
 
 

โล่งใจเครื่องบิน 737-800 ตกที่อิหร่านเพราะถูกจรวดยงิ 
ผมมีความสนใจความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) เรื่อง เครื่องบินมาก่อนแล้วเพราะข้ึน

เครื่องบินบ่อย 
วันนี้อยากพูดถึงเรื่องเครื่องบินที่ตกโดยถูกยิงโดยจรวดจากฐานทัพของอิหร่าน 
ได้ข่าวตกใจมากเพราะ 737-800 เป็นเครื่องบินที่ผมใช้บินตลอดเวลาในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมา

เพราะผมเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆ เพ่ือประชุมหรือจัดหลักสูตรฯ ดีใจเครื่องบินที่ผมนั่ง 737-
800 ไม่ใช่ 737 Max ที่ตกที่อินโดฯและเอธิโอเปีย 

ผมขอเช่ือมั่นว่า 737-800 เป็นเครื่องบินที่เชื่อถือได้ปลอดภัย ปัจจุบัน 737 ไม่ใช่ Max มี
บินอยู่หลายพันลํา เมื่อได้ยินข่าววา่ตก ขณะที่บินข้ึนไปจากสนามบิน ในเตหะรานตกใจมาก 
เพราะผมคนศึกษาสนใจเรื่องอุบัติเหตุทางเครื่องบินอยู่แล้ว ทํานองเดียวกับที่สนใจเรื่องกีฬาหรือ
การเมือง 

ในที่สุดรัฐบาลอิหร่านยอมรับเพราะยอมจํานนต่อหลักฐานต่างๆ ทําให้ผมสบายใจข้ึน ผม
จึงเลยมีความมั่นใจจะบิน 737-800 ต่อไปว่ายังเป็นเครื่องบินที่มีประวัติความปลอดภัยสูง 

เรื่องที่นา่สนใจ รัฐบาลอิหร่านทําผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัย น่าจะรู้ว่าเครือ่งบิน 737-800 
ไม่ใช่เป็นเครือ่งบินรบ แต่ช่วงแรกวา่มาจากจรวดทีย่ิง อาจจะเป็นเพราะความตึงเครียด ฝ่ายทหาร
ของอิหร่านกลัวว่าจะมีการโจมตีทางอากาศจากสหรัฐฯ ซ่ึงการท่ีวิเคราะห์ผิดพลาดก็เป็นส่ิงที่ไม่
น่าจะเกิดข้ึน 

เครื่องบินโดยสารของยูเครน ที่มีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม 176 คน ประสบ
อุบัติเหตุตกหลังจากทะยานออกจากท่าอากาศยานเมห์ราบัด ในกรุงเตหะรานของอิหร่าน 

ผมได้ทราบมาว่ารัฐบาลอิหร่านจะแบ่งระบบทหารในป้องกันของประเทศเป็น 2 ชุด 
ชุดแรก เป็นทหารที่มีคุณภาพสูง ใช้ชื่อว่า Islamic Revolutionary Guard Corps “IRGC” 
(กองทัพผู้พิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม) ต้ังข้ึนเพ่ือรักษาเอกราชของอิหร่านต้ังแต่ผู้นําเบ็ดเสร็จยุค 
Ayatollah Ruhollah Khomeini ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีพลังมหาศาลข้ึนตรงกับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะ
ประธานาธิบดีของอิหร่าน 

ส่วนนายพลกาซิม สุไลมานี ที่ถูกฆ่าเป็นบัญชาการของ Islamic Revolutionary Guard 
Corps (IRGC) อีกชุดก็เป็นระบบทหารปกติ 
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บัดนี้รัฐบาลอิหร่านออกมายอมรับแล้วว่า ฝ่ายทหาร (IRGC) ทําความผิดอย่างมหาศาล ยิง
เครื่องบินตกมีการสอบสวนอย่างเปิดเผยนําผู้รับผิดชอบมาลงโทษ ขณะเดียวกันประชาชนใน
อิหร่านก็ออกมาต่อต้านความผิดพลาดของอิหร่านซ่ึงทําให้โลกประณามอิหร่านอย่างหนัก 

มีหลายประเด็นที่น่าพิจารณา แต่การประเมินผลก็คือปัญหาเครื่องบินตกมีหลายสาเหตุ 
เรื่อง 737 Max เป็นปัญหาความไม่รอบคอบของ บริษัท Boeingไม่ใช่ความผิดของนักบิน แต่เป็น
บริษัท Boeing ที่ความรีบร้อนท่ีจะทํากําไรเพราะมีความต้องการ 737 มากก็เลยใช้ระบบ 737 
Max เพ่ือจะสู้กับ air bus 320 หวังว่าจะมีระบบซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า แต่ไม่รอบคอบ ไม่ได้ดูแลความ
ปลอดภัย ทําให้บริษัท Boeing และฝ่ายควบคุม FAA (Federal AviationAdministration) เส่ือม
เสียมากเพราะไม่เคยปล่อยให้เครื่องบินที่ไม่ปลอดภัยออกมาบิน ทําให้คนในโลกไม่ศรัทธา (Trust) 
บริษัท Boeing ในความปลอดภัย กว่าจะดึงความศรัทธา Trust กลับมาคงจะหลายปี ขณะนี้ก็
ปลด CEO คนเดิมไปแล้ว มี CEO คนใหม่จะสร้างศรัทธากลับมาได้หรือไม่? 

ถ้าสาเหตุของการตกของ 737-800 ที่อิหร่านมาจากปัญหาของเคร่ืองยนต์ไม่ใช่โดนจรวด 
จะทําให้โลกคงปั่นป่วนมากกว่านี้ เพราะ 737-800มีเป็นพันๆ ลําที่ยังบินที่ได้รับการยอมรับและ
จําเป็นมากเพราะเป็นเครื่องบินท่ีมีความปลอดภัยสูงบินในระยะ 4-5 ชั่วโมงได้ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้โดยสารทั่วโลก 

สัปดาห์นี้ผมนําเรื่องการศึกษามาฝาก การศึกษาไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองหรือข้าราชการ
กระทรวงศึกษาฯเท่านั้น เป็นปัญหาท่ีหมักหมมมาเป็นเวลานาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือประชาชน
ทั่วๆ ไปธรรมดาอย่างผมและผู้อ่านก็น่าจะมีโอกาสช่วยการศึกษาได้บ้าง ศิษย์เก่าทุกๆ โรงเรียนเก่า 

ขอกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่ไปทํางานให้โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 
ที่สระบุรี 

ผมขอชมเชยนักการเมือง 2 คน ในการอภิปรายงบประมาณครั้งนี้ 
- นายกรณ์ จาติกวณิช 
- นายกนก วงษ์ตระหง่าน 
ซ่ึงเป็นนักการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์พูดเรื่องการศึกษาได้ดีมากโดยเฉพาะคุณกรณ์

เน้นเรื่อง English for all เป็นที่คุณกรณ์สนใจอยู่แล้ว ปัญหาของเด็กไทยคือเรียนภาษาอังกฤษไม่
ได้ผล ทําให้การทํางานในอนาคตของเด็กไทยเสียเปรียบชาติอ่ืนๆ ซ่ึงผมคิดว่าแนวทางของคุณกรณ์
น่าจะเป็นประโยชน์เพราะได้ทดลองมา ข่าวล่าสุดคุณกรณ์ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ผม
จะทํางานด้านการศึกษาของผมและวันหน่ึงทีมของผมกับทีมคุณกรณ์อาจจะทํางานร่วมกัน เราจะ
ทําให้ผนึกกําลังคนท่ีสนใจการศึกษามาร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีพลังช่วยการศึกษาไทยได้จริงๆ 



ส่วนคุณกนก วงษ์ตระหง่าน อธิบายเรื่องคุณภาพการศึกษาท่ีอ่อนแอ เพราะหน่วยงานของ
กระทรวงศึกษาฯ 3 แห่ง คือ คุรุสภา, สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.), สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)ไม่ทํางานประสานกัน ผมนับถือคุณกนกมากในความมุ่งมั่นในการศึกษา 

ขอเสริมว่า ผมและทีมเทพศิรินทร์ เคยจัดเทพศิรินทร์ ASEAN มา2 ครั้ง ใช้ภาษาอังกฤษ
ตลอดหลักสูตรฯ ผมขอให้ทีมนักเรียนเก่าของผมฝึกเด็กเทพศิรินทร์แค่ 3 เดือน นักเรียนท่ีเข้า 
Camp Asean ซ่ึงใช้ภาษาอังกฤษทําหน้าที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี เพราะเป็นการประชุม
นานาชาติ เรื่องนี้เป็นความสําเร็จในจุดเล็กๆ แต่พิสูจน์ว่าเขาทําสําเร็จ ในการฝึกและคัดเลือก
นักเรียนเทพศิรินทร์ที่สนใจภาษาอังกฤษ 

น่าเสียดายคนท่ีดูแลงบท้ังหมดคือรัฐมนตรีกับข้าราชการประจํา คงจะต้องรอว่านโยบาย
ของท่านเป็นอย่างไร ที่น่าเป็นห่วงคือข้าราชการประจํา ที่ขาดธรรมาภิบาลและใช้งบประมาณโดย
ไม่เน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาและท่ีน่ากลัวคือข้าราชการอยู่นาน งบมากและขาดธรรมาภิบาล ผม
ทราบว่าบ๊ิกตู่สนใจเรื่องการศึกษามาก ท่านคงอยากเห็นการศึกษาของเราดีข้ึน คําถามคือจะทํา
อย่างไร? 

ผมภูมิใจมาก ได้ทํางานในฐานะได้รับเลือกเป็นมนตรีของเทพศิรินทร์ต้ังใจจะทํางานร่วมกับ
ทีมนักเรียนเก่าเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียนเทพฯทั้ง 10 แห่ง 

ในอดีตเคยทํามาแล้วเกือบ 20 ปี ปัจจุบันก็ทําต่อ เรียกว่า Knowledge Camping ของ
เทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง เน้นให้นักเรียนคิดและมองโลกให้กว้างข้ึนใช้เวลา 4 วัน ที่ทําไปแล้วเกือบ 
20 ครั้ง ได้ผลดี 

ล่าสุดมีเวลา แค่ 1 วันต่อ 1 โรงเรียน ที่น่าสนใจเข้มข้นในการต่อยอด ผมเชิญ 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้ปกครอง อาจารย์ และนักเรียนท่ีเทพฯพุแคมาร่วมประมาณ 100 คน 

มี ผอ.เทพศิรินทร์พุแค นายธนาพล จีรเดชภัทร์ เป็นคนรุ่นใหม่และทีมงานของท่าน นั่งฟัง
และร่วมแสดงความเห็นตลอดเวลา 

ช่วงบ่ายเน้นการ Coach and Mentoring (การฝึกและให้คําปรึกษา) เห็นว่าถ้าสร้าง
บรรยากาศท่ีดี ทั้ง 3 ฝ่ายจะทํางานร่วมกัน 2 เรื่อง 

1. ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ครู ผู้ปกครองและนักเรียน วิตกเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ
คุณธรรมจริยธรรม วิตกกังวลเด็กว่ามีเทคโนโลยีมาก ถ้านํามาใช้ในทางท่ีไม่ดี ขาดศีลธรรม ถ้า
เทคโนโลยีทันสมัย แต่ถูกใช้ในทางผิดๆ และเด็กคิดไม่เป็นก็จะสร้างปัญหาทุกๆ คนท้ัง 3 ฝ่าย จะ



กลายเป็นปัญหาใหญ่ว่าโลกของเทคโนโลยีไปไกล แต่โลกของศีลธรรมไม่มี เป็นภัยจากเทคโนโลยี
สร้างปัญหาด้านลบมากกว่าบวก 

2. แต่ที่เด่นมากๆ อีกเรื่องการปรับ Mindset จาก Fixed มาเป็น Growth ของ 3 ฝ่าย ครู
, นักเรียน, ผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองต้องไม่แนะนําให้ลูกเรียนสาขาวิชาที่ลูกไม่สนใจ ต้องปรับ 
Mindset ให้ลูกหลานทําในส่ิงท่ีสนใจมากกว่าที่ผู้ปกครองสนใจ ระดับอาจารย์ก็ต้องปรับหลักสูตร 
(สาระ) ให้มีการทํางานร่วมกัน เช่น ถ้าเรียนวิชาวิทย์ คณิต ก็สนใจภาษาต่างประเทศด้วย 
นอกจากภาษาอังกฤษแล้วต้องมีภาษาจีนด้วย เช่น ขณะนี้นายสัตวแพทย์กิจ สุนทร ซ่ึงมีทุนให้เด็ก
เทพศิรินทร์ไปเรียนวิศวะที่จีน แต่นักเรียนเทพศิรินทร์ที่เก่งคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มี
ความรู้ภาษาจีนพอ ควรเรียนภาษายุคใหม่ต้องเรียนร่วมกันไม่ควรแยกระหว่างวิทย์กับศิลป์ ใน
อดีตคนเก่งทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่สนใจภาษา เช่น ภาษาจีน หรือยุคใหม่คนเรียน
วิทยาศาสตร์ต้องเพ่ิมวิชาศิลปะด้วย 

เรื่องปรับ Mindset จึงเป็นเรื่องใหญ่ คนเก่งต้องระวังอย่าคิดว่าตนเองเป็นเลิศ จะทําให้คน
เหล่านี้เหลิง ทั้งครู, ผู้ปกครอง และนักเรียนต้องปรับ Mindset พร้อมๆ กัน ใครก็ตามที่คิดว่าฉัน
ไม่เก่ง ทําไม่ได้ต้องปรับว่าฉันสามารถปรับตัวได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากครูและผู้ปกครอง 
โดยเฉพาะดูแลนักเรียนท่ีมีค่านิยมว่าไม่เก่ง ขาดแรงจูงใจจากครู 

ข้อสรุปในวันท่ี 12 มกราคม 2563 ที่เทพศิรินทร์พุแค คือ นักเรียน,ครู, ผู้ปกครอง และ
ผู้บริหาร ต้องปรับจาก Fixed Mindset (วิธีคิดแบบตายตัว) เป็น Growth Mindset ปรับหลักคิด
สร้างสรรค์หรือพัฒนาให้ได้ 

ภูมิใจที่มีส่วนเล็กๆ ร่วมมือกับทีมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์รุ่นน้อง อาจารย์กฤช สินอุดม, 
นายสัตวแพทย์ กิจ สุนทร, ผศ.พงษ์ศักด์ิ กรรณล้วน ซ่ึงทีมเทพศิรินทร์ชุดนี้ร่วมงานกันมากว่า 20 
ปี มีประสบการณ์มากมายเปิดโลกทัศน์ได้มาก เสริมงานกับผมซึ่งเป็นรุ่นพ่ี โปรดติดตามผลงาน
ของเราทุกๆ เดือน 

จีระ หงส์ลดารมภ์ 
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