาลงทุนด้านการจัดแสดง
หลายพื้นที่มีพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-คติชนวิทยา ที่จัด
โดยคนในพืน้ ที่ ควรส่งเสริมให้มากขึน้ เพราะขอบเขตของงาน สังเกตว่าเรายังไม่มพี พิ ธิ ภัณฑ์
ประวัติ-ศาสตร์ร่วมสมัย ความจริงจัดในรูปหอบรรณสาร (archive) ก็ได้
ค) ประเด็นทีส่ าม ขาดการให้ความส�ำคัญของสังคมไทย พ่อแม่สว่ นมากไม่พาลูก
ไปดูพิพิธภัณฑ์ แต่พาไปเดินศูนย์การค้า เมกะมออล์ โรงเรียนก็ไม่ค่อยพาไป รวมทั้งขาด
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไปดูพิพธภัณฑ์
เขมรเป็นชาติเล็ก แต่เน้นประวัติศาสตร์และอารยธรรมต่อเนื่องนับพันปี เป็นจุด
แข็งในเวทีโลก
ประเทศไทยเป็นชาติใหญ่ หลอมรวมหลายอาณาจักร มีหลายชาติพันธุ์ มี
วัฒนธรรมมานับพันปีเช่นกัน เรายังไม่ทำ� ให้คนไทยและคนเทศให้รบั รูม้ ากพอ การรูจ้ กั ชาติ
ของตนเอง (แต่ไม่ใช่ชาตินิยมไร้เหตุผล) น่าจะเป็นจิตวิญญาณในยุค Thailand 4.0
ถ้าคนไทยจะไปเที่ยวเมืองพระนคร ผมแนะน�ำให้ใช้เวลาครึ่งวันไปดู Angkor
National Museum นี้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์ทมี่ ขี องโบราณจากเขมรเมืองพระนครแสดงมากทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งในโลก อีกแห่งหนึ่งที่มีวัตถุโบราณจากเขมร คือพิพิธภัณฑ์กิเมท์ (Guimet
Museum) ในปารีส ฝรั่งเศสขนของจากเขมรไปมากมาย โดยนักโบราณคดีวิทยาและนัก
ประวัติศาสตร์ของสถาบันวิจัย École française d'Extrême-Orient ที่ฝรั่งเศสตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.
1900 เพื่อศึกษาสังคม วัฒนธรรมเอเชีย
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วัตถุโบราณจากเขมรเมืองพระนคร ที่ Guimet Museum (รูปจาก Wikipedia)

ถ้าเราไปเมืองส�ำคัญในยุโรปหรืออเมริกา จะเห็นวัตถุโบราณที่มีความสวยงาม มี
ความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ ซึ่งถูกขนโดยมหาอ�ำนาจยุโรปสมัยปกครอง
อาณานิคม หรือถูกซื้อด้วยมหาเศรษฐีให้พิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถคิดเป็นการบริจาคและหัก
ภาษีและค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้มีวัตถุโบราณที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลปะส่วนตัวของมหา
เศรษฐีอีกมาก มหาอ�ำนาจทั้งยุโรปและอเมริกาเหล่านี้มักมีข้ออ้าง (อย่างไม่ค่อยมีความ
อาย) ว่าขนวัตถุโบราณมาเพื่อศึกษา เพื่ออนุรักษ์ เพื่อให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและเห็น
เจ้าของประเทศเองก็รว่ มในการปล้นวัตถุโบราณจากประเทศของตัวไปให้ประเทศ
มหาอ�ำนาจ ในประเทศไทย สมัยสงครามอินโดจีนเมื่อ 30-40 ปีมาแล้ว คนไทยขุดค้นรวม
ท้งตัดชิ้นส่วนวัตถุโบราณไปขายให้ชาวต่างชาติ เวลาผมได้ไปดูหอศิลปะหรือพิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศ เห็นของที่ระบุว่ามาจากเมืองไทยโดยเฉพาะอีสานใต้ แล้วเศร้าใจมาก ก่อน
หน้านั้นเมื่อสองร้อยกว่าปีมาแล้วที่กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.2310 คนไทยกันเอง
ก็ขดุ เจดียห์ าพระหาสมบัติ รวมทัง้ ตัดเศียร ตัดมือพระพุทธรูป ไปขาย เห็นเครือ่ งราชูปโภค
ทองค�ำ เครื่องประดับทองค�ำ พระพุทธรูปทองค�ำ ที่เหลืออยู่ของกษัตริย์ต้นอยุธยาจากกรุ
วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ก็เสียดายถ้าคิดว่าของที่สูญไปจากการท�ำลายโดยคนไทย
คงมีมากกว่านีอ้ กี หลายสิบเท่า ศิลปะวัฒนธรรมทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ ของชาติ
ถูกท�ำลายอย่างไม่มีทางกลับมาได้

กิติกรรมประกาศ

เรื่องในไลน์นี้ ได้สาระและรูปจากเพื่อนร่วมทีมสี่ท่านคือ ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า
ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงค์ ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา การรวมไลน์เข้าด้วย
กัน และการจัดพิมพ์ได้ ดร.สันติช่วย จึงขอขอบคุณทุกท่าน
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สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

การเดินทางไปพบ

ครูทราน ติ ตวย ซุง

และ

ครูเฮอรวิน ฮามิด

ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ตอนที่หนึ่ง
มาเยี่ยมครูเฮอร์วิน ฮามิด (Herwin Hamid) ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
อินโดนีเซีย ครูเฮอร์วินอยู่ที่เกาะ Sulawesi ทางตะวันออกของประเทศ ชื่อเดิมคือเกาะ
Celebes
วันแรกเดินทางจากกรุงเทพมาจาการ์ตา มาทีส่ นามบินซูการโน-ฮัตตา ตัง้ ตามชือ่
ประธานาธิบดี(และรองประธานาธิบดีฮัตตา) สร้างมาเกือบสามสิบปีแล้ว สมัยก่อนการ
เดินทางระหว่างสนามบินและกรุงจาการ์ตาเปลี่ยวมาก ใช้เวลาเกือบสองขั่วโมง วิ่งมาตาม
ทุ่งนา ตอนนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือน เส้นทางเมืองจาการ์ตาและสนามบินเป็นเหมือนระเบียง
เศรษฐกิจ

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ครูเฮอร์วิน ฮามิด
(Herwin Hamid)

(9-11 ตุลาคม 2559)

อายุ 33 ปี เป็นทัง้ ครู วิทยากร ผูฝ้ กึ อบรม ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการฝึกอบรมด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มีผลงานเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เกี่ยวกับวิธีการเรียนเสมือนจริง การ
ประยุกต์ใช้ Smart Phone เพื่อการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัล
Anugerah Ki Hajar Award ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาในภูมิภาค

สนามบินมีสามเทอร์มินัล ทรงอาคารพื้นเมือง ประดับศิลปะอินโดนีเซีย เมื่อตอน
สร้างใหม่สามสิบปีนนั้ ใช้ระบบหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ ไม่มแี อร์ทงั้ อาคารและทาง
เดินระหว่างอาคาร มาครั้งนี้ติดแอร์ทั้งหมด
เคยเดินได้ระหว่างเทอร์มินัล ครั้งนี้มีรถแท๊กซี่/ลิมูซีนรับจ้าง จากเทอร์มินัลต่าง
ประเทศไปเทอร์มินัลในประเทศ ถามว่าค่ารถเท่าใด ได้ค�ำตอบว่าหนึ่งร้อย
สงสัยว่าหนึง่ ร้อยอะไร เพราะถ้าเป็นร้อยรูเปียร์ (เงินอินโดนีเซีย)ก็จะถูกไป เพราะ
เท่ากับสามบาท ร้อยดอลล่าร์ก็แพงไป จะเป็นร้อยบาทก็สงสัยเพราะคนขับแท๊กซี่รู้ได้
อย่างไรว่าเป็นคนไทยจึงบอกเป็นบาท สรุปว่าเป็น 100,000 รูเปียร์ คนอินโนดีเซียเวลาพูด
เอาหลักพันทิ้งไป หนึ่งแสนรูเปียร์หรือหนึ่งรอยพันรูเปียร์ เลยเหลือหนึ่งร้อย
รอเปลี่ยนเครื่องบินอยู่สามชั่วโมง กินข้าวกลางวันเมื่อบ่ายสองโมง สั่งซุปหางวัว
และไก่ทอด หางวัวมีแต่หางจริงๆ ไม่มีหนังวัวหนาๆ หรือเอ็นวัวให้เคี้ยวแบบบ้านเราเลย
ไก่ทอดก็แห้งมากๆ ติดกระดูกขาไก่
เรือบินในประเทศบินจากจาการ์ตาไปเมือง Kendari เกาะ Sulawesi ที่ครูเฮอร์
วินอยู่ ใช้เวลาสองชั่วโมง ผมคาดว่าจะมีน�้ำหรือกาแฟเสริฟบนเครื่อง ปรากฏว่าไม่เสริฟ
อะไรเลย ต้องสั่งกาแฟกินหนึ่งถ้วย เป็นกาแฟส�ำเร็จรูปแบบอินโดนีเซียที่เป็นผงตะกอนอยู่
ก้นแก้ว ไม่ใช่กาแฟส�ำเร็จรูปที่ละลายหมด

รวมเรื่องจากไลน์เล่มนี้ พิมพ์เป็นเล่มที่สี่ เล่มแรกเป็นการไปฟิลิปปินส์ (28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม
2559) เล่มที่สองรวมไลน์ไปบรูไน (9-10 สิงหาคม 2559) และเขมร (11-12 สิงหาคม 2559) เล่มที่
สามไปพม่า (30-31 สิงหาคม 2559) และลาว (16 กันยายน 2559) ทีมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรีที่เดินทางไปด้วยกันมี ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และผม สาระและรูปในไลน์มาจากเราทั้งห้าคน
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มาถึงที่พักเมือง Kendari เกือบสามทุ่ม วิ่งเข้าโรงแรมไม่เห็นอะไรเพราะมืด
โรงแรมที่พักมีงานแต่งงาน หน้าโรงแรมขึ้นป้ายรูป prewedding ดูแล้วชาวอินโดนีเซีย
แต่งงานแบบใหญ่โตเหมือนกัน ดูโปสเตอร์ขายแพคแกจแต่งงานราคา 130,000 ส�ำหรับ
แขก 100 คน มีดนตรีนกั ร้องและคียบ์ อรด (ผมอ่านภาษาบาฮาสาไม่ออก แต่เดาบางตัวเอา)

ตอนที่สอง

แผนที่ประเทศอินโดนีเซีย

Sulawesi เป็นเกาะใหญ่มีขนาดใหญ่เป็นที่สี่ในอินโดนีเซียรองจากเกาะสุมาตรา
เกาะบอร์เนียว และเกาะปาปัว เกาะบอร์เนียวเป็นที่ตั้งของสามประเทศคือ ส่วนเหนือเป็น
ที่ตั้งรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัคของมาเลเซีย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ส่วนล่างเป็นของ
อินโดนีเซียเรียกกาลิมนั ตัน ส่วนเกาะปาปัวเป็นทีต่ งั้ ของสองประเทศ ด้านตะวันตกเป็นของ
อินโดนีเซีย ด้านตะวันออกเป็นประเทศปาปัวนิวกินี
เกาะ Sulawesi มีพลเมืองประมาณ 18 ล้านคน เป็นอันดับสามรองจากเกาะชวา
(พลเมือง 141 ล้านคน ความหนาแน่นหนึ่งพันคนต่อตารางกิโลเมตร) และสุมาตรา
(50 ล้านคน)
เนือ่ งจากเกาะชวามีพลเมืองแน่นมาก ไม่มที เี่ พาะปลูก อยู่ในเขตภัยพิบตั จิ ากแผ่น
ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด จึงมีความพยายามทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายพลเมืองออกไปอยูเ่ กาะอืน่ เรียก
โปรแกรมการโยกย้ายถิ่นพลเมือง (transmigration program) โปรแกรมนี้ทำ� มาตั้งแต่
ดัชท์ปกครอง แต่เข้มข้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีการตั้งกระทรวงการโยกย้าย
ถิ่น ได้การสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศ
คนถูกอพยพจากชวาไปสุมาตรา กาลิมันตัน ปาปัว และ Salawesi ในสุมาตรา มี
ผู้โยกย้ายมาอยู่และลูกหลาน 15 ล้านคน ในกาลิมันตัน 2.5 ล้านคน โครงการนี้เพิ่งเลิกไป
ในปี 2015 สมัยประธานาธิบดีคนปัจจุบัน (Widoyo)

108
ครูไทยพบครูเทศ

โครงการการโยกย้ายถิ่นพลเมืองถูกต่อต้านและถูกวิพากษ์หลายประการ
1) คนทีอ่ พยพไป เคยเป็นเกษตรกรและคนจากเกาะชวาทีเ่ ป็นทีเ่ จริญคือเกาะชวา
ต้องไปถางป่าดิบ ท�ำพื้นที่เกษตรใหม่ เจ็บป่วยล้มตายมาก โครงสร้างพื้นฐาน เช่น
โรงพยาบาล โรงเรียนไม่พร้อม
2) เป็นการสร้างอ�ำนาจครอบง�ำโดยคนชวา (Javanization) ในพื้นที่ชาติพันธุ์
3) เป็นการครอบง�ำโดยชาวอิสลาม(Islamization) ต่อคนชาติพันธุ์
4) เป็นการลดผู้ต่อต้านรัฐบาลออกไปจากชวา

ตอนที่สาม

ชาว Torajaใน Sulawesi มีงานศพที่เป็นส่วนของชีวิตปรกติ
ฝังศพบรรพบุรุษในช่องที่เจาะในภูเขา แต่งตัวศพสวยงาม

มีหลักฐานว่าSalawesi มีมนุษย์ยุคหินเข้ามาอยู่กว่าหมื่นปีแล้ว มีรูปแกะหินขนาด
ใหญ่ มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม น่าเสียดายที่ผมไม่มีเวลาไปดูสถานที่เหล่านี้ จากสารคดี
ทีเ่ คยดู/และอ่าน บนเกาะนีจ้ ะมีกลุม่ Toraja ทีม่ พี ธิ ที ำ� ศพทีย่ งิ่ ใหญ่ ใช้เวลาเก็บเงินนับเดือน
หรือปีเพื่อให้มีเงินพอ การตายไม่ใช่เรื่องเศร้า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปรกติ ชาว Toraja ฝัง
ศพบรรพบุรษุ ในช่องหินทีเ่ จาะไว้ในภูเขา มีเทศกาลเอาศพบรรพบุรษุ มาแต่งตัว และแห่แหน

เมืองKendari อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ Sulawesi สภาพบ้านเรือนเหมือนไทย
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เมือง Kendari ที่ไป อยู่ริมทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ผมหาข้อมูลว่า
มีทเี่ ทีย่ วอะไรบ้าง พบว่ามีสบิ แห่งทีน่ กั ท่องเทีย่ วควรไปมีอะไร ครึง่ หนึง่ เป็นหาดทราย น�ำ้ ตก
เกาะ อีกครึ่งหนึ่งเป็นสถานบันเทิงคาราโอเกะ เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะจากสนามนินเข้า
เมือง มีร้านคาราโอเกะใหญ่ไม่ต�่ำกว่าสิบแห่ง วิ่งผ่านกลางคืน ประดับไฟพราวแพรว
สองข้างทางมีบ้านและร้านปลูกต่อเนื่องไปหมด ส่วนมากเป็นบ้านไม้หรืออิฐชั้น
เดียว หลังคามุงสังกะสี คนยังค้าขายโดยมีรถเข็นหรือปลูกเพิงเล็กๆ ขายอาหาร ผลไม้
น�้ำมันใส่ขวด

มีมอเตอร์ไซด์บรรทุกตะกร้าใส่อาหาร แขวนตะกร้าไว้กับไม้ไผ่พาดบนมอเตอร์
ไซด์ วิง่ ขายอาหาร เหมือนหลายที่ในเมืองไทย แต่ไทยเราพัฒนาไปเป็นรถกระบะขายอาหาร
ขายของสดกันมากแล้ว ยกเว้นในชนบทจริงๆ หรือวิ่งขึ้นไปบนดอยที่รถกระบะเข้ายาก ที่
ผมเห็นมอเตอร์ไซด์เอาอาหารขึน้ ไปขาย ชาวบ้านไทยเรียกรถกระบะและมอเตอร์ไซด์ขาย
อาหารว่า รถพุ่มพวงเพราะแขวนอาหารเป็นพวง

สองข้างถนนในเมือง Kendari บ้านที่ติดธงคือส�ำนักงานตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ
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ในอินโดนีเซีย (และมาเลเซีย) ริมถนนมีรา้ นขายอาหารพืน้ เมือง เรียก «Padang”
เอาผ้าล้อมไว้สามด้านเหมือนเต้นท์ ส่วนของไทยเรา ตั้งกันบนบาทวิถี หรือปลูกเป็นเพิง
โล่งริมทาง ไม่มีผ้าล้อม
ใครที่ไปกินอาหารปาดังครัง้ แรกจะตกใจ เพราะคนขายเอาอาหารใส่จานเล็กๆ พอ
กินได้สองสามค�ำ เอามาให้ยี่สิบสามสิบจาน กินหมดกี่จานก็คิดเงินเท่านั้น ไม่รู้ว่าเอาจาน
ทีเ่ หลือไปเทรวมกันขายใหม่อกี หรือไม่ ขณะนี้ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย มีภตั ตาคารสภาพ
ดี ขายอาหารปาดัง ไม่ใช่ขายกันเพียงข้างถนนเท่านั้น
เมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อน ชวนเพื่อนอินโดนีเซียไปนั่งกินอาหารปาดังข้างทางในชวา
หลายครั้ง สนุกดี ได้บรรยากาศ พออายุมากขึ้น ชวนใครไปกินแบบนี้อีก ก็ถูกห้าม คงคิด
ว่าอายุมากแล้ว ภูมิคุ้มกันต�่ำอาจท้องเสียตายเร็วเกินไป รวมทั้งนั่งริมถนนรถวิ่งผ่านไปมา

อาหารปาดังจานเล็กๆ จ�ำนวนมากเรียงรายบนโต๊ะอาหาร กินอาหารจานไหนก็จ่ายเท่านั้น

ในสามสิบกว่าปี ผมเคยไปชวาหลายสิบครัง้ และบาหลีสหี่ า้ ครัง้ ไป Sulawesi ครัง้
แรก บ้านเรือนที่ Sulawesi ไม่ถาวรและไม่สวยเท่าที่บาหลีและชวา แต่สังเกตว่าทั้งชวา
บาหลี Sulawesi ไม่มีการเก็บน�้ำฝนไว้ใช้เหมือนไทย ถามเพื่อนอินโดนีเซีย เขาบอกว่าใน
ชวามีภูเขาไฟระเบิดบ่อย หลังคาจะเป็นด่างจากเถ้าภูเขาไฟ จึงใช้น�้ำฝนไม่ได้

ตอนที่สี่
โรงเรียนครูเฮอร์วนิ ฮามิด เป็นโรงเรียนมัธยมต้น(Junior High School) หมายเลข
6 ของเมืองKendari อยู่นอกเมืองไปเจ็ดกิโลเมตร แต่ขับรถไปเกือบครึ่งชั่วโมง ถนนเล็ก
และคดเคี้ยวบนเขา
ครูเฮอร์วนิ เป็นครูวทิ ยาศาสตร์ อายุนอ้ ยเพียง 32 ปีตอนได้รางวัล ต้องดีจริงเพราะ
แข่งกันทั้งประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีครูกว่าหนึ่งล้านคน ที่โรงเรียน ผู้อ�ำนวยการการศึกษา
และวัฒนธรรมเมือง Kendari อาจารย์ใหญ่ ครูทงั้ โรงเรียน เด็กทัง้ โรงเรียนเข้าแถวต้อนรับ
มีการมอบผ้าคล้องคอให้แขกทีม่ าเยือน (เหมือนฟิลปิ ปินส์ ติมอร์ เขมร เวียตนาม)
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มีการร�ำกริชโดยนักเรียนหญิงและชาย เป็นครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงร�ำกริช ร�ำไปมา
จบลงด้วยการตัดต้นกล้วยที่ใส่กระถางไว้กลางทางเดิน เหมือนตัดไม้ข่มนาม (ลืมถามไป
ว่ามีนัยนะอะไร) นอกจากร�ำกริช มีระบ�ำพื้นเมืองโดยนักเรียนหญิง โปรยดอกเฟื่องฟ้า
โรงเรียนมีห้าหกอาคาร ตั้งอยู่บนเขา สะอาด ทาสีสดใส ปลูกต้นไม้ในกระถาง
ขวดพลาสติก ท่อนไม่ไผ่ เต็มไปหมด เด็กหญิงสรวมกระโปรงน�้ำเงินเข้ม เสื้อขาว คลุมผม
ด้วยผ้าสีขาวหรือน�้ำเงิน ส่วนเด็กชายนุ่งกางเกงยาวหรือสั้นสีน�้ำเงิน เสื้อขาว

บรรยากาศการต้อนรับบริเวณทางเข้าโรงเรียน

ตอนที่ห้า
ผูอ้ ำ� นวยการเขตพอพูดอังกฤษได้เพราะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อน ผูอ้ ำ� นวย
การบอกว่า Kendari มีโรงเรียนประถม 128 แห่ง, มัธยมต้น 42, มัธยมปลาย 47 เวลา
เรียน 0700-1300 ไม่มีอาหารกลางวันให้นักเรียน ส่วนไทยมีอาหารกลางวันนักเรียนจนถึง
ป.6 จ่ายโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงเรียนมัธยมต้นแห่งนี้ สอนชั้น ม.1-3 (เกรด7-9) มีนักเรียน 480 คน 20
ห้องเรียน ครู 40 คนเจ้าหน้าที่ 10 คน ห้องละ 20-25 คน ครูต่อนักเรียน 1: 10 แถมยังมี
เจ้าหน้าที่ธุรการช่วย โรงเรียนไทยเห็นแล้วคงอิจฉา ครูสี่สิบคนพอพูดอังกฤษได้สองสาม
คนคือครูเฮอร์วินและครูสอนภาษาอังกฤษ
มีกระดานใหญ่ในห้องพักครู ให้ข้อมูลครูละเอียด ท�ำเป็นตารางเห็นชัดเจนห้าหก
คอลัมน์ ตั้งแต่วันที่เป็นครู วันที่มาท�ำงานที่โรงเรียน วุฒิการศึกษา สถานะภาพต�ำแหน่ง
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อาจารย์ วันทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งปัจจุบนั วิชาทีส่ อน ครูสว่ นมากเป็นผูห้ ญิง อายุงานครูประมาณ
ยี่สิบปี
ครูเฮอร์วินเป็นคนในพื้นที่ เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ บอกว่าครูที่สอนสมัยเรียน
ยังท�ำงานอยู่หลายคน
ได้ดูห้องเรียน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ สภาพและความพร้อม
ของครูดีกว่าโรงเรียนในฟิลิปปินส์ ติมอร์ และพม่า ที่เห็นมา

ครูเฮอร์วินให้การต้อนรับและบรรยายกิจกรรมที่ท�ำในโรงเรียนให้คณะจากมูลนิธิฯ
และช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นท�ำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของมูลนิธิฯเพื่อท�ำข่าว

สภาพห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเป็นไม้

ห้องเรียนทาสีสดใส นักเรียนร่าเริงมาก ทุกห้องมีตราแผ่นดิน
รูปประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ทั้งในกระถาง ในขวดเปล่า
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สภาพห้องเรียน โต๊ะเก้าอีน้ กั เรียนเป็นไม้ ขนาดเหมาะกับเด็ก ทุกห้องมีตราแผ่นดิน
มีรปู ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบกี มีคำ� ขวัญภาษาบาฮาสา 7 ประการ (kebersihancleanliness, kiendahan-beauty, kentamanan-cosiness, ketertiban-good order,
kesehatan-wellness, keaman-safety) ในไทยโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเป็นไม้ไม่เห็นแล้ว
ชุดโต๊ะเก้าอี้ขณะนี้โครงเป็นโลหะ ที่นั่งและพนักเป็นพลาสติก หลายที่เห็นแห่งขนาดไม่
เหมาะกับเด็ก อาจจัดซื้อแบบ One size fits all.

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ดีพอสมควร มีโมเดลสุริยะจักรวาลที่เด็กท�ำ
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ตอนที่หก
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เห็นมีชดุ ทดลองมาตรฐานทางเคมี กล แสง ในตูอ้ ปุ กรณ์
มีโมเดลชีววิทยา เด็กก�ำลังท�ำการทดลองทีค่ ดิ ว่าวัดจุดหลอม เหลว/แข็งตัวของสารพาราฟิน
บางอย่าง เด็กท�ำโมเดลสุริยะจักรวาล ดาวเคราะห์ท�ำจากกระดาษปั้นเป็นลูกกลม ส่วน
asteroids เอาก้อนหินมาติด
ในห้องคอมพิวเตอร์ ครูให้นักเรียนจ�ำลองการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร เมื่อ
เปลีย่ นค่าแรงดันแบตเตอรีแ่ ละความต้านทาน ลากมัลติมเิ ตอร์ไปตามวงจรเพือ่ วัดกระและ
แรงดันตามจุดต่างๆ จนถึงสาธิตว่าถ้าลดความต้านทานให้ต�่ำมาก จะเกิดไฟไหม้ได้ สอน
เรื่องไฟฟ้าลัดวงจรได้

ครูเฮอร์วินสอนฟิสิกส์ด้วยการจ�ำลองจากคอมพิวเตอร์โมเดล

ครูเฮอร์วนิ แสดงแอนนิเมชัน่ ทีท่ ำ� เองเพือ่ สอนฟิสกิ ส์เรือ่ งความเร็ว ระยะทาง เวลา
ใช้โปรแกรมพวก Lego น่าสนใจดี รวมทัง้ ให้ดโู ปรแกรม freeware ทีค่ รูไทยท�ำ สอนฟิสกิ ส์
หลายสิบเรือ่ ง ครูเฮอร์วนิ ดาวน์โหลดมาใช้เอง โปรแกรมทีค่ รูไทยท�ำเห็นมีเรือ่ งแรงลอยตัว
โมเดลสุริยะจักรวาล วงจรซิมูเลทการไหลของกระแสไฟฟ้า
ผมทึง่ มากทีค่ รูเฮอร์วนิ เสาะแสวงหาโปแกรม Freeware ทีค่ รูไทยท�ำและครูเฮอร์วนิ
ขวนขวายมาใช้ ไม่ทราบว่าครูไทยเราจะแสวงหาโปรแกรมที่ครูไทยด้วยกันท�ำหรือครู
ต่างชาติท�ำ มาใช้กับนักเรียนของตัวเองหรือไม่
ในโลกนีม้ คี นทีม่ อี าการทีเ่ รียกตามส�ำนวนตะวันตกว่า NIH (Not Invented Here)
กล่าวคือคนจ�ำนวนหนึง่ ไม่ยอมรับว่าคนอืน่ ได้ทำ� หรืออาจท�ำหลายเรือ่ ง ก่อนหน้า หรือดีกว่า
สิ่งที่เราจะท�ำ ดังนั้นเมื่อไม่ได้ท�ำขึ้นมาเองก็ไม่ยอมรับเรื่องของคนอื่นตามอาการ NIH
หลายๆ ครั้ง เป็นการท�ำซํ้าที่เสียเวลาเสียของเสียทรัพยากร และได้ไม่ดีเท่า ตามส�ำนวน
คนตะวันตกที่ว่า “การซํ้าซากประดิษฐ์วงล้อใหม่ (Reventing a Wheel)”
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ตอนที่เจ็ด

ครูและนักเรียนขอถ่ายเซลฟี่กับคณะจากมูลนิธิฯ

ผู้อ�ำนวยการเขตขอความเห็นเรื่องการศึกษาและโรงเรียนที่เห็น ได้บอกว่า
1) โรงเรียนที่ Kendari มีความพร้อมสูงกว่า พม่า เขมร ฟิลิปปินส์ และติมอร์
ทั้งความพร้อมของครู (จ�ำนวน วุฒิ ประสพการณ์) สภาพห้องเรียนและอุปกรณ์
พม่าและเขมร โรงเรียนมีนักเรียน 4-5 พันคน
ติมอร์ ฟิลิปปินส์ โรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า และน�้ำ
2) นักเรียนมีความสุข รืน่ เริงเป็นธรรมชาติ มีความกล้าไม่กลัวคนแปลกหน้า เห็น
แปลกหน้าไม่หนี เดินเข้าไปพูดด้วย ไม่กลัวพูดผิด
ถ้าเป็นเช่นนี้ outcome ของการศึกษาด้านทักษะมนุษย์ ก็ถือว่าส�ำเร็จแล้ว
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ผู้อ�ำนวยการบอกว่า
1) ครูเฮอร์มินน่าจะเป็นผู้กระตุ้นครูได้ดี เป็นครูตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ จะฝึก
ให้ครูคนอื่นใช้สื่อไอทีเพื่อการสอน หวังว่าต่อไปจะขยับไปสอนแบบออนไลน์ได้
2) เริม่ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในทุกชัน้ เรียน ทุกระดับชัน้ แต่ไม่บงั คับ ถ้าท�ำได้
จริง แสดงว่าอินโดนีเซียไปไกลพอสมควร เพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมต้นในต่าง
จังหวัด ไม่ใช่ในเมืองใหญ่ โรงเรียนมัธยมต้นของเราส่วนมากยังไม่ได้คอมพิวเตอร์สอนทุก
วิชา
ทั้งเด็กและครูรื่นเริง ฮาเฮ สนุกกับแขก ขอถ่ายเซลฟี่กันนับร้อยคน ผมบอกว่า
เป็นวันทีถ่ กู เซลฟีม่ ากทีส่ ดุ ในชีวติ อาจารย์ชวินและอาจารย์สนั ติสองอาจารย์หนุม่ หล่อทีม่ า
ด้วย เลยถูกกระหน�่ำด้วยเซลฟี่ เด็กนักเรียนหญิงกรีดกร้าดเหมือนเห็นดารา ผมเลยบอก
ว่าคนหนึ่งเป็น KPop star อีกคนเป็น JPop star ผมถามผู้อ�ำนวยการว่าท�ำไมนักเรียนจึงมี
มือถือมาก ท่านบอกว่าเป็นของพ่อแม่ เด็กยืมมาเพราะวันนี้จะมีแขกส�ำคัญมา
ทั้งครูและนักเรียนอินโดนีเซียอารมณ์ดีมาก พยายามพูดอังกฤษกับเรา ครูผู้หญิง
คนหนึ่งพยายามพูดภาษาอังกฤษให้สุภาพ จะพูดว่า “Excuse me” แต่พูดออกมาเป็น
“Kiss me” เลยหัวเราะกันใหญ่ กลับมาเมืองไทยแล้วก็ยงั มีเด็กนักเรียนขอมาเป็น “friend”
ในเฟสบุค

ตอนที่แปด
เดินทางกลับจากKendari มาจาการ์ตา เพื่อมากระทรวงศึกษาธิการและสถาน
เอกอัครราชทูตไทยบินเครื่องบินในประเทศเครือเดียวกับเที่ยวไป แต่ครั้งนี้บนเครื่องบิน
มีอาหารเย็นเลี้ยง มี touch screen ดูภาพยนต์และฟังเพลงได้ รวมทั้งชารจมือถือได้
ต่างกับเที่ยวไปที่ไม่ให้ แม้แต่น�้ำกิน
ถนนจากสนามบินเข้าจาการ์ตาเป็นtoll way และเป็นถนนยกสูง แยกช่องรถยนต์
และรถบรรทุก ติดไฟสว่าง บอกกับทีมที่ไปว่าเมื่อสร้างใหม่สามสิบปีมาแล้ว มาสนามบิน
ไกลสุดขอบฟ้า วิ่งผ่านทุ่งนา ย่านชุมชนเก่าๆและนิคมอุตสาหกรรมใหม่
ทศวรรษ 2510-2541 เป็นช่วงประธานาธิบดีซูฮาร์โต (Suharto) เรืองอ�ำนาจ
ซูฮาร์โตปฏิวตั ลิ ม้ รัฐบาลประธานาธิบดีซกู าร์โน (Sukarno) วีระบุรษุ กูช้ าติจากเนเธอแลนด์
ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเก่ามาเกือบสองร้อยปี
ซูการ์โนเห็นว่าประเทศอินโดนีเซีย (และประเทศที่ได้เอกราชใหม่) หลุดจากแอก
อาณานิคมตะวันตกคือเนเธอแลนด์ (และอังกฤษ ฝรั่งเศส) ต้องถูกบังคับจากมหาอ�ำนาจ
ตะวันตกและโซเวียตรัสเซียหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ให้เลือกทางเดินการเมืองระหว่าง
ประเทศสองทางคือ
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: ทางแรก ร่วมกับโลกตะวันตกที่อเมริกา(และยุโรปตะวันตก)เป็นหัวแถว ยึด
นโยบายทุนนิยม ซึ่งรัฐบาลไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เลือกเส้นทางนี้สามสิบสี่สิบปี
: ทางที่สอง ร่วมกับโลกคอมมิวนิสต์ที่โซเวียตรัสเซีย เป็นหัวแถว ยึดอุดมการณ์
คอมมิวนิสต์
ซูการ์โนชักชวนประเทศที่ได้อิสรภาพหลังสงคราม สร้างทางเลือกที่สาม เรียก
ประเทศกลุ่มไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด (non aligned countries -NLC ) กลุ่มนี้มีประเทศเกิดใหม่ที่
ส�ำคัญคืออินเดีย ยูโกสลาเวีย (ก่อนที่จะแตกในทศวรรษ 2000 เป็นหลายประเทศ)
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ ต่อมาพัฒนาเป็นกลุ่ม G77 ที่ประเทศไทยเป็น
ประธานอยู่ในขณะนี้ แต่กว่าไทยจะเข้ากลุ่ม G77 ได้ก็เหนื่อย เพราะถูกมองว่าตามหลัง
อเมริกามาตลอดเวลาหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง นักการฑูตของเราเก่ง สามารถพลิกภาพ
ลักษณ์ได้
ทัง้ อเมริกาและโซเวียตไม่ชอบกลุม่ ประเทศไม่ฝกั ฝ่ายใด เพราะแตกแถวจากความ
คิดมหาอ�ำนาจ ซูการ์โนใกล้ชิดจีนคอมมิวนิสต์มาก เพราะจีนเพิ่งประกาศตั้งประเทศใหม่
เช่นกันเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกับอินโดนีเซีย
มีการอ้างว่าชาวอินโดนีเซียผูน้ ยิ มจีนคอมมิวนิสต์จะล้มล้างรัฐบาลซูการ์โน เลยถูก
ทหารทีอ่ เมริกาหนุนหลัง น�ำโดยซูฮาร์โต ท�ำการปฏิวตั ใิ นปี 2509-2510 ซูการ์โนถูกเนรเทศ
ไปเสียชีวิตที่ญี่ปุ่น ซูฮาร์โตขึ้นครองอ�ำนาจต่อมาอีกสามสิบปี

ประธานาธิบดีซูการ์โน
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ประธานาธิบดีซูฮาร์โต

ในการยึดอ�ำนาจ มี backlash จากความเกลียดชังของคนอินโดนีเซียต่อคนจีน
เพราะคนจีนกุมพลังเศรษฐกิจ คนจีนหลายแสนคนถูกฆ่าทั้งประเทศ จนคนจีนโงหัวไม่ขึ้น
ยี่สิบสามสิบปี อยู่อย่างเงียบๆ ในเมืองจีนในเมืองต่างๆ แม้แต่ป้ายร้านจีนก็เขียนภาษาจีน
ไม่ได้ จนถึงทศวรรษ 2520 ผมไปอินโดนีเซียครั้งแรกๆก็แปลกใจ ที่ไม่มีป้ายภาษาจีนใน
ย่านคนจีนแม้แต่ป้ายเดียว
เมื่อซูฮาร์โตเรืองอ�ำนาจ ช่วงแรกนักลงทุนดีใจเพราะท่าทางดี ก�ำจัดคอมมิวนิสต์
ได้ ช่วงนัน้ (ทศวรรษ 2520) ผมมีเพือ่ นอาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยลาออกมาท�ำงานเป็นวิศวกร
ในบริษั ทร่วมทุนไทยอินโดนีเซีย สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่น มิเตอร์ไฟฟ้าส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องก�ำเหนิดไฟฟ้า จนถึงสร้างอุปกรณ์โรงงาน
น�ำ้ ตาล โรงงานแปรรูปแป้งมันส�ำปะหลัง เพราะไทยเก่งในสองอุตสาหกรรมนีท้ กี่ ำ� ลังขยาย
ตัวในชวาและเกาะต่างๆ
โรงงานตั้งอยู่บนแนวระเบียงอุตสาหกรรมตามถนนเส้นที่มาสนามบินจากการ์ตา
มาเยี่ยมเพื่อนสามครั้ง ครั้งแรกเพิ่งตั้งโรงงาน
หลัจากเพื่อนอาจารย์ท�ำงานในอินโดนีเซียได้สามสี่ปี ผไปพบเพื่อนผมเป็นครั้งที่
สอง เพื่อนผมบ่นว่าครอบครัว (ภรรยาและลูกของประธานาธิบดี) ผู้ปกครองประเทศเข้า
มาขอหุ้นในบริษัทฟรีโดยไม่จ่ายเงิน (สมัยก่อน คนไทยเรียกหุ้นลม) นักลงทุนเริ่มพูดกัน
เรื่องคอรัปชั่นของครอบครัว
เพือ่ นผมท�ำธุรกิจหกเจ็ดปี จนต้นทศวรรษ 2530ผูร้ ว่ มทุนทีเ่ ป็นคนไทยก็ขายโรงงาน
ทิ้งกลับบ้าน บอกว่าลูกชายประธานาธิบดีเรียกร้องเอาหุ้นลมมากขึ้นท�ำไปก็ขาดทุน จาก
ข่าวที่เผยแพร่และเสียงนินทา นักลงทุนต่างบ่นว่าทั้งภรรยาลูก (ญาติของภรรยา เขยและ
สะไภ้ ของประธานาธิบดี) ก็พัวพันไปหมด จนถึงทศวรรษที่สามของการปกครองโดย
ประธานาธิบดีท่านนั้น มีความวุ่นวายจากการลุแก่อ�ำนาจ คอรัปชั่นมหาศาล เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ ประธานาธิบดีถูกกดดันให้ลาออกในปี 2541
องค์กร Transparency International ระบุว่าครอบครัวประธานาธิบดีเอาเงิน
ประเทศไป 15,000-35,000 ล้านดอลล่าร์ เป็นคอรัปชั่นวงเงินสูงสุดในสองสามทศวรรษ
นั้น
ทศวรรษ 2510-2530 มีประเทศอาเซียนสองประเทศทีผ่ ปู้ กครองเป็นประธานาธิบดี
ผูกขาดโดยตระกูลเดียวเป็นเวลาสองสามทศวรรษ ส่วนประเทศไทยก็มีปัญหานายก
รัฐมนตรีผูกขาดอ�ำนาจเบ็ดเสร็จ แม้จะอยู่ในอ�ำนาจไม่นานเท่า แต่จบลงด้วยการยึดทรัพย์
อดีตนายกรัฐมนตรี สภาพที่ประเทศมีผู้ปกครองมีอ�ำนาจเบ็ดเสร็จคือ การคอรัปชั่นของ
ครอบครัวและคนใกล้ชิด การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย การใช้อ�ำนาจไม่ถูกต้อง(abuses of
power) จนทศวรรษ 2540-2550 ประเทศไทยก็ยังไม่หลุดจากวงจรอุบาทว์นี้
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ตอนที่เก้า
เช้าวันอังคาร ที่จาการ์ตามีนัดพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม แต่
ปลัดกระทรวงขอเลือ่ นไปตอนบ่าย เลยว่างช่วงเช้า เลยไปดู Indonesia National Museum
พิพธิ ภัณฑ์สร้างสมัยดัชท์ปกครอง หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์มีรูปช้างหล่อ ที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อเสด็จปี 2414(ก่อนการขึ้นครองราช
สมบัติ) พิพิธภัณฑ์นี้มีส่วนแสดงที่ส�ำคัญคือ
: ศิลปะวัตถุส�ำคัญทางโบราณคดี โดยเฉพาะอาณาจักรศรีวิชัย (ประมาณพ.ศ.
1200-1800 อาณาเขตครอบคลุมมลายู เกาะชวา เกาะสุมาตรา ช่องแคบมะละกา ช่องแคบ
ซุนดา และบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย) และอาณาจักรมัชปาหิต (อาณาจักรในชวา
ตะวันออก ประมาณพ.ศ. 1830-2050)
: คติชนวิทยาและมนุษยวิทยาทีห่ ลากหลาย เพราะอินโดนีเซียมีชาติพนั ธุม์ ากมาย
(17,000 เกาะ) ตัง้ แต่มอี ารยธรรรมสูงมากทางตะวันตก (เกาะสุมาตรา ชวา บาหลี) จนถึง
มนุษย์ทเี่ พิง่ เข้าสูย่ คุ ประวัตศิ าสตร์ในอิเรียนจายาด้านตะวันตกของเกาะปาปัว ส่วนนีแ้ สดง
บ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย ของใช้ประจ�ำวัน เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งมือท�ำมาหากิน ศิลปะ เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์มีอาคารใหม่ เปิดแสดง
: โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ แสดงการค้นพบ Java man (Homo erectus
erectus) อายุประมาณ 0.7-1.0 ล้านปี) และโฮมินิดตัวเล็กจากเกาะ Flores (Homo
floresiensis) ทีพ่ บเมือ่ สิบปีกอ่ น ซึง่ การวิเคราะห์แสดงว่ามีอายุรว่ มสมัยกับมนุษย์ยคุ ปัจจุบนั
แต่นักวิชาการยังไม่มีข้อยุติ
: เครื่องทองอายุกว่าหนึ่งพันปีที่ขุดได้ในชวา ท�ำให้เห็นภาพชัดเจนได้ว่าเครื่อง
ประดับในรูปแกะสลักหิน เทวรูป ฯ ของจริงที่ท�ำจากทองค�ำ เป็นอย่างไร
: เครื่องราชูปโภค และของใช้ของสุลต่านบางองค์

รูปหล่อช้างสัมฤทธิ์ หน้าพิพิธภัณฑ์จาการ์ตา พระราชทานโดยรัชกาลที่ 5 และเครื่องเซรามิกส์ไทย
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ศิลปะวัตถุและเทวรูปต่างๆ

เครื่องทองเครื่องประดับกษัตริย์

โมเดลบ้านชนชาติพันธุ์ต่างๆ
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ของใช้ของชาติพันธุ์ในเกาะปาปัว

การพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
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ไปกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ได้พบ Dr. Didik Suhardi ปลัดกระทรวง
และเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงอีกสองคนคือ Director-Planning และ Director-Techer Education
อินโดนีเซียมีครู 2.9 ล้านคน โรงเรียน 140,000 แห่ง มีการใช้ภาษาแม่ถึงป.3 มี
ทุนการศึกษาให้นักเรียนจ�ำนวน 17 ล้านคน
ขณะนี้พบว่าจ�ำนวนเด็กผู้หญิงได้เรียนมากกว่าและในระดับสูงกว่าเด็กผู้ชาย
(เหมือนเมืองไทย ตามทีผ่ มกล่าวแล้ว) จะต้องรักษาความเท่าเทียมระหว่างเพศ ยกคุณภาพ
การศึกษาเด็กผู้ชายให้เด็กผู้ชายได้เข้าเรียนสูงขึ้น
มีปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก อยากขยายอาชีวศึกษาแต่ติดปัญหาคุณ ภาพครู
อาชีวศึกษา ใน subdistrcit (น่าจะเทียบเท่าอ�ำเภอของไทย) หลายแห่งยังไม่มีโรงเรียน
มัธยมศึกษา
การคัดเลือกครูมารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ท�ำจากระดับโรงเรียน มาสู่
district 514 แห่ง และ province 34 แห่ง มีการพิจารณาความสามารถในการสอน
(pedagogy) การสือ่ สาร การสอบทางวิชาการ การสอนให้ครูจำ� นวนหนึง่ ดู รวมถึงผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน การคัดเลือกครั้งแรกนี้ ในรอบสุดท้ายมีครูประถม 2 คน ครูมัธยม 2 คน
และครูการศึกษาพิเศษ
ปลัดกระทรวงศึกษาฯรับว่าผลการสอบ PISA ไม่สูงนัก นักเรียนอินโดนีเซียที่เข้า
สอบจะอยู่ชั้นมัธยมต้น ในขณะที่นักเรียนสิงคโปร์และฮ่องกงเป็นชั้นมัธยมปลาย
ผมชื่นชมประเทศอินโดนีเซียมาก อินโดนีเซียเป็นประเทศที่สั่งสมอารยธรรมที่
หลากหลาย มีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย มีความแตกต่างของชาติพันธุ์ ไม่
นับถึงความมหึมาและความซับซ้อนของจ�ำนวนหมูเ่ กาะทีจ่ ะต้องจัดการปกครอง การบริการ
การป้องกันประเทศ การสาธารณสุข จนถึงการศึกษา
เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลประธานาธิบดีซู
การ์โนได้พยายามสร้างความมั่นคงและหลอมรวมประเทศด้วยหลักปัญจศีลา สลัดการ
ครอบง�ำโดยสองขั้วในสงครามเย็นคือ ขั้วมหาอ�ำนาจตะวันตก และขั้วคอมมิวนิสต์ จัดตั้ง
กลุ่มไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส�ำหรับประเทศที่มีขนาด
ใหญ่และมีหมูเ่ กาะนับหมืน่ อาทิเช่น ระบบโทรคมนาคม ทีอ่ นิ โดนีเซียสามารถสร้างอุปกรณ์
ได้เองเกือบทั้งหมดดาวเทียมคมนาคมปาลาปาที่ประเทศไทยเคยเช่าใช้ช่องสัญญาณก่อน
การมีดาวเทียมไทยคม เครื่องบินขนาดเล็กเพื่อการคมนาคมและการเกษตร
ในช่วงทศวรรษ 2540 และ 2550 ผมเห็นว่าสังคมและการเมืองอินโดนีเซียมีการ
เอือ้ ต่อคนจีนมากขึน้ มีความพยายามทีจ่ ะลดบทบาททหาร สร้างกระบวนการประชาธิปไตย
การจัดการคอรัปชัน่ เศรษฐกิจประเทศดีขนึ้ มาก คนอินโดนีเซียติดต่อกับประเทศในอาเซียน
มากขึ้น การพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยและการจัดการคอรัปชั่นของอินโดนีเซีย น่า
จะเป็นสิ่งที่ไทยจับตาดูและเทียบเคียง (Benchmark)
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ตอนที่หนึ่ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2559 เดินทางมาเวียตนาม เป็นประเทศที่สิบใน
การเดินทางเยี่ยมครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จากกรุงเทพบินมาฮานอยชัว่ โมงครึง่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม
ด้านความร่วมมือต่างประเทศ Professor Dr. Dr.Nguyen Xuan Vang มารับ และเดินทาง
ด้วยรถไปเมืองลาวไก (Lao Cai) ด้วยกัน ปลัดท่านนี้พูดภาษาอังกฤษได้ดี บอกว่าเรียนมา
ทางวรรณคดีอังกฤษ เคยเป็นอธิการบดี Hanoi University of Foreign Studies เป็นคน
คุยสนุก

ปลัดกระทรวงศึกษา Professor Vang และแผนที่เวียตนาม เมืองลาวไกอยู่ด้านบน ติดจีน
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ครูทราน ติ ตวย ซุง

(Tran Thi Thuy Dung) (30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2559)
อายุ 38 ปี เป็นครูใหญ่ที่ท�ำให้โรงเรียนของตนเป็นต้นแบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่ (Vietnam
New School Model) ซึ่งเผยแพร่ไปสู่โรงเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่ง โดยร่วมมือ
กับเพือ่ นครูในโรงเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตยและการจัดการทีย่ ดื หยุน่ เน้นทักษะชีวติ จัดชัน้ เรียน
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดชั้นเรียนแบบ
มีปฏิสัมพันธ์ ท�ำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย จนได้รับประกาศนียบัตรยกย่องจากนายก
รัฐมนตรีของเวียดนาม

ไปเมือง Lao Cai ซึ่งอยู่ติดพรมแดนจีน ระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร เดิม
ก่อนเดินทางมา
มีคนบอกว่าการเดินทางจากฮานอยไปลาวไก ใช้เวลาหกเจ็ดชั่วโมงและวิ่งบนเขา
เลยเตรียมใจมาว่าคงจะเหนื่อยและหนาว ปรากฏว่าทางหลวงใหม่เพิ่งสร้างเสร็จ จะเหลือ
เพียงสามชั่วโมง
สองข้างทางเป็นนาข้าว อยู่ทั้งสภาพก�ำลังปลูกและพร้อมเกี่ยว ยังใช้ควายและวัว
ไม่เห็นรถไถหรือแทรกเตอร์แบบเมืองไทย สังเกตว่าพื้นที่ ในเวียตนามจะไม่ปล่อยว่าง
นอกจากนัน้ ในทีน่ าทีเ่ กีย่ วข้าวแล้ว ปลูกข้าวโพดกินฝัก ผักกาด แตง ปลูกต้นกล้วยมากมาย
เกือบทุกที่
ที่แปลกตาคือมีต้นตาลมากมาย ปลูกทุกหมู่บ้านเหมือนต้นมะพร้าวในบ้านเรา ดู
ต้นตาลในตอนแรกคิดว่าเป็นต้นลาน ล�ำต้นไม่ได้เอาก้านตาลเก่าออก (ที่คนไทยเรียกล้าง
คอต้นตาล) แบบบ้านเรา ดูเผินๆเป็นต้นลาน ไม่เห็นต้นไหนออกดอกแล้วตายแบบต้นตาล
บ้านเรา ถามชาวเวียตนามว่าใช้ต้นไม้นี้ท�ำประโยชน์อะไร เขาบอกว่าใบเอาไว้สร้างบ้าน
ผลเอาไว้ใช้ประกอบพิธีงานแต่งงาน เลยยิ่งงง ดูใกล้เห็นลูกตาล เลยรู้ว่าเราใจผิด
บ้านชาวนาจ�ำนวนมาก สภาพดีขึ้น เป็นบ้านใหม่ ก่ออิฐถือปูน ทรงชะลูดสองหรือ
สามชั้น หลังคาสูง บ้านเก่าชั้นเดียวปลูกใน courtyard แบบจีน ยังเหลืออยู่ ในพื้นนา ตาม
ไหล่เขา ยังมีหลุมฝังศพเป็นฮวงซุ้ยแบบจีน (หลังติดเนินเขา หน้าเห็นน�้ำ) เป็นหลุมเดี่ยว
หรือสร้างเป็นสุสานหลายหลุม มีรั้วรอบ หรือ และที่ฝังศพแบบคริสต์กระจัดกระจายอยู่
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สภาพบ้านในชนบทเวียดนาม หลุมฝังศพกระจัดกระจายอยู่ทุกแห่ง

แวะกินข้าวที่ภัตตาคารริมแม่น�้ำแดง Professor Vang บอกว่ามีชื่อเรื่องปลา ได้ดู
ปลาที่เราจะกิน จับมาสดๆ จากกระชังในแม่น�้ำแดง ดูสภาพเป็นปลาสวายหรือเทโพ
Professor Vang เลือกปลาให้พอดีกบั จ�ำนวนคน12 คนในทีมมูลนิธฯิ และกระทรวง
ศึกษา ท�ำอาหารปลาได้สี่อย่าง (อย่างละสี่ชุด) เลยเลือกปลาหนักหกกิโล
อาหารเป็นแป้งแผ่น เป็นแผ่นข้าวเจ้านึ่ง จิ้มน�้ำจิ้มตามด้วยถั่วงอกดอง ผัก (ไส้ต้น
กล้วย-สีขาว ผักกาดหอม สะระแหน่) จิ้มน�้ำจิ้มรสเหมือนน�้ำพริกอ่องละลายน�้ำ ตามด้วย
อาหารจากปลาสี่อย่าง 1) ปลาผัดผัก 2) ปลาผัดกล้วยดิบ 3) ปลาทอด และจบลงด้วย
4) แกงปลา ตามด้วยข้าวหรือเส้นหมี่

แผ่นแป้งจิ้ม

ปลาที่เอามาให้เราเลือก

ถั่วงอกดอง

ผักสดรวมและไส้ต้นกล้วย

อาหารปลาสี่อย่างที่ภัตตาคารริมแม่น�้ำแดง ปลาผัดผัก ปลาผัดกล้วยดิบ ปลาทอด และแกงปลา
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ตอนที่สอง
หลังอาหารกลางวันมื้อซึ่งผมเกือบเป็นมังสะวิรัติ เพราะไม่อยากกินปลาที่เพิ่งดิ้น
ให้เห็นบนพื้น นอกจากนั้นระหว่างรออาหาร ได้เดินดูว่าในภัตตาคารมีอะไรขายอีก เห็นงู
และตุ๊กแกดองยาสมุนไพรในขวดโหลใหญ่ เลยกินอะไรที่เป็นเนื้อ ไม่ค่อยลง
มาได้ครึ่งทาง เริ่มวิ่งมาตามร่องเขาและเรียบแม่น�้ำแดง บนเขาไม่มีป่าไม้แล้ว
มีป่าปลูกพวกตระกูลยูคาลิบตัส แต่ไม่ใช่สายพันธุ์ท�ำกระดาษในบ้านเรา (คามาดูเลนซิส)
บ้านเรือนส่วนมากยังปลูกด้วยอิฐ หลังคากระเบื้องดินเผา เห็นโรงเผาอิฐขนาดใหญ่ปล่อง
สูงที่ไม่มีในบ้านเราแล้วจ�ำนวนมาก เข้าใจว่าคงใช้ไม้หรือแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการเผาอิฐ
ของเราเป็นเตาเผาอุตสาหกรรมหมด

ต้นตาลปลูกกันทุกบ้าน ทุกหมู่บ้าน

บ้านบางหลังคายังมุงด้วยใบตาล

รถที่วิ่งในทางหลวงสภาพดี รถบรรทุกมีผ้าคลุมทุกคัน รถโดยสารระหว่างเมืองก็
หน้าตาดี (จากภายนอก) คนขับรถบอกว่ามีข้อบังคับเรื่องความเร็ว ไม่ยอมผิดกฎเรื่อง
ความเร็ว แต่ขับผิดกฏอื่นตลอดเวลาคือ วิ่งข้ามเส้นสีเหลืองคู่ ผมนั่งแถวหน้า เลยน่ากลัว
ทัง้ วิง่ สวนไปและวิง่ สวนมา กติกาเหมือนไทยคือ คันเล็กหลบคันใหญ่ ผมว่าคนรถเมืองไทย
ส่วนมากขับดีกว่ามาก

รถเมลล์ไปฮานอยสภาพดี

รถบรรทุกคลุมผ้าเรียบร้อย แต่แซงข้ามเส้นเหลืองคูน่ า่ กลัวมาก
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ตอนที่สาม

ภาพแสดงพื้นที่เวียตนาม เขมร ลาว เมียนม่าร์
มาเลเซีย และช่วงเวลา ที่ฝรั่งเศส และอังกฤษ
เข้ายึดครองเป็นอาณานิคม (จากวิกิพีเดีย)

เมื่อพูดถึงเวียตนาม คงต้องพูดถึงสงครามเวียตนาม อุดมการณ์การเมือง
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ผมพบว่าเมื่อผมพูดถึงคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม ฝ่ายซ้าย
ฝ่ายขวา พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย คนไทยรุน่ หลังทีอ่ ายุตำ�่ กว่าห้าสิบปีจะไม่เข้าใจ
ในยุคโลกาภิวัตน์ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราพูดถึงการสร้างประชาคมโดยขาดการ
รับรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พูดกันแต่เรื่องธุรกิจเศรษฐกิจ การท�ำมาค้าขายเท่านั้น
ส่วนตัวผมเห็นว่าถ้าคนไทยมีความลึกซึ้ง จะเข้าใจเพื่อนบ้าน
โลกาภิวัตน์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน่าจะเป็นเหตุผลให้คนไทยเราศึกษา
ภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) ของอาเซียน เรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยยังเป็นแว่นแคว้น
อาณาจักรก่อนเป็นประเทศ จนถึงประวัตศิ าสตร์รว่ มสมัยของประเทศอาเซียน ซึง่ เป็นเรือ่ ง
การต่อสู้กับอังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ อเมริกา เพื่อให้ได้อิสรภาพ
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แต่อุดมการณ์ทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ใช่สิ่งที่ผมจะสามารถอธิบายได้
ดีในที่นี้
กล่าวโดยสรุป ประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกของเวียตนามเริ่มจากคริสตศตวรรษ
ที่สิบ เป็นการต่อสู้เพื่อแสดงว่าเวียตนามไม่ใช่จีน มีกษัตริย์ปกครอง มีพื้นที่หลักสามส่วน
ตอนเหนือ-Tonkin ตอนกลาง-Annam และตอนใต้-Cochinchina ความขัดแย้งระหว่าง
มิชชัน่ นารีฝ่ รัง่ เศสในการเผยแพร่ศาสนากับจักรพรรดิเวียตนาม ท�ำให้ฝรัง่ เศสเริม่ ส่งทหาร
เข้ายึดเวียตนามครัง้ แรกประมาณพ.ศ.2400 หลังจากนัน้ ฝรัง่ เศสทยอยยึดและรวมสามส่วน
เข้าด้วยกันเป็นอาณานิคมในปี 2430 คนเวียตนามก็ลกุ ขึน้ ต่อสูฝ้ รัง่ เศสชาวเวียตนามจ�ำนวน
มากหนีมาเมืองไทยเพื่อท�ำมาหากินและรวมก�ำลังต่อสู้ โฮจิมินท์ที่คนเวียตนามยกย่องว่า
เป็นวีรบุรุษสร้างชาติ เคยอยู่ ในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2460-2470 โฮจิมินท์สร้าง
ขบวนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเวียตนาม (League for the Independence of Vietnam)
ที่เรียกว่าเวียตมินท์ (Viet Mihn) เวียตมินท์ร่วมกับอเมริกาต่อสู้ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้ง
ที่สอง
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ฝรัง่ เศสไม่ยอมให้เอกราชแก่เวียตนาม เวียตมินท์ตอ่ สู้
จนฝรัง่ เศสแพ้ในการรบทีส่ ำ� คัญในปี 2497 ทีเ่ มืองเดียนเบียนฟู(เมืองแถงในประวัตศิ าสตร์
ไทย ถิ่นของชาติพันธุ์ไทด�ำ) มีการเจรจาสันติภาพที่เจนีวา แบ่งเวียตนามเป็นสองประเทศ
ชั่วคราว โดยจะกลับมารวมกันหลังการเลือกตั้งในปี 2496 ฝรั่งเศสยอมรับอธิปไตยของ
เวียตมินท์ในเวียตนามเหนือ ในขณะที่อเมริกาควรจะจัดให้มีการเลือกตั้งรัฐบาลในส่วนใต้
แต่อเมริกาไม่ทำ� จัดตัง้ รัฐบาลหุน่ แทน ท�ำให้เวียตนามเหนือซึง่ เป็นประเทศคอมนิวนิสต์ทำ�
สงครามกับเวียตนามใต้เพื่อการรวมประเทศอีกครั้ง
คนไทยมีความกลัวคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ทศววรษ 2500 ภาพลักษณ์ของคอมมิวนิสต์
คือถ้ามีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาจะถูกท�ำลาย
คนไทยจะหมดเสรีภาพ ในปี 2508 มีการปะทะครั้งแรกระหว่างทหารรัฐบาลไทยและกอง
ก�ำลังพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในสังคมมีความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง
สองขั้ว ที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ส่วนนอกประเทศไทยมีสงคราม
ในเวียตนาม ลาว และเขมร ระหว่างกองก�ำลังรัฐบาลกับกองทัพประชาชนหรือกองทัพ
ปลดแอกทีค่ อมนิวนิสต์หนุนหลัง อเมริกาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลทัง้ สามประเทศทีเ่ ป็นรัฐบาล
ทหารและมีคอรัปชั่นสูง
นอกจากความกลัวเวียตนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้ว คนไทยจ�ำนวนหนึ่งมี
ความไม่ชอบ ความกลัว และความเกลียดชังชาวเวียตนามที่อยู่ในไทย ความจริงมีชาว
เวียตนามอพยพมาตั้งแต่สงครามไทยกับเวียตนามในต้นยุครัตนโกสินทร์ ไม่ใช่เพียงกลุ่ม
เวียตนามทีเ่ ข้ามาหลังการต่อสูฝ้ รัง่ เศสเท่านัน้ ชาวเวียตนามขยันท�ำมาค้าขาย มีความเหนียว
แน่นเป็นกลุ่มก้อน หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยชี้ให้เห็นว่าชาวเวียตนามในไทย
เป็น ปัญหาความมั่นคง ได้จ�ำกัดสิทธิชาวเวียตนามอพยพและลูกหลานที่เกิดในไทย
ระดับหนึ่ง
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ในสงครามเวียตนาม ในเวียตนามเหนือ อเมริกาส่งเครื่องบิน (ส่วนหนึ่งบินจาก
ฐานทัพในไทย) ทิ้งระเบิดถนน สะพาน เส้นทางขนกองก�ำลัง ยุทโธปกรณ์ จากเวียตนาม
เหนือสู่เวียตนามใต้ ของกองทัพเวียตนามเหนือและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่เรียกว่าเวียตกง
หรือแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียตนามใต้-Viet Cong
ในเวียตนามใต้ ทหารอเมริกันนับแสนคนเข้าสู้รบกับทหารเวียตนามเหนือและ
เวียตกง เวียตกงได้การสนับสนุนจากจีน โซเวียต เกาหลีเหนือ คิวบา (ทั้งหมดเป็นประเทศ
กลุ่มคอมมิวนิสต์) อเมริกาได้ความช่วยเหลือจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสี่ประเทศ
เอเซียคือเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และไทย (สามประเทศตะวันตกปกครองด้วยระบบ
ประชาธิปไตย ขณะทีส่ ปี่ ระเทศเอเซียขณะนัน้ ก็ไม่ได้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตก) ส่วนในลาวอเมริกาใช้ทหารรับจ้าง มีทหารไทยไปรับจ้างรบด้วย

สภาพทหารอเมริกันในสงครามเวียตนามที่ออกทางสื่อสาธารณะ
สังคมอเมริกันถามว่าท�ำไมคนหนุ่มต้องมาตายในสงครามที่หาค�ำตอบไม่ได้
เพื่อสนับสนุนรัฐบาลคนต่างชาติที่คอรัปชั่น (จากวิกิพีเดีย)

สงครามเวียตนามเป็นสงครามที่ ไม่มีการประกาศ รัฐสภาไม่เคยอนุมัติการท�ำ
สงคราม แต่ฝ่ายบริหารอาศัยช่องทางกฏหมายท�ำสงคราม เริ่มตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 ที่
ประธานาธิบดีไฮเซนฮาวเออร์จนถึงประธานาธิบดีเคนเนดี ส่งทีป่ รึกษาทางทหารและอาวุธ
ช่วยเวียตนามใต้ ตามด้วยประธานาธิบดีจอห์นสันส่งทหารนับแสนคนเข้าไปรบ มีการทิ้ง
ระเบิดเวียตนามเหนือ (และในลาว) การทิ้งระเบิดและการฝังทุ่นระเบิด-กับระเบิดส่วน
บุคคล (anti personnel mine) นับเป็นล้านลูก อเมริกาพยายามท�ำลายที่มั่นเวียตกงในป่า
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และพื้น ที่การเกษตรของผู้สนับสนุนเวียตกง โดยการพ่นสารเคมีเพื่อท�ำให้ใบไม้ร่วง
(defoliant) ที่เรียกว่า “agent orange” เป็นการพ่นทางอากาศ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุท�ำ
ให้เวียตนามมีอัตราเกิดของเด็กพิการแต่ก�ำเหนิดทางกายภาพและทางสมองในอัตราสูง
เมื่อสิ้นสงคราม ฝ่ายเวียตนามให้ข้อมูลว่ามีประชาชนสัมผัสเอเจนต์ออเรนจ์กว่า
สีล่ า้ นคน และมีผไู้ ด้รบั ผลกระทบหนึง่ ล้านคน นอกจากคนเวียตนามแล้วทหารอเมริกนั และ
สัมพันธมิตรก็สัมผัสเอเจนต์ออเรนท์ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างเอเจนต์ออเรนจ์และความ
พิการ ความเจ็บป่วย ยังเป็นที่โต้แย้งกัน เพราะมีการเรียกร้องความเสียหายจากเวียตนาม
และทหารสัมพันธมิตร
ความไม่ยอมรับสงครามเวียตนามเพิ่มขึ้นตลอด ภาพความโหดร้ายของสงคราม
ต่อประชาชน โดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็ก การพ่นเอเจนต์ออเรนจ์ การทิ้งระเบิดปูพรม
ควบคูก่ บั สภาพน่าเอน็จอนาจ ของเด็กหนุม่ ทหารอเมริกนั ต้องมาตาย มาพิการ มาจมโคลน
ในสนามเพาะ ในดินแดนทีอ่ ยูอ่ กี ฟากหนึง่ ของโลก ภาพเหล่านีช้ าวอเมริกนั เห็นในโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ทกุ วัน รวมทัง้ ข่าวคอรัปชัน่ และการกดขีข่ องรัฐบาลเวียตนามใต้ทอี่ เมริกา
หนุน

ภาพซ้าย เป็นภาพที่สะเทือนใจและโด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุดภาพหนึ่งในสงครามเวียตนาม
เด็กและชาวบ้านหนีกระเซอะกระเซิงจากการทิ้งระเบิดนาปาลม เด็กหญิงเวียตนาม
ถูกระเบิดนาปาลม เจลลี่นาปาลมติดตัว ไฟลุกไหม้และไฟครอกทั้งตัว (จากวิกิพีเดีย)
ภาพขวา ข่าวการสังหารหมู่ชาวเวียตนามที่ทหารอเมริกันเห็นว่าสนับสนุนเวียตกง
โดยทหารอเมริกันที่หมู่บ้าน My Lai (จากวิกิพีเดีย)

ในสงครามเวียตนามนี้ ทั้งฝ่ายเวียตนามเหนือกับฝ่ายอเมริกาและพันธมิตร ต่าง
กระท�ำทารุณกรรมทั้งสองฝ่าย
แต่อเมริกาแพ้สงครามทางจิตวิทยา สงครามทางโทรทัศน์ และสงครามความชอบ
ธรรม
ในการสื่อสารต่อชาวโลก เวียตนามเหนือชูประเด็นการรวมประเทศให้หลุดจาก
ประวัติศาสตร์การกดขี่ของฝรั่งเศส และการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของอเมริกา
ในขณะที่ภาพของฝ่ายอเมริกาที่ชาวโลกเห็นคือ การหนุนรัฐบาลทหารที่คอรัปชั่น
กองทัพที่ไม่มีประสิทธิภาพ
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คนอเมริกนั ดูความรุนแรงของสงครามทางโทรทัศน์ทกุ วัน เห็นทัง้ คนเวียตนามและ
คนหนุม่ ทหารอเมริกนั ต้องเจ็บและตาย เห็นความทารุณทีม่ นุษย์ทำ� ต่อกัน สงครามเวียตนาม
ถูกต่อต้านจากชาวอเมริกันมากขึ้นตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2510 โดยเฉพาะจากคนหนุ่มสาว
เด็กหนุ่มที่ต้องถูกเกณฑ์เป็นทหารมารบ จนอเมริกาต้องเจรจาสงบศึกกับเวียตมินท์ และ
ถอนทหารอเมริกันออกจากเวียตนามใต้ ปล่อยให้ฝ่ายรัฐบาลเวียตนามใต้สู้ตามล�ำพังได้
ไม่นาน ก่อนเวียตกงชนะ

ภาพซ้าย ต�ำรวจเวียตนามใต้สังหารผู้ถูกสงสัยว่าเป็นเวียตกง
เผยแพร่ทางโทรทัศน์อเมริกา (จากวิกิพีเดีย)
ภาพขวา ความตระหนกและทุกข์ยากของประชาชนที่ติดอยู่ท่ามกลางการรบ (จากวิกิพีเดีย)

ภาพเครื่องบินอเมริกันสเปรย์สารเคมีให้ใบไม้ร่วง สภาพพื้นที่ที่ถูกสเปรย์
และรูปเด็กพิการที่เวียตนามว่ามีสาเหตุจากdefoliant (จากวิกิพีเดีย)

ในระหว่างสงครามเวียตนาม ไทยเห็นความพ่ายแพ้ตอ่ เนือ่ งของทหารอเมริกา
และเวียตนามใต้ จุดจบเกิดเมื่อทหารเวียตนามเหนือและเวียตกงยึดโฮจิมินต์ซิตี้ (ไซ่ง่อน)
ได้เมื่อ 30 เมษายน 2518 อเมริกาถอนออกอย่างหมดสภาพออกไปจากเวียตนาม ท�ำให้
เวียตนามท้ังประเทศตกเป็นของคอมมิวนิสต์ ตามด้วยลาว และเขมรแดงเข้ายึดพนมเปญ
ปีเดียวกัน
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ภาพและข่าวการอพยพคนออกจากหลังคาตึกสถานฑูตอเมริกาในไซง่อน
เมื่อเวียตกงเข้ายึดเมืองได้ (จากวิกิพีเดีย)

Lewy, Guenter (1978) ในหนังสือ America in Vietnam, New York: Oxford
University Pressประเมินว่าในสงครามเวียตนามระหว่าง 2509-2517 ประชาชนทั้งเวีย
ตนามเหนือและใต้เสียชีวิต 0.627 ล้านคน ทหารเวียตนามเหนือและเวียตกง 0.444 ล้าน
คน ทหารฝ่ายรัฐบาล (รวมอเมริกันและพันธมิตร) 0.282 ล้านคน
อเมริกาส่งทหารรวม 0.648 ล้านคนเข้าสงคราม 17,700 คนเสียชีวิต
การล่มสลายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลเวียตนาม ลาว เขมร ที่อเมริกาหนุนหลัง
ท�ำให้ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของอเมริกาได้รับความเชื่อ ทฤษฎีนี้ชี้ว่ารัฐบาล
ประเทศต่างๆ ทีอ่ เมริกาหนุนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้กจ็ ะทะยอยเสียแก่ฝา่ ยคอมมิวนิสต์
เหมือนการเล่นเกมส์โดมิโน ที่เมื่อวางตัวโดมิโนตัวแรกลงแล้ว (หรือตัวแรกล้มลง) ตัว
โดมิโนอื่นก็จะลงตามมา โดมิโนตัวที่ล้มแล้วคือเวียตนาม-เขมร-ลาว โดมิโนตัวที่จะลัมต่อ
ไปคือไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย หมดทั้งเอเซียอาคเนย์ ความกลัวคอมมิวนิสต์ ท�ำให้เกิด
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ที่มีการฆ่ากันที่สนามหลวงและธรรมศาสตร์
ในช่วงเดียวกัน โลกคอมมิวนิสต์ทมี่ ที ั้งโซเวียตและจีนเป็นประเทศหลัก เกิดความ
แตกแยกทางอุดมการณ์และแย่งความเป็นผู้น�ำ ในอินโดจีน โซเวียตสนับสนุนรัฐบาลเวีย
ตนาม-เขมร-ลาว ส่วนในไทยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้การสนับสนุนจากจีน
เมือ่ พี่ใหญ่คอื โซเวียตและจีนแตกคอกัน ลูกน้องคือพรรคคอมนิวนิสต์เวียตนาม-เขมร-ลาว
และพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ไม่ถูกกันตามไปด้วย
เมื่ออเมริกาถอนทหารจากเวียตนามในปี 2518 ประเทศไทยวิเคราะห์ว่าจะไม่มี
อเมริกาให้พึ่งพิง อเมริกาจะทอดทิ้งเอเซียอาคเนย์เพราะบทเรียนจากสงครามเวียตนาม
รัฐบาลไทยโดยม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เดินทางไปพบผูน้ ำ� จีนในปี 2519 สร้างความสัมพันธ์
ทางการฑูตกับจีนอีกครั้ง เพราะความสัมพันธ์เดิมก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยุติไป เมื่อ
จีนกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ในปี 2492
มีการปะทะกันทีพ่ รมแดนจีน-เวียตนามระหว่างทหารจีนและเวียตนาม เมือ่ จีนท�ำ
สงครามกับเวียตนามในปี 2522 จีนเรียกสงครามนีว้ า่ สงครามสัง่ สอน จีนมองว่าเป็นสงคราม
ลงโทษเวียตนามที่ยกกองทัพเข้าเขมรเพื่อขับไล่รัฐบาลเขมรแดงซึ่งจีนเป็นผู้หนุนหลัง
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เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่เขมรแดงที่เข้ายึดพนมเปญตั้งแต่ 2518 ต่อมาปี 2521 กองทัพ
เวียตนามบุกเข้าเขมรทางด้านล่างเพือ่ ขับไล่เขมรแดงจากพนมเปญ เมือ่ ชนะแล้วเวียตนาม
ไม่ถอนก�ำลังออกไปจากเขมร
สงครามจีนเวียตนามวิเคราะห์กนั ว่า จีนต้องการหยุดอิทธิพลของโซเวียตในเอเซีย
อาคเนย์ (ผ่านการช่วยเหลือเวียตนาม) สงครามนี้ช่วยให้ไทยหายใจออก จีนท�ำสงคราม
กับเวียตนามทางด้านเหนือของประเทศ ท�ำให้เวียตนามต้องดึงก�ำลังออกไปจากเขมร
ทางใต้
คนไทยกลัวว่ากองทัพเวียตนามจะรุกเข้าไทยจากเขมรทางอรัญประเทศ ปราจีนบุรี
ซึ่งพื้นที่ด้านตะวันออกของไทย ไม่มีปราการธรรมชาติเช่นแม่น�้ำใหญ่ หรือภูเขาขวางเลย
จนถึงกรุงเทพ รถถังสามารถเข้ามาจากพรมแดนถึงกรุงเทพภายใน 24 ชั่วโมง แต่คนไทย
ก็มี sick joke บอกว่ารถถังเวียตนามคงมาติดการจราจรอยู่แถวหัวถนนบางนาตราด ผม
จ�ำได้ว่าช่วงนั้นคนกรุงเทพอยู่ในความกลัวเช่นนั้นจริงๆ

ตอนที่สี่

ที่โรงแรม ครูซุงผู้หญิงใส่ชุดพื้นเมืองสีม่วง และเพื่อนครูเอาช่อกุหลาบมาต้อนรับ
มองจากห้องพักโรงแรม ข้ามแม่น�้ำแดง เห็นเมืองในจีน (ยูนนาน)

ในสงครามจีนเวียตนามปี 2522 เมืองลาวไกถูกท�ำลายมาก
แม่น�้ำแดงแบ่งเมืองลาวไกออกจากจีน มองจากโรงแรมเห็นเมืองสองฝั่งติดกัน
จังหวัดลาวไกอยู่บนสุดของเวียตนาม ติดมณฑลยูนนานของจีน มีพลเมือง 6-7 แสนคน
เป็นจังหวัดยากจนที่สุดในสองจังหวัด ลาวไกมีกลุ่มชาติพันธุ์มาก กลุ่มชาติพันธุ์หลักคือ
ม้ง Tai และ Tay (สัมพันธ์กับคนเผ่าไท)
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ร้านขายทองในลาวไก รับแลกเงินตราต่างประเทศ
ยังท�ำเครื่องประดับทองอยู่ด้วย เห็นเครื่องมือหลังตู้ทอง

ตอนเย็นได้ออกไปดูตลาดสดเมืองลาวไก เมืองนี้ติดพรมแดนจีนมณฑลยูนนาน
จึงมีของจีนมาขายมาก บนถนนจากลาวไกไปฮานอย ก็เห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนสินค้า
เข้าเวียตนาม
เมืองนี้อยู่ที่สูงเลยปลูกดอกไม้ได้ดี ผลไม้ที่ขายมากมาย มีส้มหลายอย่างมาก
พุดซาจีน (มากมาย แต่ไม่ใช่พดุ ซาเปลือกเขียวแบบในไทย) กล้วย แก้วมังกร มะม่วง ล�ำไย
น้อยหน่า เงาะ มะละกอ
มีขายของจากจีนทั้งหยกปลอม ไม้เซลฟี่ เกาลัด ลูกเชสท์นัท เห็ดหอม ตีนเป็ด
ตีนไก่แห้ง หน่อไม้แห้ง หนังควายแห้ง

ผลไม้ที่ขายในตลาด
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หยก ไม้เซลฟี่ ลูกนัทประเภทต่างๆ เห็ดหอม หนังควายแห้งที่ขายในตลาด

กระบวนการขายเป็ดไก่สด หยิบจากสุ่ม ชั่งน�้ำหนัก ลวกน�้ำร้อน ถอนขน

ในตลาด ขายไก่เป็ดกันเป็นๆ หยิบออกมาจากสุ่ม ชั่งน�้ำหนักแล้วเชือดคอ เอาหัว
ยัดลงกรวยให้เลือดออกจนตาย รองเอาเลือดไปท�ำขายต่อ ลวกและถอนขนกันจนสะอาด
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บอกทีมคนไทยที่ไปด้วยว่าในเมืองไทยสมัยหลังสงครามโลกเมื่อผมเป็นเด็ก ก็เชือดเป็ดไก่
ขายกันสดๆ แบบนี้ช่วงตรุษ จีน เพิ่งเลิกไปไม่กี่ปี ลูกหลานจีนรุ่นใหม่ในไทย ท�ำเป็ดท�ำไก่
ส�ำหรับไหว้เจ้าไม่เป็นแล้ว ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เกตได้
นอกจากนั้น ในตลาดยังมีเขียงขายเนื้อสุนัข
วัฒนธรรมการกินของแต่ละชนชาติ ไม่เหมือนกัน อย่าว่ากันเลย
ของกินอื่นๆก็เหมือนบ้านสดบ้านเราในชนบท มีหอยโข่ง หอยสังข์ตัวเล็ก หนอน
(ไม้ไผ่?) จนถึงปูนา (?) ตัวเล็ก

ดอกไม้ อาหารสด ผักผลไม้ กุ้ง หอย หนอน ปูนา ที่ขายในตลาด
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ตอนเย็น Professor Vang พาไปกินอาหารเย็น มีอาหารอุดมสมบูรณ์เหมือนกิน
โต๊ะจีน อาหารสิบกว่าอย่าง คนเวียตนามกินเหล้ามากเหมือนจีนและญี่ปุ่น ที่แปลกคือ
ผู้หญิงชวนผู้ชายดวลแก้วเหล้า ผมเห็นขวดน�้ำอัดลมน�้ำด�ำใส่น�้ำสีแปลกอยู่บนโต๊ะอาหาร
นึกว่าในเวียตนามบริษัทน�้ำอัดลมนี้ท�ำเครื่องดื่มต่างจากบ้านเรา ปรากฏว่าเป็นเหล้าท�ำเอง
เพื่อนเวียตนามบอกว่าไวน์ แต่กินแล้วเมาเร็วมาก ต้องเป็นเหล้ากลั่นแน่ ไม่ ใช่ไวน์ที่
แอลกอฮอลต�่ำ
เวลากินเหล้า ต้องเทใส่จอกเล็กและต้องดื่มให้หมด ไม่อย่างนั้นไม่ยอม เอาเหล้า
ที่ท�ำเองใส่ขวดน�้ำอัดลมมากินกันในร้านอาหาร ครั้งแรกบนโต๊ะอาหารผมแปลกใจคิดว่า
บริษัทเครื่องดื่มน�้ำสีด�ำ ท�ำเครื่องดื่มอย่างอื่นขายด้วย
ผูห้ ญิงเป็นนักดืม่ ทีเ่ ก่ง ชนแก้วกับผูช้ ายทัง้ รอบโต๊ะ เท่าทีเ่ ห็นมาผมว่าเวียตนามกิน
เหล้าหนักกว่าจีนและญี่ปุ่น ทั้งหญิงและชายกิน ในขณะที่จีนและญี่ปุ่นมีแต่ผู้ชายกิน
ได้ความรู้ใหม่คือชาวเวียตนาม กินเหล้าเก่งมาก หมักเหล้ากินเอง ทั้งเหล้าผลไม้
และเหล้าข้าวเหมือนเหล้าขาว เอามาปารตี้และร้านอาหาร ไม่มี ใครซื้อเหล้ากิน ไม่ผิด
กฎหมาย?? ปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็หมักเหล้ากินเอง และเอามาแจกแขก

เหล้าท�ำเองใส่ขวดน�้ำและขวดน�้ำอัดลม

อาหารเย็น ผู้หญิงชวนผู้ชายดวลแก้วเหล้า เสร็จแล้วมากินกาแฟ ดูวิวริมแม่น�้ำ
ไม่ใช่ชีวิตสังคมคอมมิวนิสต์ต้นแบบ (classical) แบบโฮจิมินท์หรือเมาเซตุง
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ตอนที่ห้า
31 ตุลาคม 2559

ตอนเช้า ไปโรงเรียนประถมศึกษาสองโรงเรียนในเมืองลาวไก จังหวัดลาวไกคือ
โรงเรียนเลอ-ง้อก-ฮัน (Le Ngoc Tan) และโรงเรียน หวง-วัน-ทู (Hoang Van Thu) ไป
พบครูทราน ติ ตวย ซุง-Tran Thi Thuy Dung ที่โรงเรียนได้พบผู้อ�ำนวยการเขตการศึกษา
และอบรมจังหวัดลาวไก และผู้อ�ำนวยการเขตเมืองลาวไก (Mr. Ngo Vu Quoc)
ตามข้อมูลจังหวัดลาวไกเป็นจังหวัดจนที่สุดของเวียตนาม แต่เมืองลาวไกอยู่ติด
พรมแดนจีน เลยคึกคัก
เนือ่ งจากในตัวสะกดชือ่ ครูเมือ่ เขียนภาษาเวียตนาม มีสญ
ั ญลักษณ์เสียงก�ำกับตรง
ตัว “D” ต้องอ่านออกเสียงเหมือน “Z” เลยต้องอ่านชื่อว่าครูซุง ครูซุงเคยเป็นครูใหญ่
โรงเรียนเลอ-ง้อก-ฮัน ปัจจุบันย้ายไปเป็นรองผู้อ�ำนวยการประถมศึกษาเมืองลาวไก ส่วน
โรงเรียนหวง-วัน-ทู น�ำวิธีของครูซุงไปใช้
ประวัติในการประกาศเกียรติคุณครูทราน ติ ตวย ซุง ระบุว่าเป็น
: “ครูนอกกรอบ ผู้เปิดประตูการ ศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเวียดนาม”
: “รักลูกศิษย์เหมือนรักลูกของตน รักโรงเรียนเหมือนบ้านของตน” เป็นหลักคิด
ประจ�ำใจของครูซุง
: ผูอ้ อกแบบการจัดการเรียนการสอนทีท่ นั สมัยจนกลาย “ต้นแบบโรงเรียนประถม
รูปแบบใหม่” และลูกศิษย์ของเธอได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการแข่งขันทางวิชาการทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
: สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วม
กับเพือ่ นครูรเิ ริม่ “ระบบการศึกษาแบบเปิด” (Open Orientation)” เน้นการบริหารจัดการ
ที่มีความยืดหยุ่นสูง จัดตั้งสภาผู้ปกครองนักเรียนแบบสมัครใจ เปิดช่องทางให้ครูและ
นักเรียนมีส่วนร่วมประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทุกชั้นเรียนอย่างเท่าเทียม
: น�ำระบบสองภาษามาใช้ในโรงเรียนเพื่อฝึกใช้ภาษาอังกฤษ
: จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ไม่ยึดติดในห้องเรียน โดยยึดหลัก “นักเรียนคือผู้
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ ครูต้องเรียนรู้จากนักเรียน”
: เน้นฝึกทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง
: แนะแนวเพือ่ นครูผา่ นการจัดชัน้ เรียนในรูปแบบปฏิสมั พันธ์เพือ่ ส่งเสริมการสอน
ของครูให้มีประสิทธิภาพ ต้นแบบของโรงเรียนประถมศึกษารูปแบบใหม่ (Vietnam New
School Model) ส่งผลต่อโรงเรียนระดับประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
ทัง้ โรงเรียนเลอ-ง้อก-ฮัน และโรงเรียนหวง-วัน-ทู แต่ละแห่งมีนกั เรียนประมาณ
1,200 คน ครู 40-50 คน เกือบทั้งหมดเป็นครูผู้หญิง ห้องเรียนละ 20-30 คน
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นักเรียนเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเศษจนบ่ายสี่โมง แต่ตอนบ่ายจะเป็นการเรียนฐาน
กิจกรรม เด็กถูกสอนให้เดินหาคน ไม่หนีคน นักเรียนระดับป.3-4 อายุเพียง 9-10 ขวบ
เป็นผู้พาแขกเดินชมโรงเรียน พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากในระดับนี้

ถ่ายภาพกับครูซุงและปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

ถ่ายกับนักเรียนประถมโรงเรียนโรงเรียนเลอ-ง้อก-ฮัน

ผมพบว่าเด็กอธิบายและตอบค�ำถามพื้นฐานได้น่าทึ่งเช่น โรงเรียนมีเด็กกี่คน
ครูกคี่ น หญิงชายเท่าใด รวมทัง้ ถามเราว่าชือ่ อะไร มาจากไหน ชอบอะไรในลาวไก เทศกาล
ส�ำคัญคืออะไร ภูมิอากาศเป็นอย่างไรอยู่กี่วัน กลับเมื่อไร กล้าพูดอังกฤษ พูดได้ชัดเจน
โต้ตอบได้ ไม่ ใช่ท่อง ในระดับอายุ 9-10 ขวบ ไม่กลัวคน ครูบอกว่ามีแขกมาเยี่ยม
ใครอยากถามอะไร(เป็นภาษาอังกฤษ) ยกมือกันเกือบทั้งห้อง ถ้าเป็นเด็กไทยอาจนั้งเงียบ
วันที่ ไปโรงเรียน ตรงกับวันฉลองเทศกาลฮาโลวีน (Halloween) เด็กก�ำลังท�ำการ์ดวัน
ฮาโลวีน เด็กถามว่าเมืองไทยมีฮาโลวีนหรือไม่ แปลกดีที่เทศกาลฮาโลวีนของเด็กอเมริกัน
มาเป็นเทศกาลของเด็กเวียตนาม
เด็กที่พูดอังกฤษได้ดีทั้งสองโรงเรียนอายุขนาด 9-10 ปี อาจมากกว่าร้อยคน
เพราะแย่งกันดูแลแขก ที่น่าสังเกตทั้งสองโรงเรียนไม่มี sound lab ครูซุงเองก็พูดอังกฤษ
ไม่ได้เลย แต่จัดการสอนให้เด็กพูดอังกฤษ สามารถให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ กล้าแสดง
ความเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
เด็กพาไปดูชั้นเรียนนอกอาคาร เรียนศิลปะ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ยิวยิตสู ดูเล่น
หมากรุก ดูชนั้ ท�ำขนมซึง่ มีผปู้ กครองมาร่วมด้วย เด็กลากเราอย่างไม่เกรงใจ เป็นผูใ้ หญ่คง
ไม่กล้าท�ำ เด็กแย่งกันดูแลแขก แย่งกันพูดภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะมนุษย์ดีมาก
ผมก�ำลังกินแป้งทอดทีเ่ ด็กกลุม่ หนึง่ ท�ำ มีเด็กอีกคนถามเป็นภาษาอังกฤษว่าจะเอา
ฮอทดอกทอดหรือไม่ ผมบอกว่าเอา คนหนึ่งวิ่งไปเอาจาน อีกคนวิ่งไปเอาฮอทดอก อีกคน
ถามอีกว่าเอาซอสพริกไหม พอผมบอกว่าเอา อีกคนวิ่งไปเอาซอสมาเทใส่จานให้ เพื่อนอีก
คนท้วงเป็นภาษาอังกฤษทันทีว่า Let the teacher (เรียกผมว่าครู) do it himself. You do
not know how much the teacher wants. น่าทึ่งมากส�ำหรับเด็ก 9-10 ขวบที่มีตรรกกะ
สามารถจัดการคน และพูดอังกฤษได้อยากเป็นธรรมชาติขนาดนี้
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รูปซ้าย เด็กป.3-ป.4 โรงเรียนเลอ-ง้อก-ฮัน พาแขกทัวร์โรงเรียน
รูปขวา ตอนสิบโมงเช้านักเรียนทั้งพักกว่าคน ออกมาเต้นแอโรบิกส์กลางแจ้ง ออกก�ำลังกาย

ท�ำบัตรอวยพร

ชั้นเรียนนอกห้อง

เด็กท�ำขนม

นักเรียนก�ำลังอธิบายโปสเตอร์

ผู้ปกครองมาช่วยสอน
ท�ำขนม
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เด็กนักเรียนแย่งกันดูแลแขก ทุกคนพูดภาษาอังกฤษ

ลายมือเด็กที่คัดได้สวยมากทั้งภาษาอังกฤษและเวียตนาม
เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษได้ดีในวัยนี้

นักเรียนชั้นป.3-4 โรงเรียน
หวง-วัน-ทู ก�ำลังถามค�ำถามแขก
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ท�ำแป้งทอด

รูปซ้าย ถูกรุมล้อมด้วยเด็กพูดภาษาอังกฤษห้าคน
ถามผมว่าต้องการซอสพริกเพื่อทานกับฮอทดอกหรือไม่
รูปขวา เด็กก�ำลังเสริฟน�้ำให้แขก

นักเรียนฝึกยิวยิสสู (ไม่เห็นมานานแล้วในไทย) เล่นหมากรุก

ตอนที่หก
โรงเรียนประถมทั้งสองแห่ง เน้นทักษะชีวิต สอนให้รู้จักตนเอง จัดการแบบง่าย
เรียนจากกิจกรรม นักเรียนรืน่ เริงดี สมกับวัย โรงเรียนแรกมีหยุดพักตอนสิบโมง ให้นกั เรียน
มาเต้นแอโรบิกกลางลานทั้งพันคน น่าดูมากที่เด็กวิ่งมาจากทุกทิศทาง เสร็จแล้วก็วิ่งกลับ
ห้องไม่โอ้เอ้ ตั้งข้อสังเกตกับครูว่าเด็กมี่เต้นน�ำแอโรบิค มีแต่เด็กผู้หญิง
ทีมมูลนิธิที่ไปด้วยกันบอกว่า ตอนเราไปถึงโรงเรียน เขาเปิดเพลง “โอ้ละหนอ
(Oh My Love)” ของธงไชย แมคอินไตย ต้อนรับพวกเรา ผมแก่เกินไปจึงไม่รู้จักเพลงนี้
สังเกตว่าเขาเน้นให้เด็กเขียนลายมือทั้งภาษาเวียตนามและอังกฤษ ลายมือ
สวยมาก บอกครูว่าสวยที่สุดที่เคยเห็นมา บทความภาษาอังกฤษแม้ไม่ถูกไวยากรณ์หมด
แต่สะท้อนความรู้สึกของการมาโรงเรียน การพบเพื่อน ที่เขียนได้ดีมากส�ำหรับวัยเด็ก
9-10 ขวบ
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เด็กถือเก้าอี้ไปท�ำกิจกรรม ไปโรงอาหาร

โรงเรียนทั้งสองแห่ง เวลาเด็กไปเรียนนอกห้อง ตามใต้ต้นไม้ ตามลาน จะถือ
เก้าอี้พลาสติกเตี้ยติดตัวไปด้วย เป็นชั้นเรียนเคลื่อนที่ ที่เห็นเป็นชั้นเรียนอังกฤษ ชมรม
อังกฤษ ชมรมศิลปะ ชมรมท�ำขนม รวมทั้งถือมาโรงอาหาร เก้าอี้ตัวหนึ่งเอาไปใช้หลายที่
ตอนเด็กวิ่งกรูมาโรงอาหาร ถือเก้าอี้มาคนละตัว สนุกสนานมาก บอกครูว่ามีสิทธิถูกเด็ก
ชนกระเด็นได้
ภาพเด็กพันคนเต้นแอโรบิค ภาพเด็กนับร้อยคน ถือเก้าอี้วิ่งตรูกันในโรงเรียน
เวียตนาม เป็นธรรมชาติมาก
ความเห็นจากไลน์ เรื่องลายมือและภาษาอังกฤษเด็กเวียตนาม 9-10 ปี
1) เด็กลายมือสวยจริง ๆ ค่ะน่าทึ่งนะคะ 9-10 ขวบ ประมาณ ป.4-5 บ้านเรา
ซึ่งไม่มีทางที่จะเขียนภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้ขนาดนี้ แค่ให้เรียงความภาษาไทยเรื่อง
วันเปิดภาคเรียนก็คงจะล�ำบาก
2) ประเทศไทยอากาศทางการศึกษาหนาวกว่าเวียตนามแน่ ผมสอนเด็กเวียตนาม
ที่ภาควิชา ความรู้ไม่ต่างกับเด็กเราเท่าไร แต่ภาษาอังกฤษและความใฝ่รู้มากกว่าเด็กเรา
มากมาย
3) น่ารักจัง ดูกระตือรือร้นมากๆ ต่างจากลูกที่ต้องคอยเรียกให้ไป รร.ลายมือ
สุดยอดเลยค่ะ....เขียนเรียงเป็นระเบียบ คล้ายพิมพ์ สวยมากๆ เราเชิญครูเหล่านี้มาอบรม
ให้ครูไทยได้ไหมคะ
ไลน์นี้ผมตอบไปว่า «ควรอบรมพ่อแม่ก่อน»
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4) ลายมือสวยจังค่ะ หลังๆ เห็นแต่ตัวพิมพ์ ไม่ได้เห็นตัวเขียน นานแล้วๆ ได้อ่าน
ภาษาฝรั่งเศส แบบสวยๆ

ตอนที่เจ็ด
เท่าทีเ่ ห็นมาในโรงเรียนลาว เขมร พม่า อินโดนีเซีย เวียตนาม โรงเรียนไม่มอี าหาร
กลางวันให้เด็ก โรงเรียนสอนสองผลัดหรือครึง่ วัน ปล่อยเด็กกลับบ้านตอนกลางวัน ยกเว้น
เวียตนามที่มีอาหาร ผู้ปกครองเข้ามาช่วยโรงเรียนมาก ตั้งแต่ค่าอาหารกลางวัน หาคนมา
ท�ำอาหาร สอนวิชาทักษะชีวิต
ทีมที่ ไปด้วยกันได้สัมภาษณ์ครูซุง ซึ่งได้รับการยกย่องว่าดึงผู้ปกครองมาช่วย
โรงเรียนได้มาก เป็นตัวอย่าง ข้อมูลสัมภาษณ์จากทีม เป็นดังนี้
1. เริ่มจากความฝันเมื่อเป็นนักเรียน ว่าควรมีโรงเรียนที่ต่างไปจากปรกติ สอน
ทักษะชีวติ นอกห้องเรียน เมือ่ มาเป็นครูใหญ่ ก็ให้โอกาสใหม่กบั นักเรียน ทีเ่ รียนรูเ้ รือ่ งของ
โลกและชีวิต
2. ด้วยความฝันนี้ ครูซุงท�ำโรงเรียนโมเดลใหม่ ไม่ปรกติ สอนทักษะชีวิต เช่น
โรงเรียนท่องเที่ยว โรงเรียนท�ำอาหารสร้างทักษะผู้ปาะกอบการ ทักษะชีวิต ทักษะภาษา
อังกฤษ นอกบรรยากาศห้องเรียนปรกติ
3. ครูซงุ ได้เริม่ ให้มคี ลับของผูป้ กครอง ให้เข้ามาท�ำกิจกรรมในโรงเรียน เป็นส่วน
หนึง่ ในการท�ำกิจกรรมและช่วยเด็กเช่น การฝึกท�ำอาหาร ช่วงต้นมีพอ่ แม่มาช่วยไม่มาก ไม่
เข้าใจ และต่อต้านความคิด แต่เมื่อเห็นทักษะชีวิตลูกดีขึ้น มีทักษะใหม่ มีผู้ปกครอง
ประมาณสามคนในคลับ
4. ความท้าทายทีย่ ากคือให้เพือ่ นครูมอี ารมณ์รว่ ม และเข้าใจสิง่ ทีเ่ ธอท�ำ ค�ำตอบ
ต่อความท้าทายคือ ”walk and work” ด้วยกัน ใช้เวลาอธิบาย
5. หลักการท�ำงานคือ ท�ำให้สิ่งที่ท้าทายเป็นโอกาส
6. หลังจากได้รบั รางวัลพระราชทาน ครูซงุ มาเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการประถมศึกษา
และฝึกอบรม เมืองลาวไก ช่วยพัฒนาโรงเรียนและครูใหญ่ ครูซุงใข้เงินรางวัลกับ
(ก) ทุนการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนแห่งแรกที่เธอเป็นครู ห่างจากเมืองไป 15 กม.
(ข) งานการกุศลที่ช่วยโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านอาหาร หนังสือ เสื้อผ้าฯ
7. ครูบอกว่าที่ท�ำได้เช่นนี้เพราะครอบครัวสนับสนุน
8. เมื่อถามว่าท�ำไมไม่เก็บรางวัลไว้บ้าง ครูซุงพูดว่า “การแบ่งปันเงิน เป็นการ
แบ่งปันความสุขและความภูมิใจให้คนลาวไกและคนเวียนนาม-Sharing the money is
sharing happiness & pride for Lao Cai and for Vietnamese people”.
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ตอนที่แปด
เสร็จจากเยี่ยมโรงเรียน ปลัดกระทรวงศึกษาพาไปเมืองซาปา (Sapa) ต้องเดิน
ทางไปทางเหนือของเมืองลาวไกตามภูเขาอีกสี่สิบกิโลเมตร เมื่อกลางทศวรรษ 2450
ฝรั่งเศสสร้างเมืองซาปาเป็นที่พักฟื้น (sanatorium) ส�ำหรับทหารบนที่สูงประมาณ 1,500
เมตร รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนของคนมีเงิน ห้าสิบกว่าปีต่อมาเมืองถูกท�ำลายช่วงสงคราม
ฝรั่งเศสเวียตนาม กลับมาพัฒนาใหม่เมื่อยี่สิบปีหลังสงครามเวียตนามสงบ ปัจจุบันเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมมากขึ้น รวมทั้งคนไทย เดินทางมาจากฮานอยได้ทางรถไฟ
นักท่องเที่ยวมักมาเดินออกก�ำลังดูธรรมชาติ (trekking)

ภาพชักชวนนักท่องเที่ยว แสดงเมืองซาปา ชาวม้งปักหัตถกรรมขายนักท่องเที่ยว
นาขั้นบันได (จากวิกิพีเดีย)

คนไทยที่เคยเที่ยวในอินเดีย เมียนม่า และมาเลเซีย ก็จะพบที่พักของผู้ปกครอง
อังกฤษหรือฝรั่งเศสในพื้นที่สูง เพื่อหนีฤดูร้อนในเขตศูนย์สูตร เช่น Darjeeling ในอินเดีย,
Pyin U Lwin หรือเมเมียวในเมียนม่า, Cameron Highlands, Genting Highlands และ
Frasers Hill ในมาเลเซีย

เส้นทางบนเขาจากลาวไกไปซาปา เมืองซาปายามอยู่ในเมฆฝน
และหญิงม้งจับกลุ่มขายของนักท่องเที่ยว

เส้นทางตามภูเขาขึ้นซาปาไม่ชันนัก ผมสังเกตว่าไม่มีป่าไม้เหลือ มีล�ำธารขนาด
ใหญ่ตามร่องเขาแต่ไม่เห็นมีนำ�้ มากทัง้ ๆทีเ่ ป็นปลายฤดูฝน แต่ตอ้ งมีนำ�้ มากจึงจะเซาะภูเขา
เป็นล�ำธารขนาดนัน้ ได้ คิดว่าน�ำ้ จ�ำนวนหนึง่ อาจมาจากภูเขาต้นน�ำ้ เมือ่ หิมะและน�ำ้ แข็งละลาย
(บริเวณทางเหนือของเวียตนามและภูเขาแถบซาปามีหิมะตก) ตามริมถนนมีบ้านกลุ่ม
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ชาติพันธุ์ปลูกอยู่เป็นระยะ มีผลไม้รวมทั้งสัตว์ป่าวางขาย แต่ไม่เห็นแปลงผักหรือดอกไม้
เมืองหนาวที่เห็นในตลาดลาวไก ท�ำให้คิดว่าของที่เห็นในตลาดอาจมาจากจีน
ผมไปถึงซาปาในวันที่ฝนตก เห็นหญิงชาวม้งจับกลุ่มเตรียมขายหัตถกรรมให้นัก
ท่องเที่ยว ไม่เห็นผู้ชายมาขายของเลย ในตัวเมืองซาปามีที่พักนับร้อยแห่งสร้างเบียดเสียด
กันบนไหล่เขา ถนนแคบมากแต่รถก็วิ่งสวนกันได้
ตามย่านที่พักมีร้านขายของนักท่องเที่ยวนับร้อยๆแห่งเช่นกัน ขายของประเภท
ไนท์บาซาร์ของไทย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องหนังฯ คิดแล้วแปลกดีที่นักท่อง
เที่ยวขับรถขึ้นภูเขามา แล้วมาซื้อของที่ขนขึ้นมาจากพื้นราบ เหมือนขึ้นไปดอยอินทนนท์
แล้วซื้อของที่ขนมาจากเชียงใหม่ไนท์บาร์ซา

ภาพซ้าย กระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยอดเขาที่จุดฟังซิปัง
ระยะทางจากสถานีล่างและสถานีบน 6.2 กิโลเมตร
ภาพขวา มองจากกระเช้าไฟฟ้าลงมา เห็นนาขั้นบันไดที่เก็บเกี่ยวแล้ว

เลยจากเมืองซาปาไปบนเขาอีกประมาณสิบกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเทีย่ วใหม่คอื
จุดสูงสุดบนผืนแผ่นดินใหญ่อาเซียนเรียกชื่อว่ายอดเขาฟังซิปัง (Fansipan) สูงจากระดับ
น�้ำทะเล 3,143 เมตร มีการลงทุนสร้างระบบรถกระเช้า (cable car) ข้ามหุบเขา และ
ไต่เขาขึน้ ไปยังยอดฟังซิปงั รถกระเช้าไฟฟ้าเคลือ่ นตามสายเคเบิล้ เร็วมาก ระยะทางระหว่าง
สถานีล่างและสถานีบน 6,292 เมตร จับเวลาเคลื่อนที่ระหว่างสองสถานี ได้ 22 นาที
ค�ำนวณออกมาเกือบสามร้อยเมตรต่อนาที
ตอนที่ไปซาปายังเป็นเดือนตุลาคม มองลงจากรถกระเช้าลงมา ผมคาดว่าจะเห็น
นาข้าวสีเขียวเหมือนรูป ในโพสเตอร์นักท่องเที่ยว แต่เห็น นาขั้น บันไดที่เกี่ยวข้าวแล้ว
รวมทั้งยอดต้นไม้สูง ถามชาวเวียตนามที่ไปด้วยก็ไม่ได้ความชัดเจน บอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม สงสัยว่าถ้าเป็นข้าวเจ้าท�ำไมจึงเกี่ยวเร็ว
บริเวณสถานีลา่ งของกระเช้าไฟฟ้ามีวดั มหายานขนาดใหญ่ มีภตั ตาคาร ส่วนสถานี
บนก็ภัตตาคาร ลานชมวิว วัดมหายาน และบันไดอีกประมาณสี่ร้อยขั้นขึ้นไปยังยอด
ฟังซิปัง วันที่ไปลมแรง ยอดเขาอยู่ในเมฆ มองไม่เห็นเบื้องล่าง อาจารย์เบญจลักษณ์และ
ผมไม่ได้ปีนบันไดอีกสี่น้อยขั้นขึ้นจุดสูงสุดเพราะต้องการถนอมสังขาร เข่า และข้อเท้า
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มองจากรถกระเช้าเห็นยอดไม้
เบื้องล่าง

ปิรามิดสามเหลี่ยมแสดงจุดสูงสุดที่ยอดเขาฟังซิปัง

บรรยากาศภายนอกและภายในวัดเหนือสถานีใกล้ยอดฟังซิปัน

ทีมมูลนิธิฯและทีมปลัดกระทรวงศึกษาธิการเวียตนามที่ยอดฟังซิปัง

ตอนเย็นทีเ่ มืองซาปา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการพาไปกินอาหารพืน้ เมืองคล้ายสุกี้
ใส่เนื้อปลาแซลมอนและปลาสเตอเจียน (ปลาที่น�ำไข่มาท�ำไข่ปลาคาเวียร์) ถามดูทราบว่า
มีการเลี้ยงปลาสเตอเจียนในเวียตนามเหนือ แต่กินเนื้อเท่านั้น ไม่ท�ำไข่คาเวียร์ ใน
ประเทศไทย โครงการหลวงอินทนนท์เลี้ยงปลาสเตอเจียนมาหลายปีแล้ว ก�ำลังทดลองท�ำ
ไข่คาเวียร์ ช่วงฤดูหนาวต้องเลี้ยงที่อุณหภูมิน�้ำ 4C เป็นเวลาสามเดือน สองหรือสามฤดู
หนาวติดกัน ไข่จงึ จะสุก นักวิจยั จากพระจอมเกล้าธนบุรีได้ชว่ ยออกแบบสร้างระบบน�ำ้ เย็น
และระบบท�ำความสะอาดน�ำ้ เพือ่ การเลีย้ งปลาสเตอเจียนและปลาเทราท์ ทีโ่ ครงการหลวง
อินทนนท์มาสามสี่ปีแล้ว
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รูปซ้าย ปลาสเตอรเจียนที่โครงการหลวงอินทนนท์
รูปขวา คาเวียร์ท�ำจากปลาสเตอเจียนเรียกกันว่า Black gold เพราะสีด�ำ
และในน�้ำหนักเท่ากันราคาเท่ากับทองค�ำ คาเวียร์เป็นค�ำกลาง
ท�ำจากไข่ปลาได้หลายชนิดไม่เฉพาะสเตอเจียน

คนขวา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย Thai Nguyen
ที่เป็นคน Tay

ในการเลี้ยงอาหารเย็น กินเหล้าอีกมากเช่นกัน ปลัดกระทรวงเอาเหล้าท�ำเองใส่
ท้ายรถมาสามแกลลอน เย็น นั้น มีผู้บริหารระดับสูงวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Thai
Nguyen ที่เมืองลาวไกมากินข้าวด้วย ผู้บริหารคนนี้เป็นลูกศิษย์ Professor Vang เป็นคน
Tay (ไม่ใช่ Thai) ชาติพันธุ์นี้พูดภาษาตระกูลไท เราลองพูดภาษาไทย เขาพูดภาษา Tay
ฟังกันรู้เรื่องครึ่งหนึ่ง
กลุ่ม Tay เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียตนาม รองจากกลุ่มViet ซึ่งเป็น
ชาติพันธุ์หลักของประเทศ พูดภาษาตระกูลไท-คะได (Tai-Kadai) คนที่พูดภาษากลุ่มนี้
อาศัยอยู่ในจีน (Dai) เมียนมาร์ (Shan-ไทใหญ่) ลาว ไทย แคว้นอัสสัมของอินเดีย
(ไทอาหม)
การที่คนอื่นพูดภาษาของเขา แล้วคนไทยฟังรู้เรื่อง คนไทยมักจะทึกทักว่าคนอื่น
พูดภาษาไทยเพราะไทยเราเอาตัวเราเป็นตัวตัง้ มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนเล่าว่า ท่าน
ไปเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีน ชาวจ้วงทักทายและพูดภาษาจ้วง มรว.คึกฤทธิ์
ฟังเข้าใจได้จึงอุทานเป็นภาษาไทยว่าแปลกดีที่คนจ้วงพูดไทยได้ คนจ้วงก็ตอบออกมาว่า
“มึงก็พูดภาษาจ้วงได้”
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คืนนัน้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอให้เราขอตัวกลับไปก่อนเงียบๆ ปลัดจะจัดการ
กินเหล้ากับนักดื่มคอแข็งเอง เพราะอาจดื่มกันถึงสองยาม

ตอนที่เก้า
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั่งปรึกษางานข้างถนน

ตอนเช้า เราขับรถกลับลงมาจากซาปาเพือ่ กลับฮานอย ได้นงั่ คุยกับปลัดกระทรวง
กันที่ร้านแผงลอยข้างทาง ปรึกษาเรื่องงานที่มูลนิธิอาจท�ำกับครูซุงต่อ นอกจากนั้นได้
สัมภาษณ์เรื่องชีวิตและการท�ำงานของครูซุงด้วย ปลัดกระทรวง-Professor Vang เป็นคน
ติดดิน และเป็นกันเองมาก เมื่อถึงฮานอยแล้วปลัดยังพาไปกินเฟอ บอกว่าอร่อยที่สุดใน
ฮานอย พร้อมกับกินเบียร์เวียตนามด้วย
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รูปถ่ายกับพณฯเอกอัครราขทูตไทย ณ กรุงฮานอย-มานพ สุขสวัสดิ์
และอุปฑูต-วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล

ตอนบ่ายเมื่อกลับจากซาปามาฮานอย ได้ไปพบท่านเอกอัครราชทูตไทยมานพ
สุขสวัสดิ์ ท่านเอกอัครราชฑูต ได้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิด รวมทั้งได้กรุณาเลี้ยง
อาหารค�่ำที่ท�ำเนียบ
ประเด็นการแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญมีดังนี้
1. คนเวียตนามมีความกระตือรือล้นทีต่ อ้ งการยกระดับตนเอง รูว้ า่ ต้องช่วยตนเอง
ให้มีความเด่นจึงจะก้าวหน้าได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องความร่วมมือของกลุ่ม (collective/team
effort) เช่น ญี่ปุ่น
2. คนเห็นว่าภาษาเป็นเรื่องส�ำคัญ เป็นกลไกยกระดับความรู้ ท่านเอกอัครราชฑูตเล่าว่าแม้แต่คนขับรถของท่าน เวลาว่างก็ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ
3. ประเทศยังมีฐานวัฒนธรรมจีน(Sinicized state) ด้านการให้ความส�ำคัญกับ
การเรียนและความรู้ ความเชื่อและวัฒนธรรม การเรียนแบบท่องจ�ำ การฝึกคัดลายมือ
คนยังเรียนเอาปริญญา แต่ครูเวียตนามสอนให้นักเรียนรู้จักโลก เผชิญความจริง
4. ปี 2529 ประกาศนโยบาย Doi Moi (Open door) ต้องการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ตลาดแนวสังคมนิยม (Socialist oriented market economy) เปิดให้กลับมานับถือศาสนา
ได้ใหม่ ประเทศเป็นพุทธมหายาน แต่รากฐานทั้งคริสตศศาสนาและพุทธศาสนามหายาน
อยู่ที่ตอนกลางประเทสที่เมืองเว้ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่า และเวียตนามตอนใต้
5. ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ที่การรบชนะอเมริกา สามารถรวม
ประเทศได้ การท�ำให้ความเป็นอยูด่ ขี นึ้ ทัง้ ประเทศมีสมาชิกพรรค 4.2 ล้านคนจากประชากร
90 ล้านคน
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ภาพโฮจิมิน ท์ยังเป็นวีรบุรุษ ของประเทศ ภาพพจน์พรรคยังผูกกับบารมีของ
โฮจิมินท์

รูปถ่ายกับนักธุรกิจไทยในฮานอย

ท่านเลขานุการเอก สถานเอกอัครราชฑูต คุณฐิติวัฒน์ สุขสวัสดิ์ ได้จัดให้พบกับ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนของไทยในเวียตนาม ผู้ลงทุนไทยในเวียตนามจะเป็นบริษัทขนาด
ใหญ่(corporate) มีทั้งกลุ่มธนาคาร อุตสาหกรรม การโรงแรม
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯและครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากเวียตนาม เพื่อ
ขอให้พิจารณาภาคเอกชนไทยสนับสนุนงานของครูรางวัลพระราชทานเช่น การเผยแพร่
งานในประเทศนั้นๆ การมาดูงานและประชุมวิชาการร่วมกับครูไทยฯ
ประสบการณ์ของภาคธุรกิจเวียตนามเป็นกิจการเพือ่ สังคม ให้การสนับสนุนวัตถุ
เช่น สื่อการเรียน การก่อสร้าง ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ยังไม่เคยสนับสนุนงานด้านการ
ศึกษาและพัฒนามนุษย์ตรงๆ

152
ครูไทยพบครูเทศ

การเดินทางไปพบ

ครูไซนุดดิน ซากาเรีย
ครูหวังลิม ไอ เหลี่ยน

ครูฮูลิโอ ไซเมนเนส มาเดียรา
ครูรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี

ประเทศ
มาเลเซีย

สาธารณรัฐ
สิงคโปร

ประเทศ
ติมอรเลสเต

ตอนที่หนึ่ง
9-14 พฤษภาคม 2559

ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2559 กรรมการมูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
และกรรมการวิชาการ (ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า, ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์, ดร.ชวิน จันทรเสนา
รงค์) และผมเดินทางไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต เป็นสามประเทศแรกที่
ทีมจากมูลนิธิฯไปพบครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(Princess Maha
Chakri Award-PMCA) รุ่นแรกปี 2558 และผมไปบรรยายที่ 2nd High Officials Meeting
on SEA-TVET ที่บาหลี อินโดนีเซีย
แต่ละประเทศ ทีมมูลนิธิฯจะมีสามนัด ไปพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ พบเอกอัครราชฑูตไทย พบครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลรุ่นแรกของประเทศ
นั้นๆ เป็นการเดินทางครั้งแรกของงานนี้ ผมเลย ambitious ไปที่จะไปให้ได้สามนัดใน

“ครูไทยไปพบครูเทศ” เล่มนีเ้ ป็นหนังสือรวมไลน์เล่มทีห่ า้ เกิดจากการเดินทางครัง้ แรก ไปพบครูรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต และบาหลีระหว่าง 9-14 พฤษภาคม
2559 มีการรวมไลน์และจัดพิมพ์หนังสือมาก่อนหน้านี้แล้วสี่เล่มคือ เล่มแรกรวมไลน์ไปฟิลิปปินส์ (28
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2559) เล่มที่สองไปบรูไน (9-10 สิงหาคม 2559) และเขมร(11-12 สิงหาคม
2559) เล่มที่สามไปพม่า (30-31 สิงหาคม 2559) และลาว(16 กันยายน 2559) เล่มที่สี่ไปอินโดนีเซีย
(9-11 ตุลาคม 2559) และเวียตนาม (30 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2559) ทีมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟ้ามหาจักรีที่เดินทางไปด้วยกันมี ดร.เบญจลักษณ์ น�้ำฟ้า ดร.ทินสิริ สิริโพธิ์ ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์
ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และผม สาระและรูปในไลน์มาจากเราทั้งห้าคน
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ประเทศมาเลเซีย

ครูไซนุดดิน ซากาเรีย

(Mr. Zainuddin Zakaria) (10 พฤษภาคม 2559)
ครูไซนุดดิน อายุ 52 ปี เป็นครูไอซีที ช่วยพัฒนาหลักสูตร ผลิตสื่อการสอน และวีดีโอ ร่วมท�ำงานใน
โครงการน�ำร่องการสอนวิชาไอซีที เป็นกรรมการการเขียนหลักสูตรวิชาไอซีทขี องกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร จัดท�ำ
วิดีทัศน์การสอน Eduweb TV ได้รับรางวัล Innovative Teacher Award, Excellent Teacher Award
และ Malaysian Teacher Icon Award

วันเดียวกันทัง้ ในมาเลเซียและสิงคโปร์ เพราะเห็นว่าครูมาเลเซียที่ได้รบั พระราชทานรางวัล
อยูช่ านเมืองกัวลาร์ลมั เปอร์ สิงคโปร์ก็ไม่ใหญ่นกั ส่วนติมอร์เลสเตต้องใช้เวลา จากเอเซีย
บินไปได้จากสิงค์โปร์หรือบาหลีเท่านั้น เที่ยวบินไม่บ่อย
วันจันทร์ 9 พฤษภาคม 2559 เราเดินทางไปกัวลาร์ลัมเปอร์ตอนค�่ำ กว่าจะได้เข้า
นอนก็เที่ยงคืน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559
ไปโรงเรียน Taman Bukit Maluri Secondary School ประเทศ
มาเลเซีย

โรงเรียนTaman Bukit Maluri Secondary School เป็นโรงเรียนของครู
Zainuddin Zakaria ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากมาเลเซีย โรงเรียนนี้อยู่
ชานเมืองกัวลาร์ลมั เปอร์ เป็นชุมชนจีน มีวดั จีนอยูข่ า้ งๆ เราไปถึงบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา
นัด เลยนั่งกินกาแฟชงแบบจีนในร้านอาหารชื่อ Kopitam (ซึ่งแปลว่าร้านกาแฟ) ข้างตลาด
เหมือนร้านอาหารข้างตลาดสดเมืองไทยสมัยก่อนทีค่ นมาจ่ายตลาดเช้า ก็มากินข้าวเช้าข้าง
ตลาด นั่งดูบรรยากาศคนมานั่งกินข้าว บะหมี่ กินกาแฟ แต่เช้า และเดินดูตลาดนัดชุมชน
แบบจีน
โรงเรียนนีม้ ที งั้ นักเรียนเชือ้ ชาติจนี มาเลย์ และอินเดียน ผมสังเกตว่านักเรียนส่วน
มากเป็นนักเรียนเชื้อชาติจีนเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนจีน ตอนเช้าที่รอเข้าโรงเรียน ก็
เห็นวัดจีน คนทีม่ าจ่ายตลาดก็เป็นคนจีน มาเลเซียจะเน้นเรือ่ งความหลากหลายของเชือ้ ชาติ
ความเชือ่ และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ เพราะมีประสบการณ์เรือ่ งปะทุขดั แย้งทางเชือ้ ชาติ
เป็นครั้งเป็นคราว แต่ยังยึดหลักการให้ความส�ำคัญแก่ชาติพันธุ์มาเลย์ ซึ่งถือว่าเป็น
“บุตรของแผ่นดิน-Bhumi Putra”
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ดร.มหาธีร์ โมฮัมมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่าง 25242546 ได้เขียนหนังสือ The Malay Dilemma (2513) ก่อนเป็นนายกรัฐมนตรี วิเคราะห์
ประวัติศาสตร์และการเมืองของมาเลเซียในมุมของชาติพันธุ์ หนังสือเล่มนี้สร้างความ
กระเทือนให้กับการเมืองและสังคมมาเลเซียมาก ประเด็นที่ดร.มหาธีร์แสดงไว้คือ
1) ชาติพันธุ์มาเลย์(Malay race) เป็นคนพื้นเมือง (indigenous people-bumiputra) หรือเจ้าของแผ่นดินโดยธรรมของมาเลเซีย
2) ภาษาแห่งชาติคือภาษามาเลย์ ชาติพันธุ์อื่นต้องเรียนภาษามาเลย์
3) คนชาติพนั ธุม์ าเลย์มธี รรมชาติทยี่ นิ ยอมผ่อนปรน และไม่ปะทะเผชิญหน้า ท�ำให้
คนมาเลย์ถูกกดเป็นเบี้ยล่างในแผ่นดินตนเอง โดยชาติพันธุ์อื่นๆ และการสมคบคิดของคน
อังกฤษ
4) จ�ำเป็นต้องมีกลไกผลักดันสิทธิประโยชน์ (affirmative action) เพื่อแก้สภาพ
การที่คนจีนมีอ�ำนาจสูงกว่า (hegemony) ทางธุรกิจ
สภาวะอึดอัดหรือความล�ำบากทีต่ อ้ งเลือก(dilemma)คือ คนมาเลย์สมควรแก่สทิ ธิ
ประโยชน์/อภิสทิ ธิน์ หี้ รือไม่ ดร.มหาธีรเ์ ห็นว่าคนมาเลย์สมควรได้สทิ ธิประโยชน์/อภิสทิ ธิน์ ี้
แนวคิดที่ ให้ภูมิบุตราคือชาติพันธุ์มาเลย์มีอภิสิทธิ์เหนือคนจีนและอินเดีย เป็น
เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ลีกวยยูน�ำสิงคโปร์แยกออกจากประเทศมาเลเซีย มาตั้งประเทศใหม่
เมื่อปี พ.ศ.2518 เพราะสิงคโปร์ยึดหลักว่าคนทุกคนมีสิทธิเท่ากัน ความก้าวหน้าขึ้นกับ
ความสามารถ (meritocracy) เป็นหลัก ประชาชนทุกเชื้อชาติและศาสนามีสิทธิเท่าเทียม
กัน นอกจากนัน้ ก่อนทีส่ งิ คโปร์มาร่วมกับประเทศมาลายาและตัง้ เป็นประเทศมาเลเซียช่วง
เวลาสัน้ สองปี(พ.ศ.2516-2518) สิงคโปร์ได้ปกครองตนเองหรืออธิปไตย(ทีอ่ งั กฤษก�ำหนด
ให้)อยู่แล้ว แม้ยังไม่ได้รับเอกราช สิงคโปร์ต่างจากรัฐซาราวัคและซาบาห์ที่เข้ามาร่วมเป็น
ประเทศมาเลเซีย โดยไม่เคยมีอธิปไตยมาก่อน
เมื่อไปถึง โรงเรียนจัดการแสดงของนักเรียนทั้งสามชาติพันธุ์คือมาเลย์ จีน และ
อินเดีย เป็นการเต้นระบ�ำสั้นๆ ตามด้วยหัวหน้านักเรียนที่เป็นผู้หญิง สีไวโอลินเพลงลอย
กระทงให้เราฟัง หัวหน้านักเรียนบอกว่าหัดจากยูทูบ
ได้พบผู้ช่วยครูใหญ่ W.S. Tham เคยมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า
มาพักอยู่ที่วัดสุทัศน์ แจ้งว่าโรงเรียนมีนักเรียน 1,900 คน สอนชั้นม.1-ม.5 สอนสองรอบ
เช้าบ่าย
ครูไซนุดดินอธิบายให้ฟงั ว่าได้ทำ� อะไรในโรงเรียนบ้าง บอกว่าก่อนได้รางวัลอยาก
ได้พื้นที่ท�ำห้องเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แต่ก็ไม่มีพื้นที่ หลังจากได้รางวัลก็ได้พื้นที่จาก
โรงเรียน ครูเอาเงินรางวัลมาท�ำห้องนี้ให้เด็ก มีพื้นที่ต่างๆในการเรียนรู้โดยใช้ระบบไอซีที
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กินกาแฟรอเวลาเข้าโรงเรียน วัดจีนอยู่เบื้องหลัง สองรูปขวาเป็นตลาดสดชุมชนชาวจีนข้างโรงเรียน

นักเรียนสามชาติพันธุ์แสดงต้อนรับ

ครูไซนุดดิน

รางวัลที่ครูไซนุดดินได้รับ

ถ่ายรูปกับผู้ช่วยครูใหญ่ (คนยืนขวาสุด)
และครูไซนุดดิน

ครูไซนุดดินอธิบายงาน

ได้เดินดูห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพักครู ห้องสมุด สภาพดี ได้สังเกตว่า
โรงเรียนให้ความส�ำคัญกับวิชาคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟทแวร์และฮารดแวร์
ครูไซนุดดินเป็นครูไอทีและเป็น Certified Microsoft Trainer กระทรวงศึกษาธิการ
ให้ครูไซนุดดินท�ำหลักสูตรไอซีทีของมาเลเซีย ครูถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติใน
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การใช้ภาษา อังกฤษเพือ่ เทคโนโลยีและการสือ่ สาร จากการพบครูประเทศต่างๆในทีป่ ระชุม
วิชาการ ครูไซนุดดินท�ำโครงการกับครูทั่วโลกด้วยระบบไอซีทีกว่า 10 ประเทศ (เอเซีย
ยุโรป อเมริกา อาฟริกา และอเมริกาใต้) ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Skype ส�ำหรับเด็กเยาวชน
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ผมถามว่าท�ำอย่างไรเพราะเด็กพูดอังกฤษต่อกันไม่ได้
ครูบอกว่าสอนให้ใช้ Google/Bing Translation
ผมว่าคงท้าทายน่าดู นักเรียนในประเทศหนึง่ เคาะคอมพิวเตอร์หรือกดสมาร์ทโฟน
เป็นภาษาหนึ่ง อีกประเทศหนึ่ง นักเรียนก็อ่านออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง เคาะกันไปมากว่า
จะรู้เรื่องแต่ละครั้ง กว่าจะเข้าใจกันคงเหนื่อย จนได้ความและสามารถท�ำโปรเจ็คร่วมกัน
เสร็จ แต่ก็เป็นinteractionที่ถูกจริตนักเรียนรุ่นใหม่
ผมเห็นว่าเป็นครูไซนุดดินที่มีวิสัยทัศน์และทักษะแห่งโลกและระดับโลก (Global
perspective and skills) แม้แต่ในครูระดับมหาวิทยาลัย ผมก็ยังไม่เห็นเท่าใด ในที่ต่างๆ
เราอาจพบครูระดับโรงเรียนที่เก่งไอที แต่ผมไม่เคยพบครูที่มีโลกทัศน์และทักษะระดับนี้
ครูคนนี้มีทั้ง vision และ guts ท�ำของที่ยาก ก้าวข้ามประเทศ ข้ามวัฒนธรรม กล้าที่จะลุก
ขึ้นจัดการพื้นที่และประกาศว่านี่คือห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ครูการศึกษาพื้นฐานที่มี
ความฝัน ลุกขึน้ ท�ำโครงการกับโรงเรียนทัว่ โลก ทีเ่ ป็นการผลักของตนเอง ผมยังไม่เคยเห็น
ครูที่สอนมัธยมศึกษามีวิสัยทัศน์และความฝันเช่นนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมประทับใจ เราจะหาครู
มัธยมแบบนี้ได้ง่ายหรือ

มุมหนึ่งของพื้นที่เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ครูไซนุดินใช้เงินรางวัลสร้าง

ในโปสเตอร์ที่ครูไซนุดดินติดเตือนใจไว้ในห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 บอกว่าครู
ยุคใหม่ไม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญทางเทคโนโลยี แต่เชีย่ วชาญทางสภาวะของจิตใจ(habits of mind)
มีประเด็นที่ผมชอบมาก ขอถอดมาดังนี้
: Choose to be vulnerable รับว่ามีจุดอ่อน/ไม่มีความสามารถทุกเรื่อง
: See themselves as co-leaners not teachers เห็นว่าครูเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกับ
นักเรียน ไม่ใช่แต่ผู้สอน
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: Allow themselves to fail, often ท�ำผิดพลาดได้ อย่าไปกลัว
: Don’t wait until they are experts to introduce something ไม่ต้องรอจน
เก่ง ก่อนจะน�ำความรู้มาใช้ (หรือสอน)
: Move into their students’ world, even if it’s a foreign territory เข้าไป
อยู่ในโลกใหม่ๆในแบบของนักเรียน
: Run towards their area of weakness, not away from it ไม่หลบหลีกจาก
สิ่งที่ไม่ถนัดหรือเป็นจุดอ่อน แต่เผชิญหน้า
: Are comfortable not knowing what is going to happen แม้ไม่รู้แน่ว่าจะ
เกิดอะไร ก็ไม่ตระหนก
: Invite mistake into their lives ปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
: Dream big and ask “Why not?” ฝันให้ไกล ท�ำไม่จะท�ำไม่ได้?
: Allow their students to teach each other ให้นักเรียนได้สอนกันเอง
: Step outside their comfort zone ออกจากความเคยชินสะดวกสบาย
: Embrace change ยินดีรับการเปลี่ยนแปลง
: Feel secure asking their colleagues to help มั่นใจที่จะขอความช่วยเหลือ
จากเพื่อนครู
: Model resiliency and perseverance เป็นแบบอย่างของการปรับตัวและและ
ความพยายาม
: Question everything ตั้งค�ำถามเสมอ มีความสงสัยเสมอ
: Believe they can learn everything given the right attitude and effort.
เชื่อว่าทุกคนเรียนรู้ได้ทุกอย่าง ขอให้มีทัศนคติที่ดีและมีความพยายาม
ผมตั้งข้อสังเกตกับเพื่อนๆเสมอว่า การศึกษาของไทยเราสามารถสร้างคนที่เก่ง
วิชาการ ผมเรียกว่าเป็นทหารเดินเท้าทางเทคนิค(technical foot soldier) แต่การศึกษา
เราไม่ได้สร้างผู้น�ำ ผู้น�ำทางความคิด ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง อาจเป็นเพราะการศึกษาของ
เราเน้นการใช้สมองเทคนิค(technical brain) มาก โดยไม่ได้ใช้สมองสังคม (social brain)
อาจารย์หมอประเวศ วะสี กล่าวไว้เมื่อหลายปีมาแล้วว่า เมื่อคนเราใช้สมองเทคนิคท�ำงาน
ก็จะคิดแยกส่วน คิดเฉพาะหน่วยงานตนเอง ประโยชน์ของตนเอง เมื่อคนใช้สมองสังคม
ก็จะนึกถึงผู้อื่นและอยากช่วยเหลือผู้อื่น
นอกจากนี้ ครูไซนุดดินยังมีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ดังจะเห็นได้
จากการลงมือปรับปรุงห้องเรียนด้วยตนเอง การน�ำเงินรางวัลที่ได้ไปให้ทุนการศึกษาของ
เด็กยากจนที่เกาะสิเหร่ประเทศไทย (เป็นนักเรียนหญิงชื่อ ชุติมา เสน่ห์ชาญชัย) และ
สุมาตรา อินโดนีเซีย การสร้างห้องเรียนไร้พรมแดนร่วมกับโรงเรียนแม่รมิ วิทยาคม จังหวัด
เชียงใหม่ และโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ ประเทศ
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มาเลเซีย มีความพยายามจะดึงตัวไปท�ำงานส่วนกลางของกระทรวง แต่ครูไซนุดดินก็เลือก
ที่จะอยู่ดูแลเด็กๆ ในฐานะคุณครูต่อไป
ถ้าครูที่ดีแต่ละประเทศได้พบกัน จะช่วยให้เห็นว่าครูดีๆเป็นอย่างไร การเห็น
บทบาทและความส�ำคัญครูคงจะไม่ดเู ฉพาะเทคนิควิชาการ เราจะเห็นครูทมี่ มี ติ ขิ องมนุษย์
เห็นครูที่ใช้ social brain มาก

โปสเตอร์เตือนสติว่าครูยุคใหม่ (ครูในศตวรรษที่ 21) ควรมีลักษณะอย่างไร
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ความส�ำคัญของปัญญาที่ไม่ขนึ้ กับความรู้ (non-cognitive intelligence) จะท�ำให้
มนุษย์อยู่ได้และอยู่ดีในยุค Industry 4.0 แห่งสมัยของInternet of Things ปัญญาที่ขึ้นกับ
มนุษย์(cognitive intelligence)ต้องแข่งกับปัญญาประดิษฐ์(artificial intelligence)
ปัญญาประดิษฐ์มีรากฐานตรรกะ รากฐานเหตุและผล ไม่น่าแทนปัญญาที่ไม่ขึ้นกับความ
รู้ เป็นปัญญาที่มีรากฐานอารมณ์ ความรู้สึกมนุษย์ รวมทั้งความไม่มีเหตุมีผล

รูปซ้าย ครูไซนุดดินกับชุติมา เสน่ห์ชาญชัย จากเกาะสิเหร่ ที่ได้รับทุนจากครูไซนุดดิน
รูปขวา คำ�ขวัญบนกำ�แพงโรงเรียน -ความสำ�เร็จขึ้นกับว่าเราจัดการตัวเราอย่างไร

อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศเขียนไว้เมื่อต้นปี 2559 ว่า การรับมือกับการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จ�ำเป็นต้องมีทักษะและลักษณะบางประการดังต่อไปนี้ (1) ทักษะ
การแก้ไขปัญหา (2) ทักษะการคิดวิเคราะห์ (3) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (4) ทักษะการ
บริหารจัดการบุคคล (5) ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น (6) ทักษะการมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์(EQ) (7) ทักษะการตัดสินใจ (8) ทักษะการเจรจาต่อรอง (9) การมีใจรักบริการ
และ (10) ความยืดหยุ่นทางความคิด
ทักษะ (1) ถึง (8) คือทักษะหรือความสามารถในการกระท�ำสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น
จากการฝึกฝน (experiential) มิได้เกิดจากความเฉลียวฉลาด (non cognitive) ‘การมี
ใจรักบริการ’ ชี้ ให้เห็นถึงความส�ำคัญของงานบริการ ไม่ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ก้าวหน้าอย่างใด มนุษ ย์ก็ยังคงเป็น มนุษ ย์อยู่เสมอ ปรารถนาจะได้รับบริการที่ดี
คุณลักษณะเช่นนี้สามารถฝึกหัดให้เกิดขึ้นได้
ความยืดหยุน่ ทางความคิด’ เป็นคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงจาก
การปฏิวตั คิ รัง้ ที่ 4 ไม่มีใครทราบได้วา่ จะเป็นไปในทิศทางใด ถ้าบัณฑิตขาดความยืดหยุน่
ทางความคิด มีแต่ความสนใจและมีความรู้เฉพาะในสาขาวิชาของตัว หรือเคยชินกับวิธี
การคิดอย่างที่เคยเป็นมาแล้ว ก็จะไม่สามารถท�ำงานลักษณะใหม่ที่รออยู่
Klaus Scwabb ให้แนวคิด Industry 4.0 ในการประชุม 2016 World Economic Forum เขียนไว้ในหนังสือ The Fourth Industrial Revolution (2016) ว่า
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Four different types of intelligences are to be nurtured
: contextual (the mind)-how we understand and apply knowledge
: emotional (the heart)-how we process and integrate our thoughts
and feeling and relate ourselves to one another.
: inspired (the soul)-how we use a sense of individual and shared
purposes, trust and other virtues to effect change and act towards the common
good.
: physical (the body)-how we cultivate and maintain our personal
health and wellbeing and that of those around us to be in a position to apply
the energy required for both individual and system transformation.

ตอนที่สอง
สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กัวลาร์ลัมเปอร์

พณฯ เอกอัครราชฑูตไทยด�ำรง ใคร่ครวญ ได้กรุณาเลี้ยงอาหารกลางวันที่สถาน
ฑูต ประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันมี
ก) ยุคปัจจุบันสังเกตว่าคนจีน อินเดียและยุโรปจะเก่ง(master) สื่อสาร(articulate) ด้านภาษาได้ดีกว่าคนไทย ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กนักเรียนไทยปัจจุบันขาดโอกาสที่อ่าน
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วรรณคดีและวรรณกรรม (classics) ทีม่ คี วามสละสลวยไพเราะ ทัง้ ร้อยแก้วและร้อยกรอง
จึงขาดการเห็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งขาดสุนทรียะทางภาษา
ข) ความแพร่หลายของความคิดและงานของปราชญ์และนักคิดมุสลิม มีไม่มาก
ถูกบดบังด้วยภาพความรุนแรงของกลุ่มfundamentalist ในประเทศบ้านเกิดของตนเองก็
ไม่ตน เพราะประเทศถูก indoctrinate ทั้งกลุ่มเคร่งศาสนาหรือกลุ่มการเมือง ต้องออก
มานอกประเทศ ในประเทศไทยปราชญ์และนักคิดสามารถแสดงออกได้
ค) อ่านหนังสือพืมพ์มาเลเซียสองวัน พบว่ามาเลเซียให้ความส�ำคัญกับการศึกษา
คนแสดงความเห็นด้านการศึกษาในสื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวการศึกษาขึ้นหน้าหนึ่ง เป็นข่าวพัฒนา
มีบทความวิเคราะห์และจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) เรื่องการศึกษา
หนังสือพิมพ์ไทยไม่มีคอลัมน์แบบนี้
ผมสังเกตว่าในหนังสือพิมพ์ไทย ข่าวหน้าหนึง่ เกีย่ วกับเด็กและเยาวชน จะเป็นข่าว
อกุศล เช่น ครูลวนลามศิษย์ ลูกคนรวยขับรถชนแล้วหนี คุณวิกรม กรมดิษฐ์เพิ่งเขียน
ลงFacebook ว่า สื่อสารมวลชนไทยจะลงข่าว (รวมทั้งข่าวการศึกษา เด็กเยาวชน) ที่ขาย
ได้ ท�ำให้เร้าใจ (sensationalize) เป็นข่าวที่ไม่สร้างผลผลิตประชาชาติ (Gross National
Products)

กระทรวงศึกษาธิการ มาเลเซีย

ไปกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียที่เมืองหลวงใหม่ Petaling Jaya พบรองอธิบดี
การศึกษาพื้นฐานด้านนโยบายและการพัฒนา (Dato Sri Haji Khairil bin Haji Awang)
และรองปลัดกระทรวง
ข้าราชการมาเลเซียมีสองเส้นทาง(career path)คือ สายบริหารจัดการและ
สายวิชาชีพ ปลัดกระทรวง (รวมทั้งรองและผู้ช่วย) และอธิบดี(รองและผู้ช่วย) อยู่สาย
จัดการ(horizontal track) โอนไปรับราชการระหว่างกระทรวงได้ ผมเคยพบปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมาเลเซีย จบปริญญาตรีทางอักษรศาสตร์ ส่วนสายวิชาการ
เป็น vertical tracks ท�ำงานกระทรวงไหนอยู่กระทรวงนั้น

ถ่ายรูปกับรองอธิบดีและรองปลัดกระทรวง

สไลด์การบรรยายเรื่องระบบการศึกษามาเลเซีย
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ผมเข้าใจว่าระบบนี้เอามาจาก Indian Civil Service System เหมือนประเทศที่
อังกฤษเคยปกครอง ทั้งสิงคโปร์ ออสเตรเลีย เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จอินเดียก่อนขึ้นครอง
ราชย์คงทรงได้เห็นระบบนี้ แต่ระบบราชการของไทยไม่นำ� สองเส้นทางมาใช้ บรรจุกระทรวง
ใดเกษียณกระทรวงนั้น
ในไทยหลังสงครามโลกจนถึงทศวรรษ 2530 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับปลัด
กระทรวงเป็นอ�ำนาจรัฐมนตรีซึ่งเป็น นักการเมือง การแต่งตั้งอธิบดีเป็นอ�ำนาจปลัด
กระทรวง การโยกย้ายข้ามกรมมักไม่มี ไม่ตอ้ งพูดเรือ่ งย้ายข้ามกระทรวง ครึง่ หลังทศวรรษ
2530 นักการเมืองเลือกตัง้ ล้วงลูกการตัง้ ข้าราชการประจ�ำลงมาถึงระดับผูอ้ ำ� นวยการ สลับ
ผู้บริหารข้ามกรม ข้ามกระทรวงเป็นการสร้างฐานอ�ำนาจ ย้ายคนไม่ชอบหรือคนที่ไม่ใช่
พรรคพวกออกไป เอาคนพร้อมรับใช้เข้ามามากกว่า
ข้ าราชการพยายามตั้งสมาคมข้ าราชการเพื่อคานอ�ำนาจเรื่อ งการโยกย้าย
ข้าราชการ แต่ได้ผลจ�ำกัด เพราะนักการเมืองติดอ�ำนาจ
ผมถามรองอธิบดีมาเลเซียถึงสองเส้นทางข้าราชการ ได้ค�ำอธิบายว่าสายบริหาร
จัดการเปิดสมัคร (open recruitment) แต่ละปีจะเลือก 300 คนจากคนสมัคร 30,000 คน
ข้าราชการสายบริหารจะอยู่ในต�ำแหน่งหนึ่งประมาณ 7 ปี แล้วหมุนไปต�ำแหน่งใหม่
ระหว่างการประชุม ผมสังเกตว่าข้าราชการสายวิชาการจะอธิบายสไลด์ที่มี
ประเด็นวิชาการ ส่วนสายบริหารจะตอบค�ำถามด้านนโยบายและแสดงความเห็นปลายเปิด
ข้อมูลการศึกษาทั่วไปของมาเลเซีย มีประชากร 30 ล้านคน cohort (กลุ่ม
อายุ-ประชากรที่เกิดแต่ละปีในปัจจุบัน 0.5 ล้านคน) 98% ของกลุ่มอายุได้เรียนชั้นประถม
ศึกษาเกรด 1-6, 78% ได้เรียนมัธยมศึกษา(Form 1-5), 18% ได้เรียนอุดมศึกษา(ปวส.และ
ปริญญา) ตัวเลขใกล้เคียงกับไทย แต่ไทยมีสัดส่วนคนเรียนอุดมศึกษามากกว่า (แต่ก็จบ
ปริญญาแล้วก็ไม่มีงานท�ำ)

การศึกษามาเลเซียมีเส้นทาง (Education pathways) ที่หลากหลาย
ให้เด็กช่วงมัธยมปลายได้เลือก ในที่สุดก็เรียนถึงปริญญาได้ในเส้นทางที่ตนถนัด
ถ้าต้องการ และมีความสามารถ
ไม่ต้องเดินเส้นทางปริญญาสายวิชาการเท่านั้นในประเทศไทย
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Form 1-5 เทียบได้กับเกรด 7-12 หรือมัธยม 1-6 มีสะพานเรียก Form 6 (เกรด
13) ที่มี 7-8 เส้นทางให้เด็กเลือกว่า ไปสายวิชาการ เทคโนโลยี เทคนิค มาเลเซียมี
นโยบายสนับสนุนให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษา ออกไปท�ำงานแล้วกลับมาเรียนต่อ
ช่วงมัธยมของเรามีเพียงสองเส้นทางในเกรด 10-12 คือสายสามัญและอาชีวศึกษา
และข้ามสายไม่ได้
การศึกษามาเลเซียควบคุมด้วยรัฐบาลกลางมาก เกือบไม่มีการจัดโดยรัฐบาล
ท้องถิ่นเช่น เทศบาล หรือ อปท. สวนทางของโลกที่พัฒนาแล้ว (ตะวันตกและญี่ปุ่น)
ครูเป็นข้าราชการกลุ่มใหญ่ที่สุด 0.5 ล้าน ใน1.4 ล้าน งปม.การศึกษามากที่สุด
80% เป็นเงินเดือน รัฐบาลพยายามที่จะยกฐานะ ความสามารถ และให้เงินเดือนสูง ก็กลัว
เข้าประเภทเงินเดือนสูง ท�ำงานน้อย (non performing)
ทุกคนในมาเลเซียและสิงคโปร์พูดถึง new skills ของพลเมือง, characters
education มากกว่าความรู้
มีค�ำถามจากไลน์ถึงผมว่า ปริญญา กับ ทักษะอาชีพ อะไรส�ำคัญกว่า
ผมพบว่า ส�ำหรับพลเมืองส่วนใหญ่ค�ำตอบเป็นอาชีพครับ
ที่มาเลเซียและสิงค์โปร์ ทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนก็พูดถึงอาชีพที่
เหมาะที่สุดส�ำหรับแต่ละคน ไม่ใช่การศึกษาที่ดีที่สุด คนพูดถึง outcome ไม่ใช่ตัว “การ
ศึกษา” ทุกคนไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไร แต่ต้องเตรียมให้คนมีอาชีพที่เปิดรับโอกาสใหม่
ที่เกิด ปรับตัวได้อย่างมีพลวัตร ทั้งสองประเทศเน้นว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน ไม่ใช้ให้แต่ความรู้
เสร็จจากกระทรวงศึกษาธิการ ไปสนามบิน นั่งกินอาหารเย็นในห้องพักผู้โดยสาร
ขาออก บินจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ตอนดึก เช้คอินเข้าที่พักที่หอพัก SEAMEO-RELC
(Regional English Language Center) เกือบห้าทุ่ม
ตอนเช้าไปกินอาหารในหอพัก พบคนจีนพักเต็มหอพัก แต่เพราะ RELC เป็นศูนย์
ฝึกภาษาอังกฤษของซีมโี อ ผมเลยแปลกใจเพราะนึกว่าคนทีเ่ ห็นในหอพักเป็นครูเชือ้ สายจีน
ในประเทศซีมีโอ ไม่คิดว่ามีครูมาฝึกภาษาอังกฤษมากอย่างที่เห็น แต่สังเกตท่าทางเป็น
นักท่องเทีย่ ว ถามผูเ้ กีย่ วข้อง บอกว่า RELC เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วจีนมาพัก สร้างรายได้แทนที่
จะปล่อยห้องพักว่างไว้ win-win ทั้งนักท่องเที่ยวมีที่พักราคาถูก อยู่ใกล้ย่านชอปปิ้งOrchard Road หน่วยงานRELCก็มีรายได้ มหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในเมืองที่มีนักท่องเที่ยว
น่าคิดหารายได้เช่นนี้
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ตอนที่สาม
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จดั ให้ทมี มูลนิธฯิ พบทัง้ ผูบ้ ริหารและนักวางแผนสอง
ครัง้ ในหนึง่ วัน คุยกันสนุกเรือ่ งนโยบาย ทิศทาง สถานะภาพ ทีมได้พบรองอธิบดีการศึกษา
พื้นฐาน
Ms Chau-Lim Yen Ching เป็นผู้อ�ำนวยการ Academy of Singapore Teachers-AST และเป็นผูเ้ ริม่ โครงการ Light House (สถานศึกษาของเด็กพิการทางสายตา), Mr.
Koh Yong Hwee Daryl รองผู้อ�ำนวยการ AST, Ms Ng Sook Ling Michelle เจ้าหน้าที่
AST, Mr. Chin Weng Kit Kelvin เจ้าหน้าที่นโยบาย (มาจากโรงเรียน บอกว่าจะกลับไป
โรงเรียนเพราะชอบสอนนักเรียน)

รูปซ้าย ถ่ายกับรองอธิบดีการศึกษาพื้นฐานและเป็นผู้อ�ำนวยการ
Singapore Teachers Academy ด้วย
รูปขวา หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ แสดงเป็นชิ้นส่วนจักรยาน
ที่ต้องไปขับคลื่อนไปด้วยกัน
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สาธารณรัฐสิงคโปร์

ครูหวังลิม ไอ เหลี่ยน

(Ms Wang-Lim Ai Lian) (11 พฤษภาคม 2559 )
ครูไอเหลี่ยน อายุ 42 ปี สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ช้า
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีมและบทบาทความเป็นผู้น�ำ ริเริ่ม
โครงการน�ำร่องในการใช้ดนตรีบำ� บัดเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรูข้ องนักเรียน สร้างความตระหนัก
ในค่านิยมทางการศึกษาที่น�ำไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวม พัฒนาหลักสูตรเฉพาะส�ำหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ได้รับรางวัลครูที่ท�ำการสอนนาน 3 ครั้ง

ในสไลด์การบรรยายสรุป สิงคโปร์ระบุชัดเจนว่าการศึกษาต้องตอบโจทย์เศรษฐกิจ
เตรียมก�ำลังงานเพื่อโลกที่ไม่แน่นอนและเป็นโลกาภิวัตน์ พัฒนาคนให้เต็มที่
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สิงคโปร์มองว่าประเทสก�ำลังพัฒนาเข้าสู่ขั้นตอน (เฟส) ที่สี่ เด็กเป็นศูนย์กลางหมายความว่า
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความถนัดของแต่ละคน ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า/ค่านิยม
เข็มทิศที่นักเรียนครูสิงคโปร์
ได้รับในวันแรกที่เข้าเรียน
เป็นสัญญลักษณ์ว่าครูต้อง
เป็นเสมือนเข็มทิศ (ถึงสิงคโปร์
ผูกกับเทคโนโลยีมากก็คงไม่
แจก GPS แทนเข็มทิศ
ส่วนพวกครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ของเรา
จะใช้เทียนเป็นสัญญลักษณ์)
นอกจากนั้น มีอักษรจารึก
เตือนสติว่า ครูต้องน�ำ (Lead)
เอื้ออาทร (Care) และ
สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire)
ให้เด็กนักเรียน
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เป็นเส้นทางการศึกษาที่หลากหลายของสิงคโปร์

ฝ่ายนโยบายสิงคโปร์พูดชัดเจนว่า
ก) การศึกษาต้องสนับสนุนเศรษฐกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต
ข) ท�ำให้ความหวังของเด็กทุกคนเป็นจริง ซึ่งจะท�ำได้ ถ้าพัฒนาคุณภาพเด็กให้
เต็มที่
ขณะนีท้ กุ ประเทศ จะผูกการศึกษากับเป้าเศรษฐกิจของประเทศ การมีอาชีพ การ
มีงานท�ำ การพัฒนาเด็กตามศักยภาพ (เสื้อสั่งตัด ไม่ใช่เสื้อโหล) ไม่พูดเรื่องการเรียนรู้
ลอยๆ ผู้บริหารการศึกษาสิงคโปร์พูดสี่ช่วง/เฟสของการพัฒนาประเทศและพัฒนาการ
ศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถหาเรื่องพัฒนาการสี่ช่วงอ่านได้ จากบทความฉลองเอกราช 50 ปี
ของสิงคโปร์ที่เพิ่งผ่านมา (9 สิงหาคม 2558) สิงคโปร์ก�ำลังเข้าสู่เฟสสี่ ประเทศขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม การศึกษาเน้นทีเ่ ด็กเป็นศูนย์กลาง(พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ ขับเคลือ่ นด้วย
คุณค่า) เทียบกับประเทศสิงคโปร์แล้ว ไทยอาจเข้าสู่เฟสสามของสิงคโปร์คือ ประเทศขับ
เคลือ่ นด้วยความรู้ การศึกษาเน้นความสามารถ(สมรรถนะ) และ aspiration(ความใฝ่ฝนั /
หวัง/ความปรารถนา/ ความอยากที่ดี) ที่จะถึงความส�ำเร็จบางเรื่อง ประเด็นความใฝ่ฝัน
น่าสนใจ เพราะนักเรียนไทยจ�ำนวนมากจะขาดคุณสมบัตินี้
เมื่อปี 2558 สิงคโปร์ประกาศ Learning outcome ของผู้จบการศึกษาศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จะเห็นการให้คุณค่าและสมรรถนะที่เป็นความสามารถหรือ
ปัญญาที่ไม่ขึ้นกับความรู้และความฉลาด (non-cognitive intelligence) กล่าวคือ
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ตาราง learning outcome ของนักเรียนสิงคโปร์เมื่อจบประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
: นักเรียนที่จบประถมศึกษา
- สามารถแยกความถูกผิด (be able to distinguish right from wrong)
- รู้จุดแข็งของตนและเส้นทางการเติบโต (know their strengths and areas for growth)
- สามารถร่วมมือ แบ่งปัน และอาทรคนอื่น (be able to cooperate, share and care for
others)
- มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ (have a lively curiosity about things)
- สามารถคิดได้ด้วยตนเองและแสดงออกอย่างมั่นใจ (be able to think for and express
themselves confidently)
- ภูมิใจในงานของตน (take pride in their work)
- ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีและตื่นตัวเรื่องศิลปะ (have healthy habits and an awareness of the
arts)
- รู้จักและรักประเทศสิงคโปร์ (know and love Singapore)
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: นักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
- ยึดมั่นในความถูกต้องแห่งศีลธรรม (have moral integrity)
- เชื่อมั่นในความสามารถของตนและสามารถปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ (believe in their
abilities and be able to adapt to change)
- สามารถที่ท�ำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและแสดงความเห็นใจคนอื่น (to be able to work in
teams and show empathy for others)
- มีความสร้างสรรค์และสนใจใฝ่รู้ (be creative and have inquiry mind)
- สามารถเห็นคุณค่าความเห็นที่แตกต่างและสื่อสารได้อย่างดี (be able to appreciative

diverse views and communicate effectively)
- รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองได้ (take responsibility for own learning)
- รักกิจกรรมออกก�ำลังกายและชื่นชมศิลปะ (enjoy physical activities and appreciate the
arts)
- เชือ่ มัน่ ในประเทศสิงคโปร์และเข้าใจว่าสิง่ ใดส�ำคัญต่อประเทศสิงคโปร์ (believe in Singapore
and understand what matters to Singapore)
: นักเรียนที่จบอุดมศึกษา
- มีความอาจหาญทางศีลธรรมเพือ่ ยืนยัดสิง่ ทีถ่ กู ต้อง (have moral courage to stand up what
is right)
- สามารถปรับตัวเมื่อเผชืญอันตรายและความยากล�ำบาก (to be resilient in the face of
adversity)
- สามารถท�ำงานกับข้ามวัมนธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม (to be able to cooperate
across cultures and be socially responsible)
- มีความเป็นนวัตกรรมและกล้าได้กล้าเสีย (to be innovative and enterprising)
- สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผลและสื่อสารที่ชักจูงใจได้ (to be able to think critically and
communicate persuasively)
- มุ่งมั่นที่ท�ำงานด้วยความเป็นเลิศ (be purposeful in pursuit of excellence)
- ใช้ชีวิตที่สร้างสุขภาพที่แข็งแก่งและเห้นคุณค่าสุนทรียะ (pursue a healthy lifestyle and
have an appreciation of aesthetics)
- ภูมิใจในความเป็นคนสิงคโปร์และเข้าใจบทบาทของประเทศสิงคโปร์ในปริบท (be proud to
be Singaporeans and understand Singapore in relation to the world)

ระบบการศึกษาสิงคโปร์เน้นให้คนเรียนสายอาชีพ ผ่านวิทยาลัยเทคนิค (Institute
of Technical Education -ITE), โพลีเทคนิค, วิทยาลัยสองปี
ด้านการศึกษา มีการริเริ่มใหม่คือ
1. การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน (Pre school) ซึ่งขณะนี้รัฐลงมาจัดการเอง เพราะ
เห็นว่าการพัฒนาก่อนวัยเรียนเป็นจุดก�ำหนดทีส่ ำ� คัญ ก่อนนีร้ ฐั ปล่อยให้เอกชนจัดการสอน
เด็กก่อนวัยเรียน
2. การประเมินแบบองค์รวม (Holistic assessment) ที่ไม่พจิ ารณาแต่เกรดเท่านัน้
ใช้รายงานผลการศึกษาทีค่ รูตอ้ งเขียนยาวและวิเคราะห์ละเอียด (เขียนละเอียดเหมือนสมุด
พกไทยสมัยก่อนของรุ่นBaby boom เช่นผม จนถึง Gen X?) และเขียนทุกวิชา
ส่วนระดับมัธยม นอกจากนัน้ จะดูผลและวิเคราะห์การท�ำโปรเจ็คร่วมกัน ดูทกั ษะ
การท�ำงานร่วม
3. การสนับสนุนให้ก�ำลังงาน (workforce) มีวัฒนธรรมเรียนรู้ตลอดเวลา คนที่
อายุ 25 ปีขนึ้ ไป รัฐบาลให้เงิน S$500 เรียนอะไรก็ได้ เรียกระบบสนับสนุนนีว้ า่ Skill Future
Finance เริ่มปีที่แล้ว อาจเพิ่มเป็น $1,000 ในปีต่อไป

171

แนวคิด Skill Future (Building a Future Based on Skills and Mastery) ของ
สิงคโปร์ น่าสนใจเพราะออกแบบตามขั้นตอนชีวิต คือ
: ขั้นตอนการเรียน Help individuals to make well-informed choices in
education, training and careers
: ขั้นตอนการเข้าสู่อาชีพ/การท�ำงาน Develop an integrated high quality
system of education and training that respond to constantly changing needs
: ขั้นตอนท�ำงาน Promote employer recognition and career development
based on skills and mastery
ปัญหาการศึกษาที่กระทรวงศึกษาสิงคโปร์ยอมรับ คือ
1. ความเครียดสูง แข่งขันมาก กวดวิชามาก สร้างความเหลื่อมล�้ำด้วย
2. พ่อแม่ผลักดันให้ลูกเรียนมหาวิทยาลัย ทั้งที่ไม่ใช่ทิศทางที่ลูกควรไป หรือลูก
ชอบ หรือลูกถนัด ดูแล้ว อาการเสพย์ตดิ ปริญญา จะมีทกุ ชาติ (มาเลเซียก็พดู ให้ฟงั เช่นกัน)
3. ความเหลื่อมล�้ำสูง ครอบครัวที่ฐานะดีผลักดันลูกได้มาก ช่องว่างเพิ่มขึ้น
4. สังคมตั้งความหวังสูง เรียกร้องสูง และเคลื่อนไหวมาก
5. เศรษฐกิจเปลี่ยนเร็วมาก การศึกษาปรับตัวช้า
มีความคาดหวังว่าครูต้องสร้างคุณลักษณะ (character building) ของนักเรียน
คนทีท่ ำ� งานด้านการศึกษาต้องมีการพัฒนาสูเ่ ส้นทางอาชีพสามทางคือเป็นผูน้ ำ� ครู
(Teaching leader), ผู้เชียวชาญการสอน (Teaching/education specialist), ผู้บริหาร
(Manager)
คนที่จะเป็นครูใหญ่ได้มีก�ำหนด ว่าอายุ 45 ปีขึ้นไป (ในมาเลเซีย ก็มีเกณฑ์เช่นนี้)
ท�ำให้ครูต้องท�ำงานในโรงเรียนประมาณ 20 ปี มีประสพการณ์สอน ของไทยเรา ได้จาก
การเรียนปริญญาโทและการสอบ
นักเรียนที่คะแนนอยู่ระดับ 30% บน จึงมีสิทธิสอบเรียนครู ครูสิงคโปร์ต้องเป็น
คนเก่งและคนดี นักเรียนดีได้เท่ากับครู
ผมถามกระทรวงว่าปีหนึง่ มีเด็กเกิด/นักเรียน(cohort) กีค่ น เขาตอบว่าขึน้ กับราศี
(zodiac sign) ปีมังกรจะมีนักเรียนเกิดมาก ปีเสือมีนักเรียนน้อย
555 (หัวเราะ) ส�ำหรับค�ำตอบจาก economic power house of Asia (ผมเดาว่า
จีนคงเหมือนกัน) เป็นค�ำตอบที่ผมไม่คิดว่าคนสิงคโปร์จะจริงจังเรื่องราศี ตัวเลขการเกิด
จะสูงต�ำ่ ได้ระหว่างราศีนบั เป็นสิบเปอร์เซนต์ ผมไม่คดิ ว่าจ�ำนวนเด็กไทยทีเ่ กิดจะผูกกับราศี
มากเช่นจีน
ครูสิงคโปร์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นครูกลุ่มเดียว
กับครูที่จะได้ถูกคัดเลือกให้ได้รางวัล Presidential Award of Teachers ครูทั้งสองกลุ่มใช้
เกณฑ์คัดเลือกเดียวกัน เมื่อได้รางวัลแล้ว สิ่งที่รัฐสนับสนุนคือ การไปประชุมวิชาการต่าง
ประเทศ การท�ำโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้และประสพการ์กับเพื่อนครู การตีพิมพ์หรือ
ลงออนไลน์ ไม่ต้องการความเป็นวิชาการมาก แต่ต้องการให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
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โรงเรียน Holy Innocents’ Primary School

ครูหวังลิมไอ่เลียน (Ms Wang-Lim Ai Lian) ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นครู
ด้านการศึกษาพิเศษที่โรงเรียน Holy Innocents’ Primary School โรงเรียนเกิดจากการ
รวมโรงเรียนสองแห่งในพ.ศ. 2528 คือโรงเรียน Innocents’ Primary School (ตั้งปี พ.ศ.
2435) สอนเป็นภาษาจีน และโรงเรียน Holy Innocents’ Chinese School (ตั้งปี พ.ศ.
2475)
โรงเรียนสอนสองกะ มีนักเรียน 1,200 คน ครู 100 คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
คือ ตั้งมั่นที่จะสร้างศักยภาพเด็กแต่ละคนให้เต็มที่ พัฒนาคุณลักษณะในสภาพแวดล้อมที่
ยึดในพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเตรียมเด็กให้เผชิญอนาคตและท�ำงานให้บ้านเมือง (“committed
to nurture the potential in each child to the fullest and develop his character in
a God-centred environment so as to prepare him for the challenges of the future
and to serve the nation”)

รูปซ้าย โรงเรียน Holy Innocents’ Primary School
รูปขวาถ่ายกับครูวางลิมไอ่เหลียน (ที่สามจากขวา)และครูใหญ่ Ms Quek Seok Noi(คนกลาง)

โรงเรียนนีอ้ ยู่ในกลุม่ โรงเรียนภายใต้ Special Assistance Plan-SAP(PLAN) ของ
รัฐบาล ที่ตั้งเมื่อปี 2513 ส�ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เก่งทาง
วิชาการและภาษา การเรียนการสอนใช้สองภาษาคือภาษาแม่ (ขณะนีเ้ ฉพาะภาษาจีนกลาง)
และภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่เข้าเรียน SAP school ระดับมัธยมต้องมีผลสอบไล่ประโยคประถม
(Primary School Leaving Examination-PSLE) ใน 10% บน ได้เกรด A ในภาษาแม่และ
ภาษาอังกฤษ เป็นปรกติที่นักเรียน SAP School ระดับมัธยมจะใช้ภาษาที่สามได้ โดยเป็น
ภาษาที่กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าส�ำคัญ (vital) ทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
คือ ญี่ปุ่น เยอรมัน และฝรั่งเศส อาจเรียกได้ว่า SAP school เป็นโรงเรียนสร้างหัวกระทิ
(elite)ให้ประเทศสิงคโปร์
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ตั้งแต่เป็นประเทศที่ปกครองตนเองในปี 2518 สิงคโปร์ก�ำหนดภาษาทางการ
(official language) 4 ภาษาคือ อังกฤษ จีนกลาง มาเลย์ และทมิฬ ใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาทั้งการศึกษาพื้นฐานและอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และธุรกิจ จึงท�ำให้
ประเทศตั้งเป้าให้คนสิงคโปร์เป็นพลเมืองแห่งโลก (Global citizen) ได้
หลายคน(รวมทั้งผม) เห็นกันว่า ฐานรากส�ำคัญประการหนึงที่ท�ำให้สิงคโปร์และ
ประเทศเอเซียตะวันออก (ญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง) ประสบความส�ำเร็จทางเศรษฐกิจ
สูงในระยะเวลาสั้นคือ การมีรากของคุณค่ามรดกวัฒนธรรมขงจื้อ(Confucian culture)
คือ การท�ำงานหนัก การให้คุณค่าการศึกษาและการเรียนรู้ ความเป็นหนึ่งของครอบครัว
ความเคารพและภักดีต่อผู้ใหญ่ ความส�ำคัญของสปิริตของหมู่คณะ(เทียบกับโลกตะวันตก
ทีเ่ น้นปัจเจก) มรดกวัฒนธรรมใหม่นสี้ งิ คโปร์(และชาติอนื่ )มาเรียกใหม่วา่ คุณค่าแห่งเอเซีย
(Asian values)
ในโรงเรียนนี้ ครูหวังลิมไอเหลี่ยนท�ำงานด้านเด็กที่ต้องการการศึกษาพิเศษ เด็ก
ที่มี Learning Disabilities (LD) ครูบอกว่าขณะนี้พบเด็กสิงคโปร์ที่มี LD ในอัตราสูงถึง 7%
ไม่แน่ใจว่าเพราะตื่นตัวรับรู้มากขึ้นหรือมีอัตราสูงขึ้น (จากสถิติที่อ่านพบ สิงคโปร์ระบุว่า
เด็กที่มีLD พบมากขึ้นกว่าเท่าตัวในสิบปีที่ผ่านมา)
ครูไอเหลีย่ นจะใช้เทคนิคกระตุน้ ประสาทสัมผัสทุกอย่างเพือ่ การเรียนรู้ ไม่ใช่การ
เรียนรูห้ นังสือตามความหมายแคบ(cognitive domain) แต่เป็นทักษะเพือ่ ด�ำรงชีวติ ทักษะ
มนุษย์ ใช้การบ�ำบัดทั้งทางศิลปะ ดนตรี การควบคุมอารมณ์
เด็กที่มี LD จะได้การพัฒนาตั้งแต่เล็ก สนับสนุนให้ท�ำงานได้เมื่อโตขึ้น ประกอบ
การอิสระ เช่นงานช่าง งานบริการ ไม่ใช่อาชีพทางวิชาการ

รูปซ้าย ชุดการสอนเด็กที่มี LD ของครูไอ่เหลี่ยน
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รูปขวา บรรยากาศในห้องเรียน

สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ สิงคโปร์

รูปถ่ายกับพณฯ เอกอัครราชฑูตไทย-ธงชัย ชาสวัสดิ์

นัดทีส่ ขี่ องว้นนี้ เป็นการไปคารวะท่านเอกอัครราชทูตไทย-ธงชัย ชาสวัสดิ์ ทีส่ ถาน
ทูต นอกจากท่านเอกอัครราชทูตแล้ว ได้พบท่านที่ปรึกษา-ชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ ได้ขอให้ท่าน
เอกอัครราชทูตช่วยสร้างการรู้จักและรับรู้ (visibility) ให้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใน
สังคมสิงคโปร์ รวมทัง้ ให้ครูสงิ คโปร์ที่ได้รบั รางวัลมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสังคมของสถานทูต
ไทย ตามเหมาะสม
ท่านเอกอัครราชทูตได้เสนอให้พาครูไทยมาดูงานที่สิงคโปร์ ใช้สถานเอกอัคร
ราชทูตเป็นที่จัดประชุมได้เพราะมีสถานที่และอุปกรณ์สมบูรณ์
เสร็จจากสถานทูต ไปสนามบินเพื่อเดินทางจากสิงคโปร์ไปดิลี(Dili) เมืองหลวง
ของติมอร์ตะวันออก (Timor Leste) จากเมืองในเอเซียไปดิลีได้สองทางคือบินจากบาหลี
หรือบินจากสิงคโปร์ อีกทางหนึ่งคือบินมาจากดาร์วินในออสเตรเลีย เราต้องบินไปจาก
สิงคโปร์ไปค้างคืนที่บาหลีหนึ่งคืน ก่อนเปลี่ยนเครื่องบินไปดิลิในวันรุ่งขึ้นตอนเช้า กว่าจะ
ถึงโรงแรมในบาหลีก็เกือบห้าทุ่ม
ไปมาแล้วสองประเทศ วันอาทิตย์ที่ 9 ออกเดินทางกลางคืนไม่ให้เสียเวลา วัน
จันทร์ที่ 10 ในมาเลเซียมีสามนัด วันอังคารที่ 11 ในสิงคโปร์มีสี่นัด วันที่ 9-11 กินข้าวเย็น
ใน departure lounge ของสนามบิน เป็นสองวันที่ยาว ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ก็ยาว17-18
ชั่วโมง ติดกันสองวัน
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วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2559
ติมอร์-เลสเต

ติมอร์เลสเตตั้งอยู่บนเกาะติมอร์ เกาะติมอร์อยู่ทางตะวันออกของหมู่เกาะซุนดา
ที่ส่วนมากเป็นประเทศอินโดนีเซีย
หมูเ่ กาะด้านตะวันตกเรียกกลุม่ หมูเ่ กาะซุนดาใหญ่ (Greater Sunda Islands) คือ
สุมาตรา ชวา บางครั้งรวมบอร์เนียว และซุลาเวสี ไว้ในกลุ่มนี้ด้วย หมู่เกาะด้าน
ตะวันออกเรียกกลุ่มหมู่เกาะซุนดาน้อย (Lesser Sunda Islands) ที่เริ่มจากเกาะบาหลี
ลอมบก ฯ จนถึงเกาะติมอร์ ด้านตะวันตกของเกาะติมอร์เป็นส่วนของอินโดนีเซีย
ด้านตะวันออกเป็นประเทศติมอร์เลสเต

รูปซ้าย ที่ตั้งของติมอร์เลสเต รูปขวา แสดงหมู่เกาะของอินโดนีเซีย หมู่เกาะซุนดาใหญ่แสดง
เป็นสีแดง ด้านขวามือตอนล่างเป็นหมู่เกาะซุนดาน้อย แสดงเป็นสีเขียว (จากวิกิพีเดีย)

ก่อนการค้าขายของพ่อค้าจากยุโรป เกาะติมอร์อยู่ในเส้นทางการค้าทางทะเลของ
พ่อค้าจีนและอินเดีย สินค้าส�ำคัญคือไม้หอม (sandal wood) น�้ำผึ้ง ขี้ผึ้ง ทาส โปรตุเกส
ตั้งเมืองดิลีเป็นอาณานิคมโปรตุเกศประมาณปี 2300 ในปี 2457 มีข้อตกลงระหว่าง
เนเธอแลนด์และโปรตุเกสเพื่อแบ่งเกาะติมอร์ด้านตะวันตกให้อยู่ ในความปกครองของ
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ประเทศติมอร์เลสเต

ครูฮูลิโอ ไซเมนเนส มาเดียร่า
(Mr. Julio Ximenes Madeira)
(12 -14 พฤษภาคม 2559)

ครูฮูลิโอ อายุ 48 ปี เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จัดเตรียมแผนการสอนที่ดี
ร่วมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มส่งบทบาทผู้ปกครองในกระบวน การเรียนรู้ของนักเรียน เป็นผู้ฝึกอบรม
ครูและผู้ประสานงานของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมการสอนกับเครือข่ายต่างๆ เปิดให้ครูฝึกหัดได้เข้า
สังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติในโรงเรียนของตน

เนเธอแลนด์ (ซึ่งต่อมาส่วนนี้เป็นประเทศอินโดนีเซีย) และเกาะด้านตะวันออกเป็นของ
โปรตุเกส ในช่วงติมอร์เป็นอาณานิคม โปรตุเกสเกือบไม่ลงทุนทางการศึกษา สาธารณสุข
ไม่สร้างพืน้ ฐานสังคมและกายภาพเอาไว้เลย มีแต่ขนทรัพยากรออกไปและใช้เป็นทีจ่ ดุ ขาย
สินค้าหลักเป็นไม้หอม (sandalwood) รวมทั้งกาแฟที่น�ำเข้ามาปลูก เมื่อไม้หอมหมดลง
กระแสต่อต้านโปรตุเกสเพิ่มขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 20 เศรษฐกิจโปรตุเกสตกต�่ำ
เมื่อเกิดรัฐประหารในโปรตุเกสปี 2518 โปรตุเกสทิ้งอาณานิคมสิ้นเชิง อาณานิคมที่ส�ำคัญ
ขณะนัน้ สามแห่งคือ แองโกลาและโมซัมบิกในอาฟริกา ติมอร์ตะวันออก เกิดสงครามกลางเมือง
ทัง้ สามแห่ง
ในติมอร์ตะวันออก มีการประกาศอิสรภาพในปี 2518 หลังจากนั้นอินโดนีเซียยก
ก�ำลังเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกเกือบจะทันที และผนวกเข้าเป็นจังหวัดที่ 26 มีการต่อสู้
ระหว่างฝ่ายกู้ชาติติมอร์ตะวันออกและอินโดนีเซียจากนั้นต่อมาเป็นเวลายี่สิบกว่าปี มีคน
ติมอร์ตะวันออกตายนับแสนคน มีการพูดถึงความทารุณและความทุกข์ทรมานในช่วงนัน้ มาก
ช่วงที่อินโดนีเซียยึดครองติมอร์ตะวันออก เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เวียตนาม
ยกกองทัพเข้าขับไล่เขมรแดงออกจากพนมเปญและยึดครองกัมพูชา เป็นภัยคุกคามความ
มั่นคงของไทยและตอกย�้ำทฤษฎีโดมิโน ไทยและประเทศอาเซียน (ขณะนั้นมีเพียง 5
ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์) ต้องการความสนับสนุน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เพื่อผลักดันให้เวียตนามถอนก�ำลัง
ออกไปจากการยึดครองกัมพูชา
ขณะนั้นกลุ่มประเทศยุโรป 12 ประเทศ(รวมโปรตุเกส) ยังรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป-European Economic Community หรืออีอีซี ไม่ ใช่สหภาพยุโรปEuropean Union เช่นปัจจุบัน การที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในอาเซียน
ใช้ก�ำลังเข้ายึดติมอร์ตะวันออกซึ่งโปรตุเกสยังถือว่ามีอ�ำนาจอยู่ สร้างความตึงเครียด
ระหว่างอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ช่วงเวลาดังกล่าว ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะ
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กรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน-อีอีซี (ASEAN-EEC Joint Cooperation
Committee) ในทศวรรษ 2520 และ 2530 มีความตึงเครียดเป็นระยะๆว่าโปรตุเกสจะเอา
อย่างไรในการเจรจา จุดยืนของโปรตุเกสคืออินโดนีเซียต้องถอนตัวออกจากติมอร์
ตะวันออก โครงการความร่วมมือและความช่วยเหลืออาเซียน-อีอซี หี ลายโครงการถูกหยุด
เพราะโปรตุเกสคัดค้าน
หลังประธานาธิบดีซูฮาร์โตของอินโดนีเซียหมดอ�ำนาจปี 2541 มีข้อตกลงระหว่าง
อินโดนีเซียและโปรตุเกสเพื่อก�ำหนดอนาคตติมอร์ตะวันออก มีการดูแลติมอร์ตะวันออก
ภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมีทหารไทยเข้าร่วมในกองก�ำลังสันติภาพสหประชาชาติด้วย มี
การลงประชามติตั้งประเทศติมอร์เลสเตในปี 2547 กองก�ำลังสหประชาชาติยุติบทบาทใน
ปี 2555
ติมอร์เลสเตเป็นประเทศเล็ก พื้นที่ 3% ของประเทศไทย แบ่งเป็น 13 district, มี
พลเมือง 1.3 ล้านคน มีความยากจนสูง GDP ต่อหัวขนาดประมาณหนึง่ ในแปดของชาวไทย
และมีค่าต�่ำกว่าของชาวลาว ภาษาหลักคือ Tetum/Tetun (เป็นภาษาตระกูลออสโตรนี
เซียน) คนทีม่ กี ารศึกษาพูดภาษาโปรตุเกส บาฮาสา และอังกฤษได้ อาชีพหลักของพลเมือง
คือเกษตรยังชีพและประมง ประมาณ 70+% ของรายได้ประเทศมาจากน�ำ้ มันและผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 10+% มาจากกาแฟ
ติมอร์เลสเตสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมือ่ ปี 2554 แต่ยงั ไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าร่วม

แผนที่เกาะติมอร์ ดิลีเมืองหลวง
อยู่ติดทะเลด้านบน (จากวิกิพีเดีย)

ภาพถ่ายดาวเทียมของนาซา แสดงหมู่เกาะ
ซุนดาน้อย เกาะติมอร์อยู่ทางขวาของภาพ
(จากเว้บนาซ่า)

บินจากบาหลีดว้ ยเครือ่ งบินในประเทศของอินโดนีเซียไปเมืองดิลี ใช้เวลาประมาณ
สองชั่วโมง มองลงมาจากเครืองบินเห็นเกาะในกลุ่มซุนดาน้อยและทะเลเป็นทิวทัศน์ที่สวย
ที่สนามบินดิลี Mr. Alfredo de Araujo ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศมารับ
Mr.Araujo มีบทบาทส�ำคัญในการเมืองประเทศ เคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีประสานงาน
ด้านสังคมและรัฐมนตรีศึกษาธิการ จากสนามบินไปเช้คอินที่โรงแรม Timor Plaza เป็น
โรงแรมหลักแห่งเดียวในดิลีที่ชาวต่างประเทศมาพัก เป็นแห่งเดียวที่มีลิฟท์ และมี
ศูนย์การค้าทันสมัยอยู่ด้วย
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รูปซ้าย ถ่ายกับ Mr. Alfredo de Araujo อดีตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการติมอร์
รูปกลาง อนุสาวรีย์ Nicolau Lobato วีรบุรุษกู้ชาติของติมอร์เลสเต เมื่อมีการประกาศเอกราช
ในปี 2518 เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก เมื่ออินโดนีเซียเข้ายึด น�ำก�ำลังกองทัพกู้ชาติ Fretilin
(The Revolutionary Front for an Independent East Timor เป็นภาษาโปรตุเกสคือ Frente
Revolucionária de Timor-Leste Independente or FreTiLIn) ต่อสู้กับอินโดนีเซีย
รูปขวา แสตมป์ติมอร์เลสเต รูปวีรบุรุษโลโบโต

รูปซ้ายถ่ายกับพณฯเอกอัครราชทูตไทย-พัชนี กิจถาวร และเลขานุการเอก-ชลทิพา วิญญุนาวรรณ

หลังจากนั้นไปสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เมืองดิลี พบพณฯเอกอัครราชทูต
ไทย-พัชนี กิจถาวร อัครราชทูตที่ปรึกษา-ชูศักด์ กุลวัฒนาพร เลขานุการเอก-ชลทิพา
วิญญุนาวรรณ ท่านเอกอัครราชทูตเพิ่งมารับต�ำแหน่งได้สองวัน ได้สรุปสาระเกี่ยวกับติ
มอร์เลสเตความต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา โภชนาการ ส่วนไทยได้เริม่ ช่วยด้าน
การศึกษาเด็กเล็กเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้เสด็จมาเมื่อปี 2557 ส่วนท่าน
เลขานุการเอกได้สรุปเกี่ยวกับโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ ในติมอร์เลสเตสองโรงเรียน
จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ท่านเอกอัครราชทูตพาไปกระทรวงศึกษาธิการ ได้
พบรัฐมนตรี Mr. Antonio da Conceicao, Minister of State, Coordinator of Social
Affairs and Minister of Education, รัฐมนตรีช่วยว่าการ Ms Dulce Jesus Soares, อธิบดี
กรม Policy Planning and Partnership-Mr. Antoninho Pires, อธิบดีกรม Pre-School
and Basic Education-Mr. Cidalio Leite

179

รัฐมนตรีได้ยกประเด็นต่อไปนี้
1. การที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานรางวัลแก่ครูติมอร์เลสเต
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ท�ำให้ตมิ อร์เลสเตเป็นทีย่ อมรับระหว่างประเทศ และมี visibility
2. โรงเรียนที่ได้รับพระราชานุเคราะห์ จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่น ติมอร์เลส
เตยังต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาอีกมาก
3. นักเรียนยังมีปัญหาการขาดอาหาร ยังต้องการระบบที่โรงเรียนจัดอาหารให้
(school feeding program), ปัญหาภาษา เพราะมีภาษาแม่ (mother tongue) กว่าสามสิบ
ภาษา, ปัญหาการเดินทาง และปัญหาสาธารณสุข
รัฐมนตรี ได้มอบผ้าพันคอให้คณะจากประเทศไทย บอกว่าเป็นธรรมเนียมที่คน
ติมอร์มอบผ้าพันคอให้อาคันตุกะ

รูปซ้าย ถ่ายรูปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ และท่านเอกอัครราชทูต
รูปขวา ถ่ายกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการติมอร์เลสเต และทีมมูลนิธิ

เมืองดิลีมองลงมาจากเครื่องบิน

ถนนเรียบริมทะเลหน้าสถานเอกอัครราชทูต

ชีวิตชายทะเลริมเมืองดิลี มีคนขายปลา ขายผัก ขายส้ม
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เมืองดิลตี งั้ อยูร่ มิ ทะเล สถานเอกอัครราชทูตไทยก็อยูร่ มิ ทะเล ถนนเรียบทะเลเป็น
ที่ตั้งของสถานทูต องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานรัฐ
มีคนเดินขายปลาร้อยเป็นพวงตามหาดทราย ตามถนนเรียบทะเล บนบาทวิถี
นอกจากนั้นก็ขายส้ม ร้อยส้มร้อยปลาเป็นพวง การขายของไม่ได้ใส่ถุงขายอย่างบ้านเรา
จากกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเอกอัครราชทูตพาไปตลาดขายของพื้นเมืองที่
องค์การระหว่างประเทศมาช่วยจัดระบบให้ มีสามสิบสี่สิบคูหา ขายของเหมือนๆ กัน ของ
ที่ขายเกือบทั้งหมดเป็นผ้าทอพื้นเมืองเป็นผ้าพันคอ เป็นผ้าหน้าแคบ มีผู้หญิงก�ำลังทอผ้า
ในร้าน เห็นแล้วนึกถึงผู้หญิงปะกากะญอทอผ้า นอกจากนั้น มีหัตถกรรมประเภทไม้แกะ
สร้อยลูกปัดและเขี้ยวสัตว์ เสื้อยืด หมวกแก้ป ถุงใส่ของท�ำจากผ้าพื้นเมืองของจักสานจาก
ใบปาล์ม
มีไม้แกะเป็นรูปจรเข้วางขายอยูม่ าก ผมสงสัยว่าท�ำไมไม่มสี ตั ว์อนื่ มาอ่านหนังสือ
ทีหลังพบว่าในต�ำนานการก�ำเหนิดเกาะติมอร์ จรเข้แก่เปลีย่ นตัวเองมาเป็นเกาะติมอร์ และ
รูปร่างของเกาะก็เหมือนจรเข้ มีส�ำนวนพื้นเมืองติมอร์ “Leaving the crocodile” หมาย
ถึงการที่คนที่มีถิ่นก�ำเหนิดในติมอร์ ต้องออกจากเกาะติมอร์ไป ด้วยความรู้สึกไม่อยากทิ้ง
แผ่นดินบ้านเกิด
ที่ตลาดขายของพื้นเมือง สังเกตเด็กที่เล่นอยู่ จ�ำนวนหนึ่งสภาพผอม ผมออกสี
แดง เหมือนเด็กขาดอาหาร อย่างที่รัฐมนตรีศึกษาได้พูดถึงปัญหาโภชนาการ

ตลาดขายของพื้นเมืองในเมืองดิลี มีผ้าทอพื้นเมือง
ไม้แกะแบบวัฒนธรรม Austronesian ตะกร้าสานจากใบปาล์ม
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ของพื้นเมือง มีไม้แกะรูปจรเข้ในต�ำนาน ลูกปัด เขี้ยวสัตว์ เด็กค่อนข้างผอม ผมสีออกแดง

แผงขายปลา วางปลาอย่างมีศิลปะ คนขายเอาถุงสีด�ำเป่าให้โป่งไว้ไล่แมลงวัน
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แผงขายปลาทะเลด้านตะวันตกของเมืองดิลี

หาดเป็นหาดกรวดและทรายด�ำ

ตอนเย็น ท่านเอกอัครราชทูตพาไปดูชีวิตชาวบ้านริมทะเลก่อนไปกินอาหารค�่ำ มี
ตลาดขายปลาทะเลริมทาง มีแผงขายปลานับสิบแผง ปลาหลายชนิดหน้าตาถ้ามาอยู่เมือง
ไทยคงเป็นปลาประดับในตูป้ ลามากกว่าจับมากิน ปลาส่วนมากผมไม่รจู้ กั คนขายปลาเรียง
ปลาอย่างประณีตเหมือนงานศิลปะ คนขายไล่แมลงวันด้วยถุงด�ำเป่าให้โป่งแล้วโบกไปมา
นอกจากปลาแล้ว ยังขายสาหร่ายทะเล ขายไม้ฟืนใช้ในบ้าน
ชายหาดแถบนัน้ อยูท่ างตะวันตกของเมืองดิลี เป็นหาดกรวดและทรายสีดำ� ไม่เห็น
คนลงเล่นน�ำ้ คลืน่ ลมแรงเพราะเป็นทะเลเปิด วันรุง่ ขึน้ เมือ่ ไปทางตะวันออกของเมือง หาด
เป็นหาดทรายสะอาด เป็นที่พักผ่อนของคนในเมือง
อาหารเย็นที่กิน เป็นอาหารที่ท�ำจากปลากว่าครึ่ง ทั้งปลาปิ้ง ปลานึ่ง ปลาทอด
ไม่มีปู ไม่มีกุ้ง อาจเป็นเพราะคนที่นั่นไม่กินกันก็ได้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

ตอนเช้า อดีตรัฐมนตรีศึกษา อธิบดีกรม Pre-School and Basic Education และ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ศึกษาธิการมารับ เพื่อเดินทางไปพบ Mr. Julio Ximenes
Madeira ครูที่ได้รับพระราชทานราชทานรางวัล ที่โรงเรียนประถม EBF No. 208, Biassu
Hatolia Vila, Hatolia Subdistrict, Ermera District ท่านเอกอัครราชทูตไทยและเลขานุการ
เอกเดินทางไปด้วย ไปเป็นขบวนรถราวสิบคัน
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สภาพเมืองดิลีคล้ายอ�ำเภอของไทย คนติมอร์ส่วนมากใช้รถจักรยานยนต์และรถ
ตูเ้ ล็กในการเดินทาง ส่วนรถประจ�ำทางเป็นรถเมล์หกล้อเหมือนเมืองไทยสมัยก่อน และรถ
กระบะ บ้านในเมืองบ้านสร้างด้วยอิฐหรืออิฐบล้อก ส่วนนอกเมืองใช้ไม้ และฟากไม้ไผ่กัน
มาก หลังคามุงสังกะสี

การเดินทางในเมืองดิลีใช้รถมอเตอร์ไซค์
รถตู้เล็ก

รถเมลล์ระหว่างเมืองเป็นหกล้อแล็ก
และรถกระบะ

บ้านปลูกด้วยไม้ ฟากไม้ไผ่ อิฐบล้อก หลังคามุงกระเบื้อง ใช้ฟืนในการหุ้งต้ม
เห็นกองฟืนวางขายทั่วไป

จากเมืองดิลีไปเมืองฮาโตเลีย ต้องขับรถขึ้นเขาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ
สองชัว่ โมง ระยะทางราวหกสิบเจ็ดสิบกิโลเมตร สังเกตว่าสิง่ ที่ไม่เห็นเหมือนชนบทไทยคือ
ไม่เห็นว่าแต่ละบ้านมีสวนครัวปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้กิน (วันต่อมาจึงเห็นแปลงที่ปลูก
ผักขาย) ผ่านเมือง Ermera, Ermera District เป็นเมืองใหญ่ระหว่างทาง อยู่ในที่ราบบน
เขา มีที่ท�ำนา และยังเห็นปลูกข้าวกันอยู่ ยังไม่ได้เกี่ยว

รูปซ้าย เมือง Ermera, Ermera District บนเส้นทางไปเมือง Hatolia (จากวิกิพีเดีย)
รูปขวา แม่ค้าวางของขายเป็นกอง ไม่มีการชั่ง
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เมื่อออกจากเมืองดิลีไป พบว่าตลอดเส้นทางนับสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรมีต้นไม้ใหญ่
ให้ร่มเงา ใต้ร่มเงามีต้นกาแฟเป็นพุ่มรกรุงรัง ทั้งนี้โปรตุเกสน�ำกาแฟเข้ามาปลูกเมื่อต้น
คริสตวรรษที่ 19 เมื่อรายได้จากไม้หอมลดลง เมื่อถึงกลางศตวรรษที่ 19 กาแฟเป็นสินค้า
ท�ำรายได้สูงสุด การผลิตการค้ากาแฟเปลี่ยนไปตามสภาพการเมืองของติมอร์เลสเตกล่าว
คือ สมัยเป็นอาณานิคมโปรตุเกส การผลิตการค้ากาแฟอยู่ในมือพ่อค้าโปรตุเกส เมื่อ
อินโดนีเซียยึดครองติมอร์ตะวันออก กาแฟถูกผูกขาดด้วยรัฐบาลอินโดนีเชีย
หลังจากอินโดนีเซียถอนตัว แปลงปลูกกาแฟเก่าของรัฐถูกยึดครองด้วยชาวติมอร์
แต่รัฐบาลก็ ไม่กล้าจัดการกับการยึดครองกาแฟเก่านี้ ต้นกาแฟเก่าขึ้นเป็นพุ่มรกรุงรัง
(bushy) ไม่มีการปลูกเป็นระเบียบ ไม่เป็นแถวเป็นแนวในแปลงกาแฟที่อย่างเห็นในเมือง
ไทย ไม่มีการตกแต่งต้นและกิ่ง (pruning) นึกภาพไม่ออกว่าจะเก็บผลกาแฟอย่างไร เมื่อ
วิง่ รถผ่านต้นกาแฟช่วงแรกๆ ผมไม่คดิ ว่าพุม่ ไม้รกรุงรังเหล่านีเ้ ป็นต้นกาแฟ คิดว่าเป็นวัชพืช
ในแปลงกาแฟเก่า เกษตรกรชาวติมอร์ทที่ ำ� กาแฟ เป็นผูเ้ ก็บ (gatherers) มากกว่า
ผู้ปลูก (planters) จากการที่เกษตรกรไม่ดูแล ไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยา ท�ำให้กาแฟเหล่านี้กลายเป็น
กาแฟออร์กานิคโดย default ติมอร์เลสเตเป็นแหล่งก�ำเหนิดสายพันธุ์กาแฟที่ส�ำคัญชื่อ
Hebido de Timor เป็นลูกผสมระหว่าง Robusta และ Timor Arabica

ต้นกาแฟใต้ร่มไม้ตลอดเส้นทางยาวสี่สิบห้าสิบกิโลเมตรจากดิลีไปErmera และ Hatolia
กาแฟเก่าถูกปล่อยเป็นพุ่มรุงรัง กาแฟใหม่ปลูกเป็นระเบียบและมีการตัดแต่ง

การตากกาแฟกะลา (parchment coffee ) แถบ Ermera
และการคัดกาแฟในโรงงานของติมอร์
(รูปจากวิกิพีเดีย)
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รัฐบาลอเมริกาใช้กลไกความช่วยเหลือผ่านองค์กร USAID เข้ามาจัดระบบการ
ปลูกกาแฟ เพื่อให้ติมอร์เลสเตเป็นแหล่งป้อนกาแฟให้บริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกาที่แฟรนไชส์
กาแฟไปทั่วโลก (ยี่ห้อที่ขายกาแฟแก้วละกว่าหนึ่งร้อยบาทในไทย) ท�ำให้เกิดการปลูกใหม่
เป็นสวนกาแฟ (plantation) ชัดเจน นอกจากนั้น การผลิตกาแฟของติมอร์ได้ความช่วย
เหลือจาก ADB, UNDP
มีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแหล่งเข้ามาท�ำเรื่องกาแฟในติมอร์ให้เป็น fair trade
ให้เกิดภาพพจน์ทดี่ เี พือ่ ขายกาแฟทีป่ ลูกในประเทศก�ำลังพัฒนา ว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วไม่
ค้าขายเอาเปรียบคนพืน้ เมือง (แต่อาจเอาเปรียบในกิจการอืน่ ) ประมาณครึง่ หนึง่ ของกาแฟ
ส่งไปขายให้อเมริกา รองลงมาคือเยอรมันนี อินโดนีเซีย และโปรตุเกส
Ermera District เป็นพื้นที่ผลิตกาแฟที่ส�ำคัญที่สุดของติมอร์เต กว่า 25% ของ
เกษตรกรติมอร์ปลูกกาแฟในระบบเกษตรยังชีพ (subsistent agriculture) มีผู้ปลูกราวสี่
หมื่นราย

การโฆษณากาแฟติมอร์เลสเตที่มีมิติของ Fair Trade

โรงเรียนประถม EBF No. 208, Biassu Hatolia Vila

ที่เมือง Hatolia Vila (พลเมืองประมาณสี่พันคน) ทางเข้าโรงเรียน มีคนส�ำคัญ
ของเมืองมารับ ทั้งบาทหลวง หัวหน้าต�ำรวจ หัวหน้าเมือง หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้า
ฝ่ายการศึกษา กล่าวค�ำต้อนรับ มอบผ้าพันคอให้ผู้มาเยือนทุกคนทั้งท่านเอกอัครราชทูต
อธิบดีกรม Pre-School and Basic Education และทีมมูลนิธิ มีนักเรียนหลายร้อยคน
ตัง้ แถวยาวสองข้างทางจากถนนปากทางเข้าโรงเรียน เส้นทางประดับด้วยใบหมาก/ปาล์ม
มีนักเรียนแต่งกายพื้นเมืองฟ้อนร�ำน�ำขบวนเดินเข้าโรงเรียน ทางไปโรงเรียนเป็นทางลาด
ลงเนิน แต่นักเรียนที่ฟ้อน ก็ฟ้อนถอยหลังลงเนินได้ ไม่ต้องหันไปมอง ไม่หกล้ม เก่งจริง
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ทางเข้าหมู่บ้าน เจ้าบ้านทั้งฝ่ายศาสนา ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจ ฝ่ายการศึกษา ตั้งขบวนต้อนรับ
ผู้มาเยือนทุกคนทั้งท่านเอกอัครราชทูต ดร.เบญจลักษณ์ ดร.ทินสิริ ได้ผ้าพันคอจากเจ้าบ้าน

นักเรียนฟ้อนต้อนรับ
ฟ้อนถอยหลังทางลาดลงโรงเรียน

นักเรียนหลายร้อยคนตั้งแถวต้อนรับ

นักเรียนแต่ละโรงเรียนในHatolia Vila Subdisdrtict
มีเครื่องแบบคนละสี เครื่องแบบไม่เหมือนกัน
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นักเรียนแต่ละคนจะมีบัตรประจ�ำตัวติดที่เสื้อ บอกชื่อนามสกุล โรงเรียน ชั้น
มีตราโรงเรียนโดยเฉพาะ

โรงเรียนการศึกษาพื้นฐานของติมอร์เลสเตบริหารเป็นกลุ่ม/คลัสเตอร์ (cluster)
กลุ่มหนึ่งมี 4-5 โรงเรียน แต่ละคลัสเตอร์มีครูใหญ่เพียงหนึ่งคน มีเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่ง
คน มีครูประสานงานแต่ละเรื่องหนึ่งคนส�ำหรับสามระดับ(ช่วงชั้นหรือระดับหนึ่ง ป.1-3,
ระดับสองป. 4-6, ระดับสาม ม.1-3) นอกจากนั้นมีครูผู้สอนรายวิชา/ประชั้นของแต่ละ
โรงเรียน การใช้ครูใหญ่คนเดียว ครูประสานงานดูแลภาพรวมแต่ละกลุ่มวิชา เจ้าหน้าที่
ธุรการคนเดียว ภายในคลัสเตอร์ น่าจะเป็นการใช้บุคคลากรร่วมกันที่ดี
ครูฮูลิโอที่ ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รับผิดชอบการสอน (pedagogy)
ของระดับหนึ่งในคลัสเตอร์นั้น เราไปที่โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์ 5 โรงเรียน ได้
พบครูใหญ่ของคลัสเตอร์ มีการเลี้ยงขนมและกาแฟแก่ผู้มาร่วมงาน (คงมากันจากหลาย
หน่วยงานของจังหวัด Hatolia Vila) หน้าตาของขนมเป็นเค้กผสมขนมกินเล่นจากผลไม้
ผมคิดว่าจะเห็นของหวานประเภททองหยิบฝอยทองทีโ่ ปรตุเกศเอาเข้ามาทีอ่ ยุธยาของไทย
แต่ไม่เห็น

หน้าโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์
คนยืนกลางเป็นครูใหญ่คลัสเตอร์
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ห้องพักครูที่นั่งท�ำงานร่วมกันสิบกว่าคน

ถ่ายรูปที่โต๊ะท�ำงานครูJulio

สมุดเช้คชื่อนักเรียน

งานหัตถกรรมนักเรียนที่ครูเอามาแสดงให้ดูให้ห้องพักครู
ขนมจัดเลี้ยงคนมาในงานจาก Hatolia Vila subdistrict

เสร็จจากการกินของว่างแล้ว มีการต้อนรับของเมือง นักเรียนร้องเพลงชาติ นายก
เทศมนตรีกล่าวค�ำต้อนรับ ครูฮูลิโอกล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ สิ่งที่ผมชอบคือปะร�ำพิธีที่ผู้มา
ร่วมงานนัง่ ท�ำจากวัสดุธรรมชาติทงั้ หมด ทัง้ เสาไม้ไผ่ เพดานปะร�ำมุงด้วยใบปาล์ม ถ้าเป็น
เมืองไทยคงใช้เต้นท์ผ้าใบส�ำเร็จรูป
โรงเรียน 3-4 แห่งตั้งอยู่ติดกัน จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์ เราไป
โรงเรียนแห่งที่สองที่ครูฮูลิโอท�ำงาน ผมได้เดินดูชั้นเรียนห้าหกห้อง แต่ละชั้นมีนักเรียน
ประมาณ 40 คน นักเรียนรื่นเริง คงไม่ค่อยได้พบแขกต่างประเทศหน้าตาแบบเรา เลย
ตื่นเต้น ห้องแรกที่เข้าไปดู ครูใช้ก้อนหินสอนการนับเลข เอาหิน 5 ก้อนมากอง แล้วสอน
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ให้นับเลขที่ละห้า ท่องสูตรคูณแม่ห้า ห้องต่อไปใช้ถาดทรายในการสอนให้เด็กสะกดค�ำ
เด็กเขียนลงในถาดทราย และลบออกได้ ผมนึกถึงชั้นเรียนไทยสมัยก่อน ใช้กระดานชนวน
ที่เขียนแล้วลบได้ ประหยัดดี ห้องที่สามเห็นครู
ฮูลโิ อใช้โทรทัศน์ทำ� เองเล่านิทาน เขียนรูปจากนิทานลงกระดาษหลายสิบแผ่น แล้ว
เอามาต่อกันและพันบนแกน ใช้มือหมุนแกนอีกแกนหนึ่งดึงรูปออกไป เข้าใจท�ำดี ในห้อง
อื่นๆ เห็นการสอนภาษา Tetum สอนภาษาโปรตุเกส ทุกห้องเด็กต้องการให้แขกเข้าไปดู

พิธีต้อนรับ เด็กร้องเพลงชาติและเพลงอื่นๆ นายกเทศมนตรีกล่าวค�ำต้อนรับ

ทุกห้องเรียนมีน�้ำล้างมือ นักเรียนเรียนการนับเลขโดยใช้ก้อนหิน
ห้องเรียนที่เห็นก�ำลังสอนการนับเลขทีละห้า

ใช้กระบะทรายในการสอนสะกดค�ำ เขียนลงในทราย ลบทิ้งได้
รูปขวาเป็นโปสเตอร์ตัวอักษร Tetum/Tetun
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นักเรียนทุกห้องขอให้ผมเขียนสมุดเยี่ยม วันนั้นผมเขียนสมุดเยี่ยมห้าหรือหกห้อง
มากที่สุดในชีวิต
ครูฮูลิโอใช้เงินรางวัลที่ได้ ซ่อมโรงเรียน ซื้อสื่อการเรียนการสอน เสื้อให้นักเรียน
เสื้อให้เพื่อนครู

ในห้องเรียนแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ใช้ชื่อผลไม้เป็นชื่อกลุ่ม
ชาวบ้านมาดูข้าราชการผู้ใหญ่กระทรวง และแขกจากเมืองไทย

นักเรียนให้เขียนสมุดบันทึกเยี่ยม

ครู Julio สอนภาษาโดยเล่านิทาน
ผ่านโทรทัศน์ท�ำเอง

เสร็จจากเยี่ยมชมโรงเรียน เจ้าภาพให้ปลูกต้นไม้ เป็นพวกต้นปาล์ม ชาวติมอร์
บอกว่าการปลูกต้นปาล์มเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นมิตรกันและการทีจ่ ะกลับมาเยีย่ มเยือน
อีก
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แผงลอยแม่ค้าขายของหน้าโรงเรียน ขายข้าวห่อในใบตอง
ส้ม ถั่วลิสงคั่ว เผือกหรือมันชุบแป้งทอด

จากนั้นไปโบสถ์เมือง Hatolia Vila ปรากฏว่าบาทหลวงประจ�ำโบสถ์เป็นพี่ชาย
ของ education attache ประจ�ำสถานเอกอัครราขทูตติมอร์เลสเตในกรุงเทพ โลกแคบ
จริงๆ ท่านบาทหลวงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันชาวบ้าน อาหารมากมายกินได้เป็นร้อยคน
เหมือนการเลีย้ งอาหารในวัดพุทธเมืองไทย เราไม่ได้กนิ ร่วมกับคนทีม่ างาน ท่านบาทหลวง
จัดให้กินต่างหาก มีกับข้าวราวสิบอย่าง
ผมไม่เห็นท่านเอกอัครราชทูตไทยมากินข้าวกลางวันด้วย เลยถามหาท่านทูต
ปรากฏว่าท่านทูตหกล้มที่โรงเรียน แขนอาจจะหัก ท่านเลยรีบกลับไปเมืองดิลีเพื่อเช้คให้
แน่ก่อน โชคไม่ดีจริง

โบสถ์เมือง Hatolia Vila

บาทหลวงโบ
อาหารกลางวันที่โบสถ์จัดเลี้ยงคนมาร่วมงาน

192
ครูไทยพบครูเทศ

ตอนบ่ายกลับมาเมืองดิลี แวะไปดูตลาดสดที่ ได้ความช่วยเหลือจากองค์กร
ต่างประเทศให้มกี ารจัดระเบียบ มีของสดขายเหมือนในไทย ทัง้ ผักและผลไม้ ทีต่ า่ งกับไทย
คือไม่ชั่งขาย แต่ขายเป็นกอง ใส่เป็นจาน เป็นถังเล็ก ผักก็ผูกเป็นพวงเดินเร่ขาย เราไม่ได้
ไปดูส่วนที่ขายเนื้อ คิดว่าคงขายปลาเป็นหลัก เพราะตั้งแต่มากินอาหารมาสามมื้อกินแต่
ปลาเป็นหลัก

คนเดินขายผักเป็นพวง

ฟักแม้ว

ผลไม้คุ้นตาทั้งกล้วย ข้าวโพด
มันเทศ

ของใช้ในชีวิตประจ�ำวันท�ำจาก
พลาสติก

ผักสดเหมือนไทย

มันฝรั่ง แครอท

เต้าหู้ ถั่วงอกเส้นยาวสีขาว ถั่วแดง ถั่วเขียว ถั่วด�ำ ข้าวโพด
ข้าวสาร น�้ำมันพืช
ของอุปโภคบริโภคมาจากอินโดนีเซียเป็นหลัก

ตอนค�่ำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลี้ยงอาหารค�่ำ ผู้บริหารระดับ
สูงทั้งอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการ อธิบดีกรม Pre-School and Basic Education ไปร่วม
ร้านอาหารอยู่ริมหาดด้านตะวันออกของเมืองดิลี เป็นหนึ่งในหลายสิบร้าน หาดด้านตะวัน
ออกเป็นหาดทราย (หาดด้านตะวันตกเป็นกรวด) มีคนออกไปเที่ยวพักผ่อน ได้พูดกับ
รัฐมนตรีและข้าราชการเรื่องปัญหาการพัฒนาของประเทศ การผลิตและพัฒนาครู
อาหารที่กินมีแต่ปลาอีกเช่นกัน อาหารจานหนึ่งเป็นปลายาวประมาณหนึ่งเมตร
น่าจะเป็นปลาตัวโตที่สุดที่เคยกิน (ไม่นับปลาบึกไทยที่เอามาหั่นเป็นชิ้นแล้ว) หัวปลาใหญ่
ในถาดอาหารใหญ่เท่าหัวคน เสียดายถ่ายรูปออกมาไม่ชัดเพราะมืด
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วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

ตอนเช้า ก่อนออกไปดูโรงเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สองโรงเรียน ได้แวะไปเยี่ยมท่านเอกอัครราชทูต ซึ่งหกล้มแขนหักที่โรงเรียนเมือง
Hatalia Vila เมื่อวาน ท่านเอกอัครราชทูตจะกลับไปรักษาตัวที่เมืองไทย เพราะจะต้องจัด
กระดูกแขนใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จติมอร์ตะวันออก เพื่อร่วมประชุมโครงการ
ขจัดปัญหาความอดหยากหิวโหยให้หมดไปของสหประชาชาติ (UN Zero Hunger Challenge
Project) ในติมอร์เลสเต เมื่อปีมกราคม 2557 ท�ำให้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ
โรงเรียนประถมหนึ่งแห่ง และโรงเรียนมัธยมหนึ่งแห่ง ที่เมือง Hera
เลขาธิการสหประชาชาติ-บันคีมนู เริม่ โครงการขจัดปัญหาความอดหยากหิวโหย
ให้หมดไปของสหประชาชาติในปี 2555 โครงการมีเป้าประสงค์ 5 ประการคือ ทุกคนใน
โลกเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอตลอดปี, ยุติการหยุดเติบโตของเด็ก
(เนือ่ งจากขาดอาหาร), สร้างระบบอาหารทีย่ งั่ ยืน, เพิม่ ผลผลิและรายได้ของเกษตรกรราย
ได้โดยเฉพาะผู้หญิง ให้ได้เท่าตัว, ป้องกันไม่ให้อาหารถูกท�ำลายหรือสูญเสีย
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พระราชด�ำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ประชุมรัฐสภาของติมอร์เลสเต
9 มกราคม 2557 และพระราชหัตถเลขาเรื่องแนวทางความช่วยเหลือโรงเรียนประถม Ensino
Basico Hera และโรงเรียนมัธยมต้น Enuncio Basic School
คัดจากหนังสือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดพิมพ์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี, 2558

เลขานุการเอก-คุณชลทิพา วิญญุนาวรรณ เป็นผูน้ ำ� ไป ท่านทูตพัชนีได้ให้พนักงาน
ขับรถซึ่งเป็นคนติมอร์แต่พูดไทยได้ดี เป็นผู้ขับรถพาไปโรงเรียน พนักงานขับรถคนนี้คงจะ
เป็นคนติมอร์คนเดียวที่พูดภาษาไทยได้คล่องมาก เพราะสมัยเป็นเด็กท�ำงานอยู่ในค่าย
ทหารไทยที่เป็นกองก�ำลังสันติภาพของสหประชาชาติ
การเดินทางไปเมือง Hera ขับรถข้ามภูเขาหลังเมืองดิลีไปไม่ไกล ผ่านพื้นที่ราบ
อุดมสมบูรณ์ปลูกผักแปลงใหญ่ มีแผงขายผักข้างทางหลายแผง ผมไม่เห็นภาพนี้เมื่อวาน
ที่วิ่งไปเมือง Hatolia Vila
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แวะเยี่ยมท่านทูตที่หกล้มแขนหัก
ที่โรงเรียน Hatolia

เส้นทางเลียบทะเลจากเมืองดิลีไปเมือง Hera

แผงขายผักทางไปโรงเรียนประถมและมัธยมต้น เมือง Hera

เอกสารเผยแพร่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยให้ข็อมูลว่า “โรงเรียนประถม
Ensino Basico Hera และโรงเรียนมัธยมต้น Acanuno Basic School เมือง Hera ท�ำ
โครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในติมอร์เลสเต ตามแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครูใหญ่โรงเรียน Ensino Basico Hera ได้จัดกิจกรรมให้
เด็กนักเรียนหมุนเวียนกันท�ำแปลงเกษตรเพื่อปลูกผักสวนครัวไว้ใช้ประกอบอาหารกลาง
วันอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ว่างเว้นไปในช่วงปิดเทอมและฝนตกหนักน�้ำท่วมเมื่อต้นปี

โรงเรียนประถม Ensino Basico Hera อาคารเก่าสองหลัง
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โรงเรียนประถม Ensino Basico Hera
ห้องเรียนในอาคารองค์กรต่างประเทศสร้างสะอาด อุปกรณ์ทันสมัย
ชาวบ้านมาขายของกินส�ำหรับนักเรียน มีเผือกมันชุบแป้งทอด ขนมยัดไส้ ทอฟฟี่ ขนมกรอบ ส้ม

ครัวที่ได้รับพระราชทานเครื่องท�ำครัว (เตา กระทะ หม้อหุงหาอาหาร จานชาม)
ถังน�้ำดื่ม นมส�ำหรับเด็ก

โรงเรียนประถม Ensino Basico Hera มีอาคารเก่าสองหลัง มีอาคารใหม่ทอี่ งค์กร
ต่างประเทศสร้างให้อีกหนึ่งอาคาร อาคารเก่าทรุดโทรม ห้องเรียนมืด ยังมีเด็กเรียนอยู่
อาคารใหม่มีอุปกรณ์การเรียนดี สภาพแตกต่างกันมากทั้งที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกัน ไปดู
ครัวที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเครื่องครัว นมเสริมส�ำหรับเด็ก
จากเอกสารเผยแพร่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย “ส่วนโรงเรียน Acanuno
Basic School แม้มพี นื้ ทีจ่ ำ� กัดและขาดน�ำ้ ครูใหญ่ยงั จัดให้เด็กนักเรียนท�ำกิจกรรมปลูก
ผักสวนครัวโรงเรียน โดยใช้พื้นที่ด้านหน้าและหลังอาคารที่มีจ�ำกัด และสร้างรั้วล้อมรอบ
เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปกัดกินท�ำลายพืชผัก ซึ่งสะท้อนถึงความส�ำเร็จในการน�ำ
สิ่งที่ ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้และต่อยอด แม้ในสภาพบริบทที่จ�ำกัด”
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โรงเรียน Acanuno Basic School แม่ครัวก�ำลังท�ำอาหาร
ใช้ของพระราชทาน-เครื่องท�ำครัว จานชาม ถังใส่น�้ำกิน

อาหารกลางวันมีข้าว

แกงจืดผักกับเนื้อ

เด็กนั่งกินอาหารตามทางเดิน ไม่มีโรงอาหาร

ครูใหญ่

นักเรียนขอถ่ายภาพกับแขก
นักเรียนมอบผ้าคล้องคอให้แขก
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แปลงผักและผลผลิตในโรงเรียน Acanuno Basic School
(ภาพจากหนังสือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดพิมพ์โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงดิลี)

จากโรงเรียนประถม เราไปที่โรงเรียนมัธยมต้น Acanuno Basic School ที่อยู่
ใกล้กัน อาคารโรงเรียนสร้างใหม่มีหลายหลัง เด็กก�ำลังพักกลางวันพอดี ครูใหญ่เคยมา
ดูงานโรงเรียนเมืองไทยหลังเริม่ มีพระราชานุเคราะห์ นักเรียนมอบผ้าพันคอให้แขกและขอ
ถ่ายรูปด้วย ผมเดินไปดูครัว แม่ครัวก�ำลังท�ำอาหารกลางวันให้เด็กโดยใช้ของพระราชทาน
ช่วงกินอาหาร เด็กนั่งกินกันตามทางเดิน การมีสถานที่กินอาหารเฉพาะเช่นห้องอาหารใน
โรงเรียนของไทย ดูจะเป็น luxury ในติมอร์เลสเต ที่หลายอย่างยังขาดแคลน
ครูใหญ่พาไปดูแปลงผัก บอกว่าผักตายบ่อย ผมสังเกตว่าถังเก็บน�ำ้ ทีส่ บู ขึน้ มาเอา
ไว้รดผัก เป็นถังโลหะขนาดใหญ่อยู่บนหอเก็บ ถูกแดดเต็มที่ ครูให้เด็กรดน�้ำผักตอนบ่าย
เท่ากับเอาน�้ำร้อนๆ ไปรดผัก ผมได้เสนอให้หาผ้าหรือใบปาล์มใบจากคลุมถัง หรือทาสีถัง
ให้ขาว หรือเปลีย่ นเวลารดน�ำ้ เป็นตอนเช้าก่อนน�ำ้ ร้อน ครูใหญ่อยากปลูกผักแบบไฮโดรโปนิค
ผมให้ความเห็นว่าคงเหมาะกับการใช้สาธิต แต่คงจะปลูกผักให้ได้มากเหมือนแปลงปลูก
บนดินที่เห็นหลายสิบแปลง ยังไม่ได้ เพราะดูพื้นที่ปลูกผักของโรงเรียนแล้วนับได้เป็นไร่
ถ้าจะใช้ไฮโดรโปนิคต้องเป็นระบบใหญ่และลงทุนสูง
ผมเช็คดูแล้วทราบว่าคนติมอร์ไม่มีวัฒนธรรมการท�ำเกษตรเพื่อไว้กินเองแต่ละ
บ้าน ทั้งปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ อย่างที่เห็นเมื่อวานนี้และวันนี้ สภาพคนยังเป็น gatherer แบบ
ที่ผมพูดถึงเมื่อท�ำกาแฟก่อนหน้านี้ ต่างกับคนบนแผ่นดินเอเซียอาคเนย์ที่มีสวนครัวในบ้าน
หรือตามคันนา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู การให้ทดลองท�ำเกษตรจึงเป็นของใหม่ ถ้าโครงการ
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สามารถสร้างเด็กทีอ่ อกจากระบบโรงเรียน
ให้รู้จักการท�ำเกษตรเพื่อไว้กินเอง ได้ส�ำเร็จ สภาพโภชนาการชาวติมอร์ควรจะดีขึ้น
ตอนกลับจากดิลี อดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมาส่ง ได้คุยกันเรื่องความช่วยเหลือที่
ติมอร์เลสเตต้องการ คิดว่าไทยจะสามารถช่วยติมอร์ได้พอสมควร และควรจะช่วยเหลือ
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จากติมอร์เลสเต บินไปบาหลีเพื่อร่วมประชุม 2nd High Officials Meeting on
SEA-TVET ผมไปบรรยายเรือ่ งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และเปลีย่ นเครือ่ งบินกลับไทย
ความรู้สึกที่ได้จากการไปอยู่ที่ติมอร์เลสเตสามวัน ผมรู้สึกโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
อยู่ในแผ่นดินไทยยังอุดมสมบูรณ์ ไม่ถูกคนต่างชาติมาเอาเป็นเมืองขึ้น ตักตวงทรัพยากร
ไป จนทรุดโทรมเหมือนประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมเก่า นอกจากนั้น บรรพบุรุษยังรักษา
แผ่นดินไว้และสร้างให้มคี วามเจริญเป็นปึกแผ่น ประเทศไทยยังมีความเป็นชาติ ไม่แตกแยก
เป็นชนเผ่า (tribal) แม้ประเทศไทยปัจจุบันจะเกิดจากการรวมอาณาจักรแว่นแคว้นหลาย
แห่ง คนอาจต่างชาติพันธุ์และศาสนา แต่คนส่วนมากก็พูดภาษาเดียวกัน มีภาษาเขียนร่วม
กัน มีสถาบันทางสังคมคือสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา เป็นที่ยึดจิตใจไว้ได้
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