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พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานสัมภาษณในฐานะทรงเปน “ครูประวัติศาสตร”

ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา∗ ∗∗

ผูสัมภาษณ  ในฐานะทีท่รงเปน “ครูประวัติศาสตร” ทรงมีพระราชดํ าริเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วชิาประวัติศาสตรอยางไร

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เร่ืองวิธีการสอนประวัติศาสตรทั้ง
จดุมุงหมายและหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปนั้น เวลานี้ไมคอยทราบ ไมได
ตดิตามศกึษาการจัดหลักสูตรของเขา สวนในระดับโรงเรียน ยังไมเคยไปอานหนังสือเรียนของเด็ก 
มีแตผูปกครองของเด็กปรารภวา เดี๋ยวนี้การเรียนการสอนไมเหมือนที่เรียนสมัยกอน แตกอนเรา
เรียนประวัติศาสตรไทยมาก ปจจุบันรวมเขาเปนวิชา ส.ป.ช. ทั้งที่เปนประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
วทิยาศาสตร เชนนี้อาจทํ าใหรายละเอียดลดลง ที่เห็นวาดีขึ้นคือ เร่ืองหลักการในการศึกษา ตามที่ได
เหน็หนังสือเรียนที่อาจารยนิธิ (ศาสตราจารย ดร. นิธิ เอยีวศรีวงศ ภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
มนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) เขียนเรื่อง “หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย” ถาทาง
โรงเรียนใชหนังสือเลมนี้สอนอยางจริงจังก็จะมีประโยชนมาก หนังสือเลมนี้สอนใหนักเรียนรูจัก
พจิารณาเนือ้หาประวัติศาสตรจากหลักฐานที่มีอยู รูวาเหตุใดจึงสรุปความมาเชนนี้ เร่ืองที่ไดฟงมา
เปนไปได หรือเปนไปไมไดอยางไร ดีกวาอาศัยแตการทองจํ าเอาตามที่เขาเลากันตอๆ มา เปนแนว
ทางที่คิดอยูเสมอวา คนที่เรียนถึงระดับนักเรียนนายรอยนี้ควรจะเนนใหรูจักวิเคราะห แตถาเปน
เร่ืองที่ไมไดคุนเคย เชน ประวัติศาสตรตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนหนักในเรื่องที่เปน

                                                       
∗ กองบรรณาธิการหนังสือ เพราะขอบฟากวาง ขอพระราชทานสัมภาษณ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2537 ณ กอง
วิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
∗∗  พิมพครั้งแรก เพราะขอบฟากวาง, รวมบทความจากคูมือทัศนศึกษา กองวิชาประวัติศาสตร สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโร-
กาสพลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 40 พรรษา (2 เมษายน 
2538), หนา 28-34.
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เทคนคิพเิศษ เชน เร่ืองเศรษฐกิจ หรือการเมือง บางคนอาจจะยังไมเขาใจ และไมสามารถวิเคราะห
ได ตองบรรยายหรือใหไปอานเนื้อหามากอน เพราะคนที่จะวิเคราะหไดตองรูเนื้อหาและมีประสบ
การณพอสมควรจึงจะสามารถลงความเห็นไดวาอะไรถูกอะไรผิด จริงหรือไมจริง ตองมีขอมูล
หลายดานมาวิเคราะหสอบเทียบกัน

อาจารยที่สอนตามมหาวิทยาลัยเลาวา ขณะนี้มีนักเรียนที่เรียนประวัติศาสตรเปนวิชาเอก
นอยกวาสมยัที่เราเรียน ตํ าแหนงอาจารยก็นอยลงไปดวย สรุปวาปจจุบันเรียนประวัติศาสตรนอยลง

ผูสัมภาษณ แลวที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทรงมีพระราชดํ าริเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วชิาประวัติศาสตรอยางไรเพคะ

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯไดเคยเขียนจุดประสงคในการสอนวิชาประวัติศาสตร
เอาไวหลายขอ พอที่จะสรุปไดวา ใหรูความเปนไปในสังคมของประเทศและของโลก ความรูใน
เร่ืองเหตุการณที่ผานมาและการวิเคราะหวิจารณความรูเหลานั้น เปนประสบการณชีวิตอยางหนึ่ง 
ท ําใหทราบวาเมื่อเกิดสถานการณอยางหนึ่งขึ้นมาแลว จะทํ าใหเกิดผลอยางไร สถานการณนั้นเกิด
จากการกระทํ าของบุคคลเดียว ของกลุมคน หรือของคนจํ านวนมาก หรือสถานการณปจจัยอ่ืนๆ มา
ประกอบกัน ความรูที่เกิดขึ้นเปนบทเรียนสํ าหรับอนาคต

อีกประการหนึ่ง ประวัติศาสตร หรือสวนที่เกี่ยวกับวฒันธรรม หรืออารยธรรมไทยที่ให
เรียนนัน้เพื่อใหรูวาบานเมืองของเรามีอะไรบาง มีคุณสมบัติที่ดีอยางไร ไดรูวา บรรพบุรุษ ปูยาตา
ยายของเราประสบความยากลํ าบากอยางไร ดํ าเนินชีวิตมาอยางไร หรือวาตอสูอยางไรในการปก
ปองบานเมืองใหเรามีที่อยูที่อาศัยจนทุกวันนี้ เมื่อรูความเปนมาของชาติ ก็จะมีความมั่นใจในการที่
จะรกัษาชาติบานเมือง รักษาอาณาประชาชนสืบตอไป มีความรับผิดชอบตอบานเมืองและสังคม

สวนวิธีการศึกษาพยายามใหใชวิธีวิเคราะหตามแบบหนังสือที่ใชในชั้นมัธยมศึกษาดังได
กลาวมาแลวในทุกวิชาที่เปดสอน เห็นไดวาพยายามเนนเรื่องระเบียบวิธีวิจัย คนที่เรียนหลายวิชา
อาจจะเบือ่ เพราะมักกลาวยํ้ าหลายเที่ยววา การเชื่อขอความใดๆ ก็ตาม ไมใชอานหนังสือเลมเดียว 
ฟงคนพดูมาคนเดียวแลวเชื่อไปเลย ตองวิเคราะหถึงแหลงที่มาของขอมูล และแนวทางการเสนอขอ
มลู อยากรูเร่ืองอะไร จะไปหาความรูไดที่ไหน อีกประการหนึ่ง เมื่อคนความาไดแลว ตองรูจักเขียน
ถายทอดใหคนอื่นทราบไดโดยมีระบบ อยางที่พยายามฝกใหเขียนรายงาน นักเรียนหลายคนยังออน
เร่ืองการอางอิงหลักฐาน เขียนปนกันไปหมดทั้งที่เปนสิ่งที่ตนเองคิดกับสิ่งที่ไดฟงมา หรืออานใน
หนงัสอื การทํ าเชิงอรรถ การทํ าบรรณานุกรม ตองทํ าใหถูกตามหลักสากล แมแตภาษาที่ใชก็ควรให
ถูกตองตามภาษาหนังสือที่ใชในการวิจัยหรือภาษาทางวิชาการ ความรูที่พูดมานี้ไมเปนประโยชน
เฉพาะแตในการศึกษาประวัติศาสตร แตจะเปนประโยชนตอการเรียนวิชาอื่น หรือการปฏิบัติงาน
ตอไปดวย

ดานวธีิการสอน พยายามใชทุกวิธีการเทาที่จะทํ าได ไดแก การบรรยายถายทอดความรูของ
อาจารยใหนักเรียน การเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมออกความคิดเห็น การใหนักเรียนอาน
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หนงัสอื การคนควาในหองสมุด การไปศึกษาคนควาตอในสถาบันที่มีขอมูล เชน การไปคนจากหอ
จดหมายเหต ุ หรือวาการออกไปสัมภาษณ การออกไปสังเกตการณ ออกไปเห็นอะไรๆ ใหกวาง
ขวางและรูจักโยงวิชาการตางๆ ที่ไดเรียนรูมาเขาดวยกัน ประวัติศาสตร คือศาสตรที่วาดวยความ
เปนมา ไมจํ าเปนจะตองเปนเรื่องอดีตที่หางไกลอยางเดียว ความเปนมาทุกๆ นาทีเปลี่ยนไปก็ถือวา
เปนประวัติศาสตร โดยคิดอยางกวางที่สุด การสอนแตเร่ืองโบราณอาจเปนประโยชนแกนักเรียน
นอยเกนิไป ประวัติศาสตรแบงออกไดเปนหลายสาขาแตตองโยงเขาหากันใหได เพราะวาเปนปจจัย
ของชวีติดวยกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนความเปนอยู วฒันธรรมประเพณี หรือวาเทคโนโลยี การใชวิธี
สอนที่ใหออกไปศึกษานอกหองเรียน หรือทัศนศกึษาเปนครั้งคราว เพื่อใหดูทุกอยาง และฝกตัดสิน
วา ตนเองเหน็วาสิ่งนั้น ส่ิงนี้ ดีหรือไมดีอยางไร มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเห็นอยางไร การดู
งาน หรือทัศนศกึษาชวยใหเห็นหลายสิ่งหลายอยาง ไดพบปะผูคนที่แปลกออกไปกวาคนที่เคยพบ
อยูเปนประจํ า ไดมีโอกาสพูดคุยกับคนฐานะตางๆ มีลักษณะนิสัยตางกัน มาจากสิ่งแวดลอมตางกัน 
แลวฝกการวิจัย การเรียนรูนอกหองอาจทํ าไดในเวลาจํ ากัด เสียเวลาสิ้นเปลืองมาก จึงตองใชการ-
สอนในหองเรียนเปนหลัก

สวนอุปกรณการสอนจะชวยใหการสอนในหองมีความกระจางหรือนาสนใจขึ้น ตอง
พยายามหาสือ่การสอนใหมๆ ที่คิดวาจะชวยทํ าใหนักเรียนเห็นภาพสิ่งที่จะกลาวถึงเปนรูปธรรมขึ้น 
นอกจากใหอาจารยประจํ าสอนแลว ยังไดเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายดวย ไมใชวาเราขี้-
เกยีจสอน แตวาปจจุบันนี้วิชาการแตกแขนงออกไปกวางขวาง มีความรูบางอยางที่เราไมเชี่ยวชาญ
นัก จึงตองหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาพูดใหฟง ประการที่สอง นักเรียนควรมีโอกาสรูจักบุคคล
ตางๆ กวางขวางขึ้น  ฟงความคิดเห็นตางๆ กัน เพื่อใหทราบวาในหัวขอหรือประเด็นเดียวกัน อาจ
จะมคี ําตอบไดหลายอยาง การมองปญหาทํ าไดหลายมุม คนที่มาพูดอาจมีทรรศนะที่ตางกันได อีก
อยางหนึ่งการที่นักเรียนออกไปทัศนศึกษา หรือวิทยากรภายนอกไดเขามาสอนที่โรงเรียนนายรอย 
ท ําใหบุคคลตางๆ ไดรูจักนักเรียนนายรอยมากขึ้นดวย

ผูสัมภาษณ ทรงมีพระราชปรัชญาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร เพื่อใหนักเรียนนายรอยรู
อะไรเปนหลัก โดยเฉพาะทรงเนนเนื้อหาทางประวัติศาสตร หรือวิธีทางประวัติศาสตร หรือทั้งสอง
สวนประกอบกันไป

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ที่กลาวมาแลวเทากับเนนเนื้อหาทางประวัติศาสตรกับ
วิธีการทางประวัติศาสตรทั้งสองประกอบกัน นอกนั้นจะตองรูลํ าดับเหตุการการณทางประวัติ-
ศาสตร เร่ืองนี้สํ าคัญมาก เพราะวาในบางกรณี เหตุการณที่เกิดขึ้น ก เกิดกอน ข กับ ข เกิดกอน ก ให
ผลไมเหมือนกัน สมัยกอนเขาจึงบังคับใหนักเรียนทอง พ.ศ. ที่จริงแลวอยากใหจํ าไดวาอะไรเกิด
กอนหลัง พ.ศ. ที่แนนอนนั้น ถาทองไดก็ดี แตถาทองไมได ก็ควรไปเปดหนังสือดู
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การหาความรูเพิ่มเติมจากภายนอกก็สํ าคัญ ปจจุบันที่โรงเรียนก็มีจานดาวเทียม ดูขาวตาง-

ประเทศได แตกอนก็ใหตัดขาวหนังสือพิมพในเรื่องที่นาสนใจเอาไว ใหนักเรียนมีโอกาสเปนผูรวม
วจิยัในงานวิจัยของคณะอาจารย เชน เร่ืองประวัติศาสตรเมืองนครนายก เปนตน

เวลาฉนัไปไหน มีประสบการณมาอยางไร ก็พยายามหาเวลาเลาใหนักเรียนฟง

ผูสัมภาษณ เพื่อใหนักเรียนนายรอยเขาใจวิชาประวัติศาสตรไดมากที่สุด ทรงใชวิธีการใดในการ-
เรียนการสอน

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ใชวิธีการบรรยายมากที่สุด บรรยายเอง อาจารยประจํ า 
และอาจารยพิเศษบรรยาย บรรยายกลุมแบบอภิปราย ใหนักเรียนออกมาพูดเพื่อใหรูจักการพูดตอ
หนาชมุชน ถึงแมชุมชนในที่นี้จะเปนเพื่อนที่คุนเคยกันเอง ก็ยังเปนประโยชน ฝกใหเหตุผล การพูด
ที่มีลํ าดับขั้นตอน ไปทัศนศึกษา ไปพัฒนาสังคม (สงเสริมใหนักเรียนมีกิจกรรมชวยเหลือสังคม 
เชน สอนหนังสือเด็กๆ ฝกยวุชนพัฒนา)

ผูสัมภาษณ ปกตกิารบรรยายในหองเรียน นักเรียนนายรอยมักจะหลับ ทรงมีวิธีการแกไขอยางไร

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  การฟงบรรยายแลวหลับนั้นเปนเรื่องที่แกไขไดยาก 
การฟงอะไรอยูนานๆ ถึงจะนาสนใจแคไหน คนฟงก็จะมีสมาธิไดชวงหนึ่งเทานั้น ไมวาจะเปนใคร 
นานๆ เขาอาจเครียดได การนั่งทนนั้น แตละคนทนไมเทากัน อาจแกไดดวยการใหเปลี่ยนอิริยาบถ 
อาจจะถาม  ใหลุกมาออกความเห็นหรือตอบคํ าถามบาง หรือวาหยุดพักเปนชวงๆ การหลับยังดีกวา
การทีไ่มเรียนแลวเที่ยวแกลงเพื่อนในหอง ทํ าใหคนอื่นเรียนไมไดไปดวย

ผูสัมภาษณ ทรงนํ าวิธีการสอนดวยการทัศนศึกษามาใชประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติ-
ศาสตรทีโ่รงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตั้งแตเมื่อไร เพราะเหตุใดจึงทรงนํ าวิธีการนี้มาใช

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การทัศนศกึษามมีานานแลว ที่พานักเรียนไปดวยตนเอง
นัน้ เร่ิมประมาณ พ.ศ. 2529 มนีกัเรียนในชั้นขอไปปราสาทหินพมิาย เพราะไมเคยไป แตแรกเขาขอ
ไปในเวลาเรยีน บอกวาวิชานั้นวิชานี้นาเบื่อ เรียนมานานแลว ก็เลยเทศนาสอนไปวา นักเรียนไมมี
สิทธจิะบอกวาวิชาอะไรนาเบื่อ ที่เขาใหเรียนเพราะวา มีประโยชน การไปในเวลาเรียนโดยไมมีใน
หลักสตูรหรือแผนการสอน เหมือนกับวาเราขาดราชการ การไปนอกหลักสูตร เราจึงตองไปในวัน
หยดุ ยอมเสียสละเวลาไปเที่ยวอยางอื่น เชน ไปดสิโก เสียสละกันทั้งครูและนักเรียน เขาก็ยอม 
คราวนัน้เราเดินทางไปโคราช แวะดูอูเชิดชัยที่เปนคนตอรถบัสของโรงเรียน ไปรับประทานอาหาร
กลางวันที่บอกุงของนายชางชูสิทธิ์ นายชางชลประทาน ตอนบายจึงไปดูปราสาทหินพิมาย โดยมี
คณุบวรเวท หัวหนาหนวยศลิปากร กับอาจารยสมิทธิ ศริิภัทร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เชิญมา
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ดวยเปนคนอธิบาย คร้ังนั้นก็สนุกกันมากกวา ยังไมเปนจริงจังนัก เชนตอนหลังอาหารกลางวันมี
การรองเพลงกัน

ตอจากนั้น ใหนักเรียนเขียนรายงานเรื่องการทัศนศึกษา และมีการรายงานหนาชั้น เพื่อ
วิจารณส่ิงที่ไดไปพบเห็น แทนการทํ ารายงานเฉพาะที่เกี่ยวกับบทเรียนโดยตรงอยางแตกอน นัก-
เรียนเขียนรายงานไดดี รายงานทัศนศกึษาครั้งแรกเปนเรื่องกาญจนบุรี ภายหลังฝายอาจารยหาขอมูล
มาพมิพหนงัสอืคูมือใหนักเรียน กอนที่จะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง เพื่อใหอานใหเขาใจกอนไปดูของ
จริง

ผูสัมภาษณ ทรงมหีลักเกณฑอะไรในการเลือกสถานที่ที่ไปทัศนศึกษาแตละครั้ง

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทางโรงเรียนนายรอยจัดการทัศนศึกษามานานแลวกอน
ทีว่ชิาประวตัศิาสตรจะมีทัศนศึกษา ตอนที่จัดก็ถามนักเรียนวาอยากจะไปที่ไหน ถาคิดวาจะเปนที่มี
ประโยชนกจ็ะจัดตามความตองการของเขา บางแหงที่อาจารยเสนอ นักเรียนบอกวาเคยไดไปดูแลว 
บางแหงไปตัง้แตเรียนเตรียมทหาร บางแหงก็ไปตอนที่เรียนโรงเรียนนายรอยแลวในวิชาอื่น ฉันได
ไปที่ไหนแลวนาสนใจก็นํ ามาเลาใหทีมงานฟง เพื่อจัดใหนักเรียนไดไปดูบาง การจัดแตละครั้ง
ตองการใหนักเรียนไดรับความรูทั่วไปทุกดานในทองถ่ินที่ไป ไมวาจะเปนดานภูมิศาสตร ประวัติ-
ศาสตร โบราณคดี ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ความมั่นคง
และการทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

ผูสัมภาษณ เทาทีเ่หน็ ดเูหมือนวา ในการเรียนและการไปทัศนศึกษาจะทรงเนนเรื่องความรูเกี่ยวกับ
อาชีพของราษฎรและการเขาถึงชีวิตราษฎรอยูมาก

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ืองอาชีพราษฎรเปนเรื่องที่เนนมาตลอดเวลา นักเรียน
สวนมากเมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลว ตองออกไปปฏิบัติภารกิจในทองถ่ินตางๆ การเขาถึงชีวิตราษฎร
เปนเรื่องที่สํ าคัญที่สุด ทหารจะตองเปนที่พึ่งของราษฎรใหได ตองเขาถึงสังคมทุกแบบทุกระดับ 
ทหารตองเปนตัวเชื่อมโยงใหเกิดความสามัคคี ทหารตองเปนหนวยที่มีความรูทั้งในดานวิศวกรรม 
เทคนคิและสังคม หนวยทหาร เชน กองพลพัฒนามีเครื่องจักรเครื่องกลที่ดีที่หนวยอ่ืนๆ อาจจะมีไม
พรอมเทา การทํ างานคลุกคลีกับสังคมเปนประโยชนมาก ในสมัยกอนที่เคยไดไปเห็น ทหารไปชวย
เปนครูใหนักเรียนในทองถ่ินทุรกันดารที่มีภัยจากการกอการราย เมื่อไปสอนหนังสือเด็ก ไปชวย
ชาวบาน เขาก็เห็นนํ้ าใจและไมทํ าอันตราย ทหารไดเขาไปชวยเหลือในสถานที่ที่หนวยอ่ืนเขาไปได
ยาก

ผูสัมภาษณ มอียูชวงหนึ่ง เรามีนักเรียนนายรอยเปนอิสลาม มีปญหาเรื่องรับประทานอาหารอยูบาง 
ไดทรงชวยแนะนํ าแกปญหาใหเขาใชไหมเพคะ



6
พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เร่ืองอาหารอิสลามก็ไมนาจะเปนเรื่องที่ยุงยากเพราะเรา
ตองหาอาหารที่เปนกลางๆ ตัวนักเรียนก็ตองเตรียมของงายๆ ไปรับประทานเองไดถาจํ าเปน เชน 
ในส ํานักพระราชวังก็มีมุสลิมหลายคนอยางลุงหมาน (นายสมาน ไชยกุสุมาร ที่สอนนักเรียนศิลปา-
ชีพ) เขากเ็อาขาวไขตมกุงแหงไปไหนๆ ไมเห็นเคยวุนวาย

ผูสัมภาษณ ในทรรศนะของใตฝาละอองพระบาท การสอนนักเรียนใหกินงายอยูงายเปนสิ่งที่มี
ประโยชนใชไหมเพคะ

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ตวัฉันเองตอนที่เด็กๆ ก็ตองตามเสด็จ กํ าหนดเวลาเอง
ไมได สวนมากกลับดึก มีหลายครั้งที่ขาวหอที่เขาหุงใหไป แตขาวบูดบาง ดิบบาง เราก็ตองรูจักชวย
ตวัเองในเหตกุารณเฉพาะหนา เชนนึ่งขาวเหนียวเอาไปกินกับชิ้นปง ขาวเหนียวเวลาเกาแลวก็แข็ง
ไปบาง แตวากินไดอ่ิมดี ถือไปเองไดงาย ไมตองอาศัยใคร

ผูสัมภาษณ การไปทัศนศกึษา ประโยชนที่ไดคือ ไดมีสวนเพิ่มพูนความรู ประสบการณแกนักเรียน-
นายรอย แลวปญหามีบางไหมเพคะ

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ปญหาของการไปทัศนศกึษามีอยูบาง เชน เด็กเขาบนวา 
เขาไดสัมผัสคนในทองถ่ินนอยเกินไป สถานที่บรรยายคับแคบ เขาไปฟงไมไดทุกคน ฟงไมไดยิน 
การแกเร่ืองนี้พยายามเนนใหเอาโทรโขงไป ก็ลืมกันบาง บางคนนินทาครูวา มีอะไรดีๆ ก็แยงดูหมด 
ยนืบงันกัเรยีน บางคนก็วาการจัดเหมือนเอาผักชีโรยหนา ไมใชชีวิตจริง ที่จริงแลวข้ึนกับแตละกรณี 
บางทกีไ็ดดูชีวิตประจํ าวันเชน โครงการตางๆ อยางที่นราธิวาส เราจะมาหรือไมมา เขาก็ทํ าแบบนี้ 
คนทีไ่มเคยเห็นชีวิตคนแถบนั้นก็อาจเห็นแปลก จนบางทีหาวาจัดละครใหดู ฉันไปประจํ าก็ทราบวา
เปนชวีติประจํ าวัน มีบางกรณีเหมือนกันที่ตองทํ าแบบผักชีโรยหนาคือ จัดเตรียมรับ เพราะวาสิ่งที่
นาสนใจไมไดเกิดทุกวัน หรือส่ิงที่อยากดูอยูไกลกัน ตองนัดเขามาแสดงหรือสาธิตใหดู จึงเหมือน
กบัการจัดฉาก

การจัดทัศนศึกษา พวกเราที่จัดก็ตั้งใจใหนักเรียนไดรูไดเห็นมากที่สุด ใหคุมคาที่เดินทาง
ไป แตทีจ่ริงแลวเกิดปญหาวาไมไดดูเทาที่คิด เพราะตองเสียเวลาไปกับการขึ้นรถ ลงรถ ปญหาเรื่อง
ขาวหอทีน่ ําไปบูด ทํ าใหทองเสียก็มี บางทีก็มีปญหาเล็กๆ นอยๆ เชน บอกนักเรียนวา ใหทํ าอะไร
ใหเร็ว ถึงเวลาอาหารก็รีบใหเสร็จเร็วๆ ไมเสียเวลา จะไดไปกันไดเร็วๆ ปรากฏวาถูกตํ าหนิเร่ืองรับ
ประทานอาหารไมรอผูใหญ ก็ตองบอกเสียใหมวา ใหดูผูใหญเขาเริ่มรับประทานเสียกอน ถาตั้ง
อาหารที่เดียวกัน

ผูสัมภาษณ แนวโนมการทัศนศึกษาในอนาคต ทรงมีพระราชดํ าริจะนํ าทัศนศึกษาประเทศเพื่อน
บานหรือไมเพคะ
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พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  เคยเรียนถามผูบังคับบัญชาวาเปนไปไดไหม ทานวา
เปนไปไดในหลักการ เทาที่ฉันคิดเองเราไปกันหลายคน ถาไปคางก็คงลํ าบาก เชาไป – เย็นกลับ ก็
ไปไดไมกี่ที่ ทั้งๆ ที่ไปทางเครื่องบิน (ถาจะเอาแตไดช่ือวาไปตางประเทศก็เดินขามไปหนอยเดียว 
ไมไดประโยชนอะไร)

ทางมาเลเซียเคยไปถึงเมืองโกตาบารู รัฐกลนัตนัทางรถยนต ไมทราบวาจะมีอะไรใหดูตอน
นี ้ไมไดไปนานแลว รัฐอื่นไปไดอยางไร ยังไมทราบ ทางเขมรชวงนี้ไมทราบวาจะไปไดไหม ตาม
ธรรมดาเขาไดหลายทาง เชน ไปนครวัด เขาทางเสียมราฐได ดานพมามีดานเกาะสอง ไมเคยไป เคย
ไปเชยีงตงุ นาสนใจ แตตองใชเวลาเดินทางรถนานมาก ถึง 10 ช่ัวโมง ที่ลาวอาจจะเปนไปไดกวา
ประเทศอื่น เพราะวามีชองทางเขาหลายทาง เชน ผานสะพานมิตรภาพไปทางเวยีงจันทน หรือไป
ทางอํ าเภอทุงชาง จังหวัดนาน ออกทางดานหวยโกน เขาเขตพิเศษเชียงหงสา มีที่ใหดูหลายอยาง 
เชน เหมืองลิกไนต หมูบานตางๆ ดานเมืองปากเซเขาทางชองเม็ก อํ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี และยังมีอีกหลายทางที่เขาได

เร่ืองนี้ตองขอเวลาคิดดูกอน ตองหาขอมูลหาความรูใหแนใจกอน ขอที่ตองคํ านึงคือ      
การประสานงานตองจัดใหแนนอน ตองแจงเจาของประเทศ มีขั้นตอนการประสานงานการปฏิบัติ
มากกวาการเดนิทางในประเทศ และตองคิดดวยวาจะตองเลือกเขตที่จะมีประเด็นในการศึกษาจึงจะ
มปีระโยชนจริงๆ เชน ศึกษาเสนทางเขาออก ศึกษาการตกลงเปดเสนทาง  ศกึษาระบบบริหารใน
ตางประเทศที่มีความแตกตางจากระบบของเรา

ผูสัมภาษณ นักเรียนนายรอยที่มีโอกาสตามเสด็จฯ ไปทัศนศกึษา เรียนวิชาอะไรกับใตฝาละออง
พระบาท

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  นักเรียนที่เรียนวิชาเลือกเสรีก็มีโอกาสไปคางคืนได
เพราะมจี ํานวนนอย สวนพวกที่เรียนวิชาบังคับมีจํ านวนมาก ไดไปเพียงเชาไปเย็นกลับ เพราะไม
สามารถหาที่พักได

ผูสัมภาษณ ทรงตระเตรียมนักเรียนนายรอยที่ตามเสด็จฯ อยางไร

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พยายามจัดใหมีการบรรยายกอนลวงหนา ทัง้ในดาน   
การปฏิบัติตน และทางดานวิชาการ ดานวิชาการก็มีทั้งที่แนะนํ าเอง และเชิญบุคคลภายนอกมา
บรรยายหวัขอพิเศษ เชน เร่ืองการพัฒนาพื้นที่ ปญหาความมั่นคง เปนตน จากนั้นก็แบงกลุมมอบ
หนาที่กันวาคนไหนจะตองไปศึกษาเพื่อทํ ารายงานในหัวขอใด แตกอนนั้นสั่งใหนักเรียนสังเกต
ศกึษาเรื่องตางๆ ละเอียดมาก เชน เตือนไมใหหลับกันหมด ตองสังเกตสองขางทาง ความสัมพันธ
ระหวางสภาพธรรมชาติกับสิ่งที่เห็นบนพื้นดิน เชน การใชที่ดิน พื้นที่สูงเทานี้ ดินสีนี้ ชาวบานปลูก
อะไร พชืธรรมชาติคืออะไร บานเรือนเปนอยางไร หากถามตองตอบใหได ภายหลังรูสึกวาจะไม
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ไหว ละเอยีดเกินไป ออกจากโรงเรียนตั้งแตตีสองตีสาม สมองจะไมรับ ขอที่แนะนํ านักเรียนอีก
ประการคอื การประพฤติปฏิบัติตน ตองกระทํ าใหเหมาะสม เพราะออกไปใหคนหมูมากไดเห็น (ทั้ง
ตวัจริงและออกโทรทัศน) ตองสรางภาพพจนที่ดี ใหผูอ่ืนมีทัศนคติที่ดีตอเรา ตองแสดงความสนใจ
ในสิง่ทีเ่ขามาแสดงใหดู การถามคํ าถามจะไมควบคุมเขาเลย อยากถามอะไรก็ถามได ตามที่อยากรู 
แตก็เตือนไววา เปนคํ าถามที่มีคํ าตอบ หรือเห็นวาเจาภาพจะตอบไดโดยไมลํ าบากใจนัก ไมใช
จํ าพวกคํ า-ถามที่กวนประสาท ไมมีคํ าตอบ ตองมีประเด็นนาสนใจ เขาเตรียมคํ าถามกันดีพอใช 
อยางตอนที่ไปเอสแคปก็ถามเปนภาษาอังกฤษไดดีพอใช

ผูสัมภาษณ ทรงตดิตามและประเมินผลนักเรียนนายรอยภายหลังการทัศนศึกษาอยางไร

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯประเมนิจากการรายงาน และถามความเห็นจากนักเรียน
ทีเ่คยไป เมือ่เขาออกรับราชการแลว เขาบอกวาไดประโยชนเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของหนวยราช-
การ และศลิปวัฒนธรรม

ผูสัมภาษณ การไปทัศนศึกษานั้น ไมทราบวาใครเปนผูดํ าเนินการสํ ารวจเสนทางและเตรียมการ
ตางๆ เพคะ

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เร่ิมตนใชเจาหนาที่ในวัง ฝายกรมราชองครักษ      
และศ.ร.ภ. อยางการสํ ารวจพื้นที่อยางขบวนเสด็จธรรมดา ประสานงานกับเจาหนาที่แตละจุด ภาย
หลังจงึมเีจาหนาที่จากโรงเรียนนายรอย จะตองเสนอทํ างบประมาณ และทํ าหนังสือดังที่ไดกลาวมา
แลว สถานที่ไป และวิทยากรก็ติดตอผูที่ชวยแนะนํ า หรือเจาของพื้นที่ ก็ตองตัดสินใจวาจะไป
บริเวณไหน มเีวลาพอหรือไม สถานที่นั้นรับคนไดเทาไร แลวก็วางแผนวาจะไปไหนไดบาง

ผูสัมภาษณ ในฐานะครูประวัติศาสตรทรงมีพระราชดํ าริเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาประวัติ-
ศาสตร และวิชาดานการศึกษาทั่วไป (general education) อยางไร เพื่อใหนักเรียนนายรอยตื่นตัว
และตามทันเหตุการณในยุคโลกาภวิัตน

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การสอนนักเรียนถือหลักอยูวาจะตองคิดถึงผลประโยชน
ของนักเรียนเปนเรื่องใหญ ตองคิดวาเขาจะตองออกไปเปนนายทหาร จะตองเจริญกาวหนาตอไป 
ควรจะมคีวามรูเร่ืองอะไรมากที่สุด ไมใชวาเราเปนอาจารยสอนประวัติศาสตร ก็ตองยัดเยียดใหได
สอนประวัติศาสตรมากที่สุด ไดเวลามากที่สุด เพื่อไดมีผลงาน มีความดีความชอบมากที่สุด เราตอง
ค ํานงึวา ชีวิตของนักเรียนซึ่งเปนคนรุนใหม ควรจะมีอนาคตอยางไร ควรไดความรู ประสบการณ ที่
จะมปีระโยชนตอการทํ างานในอนาคต มีความรูกวางขวางเพื่อใหพรอมเสมอที่จะปรับตัวไดเร็วใน
กระแสของความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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ในดานอักษรศาสตรและสังคมศาสตร เร่ืองที่จะตองปรับปรุงใหดีคือ ใหความสํ าคัญตอ

เร่ืองของการใชภาษา ที่สํ าคัญคือภาษาไทย ตองอานจับความใหได พูดและเขียนใหชัดเจน ถูก
กาลเทศะ คอืการใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนในที่เหมาะสม ดังที่กลาวมาแลวในเรื่องการทํ ารายงาน 
ในสมยัปจจบุันนี้ การมีความรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ มีความสํ าคัญมาก
ในดานการคนควาหาความรู ถาใชไดแตขอมูลที่เปนภาษาไทย ความรูจะแคบ เพราะวาอานไดแตส่ิง
ทีค่นไทยเขียน การแปลขอความจากตางประเทศอาจจะคลาดเคลื่อนได

สํ าหรับการศึกษาวิจัยที่ถูกตอง ผูที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศใดตองมีความสามารถเขาใจ
ภาษานัน้ได ถาคนควาหลายประเทศอยางกวางๆ เรียนทุกภาษายอมเปนไปไมได ขอเขียนในดาน
ตางๆ ในดานวิชาการ มีที่เปนภาษาอังกฤษมากที่สุด (เทาที่เขาใจ) ที่โรงเรียนเราสังเกตวา มีการสอน
ภาษาองักฤษนอยเกินไปสักหนอย วิธีแกไขอาจจะตองรวมมือกันระหวางกอง เชน การสอนภาษา
อังกฤษอาจจะใชบทความเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรหรือสอนประวัติศาสตรก็ใชภาษาอังกฤษ ให
นักเรียนแปลเอาเอง ในอนาคตนักเรียนอาจจะมีโอกาสไปศึกษาตอ หรือไปปฏิบัติราชการในตาง-
ประเทศ หรือทํ างานรวมกับตางประเทศ การมีความรูภาษาสํ าคัญที่ใชติดตอส่ือสารกันเปนสิ่งจํ า-
เปน นอกจากเอกสาร ปจจุบันที่โรงเรียนเรามีระบบสื่อสารผานคอมพิวเตอรระบบอินเตอรเนต มี
ความจํ าเปนตองใชภาษาอังกฤษ ถาสามารถศึกษาการใชระบบ  Internet นีไ้ดแลว จะสามารถติดตอ
กบันกัวิชาการหรือนักธุรกิจไดทั่วโลก   สามารถเขาถึงฐานขอมูลตางๆ มากมาย    เสนองานวิจัยให
ผูอ่ืนวจิารณ ขอความรูหรือพูดคุยกับผูสนใจเรื่องเดียวกันไดทั่วโลก ตอไปก็จะรับขอมูลที่เสนอใน
ลักษณะ Multimedia ได สํ าหรับภาษาตางประเทศภาษาที่สองนั้น ถามีความรูไดก็มีประโยชน

ปจจุบันโลกติดตอกันไดรวดเร็วดวยการสื่อสาร เร่ืองที่อยูไกลตัวที่ไมเคยคิดมากอนวาจะ
มาเกี่ยวของกับเราก็ตองเกี่ยวของ ตองแนะนํ าใหเขาติดตามขาวเหตุการณที่เกิดขึ้นในโลก โดย
เฉพาะตองพยายามศึกษาเรื่องเทคโนโลยีกาวหนา การที่จะศึกษาเทคโนโลยีกาวหนาไดตองใสใจ
การศกึษาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน การศึกษาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีวะ เปนตน   ที่จะเปนทาง
คนควาเทคโนโลยีประยุกตได ขณะนี้เร่ืองเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและการพาณิชยก็กลายเปน
เร่ืองระดบันานาชาติ แตสังคมเศรษฐกิจแบบยังชีพก็มีอยูในประเทศไทย

ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีวิชาดานเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร กฎหมายอยูแลว 
สมัยปจจุบันมีความจํ าเปนที่จะตองรูกวางขึ้นเกี่ยวกับนานาประเทศในสังคมโลก เราอาจจะตอง
ศึกษากันในเรื่องประเด็นพิเศษๆ ยกตัวอยางเชน กฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ ในหลาย
ประเทศถือวาเปนเรื่องที่สํ าคัญสํ าหรับการศึกษาของทหาร

ปจจบุนันีว้ชิาการตางๆ ในโลกมีเพิ่มมาก จนเราทองจํ าศึกษาทั้งหมดเหมือนแตกอนไมได 
ตองรูวาอยากรูขอมูลอะไร ตองไปคนหาที่ไหน ตองคนไปถึงระดับนานาชาติ แตกอนนี้จะทํ าวิจัย
เร่ืองอะไร เราดูแควาเรื่องนี้ไมมีใครคนควาในเมืองไทยก็ทํ าไดแลว แตปจจุบันตองเปนเรื่องที่ตาง-
ประเทศไมมีดวย ในดานสังคมก็ถึงเวลาแลวที่จะตองยอมรับความคิด ยอมเขาใจวฒันธรรมของคน
อ่ืน จงึจะเขาใจประโยชนของชาติในปจจุบัน
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การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุคโลกาภวิตันนัน้ นอกจากจะพัฒนาใหมี

ความรูความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของแตละคนแลว ยังตองพัฒนาใหมีความรูกวางในเรื่องอื่นๆ ดวย 
ทัง้ทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร

ผูสัมภาษณ ขอพระราชทานแนวคิดสรุปเกี่ยวกับการสอนวิชาประวัติศาสตรแกนักเรียนนายรอย   
เพคะ

พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สรุปการเรียนประวัติศาสตรในโรงเรียนนายรอยมีจุด
ประสงคหลักในการใหนักเรียนฝกหัดวิธีการทางประวัติศาสตรในการคิดหาเหตุผล มีสํ านึกทาง
ประวตัศิาสตร ใหมีความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของบานเมือง ในฐานะที่เปนประชาชนคน
ไทยควรรูรากเหงาเรื่องราวของตนเอง ความรูนี้จะเปนพื้นฐานชวยเชื่อมโยงใหเขาใจสังคมไทย
ปจจุบันดีขึ้น ใหรูเหตุการตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมโลก ทั้งหมดนี้มีสวนเอื้อใหการทํ างานดีขึ้น การสอนไมไดมุงสรางนักประวัติศาสตร
อาชพี  จงึไมไดเขมงวดเกินไป อยากใหทุกคนสนุกในการเรียนมากกวา

---------------------

การอางอิง: “พลโทหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสัมภาษณ
ในฐานะทรงเปน “ครูประวัติศาสตร” ณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา.” URL: http://www.
crma.ac.th/histdept/E-Texts.


