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	 วันนี้เราจะพูดกันเรื่องการศึกษาอย่างที่เคย	แต่ครั้งน้ีหลักใหญ่จะพูดถึงเรื่อง 

การอาชพี	ต้องเริม่พดูเรือ่งคุณภาพชวีติทีด่	ีหมายความถงึว่า	คนเรานีก็่ควรจะมปัีจจยั	๔	ทีด่ ี

พอสมควร	และได้สิง่ทีต้่องการ	อาจจะมเีพิม่ขึน้	ความเป็นอยูสุ่ขสบายเป็นทีน่่าพอใจ	แต่ 

การจะได้คุณภาพชีวิตที่ดี	ก็ต้องสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพได้	หาเลี้ยงชีพได้ก็คือโดยอาชีพ	 

จะไปมอีาชีพเฉย	ๆ 	ก็น่าจะไม่ได้	ต้องเรยีนรู	้ทัง้ทีเ่รยีนรูโ้ดยการศกึษา	เรยีนรูจ้ากครอบครัว	 

สมัยโบราณอาจจะไม่มีเรื่องสอนอาชีพหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาอย่างที่มีในปัจจุบัน	 

ก็ได้อาศัยพ่อแม่เป็นอะไรเคยท�าอะไร	ก็มองเห็น	ดูแล้วเลียนแบบฝึกฝนท�าก็ได้	คือต้อง

เรียนรู้	ต้องฝึกฝนทัง้นัน้	ไม่รูก้ต้็องฝึกฝน	ต้องเรยีนทัง้นัน้	ทีไ่ม่เรยีนไม่มทีีอ่อกมาคนจะรูเ้อง	 

สุภาษิตโบราณของนักปรัชญาเมธีต่าง	ๆ	ก็บอกว่า	ถึงจะเป็นนักปราชญ์ก็ไม่มีคนไหน 

ท่ีเกิดมาแล้วมีความรู้เอง	ต้องเกิดจากการเรียนท้ังนั้นจึงจะรู้	 เรียนเพื่อจะมีอาชีพได้	 

มีอาชีพก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี	คือ	ในสมัยก่อนบางท่านคงจะพอจ�ากันได้ว่า	ร้านค้าต่าง	ๆ	 

จะมีม่านบังแดด	ทีม่่านเขียนว่า	งานคือเงนิ เงินคอืงาน บนัดาลสขุ	เวลานัง่รถผ่านไปผ่านมา 

กจ็ะอ่าน	แทบจะเป็นบทหดัอ่านเลยก็ได้	ทราบว่าเป็นค�าขวญัของนายกรฐัมนตรีในตอนนัน้	 

คอืท่านจอมพล	สฤษดิ	์ธนะรชัต์	แต่กม็บีางท่านบอกว่า	งานคอืเงนิ	เงนิคอืงาน	บนัดาลสุข	 

นี่ท�าให้เสื่อมโทรมทางจิตใจ	แต่คิดเอาเองนะว่าไม่เส่ือมโทรม	ถ้าอยากจะได้ความสุข	

อยากจะได้สิ่งที่ต้องการ	หรืออยากจะได้เงินที่จะมาบันดาลได้	ไม่ใช่ว่าไปฉ้อโกงเขา	 

ไม่ได้ไปลักทรัพย์เขามา	แต่ต้องท�างานเพื่อที่จะได้เงินหรือสิ่งที่เราต้องการนั้นตอบแทน	 

ก็น่าจะถูกแล้ว	
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	 เมือ่ตอนเด็ก	ๆ 	๕๐	กว่าปีมาแล้ว	ตามเสดจ็เยีย่มตามชนบท	ได้ไปบ้านเกษตรกร	ไม่ได้ 

ไปช่วยเกษตรกรอะไรเลยเพราะว่ายงัเดก็	แต่สงัเกตเหน็ว่าคนท่ีเขาขยนัขนัแขง็เป็นอย่างไร	

เขาขุดดินยกร่องปลูกผักปลูกพืชต่าง	ๆ	แล้วไปขนมูลไก่มาผสมท�าปุ๋ย	และพยายามปลูก

อย่างดีอย่างประณีต	รู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เด็ก	ต่อมาก็เห็นเขา	คือรู้จักเขายาวนาน	

เห็นว่าจากบ้านโย้เย้	ก็มีปัจจัย	๔	เหมือนกัน	แต่ว่าเป็นปัจจัย	๔	ที่ไม่ค่อยดีเท่าไร	มาเป็น

เรือนที่สวยงาม	ฐานะดีขึ้นอยู่สุขสบาย	บางคนว่าแกข้ีเหนียว	ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อ	ก็ไม่รู้ว่า 

แกเอ้ือเฟื้อหรือเปล่า	แต่ว่าดูหลายคนตามมาถามความรู้แกก็ให้ความรู้ไป	ดูเป็นเรื่องที ่

น่าจะดี	ก็สรุปได้ว่า	ต้องขยัน	ต้องต้ังใจเรียนรู้	เรียนรู้เฉย	ๆ	หรือรู้มาก็ไม่มีประโยชน์	 

ต้องฝึกฝน	ลองท�าเอง	อันนี้เขาเรียกว่า	การศึกษา

	 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ท่านก็มีที่ต้องจัด 

การศึกษา	 ตอนแรกอาจจะเอาส่ิงท่ีจ�าเป็นเร่งด่วนในตอนนั้น	 ก็จะมีเรื่องปฏิรูป 

การปกครอง	การปฏริปูการปกครอง	ปฏริปูเฉย	ๆ 	ไม่ได้	ต้องอาศยัคนมีความรู	้จงึจะปฏริปู 

การปกครองส�าเร็จ	ถ้าปฏิรูปการปกครองไม่ได้	มีศัตรูรอบข้างที่จะมายึดครองประเทศ	

เป็นพวกท่ีมีความรูค้วามสามารถมากกว่า	ถ้าเราไม่ปฏริปูการปกครองและปฏริปูการศกึษา 

ไปในเวลาเดยีวกนั	คอืเร่งให้คนมคีวามรูต้ัง้แต่เดก็เลก็	ๆ 	ตัง้แต่อ่านออกเขยีนได้	ท�าเลขเป็น	 

มาจนกระท่ังมคีวามรู้ข้ันประถม	มัธยม	และอุดมศึกษา	แล้วก็มีที่สมัยนี้เป็นอาชีวศึกษา

วิชาชีพ	เช่น	โรงเรียนกสิกรรม	มีมาตั้งแต่รัชกาลท่ี	๕	แต่ก่อนกสิกรรมชั้นต้น	ป.๔	แบบนี้ 

กม็ไีม่ใช่ว่าไม่มี	เคยเหน็	เรือ่งอ่ืนไม่ค่อยทราบแต่ทราบเรือ่งการกสิกรรม	กบัอกีอย่างหนึง่

คอื	การช่างสตร	ีเยบ็	ปัก	ถกั	ร้อย	หรอืท�ากบัข้าว	ซ่ึงปัจจบุนัน้ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงท�ากบัข้าว	

ก็ไม่ใช่สตรีแล้ว	เชฟมีชื่อเสียงมีสตรีน้อยกว่า	กลายเป็นอย่างน้ันไป	เคยจัดการศึกษา 

ให้ผู้หญิงเรียนท�ากับข้าว	ผู้ชายเรียนช่างยนต์	ผู้ชายเดินมาหาบอกว่าอยากจะท�ากับข้าว	

อยากจะไปเป็นเชฟต่างประเทศ	ก็รูส้กึว่าวชิาตอนหลงัการจะแยกกไ็ม่ค่อยถกูนกั	คราวนี้ 

น่าจะเน้นเรื่องการศึกษาทางด้านงานช่าง	หรือวิชาชีพ
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	 ดูในแผนการศึกษาแห่งชาติ	๒๔๙๔	จะมองเห็นชัด	คือเขาท�าแยกเป็นพุทธิศึกษา	 

จริยศึกษา	พลศึกษา	หัตถศึกษา	จริยศึกษา	คือ	อบรมให้มีศีลธรรมอันดีงาม	นึกถึง 

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	คุณธรรมนั่นแหละ	ยังบอกว่าก็ไม่ใช่แต่นั่งสมาธ ิ

หรือนั่งญาณอะไรต่าง	 ๆ	 แต่พื้นฐานเน้น	 ๆ	 คือ	 ซื่อสัตย์	 ซื่อตรง	 ต้องมีศีลธรรม

อันดีงาม	 เพราะเห็นบางที	 อย่างการไปอบรมวิชาชีพ	 บางครั้งการท�าบางอย่าง 

ต้องมีสูตรอย่างน้ี	อาจจะต้องใช้ต้นทุนมากหน่อย	แต่คนที่ท�าก็อาจจะจริยศึกษา 

น้อยลงหน่อย	ก็ลดส่วน	หรือว่าพวกก่อสร้างลดหิน	ปูน	ดิน	อะไรน่ันแหละ	บ้านก็พัง	 

หรือว่าพืชผลต่าง	 ๆ	 คือใช้ถนอมอาหาร	 ใส่น�้าตาลใส่อะไรน้อยลง	 ลดส่วนลงไป	 

วันดีคืนดีวางไว้ก็ระเบิดใส่เป็นระเบิดขวด	น�้าผลไม้เข้มข้นวางไว้ในห้องก็ระเบิดใส่ห้อง	 

แต่ไม่ถงึกบัอนัตราย	ส่วนพุทธศิกึษา	กอ็ย่างทีท่ราบว่า	สตปัิญญา	ความรู	้ความสามารถ	 

พลศึกษา	คือการหัดกายให้แข็งแรง	สมบูรณ์	หรือหัตถศึกษา	ให้มีความขยันหมั่นเพียร 

ในการปฏบิตังิาน	รูจ้กัใช้มอืปฏิบติังานเพือ่เป็นพืน้ฐานประกอบอาชพีต่อไป	หรอืว่าถ้าเดก็	ๆ 	 

ก็คือหัดกล้ามเนื้อมัดเล็ก	ที่เด็ก	ๆ	โตมาก็อาจจะมีเรื่องกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนแล้ว 

ก็กล้ามเน้ือมัดเล็ก	เปรียบเทียบกับหลักของฝรั่งเขาเรียกว่าหลัก	๔	เอช	ทางเกษตรที่ 

จัดยุวเกษตรกร	เรียกว่า	๔	ก	

	 เกี่ยวกับพุทธิศึกษาก็คือความรู้วิชาการ	ความรู้ฝึกสมอง	หัดให้สมองไปไกลที่สุด	

หาเหตผุลได้	หาความรูไ้ด้	จะไปหาความรูที้ไ่หน	การสร้างสรรค์พวกน้ีคือ	สมองหรือศรีษะ	 

หรือจริยศึกษา	เข้าใจถึงเรื่องจิตใจ	ความซ่ือสัตย์	ความรับผิดชอบ	หรือความเอื้ออาทร	

มีจิตอาสา	ส่วนพลศึกษา	คือการฝึกกายออกก�าลังกายให้ถูกต้อง	เพื่อความสนุกเขาก็ให้

เล่นกฬีา	และเพือ่สุขภาพ	อย่างเวลาเราท�าโครงการโภชนาการ	ถ้าโภชนาการเกนิ	เรากต้็อง

ประกอบกันกับเร่ืองออกก�าลังกายและเรื่องอาหาร	อยู่ในพลศึกษาเหมือนกัน	แยกกัน 

ไม่ออก	ต้องให้มีอาหารที่สมดุลถูกต้อง	ส่วนหัตถศึกษาน่ีก็ต้องฝึกหัดเรื่องการใช้ฝีมือ	

อย่างท่ีเขาเรียกว่าฝีมือแรงงาน	หรือการท�างาน	การท�างานหรือการฝึกฝีมือนี้	มีส่วน

โดยตรงกับพุทธิศึกษา	คือสมอง	ต้องใช้สมอง	ให้สมองกับมือสัมพันธ์กันให้ได้	ตรงน้ี 

ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ
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	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	

รชักาลที	่๙	กท็รงเหน็ว่า	ความรูม้าจากการท�างานจรงิ	ๆ 	เพราะเคยทีเ่ป็นประสบการณ์ตรง	 

ตอนนัน้บ้าคอมพวิเตอร์	กท็�าสือ่การสอนคอมพวิเตอร์	อย่างจะประกอบเครือ่งมอืเครือ่งใช้ 

บางอย่าง	ท�าในคอมพิวเตอร์	แล้วให้ผู้เรียนลากส่วนที่ถูกต้องไปต่อกันให้ถูกว่าตรงไหน 

ต่ออะไร	ถวายทอดพระเนตร		ไม่โปรด		บอกว่าอย่างนีมั้นเป็นเรือ่งทีไ่ม่ใช่ของจรงิ	ไม่ใช่มอืจบั	 

ของจริงท่านโปรดถงึขนาดเหลาไม้แล้วต่อ	หัน่เลือ่ยต่อเข้าไม้ให้ดทีัง้นัน้	ไม่ใช่ว่าเป็นชิน้	ๆ	

แล้วกม็าต่อแบบนอ็คดาวน์เสยีด้วยซ�า้ไป	พอท�าถวายใหม่เป็นแบบคอมพวิเตอร์ด้วย	และ

มีใส่กล่องมาส�าหรับท�าจับต้องของจริงด้วยควบคู่กัน	ท่านบอกว่าอย่างนี้พอใช้ได้	

	 เพราะฉะนั้นหัตถศึกษาหรือต่อไปโตขึ้น	ส�าหรับเด็กโตขึ้นก็จะผันมาเป็นเรื่องของ

อาชวีศกึษาหรอืวชิาชพีนัน้กอ็ยูต่รงนี	้การใช้มือประดษิฐ์ส่ิงของจะช่วยสมองในการส่ังงาน	 

ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับมือก็จะดี	คือมีทักษะ	แล้วยังสร้างทัศนคติที่ดีต่องาน	 

เหน็คณุค่าการท�างาน	ไม่รังเกยีจว่าเป็นงานหนักงานเบา	งานใช้ความคดิหรอืไม่ใช้ความคดิ

ก็ไม่ดูถูกอะไร	และหาเลี้ยงชีพได้	จะเป็นช่างไม้	เย็บผ้า	ฝึกท�ากับข้าว	ไฟฟ้า	ช่างกลก็ล้วน	

ส�าคัญกับชีวิตประจ�าวัน	ความรู้ทางวิชาชีพจ�าเป็นทุกยุคสมัย	เพราะวิชาชีพเป็นพื้นฐาน

ส�าคญัของการประกอบอาชีพเล้ียงครอบครวั	แต่ในบางกลุม่คนให้ความส�าคญัและความ

สนใจในการเรียนด้านนี้น้อย	ปรากฏว่า	ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น	หลาย	ๆ	 

ประเทศท่ีเกิดการขาดแคลนฝีมือแรงงาน	ก็พยายามชวนกันว่า	ถ้าเรียนเรื่องการฝีมือ

ควบคู่กับความรู้ทางด้านพุทธิศึกษา	จะท�าให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก	 
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ถึงกับในบางประเทศ	 ที่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเขา	 

พวกวชิาการในสายท่ีพอจบมาแล้วจะมีบณัฑิตทีต่กงาน	ก่อนทีจ่ะมาเป็นบณัฑิต

ที่ตกงาน	เขาท�าวิจัยแล้วก็ได้รูปแบบการศึกษาใหม่	ถ้าเป็นการศึกษาประเภท 

ท่ีในวิชาการจบกันมาแยะ	หางานท�าได้ยาก	เขาเสริมวิชาทางด้านอาชีวศึกษา 

ให้ระหว่างเรียนเลย	แต่ต้องไม่ใช้เสริม	ประเทศน้ันบังคับให้เรียน	แล้วก็ไม่ได้ 

ไปถามผลไม่ได้ไปหาเอกสารมาอ่านต่อว่า	ตกลงใช้มาตรการนีแ้ล้วประสบความ

ส�าเรจ็มากน้อยแค่ไหน	กอ็าจจะไปช่วย	ๆ 	กนัลองหาด	ูตอนนีป้ระชากรวยัแรงงาน

เขาว่าลดลง	ท�าให้ขาดแคลนแรงงานในส่วนรวม	ก็คนเป็นสังคมผู้สูงอายุ	สังคม 

ผู้สูงอายุก็อย่างท่ีว่า	 วางที่ไหนลืมท่ีน่ัน	 จะไปท�างานแรงงานอะไรได้	 เดิน 

ยงัล้มแผละไปเอง		ในนกัเรยีนทีส่่งเรยีนกจ็ะมีลกัษณะน้ีเช่นเดยีวกนั	มีหลายคน 

คิดว่า	เกรงว่าตัวเองจะไม่เก่งพอ	แล้วจะตกงาน	กลัวจะไม่สามารถหางานได้	 

กก็ลบักันเหมือนกันว่าอยากจะไปเรยีนสาขาทีม่งีานรองรบัอยูม่าก	ถงึแม้จะเรยีน

ระดับอุดมศึกษา	เขาก็มีวิชาการบางส่วนที่เขาจะเปลี่ยนได้	แต่เรื่องจะเปลี่ยน

เป็นอะไรบางทีก็ล�าบากเหมือนกัน	เพราะนักเรียนตั้งแต่เด็ก	ยิ่งบางประเทศ	

ประเทศไทยยงัเรยีกว่าให้เลอืกว่าจะเรยีนอะไรช้ากว่าบางประเทศ	บางประเทศ

แค่จบประถมศึกษา	 เขาก็แยกแล้วว่าจะไปเรียนสายสามัญ	หรือสายอาชีพ	 

บางคนจริง	ๆ	แล้วไม่ถนัดอาชีพหรอก	และไม่ชอบด้วย	แต่ว่าคะแนนออกมา 

อย่างนั้นเขาก็แยกออกไปเลย	คนไหนที่ไม่มีสตางค์ก็เรียนโรงเรียนรัฐบาล 

กต้็องแยก	คนไหนท่ีมีทรพัย์สมบัติก็ให้ลกูเรยีนสายสามัญเอกชน	มีคนทีรู่จ้กักนั 

ประสบความส�าเร็จ	เพราะคนหลายคนที่พัฒนาการอาจจะช้า	คือสมัยเด็ก	ๆ	

ขาดความเอาใจใส่	พอโตขึ้นก็เริ่มใกล้กับส่ิงท่ีจะต้องหาเล้ียงชีพเอง	ถึงจะอยู่

ในครอบครัวที่ร�่ารวยก็ไม่แน่นอน	คือทุกคนก็เข้าใจว่าชีวิตมันไม่แน่	อาจจะ

แปรปรวนได้	กพ็ยายามหาความรูก้นั	ต้ังอกตัง้ใจข้ึน	บางคนกเ็ป็นอย่างน้ัน	เพราะ

ฉะนั้นโตขึ้นก็เปลี่ยน	บางคนตอนเด็ก	ๆ	ถามเขาว่าอยากจะท�าอะไร	เขาบอก 

เขาอยากจะกินและนอน	แต่ตอนโตข้ึนก็ลุกขึ้นมาพูดว่าอยากเรียนยานยนต์	

อยากเรียนวิชาต่าง	ๆ	ก็เปลี่ยนแปลงไปได้	
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	 ในโรงเรยีนทีอ่ยากจดัท�าในเขตทรุกนัดาร	กพ็ยายามพฒันาเด็กและเยาวชนในโครงการ	 

กพด.	ที่เริ่มลองท�าตั้งแต่	๒๕๒๒	พอลองแล้วก็มาคุยกันในกลุ่มผู้ท�างานร่วมกัน	ปี	๒๕๒๓	

ก็เน้น	คือสิ่งท่ีติดใจมากก็คือโภชนาการ	เพราะดูแล้วเท่าที่ออกไปเห็น	ส่ิงที่จะทุกข์ใจ 

มากที่สุดก็คือ	เรื่องคนอดมื้อกินมื้อ	เรื่องเรียนอาจจะเป็นเรื่องลึกซ้ึงเกินไปท่ีจะเข้าใจ	 

แต่ท่ีเห็นชดั	ๆ	คอืคนอด	จงึพยายามด�าเนนิการ	คอืให้นักเรยีนลงมือท�าเกษตรด้วยตนเอง	

เป็นการสอน	ครตูอนนัน้มาปรารภให้ฟังว่า	เขากเ็รยีนครมูา	แต่ว่าการท�าเกษตรน่ี	นักเรยีน

อยู่ในครอบครัวเกษตรย่อมเก่งกว่าเขา	ถ้านักเรียนที่เป็นเกษตรกร	ถ้าเก่งทุกอย่างโดย 

ไม่ได้เรียนเกษตร	วชิาการเกษตรสมยัใหม่แล้วจะมปีระโยชน์	กจ็ะมกีรมส่งเสรมิการเกษตร	

กรมวชิาการเกษตรเอาไว้ท�าไม	ว่าต้องมกีรมต่าง	ๆ 	พวกนี	้จะเป็นกรมประมง	กรมปศสัุตว์	

เพือ่ทีจ่ะแนะน�าให้ท�าอาชพีต่อไปได้	และพวกกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบญัชีสหกรณ์	
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อะไรพวกนั้นก็ต้องมีคนท�า	ก็เลยต่อมาส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพ	ตอนน้ันก็จับอยู่กับ 

โรงเรียน	ตชด.	แต่ว่ามีปัญหาลึก	ๆ	อยู่ที่ท�าให้อยากจะท�าเรื่องวิชาชีพ	คือ	สมัยน้ัน 

เด็กจ�านวนมากท่ีเข้ามาโรงเรียน	ตชด.	นั้น	ครูก็คือ	ตชด.	เป็นต�ารวจ	ต�ารวจก็มีคนกลัว 

พอสมควร	บางคนคงไม่กล้าว่า	 ก็มีนักเรียนที่ไร้รัฐ	 ไร้สัญชาติมากมายอยู่	สมัยนั้น 

เขาเอาเร่ืองกับคนที่สอนว่ามาสอนนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติได้อย่างไร	 มีหลายคนที ่

โดนต�าหนิว่าไปสอนนักเรียนไร้สัญชาติ	และนักเรียนไร้สัญชาติเหล่าน้ี	พอถึงว่าจะเข้า 

ระบบการศึกษาแม้แต่ในโรงเรียน	 ตชด.	 ก็ตามก็ช ่วยอะไรมากไม่ได ้ 	 ไม ่ได ้รับ 

ประกาศนียบัตร 	 แต่ต่อมาราชการก็ส ่ ง เสริมให ้ เรียนถึ ง ในระดับสู ง ได ้ 	 แต่ 

เด็กเหล่านี้จะมีปัญหา	 เช ่น	 การเรียนบางอย่างไม่สามารถรับราชการได้เพราะ 

ไม่มีสัญชาติ	ต้องเป็นคนไทยเท่านั้นจะท�างานบางอย่างได้	เด็กพวกนี้จะมีปัญหาชีวิต 

มากทีเดียว
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	 เพราะฉะนั้นมีหลายอย่างที่เป็นอิสระ	 อาชีพอิสระ	 และท�าด้วยตนเองได้	 

ที่ง ่ายที่สุดก็คือวิชาชีพด้านเกษตร	 ด้านงานช่าง	 พวกนี้เรียนเสร็จแล้ว	 นอกจาก 

จะเรียนเฉพาะนกัเรยีนแล้ว	บางทเีขาไปถ่ายทอดต่อในชุมชนและในครอบครัวของตวัเอง	 

เพราะฉะน้ันมีเป้าหมายในการพัฒนา	ก็ได้เห็นว่าท�าเป้าหมายในการท�าโรงเรียนให้เป็น 

แหล่งการศกึษาของชุมชน	หลาย	ๆ	โรงเรยีนจดัตัง้เป็นสถาน	ีคอืถ้าอยากจะมาเรยีนเรือ่ง 

การเลี้ยงปลาดุกก็มาท่ีสถานีนี้	อยากจะเรียนเรื่องการเลี้ยงไก่	เรียนเรื่องการปลูกผัก 

กไ็ปสถานี	หรอืเป็นการสอนเป็นโมดลู	ชาวบ้านกม็าเรียน	หรอืการขยายผลเข้าไปในชุมชน	

เช่น	โรงเรยีนฟักไข่ได้	ฟักไข่เป็นลกูไก่ได้	กน็�ามาแจก	หรอืมีเมล็ดพนัธ์ุเพิม่เตมิกเ็อาไปแจก

ราษฎร	เริ่มที่ครอบครัวของนักเรียนเป็นต้น	ก็เป็นอีกเป้าประสงค์หนึ่ง
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	 ทางกองบัญชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดนได้จดัตัง้ศนูย์ฝึกอาชพี	๔	ภาค	แล้ว

คดัเลอืกศษิย์เก่ามาประจ�าอยูท่ีศ่นูย์	เรยีน

เป็นหลกัสตูรสัน้	เป็นประจ�าประมาณปีหนึง่	

หลักสตูรกค่็อนข้างจะเข้มข้น	มทีัง้การเกษตร	

ขยายพืชผักพันธุ์ไม้	ประมง	สัตว์ปีก	และ 

ช่างต่าง	ๆ 	ช่างซ่อม	ช่างไฟฟ้า	ช่างปนู	ช่างเชือ่ม 

เปิดโอกาสให้เรียนต่อสายสามัญตามหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียนด้วย	 

อกีรูปแบบหนึง่คืออาจารย์จากกรมอาชีวศึกษา	ซึง่ชือ่ในขณะนัน้ทีเ่ริม่ต้นโดยวทิยาลยัเกษตร	 

ต่อมาวทิยาลยัเทคนคิก็ไปช่วยอบรมฝึกวชิาชีพให้แก่ศษิย์เก่า	ผูป้กครอง	และคนในชุมชน

ท่ีสนใจ	รวมทัง้นกัเรยีนด้วย	มุง่เน้นประโยชน์คอืการประกอบอาชีพ	เป็นหลกัสตูรระยะสัน้	 

มกีารอยากจะให้ครเูรยีนไปด้วยจะได้ทบทวนให้ได้	การประดษิฐ์	การแปรรปู	การถนอมอาหาร	 

การท�าอาหาร	ตัดเย็บเสื้อผ้า	ตัดผม	ประดิษฐ์	ต่อไฟฟ้า	เครื่องยนต์	ท�าอิฐบล็อก	เป็นต้น
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	 แต่ว่าให้รูเ้ลยก็ไม่ใช่เรือ่งง่าย	เมือ่ประดษิฐ์ออกมาได้แล้วกต้็องขายได้	หรอืต้องหา

วตัถดุบิได้	เพราะไม่เช่นน้ันบางที	เอาง่าย	ๆ	ทางกรมอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยต่าง	ๆ	จัดหา

อุปกรณ์มาให้เสร็จ	อุปกรณ์ส่วนมากเขามอบให้กลุ่ม	กลุ่มก็ล�าบากเหมือนกันเพราะ 

หาท่ีตัง้ไม่ได้	กแ็นะน�าท่ีตัง้ทีโ่รงเรยีน	บางครัง้ชุมชนไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียน	หรือกลุ่มบางคน 

เขาก็ให้	มีคนที่พอมีที่	 เขาก็ให้คนอื่นเข้ามาท�าในกลุ่ม	ตอนแรกก็ชอบกัน	วันดีคืนดี 

เกิดทะเลาะกัน	ปิดบ้านปิดศูนย์กลุ่มแตกก็มี	คงจะต้องแล้วแต่หลาย	ๆ	ที่	ค่อย	ๆ	คิดไป

ตามปัญหา	ยังมีปัญหาพอท�าเสร็จแล้วหาตลาดก็ไม่ใช่ง่าย	ที่อยู่ใกล้	ๆ	นั้นก็คนยากจน

ด้วยกัน	บางครั้งจะขายขึ้นราคาหน่อยก็ท�าไม่ได้	เพื่อนกันแท้	ๆ	ส่วนมากก็เข้าไปในแปลง

ในสวน	วันนี้พริกบ้านฉันยังไม่ออก	ก็มาเด็ดเอาก่อน	เป็นอย่างนี้มันค้าขายไม่ได้	ก็เลย

ลองท�าร้านที่เป็นร้านภูฟ้า	รับผลิตภัณฑ์ทั้งของนักเรียนและของชาวบ้านมาขายตั้งแต่

ปี	๒๕๔๔	ปัจจุบันมี	๒๑	สาขา	นักเรียนก็เริ่มฝึกหัดให้มีการค้าขายออนไลน์ในส่วนที่มี

สัญญาณคอมพิวเตอร์มาถึง	นับว่าท�าได้ดีพอสมควร	มีการประกวดกันด้วย	
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	 การฝึกอาชีพในปัจจุบันก็ครอบคลุมการสอนนักเรียนในโรงเรียนด้วย	จะให้หัด

ทกัษะทีเ่ป็นพืน้ฐาน	ตัง้แต่เดก็เลก็ระดบัอนบุาล	ทีเ่รยีกว่าเป็นศลิปหตัถกรรม	มุง่ให้นกัเรยีน 

ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก	ใช้ฝีมือท�างานละเอียด	ๆ	ได้	แล้วก็ฝึกนิสัยความอดทน	สมาธิ	 

ความตั้งใจความชื่นชอบในศิลปะหรือการท�างานต่าง	ๆ	งานศิลปะนี้เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิด

ความสร้างสรรค์หรือการใช้ความคดิ	จงึพยายามอยากให้เดก็	ๆ 	หดัวาดภาพระบายส	ีหรอืว่า 

การฟ้อนร�า	การเล่นดนตรี	เป็นเรื่องของศิลปะทั้งส้ิน	ศิลปะเหล่าน้ีจะช่วยในเร่ืองของ 

การศึกษาได้ดี	และท�าให้มีความรู้กว้างขวาง	ตอนน้ีนอกจากศิลปะวาดเขียน	ปั้นแล้ว	 

อยากให้เรียนดนตร	ีก็มทีัง้ดนตรพีืน้เมอืง	ดนตรไีทย	และดนตรสีากล	เท่าทีจ่ะหาเครือ่งมอื 

มาให้ได้	เครือ่งมอืยงัไม่ค่อยยาก	หาคนทีมี่ความรูค้วามสามารถทีจ่ะสอนได้หาล�าบาก	
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	 เมื่อนักเรียนโตข้ึนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	ก็พัฒนาให้มีความรู  ้

ด้านทกัษะและทัศนคติท่ีดีในการท�างานดังท่ีกล่าวมาแล้ว	บางคนกอ็าจจะเก่งเพราะได้ช่วย 

บดิามารดาท�าและหดั	แต่บางอย่าง	บดิามารดาไม่เคยท�ามาก่อน	เช่น	เรือ่งของการท�าบญัชี	

นักเรียนเคยมาเล่าให้ฟังว่า	พ่อแม่มีอาชีพเสริมในการไปซื้อของที่ชุมชนต้องการ	แล้วมา

จ�าหน่ายในพื้นที่	ของหมดสต็อกหมดร้านเมื่อไรก็ไปซื้อมาใหม่	ไม่เคยนับเลยว่าตัวเอง

ได้ก�าไรเท่าไร	พอนกัเรยีนมาเรียนทีโ่รงเรยีนทีส่อนเรือ่งสหกรณ์เขากล็องเอาไปท�าทีบ้่าน	

ปรากฏว่าได้ผลดี	ถงึได้มคีรบูญัชีอาสาสมคัรทีอ่ายเุพยีง	๙	ขวบ	หรอื	๑๐	ขวบ	ทีอ่าสาสมคัร

สอนคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่	ในชุมชนในโรงเรียนที่ตนไปเรียนต่อแล้วไม่มีโครงการสหกรณ์	

ก็เป็นกิจกรรมในชั่วโมงเรียน	
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	 ส่วนงานอาชีพก็มีการเกษตร สอนทุกระดับ	ให้นักเรียนท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน	 

แต่สิ่งที่ต้องให้ศึกษาควบคู่กันไป	คือเรื่องของการท�าลายสิ่งแวดล้อม	และใช้ทรัพยากร 

อย่างประหยดั	เพราะปัจจบุนันี	้บางทีเหมอืนกบัว่าการเกษตรกบัการอนรัุกษ์ทรพัยากรนี้ 

เป็นเรื่องที่ขัดกัน	ที่จริงแล้วไม่ขัดกัน	ต้องพยายามรู้ว่าตรงไหนท�ากินได้	และตรงไหนที่ใช ้

ทรัพยากรได้อย่างประหยัด	หรือท�าลาย	ให้น้อยที่สุด	เพราะสมบัติทางด้านธรรมชาติ

เป็นสมบัติของทุก	ๆ	คน	ของนักเรียนเอง	ได้มีโครงการอย่างเช่นที่เรียกว่า	สร้างป่า  

สร้างรายได้ เป็นต้น	น�าวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้อีก	เช่น	เศษผักผลไม้	ก็เอามาท�าปุ๋ย

หรือเป็นอาหารสตัว์	หรอืท�าสารปราบศตัรพูชื	การใช้ขวด	โอ่ง	อ่าง	ป๊ีบ	กระทะ	เก่า	ๆ	มาท�า 

เป็นกระถางต้นไม้	ก็สวยงามไปอีกแบบหน่ึง	แล้วก็ประหยัดของที่จะต้องทิ้งเป็นขยะ	 

เรื่องของขยะน่ีจะต้องเป็นเรื่องที่สอนควบคู่กันกับเรื่องอาชีพเหมือนกัน	เป็นเรื่องที่ต้อง 

พูดกันอีกยาว	เวลานี้ไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศไทย	ประเทศต่าง	ๆ	นี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท�าให ้

ชีวิตวิกฤตทั้งโลก	เขาบอกว่าคนไทยได้เลื่อนชั้นจากการปล่อยขยะสู่ธรรมชาติ	เดิมเป็น 
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อันดับ	๗	อันดับ	๘	ตอนนี้ได้เลื่อนชั้นมาถึงเป็นอันดับ	๕	ไม่ทราบว่าน่าภูมิใจหรือเปล่า	 

การปลูกผักก็เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน	ปรับปรุงดิน	เตรียมดิน	เพาะกล้า	รดน�้า	ก�าจัดศัตรูพืช		 

ใส่ปุ๋ย	เก็บเกี่ยวผลผลิต	เก็บเมล็ดไว้ปลูกต่อ	เทคนิคการขยายพันธุ์	อันน้ีสอนปศุสัตว์ 

และประมงด้วย	วิชาการเกษตรนีเ้ป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องปลกูฝังไว้ตัง้แต่เลก็	ๆ	เพราะพืน้ฐาน 

สังคมไทยคือเกษตรกรรม	และถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย	ถ้าขาดความสนใจ 

ก็อาจจะมีปัญหาได้	เพราะนักค�านวณเขาค�านวณมาว่า	อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ 

ที่ใช้ทรัพยากรมาก	ใช้ท่ีใช้น�้าราคาแพง	แต่ว่ารายได้ที่เกิดจากการเกษตรกรรมน้อย	 

เพราะฉะนั้นหลายคนก็มีนโยบายที่คิดว่าน่าจะลดหรือว่าย้ายคนจากภาคเกษตรไปอยู่ 

ภาคอื่น	จะท�าให้ทุ่นเงินข้ึน	แต่ปัจจุบันน้ีในโลกน้ีก็เริ่มมีการพูดกันว่าเพื่อความม่ันคง	 

เกษตรเพื่อความมั่นคงนี่	ถ้าประเทศมปัีญหาอะไรต่าง	ๆ	ทีไ่ม่สามารถหาของรบัประทาน 

จากภายนอกได้	การทีม่เีองนัน้เป็นสิ่งที่จ�าเป็น	เวลานี้รายการโทรทัศน์ต่างประเทศออก

เรื่องนี้มาก	เรื่องความมั่นคงทางด้านอาหาร	ความม่ันคงความย่ังยืนที่จะต้องมีไว้เอง	 

อย่างน้อยเป็นเหมอืนกบัธนาคารพชืพนัธ์ุ	มีเอาไว้	แต่ปัจจบุนัน้ีจะมีปัญหามาก	แม้กระทัง่

เรือ่งสารเคมตีกค้างและปนเป้ือนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารจนเป็นอนัตรายถงึแก่ชวีติ	เรือ่งนี้

ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังไว้ดี	ๆ	
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	 อีกเร่ืองที่ให้การศึกษาทางวิชาชีพนี้	คือการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้บริโภคได ้

นานขึน้	เร่ิมแรกเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า	เคหกิจเกษตร	จะเข้ามาอบรมเวลาส้ัน	ๆ	เคยคุยกับ

พวกเคหกิจเกษตรว่า	แต่ละชนเผ่าหรือแต่ละวัฒนธรรมเขามีเรื่องของการกินอยู่ต่างกัน	

ขอให้เคหกจิลองไปดทูีบ้่านหรือร่วมรบัประทานอาหารกับชาวบ้านดสัูกนิดหน่ึงว่าเขาชอบ

อะไรท�าอย่างไร	เพราะโรงเรียนเดียวกันรับประทานไม่เหมือนกัน	บางเผ่าชอบถั่วเหลือง	 

บางเผ่าเกลยีดถัว่เหลอืง	กต่็างกนั	ตอนนีก้พ็ยายามให้โรงเรยีน	ตชด.	อย่างน้อยกองก�ากบัละ 

หนึง่โรงเรยีน	มหีลักสตูรท่ีจะครอบคลุมเนือ้หา	เอาวตัถุดิบมาแปรรปู	มีกระบวนการดแูล

เร่ืองการเน่าเสยี	การแปรรปูเพือ่ถนอมอาหาร	กเ็รยีกว่าตามกระบวนการทีเ่รยีกว่า	Primary	 

Good	Manufacturing	Practice	หรือ	Primary	GMP	เราอาจจะฟังคุ้นหูเรื่อง	GMP	

คอือย่างนี	้เราจะสอนให้ทกุคนท�าแปรรปูและถนอมอาหาร	หรอืท�าแปลงเกษตร	ท่ีเรยีกว่า	 

GAP	คอื	Good	Agricultural	Practices	คอืการท�าเกษตรทีถ่กูต้อง	ไม่มีสารพษิออกมา	 

หรือว่าท�าอย่างถูกวิธี	บรรจุภัณฑ์แล้วก็ท�าบัญชีทุกหัวข้อ	นักเรียนจะลงมือด้วยตัวเอง	
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การประกอบอาหาร
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	 ส่วนงานช่าง งานประดษิฐ์นัน้ก็เป็นเรือ่งทีเ่พิม่พนูทกัษะ	ถ้าท�าบางอย่างได้เองจะ

เป็นการลดรายจ่ายของครอบครวั	เช่น	การประกอบอาหาร	การตดัเยบ็เส้ือผ้า	การปักผ้า	

สมัยน้ีปักชือ่ตวัเองบนเส้ือก็ยงัท�าไม่ได้ต้องไปจ้างเขา	แม้แต่ยากจน	มช่ีางตดัผม	จรงิ	ๆ 	แล้ว

กฝึ็กไว้ส�าหรับให้ตัดกันเองในโรงเรียน	ถ้าให้คนอืน่มาตดัอาจจะค่าใช้จ่ายแพง		ให้ท�ากนัเอง	

เริม่ต้นกค็อืมคีนมารายงานว่าโรงเรยีนนีม้ผี	ีเดก็กลวัผจีนกระทัง่หวัตัง้ผมตัง้ไปหมด	กไ็ป 

สงัเกตดูว่าไอ้ทีต้ั่งนีอ่าจจะไม่ใช่ผีก็ได้	อาจจะเป็นสกปรก	ผมยาวรงุรงัแล้วตดัผมไม่ถกูต้อง	 

ลองไปสอนให้ตัดผมให้ถูกต้อง	ปรากฏว่าผีไม่มาอีกเลย	ก็ปราบผีได้ง่าย	ๆ	ไม่ต้อง 

ไปเรยีกหมอผทีีไ่หน	การตดัเยบ็เสือ้ผ้ากอ็าจจะไม่ใช่เส้ือผ้าเดีย๋วน้ี	ถ้ามีร้านภฟู้ามี	เดีย๋วน้ี 

เขาชอบ	มคีนมาเทีย่วตามหมูบ้่าน	การท�าอาหาร	การท�าของทีร่ะลกึ	กส็ามารถเป็นรายได้ 

ได้เหมือนกัน	ศิลปหตัถกรรมส่วนใหญ่จะเป็นพวกภมูปัิญญาท้องถิน่มาช่วยสอน	หรอืบางที

เป็นแหล่งเรียนรู้ชมุชน	นกัเรยีนกม็าหดัท�า	ฝึกความคดิ	ศลิปะ	วฒันธรรม	รกัษาวฒันธรรม

ที่ดีงามของชุมชนให้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง	เช่น	การทอผ้า	เดี๋ยวนี้หายาก	 

คนที่จะทอผ้าเป็นก็หัดที่โรงเรียน	เด็กเล็ก	ๆ	ก็ทอได้	มีผู้ปกครองรุ่นคุณย่าคุณยายสอน	 

ก็หาอุปกรณ์ให้	กลายเป็นที่นิยม	ถ้าหัดตั้งแต่เด็ก	ๆ	ก็ดี	หรือว่าการสานเสื่อ	จักสาน	 

แต่ก่อนนี้ก็จักสานกกธรรมดา	ตอนหลังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยออกแบบและ 

ใช้วัสดุต่าง	ๆ	มาเพิ่มมูลค่า	ปรากฏว่าของที่ท�าในหมู่บ้าน	อย่างเช่นกกที่ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ	 

ไม่ต้องลงทนุเท่าไร	บางครัง้ของทีไ่ม่ต้องลงทนุ	ต้องลงทนุปลกูอยู่เหมือนกนั	ท�ากนัมาก	ๆ	 

ก็ชักไม่พอ	ก็ท�าปรากฏว่าขายดิบขายดี	คนที่ขายอย่างกับเป็นหน้ีเขาคือเจ้าหน้ีมาทวง

กระเป๋า	อยากได้ในสิ่งที่ท�า	ก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	ฝึกงานก่อสร้าง	

งานช่างยนต์	ช่างไฟฟ้า	ซ่อมแซมเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในครัวเรือนก็ท�าเองได้
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การตัดเย็บเสื้อผ้า

ช่างตัดผม
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งานช่างฝีมือ
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งานก่อสร้าง

ช่างยนต์

ช่างไฟฟ้า
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งานซ่อมเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ

ศิลปหัตถกรรม
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	 เร่ืองการเลี้ยงปลาสวยงาม ปกติงานเกษตรต่าง	ๆ	รวมท้ังการเลี้ยงปลาก็ท�ากัน

ท่ัวไป	ปลาเป็นแหล่งโปรตนีทีร่าคาย่อมเยาทีส่ดุ	ในสมยัโน้นตอนเดก็	ๆ	เคยอ่านเอกสาร

ของทางหน่วยงานต่างประเทศ	เขาบอกว่าลุม่แม่น�า้โขงคนจนมาก	ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย	 

และอาหารโปรตีนไม่พอ	เขากพ็ยายามเร่งเรือ่งการเลีย้งปลา	สมยัรชักาลที	่๙		ท่านก็พยายาม 

เร่งเริม่จากปลาหมอมาเป็นปลานลิ	เป็นท่ีแพร่หลายกนัท่ัวประเทศ	เข้าไปในประเทศต่าง	ๆ 	 

หลายประเทศ	เป็นการเพิ่มโปรตีน	ทดลองในโรงเรียนต่าง	ๆ	ใน	กทม.	ตอนแรกก็ท�า

แต่โรงเรียน	กทม.	และของ	สพฐ.	โรงเรียนพวกนี้เปลี่ยนชื่อกันบ่อย	แต่เดิมอย่างบางที

โรงเรียน	ตชด.	โอนไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน	จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กโ็อนย้ายเข้าไปอยู่ทีก่ารประถมศึกษาแห่งชาติ	ซึง่บางทกีง็งเองเหมอืนกัน	ดแูล้วปัจจบัุน

เราโอนโรงเรียน	ตชด.	ไปเข้าการประถมศึกษา	หรอืไม่กโ็อนเข้าเทศบาลหรอื	อบต.	แต่ท�าไม 

ตอนนั้นเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	ก็ไปเข้ากระทรวงศึกษา	จากโรงเรียนเทศบาล	 
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มเีทศบาล	และประชาบาล	จากประชาบาลกเ็ข้ามาสู่กระทรวงศกึษาธิการ	มีการย้ายสังกดั

กันอย่างน้ี	และทุกโรงเรียนก็มาสอน	เดิมเป็นต้องสอนเลี้ยงปลา	เล้ียงไก่	แต่ว่าตั้งแต่ 

มาท�าโรงเรียนของ	กทม.	สงัเกตดูมหีลายโรงเรยีนเขาจะคิดมากว่าเล้ียงมาแล้ว	ไม่อยากฆ่า	 

ไม่อยากกิน	กินไม่ลงเพราะเหมือนลูก	ครูก็ซื้อเอาไปปล่อย		ในเมื่อเราอยากเลี้ยง	ก็ลอง

เลี้ยงปลาสวยงาม	ซึ่งมีเทคนิคที่อาจจะยากกว่าปลาดุก	ปลาช่อน	ธรรมดาสักนิดหน่อย	

ก็ได้ลองดูในโรงเรียน	กทม.	ก่อน	นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงปลาสวยงาม

แล้วไปประกอบอาชีพที่สุจริตได้	เสริมรายได้	ตอนนี้ก็มีคนเพาะสัตว์น�้าสวยงามเป็น 

ในเชงิธุรกจิมากขึน้	โรงเรยีนเหล่านีก้ต็ัง้เป็นชมรมปลาสวยงาม	ตัง้แต่	ป.๔-ป.๖	และมัธยม

ตั้งแต่	ม.๑-ม.๓	รู้ตั้งแต่ดูตู้ปลา	ดูแลจัดตั้งตู้ปลา	ความสะอาด	ให้อาหาร	การคัดลูกปลา	

กรมประมงก็ช่วยเหลือ	ให้ท้ังความรู้และวัสดุอุปกรณ์	เช่น	ต้องมีบ่อปลา	ปั๊มน�้า	ปั๊มลม	

อปุกรณ์ทีส่�าคญั	ปรากฏว่าเดก็ท�าได้ดแีละเอาความรูท้กัษะนีไ้ปใช้	เช่น	เลีย้งปลาหางนกยงู	 

เลีย้งปลากดั	เป็นงานอดเิรกหรอืจ�าหน่าย	บางคนกจ็�าหน่ายเป็นตูป้ลาท่ีระลึก	สร้างรายได้ 

แก่ตนเองในระหว่างเรียน	มีอยู่โรงเรียนที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม	

จนกระทั่งนักเรียนถ่ายทอดความรู้ให้คนที่มาเย่ียมชมได้	แต่ปัญหาใหญ่ก็คือปลาตาย	

นักเรียนจะมีความรับผิดชอบ	จิตใจอ่อนโยน	และเอื้ออาทรต่อสิ่งมีชีวิตต่าง	ๆ	เช่นในรูป

ก็เป็นรูปที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน	กทม.	เขาก็ภูมิใจในงานของเขา	

	 อกีอย่างก็ฝึกเรือ่งการจัดสวนถาด เป็นงานอาชพีทีน่กัเรียนสงักดั	กทม.	ท�าได้ดมีาก	 

การจัดสวนถาดทีใ่ห้	กทม.	ท�าเพราะเป็นโรงเรยีนในเมอืงทีไ่ม่ต้องใช้พืน้ทีเ่ยอะ	เหมาะสมกบั 

พื้นที่ที่มีอยู่	นักเรียนก็ฝึกออกแบบฝึกความคิดสร้างสรรค์	ฝึกสมาธิ	ฝึกความอดทน 

ต่อการท�างาน	ที่ผ่านมา	กทม.	ได้จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม	นักเรียนภูมิใจในผลงาน

ของตัวเองมาก
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 จากการฝึกอาชพีสูก่ารท�าธรุกจิควบคูก่บัการสอนจริยธรรม	เม่ือมีผลติภณัฑ์แล้วก ็

ต้องค้าขาย	โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ตั้งร้านค้าสหกรณ์ให้ทุกคนฝึกท�าธุรกิจค้าขาย	ในเรื่อง 

สหกรณ์นีก็้ได้มโีอกาสตามเสด็จพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไปทรงงานเร่ืองการสหกรณ์ 

มาตัง้แต่เล็ก	ๆ	จ�าได้ว่าอาย	ุ๘-๙	ขวบก็ไปสหกรณ์แล้ว	ในรปูมเีดก็วัยเดยีวกนัยืนขึน้ตอบ 

ค�าถาม	หรืออะไรก็ไม่ทราบ	เหน็ยนือยูค่นเดยีว	ได้กลบัไปทีช่มุชนนัน้กไ็ปถามว่าเดก็คนนัน้ 

เวลานีอ้ยูไ่หน	เขาบอกว่าเรยีนจบแล้วเป็นคร	ูเวลาน้ีเกษยีณอายุไปแล้วอยู่บ้าน	ปรากฏว่า 

อายุเท่ากัน	
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	 เร่ืองสหกรณ์นีเ้ท่าทีฟั่งจากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวว่า	การท�างานอยู่คนเดยีว 

ฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะมีทุนมีแรงงานได้	ไม่มีความสามารถ	ไม่มีความรู้ความคิดท่ีจะ

ท�างานใหญ่ได้	รวมกันถึงจะดี	ซื้อของซ้ือรวมกันแบบเหมาโหลถูกกว่า	จึงมาเร่ิมโรงเรียน

ในถิ่นทุรกันดาร	ใน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ท�ามาจนทุกวันนี้	ฝึกฝนตั้งแต่เด็ก	บางคนบอกเด็กจะไป 

ฝึกฝนความคิดในเรื่องสหกรณ์ท�าไม	คิดว่าถ้าได้ใกล้ชิดกับระบบ	พอโตข้ึนเขาเข้ารวม 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ของหมู่บ้านของจังหวัด	ต่อไปก็จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ	เพราะมี 

เทคนิคต่าง	ๆ 	ทีต้่องท�า	ในเรือ่งซ้ือวตัถดิุบ	สนิค้า	การผลิตสนิค้าอปุโภคบรโิภคจะประหยดั 

และท�าได้ดกีว่า	ส�าหรบังานด้านเกษตรกเ็อาของเหล่านีข้ายเข้าร้านค้าสหกรณ์	เพือ่จะเข้าครวั 

ของโรงเรียน	ต้องผ่านสหกรณ์เสียก่อน	เด็กจะได้รู้จักท�าบัญชี	และรู้จักโต้แย้งกันว่า 

จะพัฒนาสหกรณ์อย่างไร	เป็นการฝึกประชาธิปไตย	ได้ฟังจากนักเรียนที่ได้ท�าบัญชี 

อย่างท่ีได้กล่าวมาแล้ว	ถามเด็กนักเรียนที่ส่งเขาเรียนจนกระทั่งเรียนจบประกอบอาชีพ

เป็นเกษตรกร	เขาบอกว่าเกษตรกรเขาจบปริญญาคนเดียว	เขาท�าไม่ไหว	เขาท�างานไม่ได้

ต้องรวมกลุ่ม	หรือเป็นสหกรณ์ถึงจะสู้พ่อค้ารายใหญ่ได้	เขาบอกเขาสู้ได้จริง	ๆ	แต่ต้อง 

รวมเป็นสหกรณ์	เขาคนเดียวท�าไม่ไหว	แต่ว่าเวลาเริ่มต้นพอมาเข้าสหกรณ์	ตัวเขาเอง 
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เขารายได้น้อยลงเพราะเขาท�าคนเดียวไม่รงุรงักไ็ด้	แต่พอร่วม	เข้าใจกนัแบ่งหน้าทีท่�ากนัดแีล้ว	

เขาว่าดี	แต่เรื่องที่มีผู้ไม่พอใจก็มีเหมือนกัน	เช่น	เมืองไทยไม่มีใครค้านเพราะว่าตอนมา

เร่ิมท�าน่ีชินกับงานทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระราชทานมากนัทัง้ประเทศแล้ว	แต่ 

ในต่างประเทศ		โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีเ่คยอยูใ่นลทัธคิอมมวินสิต์และเปลีย่นมาเป็น 

ประชาธปิไตย	พอพดูค�าว่าสหกรณ์เขากลวัมาก	เขาบอกสหกรณ์คอืคอมมวินสิต์	เมือ่ตอนที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	๙	เริ่มงานใหม่	ๆ	ก็มีคนต�าหนิท่านเหมือนกันว่า 

ท่านเป็นคอมมิวนิสต์	หมายถึงชาวต่างประเทศว่า	ท�าไมใช้ระบบสหกรณ์	คือรวมกัน

เหมือนนารวมอย่างนัน้	มคีนติงอยูบ้่างเหมอืนกนั	ต่างประเทศจะตงิมาก	ทัง้ไม่ใช่ท�าไม่ได้ 

เป็นระบบ	เช่น	เคยไปช่วยประเทศหนึ่ง	ก็บอกเขาบอกว่าเรามาท�าระบบสหกรณ์ดีกว่า	

ประเทศไทยลองท�าแล้วได้ผลดี	เขาบอกไม่ได้	ระบบสหกรณ์นั้นเป็นระบบคอมมิวนิสต์	

และเขาไม่เป็นคอมมิวนิสต์แล้ว	เลยบอกเอาอย่างน้ีก็แล้วกัน	เราไม่ท�าระบบสหกรณ์	 

เราจะท�า	สหปฏบิตักิาร	เอาไหม	เขาบอกเอา	เขาก็เลยให้มาช่วยเขียนชือ่ว่า	สหปฏบัิตกิาร  

ติดไว้หน้าห้องสหกรณ์ของเขา	ก็ดูจะพอใจ	หลัง	ๆ	ดูเหมือนจะเรียกสหกรณ์ได้แล้ว 

ด้วยซ�า้ไป	
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	 การท�างานก็พัฒนาสู่ชุมชน ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น	เวลาน้ีนอกจาก 

กลุ่มสหกรณ์	อย่างท่ีว่าในเรื่องการเกษตร	มีเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรม	มีกลุ่มอาชีพ

ท้ังหมด	๑๓๔	กลุม่ทัว่ประเทศ	สมาชกิประมาณ	๓,๓๔๒	คน	ตวัอย่างเช่น	อนันีก้ลุม่เคร่ืองเงนิ 

บ้านเขาวัง	ต�าบลหินตก	อ�าเภอร่อนพิบูลย์	จังหวัดนครศรีธรรมราช	กลุ่มเขาวังนี่เป็น 

กลุม่ตวัอย่างว่ามกีารเชือ่มโยงกนั	ปพูืน้ฐานงานอาชพีเชือ่มโยงกนั	กลุม่นีต้ัง้ขึน้ในปี	๒๕๕๔	

สมาชิกเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน	ตชด.	บ้านเขาวังเป็นส่วนมาก	เลยรวมกับชาวบ้านด้วย	 

ฝึกเคร่ืองเงิน	สมุเงนิ	วทิยาลัยศิลปหตัถกรรมนครศรีธรรมราชกม็าช่วยฝึก	ร้านภฟู้ามาช่วย 

เรื่องต้นทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัตถุดิบและรับซื้อ	ปรากฏว่าเขาท�าได้ดีมาก	สร้อยข้อมือ

ถกัสีเ่สา	แหวนถมเงนิ	ก�าไลถมเงนิ	ส่งร้านกข็ายได้เป็นทีน่ยิมสวยงาม	ใช้พืน้ทีใ่นโรงเรยีน	 

มอีาคารท่ีสร้างในโรงเรยีน	มภีาพ		ในภาพมสีมาชกิทีท่�าวชิาชพีแล้ว	๒	คน	ทีเ่ป็นนกัเรยีนเก่า	 

เขาเรียนต่อเหมือนกันระหว่างที่ท�างาน	
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	 ยงัมีกลุม่ทีท่�ามายาวนานคอืกลุม่แม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคค ีต�าบลท่ากระดาน	

อ�าเภอสนามชัยเขต	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เป็นอ�าเภอที่ค่อนข้างจะห่างไกลของจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	ตอนแรกยากจนมาก	เป็นคนท่ีย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ	บางคนไม่มีสัญชาติ	ไม่มีเลขที่บ้าน	ไม่มีอะไรสักอย่าง	ต้องมาค่อย	ๆ	ท�า	 

เขาปลกูถัว่เหลอืงกนัมา	แล้วแปลงเป็นเต้าเจีย้ว	ท�าซอีิว๊ขาว	มคีนมาช่วย	แต่เดมิท�าออกมา 

มันด�า	ๆ	ไม่น่ารับประทาน	ก็มีคนและบริษัทห้างร้านมาสอน	ท�าให้ดีข้ึน	มีการปลูกพืช

สมุนไพรมาท�าแชมพู	ครีมนวด	ครีมขัดผิว	มีรายได้มากมาย	แต่สังเกตคนจนก็ยังมีอยู	่

คนท่ีพอมีฐานะหลาย	ๆ	คนจะอยูห่ลาย	ๆ	กลุม่	ท�างานทัง้วนั	แล้วก็คนทีย่งัไม่เป็นสมาชกิ	

ก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนในการได้รายได้เหมือนกัน	
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	 มกีลุม่ทอผ้าบ้านนาดี ต�าบลโพธิไพศาล	อ�าเภอกสุมุาลย์	จงัหวัดสกลนคร	ทีส่กลนคร 

มีพวกที่ทอผ้า	ตอนแรกเราจัดในลักษณะที่เขาบอกว่า	ต้วมเตี้ยมเลี้ยงเตาะแตะ	เด็กวัย

เตาะแตะ	วัยเล็ก	ๆ	ก็มีวัยคุณย่าคุณยายช่วยเลี้ยง	ต้วมเตี้ยมก็เลี้ยงเตาะแตะ	ตอนหลัง

ต้วมเตีย้มไม่อยากเล้ียงเตาะแตะ	อยากท�าวชิาชพีมากกว่าเพราะมีรายได้ดกีว่า	กเ็ลยต้อง

ผลดั	ๆ	กัน	ความจริงแถวนี้ไม่เห็นว่าพ่อแม่อยู่ไหน	พอ่แม่ไปท�างานที่อื่น	มีคณุย่าคุณยาย

มาช่วยเลี้ยง	แต่ถามคุณย่าคุณยาย	ซ่ึงบางคนก็บอกว่าชีวิตเขาเหลือน้อยแล้ว	พยายาม 

จะต้องรีบท�างานไว้	ถามว่าเหลือน้อยเท่าไร	ท�าไปท�ามาคนถามอายุมากกว่าเขาตั้งแยะ	 

บางคนก็มองไม่ชัด	ก็เอาบริษัทไปท�าแว่นตาให้	ปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มเสียใจมากที่ท�าไม 

ไม่ได้แว่นอยู่คนเดียว	เพราะตาแกเห็นดีกว่าคนอื่น	มองเห็นแต่ไม่ได้แว่นอยู่คนเดียว	

เสียใจ	ก็เลยให้เขาท�าแว่นชนิดที่ไม่มีก�าลังขยายให้แกใส่สวย	ๆ	เฉย	ๆ	ก็เป็นที่พอใจ
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 กลุ่มทอผ้าบ้านขุนห้วยแม่สอด ต�าบลพระธาตุผาแดง	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	 

เป็นพวกชนเผ่ากะเหร่ียง	ชินกับการทอผ้า	สมยัก่อนทอผ้าย้อมสีธรรมชาต	ิแต่ต่อมากซ็ือ้ 

สีเคมีมาใช้	การทอผ้าไหมเดี๋ยวนี้พยายามให้เขาใช้สีธรรมชาติ	เด๋ียวนี้พัฒนาสีธรรมชาติ

จนกระทัง่สสีดใสเหมอืนสเีคม	ีท�าได้แต่มเีทคนิคสักนิดหน่อย	ต้องฝึก	อาจจะยากนิดหน่ึง	

ตอนแรกพวกที่ท�าถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ	ในรัชกาลที่	๙	มาเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านเขาใช้ 

สเีคม	ีแต่ผ้าเขาทอเองเป็นผ้าฝีมอื	เขาไปขายชาวต่างประเทศกค็อื	ประเทศท่ีขายสารเคมี 

ให้เราน่ันแหละ	เขาไม่ซ้ือบอกว่าเป็นสารเคมี	ก็สารเคมีคุณขายมาแล้ว	เราก็มาซื้อใช้	 

เกิดบอกว่าไม่ดี	ไม่ซ้ือของเราอีก	แต่ก็อย่าไปเถียงเขาเลย	ลูกค้าคือพระเจ้า	เลยให้เขา 

ใช้สธีรรมชาตปิระสบความส�าเรจ็	ก็มาแปรรปูเพิม่มลูค่า	ยงัส่งเสรมิแปรรปูพรกิกะเหรีย่ง

ในรูปแบบพริกอบแห้ง	บรรจุกล่องพลาสติกและบรรจุขวดแก้ว	มาขายภูฟ้าสาขาต่าง	ๆ	

เป็นสินค้าขายดี	
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	 การประกอบอาชพีทีเ่ขามุง่หวงัให้นกัเรียนมพีืน้ฐานการประกอบอาชพีอย่างทีก่ล่าว

มาแล้ว	การสอนงานอาชีพเป็นเรื่องยาก	วิชาชีพยิ่งยาก	ส่วนมากจะขาดผู้มีความช�านาญ

ที่จะมาสอนได้	หน่วยงานก็มักมาสนับสนุนพอได้	แต่หน่วยงานการศึกษาพวกน้ันเขา 

มีภารกิจหลักของเขา	และการเดินทางมาสู่ที่ต่าง	ๆ	เพื่อมาสอน	เดินทางไกลและล�าบาก	 

ก็ต้องช่วย	ๆ	กัน	คนที่อยู่ในพ้ืนที่ต้องแนะน�า	 ในวันนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างบางคนที่

ประสบความส�าเร็จ	ในรูปนี่ก็มี	

 ธนัญญา ดีไร่  ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียน	ตชด.	บ้านโคกน้อย	จังหวัดสระแก้ว	เข้ามา

เรียนต่อมัธยมที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม	จังหวัดจันทบุรี	ต่อสายอาชีพ	ปวช.	

คณะบญัช	ีอาชวีศกึษาพษิณโุลก	ปวส.	คณะพาณิชยกรรม	สาขาบญัชี	วทิยาลัยอาชีวศกึษา

พิษณุโลก	และส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่แม่โจ้	เชียงใหม่	ก็มาท�างานให้ที่โครงการ 

พักหนึ่ง	แล้วไปท�างานบริษัท	เวลานี้เป็นเจ้าของกิจการขนส่งสินค้าและรับท�าบัญชีอิสระ	
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	 ส ่วนคนต่อไป	 บุญมี สมค�า	 เป็น

นกัเรยีนโรงเรยีน	ตชด.	เจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์	๓ 

จังหวัดเชียงราย	เป็นเจ้าของร้านอุปกรณ์

วัสดุก่อสร้าง	และเป็นเจ้าของร้านกาแฟ 

ในจังหวัดระยอง	มีรายได้ดีและช่วยเหลือ

เกื้อกูลคนอื่นด้วย	
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	 คนต่อไป	วสันต์ บัวทอง	 เป็นนักเรียนโรงเรียน	ตชด.	บ้านควนมีชัย	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ต่อมาได้เป็นครู	คศ.	๑	สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์	ตัวเขาเรียนมัธยม

ราชประชานุเคราะห์นครศรีธรรมราช	และเข้า	ปวช.	 ท่ีเทคนิคพัทลุง	และต่อสาขา

อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป	แล้วก็มาเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรมท่ีพระจอมเกล้าธนบุรี	แล้ว 

รับราชการเป็นครู	
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	 คนต่อไปคือ	 สุรีรัตน์ สิงห์รักษ  ์

เป็นนักเรียนโรงเรียน	ตชด.	บ้านนาปอ	

จังหวัดเลย	 เป็นคนมีความรู ้ความคิด 

ในเร่ืองของการเพาะปลูก	 แล้วก็เป็น

เจ้าของกิจการไร่เอง	และท�างานอิสระ	 

ท�างานต่าง	 ๆ	 งานวิจัย	 เขาติดต่อกับ 

เพือ่น	 	ๆนักเรียนทุนด้วยกัน	แลกเปลี่ยน

เมล็ดพันธุ์พืช	และให้น้องไปสอนเป็น 

ครูป่าไม้	เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้		ในการ

แลกเปลีย่นเมลด็พนัธุพ์ชืต้องส่งไปรษณย์ี		

ไปรษณีย์ก็ถามว่า	 ส่งไปท�าไม	 เขาก ็

อธิบายหลักการและวิธีการ	 และได้

ชวนนายไปรษณีย์เข้าร่วมโครงการด้วย 

เสียเลย	เขากถ็อืว่าได้ขยายโครงการได้ดี

	 แต่สุดท้ายจริง	ๆ	ก็อยากจะเล่าประสบการณ์สักนิดหนึ่งว่า	ที่โรงเรียนในกรุงเทพฯ	

ที่เรียนอยู ่คือ	 โรงเรียนจิตรลดา	 แต่ก่อนน้ีเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลศึกษาจนถึง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖	ในสมัยก่อนเรียกว่ามัธยมศึกษาปีท่ี	๕	แต่ต่อมามธัยมปลายกจ็ะมี 

สองหลักสตูร	สายวิทยาศาสตร์กับสายศิลป์ภาษา	ศิลป์ค�านวณ	เท่าที่สังเกตดู	คนไหนท่ี

สอบเข้าวทิย์ไม่ได้ก็มาเข้าศิลป์	โดยท่ีไม่ได้สนใจภาษาจรงิ	ๆ 	จงั	ๆ 	ในนกัเรยีนทนุกเ็หมอืนกนั	 

ถ้าใครมาบอกว่าไม่ได้เข้ากเ็สยีใจมาก	เขาบอกว่าเป็นคนจนเรยีนศลิป์เดีย๋วอดตาย	กว่็ากนั 

อย่างน้ัน	มส่ีวนทีเ่ป็นไปได้จรงิเหมอืนกัน	เพราะว่าเรยีนวทิย์แล้วไปดใูนตารางทีอ่ดุมศึกษา 
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จะรบั	กป็รากฏว่าทีร่บัวทิย์ไปได้หลายสาขามากกว่า	บางคนไม่ถนัดท้ังสองอย่างกพ็ยายาม 

หาอะไรทีเ่ขาถนดั	เพราะถ้าเขาไม่ถนดัไม่สนใจ	นอกจากทรมานนักเรยีนยังทรมานครดู้วย	 

เพราะครูต้องพูดในสิ่งที่เขาไม่สนใจ	แต่ต้องใช้วิชาครูที่จะท�าให้เขาสนใจ	แต่ก็ท�า 

ไม่ได้ทุกคน	จึงลองเปิดวิชาต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	เรียกว่าเป็นแผนกฝ่ายวิชาชีพ	แต่ว่าให้อยู่กับ 

ฝ่ายสามัญ	คือมทีางเลือกให้เลือกมากกว่า	ตอนแรกมคีนว่ามากว่า	ท�าไมต้องเปิดอย่างนี	้ 

หรือไปแนะน�าให้เขาเรียน	 เขาหาว่าสบประมาทครอบครัวเขา	แต่ว่าเด๋ียวน้ีคนชอบ	

ชอบเรียน	 แล้วก็เห็นว่าดี	 เพราะเด็กเหล่าน้ันก็พัฒนาข้ึนมาดี	 หลังจากพัฒนาเขา 

สักระยะหนึ่ง	 เขาจะไปไหนก็ได้	 เรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัยได้	 เราก็เลยเพิ่มเป็น	

ปวช.	ปวส.	ขณะนี้เพิ่มถึงระดับปริญญาตรี	 เดิมเป็นวิทยาลัย	ตอนนี้ยกเป็นสถาบัน	

มีจบ	 ๒	 รุ ่นแล้ว	 และได้งานท�าซึ่งมีเงินเดือนดี	 หลักส�าคัญของทางด้านวิชาชีพนี ้

ก็คือ	ต้องหาผู้ร่วมงานเป็นบริษัท	เป็นโรงงานต่าง	ๆ	พยายามผูกมิตรไปเรื่อย	ๆ	เด๋ียวนี้ 

เดนิโรงงานเป็นประจ�า		ไปดวู่าเขาท�าอะไรกนับ้าง	แล้วเขาจะมาช่วยเหลอืให้นกัเรยีนไปดงูาน 

ไปฝึกงาน	ถ้าพอใจกนักอ็ยากให้รบันกัเรยีนเป็นพนักงานถาวร	เขากท็�าประสบความส�าเรจ็	

เขาจ้างให้นักเรียนไปท�างานต่าง	ๆ	ทั้งเป็นบริษัทไทย	บริษัทต่างประเทศ	หลาย	ๆ	บริษัท 

กป็ระสบความส�าเรจ็	คิดว่าการศึกษาประเภทท่ีเรยีกว่าทวภิาคแีบบน้ีเป็นทางออกทีส่�าคญั		

ได้คยุกบัอาจารย์และผู้บรหิารทางการอาชีวศกึษา	เขาบอกว่าทีก่ารอาชีวศกึษาก็ท�าแบบน้ี	 

ปรากฏว่านักเรียนที่จบสายอาชีพ	ท�ารายได้หรือมีเงินเดือนมากกว่าสายสามัญในระดับ

เดยีวกนัด้วยซ�า้ไป	หวัใจกค็อืพยายามท�างานร่วมกบัการศกึษา	สุดท้ายน้ีกไ็ด้ไปทีเ่ยอรมัน	

อยากไปดูการรถไฟ	เพราะมีนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ว่าอยากเรียนระบบราง	หรือ

เรียนเรื่องรถไฟมากขึ้นทุกที	ก็ติดต่อกับประเทศจีน	ส่งนักเรียนไป	แต่ว่าที่เยอรมันเขาก็

คุยว่าเขามีความรู้เรื่องการรถไฟดี	และท�ามาก่อนจีนด้วยซ�้าไป	ก็ลองไปดู	แต่ไปดูตอนนี้

ไม่ได้เหน็โรงเรยีนเพราะโรงเรยีนเขาปิดกนัหมดแล้ว	ได้เห็นเดก็ทีฝึ่กงานเขาให้ฝึกทัง้ภาษา	

นอกจากวิชาการท่ีเป็นหลักของวิศวะ	และเป็นการศกึษาภาษา	ศกึษาสังคมศาสตร์	ซึง่เขา

ให้ประวตัขิองการรถไฟเยอรมนั	อาจเป็นจดุท่ีนักเรยีนท่ีมาเรยีนเรือ่งรถไฟควรจะรูว่้าเร่ือง

รถไฟสมยัก่อนเก่ียวข้องกับอะไรทีไ่ม่ดีในอดตีมาก	คอืสมยัสงคราม	คนต้อนคนข้ึนรถไฟ

แล้วเอาไปฆ่า	คนทีข่บัรถไฟเขาต้องรูป้ระวตัเิรือ่งน้ีว่าวชิาชีพของเขาในอดตีเกีย่วข้องอะไร

กบัประวตัคิวามเป็นมาของประเทศชาติ	เขาจะศกึษากนัแบบนี	้หรอืมกีารฝึกกบับรษิทัและ 

โรงงาน	ซึง่ของเราก็ท�าแบบนี	้อย่างนีก็้จะมีอาชพีส่วนใหญ่ค่อนข้างจะแน่นอน	มีอาชพีทีด่ี	 

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี	ตามหัวข้อของการพูดครั้งนี้	นี่ก็จบแล้วขอขอบคุณทุก	ๆ	ท่าน
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