ฅ. แถลง
ข.ข่าว ฅ.ฅน ฉบับที่ ๒ ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ‘สื่อ’ ที่สานสัมพันธ์ความเข้าใจ
อันดีที่มีต่อกันของ ‘คน’ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในเดือน
แห่งความรัก
ย่างก้าวเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์อีกครั้ง
กาลเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว เพราะยังรู้สึก
เหมือนว่าเพิ่งผ่านเดือนแรกแห่งปีไม่เท่าไหร่ ก็ผ่าน
เข้าสู่เดือนที่สองเสียแล้ว และเมื่อเข้าสู่เดือน
กุมภาพันธ์หลายคนก็คงจะนึกถึง “วันแห่งความ
รัก” ก่อนเป็นอันดับแรก
วันแห่งความรักหรือที่เราเรียกกันจนติด
ปากว่า “วันวาเลนไทน์ ” นี้หลายคนอาจจะยังไม่
ทราบว่าเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นวันเสียชีวิตของนักบุญ
วาเลนไทน์หรือเซนต์วาเลนไทน์ นักบุญแห่งความ
รัก และเหตุที่ได้ชื่อว่า นักบุญ แห่งความรัก เพราะ
นักบุญวาเลนไทน์ เป็นผู้ริเริ่มการจัดงานแต่งงานใน
ยุคที่ไม่นิยมให้แต่งงานกัน เพราะจักรพรรดิคลอดิ
อุสที่สองตัดสินใจให้ยกเลิกการแต่งงานและการ
หมั้นทั้งหมดของชาวโรมันในยุคสงคราม แต่นักบุญ
วาเลนไทน์กลับสวนกระแสของจักรพรรดิคลอดิอุส
ที่สอง ชักชวนคู่รักมาแต่งงานหลายต่อหลายคู่จน
ถูก จับตัวไป คุมขัง ในที่คุมขังนั้น เขาได้พบรักกับ จู
เลีย ลูกสาวของผู้คุม เมื่อโดนจับได้ นักบุญวาเลน
ไทน์จึงถูกนาตัวไปประหารในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์
วันดังกล่าวจึงกลายมาเป็น วันวาเลนไทน์ วันที่
ผู้คนจะราลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้ความรักนั่นเอง
ย้อนกลับมาถึงความรักรอบตัวของเราใน
รั้วแห่งนี้คือความรักของลูกที่มีต่อแม่ ซึ่งก็
คือ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ที่ทรงประทาน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่
ผู้คนมากมาย และในฐานะที่เราได้มาเป็นลูกเจ้าฟ้า
ในรั้วสถาบันแห่งนี้ การแสดงความรักต่อท่านที่ดี
ที่สุดก็คือ การทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ใช้
ความรู้ ความสามารถในฐานะที่เราเป็นอาจารย์สั่ง
สอนคนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป
คณะทำงำน ข.ข่ำว ฅ. ตน

ฅ.ลืมตา
สวัสดีค่ะ ฉบับ กุมภาพันธ์ เป็นเดือน ที่มี
ความสาคัญยิ่ง สาหรับพวกเราชาววไลยอลงกรณ์ ด้วย
ในเดือนนี้วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์เป็นวันราชภัฏ และวันที่
๑๕ กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระ
ราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินทร ซึ่งเราชาว HUSO คงทาหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อ
เป็นการถวายแด่เจ้าฟ้าวไลยของเราโดยมุ่ง ผลิตบัณฑิต
ลูกเจ้าฟ้า ออกสู่สังคม ให้ เป็นคนดีและคนเก่ง และใน
เดือนนีเ้ ราไม่ลืมที่จะร่วม HAPPY BIRTHDAY อาจารย์
ชาว HUSO สาหรับวันเกิดในปีนี้ ขอให้อาจารย์ทุกท่าน
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง การงานก้าวหน้า ทุกท่าน
นะคะ …. ^^
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อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี
อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
อาจารย์ชนินทร์ จักรภพโยธิน
อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา

ฅ.ทำอะไร
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปีนี้พวกเราพี่น้องชาวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังคงรักกันอย่าง
เหนียวแน่น ทั้งยังร่วมมือร่วมใจกันทางานเพื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่รักของพวกเรากันอย่างเต็มที่ ดังนี้
 วันที่ ๘ – ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการด้านพันธกิจเพื่อสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นาโดยอาจารย์ศิริวรรณ กาแพงพันธ์ จัดกิจกรรมอาสาทาดี ครั้งที่ ๒ ในหัวข้อ “ทาความดี ตามรอยพ่อ
หลวง” ณ โรงเรียนบ้านห้วยยา และโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อาเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus
Group) หัวข้อ “การสังเคราะห์ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
 วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่า เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus
Group) หัวข้อ “การสังเคราะห์ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครอง
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ อาจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ
อาจารย์วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา และอาจารย์วรนาฎ อินถารต พานักศึกษาหลักสูตรดนตรีสากลเข้าร่วมการจัดการ
ประกวดวงดนตรีระดับนักเรียน – นักศึกษา รายการ “ Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 3
ณ บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ตาบลบางพูน อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงเรียนวัดป่าประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
 วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ คาเพราะ เข้าร่วมประชุมคณะทางาน
เทคนิคกีฬาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร
ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐อาจารย์ออมสิรี ปานดารงค์ เข้าร่วมงานหออัครศิลปินสืบสานงาน
ศิลป์เพื่อเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ จัดโดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ หออัครศิลปิน
จังหวัดปทุมธานี
 วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ และอาจารย์ศุภกร ชมศิริ
เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “การโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย ( Transfer of Property in the Goods
Sold)” ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร
-

 วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย และอาจารย์ธีระศักดิ์
เครือแสง จัดโครงการเปิดโลกกว้างทางจิตวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ เรียนรู้
และเข้าใจงานทางด้านจิตวิทยามากยิ่งขึ้น ณ มูลนิธิเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สวนลุงโชค
อ้าเภอวังน้้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๑๘ – ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น
และอาจารย์ภานุมาศ ผลพิกุล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจ้าปี ๒๕๖๐ จัดโดยกองสวัสดิการ
สังคม องค์การบริหารส่วนต้าบลบางรักน้อย ณ อ้าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๒ ( GRC2017) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ้าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
 วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ เรื่อง “ ELT Pathways to Professional Excellence” ครั้งที่ ๓๗ จัดโดยสมาคมครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๒๓ – ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิ ค้าเพราะ เข้าร่วมประชุมคณะ
อนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาฯ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๔ “สุรนารีเกมส์”
ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐อาจารย์อรุณรัตน์ จินดา เข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic
Forum เรื่อง “การส้ารวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
 วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐อาจารย์นัฏภรณ์ พูลภักดี อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อาจารย์
ภานุมาศ ผลพิกุล และอาจารย์รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการเขียนบทความ
และการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้อง A208 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด
นครปฐม
 วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์วุฒินันท์ สีเตชะ จัดโครงการ English On Holiday
ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ ๒๗ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.ชนินทร สวนภักดี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการสาธารณะ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
บทเรียนจากเพื่อนบ้าน”ด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๓๑ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ เข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
 วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๑,๒,๗,๙,๑๔ และ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรศิลปะศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) นาโดยอาจารย์วุฒินันท์ สีเตชะ
จัดกิจกรรม Road to U เตรียมความพร้อมอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
ณ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบารุง” บ้านกระแชงมอญ ตาบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี

คุณธรรมนาความคิด บัณฑิตผู้รู้รอบ มอบสุขให้สังคม
บ่มเพาะจิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี

ฅ.คิดเขียน
วิธีปลุกผีเพลโต (๑)
โดย : อาจารย์ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน
อาจารย์ประจาสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

บทนา
วิธีปลุกผีเพลโตเป็นชื่อบทความที่ผมเขียนขึ้นเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่า เพลโตเป็นนักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งตายไป
นานแสนนานมากแล้ว แต่นักวิชาการจานวนหนึ่งก็ยังศึกษากันอยู่ทั้งๆ ที่ความรู้ในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างมากมาย พวก
นักวิชาการจานวนหนึ่งก็ยังคงอ่านและศึกษาเพลโตกันอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไป หลักฐานที่สนับสนุนข้อสังเกตของผม
คือ ในการเรียนระดับปริญญาตรี ถ้านิสิตหรือนักศึกษาลงทะเบียนวิชาปรัชญาการเมืองเบื้องต้น หรือประวัติความคิด
ทางการเมือง ผู้เขียนพยากรณ์เลยว่า นักคิดหรือนักปรัชญาการเมืองคนแรกๆ ที่อาจารย์ผู้สอนต้องเอ่ยชื่อออกมา คือ
เพลโต
วิธีปลุกผีเพลโตแบบปรัชญาการเมือง
วิธีการปลุกผีเพลโตขึ้นมามีอยู่ ๓ วิธี ได้แก่วิธีการปรัชญาการเมือง วิธีการประวัติความคิดทางการเมือง และ
วิธีการทฤษฎีการเมือง ทั้งสามวิธีการมีวิธีการปลุกเพลโตคนละแบบเหมือนกับหมอผีของแต่ละชาติ เช่น หมอผีไทยก็
จะมีวิธีการปลุกผีไม่เหมือนกับหมอผีประเทศอื่น ดังนั้นในขั้นแรกผู้เขียนขออธิบายวิธีการปลุกเพลโตด้วยวิธีการปรัชญา
การเมืองก่อนเพราะเป็นวิธีการปลุกที่เหมาะกับคนที่ไม่ต้องใช้ความขยันมาก
ที่กล่าวว่า วิธีการปลุกผีแบบปรัชญาการเมืองเหมาะสาหรับคนขี้เกียจหมายถึง วิธีการนี้จะใช้แค่หนังสือของ
เพลโตเท่านั้น พวกนักวิชาการที่ชอบวิธีการนี้จะท่องคาถาของตนว่า “Text and nothing but text”แปลว่า ตัวบท
และไม่มีอะไรนอกจากตัวบท ตรงกันข้ามคาวิธีการประวัติความคิดทางการเมืองที่เหมาะสมกับคนขยันเพราะหากเรา
ต้องการเข้าใจเพลโต เราต้องไปศึกษาสภาพแวดล้อม เช่น จดหมายของเพลโต ชีวิตส่วนตัว ชีวิตทางการเมือง
ประวัติศาสตร์กรีก สงครามที่เกิดขึ้น เราต้องศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งหมดเพื่อเข้าใจเพลโตคนเดียวว่าเพลโตคิดอะไร
นั่นหมายความว่า นอกจากเราต้องอ่านตัวบทของเพลโตแล้ว เราต้องอ่านหนังสือที่เป็นบริบทรอบตัวของเพลโตอีก เช่น
ประวัติศาสตร์อารยธรรมกรีก
วิธีปลุกเพลโตแบบปรัชญาการเมืองเป็นอย่างไร ? ขั้นแรกหมอผีจะเริ่มต้นแนะนาว่าเราควรเข้าใจรากศัพท์ของ
คาว่าปรัชญาการเมืองก่อน ปรัชญาหมายถึง ความรักในความรู้ ส่วนคาว่า การเมือง หมายถึง ส่วนรวม ดังนั้น ปรัชญา
การเมืองจึงหมายถึง ความรักในความรู้ในกิจกรรมที่เป็นของส่วนรวม

๑

ไชยันต์ ไชยพร. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาในแนวประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง แนวปรัชญาการเมือง และแนว
ทฤษฎีการเมือง. เอกสารอัดสาเนา.

ผีอย่างเพลโตก็อยู่ในสังคมกรีกและมีความรักในความรู้ที่เป็นของส่วนรวม แต่ผีเพลโตมิได้แสวงหา
ความรู้แบบที่เราหาใน Google หรือ Wikipedia เพราะผีเพลโตแสวงหาความรู้ทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลาและสถานที่ ความรู้ทางการเมืองของผีเพลโตจึงเป็นความจริงที่สามารถจริงได้ทุกยุคทุก
สมัย เป็นความจริงที่มีผลมาจนถึงปัจจุบันเนื่องจากผีเพลโตเชื่อว่า ในสังคมการเมืองนั้นไม่ว่ายังยังก็จะต้องมี
ปัญหาที่เหมือนกันตลอด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด ทุกๆ สังคมจะต้องเผชิญกับปัญหานี้เสมอเหมือนกับคนใน
ทุกสังคมจะต้องเจอกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ส่วนปัญหาของผีเพลโตซึ่งปรากฏในทุกสังคมการเมือง เช่น อะไร
คือความยุติธรรม คนดีเป็นคนอย่างไร ระเบียบการปกครองที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร คาถามที่ยกตัวอย่างมานั้นจะ
เห็นว่าเป็นคาถามอมตะที่คนทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใด ดังนั้นนิสิตนักศึกษา หรืออาจารย์ที่สงสัย
ว่าเพลโตตายไปตั้งนานแล้ว ทาไมยังต้องเรียนเพลโตสอนเพลโตกันอยู่ก็มีเหตุผลเดียวคือ คาถามอมตะนี้มักจะ
เกิดขึ้นในสังคมการเมืองอย่างสม่าเสมอ เช่น สมาชิกทางสังคมการเมืองที่หนึ่งรับเงินเดือนทั้ง ๆ ที่ไปประชุม
ไม่กี่วัน เหตุการณ์นี้ทาให้เกิดคาถามว่า ยุติธรรมหรือเปล่า ? คน ๆ นี้เป็นคนดีหรือเปล่า ?
ตัวอย่างการปลุกผีเพลโต
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพลโตสั่งให้เราไปปลุกผีเพลโตมา และเราก็เป็นหมอผีและใช้วิธีการปลุกแบบ
ปรัชญาการเมือง เราก็ค้นหาตัวบทของเพลโตจาก Bookzz และดาวโหลดเป็น PDF ไฟล์มาสัก ๑ ตัวบท
ผู้เขียนขอเลือกบทสนทนา Lysis หรือไลซิส บทสนทนานี้เป็นเรื่อง “เพื่อน” คาถามสาคัญที่ผีเพลโตถาม คือ
“ใครคือเพื่อน ?” ขอให้สังเกตว่า เมื่อเราปลุกผีเพลโตด้วยวิธีปรัชญาการเมือง เราจะเข้าใจทันทีว่า คาถาม
ที่ว่า “ใครคือเพื่อน ?” เป็นคาถามอมตะและเรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่เราในฐานะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสังคมต้องเจอ
“ใครเป็นเพื่อนแท้ เพื่อนกิน”
ต่อจากนั้นผู้เขียนก็จะถอดรหัสความรู้เรื่องเพื่อนของผีเพลโตด้วยการค้นหานิยามคาว่า
“Friend”“เพื่อน” จากพจนานุกรม และประเด็นการคุยเรื่องเพื่อนต่างๆ ในเว็บไซต์พันทิป เหตุผลที่ผู้เขียนทา
แบบนี้ก็เพราะก็ในเมื่อผีเพลโตได้โอ้อวดแล้วว่า ความรู้เรื่องเพื่อนของเขาเป็นความจริงที่ใช้ได้กับทุกยุค
ทุกสมัย หมายความว่า ความรู้เรื่องเพื่อนก็ต้องสามารถปรับใช้ได้แนะนาเรื่องเพื่อนที่ดีได้กับประเด็นเรื่องราว
ต่างๆ ในพันทิปหรือสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้ทาไปเพื่อตัดสินว่าข้อแนะนา
จากผีเพลโตแนะนาการคบเพื่อนอย่างไร ใครคือเพื่อนแท้เพื่อนไม่แท้
สรุป
วิธีปลุกผีเพลโต (๑) เป็นวิธีการศึกษาเพลโตซึ่งมี ๓ แนวทางดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ในบทความนี้เลือก
เขียนถึงวิธีการปลุกแบบปรัชญาการเมืองซึ่งมีวิธีการท่องคาถาปลุกผีว่า “Text and nothing but text.”
เพราะเชื่อว่า ผีอย่างเพลโตที่ตายไปแล้วยังคงตามมาหลอกหลอนคนปัจจุบันได้อยู่ ผีเพลโตจะหลอกหลอนและ
ตั้งคาถามว่า อะไรคือความดี ? อะไรคือความยุติธรรม ? เพราะคาถามเหล่านี้ผีอย่างเพลโตได้เสนอคาตอบที่
เป็นความจริงที่แท้ในทุกยุคทุกสมัย แต่พวกนักวิชาการจานวนหนึ่งไม่เชื่อจึงนาแนวคิดของเพลโตมาทดสอบ
และถอดความหมายจากตัวบทของเพลโต

ฅ.ดลใจ

อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกับ ฅ ดลใจ ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเดือนแห่ง
ความรัก นอกจากนี้สาหรับลูกเจ้าฟ้าอย่างเราๆ ท่านๆทุกคนคงจะลืมความสาคัญของเดือนนี้ไปไม่ได้ เนื่องจาก
มีวันสาคัญของบุคคลสาคัญ ได้แก่ วันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็น “มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ดังเช่นทุกวันนี้ และจากวันนั้นจวบจนวันนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้
ดาเนินงานมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง ๘๕ ปี ซึ่งจากระยะเวลาดังกล่าว เราย่อมได้เห็นพัฒนาการของการ
ดาเนินงานและได้เห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบุคลากรเพื่อออกไปรับใช้สังคมมากมาย จากรุ่น...สู่รุ่น และ
นอกจากบุคลากรผู้เป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจะขาดบุคลากรสาคัญอย่างอาจารย์ผู้เป็นเบื้องหลัง
ความสาเร็จของลูกศิษย์ไปไม่ได้เลย ซึ่งในฉบับนี้ ฅ ดลใจ จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับอาจารย์ ดร.มนัส สาย
เสมา ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของลูกศิษย์มามากมาย และเป็น
บุคลากรคนสาคัญที่ร่วมสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มาอย่างยาวนาน
สวัสดีค่ะอาจารย์ ก่อนอื่นต้องขอให้อาจารย์
แนะนาตัวเองสักเล็กน้อยให้พวกเราได้ทราบสัก
หน่อยค่ะ
ครับ...สาหรับระดับปริญญาตรีได้ศึกษาที่
คณะอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาจึงได้เข้าศึกษาใน
ระดับมหาบัณฑิต การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก
บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จังหวัด มหาสารคาม ซึ่ง ปัจจุบัน นี้ได้กลายเป็น
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปแล้วนะครับ จากนั้น

ผมจึงได้เข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี
ของเรา เป็นด้าน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
สาหรับด้านการทางานผม รับราชการครู
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ฝ่ายมัธยม ที่กรุงเทพ ฯ ซึ่ง ปัจจุบัน คือ โรงเรียน
ฤทธิยะวรรณาลัย ๑ น่ะนะ จน ในปี ๒๕๓๕ จึง
โอน ย้าย มารับราชการ ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในขณะนั้น และยกฐานะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ของเราจนถึง ปัจจุบัน โดยในตอนนี้ผม
ทาหน้าที่เป็นประธานบริหารหลักสูตรสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งนี้
นี่เองครับ
โอ้โห...ถือว่าเป็นการทางานที่นี่มาอย่าง
ยาวนานมากเลยนะคะ แล้วแบบนี้จากการ
ทางานในสถาบันแห่งนี้มาอย่างยาวนานค่ะ
อยากจะทราบว่า อาจารย์ได้เห็นสมเด็จพระราช
ปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ เป็นต้นแบบใน
การทางานของอาจารย์ในด้านใดบ้างคะ
สาหรับผม พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบ
ในด้านการอ่าน เพราะ จากการศึกษาพระราช
ประวัติของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลย
อลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทาให้
ทราบว่า ท่านโปรดทรงหนังสือฝรั่ง ทรงรับ
แมคคาซีนนอกและโปรดการอ่านหนังสือ ในทุกๆ
วัน โดยท่านจะทรงพระอักษรในช่วงบ่าย และบาง
คราวพระพี่เลี้ยงของท่านจะแอบนาหนังสือที่ทรง
อยู่ไปซ่อนเพื่อที่จะให้พระองค์บรรทม แต่ก็ไม่เป็น
ผลสาเร็จเพราะพระองค์จะทรงเล่มอื่นต่อไป
หรือไม่ก็จะทรงหาหนังสือนั้นจนพบ นอกจากนี้
พระองค์เคยรับสั่งกับข้าหลวงว่าถ้าเกิดไฟไหม้ไม่
ต้องเก็บเครื่องเพชร ให้เก็บหนังสือก่อน ถือว่าเป็น
ต้นแบบ ของการรักการอ่าน ที่ดีมากและได้นา มา
บูรณาการในการสอนให้นักศึกษารักการอ่านครับ

จริง ๆ แล้วโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบอ่าน
หนังสือมาตั้งแต่เด็ ก ๆ จาได้ว่า ในช่วงที่เรียนใน
ระดับประถมจะรวบรวมเงินกับเพื่อน ๆ ซื้อหนังสือ
มารวมไว้ในตู้หนังสือที่ห้องเรียน แล้วก็ยืมไปอ่านที่
บ้านกัน เพราะสมัยก่อนยังไม่มีห้องสมุดโรงเรีย น
พอเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม ก็มีห้องสมุดโรงเรียน
ผมก็สนใจอ่านหนังสือมากขึ้น จะเข้าห้องสมุดทุก
วัน ยืมหนังสือกลับไปอ่านเป็นประจา และ ยังได้
ช่วยงานห้องสมุด ตลอดระยะเวลาห้าปีที่เรียน
จนกระทั่งเรียนจบ และนี่ก็ถือ เป็นแรงบันดาลใจที่
ผมเลือกเรียนสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ด้วย
เมื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ก็ยังคง
ไปห้องสมุด และยืมหนังสือกลับไปอ่านที่หอพัก
สม่าเสมอ ซึ่ง ถือ ว่า เป็นความสุขอย่างหนึ่ง ทาให้
ได้รับความรู้มากมายนอกเหนือจากในตารา ยิ่งเมื่อ
ศึกษาพระราชประวัติของพระองค์ท่านก็ทาให้เกิด
ความรู้สึกเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นล้นพ้น
ค่ะ...และจากการที่อาจารย์เป็นผู้ใฝ่รู้และได้
ทางานที่นี่มา อย่างยาว นาน อาจารย์ ได้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย ของเรา ในด้าน
ต่าง ๆ อย่างไรบ้างคะ
สาหรับ ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยของเรา สามารถแยกให้เห็นเป็น
รูปธรรมได้สัก ๔ ด้าน คือ
อย่างแรกคือด้านสถานะของมหาวิทยาลัย
กระผมโอนมารับราชการ ตั้งแต่ยังเป็น “วิทยาลัย
ครูเพชรบุรี วิ ทยาลงกรณ์” จนต่อมา ได้รับ
พระราชทานนาม เป็น “สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใน พ.ศ.
๒๕๔๖ จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น
"สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์" ใน พ.ศ. ๒๕๔๗

ด้านที่สอง ด้านหลักสูตรการเรียนการ
สอน ซึ่งแต่เดิมเมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยครู สังกัด
กรมการฝึกหัดครู และสถาบันราชภัฏ สังกัด
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรการเรียน
การสอนหน่วยงานตันสังกัด เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบ
และปรับปรุง แต่เมื่อประกาศ พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ แล้ว แต่
ละหลักสูตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรเอง ถือว่าเป็นงาน
หนัก รวมทั้งการประกันคุณภาพของหลักสูตรด้วย
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก ทาให้ได้ข้อมูลทันสมัยอยู่เสมอ สอนสนุก
กว่าเดิมมาก และมีวิธีการสอนที่หลากหลายมาก
ขึ้น
ด้านที่สาม ด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแต่เดิมมีจานวน ไม่มากนัก แต่ในปัจจุบัน ถือว่า
มากขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่า เมื่อก่อนเมื่อมีกิจกรรม
ของวิทยาลัยครู ทุกคนจะมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
แต่เมื่อเป็นสถาบันราชภัฏ และเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ต่างคนต่างมีกิจกรรมของแต่
ละหน่วยงาน ทาให้ขาดการร่วมกิจกรรมกัน
ส่วนด้านสุดท้าย คือ ด้านนักศึกษา ซึ่งแต่
เดิมแต่ละวิชาเอกมีจานวนนักศึกษามากพอสมควร
แต่ในปัจจุบันมีผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ทาให้
แต่ละสาขาวิชามีผู้เรียนไม่ครบตามจานวนที่
กาหนด บางสาขาวิชาก็ต้องงดการเรียนการสอน
ถือ เป็นงานเหนื่อยของคณาจารย์อีกงานหนึ่ง ที่
ต้องหาผู้เรียนให้ครบตามจานวนที่กาหนด
สุดท้ายนี้ค่ะ อาจารย์ อยากฝากอะไรถึง
อาจารย์และนักศึกษารุ่นใหม่ในด้านของการ
ทางานและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย
ราชภัฏแห่งนี้บ้างมั้ยคะ
ขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งนี้เป็น
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้

ประทานกาเนิดคือ “สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้า
ฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ”
ดังนั้นขอฝากคณาจารย์ทุกท่านให้รักษาไว้ ให้เป็น
มหาวิทยาลัยที่รับใช้ท้องถิ่นตลอดไป สาหรับ ตัว
อาจารย์นั้นคงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เพราะทุกท่าน
มีคุณวุฒิ ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก มีความรู้ที่
พร้อมที่จะถ่ายทอดได้รวมทั้งทุกท่านมี วัยวุฒิที่
เหมาะสมอยู่แล้ว พร้อมที่จะดูแลมหาวิทยาลัย
และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ส่วนนักศึกษารุ่นใหม่
นั้นต้องมีความเพียรพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาเล่าเรียน การก้าวให้ทันโลก ทัน
เหตุการณ์ ต้องศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา รู้จัก
ปรับตนเองให้รองรับการเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน
และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองโลก ต้องเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ให้สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขอขอบคุณครับ
...รายงานโดย : อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย

ฅ.บอกต่อ
ในรอบเดือนนี้ ฅ.บอกต่อ ขอบอกต่อกิจกรรมดี ๆ ที่น่าสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของเรานะคะ
 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
http://conference.nu.ac.th/nrc13/ และหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๙๖๘๖๔๑ email:nrc@nu.ac.th
 ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สานักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพีออยล์จากัด )มหาชน(
ได้จัดโครงการ Leadership Development Program เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาของนิสิต
นักศึกษา ในปี ๒๕๖๐ กาหนดจัด ๒ รุ่น คือ รุ่นที่ ๔๗ วันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๔๘ วันที่ ๗-๙ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ ศูนย์ธาราพาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒,๓ และเป็นผู้ทากิจกรรมของ
คณะและชมรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชรี ขาผันและคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ เบอร์
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๘๒๙๗๗, ๐๒-๖๔๘๒๙๗๘
 กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญร่วมทาบุญทอดผ้าป่า
ในครั้งนี้ โดยสามารถแจ้งยอดเงินบริจาคไปที่กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ หรือสามารถ
โอนเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ บัญชีเลขที่
๙๕๕๐๐๒๘๕๖๙ เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนไปที่ เบอร์โทรสาร ๐๒-๑๔๓๘๙๑๒
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ “International Conference on Economic and Management Innovations
(ICEMI 2017)” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ผู้ที่ประสงค์
จะเข้าร่วมนาเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์
http://www.ieti.net/ICEMI/index.html.
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนในส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสาร “วารสารภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม”โดยมีขอบเขต ด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tci-thijo.org/index.php/gshskku

