


ปัจจุบันนี้ ประเทศต่างๆ ในเอเชียก�าลังเปล่ียนแปลงการศึกษาในโรงเรียน 
ให้เป็นการศึกษาส�าหรับ "โรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21" ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ทางประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญ กล่าวได้ว่า กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลให้
รูปแบบการจดัการศกึษาในโรงเรียนแบบเดิมๆ (ตามขนบธรรมเนยีมของการศึกษาใน
ปลายศตวรรษท่ี 19) ส้ินสุดลง ลอกคราบไปสู่การศึกษาของโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 
หนงัสอืเล่มนีจ้ะน�าเสนอปรัชญา วิสัยทัศน์ และระบบกิจกรรมในการปฏิรูป “โรงเรียน 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)” ซึ่งผู้น�าการปฏิรูป 
การศึกษารุ่นก่อนได้แผ้วถางเส้นทางการปฏิรูปนี้ไว้ ตั้งแต่ช่วงเปล่ียนแปลง 
ทางประวัติศาสตร์ทางการศึกษา การปฏิรูปตามแนวทาง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” 
เป็นไปตามปรชัญาพพิฒันนยิม (Progressivism) ปรัชญาดังกล่าวมีจดุเร่ิมต้นมาจาก
โรงเรียนทดลอง (Laboratory School) ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ในช่วงปลาย 
ศตวรรษที ่19 และได้สืบทอดมาเป็นปรัชญาการศกึษาทีใ่ช้กันอย่างกว้างขวาง ทัง้ใน 
ประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายๆ ประเทศในยุโรป ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1910 เป็นต้นมา  
จนถึงปัจจุบันเกิดการหลอมรวมประสบการณ์ของการปฏิรูปโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก 
เข้าด้วยกัน (ท้ังนี้ในญี่ปุ่นเองก็มีทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติบางส่วนคล้ายคลึงกับ 
ประเทศอ่ืนๆ มาตัง้แต่ประมาณ 30 ปีก่อน) การหลอมรวมนีท้�าให้การปฏิรูปชัน้เรียน 
และ การปฏิรปูโรงเรียนในปัจจบัุน มิได้มีศูนย์กลางอยู่แค่ในญีปุ่่นเท่านัน้ แนวทางของ
โรงเรียนเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู ้ได้รับการยอมรบัว่าเป็น "แนวทางส�าคัญทีน่่าเชือ่ถือ 
ที่สุดส�าหรับการปฏิรูปโรงเรียน"  และได้รับการยอมรับจนเผยแพร่ในหลายประเทศ 
เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น 
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ในประเทศไทย แม้ว่าการน�าแนวทางการปฏิรปู "โรงเรียนเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้" 
มาใช้ให้แพร่หลายจะเกิดขึ้นช้าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ข้างต้น แต่ความล่าช้า
ดังกล่าว มิใช่เร่ืองที่ต้องหดหู่หรือหมดหวังแต่อย่างใด เม่ือปีที่แล้ว ผมเข้าร่วม
การสัมมนาเพื่อการปฏิรูป “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ่งมีตัวแทนจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยน�าเสนอผลงาน ในการสัมมนาครั้งนั้น ผู้น�าเสนอจากไทย
ได้หยิบยกผลลัพธ์การปฏิบัตทิีใ่ช้แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” อนัยอดเยีย่ม 
ของประเทศขึน้มาน�าเสนอ ผมรู้สกึประทบัใจอย่างลึกซึง้ต่อจติวญิญาณ สายเลือดใหม่ 
ของบรรดานักวิจัยทางการศึกษา อาจารย์ และครูใหญ่ไทย ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ 
จากความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศ และมีความกระตือรือร้นต่อการศึกษาของตน  
ผมคิดว่า ความคึกคักทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนยีม ประเพณทีางประวตัศิาสตร์ 
อนัลกึซึง้ รวมทัง้วัฒนธรรมท่ีงดงามของประเทศไทย ปัจจยัต่างๆ เหล่านีจ้ะเปิดโอกาส
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการปฏิรูป “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่แตกต่าง 
จากประเทศอืน่ๆ อย่างแน่นอน เนือ่งจากลกัษณะเด่นของเอเชีย คอื “ความหลากหลาย” 
ดังนั้น ผมจึงคาดหวังว่าการปฏิรูป “โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่ได้พัฒนา
และแพร่หลายในประเทศไทยจะเป็นการพัฒนาไปสู่รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต 

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลหลากหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
ภาษาเกาหลี ภาษาจีนฮกเก้ียน(ไต้หวัน) ภาษาเวียดนาม และภาษาอินโดนีเซีย  
ซึง่ได้รับความสนใจอย่างมาก ในฐานะหนงัสอืทีต้่องอ่านส�าหรับการปฏิรูป “โรงเรียนเป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้”



ในครั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ในฐานะผู้เขียนแล้ว ผมรู้สึก 
มีความสุขอย่างล้นเหลือ ส�าหรับผูท้ีใ่ห้การสนบัสนนุโอกาสในคร้ังนี ้ผมขอแสดงความรู้สกึ 
ขอบคุณจากใจถึง รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวิริยะ ผลโภค กรรมการและท่ีปรึกษา บริษัท ปิโก 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) และ ดร.นภิาพร กุลสมบูรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านการศกึษา 
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) ท่ีได้พยายามอย่างสุดความสามารถ
ท่ีจะท�าให้แนวทางปฏิรูป "โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้" นี้ให้แพร่หลาย 
ในประเทศไทย รวมทัง้คุณทาคาฮาชิ ริเอะ ผูป้ระสานงานชาวญีปุ่่น ทีช่่วยประสานงาน 
ทุกอย่างระหว่างผมกับบุคลากรต่างๆ ในประเทศไทย สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณ  
คุณกุลกัลยา ภู่สิงห์ ผู ้ ท่ีรับภาระอันยากล�าบากในการแปลหนังสือเล่มนี้จาก 
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับความสนใจจากผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นความสนใจ 
จากครูเพยีงท่านเดียวหรือจากครูหลายท่าน จนน�าไปสูก่ารสร้าง “ชมุชนแห่งการเรียนรู”้ 
ในห้องเรียน ตลอดจนไม่ว่าจะเกิดผลแก่โรงเรียนเพยีงแห่งเดียว หรือโรงเรียนจ�านวนมาก 
ก็ตาม ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนเติบโตข้ึน 
ในฐานะผู ้เชี่ยวชาญ และรับประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิทางการศึกษา 
อย่างมีคณุภาพทดัเทยีมกนั จากการด�าเนนิรอยตามแนวทางปฏิรูป "โรงเรียนเป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้" นี้
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8  การปฏิรูปโรงเรียน

บทนำา การเริ่มต้นการปฏิรูปที่เพิ่มสูงขึ้น

การปฏิรูปโรงเรยีนท่ีสนบัสนนุแนวความคิดของชุมชนแหง่การเรียนรู ้(Learning 
Community) ก�าลังแพร่หลายออกไป เมื่อมองย้อนกลับไป ตัวผมนั้นได้เริ่มเรียกร้อง
ให้มีการน�าทฤษฎีมาปฏิบัติจริงในการปฏิรูปโรงเรียนเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่ทว่า กว่าที ่
แนวความคิดในการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้จริง และมีการน�าทฤษฎีมาปฏิบัติจริงใน 
ทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่บางส่วน จนประสบผลส�าเร็จในการแพร่หลายอย่างถล่มทลาย 
คือ เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้วนี่เอง

แนวความคิดนี้ได้เริ่มน�ามาใช้ปฏิบัติใช้จริงเมื่อปี ค.ศ. 1995 ที่โรงเรียนประถม 
โอจยิะ เมืองโอจยิะ จงัหวดันงีาตะ และย้ายไปท่ีโรงเรียนมัธยมตน้มินามิ เมืองนางาโอกะ 
เม่ือปี ค.ศ. 1997 ทั้งสองโรงเรียนได้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบ (Model) และ 
ในปี ค.ศ. 1998 ทางคณะกรรมการการศึกษาของเมืองจิงาซากิ จังหวัดคานากาวะ  
ได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมฮามาโนะโกให้เป็นโรงเรียนน�าร่อง (Pilot School) แห่งแรก 
ของ “ชมุชนแหง่การเรียนรู้ (Learning Community)” ในปี ค.ศ. 2001 โรงเรียนมัธยมตน้ 
กักคุโย เมืองฟูจิ จังหวัดชิซึโอกะ กลายเป็นโรงเรียนน�าร่อง (Pilot School) ระดับ 
โรงเรียนมัธยมต้น หลังจากปี ค.ศ. 2005 โรงเรียนมัธยมปลายยาสึนิชิ จังหวัด 
ฮิโรชิมะ โรงเรียนมัธยมสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว โรงเรียน 
มัธยมปลายนุมาซึโจโฮคุ จังหวัดชิซึโอกะ เป็นต้น ก็ได้กลายเป็นโรงเรียนน�าร่อง  
(Pilot School) ของโรงเรียนมัธยมปลาย หลังจากน้ัน ท่ัวทุกพ้ืนท่ีในประเทศก็มีการก่อต้ัง 
โรงเรียนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันปี ค.ศ. 2012 โรงเรียนประถม 
ท่ีก�าลงัทา้ทายในการปฏิรูปโรงเรียนใหเ้ป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้มีประมาณ 1,500 โรง 
โรงเรยีนมัธยมตน้มีประมาณ 2,000 โรง และโรงเรียนมัธยมปลายมีประมาณ 300 โรง 
ซึ่งโรงเรียนน�าร่องประมาณ 300 โรง ได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปและ
การสร้างเครือข่าย (Network)

หลังจากปี ค.ศ. 2000 การปฏิรูปโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แพร่
หลายในต่างประเทศด้วยเช่นกัน หากอ้างอิงจากงานเขียนและวิทยานิพนธ์ของผม
แล้ว เกาหลใีต ้เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกาได้เร่ิมตน้ปฏิรูปก่อน จากนัน้จงึขยายตอ่ไป 
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ยังจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และไต้หวัน เป็นต้น การแพร่หลายใน
แต่ละประเทศที่กล่าวมา เป็นลักษณะเดียวกับประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ การแพร่หลาย 
แบบถล่มทลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเอเชีย เป็นท่ีรู้กันดีว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีการแผ่ขยาย 
รากฐานในการปฏิรูปโรงเรียนได้อย่างทรงพลังและดูมีแววที่สุด

เหตุใด บรรดาครูและผู้บริหารในด้านการบริหารการศึกษาจึงให้การสนับสนุน
และให้ความเชื่อถือในการปฏิรูปโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
และท�าการสร้างเครือขา่ยออกมาอย่างกว้างขวาง เดิมทแีล้ว การปฏิรูปโรงเรียนใหเ้ป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้คืออะไรกันแน่ เราก�าลังมีการปฏิรูปอะไรอยู่และด้วยวิธีการ
อย่างไร นอกจากนี้ การจะเริ่มต้นปฏิรูปและผลักดันให้ทุกอย่างคืบหน้านั้นจะต้องม ี
การปฏิวัติและเปล่ียนแปลงอย่างไร จากค�าถามที่กล่าวมาเหล่านี้ คิดว่าหนังสือ 
เล่มเล็กฉบับน้ีจะสามารถช่วยให้ค�าตอบแก่ทุกท่านได้ในแบบสรุปย่อเท่าท่ีจะเป็นไปได้

ในการศึกษาอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับแนวความคิดของการปฏิรูปโรงเรียนให้เป็น 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการน�าทฤษฎีไปปฏิบัติจริงนั้น ท่านจะได้รู้ถึงภูมิหลัง 
ทางสงัคมและประวตัศิาสตร์ของการปฏิรูปโรงเรียนในยุคปัจจบัุน และทราบวา่บรรดา 
เด็กๆ (ในบทแปลจะใช้ค�านี้แทนความหมายของค�าว่า “นักเรียน”) บรรดาครูและ
บรรดาผู้ปกครองก�าลังมองหาอะไร ก�าลังคาดหวังโรงเรียนแบบใด และต้องการจะ
เปลี่ยนโฉมหน้าของหน้าท่ีและสถานท่ีที่เรียกว่า “โรงเรียน” ให้ออกมาเป็นรูปแบบ
ใด ในขณะเดียวกัน ท่านจะได้ทราบว่าปัญหาของโรงเรียนในปัจจุบันอยู่ที่ไหน และ
ความเป็นไปได้ของการปฏิรูปเป็นมาอย่างไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือเบื้องต้น
ในการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันก็จะเป็นคู่มือ
ในการออกแบบอนาคตของสังคมปัจจุบันกับการศึกษาในโรงเรียนอีกด้วย

การปฏิรปูโรงเรยีนใหเ้ป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้นัน้ ไม่ใชท่ัง้ “รปูแบบ” และ “ใบสัง่ยา 
จากแพทย์” โรงเรียนที่น�าการปฏิรูปโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ 
ในลักษณะของ “รูปแบบ” หรือ “ใบสั่งยาจากแพทย์” ยังไม่มีตัวอย่างที่ประสบ 
ความส�าเร็จเลย ในชว่ง 15 ปีทีผ่า่นมานี ้ตวัอยา่งท่ีลม้เหลวในการปฏิรูปนัน้แม้จะเกดิข้ึน 
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น้อยมากแต่ก็มีอยู่จริง ซึ่งตัวอย่างความล้มเหลวดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียน 
ทีน่�า “รูปแบบ” และ “ใบสัง่ยาจากแพทย”์ มาใช้ทัง้สิน้ ดังนัน้ นีจ่งึเป็นขอ้พสิจูนใ์นสิง่ท่ี 
กล่าวมาได้เป็นอย่างดี 

การปฏิรูปโรงเรียนนั้น เป็นงานที่ยากล�าบากเกินกว่าท่ีบุคคลทั่วไปและครู 
จะนึกถึง เนื่องจากโรงเรียนเป็นแบบที่ย่อส่วนของสังคมและวัฒนธรรม แต่ภายใน
โรงเรียนนั้นผู้คนคงไม่สามารถถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนกับยูโทเปียได้  
ย่ิงไปกว่านั้น ความคาดหวังที่มีต่อบุคลากรในโรงเรียนก็มีหลากหลาย ซึ่งเราคง 
ไม่สามารถท�าให้ทุกคนเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ตรงกันเหมือนทฤษฎีความกลมกลืน
ล่วงหน้า (Pre-Established Harmony)1 นอกจากนี้ ครูในโรงเรียน เด็กๆ (นักเรียน) 
และผู้ปกครองแทบท้ังหมด จนถึงตอนนี้ก็ได้สัมผัสกับประสบการณ์ของความ 
ไม่เชือ่ใจและความท้อแทใ้จมานบัครัง้ไม่ถว้น ดังนัน้ แม้จะเป็นการน�าเสนอความเหน็
หรือนโยบายของการปฏิรูปที่ดูมีความหวังเพียงใดก็ตาม การที่จะได้รับความเชื่อใจ
และมีการน�าทฤษฎีไปปฏิบัติจริงนั้น จ�าเป็นจะต้องฟื้นความเชื่อใจและไขข้อสงสัย 
ที่เกิดขึ้นมากมายนั้นให้ได้เสียก่อน

ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิรูปโรงเรียนต้องเริ่มจากภายในเท่านั้น นับตั้งแต่สมัยเมย์จ ิ
ช่วงปี ค.ศ. 1868-1912 การปฏิรูปการศึกษาจ�านวนมากได้รับการผลักดันมาจาก
อ�านาจของภาครัฐ โดยใช้วิธี Top-Down (วิธีการส่ังการจากผู้มีอ�านาจที่สุดลงมา) 
แต่ว่า โรงเรียนเคยพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนจากการปฏิรูปด้วยวิธีการสั่งการจาก 
ภาครัฐลงมาคอื ผลลัพธจ์ากการปฏิรูปท่ีเป็นการสัง่การจากภาครัฐลงมานัน้ ปัจจบัุน
เองน่าจะยังคงหลงเหลืออยู่ภายในโรงเรียน

การปฏิรูปโรงเรียนไม่อนุญาตให้มีความล้มเหลวเกิดขึ้น เพราะความล้มเหลว
ของการปฏิรูป จะท�าให้ท้ังเด็กๆ ครู และผู้ปกครองต่างหลงเหลือบาดแผลอยู่ในใจ  
จนท�าให้เกิดความรู้สึกแบบความสงสัยอย่างยิ่งยวด (Nihilism) ความเยาะเย้ย

1 ทฤษฏีของ Leibniz กล่าวคือ กายกับจิตทำาหน้าที่ของตนอย่างอิสระ สิ่งที่ปรากฏเป็นปฏิกิริยา 
ต่อกันระหว่างกายกับจิตนั้น คือส่ิงที่ถูกทำาให้เป็นสาเหตุโดยการกลมกลืนล่วงหน้า เพียงแต่ถ้าเรารู้ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นก่อน เราก็สามารถรู้สิ่งที่จิตเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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ถากถาง (Cynicism) และความโกรธแค้นเกลียดชัง (Ressentiment) ต่อการศึกษา 
ดังนัน้แล้ว การปฏิรูปโรงเรียนจงึจะตอ้งกระท�าด้วยความรอบคอบและละเอยีดถ่ีถ้วน 
ทวา่ ในเวลาเดียวกันนัน้ หากพวกเราไม่รู้จกัเรียนรู้ความผดิพลาดจากประสบการณ์
ท่ีเคยล้มเหลวมามากมายแล้ว การปฏิรูปก็ไม่มีทางจะส�าเร็จได้เชน่เดียวกัน สรุปได้วา่ 
แผนงานของคนที่สั่งสมประสบการณ์ที่ล้มเหลวจากการปฏิรูปเท่านั้นจึงจะมีโอกาส
ประสบความส�าเร็จในการปฏิรูปโรงเรียน

โดยส่วนตวัแลว้ ผมได้เริม่ตน้ทา้ทายในการปฏิรปูมาตัง้แต ่32 ปีก่อน แตใ่นชว่งแรก 
ต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องมามากกว่าสิบปี จ�านวนโรงเรียน 
ที่ล้มเหลวมีมากกว่า 1,000 โรง แน่นอนว่า การปฏิรูปชั้นเรียน การปฏิรูปการเรียนรู้  
การปฏริปูหลักสูตร การปฏริปูการฝึกสอนในโรงเรยีน การพัฒนาปรบัปรงุความเปน็
ผูน้�า (Leadership) ของครใูหญ ่รวมท้ังการตดิตอ่ร่วมมือกับทอ้งถิน่ ฯลฯ การจดัการ
แก้ปัญหาแต่ละอย่างนั้นได้รับการปฏิรูปและการพัฒนาปรับปรุงเป็นบางส่วนแล้ว  
แตถ่า้ หากคิดจะปฏิรูปโรงเรียนทัง้หมดโดยรวมเลยนัน้ จ�าเป็นจะตอ้งยอมรับด้วยวา่
จะมีความล้มเหลวเกิดขึ้น เพราะการปฏิรูปบางส่วนที่ดูเล็กน้อยก็ยังใช้เวลาหลายปี 
จนดเูหมือนก�าลงัย้อนกลับมาสูจ่ดุเดิม ไม่วา่จะมองอย่างไรคงตอ้งเหน็พอ้งวา่ การใช้
แค่เพียงก�าลังที่มีคงไม่สามารถจะปฏิรูปโรงเรียนทั้งหมดอย่างต่อเนื่องได้

จากการท่ีผมได้สัง่สมความล้มเหลวผิดพลาดมาจากโรงเรียนมากกวา่ 1,000 โรง 
ในปัจจบัุน ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนท่ียากล�าบากขนาดไหน ผมก็สามารถออกแบบระบบ
ระเบียบท่ีจะน�าไปสู่การปฏิรปูทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้ การปฏิรูปโรงเรียนนัน้ ส�าหรับ
คนที่เชื่อมั่นว่า “เป็นไปได้” จะไม่มีทางท�าส�าเร็จ โดยมากแล้ว กลับเป็นว่าต้องเป็น 
ผูท้ีรู้่จริงวา่การปฏิรูปนัน้ “เป็นไปไม่ได้” ตา่งหาก จงึจะสามารถประสบความส�าเร็จได้ 
การทราบว่าการปฏิรูปโรงเรียนเป็นงานที่ยากล�าบากเพียงใด ถือเป็นก้าวแรกของ
การปฏิรูป ซึง่การปฏิรูปโรงเรียนใหเ้ป็นชุมชนแหง่การเรียนรู้กไ็ม่ใชข่อ้ยกเวน้เชน่กนั
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