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ครูวันวาน...ครูวันนี้
โดย : พุธทรัพย์ มณีศรี
กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A.

อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10) สำ�นักงาน ก.พ.
puthsup@gmail.com

การจองที่ :
ลูกหลานจะสวยงามและน่ารักมากขึ้น
หากมีมารยาททางสังคม
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ลุงได้ไป
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 “TOGETHER
WE CAN: รวมพลั ง ปฏิ รู ป สู ่ ก ารป้ อ งกั น ที่ ยั่ ง ยื น ”
ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
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งานดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก ใน
ภาครัฐนัน้ ประกอบไปด้วยรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี
และข้าราชการน้อยใหญ่
ส่วนในภาคเอกชนก็มาร่วมในงานนี้เป็นจ�ำนวน
มาก น�ำทีมโดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันสมาคมวิชาชีพและบริษัทต่างๆ ที่เข้า
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วิทยาจารย์

ร่วมเครือข่ายกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
ที่ส�ำคัญที่สุดก็คือ มีเด็ก เยาวชน
นักเรียนและนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นก�ำลัง
ทีส่ ำ� คัญของชาติในอนาคตได้ไปร่วมงาน
และร่วมในกิจกรรมต่างๆ กันอย่างคับคัง่
เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ย นและนิ สิ ต
นักศึกษาของเราได้มีส่วนร่วมในหลายๆ
กิจกรรม เริม่ ตัง้ แต่กจิ กรรมเดินขบวนพาเหรด
จากบริ เ วณลานด้ า นหน้ า ศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลเวิลด์ไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่ง
เป็นที่จัดงานนั้น เด็กและเยาวชนของเรายังได้แสดงการ
เต้นประกอบเพลงต่อต้านการคอร์รัปชัน
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานว่าต้องการให้เกิดการปฏิรปู และบูรณาการ
ในการท�ำงาน และการมีสว่ นร่วมของภาคราชการและ
เอกชน
เพื่ อ ให้ ก ารปราบปรามและต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ให้ สั ง คมทั้ ง ภาคราชการ
และเอกชนลุกขึ้นมาปราบปรามและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันอย่างจริงจังและเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจ
ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประธานเปิดงาน ได้ยำ�้ ว่า รัฐบาลและ คสช. ได้ให้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชันและก�ำหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติ
รัฐบาลสัญญาว่าจะด�ำเนินการทุกวิถีทางเพื่อ
ขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย
งานนี้ยังมีกิจกรรมหลายอย่างที่ยังไม่ได้กล่าวถึง
เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันสังคมไทยตื่นตัว
เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชันกันมากขึ้น
ผู้ที่คิดหรือก�ำลังทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบันต้อง
คิดให้หนักสักหน่อย เพราะจะมีผลกระทบต่อตนเอง
และครอบครัวของตนอย่างแน่นอน
ลุงดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเด็กและ
เยาวชนซึ่ ง เป็ น ความหวั ง ของชาติ ใ นอนาคตได้ เข้ า
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2557 กันเป็น
จ�ำนวนมาก
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เด็ก เยาวชน นักเรียนและนิสิตนักศึกษาเหล่านี้
คงได้ ซึ ม ซั บ ถึ ง ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งปรามหรื อ
ป้องกันการคอร์รปั ชัน รวมทัง้ เป็นแนวร่วมในการต่อต้าน
คอร์รปั ชันด้วย
ในขณะที่ลุงดีใจและปลื้มใจนั้น กลับพบกับ
เหตุการณ์ทตี่ อ้ งคิดหนักรวมทัง้ ลดทอนความดีใจและ
ปลื้มใจของลุงลงไปเยอะ เมื่อนักศึกษาที่เข้ามาร่วม
งานด้วยกลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมโกงอย่างหน้าตาเฉย
ไม่รจู้ กั ผิดและไม่มมี ารยาททางสังคมแม้แต่นอ้ ย
มารยาทดั ง กล่ า วคื อ การจองโต๊ ะ หรื อ จองที่ นั่ ง
ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนต้องมีและใช้ได้ทงั้ ในและต่างประเทศ
เหตุการณ์เกิดในระหว่างช่วงเวลาหยุดพักกลางวัน
ของงาน
ฝ่ายจัดงานได้จดั ให้ผรู้ ว่ มงานได้รบั ประทานอาหาร
กลางวันด้วย เป็นการเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ทั้งนี้ ผู้จัดได้
จัดโต๊ะไว้เป็นจ�ำนวนมาก เพียงพอต่อคนทีร่ ว่ มงานทีเดียว
แต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
ลุงจึงตักอาหารมาวางไว้ที่โต๊ะว่างตัวหนึ่งซึ่งไม่มีค�ำว่า
“จองแล้ว” ไม่มีของวางจองไว้และไม่มีผู้ใดนั่งอยู่
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อยากให้ เ พื่ อ นในกลุ ่ ม ได้ นั่ ง คุ ย กั น ได้ ต าม
สบายโดยไม่มีผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมานั่งฟังด้วย
โดยลืมคิดไปถึงมารยาททางสังคมในเรื่อง
การจองที่
ทีจ่ ริงหากนักศึกษาเหล่านีต้ อ้ งการทีจ่ ะนัง่ กิน
อาหารกันพร้อมคุยกันในระหว่างกลุ่ม ก็อาจย้ายไป
นั่งโต๊ะตัวอื่นที่ว่างอยู่ก็ได้ เพราะได้กล่าวไว้ตั้งแต่
ต้นแล้วว่า มีโต๊ะอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
มารยาททางสังคมโดยเฉพาะเรือ่ งการจอง
โต๊ะหรือจองที่นั่งนี้ เป็นมารยาทพื้นฐานที่ทุกคน
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องมีทุกคน
แม้แต่คนเดียว เรียกว่าโต๊ะตัวนั้นว่างสนิท
หลั ง จากนั้น จึง ได้น�ำของหวานและผลไม้ก ลับ
มาที่โต๊ะที่วางอาหารไว้ ซึ่งในขณะนั้นมีนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง (ไม่ขอเอ่ย
ถึงชื่อสถาบัน) ประมาณ 3-4 คน นั่งอยู่ที่โต๊ะตัวนั้น
เมือ่ ลุงก�ำลังจะนัง่ นักศึกษาคนหนึง่ ก็ได้กล่าวขึน้ ว่า
ได้จองโต๊ะนี้ไว้ทั้งโต๊ะแล้ว
ท�ำเอาลุงเป็นงง แต่กไ็ ด้แจ้งให้นกั ศึกษาผูน้ นั้ ทราบ
ว่าลุงได้น�ำอาหารมาวางไว้ก่อนที่มีผู้ใดนั่งหรือจองไว้
เสียอีก หลักฐานก็เห็นชัดๆ อยู่
ก็ได้รับค�ำตอบจากนักศึกษาคนนั้นว่า ขอโทษ
ครับ พวกผมมากันเต็มโต๊ะพอดีครับ
ลุงใจเย็นมากและคิดว่าเพือ่ ให้การกินอาหารอร่อย
รวมทัง้ ไม่อยากให้เกิดปัญหาใดๆ ประกอบกับโต๊ะว่างอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก จึงไปนั่งโต๊ะถัดไปซึ่งมีคนนั่งอยู่ 2-3 คน
และได้ถามแล้วว่าไม่มีผู้ใดนั่งหรือจองไว้
ได้เล่าให้ผู้ร่วมโต๊ะใหม่ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้องคนหนึ่งก็เล่าว่า ตอนที่เข้าคิวเพื่อเข้ามาที่โต๊ะอาหาร
นัน้ นักศึกษากลุม่ นีไ้ ด้ชไี้ ปทีโ่ ต๊ะทีล่ งุ วางอาหารไว้กอ่ นแล้ว
พร้อมกับบอกกันว่าเราจองโต๊ะนี้กันนะ
ครับ เป็นวิธีการจองโต๊ะแบบใหม่เอี่ยมที่สุดใน
โลกคือการจองโดยการชี้นิ้วจอง
ที่จริงลุงทราบดีว่า เรื่องท�ำนองนี้ บิดามารดา
และครูวนั นี.้ ....ทุกคน คงจะได้สอนมารยาททางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจองทีน่ งั่ ให้แก่เด็กและเยาวชน
กันแล้วละ
แต่ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ ในกรณี นี้ ค งจะเกิ ด ขึ้ น
เพราะความรักเพื่อนเป็นประการส�ำคัญ
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ลู ก คงต้ อ งเตื อ นย�้ ำ ตนเองให้ มี คุ ณ ธรรม
พื้นฐานบางประการ เช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความ
อารีอารอบ จิตอาสา ความส�ำนึกดีต่อสาธารณะ และ
ฯลฯ
และควรจะต้องรู้ว่าอะไรควรหรืออะไรไม่ควร
ความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกจะดีมากยิ่งขึ้น และ
คงไม่มีเหตุการณ์การแย่งโต๊ะดังที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น
อย่างแน่นอน
ฝึ ก ฝนเรื่ อ งนี้ ใ ห้ เ ป็ น นิ สั ย นะลู ก นะโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง บุ ค คลที่ เ ป็ น ผู ้ สู ง วั ย ลู ก จะต้ อ งให้ เ กี ย รติ เ ป็ น
พิเศษ
นอกจากจะเป็นคนดีแล้ว ลูกจะเป็นที่รักของ
ทุกคนที่ได้พบเห็น
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