
๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 ชายใดไม่เที่ยวเทียวไป ทุกแคว้นแดนไพร มิอาจประสบพบสุข ชายใดอยู่เหย้า

เนาว์ทุกข์ ไม่ด้ันซนซุกก็เช่ือว่าช่ัวมัวเมา เป็นบทหน่ึงในนิทานเวตาล เร่ืองท่ี 16 ท่ีทำาให้

ผู้เขียนยึดเป็นสรณะในการเสาะแสวงหาข้อความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะและลีลา

ชีวิตในการเป็นอยู่และดำารงอยู่  และเมื่อวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้

มีโอกาสเดินทางไปนำาเสนอบทความวิชาการที่ Istanbul University, Turkey ผู้เขียน

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำาให้การเดินทางครั้งนี ้

ประสบความสำาเร็จและราบรื่นไปด้วยดี ในการนี้ยิ่งทำาให้ผู้เขียนมีปณิธานที่หาญกล้า 

ที่จะสร้างศรัทธาความเป็นนักวิชาการให้เป็นไปตามเจตจำานงของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงที่ว่า “สร้างความรู้สู่สากล Universal Knowledge Building”

    บทความวิชาการที่ผู้เขียนนำาเสนอครั้งนี้ ชื่อ “Thai Education : Breathing of the  

Marginal  People”  (การศึกษาไทย : ลมหายใจของคนชายขอบ)  ด้วยเหตุผลว่าทุกสังคมน้ัน 

ประกอบด้วยคนสองประเภท คือ ผู้ที่ได้เปรียบ (exploiting) และผู้ที่เสียเปรียบ 

(exploited) ซ่ึงกล่าวถึงคนชายขอบ คือ ผู้คนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมในทุกๆด้าน

โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ บทสรุปของบทความ คือ การสร้างพลังศรัทธา

อันแน่วแน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)ทั้งหมดที่จะมีเจตจำานงเพื่อสรรค์สร้าง 

“หน่อราก” ทางการศึกษาให้ออกมาเป็นเชิงประจักษ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ผู้เขียน 

ได้นำาเสนอว่า ควรมีการดำาเนินการดังนี้

 1. รัฐบาลต้องให้เงินสนับสนุนทางการศึกษาให้มากขึ้นกว่าเดิม หากพิจารณา

จากข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว คนชายขอบได้รับการดูแลในเร่ืองการศึกษาค่อนข้างน้อยมาก 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้  เสื้อผ้า อาหาร และสิ่งอื่นๆอีก  

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ มีลักษณะขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง ความเป็นไปตาม

อัตภาพและตามยถากรรม  จึงดูดซึมและซึมซับจนเป็นเน้ือเดียวกันกับคนชายขอบท่ีลงตัว

 2. ครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจใน “อัตลักษณ์ตัวตน” ของคนชายขอบอย่างด ี

และชัดเจน เพราะกลุ่มคนเหล่าน้ีต้องการความเป็นหน่ึงเดียวเช่นคนกลุ่มอ่ืนๆในสังคม 

แต่สิ่งที่สังคมหยิบยื่นให้ คือ ความเป็นอื่น (the otherness) ครูผู้สอนกลุ่มคนชายขอบ

ต้องพยายามสอนให้พวกเขา/เธอเกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมอย่างไม่หวาดระแวง 

พยายามช้ีให้เห็นถึงความเด่นและเอกภาพ (outstanding and unity) ของกลุ่มคนเหล่าน้ีให้ได้  

ตลอดจนสอนวิธีการอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสง่างาม สายธารแห่งการพัฒนาน้ี

จะเป็นการสร้างคุณค่าแห่งตัวตนของพวกเขาได้มีค่ามากข้ึน

 3. ทุกคนในชาติต้องเห็นความสำาคัญของคนชายขอบมากขึ้นให้ตระหนักและ

เข้าใจพวกเขาเหล่านี้มากขึ้น เพราะคนชายขอบต่างก็คือคนไทยเช่นกัน มิใช่   “จำาเลย” 

ของสังคม เพียงแต่พวกเขา/เธอได้รับและขาดโอกาสน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น ฉะนั้น 

โอกาสทางการศึกษาท่ีควรได้รับและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง คือ วิชาชีพท่ีเหมาะสมกับวัย 

เพศ และความสนใจ ซึ่งวิชาชีพจะเป็นเส้นทางให้เกิดการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็น 

การพัฒนาชาติทางอ้อมได้อีกมิติหนึ่ง

 4. การศึกษาต้องตระหนักถึงการเรียนการสอนที่สามารถนำาพาให้คนชายขอบ 

สามารถอ่านออก เขียนได้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างวิธีการสื่อสารที่เข้าใจบนฐาน 

แห่งความเป็นจริงของสังคม สิ่งนี้ก็จะทำาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนารัฐชาติแบบ

องค์รวมได้อย่างดียิ่ง

 ตุรกี เป ็นประเทศที่มี

พื้นที่ตั้งอยู ่ในทวีปเอเชียและ

ยุโรป เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มี

อารยธรรมอันยาวนานตั้งแต่

ยคุหนิ 20,000 ปีก่อนครสิต์ศกัราช 

ตรุกเีป็นประเทศทีม่เีมอืงโบราณ

สร้างโดยอาณาจกัรกรกีโรมนัมคีวามยิง่ใหญ่อลังการ ติดอยูใ่นอันดับสามของเมอืงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

ภายใต้อาณาจักรโรมัน ( Roman Empire) ซึ่งอยู่บริเวณเอเชียไมเนอร์  ( ตุรกี ซีเรีย และ

ปาเลสไตส์ ในปัจจุบัน) อนึ่ง ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์เชิงลึกจะพบว่า เมืองหลวงแห่ง

อาณาจักรโรมนัตะวนัออก ไบเซนไทน์ ( Bizentine) กรงุ  Constantinople  กม็ทีีต่ัง้ในตรุกี 

ปัจจุบันถูกเรียกว่า Istanbul ความยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง คือ ยังมีเมือง Pamukkale 

เมอืงโบราณทีม่คีวามงดงามของนำา้แร่ธรรมชาตขินาดใหญ่ทีใ่ช้รกัษาโรคให้กบัแม่ทพั 

นายกองในวัยเกษียณ

 จะเห็นได้ว่า ตุรกีเองก็

มีประวัติศาสตร์แห่งการสร้าง

ความยิ่งใหญ่ของชนเผ่ามาเป็น

เวลานาน มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่ เข้ ามาครอบครองต้ังแต่  

ชาวอัสซีเรียน ทรอย ฮิตไตน์ กรีก 

เปอร์เซีย โรมัน ไบเซนไทน์ ออตโตมัน 

จนถึงชาวเติร์กในปัจจุบัน  สิ่งนี้ 

ทำาให้ผู้เขียนนึกไปว่า ดินแดนแห่งอารยธรรมของตุรกีนี้ ช่างเป็นสักขีพยานแห่งการ

เกิด ดับ ของอาณาจักรต่างๆหลายยุคหลายสมัย เฉกเช่นอำานาจของรัฐเช่นกัน  แต่เมื่อ

พิจารณาความดีงามของซากปรักหักพังต่างๆ ทำาให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่า นี่คือร่องรอยแห่ง

อารยะที่ทำาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา “รากเหง้าของแผ่นดิน” และทำาให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกันว่า “ทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดและดับไป” เช่นกัน

 วกกลับมาถึงเร่ืองท่ีจัด International 

Conference หัวข้อส่วนใหญ่ที่ Keynote 

Speakers มาบรรยายน้ัน ส่วนมากจะเป็นเร่ือง 

เก่ียวกับการออกแบบการเรียนรู้และการนำา 

สื่อมาผนวกรวมกับการเรียนการสอน จะม ี

Professors ท้ังท่ีมาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรป 

เน้นจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนในหลากหลาย

รูปแบบ (variety of activity-based learning) เป็นสำาคัญ ในการน้ีผู้เขียนได้เสนอฐานคิดของ 

ครูรังสรรค์ แสงสุข (Siamese Scholar) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในท่ีประชุม 

ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาน้ัน ผู้สอนอย่าสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิของตนเอง

ว่ารู้ทุกเรื่อง “เราเป็นครูคนละอย่าง (We are different on scholar.) และให้พิจารณา

ต่อไปว่า ถ้าเป็นครูผู้สอนต้องตระหนักว่า Teacher is contributor, a fulfiller and a 

kind person (ครู คือ ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา) สังเกตสีหน้าและแววตาของนักวิชาการ 

ที่เข้าร่วม Conference ได้ข้อคิด (consideration) เพิ่มมากขึ้น  เพราะการเรียนการสอน 

ในอุดมศึกษาเป็นเทวาลัยแห่งการเรียนรู้นั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการผสมผสาน

ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือสร้างการใช้ลีลาชีวิตให้กับผู้เรียนได้อย่างราบร่ืนต่อไปในอนาคต

 ท้ายสุดผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. นวลละออ แสงสุข 

ผู้ท่ีมีส่วนเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาการให้กับผู้เขียนในการนำาเสนอผลงานวิชาการคร้ังน้ี 

เช่นเดียวกับ ท่านครูรังสรรค์ แสงสุข ผู้ที่เคยเติมเต็มให้กับผู้เขียนเมื่อครั้งไป present 

ที่ศรีลังกาในหลายปีก่อน

 การนำาเสนองานครั้งนี้ ใคร่ฝากข้อคิดว่า ลมหายใจของคนชายขอบ ยังถือว่า

เป็นลมหายใจที่เหมือนคนทั่วไป เพียงแต่รัฐและคนรอบข้างจะได้ยินเสียงลมหายใจนี ้

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม อยากตะโกนดังๆว่า อย่าปล่อยความต้องการทางการศึกษา

ของคนกลุ่มน้ีให้เป็นเพียง “ลมหายใจท่ีไม่ได้ยิน ตัวตนท่ีไม่มีใครเห็น” (unheard and  

unseen from the majority)  ขอรับท่าน !!!!

เมื่อไป Present งานวิชาการที่ตุรกี

มารู้จักตุรกีกันดีกว่า

  รศ. ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์

อุดมศึกษา: ประเด็นใน Conference


