บทบรรณาธิการ
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกวันหนึ่ง
เนือ่ งด้วยพระราชพิธถี วาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เหล่าพสกนิกร
ทั่วไทย รวมทั้งชาวไทยในต่างประเทศทั่วโลก ต่างน้อมใจร่วมพิธีถวายความอาลัย
อย่างสุดแสนอาลัยยิง่ ถวายแด่พระผูเ้ สด็จสูฟ่ า้ เสวยสวรรค์ ในนามวารสารวิทยาจารย์
ขอแสดงความอาลัยและความจงรักภักดี น้อมส่งเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 สูส่ วรรคาลัย
เดือนตุลาคม เป็นเดือนที่มีความสำาคัญแก่ครูอีกหนึ่งวัน คือ วันที่ 5
ตุลาคม เป็นวันครูโลก เป็นวันที่ให้เราได้นึกถึงและให้ความสำาคัญกับบุคลากร
ทางการศึกษาทั่วโลก เพื่อประกาศยกย่องครูให้เป็นบุคคลสำาคัญที่ขับเคลื่อน
การศึกษาและผลิตบุคลากรที่ดี และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า อีกทัง้ เพือ่ ให้ครูทวั่ โลกได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนทีม่ ตี อ่
สังคม ตลอดจนเพือ่ ปลูกฝังจิตสำานึกทีด่ ใี นการช่วยเหลือมนุษย์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มีเกียรติ
สูงยิง่ รางวัลหนึง่ เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และเชิดชูเกียรติครูดเี ด่นของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต
จำานวน 11 ประเทศ อันเป็นบุคคลสำาคัญผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์
ซึ่งกองบรรณาธิการได้จัดทำาเป็นสกู๊ปพิเศษของฉบับนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึง
ความเป็นมาและรู้จักกับครูที่ได้รับรางวัล ในปี 2560 กันครับ
ในท้ายนี้จึงอยากฝากถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกัน
ตั้งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณ
แห่งความเป็นครู ให้สมกับที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงและได้รับการยกย่องจากสังคม
มาโดยตลอดนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ทุกท่านที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันนี้ครับ
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 2 ปี 2560
เพราะครูคุณภาพ สร้างคนคุณภาพ
สกู๊ปพิเศษ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลนานาชาติ
ที่มีเกียรติสูงยิ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเชิดชูเกียรติครูดเี ด่นในระดับการศึกษาขัน
้ พืน
้ ฐานของกลุม
่ ประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต

เมื่อปีพุทธศักราช 2548 อันเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 50 พรรษา หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนตลอดจนองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 1 เนือ่ งในโอกาสวันครูโลก
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ได้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดยได้พระราชทานพระราชดำาริ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนไทย รวมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยพระราชดำาริว่า การศึกษาเป็นสื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีงามและยั่งยืน
ระหว่างชนทุกชาติ ทุกภาษา ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุข ทรงปฏิบัติพระองค์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งในฐานะครู ผู้บริหารการศึกษา และนักพัฒนาการศึกษา
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ต่อมา ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสวันครูโลก
เมือ่ วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควร
จัดให้มีการมอบรางวัล Princess Maha Chakri Award เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาด้านการศึกษาของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพือ่ เป็นการยกย่องครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ปู การ
ต่อวงการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าของวิชาชีพครูในฐานะวิชาชีพขั้นสูง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ชื่อรางวัลว่า “Princess Maha Chakri
Award” เป็นรางวัลนานาชาติ และทรงพิจารณาเห็นตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเสนอ กล่าวคือ ให้จดั ตัง้ กองทุนของ
รางวัล โดยให้ครุ สุ ภาเป็นหน่วยงานของกองทุนและมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก องค์การ
คุรสุ ภา สมาคมทางการศึกษา รวมทัง้ ผูท้ รงคุณวุฒเิ ป็นผูด้ แู ล รวมทัง้ ดำาเนินการสรรหาผูเ้ หมาะสม เพือ่ รับพระราชทาน
รางวัลในวันครูโลก ซึ่งการจะเริ่มตั้งแต่วันครูโลก ปี 2007 เป็นต้นไป หรือจนกว่ากองทุนจะพร้อม
กองทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทุนประเดิม จำานวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
ประกอบด้วยเงินที่สำางานเลขาธิการคุรุสภาได้อนุมัติเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำานวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทูลเกล้าฯ ถวายเงินจาก
การเป็นเจ้าภาพฝ่ายวิชาการในการจัดงานวันครูโลก ครัง้ ที่ 2 สมทบอีกจำานวน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้านบาทถ้วน)
โดยเงินจำานวน 11,000,000 บาท ดังกล่าว ได้นาำ ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้จดั ตัง้ มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เพื่อนำาเนินงานเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยให้สำานักงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่ที่คุรุสภา และให้มูลนิธิฯ
ดำาเนินงาน นอกจากนี้ให้โอนทุนประเดิมจากกองทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นทุนประเดิมของมูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
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ผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นครูทมี่ คี ณ
ุ สมบัตดิ เี ด่นเป็นทีป่ ระจักษ์ เป็นผูท้ มุ่ เทและ
อุทศิ ตนเพือ่ ศิษย์ และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะทีแ่ สดงถึงความเป็นครูมอื อาชีพ ได้แก่ การเป็นผูส้ ร้างการเปลีย่ นแปลงแก่ชวี ติ
ของศิษย์ และการเป็นผูม้ คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษา ดังพระราชวินจิ ฉัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ความว่า “ให้รางวัลนี้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีไ่ ด้ทมุ่ เทปฏิบตั งิ านและมีผลงานดีเด่น อันก่อเกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษา
และการพัฒนาคนในประเทศ ตลอดระยะเวลาการทำางาน”
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การพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะมีขึ้นทุก 2 ปี ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รบั พระราชทานเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเหรียญทอง
เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่เกียรติคุณ ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ประจำาพระองค์ จัดทำาเป็นเหรียญและเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าวด้วย
พิธพี ระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครัง้ แรก จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 โดยจัดร่วมกับ
การประชุมสภาครูอาเซียน ครัง้ ที่ 31 เนือ่ งในโอกาสวันครูโลก และเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สำาหรับประเทศไทย นอกจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแล้ว เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่ครูดี
เด่นที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกและกลั่นกรองในระดับต่าง ๆ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรีจงึ เห็นสมควรให้มรี างวัลสำาหรับครูไทยรองจากรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีอกี 3 รางวัล ดังนัน้ ประเทศไทย
จึงมีรางวัลรวมทั้งสิ้น 4 รางวัล คือ
1. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำานวน 1 รางวัล ซึ่งเป็น 1 ใน 11 รางวัลของครูในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้รบั พระราชทานเงินรางวัล 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมเหรียญทอง
เข็มเชิดชูเกียรติทองคำาพระราชทานและโล่เกียรติคุณ
2. รางวัลที่มูลนิธิจัดมอบ โดยพระราชานุญาตอีก 3 รางวัล ได้แก่
2.1 รางวัลคุณากร* คือ “ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็นครูอุทิศตนพัฒนา
ชีวิตศิษย์ เจริญสู่ความส�าเร็จตลอดมา” มีจำานวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีคะแนนลำาดับที่ 2 และลำาดับที่ 3 จาก
การตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยจะได้รับเหรียญเงิน เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร
2.2 รางวัลครูยิ่งคุณ* คือ “ผู้เพียรพัฒนางานสอนศิษย์ เจริญชีวิตด้วยปัญญาและกรุณา
สร้างแรงบันดาลใจ เสริมศรัทธาต่อวิชาชีพครูต่อเนื่องยาวนาน” มีจำานวน 17 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่มีคะแนน
ลำาดับที่ 4 ถึงลำาดับที่ 20 จาการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิ โดยจะได้รับเหรียญทองแดง เข็มเชิดชูเกียรติ
พระราชทานและเกียรติบัตร
2.3 รางวัลครูขวัญศิษย์* คือ “ผูท้ มี่ ผี ลงานแสดงความรู้ คุณธรรม ความสามารถประจักษ์ชดั สอนศิษย์
ด้วยจิตเปี่ยมเมตตา น�าทางชีวิตสร้างคุณค่าสู่สังคม” มีจำานวนประมาน 150 รางวัล ซึ่งเป็นครูที่ได้รับ
การคัดเลือกจากจังหวัดและองค์การระดับชาติ และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ โดยจะได้รบั
เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตร
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เป็น “ครู” ที่ได้อุทิศตน
เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงแก่ชวี ติ ของศิษย์ และมีคณ
ุ ปู การต่อการศึกษาอย่างแท้จริง โดยมีครูทไี่ ด้รบั รางวัล
มาจากกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์ – เลสเต้ ดังนี้
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ประเทศไทย

ครูจริ ฏ
ั ฐ์ แจ่มสว่าง
ครูผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
บุกเบิกการสอนไอซีทีและ
นวัตกรรมหุ่นยนต์
ครูจิรัฏฐ์ วัย 60 ปี ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จ.นนทบุรี
ครู ผู ้ มี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกล ผู ้ บุ ก เบิ ก ให้ มี ห ลั ก สู ต รการสอนไอซี ที ใ นโรงเรี ย น
เพือ่ เปิดโลกกว้างแก่นกั เรียนให้เข้าถึงข้อมูลความรูข้ นาดใหญ่นอกตำาราเรียน ตัง้ แต่ปี 2528
และนำาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทสำาคัญของโลกอนาคตมาร่วมจัดการเรียนรู้
ทำาให้นักเรียนพัฒนานวัตกรรมจนชนะการประกวดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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“

สิ่งที่ทา� ให้ผมเป็นครูและอยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้คือทุนภูมิพล ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข
ไม่มีข้อผูกมัด แต่เป็นทุนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับทุนเกิดส�านึกที่จะตอบแทน
บุญคุณแผ่นดิน เป็นการใช้หนี้ทุนที่ไม่มีวันสิ้นสุด จึงขอเป็นครูที่ดี ขยันเรียนรู้
น�าความรู้ใหม่มาพัฒนาส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านจนกว่าจะหมดแรง
จุดเปลี่ยนจากการสอนพลศึกษามาสอน
ไอซีที เกิดจากการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 32 ปี
ทีแ่ ล้ว ซึง่ ได้เห็นการใช้ไอซีทใี นชีวติ ประจำาวัน แม้กระทัง่
ชาวนา จึงมองว่าหากนำาไอซีทีมาใช้จัดการเรียน
การสอนในประเทศไทยจะกระตุน้ การเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
จึ ง หั น มาพั ฒ นาความรู ้ ท างไอซี ที อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเปิดโลกกว้างการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์
นอกจากนี้ ยัง ได้ พัฒ นาสื่ อ และกระบวน
การเรียนรู้ ชือ่ Digital Lesson ทีเ่ น้นการค้นคว้าข้อมูล
บน Internet พัฒนา Software ชือ่ Cyber Lecture ทีใ่ ช้
บันทึกภาพแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อเป็น

”

สื่อการสอน พัฒนาหลักสูตร Peer Coaching Program
ให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ นห้องเรียน และเป็นครูวทิ ยากร
อบรมครู ตลอดจนวางกลไกการจัดการสาธารณูปโภค
ในโรงเรียนโดยใช้ Solar Cell เพื่อประหยัดพลังงาน
ให้โรงเรียนถึงเท่าตัว
ครูจิรัฏฐ์ เป็นครูผู้ให้โอกาสและมีความรัก
ลูกศิษย์ โดยดึงนักเรียนกลุม่ เสีย่ งให้หนั มาสนใจการเรียน
โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้
ระเบียบวินยั ความอดทน และการทำางานเป็นทีม เป็นครู
ผู้ทุ่มเทเวลาและกำาลังทรัพย์ส่วนตัวในการส่งเสริม
นักเรียนทำากิจกรรมนอกเวลาราชการอย่างสมำ่าเสมอ
โปรดติดตามต่อฉบับหน้า
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ข�าเกิด

ย้อนรอยอดีตศึกษานิเทศก์ เมื่อคราแรกเริ่ม

อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์
ศึกษานิเทศก์ผู้เป็นทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา และผู้บริหารชั้นยอด
ขอย้อนรอย เมือ
่ ปี พ.ศ. 2495 กรมวิสามัญศึกษาตระหนักถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา จึงได้จัดอบรมครูเก่งๆ เพื่อท�าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน�า และปรับปรุงการเรียนการสอน
ให้ ดี ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2495 – 14 มกราคม 2496 เรี ย กการอบรมครั้ ง นี้ ว ่ า
“การอบรมศึกษานิเทศก์” ณ โรงเรียนสวนสุนน
ั ทาวิทยาลัย หลังฝึกอบรมได้ไปฝึกปฏิบต
ั ง
ิ าน
ทีจ่ ง
ั หวัดอุดรธานี และจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.2496 ได้กา� หนดต�าแหน่งและแต่งตัง
้ “ศึกษานิเทศก์” ขึน
้
เป็นครั้งแรก
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วั น เวลาผ่ า นไป ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
เรือ่ งการนิเทศการศึกษา และศึกษานิเทศก์หลายครัง้ ทีป่ รับเปลีย่ น
โครงสร้างการบริหารและการทำางานของศึกษานิเทศก์แบบพลิกฟ้า
พลิกแผ่นดินก็ในปี พ.ศ. 2546 ที่ศึกษานิเทศก์ต้องไปอยู่
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2560 ได้มีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารอีกครัง้ ให้มศี กึ ษานิเทศก์ทงั้ ส่วนกลาง
สำานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ประถม - มั ธ ยม) เมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสไปเยี่ยมเขตพื้น ที่
การศึกษาต่าง ๆ ได้พบศึกษานิเทศก์เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ จี าำ นวน
ลดลง เพราะส่วนหนึง่ ย้ายไปทำางานทีส่ าำ นักงานศึกษาธิการจังหวัด
และทราบเป็นนัยว่า ศึกษานิเทศก์ทจ่ี งั หวัดจะทำางานในลักษณะ
กำากับติดตามงานตามนโยบาย ส่วนศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่
การศึกษายังทำางานนิเทศเหมือนเดิม แต่มีงานนโยบายต่างๆ
ทับถมมาให้ทำามากมาย ท่ามกลางจำานวนศึกษานิเทศก์ที่ลดลง
เห็นบริบทการทำางานของศึกษานิเทศก์ชว่ งนีแ้ ล้วก็อดสงสารไม่ได้

ผมได้ อ ่ า นประวั ติ ข องอดี ต ศึ ก ษานิ เ ทศก์ รุ ่ น แรกๆ
หลายท่าน พบว่า ก่อนทีท่ า่ นจะได้รบั คัดเลือกมาเป็นศึกษานิเทศก์
ทุกท่านจะต้องผ่านการเป็นครูเก่งๆ แต่ละสาขาวิชามาก่อน
แล้วท่านก็จะถูกคัดเลือกมาเป็นศึกษานิเทศก์บา้ ง บางท่านก็ถกู คัดเลือก
มาเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนก่อน แล้วถูกคัดเลือกให้เป็นศึกษานิเทศก์
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และอาจสลั บกั น ไปสลั บกั นมาระหว่ า งการเป็น
ผู้บริหารกับศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นการยืนยันคำาว่าสามใบเถา
ดังกล่าวข้างต้น และแสดงให้เห็นว่า การนิเทศกับการบริหาร
การศึกษามีความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างแยกไม่ออก เพราะการนิเทศ
การศึกษาจะประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทีต่ งั้ ไว้ ก็ตอ้ งอาศัยพึง่ พาการบริหารจัดการทีด่ ี
ในขณะเดียวกัน การนิเทศการศึกษาที่ช่วยให้ครูและบุคลากร
ได้รบั การพัฒนาให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ ในการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเช่นกัน

จากปี พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบนั มีศกึ ษานิเทศก์เกิดขึน้
และทยอยเกษียณอายุราชการแล้วก็จากโลกนี้ไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า
ผมเองทีเ่ คยคิดว่ายังหนุม่ แน่น ทำางานสนุก ก็เกษียณอายุราชการ
ไปหลายปี ยุคสมัย นโยบายทางการศึกษา บริบทต่างๆ เปลีย่ นไป
แต่ดว้ ยความรัก ความห่วงใย และปรารถนาดีตอ่ งานนิเทศการศึกษา
ของคนเกษียณราชการอย่างผม เลยพยายามย้อนรอยสืบค้น
เรือ่ งราว ประวัติ และความดีงามของศึกษานิเทศก์รนุ่ เก่าๆ มาเล่า
ให้น้องๆ รุ่นหลังได้รับรู้ว่า อดีตศึกษานิเทศก์ รุ่นปู่รุ่นย่า รุ่นตา
รุ่นยาย เขาทำางานกันอย่างไร ไม่ต้องการให้เอาอย่างทั้งหมด
เพราะวันเวลา ยุคสมัยเปลีย่ นไป แต่อยากให้เลือกเอาเยีย่ งอย่าง
ในเรื่องที่ดีไม่มีวันตาย เทียบเคียงปรับประยุกต์ให้สอดคล้อง
กับบริบทในยุคปัจจุบนั โดยผมยังเชือ่ อยูว่ า่ แม้ยคุ นีจ้ ะเป็นยุค 4.0
แล้ว แต่วธิ สี อนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ด้วยวิธโี บรำา่ โบราณ ก็ยงั
ขลังและฉมังพอจะใช้ได้อยู่มิใช่หรือ

ที่ เ กริ่ น นำ า มาข้ า งต้ น ก็ เ พื่ อ จะเล่ า ถึ ง ประวั ติ ข อง
อดี ต ศึ ก ษานิ เ ทศก์ รุ ่ น แรกๆ ท่ า นหนึ่ ง คื อ อาจารย์ ผจงวาด
วายวานนท์ ซึ่งท่านอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ อดีตศึกษานิเทศก์
ทีเ่ คยร่วมงานกับท่าน ได้เรียบเรียงประวัตไิ ว้ในหนังสือประวัตคิ รู
พ.ศ. 2541 ผมจึงขอสรุปเฉพาะประเด็นสำาคัญมาเล่าต่อ เพือ่ ย้อนรอย
อดีตศึกษานิเทศก์ท่านนี้ กล่าวคือ

มีอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาท่านหนึ่ง คือ อาจารย์
บรรจง พงศ์ศาสตร์ เคยกล่าวคำาว่า “สามใบเถา” ซึ่งหมายถึง
ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ โดยท่านบอกว่า “ถ้าสามใบเถา
ทำางานร่วมกันเมื่อไร คุณภาพการศึกษาก็จะไปได้โลด”

อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์ (สกุลเดิม คชเสนี)
เกิดเมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2449 ทีบ่ า้ นถนนตะนาว อำาเภอพระนคร
จังหวัดพระนคร เป็นบุตรีรองเสวกเอกหลวงประจักษ์ อักษรนิติ์
(วุฒิ คชเสนี) และนางทองคำา เริม่ เรียนชัน้ มูลศึกษา (ต่อมาเปลีย่ น
เป็ น ประถมศึ ก ษา) ที่ โ รงเรี ย นสตรี วิ ท ยา เมื่ อ พ.ศ. 2455
จบหลักสูตรประโยคมัธยมบริบรู ณ์หญิง (มัธยมปีที่ 6) ใน พ.ศ. 2462
ต่อมา พ.ศ. 2464 สอบได้วุฒิครูมูล (ป) พ.ศ. 2469 สอบได้
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) พ.ศ. 2471 สอบได้
ประโยคครูมัธยม (ป.ม.) โดยสอบได้วิชาชุดภาษาอังกฤษและ
ชุดภาษาฝรัง่ เศส ต่อมาเข้าเรียนภาษาอังกฤษของสามัคยาจารย์
สมาคมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ภาคคำ่า) พ.ศ. 2472
สอบได้มธั ยมปีที่ 7 ของสามัคยาจารย์สมาคม พ.ศ. 2473 สอบได้
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วิชาภาษาอังกฤษอย่างเอก ชัน้ ประโยคมัธยมบริบรู ณ์ชาย (มัธยมปีที่ 8)
ของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมา พ.ศ. 2477 ได้เรียนวิชาชุด
ครูประโยคครูอุดม (ป.อ.) ที่แผนกอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ภาคบ่าย) ในชัน้ ปีที่ 3 พ.ศ. 2478 สอบได้วชิ าภาษาไทย
และวิชาประวัติศาสตร์ ในชั้นปีที่ 4 พ.ศ. 2483 ได้เข้าเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสต่ออีก แต่การเรียนในครั้งนั้น
ไม่มีการสอบ
อาจารย์ผจงวาด เข้ารับราชการครูครั้งแรกที่โรงเรียน
สตรีวิทยา ใน พ.ศ. 2464 ต่อมาได้เลื่อนตำาแหน่งและหน้าที่
ราชการสูงขึ้นตามลำาดับ คือ พ.ศ.2475 ครูใหญ่โรงเรียนสตรี
วัดภาวนาภิรตาราม และในปีเดียวกันได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่
โรงเรียนสตรีวทิ ยา พ.ศ. 2478 ดำารงตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน
เบญจมราชาลัย พ.ศ. 2497 ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น
ศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา พ.ศ. 2498 เป็นศึกษานิเทศก์
กรมการฝึกหัดครู และในกลางปีเดียวกัน ได้รบั แต่งตัง้ ให้ไปรักษาการ
ในตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย และได้เป็น
อาจารย์ใหญ่ในปีถดั มา พ.ศ. 2500 ได้กลับมาเป็นศึกษานิเทศก์
กรมการฝึกหัดครูอกี ครัง้ หนึง่ จน พ.ศ. 2508 ได้ลาออกจากราชการ
ขณะดำารงตำาแหน่งศึกษานิเทศก์เอก กรมการฝึกหัดครู
อาจารย์ผจงวาดเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถสูงมาก
เข้ารับราชการเป็นครู ตั้งแต่อายุเพียง 15 ปี และได้เป็นครูใหญ่
เมื่ออายุ 26 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียนสตรี วิธีการ
บริหารจะใช้การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ครูและนักเรียน
ทั้งในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน การเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้
อยู่เสมอ มิได้หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง แม้จะเป็นผู้บริหาร
ก็เข้าศึกษาและอบรมความรูใ้ นสถาบันต่างๆ ในเรือ่ งความประพฤติ
อาจารย์ผจงวาดได้ชอื่ ว่าเป็นกุลสตรี มีความประพฤติดี มีมรรยาท
เรียบร้อย มีความยุติธรรมตรงไปตรงมา และมีระเบียบวินัย
เคร่งครัด มีเมตตา และมีเหตุผล จึงส่งผลถึงครูและนักเรียน
ตามไปด้วย
การปกครองนักเรียนนั้น อาจารย์ผจงวาดใช้ระบบ
หัวหน้านักเรียนให้ดแู ลกันเอง โรงเรียนจะคัดเลือกหัวหน้านักเรียน
จากผู้มีความรู้ ความประพฤติดี ทำาให้การปกครองนักเรียน
มีระบบระเบียบดียิ่ง อาจารย์ผจงวาดจะอบรมดูแลนักเรียน
ด้วยความรักความห่วงใยดุจมารดาจะพึงรักและห่วงใยบุตร ทำาให้
นักเรียนทีอ่ าจารย์ผจงวาดเป็นผูบ้ ริหารทุกแห่ง มีความประพฤติ
เรียบร้อย เรียนดี เป็นที่ชื่นชมของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป
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ก่ อ นสงครามมหาเอเชี ย บู ร พา กรมสามั ญ ศึ ก ษา
แบ่งเป็น สำานักงานเลขานุการ กองคลัง กองโรงเรียนรัฐบาล
กองโรงเรียนราษฎร์ กองโรงเรียนประชาบาล และกองฝึกหัดครู
หลังสงครามใน พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อกรมสามัญศึกษาเป็น
กรมวิสามัญศึกษา และได้ปรับปรุงการศึกษาให้ก้าวหน้าและ
ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยได้เริ่มการแนะแนวทางการศึกษา เรียกว่า
การนิเทศการศึกษาขึ้น โดยดำาเนินงานทั้งด้านวิสามัญและ
ด้านฝึกหัดครู จุดประสงค์ขั้นต้นก็เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน
ในส่วนภูมภิ าคที่สังกัดกองฝึกหัดครู 28 โรงเรียน และโรงเรียนที่
เปิดสอนชัน้ เตรียมอุดมศึกษาในส่วนภูมภิ าค 20 จังหวัด กรมวิสามัญ
ศึกษาจึงจัดอบรมผูน้ เิ ทศการศึกษา เรียกว่าศึกษานิเทศก์ เป็นครัง้ แรก
ใน พ.ศ. 2495 และเกิดหน่วยศึกษานิเทศก์ขนึ้ คือ หน่วยศึกษานิเทศ
กรมวิสามัญศึกษา แยกเป็น 2 ฝ่าย คือ หน่วยศึกษานิเทศก์
ฝ่ า ยฝึ ก หั ด ครู และหน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ ฝ ่ า ยภาษาอั ง กฤษ
โดยคัดเลือกครูผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถในทางวิชาการด้านต่างๆ
มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
กล้าแสดงความคิดเห็น รักการบุกเบิกงานจากโรงเรียนต่างๆ
ของกรมวิสามัญศึกษา ขณะนัน้ อาจารย์ผจงวาดเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ก็ได้รบั คัดเลือกเข้ามาเป็นศึกษานิเทศก์ดว้ ย
ใน พ.ศ. 2497
เมื่อแยกกองฝึกหัดครู ตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครูแล้ว
ได้โอนหน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายฝึกหัดครูไปขึ้นกรมการฝึกหัดครู
คงอยู่แต่หน่วยศึกษานิเทศก์ ฝ่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับอนุมัติ
ให้ตั้งขึ้นเป็นหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษา ตั้งแต่
พ.ศ. 2498 อาจารย์ผจงวาดเป็นศึกษานิเทศก์ ฝ่ายฝึกหัดครู
จึงทำาหน้าที่ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ตั้งแต่นั้นมา
โรงเรียนฝึกหัดครูในต่างจังหวัดสมัยนั้น ส่วนมาก
เคยเป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรครูมลู และเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อต้องเปลี่ยนมาสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) จึงเกิดปัญหาความไม่พรักพร้อมทางด้านบุคลากร อุปกรณ์
สถานที่ ฯลฯ เป็นอันมาก อาจารย์ผจงวาดเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์สงู
เพราะเคยเป็นผู้บริหารมานาน ได้ใช้ความรู้ความสามารถ
ช่วยแก้ปญ
ั หา ทำาให้การปฏิบตั งิ านพัฒนาเข้ารูป เกิดความเรียบร้อย
ในระยะเวลาไม่ น านนั ก ทั้ ง ได้ ใ ห้ คำ า ปรึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ
แก่อาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยครู (ปัจจุบนั คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
เป็นอย่างดีตลอดมา

การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของอาจารย์ผจงวาด
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระในด้านการบริหารของหัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์ (ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์) เป็นอันมาก ในเวลาที่
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ไปราชการต่างจังหวัด หรือไปต่างประเทศ
อาจารย์ผจงวาดก็ได้รบั ความไว้วางใจให้รกั ษาการหัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์เป็นประจำา นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการสอบไล่
วิชาชุดครูมูลทุกปี เป็นกรรมการสอบไล่เลื่อนขั้นข้าราชการ
กรมการฝึกหัดครู เป็นกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิชาอนุกาชาด
ระดับมัธยมปลาย และงานสำาคัญๆ อีกหลายเรื่อง

Death

อาจารย์ผจงวาดเป็นผู้มีความรู้ในด้านร้อยกรอง
เป็นอย่างดียงิ่ กอรปกับมีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยด้วย
จึงได้ประพันธ์เนื้อเพลงโดยใช้ทำานองเพลงไทยไว้หลายเพลง
นอกจากนี้ ยังใช้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษอันดีเยี่ยม
ถอดความจากบทประพันธ์ของนักประพันธ์ผู้เรืองนามของ
ต่างประเทศ เช่น เชกสเปีย ลองเฟโล สก๊อต เบิรน์ เป็นต้น ดังเช่น
บทประพันธ์ด้านล่างนี้

ความตาย

Like the dew on the mountain

เฉกน�้าค้างพร่างพรมบนภูผา

Like the foam on the river

ฟองธาราลอยตามล�าน�้าไหล

Like the bubbles on the fountain

ดุจน�้าพุสาดกระเซ็นเป็นฝอยไป

Like art gone, and forever!

เปรียบเธอไซร้ไปลับชั่วกัปกัลป์

อาจารย์ผจงวาด สมรสกับนายเชื้อ วายวานนท์ มีบุตร
3 คน คือ นายอาชวัน พันตรีอรรณพ วายวานนท์ และนางวันเนาว์
บุลสุข อาจารย์ผจงวาดถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อวันที่
27 มิถุนายน 2540 สิริอายุ 91 ปี 4 เดือน 17 วัน โดยได้รับ
พระราชทานนำ้าอาบศพ และพระราชทานหีบทองลายก้านแย่ง
ประกอบศพ
นายจรูญ ชูลาภ อดีตเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ
ได้กล่าวสดุดอี าจารย์ผจงวาด ไว้ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ
อาจารย์ผจงวาด ความตอนหนึ่งว่า
“อาจารย์ผจงวาด วายวานนท์ เกิดมาเพื่อส่งเสริม
และสร้างคุณค่าให้แก่วงการศึกษา และกรมการฝึกหัดครู หรือ
สถาบันราชภัฏโดยแท้

อาจารย์ ผ จงวาด วายวานนท์ เป็ น ทั้ ง นั ก วิ ช าการ
นักการศึกษาชัน้ ยอด และเป็นผูบ้ ริหารทีม่ ฝี มี อื อย่างหาใครเทียบเคียง
ได้ยาก แม้กระทั่งไปดูงานการศึกษาต่างประเทศกลับมาแล้ว
ก็ได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้พบเห็น รวมทั้งคิดริเริ่ม
พัฒนางานในหน่วยงานจนเกิดความสำาเร็จหลายอย่าง
ในสมัยที่ยังมีชีวิตรับราชการอยู่ อาจารย์ผจงวาด
วายวานนท์ มีความเป็นอยู่อย่างสมถะและซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง
ถ่อมตน เป็นนักสู้เพื่องาน เป็นรูปแบบที่ดีที่ผู้ใกล้ชิด และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ยดึ ถือเป็นแบบอย่าง ทัง้ ในด้านการปฏิบตั งิ าน
และการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข ไม่ท้อถอยต่อปัญหาและ
อุปสรรค ได้รับความไว้วางใจให้ทำางานใหญ่มากมาย...”
นีค่ อื อดีตศึกษานิเทศก์ทเี่ ราภาคภูมใิ จยิง่ ท่านหนึง่ เพราะ
ท่านเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้เป็นทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา และ
ผู้บริหารชั้นยอด อย่างแท้จริง

วิทยาจารย์ 13

14 วิทยาจารย์

เรื่องสั้น
สัจพงษ์ ดอนบรรจง

ใต้ร่ม

พระบรมโพธิสมภาร
“เรานับว่าโชคดีที่ได้เกิดและด�ารงอยู่รับราชการภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 องค์ผู้พระราชทานโครงการมากมายมหาศาลโดยเฉพาะโครงการที่ว่าด้วย
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พระราชกรณียกิจนานัปการที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญได้บังเกิดคุณอเนกอนันต์ ขจัดทุกข์
บ�ารุงสุขแก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าภายในพระราชอาณาจักร ภายนอกพระราชอาณาจักร
สร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา สร้างความมัน
่ คงสถาพรแก่ประเทศชาติตลอดระยะเวลาการครองสิรริ าชสมบัติ
เจ็ดสิบปี ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีเ่ ปีย
่ มล้นด้วยพระเมตตา พระวิรย
ิ ะอุตสาหะ พระปรีชาสามารถ ทรงเป็นอัจฉริยะ
เหนือมนุษย์ประดุจเทพของเหล่าเทวา ไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจด้านวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง
กระบวนการยุตธ
ิ รรม การศาล การแพทย์ การสาธารณสุข การเกษตร การศึกษาการพัฒนาชุมชน ดนตรีคต
ี ศิลป์
และอืน
่ ๆ เกินกว่าจะพรรณนาได้ ดังนีก
้ ารทีเ่ รารับราชการ คือ เราเป็นข้ารองธุลพ
ี ระบาทของพระองค์ แม้ตา� แหน่งหน้าที่
ของครูเราจะเป็นเพียงจุดน้อยนิดในพระราชอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่กจ
็ งภูมใิ จทีไ่ ด้ทา� หน้าทีข
่ า้ ราชการ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ผมรวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มานานหลายวันเพื่อสรุปน�าเสนอแก่ที่ประชุมครู

“ผมติดต่อเหมารถตู้ไว้แล้วสองคันเราจะออกเดินทาง
ตอนเย็นวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตีสี่ตีห้า
ของเช้าวันเสาร์ แวะอาบนำ้าทำาธุระส่วนตัวที่ข้าวแกงบ้านสวน
วังน้อยสักชั่วโมงคงพอดีกับเวลา จากนั้นจึงเดินทางสู่พระที่นั่ง
ดุสติ มหาปราสาท ส่วนเรือ่ งขออนุญาตไปราชการนัน้ ไม่ตอ้ งห่วง
ผมให้ครูธรุ การขออนุญาตไปทางระบบ AMSS และเขตอนุญาต
เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันจันทร์” ผมสรุปก่อนปิดประชุม
ตะวันโพล้เพล้ฉายแสงอ่อนลงข่าวพยากรณ์อากาศ
บอกว่าเช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคอีสานมีเมฆมากมีฝน 30%
ของพืน้ ที่ ครูบางคนเสนอความเห็นว่าฤดูฝนไม่ควรเดินทางไกลครับ
ผอ. “ไม่ออกจากบ้านเจ้าหรือจะเห็นด่านแดนไกล ไม่ลงไปไทย

เจ้าหรือจะได้กราบไหว้พระบรมศพ” แสงไฟจากหน้ารถตูโ้ ดยสาร
ทั้งสองคันสาดแสงเป็นลำายาวไปบนท้องถนนที่ห่อคลุมด้วย
ความมืดแห่งรัตติกาล นับจากนีไ้ ปอีกแปดชัว่ โมงเราจะถึงจุดหมาย
ปลายทาง ผู้โดยสารต่างงีบเอาแรงมีเพียงเสียงครางกระหึ่มของ
เครือ่ งยนต์เสียงล้อรถบดถนนดังกึกกึง ตีสามรถตูโ้ ดยสารทัง้ สองคัน
เข้าหาที่จอดบริเวณลานจอดรถข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย
รถทัวร์คนั สูง รถตูจ้ ากทัว่ สารทิศจอดเรียงราย ชายหญิง หนุม่ สาว
เด็กนักเรียน คนแก่นงั่ เกาะกลุม่ แต่งตัวแต่งหน้าทาปาก บ้างหอบหิว้
กระเป๋าสะพายเข้าห้องนำ้าทำาภารกิจ ปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย
สถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการคนเดินทางด้วยมิตรไมตรี ห้องนำ้า
มากมายสะอาดน่าใช้ ช่างรำ่ารวยนำ้าใจเสียจริง สุภาพบุรุษ
ในชุดดำาผูกไทค์ใส่สทู บ้างเชิต้ บ้างซาฟารี สุภาพสตรีชดุ ไทยจิตลดา
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สวยงาม “ขอให้รำ่ารวยหมื่นพันแสนล้านเด้อพ่อคุณเอ๊ย......”
เสียงหญิงวัยชราอำานวยอวยพรแก่เจ้าของสถานที่โดยไม่ต้อง
เห็ น หน้ า ค่ า ตา ทุ ก คนที่ เ ดิ น ทางมาเพื่ อ กราบพระบรมศพ
ล้วนสำานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์
ของพระองค์ทรงนำาพาประชาราษฎร์เดินไปสู่ความผาสุกด้วย
โครงการพระราชดำาริหลายพันโครงการทรงสร้างนวัตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์เป็นตัวอย่างให้คนไทยเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพย์สนิ
ทางปัญญา กระบวนการคิดของพระองค์ทตี่ อ่ เนือ่ งยาวนานไม่มี
วันจบสิ้น นั่นคือแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งชาติได้น้อมเกล้า
น้ อ มกระหม่ อ มนำ า หลั ก การแนวคิ ด และพระราชกรณี ย กิ จ
ของพระองค์มาเป็นเข็มทิศทีจ่ ะดำาเนินรอยตาม ผมนัง่ คิดทบทวนถึง
พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทั้งที่ได้ฟัง ได้ดู และได้อ่าน
ตลอดระยะการเดินทางของคำ่าคืนอันเป็นสุขนี้ ตามแนวทาง
พระราชดำาริจดุ มุง่ หมายของการพัฒนานัน้ คือ ประชาชนต้องสามารถ
พึ่งตนเองช่วยเหลือตนเองได้ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำาแนวคิดจากศาสตร์หลายแขนงมา
ประยุกต์ใช้ ทรงเน้นให้ประชาราษฎร์ผลิตให้เป็น ให้มีความรู้
ในการเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการจัดการด้านตลาด
ด้วยเหตุน้ีเองจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปฏิรูปที่ดิน
ขึน้ จากทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยน์ นั่ คือหนึง่ ในทศพิศราชธรรม
ทานปริจจาคะ ของพระองค์ทมี่ ตี อ่ พสกนิกรอันเป็นกระดูกสันหลัง
ของชาติ
แสงระยิบระยับจากหลอดไฟส่องสว่างบนทางด่วน
ยาวไกลไม่สนิ้ สุดประดุจทางช้างเผือกบนฟ้ามืด คือกรุงเทพมหานคร
อมรรัตนโกสินทร์ ตีห้าการจราจรเริ่มแออัดเบียดเสียด ไพร่ฟ้า
ประชาชนผู้มีใจภักดิ์รวมหนึ่งเดียวยืนเป็นแถวยาวเริ่มตั้งแต่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนถึงสนามหลวง ตำารวจจราจรโบกมือ
บอกทางให้รถไปจอดส่งผู้โดยสารแล้วจึงอ้อมออกไปหาที่จอด
ตามอัธยาศัยส่วนคณะครูเดินไปตามทิศทางทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ นะนำา
“วันหยุดเสาร์อาทิตย์พี่น้องประชาชนมาเยอะ
ครับ อย่างนี้ตลอดทั้งปี”
เจ้าหน้าทีร่ า่ งท้วมพูดเสียงดังแข่งกับเสียงรถราขวักไขว่
กลุ่มของเราเริ่มเดินแถวต่อท้ายตั้งแต่ตีห้าครึ่งกระบวนแถว
ประชาชนเคลื่อนไปตามถนนข้างสนามหลวงหน้าวัดพระแก้ว
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บางครัง้ นิง่ นานบางครัง้ ไหวติงจุดหมายใกล้แค่เอือ้ ม เพือ่ เป็นการจัด
ระเบียบแถวแนวก่อนเข้าถึงพระบรมมหาราชวังเนิน่ นานเหมือน
จะเหนื่อยเหมือนจะหิวกระหายแต่ในจิตใจของทุกคนเหมือน
อิ่มทิพย์ คนเป็นลมก็ไม่น้อยหน่วยกู้ชีพต้องทำางานบ่อยๆ
ดวงอาทิตย์ตรงแน่วเหนือศีรษะแผ่รงั สีรอ้ นอ้าว ลมเย็น
จากแม่นำ้าเจ้าพระยาพัดปะทะพอผ่อนคลาย กลุ่มคนต่างชาติ
จีน ญีป่ นุ่ ฝรัง่ โดยมีมคั คุเทศก์ถอื ธงสีเดินนำาหน้าดูไปคล้ายลูกเสือ
กำาลังเดินทางไกล กลุ่มแล้วกลุ่มเล่าที่เข้าชมความวิจิตรบรรจง
ของศิลปกรรมยุครัตนโกสินทร์ภายในวัดพระแก้ว
กลุม่ แถวอันยาวเหยียดโค้งไปแล้วโค้งกลับมายังทีเ่ ก่า
คล้ายโค้งปิง้ งูบนเทือกเขาภูพานบริเวณพระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์
ดูงามตาเฉกเช่นเวลานี้ “ประชาชนท่านใดทีต่ อ้ งการรับประทานอาหาร
เชิญแยกตัวออกมาด้านนี้นะครับ” ตำารวจเสียงดีนายหนึ่ง
ยืนประชาสัมพันธ์บนรถที่มีลำาโพงรอบทิศอำานวยความสะดวก
แก่พี่น้องประชาชน
“คงต้องรออีกหลายชัว่ โมงนะครับ ขอให้พกน�า้
คนละขวดไว้อย่าดืม
่ เยอะจะได้ไม่ตอ
้ งเข้าห้องน�า้
บ่อย”
เสียงประชาสัมพันธ์ดังมาเป็นระยะ สีหน้าแววตา
ประชาชนทุกดวงเปล่งประกายเปี่ยมสุข รอยยิ้มระบายไปด้วยสี
แห่งความปลื้มปิติภายใต้ร่มโพธิ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
“ปวดเข่าเดินไหวไหม มีรถเข็นนะจะหาให้”
ผมเห็นใจคุณครูผู้ป่วยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเห็นเดิน
กะโผลกกะเผลก
“ดิฉันได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าได้มากราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ 9
สักครัง
้ หนึง
่ ในชีวต
ิ กลับไปบ้านจึงจะพบแพทย์
ผ่าตัดหัวเข่า แล้วความปรารถนาของฉันก็เป็นจริง
ในวันนี้”

เธอพูดทัง้ นำา้ ตา ผมก็หนึง่ ในหลายๆ ล้านของพสกนิกร
ผู้จงรักภักดี ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเฝ้ารอนาน
นับแปดชัว่ โมงไม่สามารถทำาลายกำาแพงใจอันแข็งแกร่งปานภูผาหิน
ลงได้ เจ็ดโมงเช้า สิบเอ็ดโมงเช้า เป็นห้วงเวลาประกอบพระราชพิธี
ทางศาสนา ความเคลือ่ นไหวของแถวปวงประชาทุกท่วงท่าสงบนิง่
ผ่านพ้นจนเสร็จนั่นเองจึงเคลื่อนไหว บ่ายสองโมงครึ่งกิจกรรม
สำานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ จึงถึงจุดหมาย ทุกดวงใจทีก่ ราบไหว้
ต่างอธิษฐานไปตามแต่จิตบุคคลจะพึงหวัง ส่วนผมคิดอย่างอื่น
ไปไม่ได้ขออาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทองแห่งนี้ตราบชีวีจะดับสลาย
“ท่านผอ.คะขณะนี้ครูเราทุกคนรออยู่ที่สโมสร
ราชนาวีนะคะ”
เสียงนัดหมายจากครูแว่วมาทางโทรศัพท์ เมื่อทั้ง
สิบแปดชีวิตมารวมตัวกันพร้อมแล้ว ผมจึงส่งครูสตรีทั้งสี่ท่าน
ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กให้เขาไปส่งที่ด้านหลังวัดพระแก้วด้านตะวันออก
เพราะรถตู้รออยู่ย่านนั้นในราคาร้อยห้าสิบบาท คนขับไม่อยาก
ไปส่งสักเท่าไหร่เขาบอกว่าใกล้แค่นี้เดินไปก็ได้
“มีคนปวดเข่าแข้งขาเดินไม่สะดวก ไปเถอะใกล้
แค่ไหนก็ไปนะครับ”
ผมขอร้อง ทีเ่ หลือเราเดินผ่านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร
มีดนตรีจิตอาสาร้องเพลงอยู่บนฟุตบาธซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพลง
พระราชนิพนธ์ ท่ามกลามความร้องอบอ้าว แต่มนต์เสน่ห์แห่ง
เสียงเพลงสามารถสะกดได้ ผ่านหน้าประตูทางเข้าถึงกระทรวง
กลาโหม เลีย้ วขวาเรือ่ ยมาถึงหน่วยบัญชาการอาสารักษาดินแดน
ยังไม่พบครูสตรีที่ผมส่งขึ้นรถตุ๊กตุ๊ก
“ผอ.คะพวกหนูอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงถัดมา
จากอาสารักษาดินแดนหนึ่งแยกค่ะ แล้วคณะ
ครูเราอยู่ตรงไหนคะ”

ผมกับครูบรุ ษุ อีกหนึง่ คนออกเดินไปผ่านสถานีวทิ ยุอาสา
รักษาดินแดนถึงแยกแรกเลีย้ วซ้ายบริเวณโรงเรียนราชินี ไม่นาน
เห็นครูทงั้ สีค่ นยืนอยูอ่ กี ฝัง่ ของแยกหน้า ก็คอื ด้านหลังของหน่วย
บัญชาการอาสารักษาดินแดนนั่นเอง ทุกถ้อยคำาทุกบทความ
สารคดีดังก้องเข้าไปในโสตประสาทในขณะที่รถตู้ห้อตะบึง
ออกจากกรุงเทพมหานคร
“หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงยึดหลัก
ผลประโยชน์ของปวงชน และการพัฒนาคน
เป็นส�าคัญ ไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
ไม่ ท รงระย่ อ ท้ อ ถอย พระองค์ จ ะเสด็ จ
พระราชด� า เนิ น เยี่ ย มราษฎรทุ ก หนทุ ก แห่ ง
ทัว่ พระราชอาณาจักรของพระองค์ ถิน
่ ทุรกันดาร
ป่าเขาล�าเนาไพร ดินแดนอันตรายผูก
้ อ
่ การร้าย
สายฝน เปลวแดด พระองค์ไม่ทรงหวัน
่ แนวทาง
ที่พระองค์ท่านมอบไว้จึงเป็นนิรันดร์”
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพือ
่ ประโยชน์สข
ุ
แห่งมหาชนชาวสยาม”
“The Great King – Monach Working”
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี จั ก รี น ฤบดิ น ทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อเวลา 15.52 น. วันพฤหัสบดี่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิรริ าชสมบัตทิ งั้ สิน้ 70 ปี
สายตาครูและนักเรียนทุกคูไ่ ล่ไปบนป้ายไวนิลหน้าลาน
พระพุทธรูปหลังเคารพธงชาติ เสียงดังกังวานทั่วทั้งโรงเรียน
ก้องเข้าไปในหัวใจไทยทั้งชาติ

ความไม่คุ้นเคยในสถานที่ครูคงตกใจกลัวหลงไม่น้อย
“รออยู่นั่นแหละเดี๋ยวผมเดินตามไปหานะ”
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“
... คุณธรรมเครือ
่ งยึดเหนีย
่ วจิตใจนัน
้ ประการหนึง
่ ได้แก่ การให้ คือ ให้การสงเคราะห์ชว่ ยเหลือกัน
ให้อภัยกันไม่ถือโทษกัน ให้ค�าแนะน�าตักเตือนที่ดีต่อกัน ประการที่สอง ได้แก่ การมีวาจาดี คือ
พูดแต่ค�าสัจค�าจริงต่อกัน พูดให้ก�าลังใจกัน พูดแนะน�าประโยชน์ให้แก่กัน คือประพฤติปฏิบัติตน
ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล ทั้งแก่กันและกันแก่หมู่คณะโดยส่วนรวม ประการที่สี่ ได้แก่ การวางตน
ได้สม�่าเสมออย่างเหมาะสม คือ ไม่ท�าตัวให้ดีเด่นเกินกว่าผู้อื่นและไม่ด้อย ต�่าทรามไปจากหมู่คณะ
หมู่คณะใดมีคุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ดังกล่าว หมู่คณะนั้นย่อมจะมีความมั่นคง...

”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการเปิดประชุมประจ�าปี
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2525

18 วิทยาจารย์

โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ตามแนวคิดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของโรงเรียนวัดเกาะสระ
สวัสดีครับ ท่านผูอ้ า่ นทีร่ กั โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวคิด
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนวัดเกาะสระ อำาเภอนาบอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ได้ยึดแนวนโยบายจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกำาหนดวิสยั ทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดเกาะสระ จัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข” และกำาหนดกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ดำาเนินการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน ตามแบบสังเกตพฤติกรรมจากครู เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จำานวน 102 คน ซึง่ ผลจากการประเมินพบว่า คุณธรรมจริยธรรม
ที่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ กำาหนดขึ้นมาเพื่อให้คนไทยทุกคน
ยึดถือและปฏิบัติตาม รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท�า
รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่
ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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โดยวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในครั้งนี้ คือ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ให้กบั นักเรียน รวมถึง ขยายผลการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สูผ่ ปู้ กครองนักเรียน
และชุมชน โดยจุดเด่นของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างได้ นั้นคือ การให้นักเรียนเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม เพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะกิจกรรมในเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ให้กับผู้เรียน โดยเลือกจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้นและช่วงวัยของนักเรียน ทั้งนี้
เพราะประโยชน์ทเี่ ด็กจะได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีมากมาย เช่น การใช้ชวี ติ ร่วมกันในกลุม่ การทำางานเป็นหมูค่ ณะ
ทักษะชีวิต ภาวะผู้นำา ทักษะการคิด ความรับผิดชอบ

ผลงานและความสำ�เร็จของผู้เรียน
1. เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลัก
12 ประการในรูปแบบต่างๆ อย่างเต็มใจและต่อเนื่อง
2. แสดงออกทางความคิด และความรู้สึก ตลอดจนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามค่านิยมหลัก
12 ประการผ่านกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติต่างๆ อย่างเหมาะสม
3. คิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงการเสริมสร้างและแสดงออก
ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
4. ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการอย่างเต็มใจ
5. แสดงการกระทำาที่บ่งบอกว่ามีเอกลักษณ์หรือการกระทำา
ของการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ได้อย่างชัดเจน
ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ

ผลงานนักเรียน
• เด็กหญิงกัญญาภัค พรหมเมือง ได้รับรางวัลเหรียญทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
• กิจกรรมสวดมนต์แปล ได้รับรางวัลเหรียญทอง
• ร้องเพลงคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
• โครงงานคุณธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
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ผลงานครู
• นางสงวน รอดรักษ์ ครูชำานาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำาปี 2559
• นางสาวสิริพริมา ชอบผล ครูชำานาญการ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำาปี 2558

ผลงานโรงเรียน
• ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
• ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
• ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกร อันดับที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2558 และ 2559
• ได้รับรางวัลกลุ่มยุวเกษตรกร อันดับที่ 2 เขตภาคใต้ ปี 2558 และ 2559
• โรงเรียนหมู่บ้านรักษาศีล 5

จากเรื่องราวข้างต้น เป็นอีกแนวคิดในการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชนผ่านกิจกรรม โดยสามารถ
ต่อยอดไปสู่ครอบครัวและชุมชนได้นั้น นำามาซึ่งความมั่นคงยั่งยืน ตรงตามพระบรมราโชวาทฯ วรรคหนึ่งว่า
“...หมูค่ ณะใดมีคณ
ุ ธรรมเครือ่ งยึดเหนีย่ วกันไว้ดงั กล่าว หมูค่ ณะนัน้ ย่อมจะมีความเจริญมัน่ คง...” // สวัสดีครับ
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เรียนรอบตัว
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา

ครู

เรียนรู้เรือ
่ ง

จีน

จากเมือง

ผมมีโอกาสไปเยือนมหานครฉงชิง
่ ร่วมกับคณะของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงวันที่ 11 - 14 มิถน
ุ ายน 2560 ทีผ
่ า่ นมา โดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลมหานครฉงชิ่ง และมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของครู

ความจริงระบบการศึกษาของจีนก็ไม่ตา่ งไปจากของประเทศไทยเท่าไรนัก ระบบการศึกษาก็เป็น 6 – 3 – 3
เช่นเดียวกัน แต่ในความเหมือนก็มีความต่างกันอยู่มาก คุณโจว เจียงกัว (Zhou Jiangua) รองผู้อำานวยการ
สภาวิชาชีพครูของมหานครฉงชิ่งเล่าให้ฟังว่า เมื่อปี 2014 ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มีประโยคหนึ่งที่กล่าวถึงครูว่า “จีนต้องมีครูที่เป็นกัลยาณมิตร และต้องเป็นครูที่ดี”
คุณโจว อธิบายต่อว่าครูของจีนโดยเฉพาะในมหานครฉงชิ่งต้องมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
1. ต้องมีอุดมการณ์
2. ต้องมีความรู้ที่ดี และทันสมัย
3. ต้องรักในอาชีพครู
4. ต้องมีคุณธรรม
แม้ว่าทั้ง 4 คุณสมบัตินี้ จะมีความสำาคัญเหมือนกันหมด
แต่ก็เห็นว่าความมีคุณธรรมของครูนั้นสำาคัญที่สุด
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“

จี น ต้ อ งมี ค รู ที่ เ ป็ น กั ล ยาณมิ ต ร และต้ อ งเป็ น ครู ที่ ดี

”
การเป็นครูของจีนนั้นไม่ง่ายเลย ไม่ว่าคุณจะเรียนจบ
ปริญญาตรีสาขาอะไรมาก็ตาม คุณต้องสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ซึง่ คนทีเ่ รียนในสาขาศึกษาศาสตร์จะมีโอกาส
ดีกว่า เพราะเคยเรียนเกีย่ วกับเนือ้ หาทีต่ อ้ งสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมาแล้ว เพราะข้อสอบจะถามเกีย่ วกับกฎหมาย
การศึกษา หลักและวิธีการสอน การวัดประเมินผล รวมทั้ง
สอบภาคปฏิบตั ิ คือ การสอนให้คณะกรรมการประเมิน ซึง่ หากเรียน
ปริญญาตรีสาขาอื่นมาก็ต้องมาอบรมเพิ่มกับสถาบันที่จัดสอน
เพื่อให้มีความรู้พอที่จะไปสอบ อาจจะต้องอบรมเพิ่มเป็นเวลา
หลายเดือน เมื่อได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว ถ้าเป็น
ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนจากรัฐบาลก็จะได้ไปบรรจุในโรงเรียนทีร่ ฐั จัดให้ และ
ต้องสอนอยู่ที่นั่นไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่ถ้าไม่ได้รับทุนก็สามารถ
สมัครสอบบรรจุได้ตามที่รัฐบาลจัดสอบ หรือถือใบอนุญาต

ประกอบวิ ช าชี พ ครู ไ ปสมั ค รสอบที่ โ รงเรี ย นเอกชนได้ เ ลย
แต่ใบอนุญาตนี้มีอายุ 5 ปี ทุกๆ 5 ปี ต้องทดสอบเพื่อต่ออายุ
โดยจะต้องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
การเป็นครู การสอบวัดความรู้ (ครูประถมศึกษาต้องสอน
ได้หลายวิชา ครูมัธยมศึกษาก็จะเจาะลึกเป็นรายวิชา) และ
การสอบวัดความสามารถเกีย่ วกับการวัดประเมินผล และแน่นอน
ต้องปฏิบตั กิ ารสอนให้คณะกรรมการได้ประเมินด้วย หากสอบไม่ผา่ น
ก็อาจจะไม่ได้เป็นครูอีกต่อไป แต่หากผ่านบางด้านก็จะต้องไป
อบรมเพิ่ม เพื่อให้สอบผ่านในด้านที่ไม่ผ่าน นอกจากนั้น ยังมี
กฎหมายบั ง คั บ ให้ ค รู ต ้ อ งมี เ วลาอบรมเพื่ อ พั ฒ นาตนเอง
อย่างน้อย 360 ชั่วโมง ในระหว่าง 5 ปี ที่ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูด้วย
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คณะของพวกเรามี โ อกาสไปฟั ง การบรรยายของ
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้าย ซิง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยซีหนาน เรือ่ งการพัฒนาสมรรถนะครู เพือ่ การปฏิรปู
การศึกษาด้วย ดร.อ้าย ซิง นอกจากจะเล่าถึงความเป็นมาของ
วิชาการด้านการศึกษาศาสตร์ยุคใหม่ของจีน ที่เริ่มมาตั้งแต่
ค.ศ.1904 แล้ว ยังได้บรรยายให้พวกเราได้รเู้ กีย่ วกับสมรรถนะหลัก
ของการเป็นครูของจีน คือ
1. เป็นครูมืออาชีพ กล่าวคือ ต้องมีอุดมคติที่ดี
ต่อการเป็นครู เคารพในอาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก
2. มีความรู้ ความเข้าใจ สมรรถนะของครู คือ ต้องมี
ความรู้ ความสามารถในวิชาเอกของตนอย่างแตกฉานและพัฒนา
อยูเ่ สมอ มีทกั ษะในการสอนเป็นเลิศ (ซึง่ ทราบว่ามีการแข่งขันกัน
เป็นประจำา ทัง้ ในระดับโรงเรียน มณฑล และระดับประเทศ) และ
รูจ้ กั การใช้จติ วิทยาทีเ่ หมาะสมกับเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบ
3. มีความฉลาดในการสอน ดร.อ้าย ซิง ให้ขอ้ คิดว่า
“สื่อใดๆ ก็ไม่จำาเป็นเท่ากับว่าครูสอนอะไร” เพราะความรู้ และ
เทคนิคการสอนล้วนเป็นพื้นฐานของความเป็นครู
4. มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ กล่าวคือ ครูจะต้อง
สามารถสอนแบบบูรณาการกับวิชาต่างๆ ได้ มีวธิ กี ารสือ่ สารทีด่ ี
แก้ปญ
ั หาได้ และจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ทงั้ ในและนอกห้องเรียน
สามารถทำาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองได้ การสอนหรือ
เผยแพร่ข้อมูลของครูต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพร้อมรับผิดชอบ
5. การดำารงชีวิตของครู ครูจะต้องมีจิตใจที่สงบนิ่ง
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ใช้ชวี ติ อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่าง
และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี
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6. ครูตอ้ งมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี มีนสิ ยั ดี คือ ซือ่ ตรงและจริงใจ
มีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง บุคลิกโดยรวมดีน่านับถือ
ดร.อ้าย ซิง เล่าให้ฟังว่า ได้มีการทำาวิจัยเพื่อศึกษาว่า ครูดีเด่น
ในสายตาของนักเรียนเป็นอย่างไร พบว่า
1. คุณลักษณะและบุคลิกภาพของครูที่นักเรียน
ชอบที่สุด คือ
1) กระตือรือร้น
2) รู้ว่าจะสอนอะไร อย่างไร
3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนได้
2. คุณลักษณะของครูที่นักเรียนพอใจ คือ
1) สุขภาพแข็งแรง
2) รักอาชีพครู
3) อารมณ์ดี
4) เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
5) เสียงเพราะ
6) บุคลิกดึงดูด
3. ความคาดหวังต่อตัวครู คือ
1) มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาและต่อชีวิต
2) รักการสอน
3) มีระดับความรู้น่าเชื่อถือ
4) มีเทคนิคการสอนดี รู้และเข้าใจว่าจะสอนอะไร
ได้อย่างไร
5) มีจิตวิญญาณครู พัฒนาตนเองไม่หยุดยั้ง เป็น
ครูตลอดชีวิต
6) เป็นตัวอย่างทีด่ ี โดยเฉพาะการอ่อนน้อมถ่อมตน
7) ต้องรู้จักผู้เรียนของตนอย่างดี เอาใจใส่เสมอ
8) ต้องมีการวางแผนการสอนที่ดี
9) จิตใจกว้างขวาง
10) มีความเป็นสากล และมีความคิดสร้างสรรค์
บูรณาการความรูไ้ ด้หลากหลายสาขา และโยงไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงได้
การศึกษาดูงานแบบเจาะลึก เรื่องครูของจีน ที่มณฑล
ฉงชิง่ คราวนี้ คณะของเราได้แง่คดิ มุมมองอย่างหลากหลาย และ
มีประเด็นที่ควรนำามาคิด และนำามาพัฒนาต่อในบ้านเมือง
ของเรา ก่อนจากลา เราได้วลีเด็ดจากครูจีนว่า “มีครูแบบไหน
ก็จะได้นักเรียนแบบนั้น มีนักเรียนแบบไหน ก็จะได้คน
ในประเทศแบบนั้น” แล้วบ้านเรามีครูแบบไหนกันครับ

พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

แด่คุณครู
ตอนที่ 42

วาทะพระบรมครู เรื่อง

การเหยียดวงศ์ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ตอนที่ 3)
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“

ธรรมดาม้าดี เมือ
่ ถูกลงแส้ครัง
้ หนึง
่ ย่อมส�านึกความผิด
ครั้งแรกและพยายามวิ่งให้เร็ว พวกเธอจงท�าตนเช่นนั้น
อาศัยศรัทธา ศีล ความเพียร สมาธิ การวินิจฉัยธรรม
ความสมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติและอาศัย
สติพวกเธอจักละทุกข์ได้น้อยเลย

”
พบกันฉบับนี้ ขึ้นต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิต
ในธรรมบท ซึง่ แปลโดยศาสตราจารย์พเิ ศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ราชบัณฑิต ส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ คือ การเหยียดวงศ์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 3 ซึง่ เป็นตอนสุดท้าย
มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า อัมพัฏฐะ เธอจงตอบมา
เวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งของเธอ ผู้ใดถูกพระตถาคตเจ้าถามปัญหา
อันชอบธรรมถึง 3 ครัง้ แล้ว นิง่ อยูไ่ ม่โต้ตอบแก้ไข ศีรษะของผูน้ นั้
จักแตก 7 ภาค ขณะนั้นก็มียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่า วชิรปาณี ถือเอา
ค้อนเหล็กแดงใหญ่อนั ลุกเป็นเปลวเพลิง มายืน่ อยูใ่ นอากาศเหนือ
ศีรษะอัมพัฏฐมาณพให้แตก 7 ภาค ในเดี๋ยวนี้
ยักษ์วชิรปาณีนนั้ ได้เห็นแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กับอัมพัฏฐมานพเท่านั้น อัมพัฏฐมานพได้เห็นได้ยินดังที่ว่านี้
แล้วก็สะดุง้ ตกใจกลัว ขอให้พระพุทธองค์เป็นทีพ่ งึ่ ได้คลานเข้าไป
นัง่ ใกล้ กราบทูลว่า พระพุทธองค์ตรัสถามว่าอย่างไร ขอจงตรัสถามอีก
จึงตรัสบอกว่าอัมพัฏฐะเราถามเธอว่าเธอได้ยนิ มาจากพราหมณ์
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ผูเ้ ป็นอาจารย์ใหญ่ ว่าอย่างไร พวกกัณหายนะเกิดมา
จากไหน ใครเป็นบรรพบุรุษของพวกกัณหายนะ อัมพัฏฐมาณพ
จึงกราบทูลว่า พระพุทธองค์ตรัสถึงผูใ้ ด ข้าพระองค์กไ็ ด้ฟงั มาว่า
พวกกัณหายนะเกิดมาจากผูน้ นั้ แหละ ผูน้ นั้ แหละเป็นบรรพบุรษุ
ของพวกกัณหายนะ
เมื่ออัมพัฏฐมาณพกราบทูลอย่างนี้ มาณพเหล่านั้นก็
เปล่งเสียงขึ้นพร้อมกันว่า พวกเรารู้เถิด อัมพัฏฐมาณพนี้เป็น
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ผู้มีชาติตระกูลไม่ดี ไม่ใช่บุตรของผู้มีตระกูล เป็นบุตรทาสีของ
พวกศากยะ ส่วนพวกศากยะเป็นบุตรนายของอัมพัฏฐมาณพ
พวกเราเข้าใจว่าจะรุกรานพระพุทธองค์ได้ดว้ ยถ้อยคำาทีโ่ ต้ตอบกัน
ในคราวนี้ เมื่อท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังได้อ่านมาถึงตอนนี้แล้ว
ก็ยิ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงกดอัมพัฏฐมาณพให้จมลงไป
ถึ ง ใต้ บ าดาลที เ ดี ย ว แต่ ว ่ า ทรงกดลงไปตามความเป็ น จริ ง
ทรงกดลงไปตามชอบธรรม เพราะความจริ ง เป็ น อย่ า งนั้ น
แต่อัมพัฏฐมาณพลืมนึกถึงความจริง ดังนี้เสียจึงได้ดูถูกพวก
ศากยะว่าเป็นพวกไพร่ ต่อพระพักตร์พระพุทธองค์ดังที่ว่ามา
เมื่ อ พวกมาณพที่ เ ป็ น บริ ว ารของอั ม พั ฏ ฐมาณพ
เปล่งเสียงดังขึ้นดังนั้นแล้ว พระพุทธองค์จะทรงทำาอย่างไร
พระพุทธองค์จงึ ทรงดำาริวา่ มาณพพวกนีเ้ หยียบยำา่ อัมพัฏฐมาณพ
ด้วยคำาว่าเป็นบุตรของทาสี แรงเกินไปเสียแล้ว เราจะต้อง
ช่วยแก้ไข เมื่อทรงดำาริอย่างนี้แล้ว จึงตรัสต่อพวกมาณพนั้นว่า
พวกเธออย่าเหยียบยำา่ อัมพัฏฐมาณพให้แรงเกินไปด้วยคำาว่าเป็น
บุตรทาสีเลย ตรัสดังนีแ้ ล้วก็ทรงเล่าเรือ่ งนายกัณหะ ผูเ้ ป็นบรรพบุรษุ
ของต้นวงศ์กัณหายนะ ซึ่งเป็นวงศ์ของอัมพัฏฐมานพให้พวกนั้น
ฟังโดยพิสดารต่อไป มีใจความว่า
นายกัณหะผูเ้ ป็นบุตรทาสีของต้นวงศ์ศากยะนัน้ ได้บวช
เป็นฤาษี สำาเร็จฌานสมาบัติมีฤทธิ์เดช แล้วได้พระธิดาของ
พระราชาอุกกากะเป็นภรรยาแล้วตรัสถามอัมพัฏฐมาณพต่อไปว่า
นี่แนะ อัมพัฏฐะ ขัตติยะกุมารแต่งงานกับนางพราหมณ์ ได้บุตร
มาแล้วบุตรนี้นี่ควรได้อาสนะ หรือนำ้าในที่ประชุมพวกพราหมณ์
พวกพราหมณ์ควรเลี้ยงผู้นั้น ในเวลามีงานทำาบุญให้ผู้ตายหรือ

งานอื่นๆ มีงานมงคล เป็นต้น หรืองานบูชายัญ งานต้อนรับแขก
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ ทูลตอบว่า ควรเลี้ยงพระพุทธเจ้าข้า
จึงตรัสถามต่อไปว่า พวกพราหมณ์ควรสอนความรู้ให้ผู้นั้นหรือ
ไม่ ค วร พระพุ ท ธเจ้ า ข้ า ผู ้ นั้ น ควรได้ กั บ นางพราหมณ์ ห รื อ
ไม่ควร พระพุทธเจ้าข้า ผูน้ นั้ ควรได้รบั การอภิเษกเป็นกษัตริยห์ รือไม่
ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า เพราะข้างฝ่ายมารดาของผู้นั้นไม่ใช่นาง
กษัตริย์
การทีพ่ ระพุทธองค์ทรงถามอย่างนี้ เพือ่ จะทรงชีใ้ ห้เห็นว่า
กษั ต ริ ย ์ สู ง กว่ า พราหมณ์ จะทรงชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พระองค์ เ ป็ น
วงศ์กษัตริย์ แต่ว่าเท่าที่ทรงซักถามเพียงข้อเดียวเท่านี้ ยังไม่ทำา
ให้อัมพัฏฐมาณพเห็นว่า กษัตรย์สูงกว่าพราหมณ์เพราะฉะนั้น
จึงได้ตรัสถามต่อไปว่า
นี่ แ นะ อั ม พั ฏ ฐะ พราหมณ์ กุ ม ารได้ อ ยู ่ ร ่ ว มกั บ
นางกษัตริยแ์ ล้วได้บตุ รมา บุตรนัน้ จะสมควรได้อาสนะหรือได้นาำ้
ในที่ประชุมพราหมณ์หรือไม่ อัมพัฏฐมาณพทูลตอบว่าสมควร
พระพุทธเจ้าข้าจึงทรงซักต่อไปว่าพวกพราหมณ์ควรเลี้ยงผู้นั้น
ในงานทำาบุญให้ผตู้ าย หรือทำางานมงคล เป็นต้น หรือการบูชายัญ
หรืองานต้อนรับแขกหรือไม่ ควรพระพุทธเจ้าข้า พวกพราหมณ์
ควรแต่งงานกับนางพราหมณ์หรือไม่ ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า
ควรอภิเษกผูน้ นั้ เป็นกษัตริยห์ รือไม่ ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า เพราะ
บิดาของผู้นั้นไม่ใช่กษัตริย์
เมือ่ อัมพัฏฐมาณพกราบทูลอย่างนี้ จึงตรัสว่า อัมพัฏฐะ
เมื่อเทียบหญิงกับหญิงด้วยกันเทียบบุรุษกับบุรุษด้วยกันแล้ว
กษัตริยก์ เ็ ป็นผูป้ ระเสริฐ พราหมณ์เป็นพวกเลวทรามนีแ้ นะ อัมพัฏฐะ
พวกพราหมณ์ โ กนผมพวกพราหมณ์ ด ้ ว ยความผิ ด อย่ า งใด
อย่างหนึง่ แล้วเทขีเ้ ถ้ารดศีรษะขับไล่ไปเสียจากบ้านเมืองให้ไปบวช
เวลาผู้นั้นบวชแล้วจะควรได้อาสนะหรือนำ้าในที่ประชุมพวก
พราหมณ์หรือไม่ ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า พวกพราหมณ์ควรเลี้ยง
ผู้นั้นในคราวทำาบุญถึงผู้ตาย หรือในคราวทำามงคลหรือในคราว
บูชายัญในคราวต้อนรับแขกหรือไม่ ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า
ผู้นั้นแต่งงานกับนางพราหมณีหรือไม่ ไม่ควรพระพุทธเจ้าข้า
นีแ่ หละ อัมพัฏฐะ กษัตริยถ์ งึ ความตกตำา่ ถึงเพียงนีแ้ ล้ว
ก็ยังประเสริฐกว่าพราหมณ์นี่แน่ะ อัมพัฏฐะ สุนังกุมารพรหม
ได้กล่าวไว้วา่ กษัตริยป์ ระเสริฐทีส่ ดุ ในหมูช่ นก็คอื ชาติตระกูลส่วนผูท้ ี่
สมบูรณ์ด้วยวิชชาจรณะ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทพถามนุษย์
เราก็กล่าวอย่างนีเ้ หมือนกัน เป็นอันว่ากษัตริยเ์ ป็นพวกประเสริฐ
ไม่ใช่พวกตำ่าเลวทรามกว่าพวกพราหมณ์ ไม่เหมือนกับถ้อยคำา
ที่เ ธอว่ า พวกกษั ต ริย์ แพศย์ ศูทร เป็นพวกบำา เรอพราหมณ์
เป็นพวกรับใช้ของพราหมณ์เป็นพวกตำ่าว่าพราหมณ์

เมื่อตรัสดังนี้แล้ว อัมพัฏฐมาณพก็หมดทิฏฐิมานะ
หมดความเชื่อถือว่าพวกพราหมณ์ประเสริฐกว่าพวกอื่น แล้ว
จึงทูลถามต่อไปว่าวิชชาได้แก่อะไร จรณะได้แก่อะไร พระพุทธองค์
ก็ทรงแสดงให้ฟงั จนเป็นทีเ่ ข้าใจแล้วจึงพิจารณาดูมหาบุรษุ ลักษณะ
32 ประการ ในกายของพระพุทธองค์ สงสัยอยูใ่ นมหาบุรษุ ลักษณะ
เพียง 2 ข้อ คือ ข้อว่าของลับเข้าฝัก 1 ข้อ ว่าลิน้ แลบปกหน้าผากได้
1 พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ดู จนหมดความสงสัยแล้วเขาก็
ทูลลากลับไปหาโปกขรสาติพราหมณ์ก็ดุตวาดขึ้นว่า เฮ้ยอ้าย
บัณฑิตน้อยผูท้ รี่ กุ รานท่านผูป้ ระกอบด้วยมหาบุรษุ ลักษณะเช่นนัน้
ต้องตายไปตกนรกแล้วก็บอกว่า เราอยากไปเฝ้าพระสมณโคดม
เสียในวันนี้ แต่ว่า หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เช้าจึงจักไปเฝ้า
เช้าขึ้นโบกขรสาติพราหมณ์ให้จัดอาหารที่ประณีต
ที่นิเวศน์ของตน แล้วยกขึ้นรถออกไปที่ป่าอิจฉานังคลวัน ไปเฝ้า
กราบทูลถามว่า อัมพัฏฐมาณพผู้เป็นศิษย์ของข้าพเจ้ามาที่นี้
หรือเปล่า ตรัสตอบว่ามาทูลถามว่า อัมพัฏฐมาณพได้สนทนากับ
พระพุทธองค์อย่างไรหรือไม่ก็ทรงเล่าให้ฟังแล้วโปกขรสาติ
พราหมณ์ก็ทูลขอโทษที่อัมพัฏฐมาณพล่วงเกิน แล้วพิจารณาดู
มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ เห็นชัดเจนแต่เพียง 30 ประการ
อี ก 2 ประการนั้ น ยั ง สงสั ย อยู ่ พระพุ ท ธองค์ จึ ง ทรงแสดงให้
สิน้ สงสัย คือ ทรงบันดาลให้เห็นของลับทีเ่ ข้าฝักของพระพุทธองค์
และทรงแลบพระชิวหาออกแยงช่องหู ช่องจมูก และปิดหน้าผาก
ให้ดู
โบกขรสาติพราหมณ์กล็ งความเห็นว่าพระพุทธองค์ทรง
บริบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ แล้วทูลนิมนต์ให้ไปเสวยอาหาร
ที่บ้านของตนในวันนั้น เมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วก็
ทรงแสดงธรรมโปรดให้โปกขรสาติพราหมณ์ได้เห็นธรรม ถึงธรรม
รูแ้ จ้งธรรม หยั่งลงในธรรม ข้ามความสงสัย หมดความสงสัยมี
ความเชือ่ ถือแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา แล้วโปกขรสาติพราหมณ์
พร้อมทัง้ บุตร ภรรยา บริวาร ก็ได้ประกาศตัวเป็นอุบาสก ผูน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป
ขอท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟัง จงหวนนึกดูตั้งแต่ต้นมาก็
จะเห็นว่าคำาที่พระพุทธองค์ทรงโต้ตอบกับอัมพัฏฐมาณพ
แต่ละข้อๆ นัน้ ล้วนแต่วเิ ศษทัง้ นัน้ ทัง้ จงเข้าใจว่าการโต้ตอบของ
พระพุทธองค์นั้น ล้วนแต่เป็นปฏิปุจฉาพยากรณ์ คือ ทรงซัก
ถามก่อนทัง้ นัน้ เมือ่ เข้าใจอย่างนีแ้ ล้ว จงจำาไว้ใช้ในเรือ่ งทีโ่ ต้ตอบ
ได้ยากต่อไป
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธภาษิตทีว่ า่ “มณี ผูร้ อ้ ู ดีตชาติ
ของตน เห็นสวรรค์และอบาย ไม่ตอ้ งเกิดอีกต่อไป รูแ้ จ้งเห็นจริง
บำาเพ็ญหน้าที่บริบูรณ์แล้ว เราเรียกว่า พราหมณ์”
/อ่านต่อฉบับหน้า
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 66

ฉันทนา
ที่รัก...
“ปิดไฟใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอน คิดถึงใบหน้า...
นั่งเขียนจดหมาย แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า...
ถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตากันเป็นประจ�า...”
สุม้ เสียงสำาเนียงลูกทุง่ ลูกคอระรัวทีข่ บั ร้องถ้อยคำาทำานอง
ออดอ้อนหยาดเยิ้มดังลอยออกมาจากลำาโพงที่ไม่ใช่ลำาโพง
ของวิทยุทรานซิสเตอร์อนั เป็นอุปกรณ์ทเี่ คยเป็นกระบอกเสียงเคียงคู่
บทเพลงลูกทุ่งไทยอันแสนอมตะมาทุกยุคทุกสมัย
แต่เสียงหวานๆ ของเพลง “ฉันทนาที่รัก” ที่ไม่มีใคร
ไม่รู้จัก กำาลังลอยระรื่นออกมาจากลำาโพงของเครื่องเล่นเพลง
สำาเร็จรูปขนาดเล็กประมาณฝ่ามือที่ภายในเครื่องบรรจุเพลง
ลูกทุ่งคลาสสิคเป็นพันๆ เพลง ในรูปแบบของไฟล์เอ็มพี 3 มาให้
เต็มเครื่องตั้งแต่ซื้อมาจากร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
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ถึงแม้เครื่องเล่นเพลงลูกทุ่งสำาเร็จรูปขนาดกะทัดรัด
เครือ่ งนีจ้ ะติดตัง้ เพลงลูกทุง่ อมตะสุดคลาสสิคมาให้นบั พันกว่าเพลง
และทุกเพลงก็เป็นเพลงดังแห่งยุคสมัยทั้งสิ้น
แต่ตอนนี้ “ยุทธนา” กลับจมจ่อมฟังอยู่เพลงเดียว
วนเวียนซำา้ ไปซำา้ มา จนถ้าเป็นสมัยทีเ่ รายังต้องฟังเพลงจากม้วนเทป
คาสเส็ตต์ เทปม้วนนีใ้ นช่วงเพลงนีค้ งต้องยืดยานไปแล้วแน่นอน!

เพลงนั้นคือ “ฉันทนาที่รัก” ที่กำาลังบรรเลงอยู่ตอนนี้!
เพราะเขากำาลังเวียนว่ายพรายพริ้มอยู่ในห้วงภวังค์รักกับหญิง
สาวที่ชื่อ “ฉันทนา”
…
…
…

เสื้อผ้าสำาเร็จรูปที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “เสื้อโหล”
พูดง่ายๆ ก็คือทั้ง “ยุทธนา” และ “ฉันทนา” ทำางาน
ตำาแหน่งเดียวกัน อยู่ในโรงงานที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน
ที่สำาคัญคือสองโรงงานนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน…
และเป็นคู่แข่งกัน!
ที่ยุ่งคือ...

ยุทธนาเป็นชายหนุ่มอายุประมาณ 36 ปี ผิวเข้มคลำ้า
เล็กน้อย ให้พอรู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายสำาอางติดเนี้ยบและไม่ใช่ผู้ชาย
ทำางานออฟฟิศแบบที่เราเห็นๆ กันในโฆษณาทางทีวีทั้งหลาย

เขาและเธอดันมาตกหลุมรักกันและกัน!
ราวกับโรมีโอกับจูเลียตหรือละครเรื่องรักในรอยแค้น
ยังไงยังงั้น!
…
…
…

เขาเป็นหัวหน้าคนงาน คุมคนงานทัง้ หมดในโรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้าสำาเร็จรูปขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิตเพื่อขายส่งภายใน
ประเทศและส่งออกไปแถบประเทศเพื่อนบ้าน
เสื้อผ้าสำาเร็จรูปที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “เสื้อโหล”
ย้อนกลับไป 6 เดือนกว่าๆ ทีแ่ ล้ว ยุทธนากับฉันทนาได้
รู้จักกันโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้าแถวโรงงาน
ฉันทนาเป็นหญิงสาวอายุประมาณ 34 ปี ลักษณะ
ท่าทางคล่องแคล่วปราดเปรียวแบบผู้หญิงทำางาน ผิวเนียนขาว
ผุดผ่องแบบสาวที่ขยันดูแลหน้าตาผิวพรรณตัวเอง แต่งหน้า
แต่งตาจัดอย่างผู้หญิงที่แต่งหน้าเป็นและมั่นใจ

เมื่อทำาความรู้จักกันได้ 2 - 3 เดือน ทั้งคู่ต่างมั่นใจว่า
ต่างคนต่างเป็นส่วนเติมเต็มของกันและกัน เขาเป็นสุภาพบุรุษ
เขามีความเป็นผู้นำา เขามีสิ่งที่เธอขาด ส่วนเธอก็มีความเป็น
กุลสตรี มีเสน่ห์ปลายจวัก และเป็นหญิงสาวที่พร้อมปรนนิบัติ
ดูแลชายหนุม่ ทีเ่ ธอรักอย่างทีส่ ภุ าพสตรีดี ๆ สักคนหนึง่ พึงกระทำา
เดือนที่ 4 ทัง้ คูจ่ งึ ตัดสินใจย้ายมาเช่าห้องพักอยูด่ ว้ ยกัน...
อย่างลับๆ !
เพราะที่ทำางานของทั้งคู่เป็นคู่แข่งกัน!
…

เธอก็เป็นหัวหน้าคนงาน คุมคนงานผู้หญิงทั้งหมด
ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำาเร็จรูปขนาดใหญ่ที่เน้นการผลิต
เพือ่ ขายส่งภายในประเทศและส่งออกไปแถบประเทศเพือ่ นบ้าน
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การมาเช่าห้องอยู่ด้วยกันไม่ได้กระทบกระเทือนชีวิต
ประจำาวันหรือการทำางานมากนัก เพราะโรงงานที่ทั้งคู่ทำางานอยู่
ก็อยู่ไม่ไกลกันมาก เช้ามาต่างคนต่างออกไปทำางาน ทำาเหมือน
ไม่รู้จักกันเพื่อไม่ให้ใครในโรงงานของแต่ละคนเอาไปนินทา
หรือแม้กระทั่งรายงานให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ เย็นเลิกงาน
ก็ ก ลั บ มาเจอกั น ที่ ห ้ อ งโดยระวั ง ไม่ ใ ห้ ค นรู ้ จั ก ที่ โ รงงาน
ระแคะระคายว่าเขาทัง้ สองอยูด่ ว้ ยกัน รักกัน หรือแม้กระทัง่ รูจ้ กั กัน
ฟังดูเหมือนจะทุกข์ทรมาน...
แต่ยทุ ธนากับฉันทนาก็อยูก่ นิ ด้วยกันมาอย่างมีความสุข
และเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดี มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมรับฟัง
และแบ่งเบา
ผ่านมา 6 เดือนกว่าตัง้ แต่เริม่ รูจ้ กั และตกอยูใ่ นภวังค์รกั
อันหวานชื่น
เช้าตรู่วันหนึ่ง ลำาแดดอุ่นๆ ชำาแรกแทรกช่องว่างของ
ผ้าม่านเข้ามาในห้องเช่าของเขาและเธอ
ฉันทนาค่อยๆ เผยอเปลือกตาขึน้ มา ลุกขึน้ นัง่ บนทีน่ อน
บิดขีเ้ กียจ หันไปส่งเสียงเนือยๆ บอกยุทธนาทีย่ งั นอนอุตอุ ยูข่ า้ งๆ
“วั น นี้ น าไปเช้ า หน่ อ ยนะ มี ป ระชุ ม ด่ ว นคนงาน
ตอน 7 โมงครึ่ง”
“ฮื่อ…” ยุทธนาครางตอบโดยที่เปลือกตายังปิดสนิท
“ไว้เจอกันใหม่” เธอบอก
…
เขาตื่นมาตอนที่ฉันทนาออกจากห้องไปทำางานแล้ว
สักพัก ลุกจากเตียงขึน้ มาทำากิจวัตรตามปกติ เตรียมตัวออกไปทำางาน
ระหว่างนัน้ ไม่ลมื ทีจ่ ะเปิดเพลง “ฉันทนาทีร่ กั ” เคล้าคลอบรรยากาศ
ยามเช้าไปด้วย
“ปิดไฟใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอน คิดถึงใบหน้า...
นั่งเขียนจดหมาย แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า...
ถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตากันเป็นประจำา...”
สุม้ เสียงสำาเนียงลูกทุง่ ลูกคอระรัวทีข่ บั ร้องถ้อยคำาทำานอง
ออดอ้อนหยาดเยิม้ ดังลอยออกมาจากลำาโพงของเครือ่ งเล่นเพลง
สำาเร็จรูป
6 เดือนกว่ามานี้ยุทธนาจมจ่อมฟังอยู่เพลงเดียววน
เวียนซำา้ ไปซำา้ มา จนถ้าเป็นสมัยทีเ่ รายังต้องฟังเพลงจากม้วนเทป
คาสเส็ตต์ เทปม้วนนีใ้ นช่วงเพลงนีค้ งต้องยืดยานไปแล้วแน่นอน!
เพราะเขากำาลังเวียนว่ายพรายพริ้มอยู่ในห้วงภวังค์รัก
กับหญิงสาวที่ชื่อ “ฉันทนา”
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เขากดสวิทช์ปดิ เครือ่ งเล่นเพลง ออกจากห้องไปทำางาน
โดยไม่มสี งิ่ ใดทีท่ าำ ให้ลว่ งรูเ้ ลยว่าวันนีเ้ ป็นวันทีเ่ ขาจะต้อง
จดจำาไปชั่วชีวิต!
…
…
…
โรงงานของยุทธนาเรียกพนักงานทุกคนประชุมด่วน
ทั้งโรงงานในตอนเย็นวันนั้น
เขานึกถึงฉันทนา โรงงานของเธอเรียกประชุมคนงาน
ตอนเช้า ของเขาเรียกประชุมตอนเย็น ตลกดี
แต่ เ รื่ อ งที่ โ รงงานของเขาเรี ย กเพื่ อ มาประชุ ม โดย
พร้อมเพรียงกันกลับไม่ตลก!
ยุทธนาจับต้นชนปลายไม่ถูกนักเพราะเขาหูอื้อและ
ชาไปทั้งร่าง!
รู้แค่ว่า...
โรงงานเจ๊งแล้ว!
กิจการตกอยู่ในภาวะล้มละลาย!
และทุกคนในโรงงานกลายสภาพเป็นคนตกงานทันที
ในเย็นวันนั้น!
ยุทธนาเป็นหนึ่งในระดับหัวหน้าของโรงงาน หลังจาก
ตั้งสติได้กับข่าวร้ายที่สุดในชีวิตการทำางาน เขาและหัวหน้าจาก
แผนกอื่นๆ ได้รู้ข้อมูลลึกๆ จากเถ้าแก่เจ้าของโรงงานถึงสาเหตุ
ความฉิบหายในวันนี้
เป็นธรรมดาของธุรกิจใหญ่ๆ เถ้าแก่มีสายแทรกซึม
อยูใ่ นโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้าสำาเร็จรูปใกล้ๆ กันนีท้ ถี่ อื ว่าเป็นคูแ่ ข่ง
“โรงงานของฉันทนา” ยุทธนาประหวัดคิดถึงเธอ
เธอคงผิดหวังและเสียใจถ้าได้รวู้ า่ ตอนนีเ้ ขากลายเป็นคนตกงาน
สายบอกเถ้าแก่วา่ ให้ระวังตัว เพราะโรงงานนัน้ ก็มสี าย
มาอยู่ในโรงงานนี้เหมือนกัน และดูท่าว่าจะได้ข้อมูลของบริษัท
ไปเยอะ เถ้าแก่มีโอกาสจะเพลี่ยงพลำ้าในกลเกมธุรกิจครั้งนี้
และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ !
เถ้าแก่ถอนหายใจยาวแล้วเอ่ยอย่างหมดอาลัย...
“คนของกูยังไม่รู้ว่าสายทางนู้นชื่ออะไร...”
เหลือบมองป้ายชื่อบริษัทที่พรุ่งนี้จะกลายเป็นอดีต
เสียงเริ่มสั่น
“รู้แต่โรงงานนั้นมันใช้รหัสเรียกว่า ฉันทนา”
…

บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

ข้อสอบแบบเลือกตอบ
ชีวิตการเป็นครูถึงอย่างไรก็คงหนีไม่พ้นข้อสอบเพราะต้องออกข้อสอบเพื่อทดสอบความรู้
ของนักเรียนอยูเ่ สมอ ผูเ้ ขียนได้พด
ู ถึงข้อสอบแบบตอบสองทางเลือก ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบ
แบบเติมค�าไปแล้ว ในฉบับนี้ขอพูดถึงข้อสอบแบบเลือกตอบบ้าง เพราะเห็นว่าก�าลังเป็นที่นิยมกัน
และใช้ออกเป็นข้อสอบแบบมาตรฐานด้วย หลายคนอาจคิดว่าไม่เห็นน่าจะน�าเรื่องนี้มาพูดกันเลย
เพราะใครๆ เมื่ อ เป็ น ครู แ ล้ ว ก็ ส ามารถออกข้ อ สอบแบบนี้ ไ ด้ ทั้ ง นั้ น ผู ้ เ ขี ย นก็ เ ชื่ อ เช่ น นั้ น
แต่เมื่อเราอ่านข้อทดสอบของเราบ่อยครั้ง เราอาจพบข้อบกพร่องต่างๆ ได้
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ข้อแนะนำาเกี่ยวกับการออกข้อสอบแบบเลือกตอบ มีดังนี้
1. คำาถามในแต่ละข้อต้องมีลักษณะเป็น
คำาถามโดยสมบูรณ์ มีเครือ่ งหมายปรัศนี ข้อบกพร่อง
ที่เห็นได้ชดั และพบเสมอก็คอื มักจะเป็นคำาถามชนิด
ให้ตอ่ ความซึง่ ไม่ควรใช้ ถ้าไม่จาำ เป็นจริงๆ เพราะการ
ใช้คาำ ถามทีส่ มบูรณ์ จะช่วยให้เด็กเข้าใจถึงคำาถาม
คำาตอบ ตรงกับจุดที่ต้องการ เช่น
ไม่ดี : หน้าที่สำาคัญของใบคือการ
ก. ปรุงอาหาร
ข. ขยายพันธุ์
ค. สะสมอาหาร
ง. ยึดลำาต้น
ดีขึ้น : หน้าที่สำาคัญของใบคืออะไร ?
ก. ปรุงอาหาร
ข. ขยายพันธุ์
ค. สะสมอาหาร
ง. ยึดลำาต้น

2. คำาถามและคำาตอบต้องอยูใ่ นเรือ่ งเดียวกัน
เช่น ถามถึงสถานที่ตัวเลือกก็ควรเป็นสถานที่หมด
ถ้าถามที่วิธีการ ตัวเลือกก็ควรเป็นวิธีการด้วย เช่น
ไม่ดี : ย่างกุ้งมีความสำาคัญในฐานะใด ?
ก. เมืองหลวง
ข. เป็นอาหาร
ค. มีคนหนาแน่น
ง. ผู้คนใจดี
ดีขึ้น : ย่างกุ้งมีความสำาคัญในฐานะใด ?
ก. เมืองหลวง
ข. เมืองค้าขาย
ค. เมืองอุตสาหกรรม
ง. เมืองโบราณ

3. คำาถามต้องชัดเจนไม่คลุมเครือ เพราะจะ
ทำาให้นักเรียนสงสัยได้ว่าครูถามถึงอะไรกันแน่
ไม่ดี : ยาเสพติดให้โทษคือ
ก. บุหรี่
ข. กัญชา
ค. สุรา
ง. เฮโรอิน
ดีขนึ้ : ยาเสพติดทีใ่ ห้โทษมากทีส่ ดุ คืออะไร?
ก. บุหรี่
ข. กัญชา
ค. สุรา
ง. เฮโรอิน

4. คำาถามต้องให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ไม่ใช้คำาถามฟุ่มเฟือย หรือใช้ศัพท์ยากเกินแก่วัย
ของเด็กจะเข้าใจได้
ไม่ดี : พันท้ายนรสิงห์เป็นนายท้ายเรือพระทีน่ งั่
พระเจ้าเสือ ในขณะทีพ่ ระเจ้าเสือเสด็จไปตามคลองโคกขาม
ซึง่ คดเคีย้ วมาก พันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถจะถือท้ายเรือ
ให้ตรงได้ หัวเรือจึงชนกิ่งไม้หัก ตามกฎมนเทียรบาล
จะต้องถูกประหารชีวิต แต่พระเจ้าเสือทรงพิจารณา
เห็นว่าเป็นสิ่งที่สุดความสามารถ จึงทรงยกโทษให้
พันท้ายนรสิงห์ไม่ยอม ทูลให้พระเจ้าเสือตัดศีรษะตนเสีย
การกระทำาเช่นนี้แสดงว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นตัวอย่าง
ในทางใด?
ก. ความกล้าหาญ
ข. ความรักชาติ
ค. ความฉลาด
ง. ความโง่เขลา
ดีขนึ้ : พันท้ายนรสิงห์เป็นตัวอย่างในทางใด?
ก. ความกล้าหาญ
ข. ความรักชาติ
ค. ความฉลาด
ง. ความโง่เขลา
ดีขึ้น : ดาวเคราะห์มีกี่ดวง? (ชั้นประถม)
ดีขึ้น : สุริยจักรวาลมีดาวเคราะห์กี่ดวง
(ชั้นมัธยม)
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5. ต้องเรียงลำาดับตัวเลขในคำาตอบ เพื่อ
นักเรียนจะได้ไม่สับสนในการเลือกตอบ
ดีขึ้น : 1254 + 2689 = ?
ก. 3941
ข. 4941
ค. 5941
ง. 6941
ดีขนึ้ : กระดาษแผ่นหนึง่ กว้าง 4 นิว้ ยาว 5 นิว้
กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร?
ก. 10 ตารางนิ้ว
ข. 20 ตารางนิ้ว
ค. 30 ตารางนิ้ว
ง. 40 ตารางนิ้ว
6. ไม่ควรใช้คำาถามปฏิเสธหรือปฏิเสธซ้อน
ทำาให้นักเรียนเกิดความยุ่งยากในการเข้าใจภาษา
ถ้าจำาเป็นจริงๆ ก็ควรจะขีดเส้นใต้ให้ชัดเจน
ไม่ดี : พืชจะไม่ปรุงอาหารถ้าไม่มีอะไร?
ก. แสงสว่าง
ข. ความร้อน
ค. แสงแดด
ง. ความมืด
ดีขึ้น : พืชปรุงอาหารเมื่อมีสิ่งใด?
ก. แสงสว่าง
ข. ความร้อน
ค. แสงแดด
ง. ความมืด
7. ข้อเดียวต้องมีคำาตอบเดียว ข้อนี้เป็น
ข้อที่สำาคัญมาก เช่น
ไม่ดี : พระเจ้าเม็งรายคือใคร?
ก. โอรสพระเจ้าลาวเม็ง
ข. เจ้าเมืองเงินยาง
ค. ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
ง. ผู้มีอำานาจมาก
ดีขนึ้ : พระเจ้าเม็งรายเป็นราชโอรสของใคร?
ก. พระเจ้าลาวเม็ง
ข. เจ้าเมืองเงินยาง
ค. พระยางำาเมือง
ง. พระเจ้าอู่ทอง
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8. อย่าเขียนคำาถามโดยแนะนำาคำาตอบ เพราะ
ผู้ตอบจะสามารถเดาคำาตอบได้โดยไม่ได้ใช้ความคิด
อาจเกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น
(1). ในการออกคำ า ถามเรื่ อ งเดี ย วกั น
ในคำาถามข้อแรกๆ อาจแนะคำาตอบในข้อต่อไป เช่น
ข้อแรก : การทีพ่ ระยาพานให้สร้างเจดียข์ นึ้
นั้นพระยาพานนับถือศาสนาอะไร?
ก. ศาสนาคริสต์
ข. ศาสนาอิสลาม
ค. ศาสนาพุทธ
ง. ศาสนาพราหมณ์
ข้อต่อไป : ผู้สร้างพระปฐมเจดีย์คือใคร?
ก. ยายหอม
ข. พรานบุญ
ค. พระยากง
ง. พระยาพาน
(2). ตัวเลือกในคำาตอบใช้ศพั ท์เด่นและแปลก
หรือยากกว่าตัวอื่น ๆ
ไม่ดี : วัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่คือวัดอะไร?
ก. วัดบน
ข. วัดล่าง
ค. วัดใหม่
ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ดีขึ้น : วัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่คือวัดอะไร?
ก. วัดบวรนิเวศน์
ข. วัดพระเชตุพน
ค. วัดอรุณราชวราราม
ง. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(3). กระจายคำาตอบที่ถูกไปทั่วๆ ทุกตัวเลือก ไม่ควร
ให้เป็นจังหวะ หรือกฎเกณฑ์ตายตัวจนผูต้ อบเดาคำาตอบข้อต่อไปได้
เช่น ครูมักให้ตัวเลือกถูกเป็นข้อแบบนี้เพื่อสะดวกในการตรวจ
เช่น ก. ก. ข. ข. ค. ค. ง. ง. หรือ ก. ก. ก. ข. ข. ข. ค. ค. ค. ง. ง.
ง. ก. ก. ก. ข. ข. ข. ทำาแบบนี้พอเด็กจับหลักได้ก็คงเดาได้ถูกต้อง
หมดโดยไมได้ใช้ความคิดและความรู้อะไรเลย

(4). การใช้ตวั เลือกปลายเปิด เช่น “ไม่มคี าำ ตอบข้อใดถูก”
“ผิดหมดทุกข้อ” หรือ “ถูกหมดทุกข้อ” ช่วยให้เด็กเดาได้ง่ายขึ้น
เพราะตัวเลือกปลายเปิดครูมกั ใช้ในโอกาสทีห่ าตัวเลือกอย่างอืน่
ไม่ได้แล้ว โอกาสที่เหมาะในการใช้ตัวเลือกปลายเปิด ควรเป็น
คำาถามที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ยังไม่มีข้อยุติแน่ชัด หรือยังเป็นปัญหาที่โต้แย้งกันอยู่
ในการออกข้อสอบแบบเลือกตอบนี้ สำาหรับชัน้ ประถม
นิยมใช้ไม่เกิน 5 ตัวเลือก แต่ควรใช้ 3 ตัวเลือก ก็ควรเพียงพอแล้ว
เพราะเด็ ก ยั ง ไม่ คุ ้ น เคยกั บ การตอบข้ อ สอบวิ ธี นี้ สำ า หรั บ
ชั้นมัธยมศึกษาใช้ตั้งแต่ 4 ตัวเลือกถึง 8 ตัวเลือกก็มี แต่ที่นิยม
ใช้ก็เพียง 4 ตัวเลือก
ส่วนดีของข้อสอบแบบนี้ ข้อสำาคัญที่สุดก็คือความ
ยุติธรรมที่สุดในการให้คะแนน เพราะครูไม่มีโอกาสให้คะแนน
ลำาเอียง ตรงกันข้ามกับข้อสอบแบบบรรยาย นอกจากนีย้ งั ตรงกับ
ชีวิตประจำาวันของนักเรียนในการแก้ปัญหาโดยมีตัวเลือก
ได้หลายทาง ประการสุดท้ายผูต้ อบไม่สามารถเดาได้ถกู ต้องเพราะ
มีตัวเลือกมากกว่าสองตัวเลือก

ส่วนเสียของข้อสอบแบบนี้ก็มีคือ เปลืองเวลาในการ
ออกข้อสอบ โดยเฉพาะการเขียนตัวเลือกให้มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
เพื่อให้ผู้ตอบดูอย่างผิวเผิน แล้วคิดว่าตัวเลือกทุกตัวถูกหมด
คิดว่าข้อเขียนเกีย่ วกับข้อสอบแบบเลือกตอบทีไ่ ด้คน้ คว้า
มานำาเสนอกับเพื่อนครูคงมีประโยชน์บ้าง อย่างน้อยในการ
ออกข้อสอบครั้งต่อไปก็คงไม่พบข้อบกพร่องเช่นนี้อีก

เอกสารอ้างอิง
กมล สุดประเสริฐ, หลักและวิธีวัดผลการศึกษา, พระนคร :
โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2510
ชวาล แพรัตกุล, เทคนิคการวัดผล, พระนคร :
โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2509
ธีแนน, เดวิด เค, การประเมินผลการสอนในประเทศไทย,
สำานักงานวางแผนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2509
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

บุญเดือนสิบ
คนลุ่มน�า้ ทะเลสาบสงขลา

ภาวะของโลกรอบตัวในแต่ละปีค่อยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อปีกลายช่วงระหว่าง
บุญเดือนสิบ บริเวณลุม
่ ทะเลสาบสงขลา คลืน
่ ความร้อนและแห้งแล้งครอบคลุมทุกพืน
้ ที่ ยังผลให้เกิด
การขาดแคลนแหล่งน�้าแม้กระทั่งบ่อน�้าตื้นข้างบ้านที่ขุดเอาไว้ใช้รดน�้าต้นไม้ พืชผักยังแห้งขอด
มาปีนี้ฝนตกตลอดตั้งแต่เดือนหกจนถึงเดือนสิบ ยังคงตกบ้างเว้นบ้างไม่ขาดสาย น�้าท่า
อุดมสมบูรณ์ บางพื้นที่ล้นเกิน อยู่บนความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูกาล
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บุญเดือนสิบ เป็นประเพณีสำาคัญของคนลุ่มนำ้า
ทะเลสาบที่มีมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า “วันสารท”
แต่ถ้าคนในพื้นที่จะเรียกว่า “วันชิงเปรต” ซึ่งจะมีสองช่วงคือ
วันรับเปรตหรือเรียกกันว่า “บุญแรก” ตรงกับวันแรม 1 คำา่ เดือนสิบ
กับ “วันบุญทีส่ อง” วันส่งเปรต” ตรงกับวันแรม 15 คำา่ เดือนสิบ
ซึ่ ง เชื่ อ กั น ว่ า บรรดาญาติ พี่ น ้ อ งที่ ต กอยู ่ ใ น “นรกภู มิ ” จะ
ถูกปล่อยขึน้ มาบนโลกมนุษย์ในช่วง “บุญแรก” และส่งกลับใน
“วันบุญทีส่ อง” นอกจากนีก้ จ็ ะมีพวกสัมภเวสีเร่รอ่ นอยูน่ อกวัด
เพราะฉะนั้ น ในวั น ทำ า บุ ญ ชิ ง เปรตมี ก ารตั้ ง สิ่ ง ของทำ า บุ ญ
ประกอบด้วย ขนมลา ขนมเทียน ขนมพอง ขนมดีซัม “เปซัม”
แล้วแต่ละท้องถิ่นจะเรียก เพื่อใช้แทนให้เปรตได้กินหรือใช้
ซึง่ การจัดขนมเหล่านีร้ วมกันเรียกกันว่า “หมรับ” จะวางไว้ในวัด
เพือ่ ให้เปรตทีส่ ามารถเข้าวัด และวางไว้นอกวัดเพือ่ แผ่สว่ นบุญ
ให้กับพวกสัมภเวสีที่ไม่สามารถเข้าวัด ตามด้วยการกรวดนำ้า
อุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลให้กับเปรตและสัมภเวสีเหล่านั้น..
รากของความเชือ่ ของพิธกี รรมเหล่านีเ้ ป็นการผสมผสาน
ระหว่ า งพุ ท ธกั บ พราหมณ์ ที่ ก ระจายอยู ่ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ข อง
ภาคใต้ อันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ผู้คนแถบนี้ให้ความสำาคัญ
ซึ่งจะเรียกว่า “วันรับตายาย” และ “ส่งตายาย” หมายถึง
ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว แม้วา่ ปัจจุบนั การอพยพ
เคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ต่างๆ ตามสภาพวิถีของการทำางาน และ
การมีครอบครัว แต่พอถึงวันดังกล่าวต่างกลับมาบ้านเกิด
เพื่อรับและส่งตายายและทำาบุญกุศลส่งให้ไปสูภ่ พภูมทิ สี่ งู ขึน้
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รากของความเชือ่ เหล่านีย้ งั เกีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ของคน
ภาคใต้ แม้กระทัง่ คำาทีเ่ รียกชือ่ ทิศของคนใต้ที่เรียก ทิศเหนือว่า
“ท่าหัวนอน” และทิศใต้เรียกว่า “ท่าตีน” แม่เคยเล่าว่า...ในสมัย
โบราณ ได้เกิดสงครามระหว่างเจ้าเมืองในแถบภาคใต้ กับเจ้าเมือง
ของขอม โดยเจ้าเมืองของภาคใต้ได้ยกทัพทางเรือไปตีพวกขอม
และจับเจ้าเมืองขอมได้ แล้วประหารชีวิต โดยวางศพให้
ศีรษะหันไปทางทิศเหนือ และเท้า (ตีน) หันไปทางทิศใต้ จึงเป็น
ที่มาของคำาว่า “ท่าหัวนอน” และ “ท่าตีน” ซึ่งเมื่อโตขึ้นและอ่าน
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์เรือ่ งราวดังกล่าวปรากฏในเอกสาร
ดังที่แม่เคยเล่าไว้ในสมัยเด็กๆ จึงเป็นความเชื่อของคนลุ่มนำ้า
ทะเลสาบที่รากเหง้าเดียว
ฉะนั้น วันบุญเดือนสิบ เฉพาะบุญหลังวัดจะแน่นขนัด
ด้วยผู้คนทั่วสารทิศต่างเข้ามาทำาบุญร่วมพิธีกรรม และวัดเอง
ก็ได้รับประโยชน์ด้วยการแจ้งข่าวคราวกิจกรรมของวัดไปด้วย
เช่น การทำาบุญทอดกฐิน หรือการปลูกสร้างสิ่งต่างๆ ภายในวัด
ให้กับผู้คนที่มาทำาบุญได้ทราบ และร่วมบุญอีกต่อไป
ในสมัยเด็กๆ เรื่องราวเหล่านี้ยังอยู่ในความทรงจำา..
แม้กระทั่งการ “ชิงเปรต” ยังผลสู่ความเชื่ออีกมากมาย เช่น
“การแก้บน” ยามเมือ่ เจ็บป่วยพ่อแม่มกั จะบนให้หายเร็วๆ โดยจะให้
“ชิงเปรต” แม้วา่ ปัจจุบนั ได้มนี กั การศึกษาหรือสารพัด “นัก” บางท่าน
ได้ตคี า่ ของคำาว่า “ชิงเปรต” เป็นเรื่องไม่ดี และก้าวไปไกลถึงขั้น
ออกมาชีน้ าำ ว่า “เราควรเปลีย่ นจากการ “แย่งชิง” มาเป็น “การแบ่งปัน”
เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กบั สังคมท้องถิน่ ด้วยความเจตนาดี
ที่ขาดรากของชุมชนจึงย่อมมีข้อเสนอเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่าง
สมำ่าเสมอ

38 วิทยาจารย์

กระทั่งภาวะปัจจุบันสถานศึกษาระดับต่างๆ ที่ตั้งอยู่
รอบบริเวณลุม่ นำา้ ทะเลสาบได้ปรับเปลีย่ นให้ “วันทำาบุญเดือนสิบ”
เป็นวันหยุดภายในเฉพาะของแต่ละพื้นที่ โดยให้ความสำาคัญ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ได้เข้าร่วมมากขึน้ แต่ละสถานศึกษาได้สร้างกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมโดยการบูรณาการเป็นหลักสูตรท้องถิน่ หรือใช้เวลาลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในการสร้างการเรียนรู้ถึงความสำาคัญ
บุญเดือนสิบ และการฝึกทำาขนมพื้นบ้านที่ใช้สำาหรับงานบุญ
เพื่อสืบทอดสานต่อประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นใต้

แน่นอนว่า...การร่วมพิธีกรรมในการทำาบุญเดือนสิบ
มีผลนอกเหนือจากความเชือ่ เรือ่ งการรับ – ส่งตายาย การทำาบุญ
การอยูร่ ว่ มกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของญาติพนี่ อ้ งวงศ์ตระกูล
ทัง้ ใกล้ – ไกล พร้อมกับพาลูกหลานได้รจู้ กั กันซึง่ เป็นลักษณะเด่น
ของพื้นที่ลุ่มทะเลสาบหรืออาจจะเป็นเฉพาะของคนใต้ก็ได้
ทีเ่ รียกกันเป็นสำานวนภาคใต้วา่ “มากันทัง้ โหม” (โหม = อ่านแบบ
อักษรนำา) หรือเพื่อให้รู้จักกัน เกิดความรักความผูกพันต่อไป
ในอนาคตย่อมเป็นนัยยะสำาคัญทีซ่ กุ ซ่อนเอาไว้ตามแบบฉบับของ
คนโบราณ ต่างให้ความสำาคัญของสถานทีเ่ กิด สถานทีฝ่ งั “รกราก”
เผอิญว่า...ปีนคี้ อ่ นข้างแปลกไปจากปีกอ่ นๆ เท่าทีส่ งั เกต
ช่วงระยะเวลาดังกล่าว ไม่วา่ จะเป็นการทำาบุญเดือนสิบ อารีรายอ
ทำาบุญกุโบร์ หรือกระทั่งประเพณีของชาวจีน ที่มีการประกอบ
พิธีกรรม ทำาบุญ รำาลึก เซ่นไหว้ถึงบรรพบุรุษ อยู่ในช่วงเวลา
ที่ใกล้เคียงกัน จึงเป็นรากสำาคัญของชาวตะวันออกทั้งหมดที่ให้
ความสำาคัญในเรื่องเหล่านี้ จนก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประเพณี
สืบทอดกันมายาวนาน เป็นวัฒนธรรมที่กล่อมเกลาให้คนรู้จัก
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ รู้จักรากเหง้าของตนเอง
ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลีย่ นแปลง ด้วยสังคมเปลีย่ นไป
ตามวิถีการผลิต และกระแสโลก โดยมีระบบตลาดเป็นปัจจัย
สำาคัญในการบริโภค ดังนั้นภาพของการทำาขนมเดือนสิบค่อยๆ
หายไปจากครอบครัวแต่ละครอบครัว ส่วนใหญ่นยิ มซือ้ จากตลาด
การโม่แป้ง ตำาแป้ง ที่เคยได้ยิน ทุกวันนี้ค่อยเงียบหายลงไป
ในแต่ละปี

วันนี้...กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เข้มแข็ง
โดยฐานรากทีเ่ รียกกันอย่างคุน้ ชิน คือ “บวร” มาจากระดับครอบครัว
(บ้าน) วัด และโรงเรียน เสาหลักแรกซึง่ เป็น “บ้าน” หรือครอบครัว
กำาลังพลัดหลงสูก่ ระแสสังคมบริโภคติดกับการพัฒนาแบบแผนใหม่
จนแทบไม่สามารถทำาหน้าที่อย่างเข้มแข็งอย่างเช่นในอดีต
โดยครอบครัวเดีย่ วไร้ทยี่ ดึ โยงและเชือ่ มร้อย ไม่สามารถบ่มเพาะ
สมาชิกเดินทางตามแนวที่ถูกต้องด้วยการพลัดลงเข้าสู่วิถีใหม่
จนยากแยกแยะ ขาดรากแก้ว ที่คอยตรึงยึดได้อ ย่ า งมั่ น คง
ประกอบกับทิศทางของการจัดการศึกษาในเชิงรัฐสวัสดิการ
และเป็น “เจ้าชีวติ ” ของเยาวชน ได้แบ่งรับภาระแทบทัง้ หมดของ
ครอบครัวมาไว้ที่สถานศึกษา แม้กระทั่งทักษะชีวิตที่ควรเป็น
หน้าทีพ่ นื้ ฐานของครอบครัว เช่น กระบวนการทำางาน หุงข้าว ล้างจาน
ซักเสื้อผ้า ก็ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรให้เรียนและปฏิบัติ หรือ
เรือ่ งราวของญาติวงศ์ตระกูลของนักเรียน ซึง่ เด็กรุน่ ใหม่นบั ญาติ
ตนเองได้เพียงแค่ ปู่ ย่า ตา ยาย และหากเลยไปกว่านัน้ นับไม่ได้
และหากแตกสาขาออกไป ยิ่งไกลเกินกว่าจะเข้าใจและนับได้
ด้วยความพึงใจในระบบครอบครัวเดีย่ วให้ความสำาคัญของการเป็น
“ปัจเจกชนบริโภค” ในชุมชน โรงเรียน จึงเต็มไปด้วยการทะเลาะ
เบาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน เพราะขาดรากเหง้าทีย่ ดึ โยงของสายตระกูล
หรือวงศาคณาญาติ
บุญเดือนสิบ...นอกจากจะเป็นพิธีกรรมแสดงออกถึง
ความกตั ญ ญู ก ตเวที ที่ มี ต ่ อ บรรพบุ รุ ษ การเชื่ อ มร้ อ ยของ
ญาติพนี่ อ้ ง สายตระกูลให้กลมเกลียวมากขึน้ จึงเป็นเป้าหมายสำาคัญ
ที่บ รรพชนได้ ซุ ก ซ่ อ นไว้ ชนรุ ่ น หลั ง ต้ อ งเข้ า ใจและเข้ า ถึ ง
อันจะก่อประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน
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ครูเล่าเรื่อง
เพชร พักตรใส

บันทึกความจำา

อันเนื่องมาจากการเป็นครูของข้าพเจ้า
ในระยะเริ่มเป็นครูใหม่ๆ ขอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
กับข้าพเจ้า จ�านวน 4 เรื่อง ใน 2 โรงเรียน

ข้าพเจ้าบรรจุเป็นครูครัง้ แรกที่ โรงเรียนบ้านทุง่ สมอ อำาเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2504 ซึ่งในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่
บนเขาที่กันดารนี้มีโรงเรียนอยู่ 5 โรงด้วยกัน คือ
1. โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อยู่ติดถนนพิษณุโลก-หล่มสัก
2. โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด อยู่ห่างจากถนน 4 กม.
3. โรงเรียนบ้านนายาว อยู่ห่างจากถนน 6 กม.
4. โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ อยู่ห่างจากถนน 8 กม.
5. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย (เก่า) อยู่ห่างจากถนน 4 กม.
ตอนแรกที่บรรจุไปอยู่ โรงเรียนทุ่งสมอมีครูอยู่แล้ว 1 คน
คือ คุณครูไพบูลย์ แต่กย็ า้ ยไปอยูท่ อี่ นื่ ทำาให้ขา้ พเจ้าต้องเป็นครูคนเดียว
โรงเรียนทุ่งสมอ มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง หลังคามุงด้วย
ใบค้อ ฝาเป็นฟากไม้ไผ่ พื้นเป็นดินทุบอัดแน่น โต๊ะและม้านั่ง
เป็นไม้กระดานฝังลงไปในดิน มี 4 ห้องเรียน โดย ป.1 - 2 หันหน้าไปทาง
ทิศตะวันออก ป.3 - 4 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก นักเรียนทั้งหมดมี
64 คน การเรียนการสอนนัน้ ใช้สตู ร เลข - คัด - เลิก โดยสอน ป.4 ป.3
ป.2 และป.1 แล้วให้พี่ไปตรวจ แนะนำาน้องๆ ตอนกลางวันเข้าแถว
ไปอาบนำ้า (เพราะอากาศหนาวทั้งปี) ตอนบ่ายจะเป็นกิจกรรม
สันทนาการ เช่น กายบริหาร ร้องเพลง เล่นกีฬาต่างๆ เช่น เตะลูกส้มโอ
แทนฟุตบอล หมากเก็บของนักเรียนหญิง ฯลฯ ต่อไปจะเป็นประสบการณ์
ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้
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จับขโมย
วันหนึ่งมีของหายในโรงเรียน ของที่ว่านี้เป็นถุงผ้าเล็กๆ เรียกว่าไถ้
สอบถามแล้วก็ไม่มีใครรับว่าเอาของไป จึงให้หัวหน้านักเรียนเข้าแถวมารับไม้จากครูที่หัก
แบ่งให้ทุกคน คนละประมาณ 2 นิ้ว ก่อนจะหักไม้ ได้นำาพระงั่ง (ง้าง) ที่ข้าพเจ้าพกติดตัวอยู่เสมอ
นำามาตัง้ บนโต๊ะ และประกาศว่า ถ้าใครขโมยของเขาไป ไม้จะยาวออก 1 เท่าตัว เมือ่ รับไม้แล้ว ให้แยกย้าย
กันไป ไม่ให้อยู่รวมกัน ได้เวลาสมควรก็ให้นำาไม้มาคืนทีละคน
เมื่อทราบตัวขโมยแล้วยังเงียบอยู่ แต่ได้กระซิบกับเขาว่า ครูจะออกไปกลางสนาม ให้เขานำา
ของมาวางไว้ที่โต๊ะครู ครูจะไม่เอาเรื่อง และไม่ประกาศให้คนอื่นทราบ
กับใคร
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เขาตกลง และนำาของมาคืน เด็กคนนัน้ เป็นเด็กชัน้ ป.4 ผมไม่จาำ ชือ่ เขา และไม่เคยบอกชือ่ เขา
(คงทราบว่า ทำาไมจึงรู้ตัวขโมยนะ)

ไอ้เก
ไอ้เก เป็นชือ่ เสือตัวหนึง่ ทีช่ าวบ้านละแวกนัน้ ตัง้ ชือ่ ให้ เพราะรอยเท้าข้างหลังของมันข้างหนึง่
ผิดรูปไป ไอ้เกหากินอยูบ่ นเขา ระหว่างบ้านนายาวและทุง่ สมอ เลยไปถึงป่าลึก วันหนึ่งในหน้าหนาว
หลังเลิกเรียนแล้ว ผมไปกินข้าวกับเรวัต (ลำา้ ) ทีโ่ รงเรียนบ้านห้วยขอนหาด มีชาวบ้านเด่นชัย (แพร่) คนหนึง่
มาร่วมวงด้วย หนุม่ คนนีม้ ขี อ้ ดี (พระเครือ่ ง) เราก็เลยมีการลองของกัน โดยใช้ปนื ของผมยิง ปรากฏว่า
ของเขาดีจริง คือยิงไม่ถูกเลย (อาจตาลายเพราะเมา) ที่อันตรายก็คือ กระสุนปืนผมเหลือนิดเดียว
ตอนเช้ามืด ผมออกเดินทางกลับโรงเรียนโดยไม่ลมื จัดกระสุนปืนให้เข้าเพลิงแบบรูเล็ก เช้านี้
หมอกลงหนาแน่นเช่นเคย แต่ผมก็เดินทางเส้นนี้จนชินไม่คิดกลัวอะไร มีทางเดินช่วงหนึ่งจะต้อง
กระโดดข้ามร่องนำ้าแคบๆ และลึก เป็นร่องนำ้าเข้านาชาวบ้านที่ไหลลงมาจากเนินเขา พอกระโดด
ข้ามร่องไปก็พบ.........ไอ้เก.... ผมยกปืนขึน้ นก ลูกปืนก็เข้าร่องรังเพลิงทันที... แต่.....ผมยั้งได้ทัน ไม่ทัน
เหนีย่ วไก เพราะ...มันเป็นควาย...ควายติดอยูใ่ นร่องนำา้ มันก็ตนื่ ผม ผมก็ตนื่ มัน พอเดินผ่านไปสักครู่
ก็พบชาวบ้านสิบกว่าคน มีอาวุธครบมือ สอบถามได้ความว่า เมื่อคืนมีการขโมยควายกันหลายตัว
ชาวบ้านกำาลังตามรอยอยู่ ผมก็บอกว่าควายติดอยู่ในร่องนำ้านั่นตัวหนึ่ง
โถ! ก็นึกว่าไอ้เก ตกใจหมดเลย
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งู
ปี 2508 ผมย้ายไปอยู่ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย (เก่า) เพราะครูที่สอนอยู่เดิมลาออก
หมู ่ บ ้ า นเข็ ก น้ อ ยนั้ น เวลานั่ ง รถมาจากหล่ ม สั ก จะต้ อ งเดิ น ทางลงทางขวามื อ
แต่ถ้าไปทุ่งสมอ ห้วยขอนหาด และนายาว หรือเขาค้อในปัจจุบันจะเดินทางไปทางซ้ายมือ
พอลงรถจะมีทางรถเก่าๆ ทอดลงไปประมาณ 120 เมตร ก็จะมีร่องนำ้ามีสะพาน
ทำาด้วยขอนไม้พอให้รถวิง่ พาดอยู่ ปีหนึง่ รถจะเข้าหมูบ่ า้ นนีเ้ ฉพาะหน้าซือ้ - ขายข้าวโพดเท่านัน้
จึงทำาให้ทางรถยนต์ เห็นเป็นแนวๆ เท่านั้น มีเฉพาะทางเดินเท้าเท่านั้นที่เตียนและชัดเจน
เช้าวันจันทร์วนั หนึง่ ผมก็ลงรถตามปกติโดยมียา่ มสะพายติดตัวมาด้วย ในย่ามก็จะมี
หนังสือ เรือ่ ง ผูช้ นะสิบทิศ ปืน และพระงัง่ ทีพ่ กติดตัวเป็นประจำา วันนัน้ พอลงรถก็นาำ ผูช้ นะสิบทิศ
ออกมาอ่านไปเดินไปเรื่อยๆ โดยชำาเลืองดูทางเดินข้างหน้าเป็นระยะๆ ไป จนกระทั่งช่วงหนึ่ง
ขณะที่ ผ มยื น อยู ่ เ นิ น ฝั ่ ง นี้ มองไปยั ง เนิ น ข้ า งหน้ า ที่ ห ่ า งกั น ประมาณ 20 - 25 เมตร
มีสงิ่ หนึง่ คล้ายๆ ท่อนไม้ขวางทางอยูม่ องไม่เห็นทิวและหาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 - 10 นิว้
เพราะถ้าน้อยกว่านีค้ งมองไม่เห็นในระยะนี้ ผมรูแ้ ล้วว่าเป็นงู ผมก็เตรียมคิดเก็บหนังสือเข้าย่าม
เอาพระงัง่ ออกมากำาไว้มอื ซ้าย มือขวาถือปืน ผมรูแ้ ล้วว่าอำานาจปืนของผมนัน้ ไม่สามารถยับยัง้
งูขนาดนี้ได้แน่ แต่ก็เตรียมไว้เพื่อความอบอุ่นใจเท่านั้น ผมยืนสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นประมาณ
20 นาที งูก็ค่อยๆ เลื้อยผ่านไปทางซ้ายมือ ผมทิ้งระยะเวลาอีกประมาณ 10 นาที ค่อยๆ ย่อง
มองซ้ายขวา บนล่าง พอผ่านที่ตรงนั้น ผมก็วิ่งสิครับ ระระ รอไร ผมกลัว ครับ ผมกลัว
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ยอดครู
กองบรรณาธิการ

รางวัลคุณากร ครั้งที่ 2 ปี 2560

ผู้พร้อมด้วยคุณธรรม คุณลักษณ์ คุณค่าความเป็นครู
อุทิศตนพัฒนาชีวิตศิษย์ เจริญสู่ความส�าเร็จตลอดมา

นางนฤมล แก้วสัมฤทธิ์ จังหวัดตาก
ครูผู้อุทิศตน เพื่อชุมชนชาวไทยภูเขาถิ่นห่างไกล
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“

การอุทิศ
ตัวเองไป
อยู่ตรงนั้น
มากเกินกว่า
ความเป็นครู

”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำาริให้เปิด
ศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา 3 แห่ง ได้แก่ กศน.บ้านกรูโบ กศน.บ้านโขะทะ
และกศน.บ้านยูไนท์ โดยศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 3 แห่ง สังกัดสำานักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ปัจจุ บุ นั ครูนฤมลเป็นครูอาสาสมัครเพียงคนเดียวของ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ
อำาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยสอนทุกกลุม่ สาระวิชา ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จุดเริม่ ต้นของการเป็นครูอาสาของครูนฤมลได้เริม่ ต้นขึน้ จากที่
ครูนฤมลเห็นว่า กศน.บ้านกรูโบ เป็นสถานที่ห่างไกลที่สุด จึงอาสา
ตัวเองเข้าไปทำาหน้าที่ครู ณ ที่นั่น ครูคิดว่า “ถ้าไม่อาสามาที่ที่ไกล
ที่ตรงนี้ก็จะไม่ได้รับการเหลียวแล” การเดินทางในอดีตจากที่ตั้ง
อำาเภออุ้มผางถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านกรูโบ มีระยะทางถึง 111 กิโลเมตร เมื่อถึงหมู่บ้านจะต้องเดินเท้า
เข้าไปอีก 43 กิโลเมตร หนทางเป็นดินโคลน ไม่ราบเรียบ ต้องลุยนำ้า
ข้ามห้วย ใช้เวลาเดินทางนานถึง 3 วัน (ในขณะนั้น)
“การอุทศิ ตัวเองไปอยูต่ รงนัน้ มากเกินกว่าความเป็นครู”
ครูนฤมลไม่เพียงแค่ทาำ หน้าทีเ่ ป็นครูสอนหนังสือเด็กเท่านัน้ แต่ครูชว่ ยเหลือ
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งภายในหมู บ ้ า น จึ ง ทำ า ให้ ค รู เ ป็ น บุ ค คลที่ ชุ ม ชนให้
ความเคารพรักและไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงเป็นที่พึ่งพาให้กับ
ชาวบ้านกรูโบยามเดือดร้อน หรือมีปัญหาด้วย

นายศรัณย์ ศรีมะเริง จังหวัดนครราชสีมา
ครูที่ใช้เสียงดนตรี เพื่อให้เด็กได้รู้จักตนเองอย่างแท้จริง

“
เราต้องคิดจากตัวเราเองก่อน
มุ่งมั่นตั้งแต่เล็กๆ หาตัวเองให้เจอ
แล้วใช้ดนตรีเป็นดาบเล่มหนึ่งในการปูทาง

”
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ครูศรัณย์มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเครื่องดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก
เพราะเติบโตในย่านลิเกโบราณของจังหวัดนครราชสีมา พอเข้าสู่
ช่วงวัยรุน่ ก็เริม่ สนใจดนตรีสากล และเริม่ หาเวลาเรียนดนตรีสากลมากขึน้
แต่ในสมัยนั้นครูสอนดนตรีค่อนข้างขาดแคลน ทำาให้นักเรียนที่สนใจ
ดนตรีสากลขาดโอกาส จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ครูศรัณย์เลือกทีจ่ ะมา
เป็นครูสอนดนตรีในปัจจุบัน
ครูศรัณย์ สร้างครูดนตรี โดยจุดมุง่ หมายทีจ่ ะสร้างเครือข่าย
ครูดนตรี ครูศรัณย์ได้สร้างครูดนตรี จากครูทไี่ ม่รโู้ น้ตดนตรีให้สามารถ
เรียนรูด้ นตรี และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ ด้ “ในปัจจุบนั ดนตรีถอื ว่า
สอนยาก แต่เราต้องเริ่มจากการสร้างใจเด็ก ให้เด็กเห็นคุณค่า
ของดนตรี สร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้กบั เด็ก เราต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชดิ
ต้องเรียนรู้จากเด็ก และเด็กก็จะเรียนรู้จากเรา หลักที่ผมถือ
มาโดยตลอดคือ เด็กต้องเก่งกว่าครู เขาจบจากเราไป เขาต้อง
เหนือกว่าเรา ผมถึงจะประสบความส�าเร็จ”
ผลจากการที่ครูศรัณย์ทำางานอย่างทุ่มเทมาโดยตลอด
ลูกศิษย์แต่ละคนจึงประสบความสำาเร็จแตกต่างกันไป ต่างก็มคี วามคิด
เป็ น ของตั ว เอง บางคนใช้ ด นตรี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต ราชการ
ด้วยเทคนิควิธกี ารสอนของครูศรัณย์ทใี่ ห้เด็กคิดได้อย่างอิสระ ให้เป็น
ตัวของตัวเอง จึงทำาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และค้นพบตัวเอง
ได้เร็ว ประโยคที่ครูศรัณย์มักจะบอกกับเด็กๆ อยู่เสมอ คือ “เราต้อง
คิดจากตัวเราเองก่อน มุง่ มัน่ ตัง้ แต่เล็ก ๆ หาตัวเองให้เจอ แล้วใช้
ดนตรีเป็นดาบเล่มหนึ่งในการปูทาง”
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การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์
ที่มีต่อความสามารถ นการอ่านและรักความเปนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
a study of learning management usign the murdoch integrated approach affecting reading ability and cherinhing
thainess of prathomsuksa 4 students learning in thai language strand

นางลักขณาวรรณ ศรีศุภพัชร
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ เปรียบเทียบผลของการจัด
การเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ทม่ี ตี อ่ ความสามารถ
ในการอ่านและรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
ก่ อ นและหลั ง เรี ย น ที่ เ รี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการ
ของเมอร์ดอกช์ทมี่ ตี อ่ ความสามารถในการอ่านและรักความเป็นไทย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการ
บูรณาการของเมอร์ดอกช์กบั การจัดการเรียนรูต้ ามคูม่ อื ครูของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 64 คน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ
1 ห้อง ห้องเรียนละ 32 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้โรงเรียน
วัดดอนพุทราเป็นกลุ่มทดลอง โดยจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณา
การของเมอร์ดอกช์และโรงเรียนวัดจำาปาเป็นกลุม่ ควบคุม โดยจัดการ
เรียนรูต้ ามคู่มือครูของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำานวนกลุม่ ละ
18 ชัว่ โมง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรูต้ ามหลัก
การบูรณาการของเมอร์ดอกช์ แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และ
แบบสอบถามรักความเป็นไทยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 ใช้แผน
แบบการวิจยั กึง่ ทดลองสองกลุม่ สอบก่อนและหลังการทดลอง สถิตทิ ี่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร
ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการ
ของเมอร์ดอกช์มผี ลต่อความสามารถในการอ่านและรักความเป็นไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 2) การจัดการเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการ
ของเมอร์ดอกช์มผี ลต่อความสามารถในการอ่านและรักความเป็นไทย
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าการจัดการเรียนรูต้ ามคูม่ อื ครู
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research are: 1) to compare learning
management using the murdoce integrated approach affecting
reading ability and cherishing thainess of Prathomsuksa 4
students before and after learning Thai language strand, and
2) to compare learning management using the murdoce
integrated approach affecting reading ability and cherishing
thainess of Prathomsuksa 4 students after using the murdoce
integrated approach and the conventional approach teacher
manual of ce of the basic education commission. The sample
is selected si e consists of 64 Prathomsuksa 4 students selected
by multi – stage sampling. The experimental group is taught
by the theory of Wat Donputral School and the controlled group
taught by traditional method is the students o f Wat Jampal
School studying in the rst semester of 2016 academic year
by multi - stage sampling. There are 32 students in each class.
The experimental group is taught by the theory of using the
murdoce integrated approach. The controlled group is taught
by the conventional approach teacher manual of ce of the
basic education commission. The experiment lasts 18 hours.
The instruments used in this study are the lesson plans based
on the theory of using the murdoce integrated approach, lesson
plans based on the conventional approach teacher manual
of ce of the basic education commission, tests of the affecting
reading ability with the reliability at .84 and questionnaires
concerning cherishing thainess with the reliability at .87 The
Quasi - experimental plan is use for the two groups and and
the pretest and posttest are used in the experiment. The
statistical tools used for data analysis are MANO A.
The results indicates that : 1) The murdoce integrated
approach affects the reading ability and cherishing thainess of
Prathomsuksa 4 students learning Thai language strand. After
the experiment, their reading ability and cherishing thainess are
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higher at the signi cant level of .05. 2) The murdoce integrated
approach affects the reading ability and cherishing thainess of
Prathomsuksa 4 students learning Thai language strand. After the
experiment, their reading ability and cherishing thainess thinking
are higher than the group taught by the conventional approach
teacher manual of ce of the basic education commission at
the signi cant level of .05.
บทนำา
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติ
ให้มคี วามเป็นไทย คนไทยทุกคนต้องใช้ภาษาไทยเป็นเครือ่ งมือในการ
ติดต่อสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ทด่ี ตี อ่ กันและใช้ภาษาไทย
ในการถ่ายทอดความรู้นึกคิดทั้งทางวัฒนธรรมต่างๆ การที่มนุษย์
ใช้ภาษาติดต่อกันทำาให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และการดำารงชีวติ
ร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ ภาษาไทยมีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตและ
เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 37)
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางภาษา
ของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง ดู พูด หลักการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม การอ่านเป็นทักษะสำาคัญทักษะหนึ่งที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ต้องการให้เกิดกับผูเ้ รียน โดยกำาหนดคุณภาพของ
ผูเ้ รียนเมือ่ จบการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสาระการอ่านไว้
คือ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทำานองเสนาะ
ได้ถูกต้อง อธิบายความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของ
คำา ประโยค ข้อความ สำานวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน เข้าใจคำาแนะนำา
คำาอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้ง
จับใจความสำาคัญของเรื่องที่อ่านและนำาความรู้ความคิดจากเรื่อง
ทีอ่ า่ นไปตัดสินใจแก้ปญ
ั หาในการดำาเนินชีวติ ได้มมี ารยาทและมีนสิ ยั
รักการอ่านและเห็นคุณค่าสิง่ ทีอ่ า่ น (กระทรวงศึกษาธิการ,2551,หน้า
1 - 4) การอ่านเป็นวิธกี ารหนึง่ ทีม่ นุษย์สามารถใช้แสวงหาความรูห้ รือ
ข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวหรือ
ไกลตัวก็ตาม ทำาให้เราก้าวทันกับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ สามารถ
นำาข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มคี วามรู้ทัดเทียมคนอื่น
ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองให้ดขี น้ึ และยังส่งผลต่อ
การพัฒนาสังคมอีกด้วย (กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์, 2551 หน้า 86)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทย เป็นหนึ่ง
ในแปดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กไทย กล่าวคือ การรักความเป็นไทย
เป็นการช่วยรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
ทีแ่ สดงถึงความเป็นไทยและความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ เพราะ
ถ้าคนไทยรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแทนวัฒนธรรมของตน
โดยไม่มีการพิจารณา เอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทยก็จะ
ถูกทำาลาย ซึ่งการรักความเป็นไทยเท่านั้นที่จะช่วยทำาให้เกิดความ
ภูมใิ จและช่วยส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีดีงามของไทย
ไว้ไม่ให้ถกู วัฒนธรรมต่างชาติกลืน (เอกนรินทร์ สีม่ หาศาลและคณะ,
2554, หน้า 67)
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การจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์
เป็นวิธีสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และดำาเนินกิจกรรมด้วยตนเองตาม
กระบวนการขัน้ ตอนทีค่ รูผสู้ อนได้เตรียมไว้ นักเรียนจะเป็นผูท้ มี่ บี ทบาท
ในการเรียนมากทีส่ ดุ ครูผสู้ อนเป็นเพียงผูใ้ ห้คาำ ปรึกษาชีแ้ นะ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงอยู่ในรูปแบบบูรณาการทักษะ
ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เข้าด้วยกัน แต่จะมีทักษะอ่านเป็นจุดเน้นในการสอน ส่วนทักษะอื่น
แม้ไม่เป็นจุดเน้น ก็จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน ทำาให้ลดปัญหา
การเบือ่ หน่ายของผูเ้ รียนและส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความสนใจในการเรียนรู้
ได้มากขึ้น (เมอร์ดอกซ์, Murdoch, 1986, p.10)
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่นำามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและรักความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คือ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ โดยการจัด
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยค้นหาคำาตอบได้ด้วย
ตนเองเพื่อนำาไปสู่ข้อค้นพบช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาอันจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและ
รักความเป็นไทยนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างเหมาะสม ทำาให้
ดำาเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
บูรณาการของเมอร์ดอกช์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน
ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
บูรณาการของเมอร์ดอกช์ที่มีต่อความสามารถในการอ่านและรัก
ความเป็นไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์กบั การจัดการเรียนรูต้ ามคูม่ อื ครู
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนในสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จาก จำานวนโรงเรียน 188 โรง
จำานวนนักเรียน 4,124 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนพุดซา และ
โรงเรียนวัดจำาปา กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ อำาเภออุทัย สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ซึ่งใช้วิธี
สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จับฉลากได้อำาเภออุทัย กลุ่มโรงเรียน
วชิรปราการ และสุม่ โรงเรียน 2 โรงเรียน ห้องเรียน 2 ห้อง ห้องเรียนละ
32 คน ได้โรงเรียนวัดดอนพุดซา และโรงเรียนวัดจำาปา แล้วสุม่ โดยวิธี
จับฉลากเพือ่ กำาหนดวิธกี ารจัดการเรียนรู้ ได้กลุม่ ทดลอง คือ โรงเรียน
วัดดอนพุดซา จัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์
กลุ่มควบคุม คือโรงเรียนวัดจำาปา จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ 2) แผนการจัดการเรียนรูต้ าม
คูม่ อื ครูของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่าน 4) แบบสอบแบบสอบถามรักความเป็นไทย
ผลการวิจัย
1) การจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์
มีผลต่อความสามารถในการอ่านและรักความเป็นไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
2) การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก การบู ร ณาการของเมอร์
ดอกช์มีผลต่อความสามารถในการอ่านและรักความเป็นไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1) ความสามารถในการอ่าน พบว่า ความสามารถในการอ่าน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีเ่ รียนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
โดยการจัดการเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์หลังเรียน
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย สำ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ
สูงกว่าของกลุม่ ของนักเรียนทีจ่ ดั การเรียนรูต้ ามคูม่ อื ครูของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักการบูรณาการของเมอร์
ดอกช์ป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนที่ให้การสอนเน้น
การสอนอ่าน โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละคาบในลักษณะผสมผสาน
ทักษะต่างๆ ทางภาษาในหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพือ่ ให้นกั เรียนฝึกคิด
แก้ปัญหาและดำาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ตามกระบวนการเรียนรู้ที่
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนได้พฒ
ั นา ทักษะการฟัง ทักษะการพูด
ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนเข้าด้วยกัน ส่งผลต่อความสามารถ
ในการอ่าน ซึง่ สอดคล้องกับ ฟินอคเชียโร (Finocchiaro, 1974, p. 143)
ได้กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะทีค่ งอยูก่ บั ผูเ้ รียนได้นานทีส่ ดุ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นทักษะเดียวที่อยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิต และผู้เรียน
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

2) รักความเป็นไทยพบว่ารักความเป็นไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าของกลุ่ม
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครูของสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจาก
การจัดการเรียนรูต้ ามหลักการบูรณาการของเมอร์ดอกช์ เป็นการจัด
กิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนฝึกทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียนนำามาบูรณาการตลอดเวลาที่ทำากิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่และเป็นกิจกรรม
การเรียนรูจ้ ากสิง่ ทีง่ า่ ยไปหาสิง่ ทีย่ าก ซึง่ สอดคล้องกับ อรทัย มูลคำา และ
สุวทิ ย์ มูลคำา (2544, หน้า 20) ทีก่ ล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิตจริงได้ เพราะสิ่งที่
เกิดขึ้นในชีวิตจริงจำาเป็นต้องใช้ความรู้ และทักษะจากหลายสาขา
วิชาร่วมกันแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ความคิด
ประสบการณ์ และความสามารถ และทักษะต่างๆ หลายๆ ด้าน
ในการเรียนรู้ ทำาให้สามารถนำาความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้
ข้อเสนอแนะ
1) ก่อนนำาขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม ครูต้องทำาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและมีความรู้เกี่ยว
กับการจัดการเรียนรูแ้ บบเมอร์ดอกช์เพือ่ ให้สามารถศึกษาแผนการจัด
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรพิจารณาเนื้อเรื่องให้
เหมาะสมกับวัยนักเรียน ให้มีความหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์
วารสาร บทความง่ายๆ ซึง่ เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนมีนสิ ยั รักการอ่าน
และศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3) ครูผู้สอนควรจัดหาอุปกรณ์การเรียน เพื่อง่ายและความ
สะดวกในการเรียนการสอน เพราะการเรียนการสอนตามหลักการ
บูรณาการของเมอร์ดอกช์นักเรียนจะมีการจัดกิจกรรมกลุ่มจะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดเวลา
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ความคิดเหนของครูที่มีต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดราษ ร์บรู ณะ สังกัดสำานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
Opinionof Teacher’s about the Administrative Leadership of School Administrators in Watratburana School under
2

สายัณห์ เรือนเรือง
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู
ทีม่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วั ด ราษฎร์ บู ร ณะ สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต2 และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครู
ทีม่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วั ด ราษฎร์ บู ร ณะ สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 จำาแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการสอน
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในโรงเรียน
วัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 จำานวน 36 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นคำาถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทำางาน
เป็นแบบให้ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เกีย่ วกับความคิดเห็นของครูทางการบริหารทีม่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ใน 4 ด้าน
จำานวน 40 คน ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทัง้ ฉบับรวมเท่ากับ 0.97 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การทดสอบค่าที t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำาทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.76, S.D. = 0.11) เมือ่ พิจารณาในรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น
ทีม่ คี า่ มากทีส่ ดุ คือ ด้านการมุง่ เน้นชุมชน ( X = 4.90, S.D. = 0.15)
ตามด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.77, S.D. = 0.10)
ด้านการมีสว่ นร่วม ( X = 4.72, S.D. = 0.16) และด้านการพัฒนา
ตนเอง ( X = 4.64, S.D. = 0.24)
2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน ทั้งในด้านภาพรวมและรายด้าน
3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์
ในการสอนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันด้านการมีสว่ นร่วม
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ABSTRACT
This research aimed to investigate teacher s opinion
about administrative leadership of school administrators in
Watratburana School under the Of ce of Samutprakan Primary
Educational Service Area 2 and to compare the opinions of
teachers on the transformational, classi ed by their gender and
teaching experience.Samples included 36 teachers in
Watratburana School under the Of ce of Samutprakan Primary
Educational Service Area 2. Questionnaire with .97 reliability
was used as a tool for this study. Statistics used in data analysis
were percentage, mean, Standard Deviation, and t-test
The results revealed that:
1. The teacher opinion about administrative leadership
of school administrators in an overall at the most level. Considering
each aspect found every aspect was at the most level: The
community focus was at the highest level ( X = 4.90, S.D. =
0.15), The teaching( X = 4.77, S.D. = 0.10), The participation(
X = 4.72, S.D. = 0.16), and The self-development ( X = 4.64,
S.D. = 0.24)
2. Gender had no in uence on their opinions.
3. Teaching experience had in uence in the participation
on their opinions.
บทนำา
ผู้นำาองค์กรเปรียบเสมือนแม่ทัพที่ต้องวางยุทธศาสตร์
ในการต่อสูใ้ ห้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีแ่ ปรเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา ในฐานะผู้นำาองค์การจะต้องเตรียมความพร้อมในตนเอง
ทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นความรูค้ วามสามารถทางวิชาการหรือประสบการณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ เนื่องจาก
หลักการบริหารในยุคปัจจุบันเป็นการบริหารเพื่อให้ได้งานและนำ้าใจ
ของผูร้ ว่ มงาน ทำาให้ผบู้ ริหารจะต้องมีบทบาทในการกำาหนดพฤติกรรม
ของผูต้ าม กำาหนดผลงานทิศทางในการปฏิบตั งิ านตลอดจนวัฒนธรรม
องค์การ จึงกล่าวได้วา่ ผูบ้ ริหารจะเป็นผูเ้ อือ้ อำานวยต่อความสำาเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์การ ดังนัน้ ปัจจัยอีกประการทีส่ าำ คัญในการบริหารงาน
ให้สาำ เร็จคือ “ภาวะผูน้ าำ ” (ศิรศิ กั ดิ์ อุทยั วัฒน์, 2554: 48)

การมีภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา คือต้นตอใน
การบริหารจัดการในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง เป็นต้นว่า การบริหารจัดการที่ดี
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำางาน ผูบ้ ริหารมืออาชีพ และเกิดพัฒนา
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังขึ้นกับความรับผิดชอบใน
การทำางานของผูร้ ว่ มงาน ความกระตือรือร้นความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
ความถนัด แต่สิ่งดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสามารถ
ของผูน้ าำ หรือผูบ้ ริหารซึง่ ถือได้วา่ เป็นองค์ประกอบสำาคัญทีส่ ดุ ผูน้ าำ ทีม่ ี
ความสามารถจะมีอิทธิพลในการจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม ทำางาน
มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรและสามารถประสานอำานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ผู้นำาจึงมีความสำาคัญต่อกลุ่มและการบริหารงาน
ความสำาเร็จของกลุ่ม มีส่วนสัมพันธ์กับความสามารถของผู้นำาซึ่ง
กาญจน์ เรืองมนตรี (2548: 1) ได้กล่าวถึงผูน้ าำ (Leader) ว่าเป็นปัจจัย
ทีส่ าำ คัญประการหนึง่ ต่อความสำาเร็จขององค์กรนัน้ เพราะผูน้ าำ มีภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงทีจ่ ะต้องวางแผน สัง่ การดูแล และควบคุม
ให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสำาเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้ง เช่นเดียวกัน วิเชียร วิทยอุดม
(2549: 1) ได้เสนอว่าผูน้ าำ เป็นองค์ประกอบทีส่ าำ คัญของการบริหารใน
องค์กร องค์กรจะประสบความสำาเร็จหรือล้มเหลวในการดำาเนินงานนัน้
ปัจจัยสำาคัญทีส่ ดุ คือ ผูน้ าำ ถ้าองค์ใดได้ผนู้ าำ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพก็สามารถ
สัง่ การและใช้อทิ ธิพลต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั งิ าน ตลอดจนทำากิจกรรม
ต่างๆ ให้องค์กรสามารถทำางานสำาเร็จลุลว่ งไปด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าองค์กรใดได้ผู้นำาที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่สามารถสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งได้ ซำ้าร้ายยัง
เป็นการทำาลายขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้นำา ซึ่งจะเป็นผล
ทำาให้การปฏิบตั งิ านต่างๆ ในองค์กรประสบความล้มเหลว
ดังนั้น การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัด
สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จำาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีความรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องเป็น
ทัง้ อำานวยการ นักจัดการ และเป็นผูน้ าำ ซึง่ ผูบ้ ริหารในยุคโลกาภิวตั น์
ต้องใช้ภาวะผูน้ าำ ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ สามารถปรับตัว
ให้เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ได้ และใช้ความรู้ความสามารถของ
ตนให้เกิดประโยชน์ตอ่ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล (Owen และ
McCorkle and Others)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผปู้ ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ
สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
มีความตระหนักและเห็นถึงความสำาคัญของความคิดเห็นของครู
ผูส้ อนทีม่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริหารในโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ในการปรับปรุง เปลีย่ นแปลง พัฒนาพฤติกรรมการบริหาร รวมทัง้ เพือ่
การนำามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้าน
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการนำาไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารโรงเรียน
ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมี
ภาวะผู ้ นำ า ทาง การบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
วัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จำาแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการทำางาน
ที่แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน
ในโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 จำานวน 40 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอน
ในโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในปีการศึกษา 2559 จำานวน 36 คน
ได้มาโดยการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie, Morgan) โดยการสุ่มอย่างง่าย
1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานะของครู ได้แก่ เพศ และประสบการณ์
ในการทำางาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 จำานวน 4 ด้าน คือ 1. ด้านการพัฒนาตนเอง 2. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 3. ด้านการมุ่งเน้นชุมชน 4. ด้านการมีส่วนร่วม
ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2559
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นข้อมูลสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อใช้สำาหรับ
พิจารณาปรับปรุง พัฒนาการมีภาวะผู้นำาในการบริหารของตนเอง
2. เป็นข้อมูลสำาหรับสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สมุ ท รปราการ เขต 2 ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น
3. ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ในปีการศึกษา 2559
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วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำารวจ เป็นการศึกษาความคิดเห็น
ของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีขนั้ ตอนในการดำาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. แบบของการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบของการวิจัย
การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูทางการบริหารที่มีต่อการ
มีภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สังกัดสำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ น คำ า ถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทำางาน เป็นแบบ
ให้ตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูทาง
การบริหารที่มีต่อการมีภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วัดราษฎร์บูรณะ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ใน 4 ด้าน จำานวน 40 ข้อ คือ
ด้านการพัฒนาตนเอง
จำานวน 10 ข้อ
ด้านการจัดการเรียนการสอน จำานวน 10 ข้อ
ด้านการมุ่งเน้นชุมชน
จำานวน 10 ข้อ
ด้านการมีส่วนร่วม
จำานวน 10 ข้อ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์การวัดของลิเคิรท์ (Likert s Rating Scale)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ
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ผลการวิจัย
ผลศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีภาวะผู้นำาทาง
การบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง
36 คน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.56 โดยมีประสบการณ์ทำางานระหว่าง 10 – 20 ปี
มากที่สุด จำานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 รองลงมาได้แก่
ประสบการณ์ทาำ งานน้อยกว่า 10 ปี จำานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67
2. ความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีความคิดเห็นโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะ
ผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่มี
เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.1 ด้านการพัฒนาตนเอง ครูทมี่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วั ด ราษฎร์ บู ร ณะ สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05
3.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ด้านการมุง่ เน้นชุมชน ครูทมี่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่ อ การมี ภ าวะผู ้ นำ า ทางการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3.4 ด้านการมีสว่ นร่วม ครูทมี่ ีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
วั ด ราษฎร์ บู ร ณะ สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่มี
ประสบการณ์ตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และรายด้านพบว่า
4.1 ด้านการพัฒนาตนเอง ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3 ด้านการมุ่งเน้นชุมชน ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.4 ด้านการมีส่วนร่วม ครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีภาวะผู้นำา
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พบว่า
ประเด็นที่น่าสนใจควรนำามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีภาวะผู้นำา
ทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้าน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นในด้าน
การมุง่ เน้นชุมชนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน
อั น ดั บ ที่ ส ามคื อ ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม และอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ
ด้านการพัฒนาตนเอง
2. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
มี ภ าวะผู ้ นำ า ทางการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
วัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 จำาแนกตามเพศ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 อาจสืบเนือ่ งมาจากครูไม่วา่
เพศหญิงหรือเพศชายมีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการแสวงหา

ความรู้ การรับรู้ และการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน จึงส่งผลให้ครู
ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ณัฏฐภัทร พิณโส (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำา
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำาเภอเมืองปัตตานี ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าำ ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อำาเภอเมืองปัตตานี
พบว่า เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาไม่แตกต่างกัน
3. จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
มี ภ าวะผู ้ นำ า ทางการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาโรงเรี ย น
วั ด ราษฎร์ บู ร ณะ สำ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 2 จำาแนกตามประสบการณ์การทำางานทีแตกต่างกัน
พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 แต่จะพบว่า ครูทมี่ ปี ระสบการณ์ในการทำางานแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อาจสืบเนือ่ งมาจาก ภาวะผูน้ าำ
ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีแ่ สดงออกมานัน้ เป็นพฤติกรรม
ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษากระทำาอยูส่ มำา่ เสมอและชัดเจนจนเป็นนิสยั ส่วนตัว
ดังนั้นครูที่มีประสบการณ์ทำางานมากและน้อยต่างได้เห็นและรับรู้
ได้คล้ายคลึงกัน ทำาให้ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มี
ประสบการณ์ ทำ า งานมากและน้ อ ยที่ มี ต ่ อ การมี ภ าวะผู ้ นำ า ทาง
การบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ สำานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิทิพ ทิพโม (2553, บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
ภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร ครูและ
ผู้ปกครองสังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี จำาแนกตามประสบการณ์
การทำางาน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 การแสดงความคิดเห็นของครูที่มีต่อการมีภาวะ
ผูน้ าำ ทางการบริหารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บรู ณะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้าน
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แต่พบว่าด้านการพัฒนาตนเอง
มีระดับความคิดเห็นเป็นลำาดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จึงควรให้ความสำาคัญโดยการส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานได้มกี ารพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นผลดีในบริหารและการพัฒนา
โรงเรียนต่อไป
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ควรใช้
ผลการวิจัยนี้ พัฒนาการมีภาวะผู้นำาทางการบริหารของตนเอง
เพือ่ ทำาให้ครูมคี วามคิดเห็นต่อการมีภาวะผูน้ าำ ทางการบริหารของตน
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ต่อไป เพือ่ ให้การบริหารสถานศึกษาราบรืน่ และ
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิจยั ความคิดเห็นของครูทมี่ ตี อ่ การมีภาวะผูน้ าำ
ทางการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ า นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ และในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ อันจะนำาไปสู่การบริหารสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพและสำาเร็จตามเป้าหมาย

2.2 ควรศึกษาวิจัย ความต้องการแบบภาวะผู้นำาของ
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพจากครู ใ นสั ง กั ด สำ า นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ หรือในสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมการให้ผู้บริหารได้พัฒนา
และปรับปรุงตนเองต่อไป
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ความสามารถ นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่
โรงเรียนจารุวั นานุกูลที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ ินเนคติกส์
และเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ป หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรน ์
Creative Writing Ability of Grade 5 Students at Charuwattananukul School Taught bySynectics Instructional

สัมฤทธิ จิวระประภัทร์
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจารุวฒ
ั นานุกลู ก่อนและหลังการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์
2) เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ก่อนและหลัง
การเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุวฒ
ั นานุกลู ทีเ่ รียนรู้
ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ และเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิ ด ของทอร์ แ รนซ์ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน
จารุวัฒนานุกูล แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จำานวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนจำานวน 52 คน ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
ซินเนคติกส์ และรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ และแบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์
มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.5 2) นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ ความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำาคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.5 และ 3) นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์
กับนักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์มคี วามสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกัน
Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare
creative writing ability of Grade 5 students at Charuwatthananukul
School before and after being taught by Synectics Instructional
Model, 2) to compare of creative writing ability of Grade 5
students at Charuwatthananukul School before and after being
taught by Torrance s Future Problem Solving Instructional
Model, and 3) to compare the level creative writing ability of

Grade 5 students at Charuwatthananukul School taught
bySynectics Instructional Model and students taught by
Torrance s Future Problem Solving Instructional Model. The 52
samples were Grade 5 students in the second semester of
academic year 2016 at Charuwatthananukul School, Samae
Dam Sub-District, Bang KhunThien District, Bangkok, from two
classes equally, selected by simple random sampling technique.
The research instruments were of an instruction plan utili ing
Synectics Instructional Model and Torrance s Future Problem
Solving Instructional Model, and creative writingevaluation form.
The data were analy ed T-Test.
The results of this research showed that 1) students
taught bySynectics Instructional Model possessed a higher
level of creative writing ability than the pre-test at the signi cant
level of 0.5, 2) students taught by Torrance s Future Problem
Solving Instructional Model possessed a higher level of creative
writing ability than the pre-test at the signi cant level of 0.5,
and 3) students taught bySynectics Instructional Model and
students taught by Torrance s Future Problem Solving Instructional
Model possessed the same level of creative writing ability.
บทนำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เป็นหลักสูตรทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และกำาหนดความสามารถด้านการคิด ให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และการคิดเป็นระบบ เพือ่ นำาไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศ
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ตนเองและสั ง คมได้ อ ย่ า งเหมาะสม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ด้วย
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และทักษะของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่าการคิดสร้างสรรค์นนั้ เป็นทักษะ
การคิดที่สำาคัญทักษะหนึ่ง และเป็นทักษะการคิดที่ต้องฝึกฝนให้
ผูเ้ รียนสามารถคิดสร้างสรรค์ได้สอดคล้องกับวิรชั ปัณฑ์ศริ โิ รจน์ (2559)
กล่าวถึงการศึกษาในยุค 4.0 ไว้ว่า Education 4.0 คือการเรียน
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การสอนทีส่ อนให้ผเู้ รียนนำาเอาองค์ความรูท้ มี่ มี าบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม
ซึง่ การศึกษาในยุค 4.0 นี้ จะมีปจั จัยหลักๆ 3 ปัจจัย คือ 1) อินเทอร์เน็ต
คือ เครือ่ งมือสำาคัญสำาหรับการค้นหาความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ และ
3) การปฏิสมั พันธ์กบั สังคมเพือ่ ทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและทำางานร่วมกันในสังคมได้
การเขียนเป็นทักษะทีส่ าำ คัญในการสือ่ สาร เพราะการเขียนก็คอื
การสือ่ ความหมายอย่างหนึง่ ไปยังผูอ้ า่ น โดยใช้ตวั อักษรเป็นเครือ่ งมือ
ในการส่งสาร เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบความรู้ ความคิด และความรูส้ กึ ของ
ผูเ้ ขียน ดังนัน้ การเขียนจึงเป็นเครือ่ งมือทีส่ าำ คัญในการถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน
จากความสำาคัญของการคิดสร้างสรรค์และความสำาคัญของ
การเขียนที่สามารถถ่ายทอดความคิดของผู้เรียนได้ ดังนั้นทางผู้วิจัย
จึงสนใจในการใช้รปู แบบการสอนทีช่ ว่ ยพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน โดยรูปแบบที่น่าสนใจคือ รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบ
ซินเนคติกส์ (Synectics Instructional Model) และรูปแบบการเรียน
การสอนกระบวนการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
(Torrance s Future Problem Solving Instructional Model) กล่าวคือ
การเรี ย นการสอนรู ป แบบซิ น เนคติ ก ส์ คื อ รู ป แบบที่ ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น
มีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่
ในสภาพทีเ่ ป็นตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะทีเ่ ป็นคนอืน่ หรือเป็น
สิ่งอื่น สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ๆ
ขึ้นได้ กอร์ดอนเสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยเพื่อใช้
ในการกระตุน้ ความคิดใหม่ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง
การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ และการเปรียบเทียบคู่ขัดแย้ง
วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษสาหรับการเขียนและการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ (ทิศนา แขมมณี,
2553, หน้า 252)
การเรียนการสอนรูปแบบกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ คือ รูปแบบทีน่ าำ องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบ คือ การคิดคล่องแคล่ว การคิดยืดหยุ่น
การคิดริเริ่ม มาใช้ประกอบกับกระบวนการคิดแก้ปัญหา และการใช้
ประโยชน์จากกลุ่มซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเน้นการใช้เทคนิค
ระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน (ทิศนา แขมมณี, 2553, หน้า 254)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรที่ทำาการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทัง้ 2 รูปแบบนีว้ า่ จะทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้หรือไม่
และรูปแบบการสอนใดสามารถพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนที่มีต่อการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ดีที่สุด เพื่อเป็นแนวทาง
สำาหรับครูผสู้ อนในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต
ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
ที่เรียนรู้ด้วย รูปแบบซินเนคติกส์ และเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิด
แก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน
7 ห้องเรียน จำานวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย
ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่ายโดยใช้หอ้ งเรียนเป็นหน่วยสุม่ จำานวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 26 คน รวมนักเรียนจำานวน 52 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยรู ป แบบซิ น เนคติ ก ส์
และการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอร์แรนซ์
2. เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ผลการวิจัย
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์
พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
(ดังตารางที่ 1)
t-test

คะแนนความ
สามารถ
ในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์

N

d

sig

คะแนนก่อนเรียน

26 12.12 1.40 22.33 25

.00

คะแนนหลังเรียน

26 18.27 1.12

X

S.D

t

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กอ่ นและหลังการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
ซินเนคติกส์
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2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์กอ่ นเรียนและหลังการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ดังตารางที่ 2)
คะแนนความ
สามารถ
ในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์

t-test
N

X

S.D

เรียนรู้ด้วย
รูปแบบซินเนคติกส์ 26 18.27 1.12

t
.90

d

sig

50 .37

เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิด 26 17.96 1.34
ของทอร์แรนซ์
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์กอ่ นและหลังการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียน
เชิงสร้างสรรค์หลังการเรียนรู้ระหว่างเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์
กับเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ พบว่าไม่แตกต่างกัน (ดังตารางที่ 3)
t-test

คะแนนความ
สามารถ
ในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์

N

d

sig

คะแนนก่อนเรียน

26 11.54 1.17 24.05 25

.00

คะแนนหลังเรียน

26 17.96 1.34

X

S.D

t

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังการเรียนรู้ระหว่างเรียนรู้ด้วย
รูปแบบซินเนคติกส์ กับเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหา
อนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายเป็นประเด็นสำาคัญ ดังนี้
1. นักเรียนทีไ่ ด้เรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์มคี วามสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าเทคนิคซินเนคติกส์มงุ่ เน้นการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เป็นการนำาเอาการเปรียบเทียบ
มาให้ผเู้ รียนได้พจิ ารณาและเปรียบเทียบอย่างละเอียดและเป็นระบบ
นักเรียนมีอิสระในการฝึกคิดและเขียนในบรรยากาศที่สนุกสนาน

ส่งผลให้นกั เรียนเกิดความคิดแปลกใหม่ในทางสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ
ชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้กจิ กรรมซินเนคติคส์ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
โดยใช้กิจกรรมซินเนคติกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่า
นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
(ชัยวาฤทธิ์ สร้อยเงิน.2552, บทคัดย่อ)
2. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบการคิด
แก้ ป ั ญ หาอนาคตตามแนวคิ ด ของทอร์ แ รนซ์ มี ค วามสามารถ
ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั้ ไว้ทงั้ นีอ้ าจะเนือ่ งมาจากการจัดการเรียนรูน้ นั้ มีขนั้ ตอนฝึกฝนได้งา่ ย
ท้าทายความคิดของนักเรียนด้วยคำาถาม และนักเรียนได้ทาำ งานร่วมกัน
ช่วยกันระดมความคิดถึงปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาทีด่ ที สี่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับหงส์สนุ ยี ์ เอือ้ รัตนรักษา
ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
โดยการใช้รปู แบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์
ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนตามรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หา
อนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์มคี ะแนนความคิดสร้างสรรค์สงู กว่า
นักเรียนทีเ่ รียนรูใ้ นรูปแบบปกติอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .001
(หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา. 2536, บทคัดย่อ)
3. นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์กบั นักเรียนทีเ่ รียนรู้
ด้วยรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์
มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประยงค์ รอนไพลิน (2557, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้รบั
วิธสี อนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานกับโดยใช้ซนิ เนคติกส์ ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับวิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กับได้รับวิธีสอนโดยใช้ซินเนคติกส์มีความความสามารถในการคิด
เชิงสร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากทีก่ ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์ และรูปแบบ
การคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์เป็นการเรียนรูท้ เี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาทั้ง
ด้วยตนเอง โดยการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซินเนคติกส์นนั้ จะพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับคำา วลี และประโยค
ได้ดขี นึ้ โดยจะเปรียบเทียบกับสิง่ ทีน่ กั เรียนคุน้ เคยไปสูก่ ารเปรียบเทียบ
สิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ ส่วนรูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์นั้นจะเน้นการใช้เทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน
ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจนซึ่งการ
เรียนรูท้ งั้ 2 รูปแบบนัน้ สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาในอนาคต
ที่ไม่ยึดติดกับเนื้อหาแต่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกทางการเรียน
อย่างอิสระและสร้างสรรค์ รวมทัง้ ส่งเสริมความคิดหลากหลาย ทำาให้
นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก กระตุ้นให้สามารถถ่ายทอดความคิด
ที่แปลกใหม่ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิดอย่างเสรี ซึ่งความคิดที่ได้
ในขัน้ ตอนนีเ้ ป็นความคิดทีห่ ลากหลาย แปลกใหม่ หรืออีกนัยหนึง่ คือ
มีความสร้างสรรค์นั่นเอง เมื่อนักเรียนนำาเอาความคิดต่างๆ นั้น
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มาจัดระบบ สร้างความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันในรูปแบบของการแก้ปญ
ั หา
จากความคิ ด ก็ จ ะยิ่ ง เสริ ม ให้ ค วามคิ ด นั้ น เป็ น ระบบระเบี ย บ
มีความสัมพันธ์กัน และเป็นความคิดที่ง่ายต่อการแก้ปัญหาและ
เขียนเรียบเรียงเพือ่ ถ่ายทอดความคิด ส่งผลต่อทักษะทางด้านการเขียน
และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลวิจัยไปใช้
1.1 ครูผสู้ อนสามารถนำารูปแบบซินเนคติกส์ และรูปแบบ
การคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ไปใช้ในการฝึกฝน
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้ แต่ต้องศึกษารูปแบบ
ให้เข้าใจก่อนนำาไปใช้ เนือ่ งจากเป็นรูปแบบทีแ่ ปลกใหม่ และในการนำา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รูผสู้ อนควรเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดง
ความคิดอย่างอิสระ และคอยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดและสร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์
1.2 หากครู ผู ้ ส อนจะการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยรู ป แบบ
ซินเนคติกส์ และรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอร์แรนซ์ ต้องคำานึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนือ่ งจาก
ในการเขียนงานต่างๆ อาจจะต้องมีการพัฒนาผลงานของตนเองมากกว่า
2 ครั้ง และการพัฒนางานนั้นอาจจะทำาให้นักเรียนเกิดความเครียด
หรือเบือ่ หน่ายในการทำางาน ครูผสู้ อนต้องให้กาำ ลังใจ และสร้างบรรยากาศ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง ให้อิสระในการทำางาน
ไม่เร่งเวลาจนเกินไป หรือในระหว่างการทำางานครูอาจจะเสริมบรรยากาศ
ด้วยการเปิดเพลงเบาๆ จะทำาให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายขณะทำางาน
1.3 หลังจากให้นกั เรียนส่งงานแล้ว ครูควรตรวจงานทันที
และควรให้ขอ้ เสนอแนะ คำาติชม แนวทางพัฒนางานพร้อมทัง้ ให้กาำ ลัง
ใจในการทำ า งานทุ ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ นำ า ข้ อ บกพร่ อ ง
มาปรับปรุงการทำางานในครั้งต่อไป และในการตรวจงานครูต้องไม่มี
อคติและไม่ควรนำาเอาประสบการณ์หรือความรูส้ กึ ของตนเองมาตัดสิน
ควรใช้เกณฑ์ที่กำาหนดในการประเมินผลงานนักเรียนเท่านั้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทดลองการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ และ
รูปแบบการคิดแก้ปญ
ั หาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์เพือ่ พัฒนา
ด้านอื่นๆ เช่น การกล้าแสดงออก เจตคติต่อการเรียน ความคงทน
ในการเรียนรู้ การคิดแก้ปญ
ั หา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หรือแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นต้น
2.2 ควรศึกษาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ และ
รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ที่ช่วย
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนาธรรม และในระดับชั้นอื่นๆ
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รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร
(ถาวรพรหมานุกูล) สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
(Thawornprommanukoon) School, Chom Thong District, Bangkok.

นายสราวุธ สุระมณี
บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษารูปแบบการมีสว่ นร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู )
สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึง่ มีประเด็นการศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบและกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา โดยทำาการศึกษาจาก
บุคคลหลัก 27 คน คือ ผูบ้ ริหาร 5 คน ครู 11 คน และผูป้ กครอง 11 คน
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงเก็บข้อมูลโดยใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีรปู แบบการมีสว่ นร่วมแบบเครือข่าย
ผูป้ กครอง มีกระบวนการการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) 6 ขั้นตอน คือ 1) การระดมความคิด
2) การร่วมวางแผน 3) การร่วมลงมือทำา 4) การร่วมติดตามประเมินผล
5) การร่วมแก้ไข พัฒนา และ 6) การรับประโยชน์ร่วมกัน
Abstract
The purpose of this research was to investigate the
model of parents participation in education management of
Watsai (Thawornprommanukoon) School, Chom Thong District,
Bangkok. The research instrument consisted of the qualitative
research form of the model and the process of parents
participation in education management. The purposive sampling
was used to obtain 27 key informants in the community as
follows: 5 administrators, 11 teachers, and 11 parents. Data
were collected from document study and indepth interviews.
Data were analysed by content analysis method.
The research revealed that: the model of parents
participation in education management of Watsai
(Thawornprommanukoon) School, Chom Thong District, Bangkok
comprised the model of parents network participation. There
were 6 processes of participation in education management
of Watsai (Thawornprommanukoon) school as follows: 1)
brainstorming participation, 2) planning participation, 3) doing
participation, 4) assessing participation, 5) development
participation, 6) mutual bene t participation.

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของ
การศึ ก ษาไว้ ว ่ า การศึ ก ษาหมายความว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้
เพือ่ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และได้บัญญัติในเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 8 (2) คือการจัดการศึกษายึดหลักให้สงั คม
มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษามาตรา 9 (6) กระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยดึ หลักการการมีสว่ นร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สำาหรับ
ในมาตรา 24 (6) ได้กล่าวถึง การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่
มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ และในมาตรา 41
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิจดั การศึกษาในระดับใดระดับหนึง่
หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิน่ (ฝ่ายวิชาการ สำานักพิมพ์เดอะบุคส์, 2556, หน้า 6 - 18)
การทีจ่ ะให้การศึกษาปรับบทบาทเชิงรุกและมีพลังสร้างสรรค์
ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ในยุคข้อมูลข่าวสารและ
การเปลีย่ นแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์จาำ เป็นต้องเปลีย่ นแนวคิดและ
วิธีการจัดการศึกษาใหม่ คือต้องมุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมี
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ผูบ้ ริหารทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ
กรมต้องมีวสิ ยั ทัศน์และเห็นด้วยกับการเปิดโอกาสของการมีสว่ นร่วม
ของสั ง คมดั ง กล่ า ว และเห็ น ความสำ า คั ญ พร้ อ มทั้ ง เป็ น ผู ้ นำ า
การเปลีย่ นแปลงในการกระจายอำานาจ การบริหารการจัดการศึกษาไป
ยังระดับต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไปยังสถานศึกษาเพือ่ ให้สถานศึกษา
มีความคล่องตัวและสามารถตัดสินใจดำาเนินการในขอบเขตทีร่ บั ผิดชอบ
โดยมีประชาชนชุมชนองค์กรต่างๆ มีสว่ นร่วมในเรือ่ งต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่ น การจั ด ทำ า หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น การระดมทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น
เพื่อการศึกษาการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผู้สำาเร็จ เป็นต้น
นอกจากนีแ้ ล้วควรมีแผนการที่จะปรับปรุงหน่วยงานในส่วนกลางให้
สามารถดำาเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง
(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หน้า 58–64)
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ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ให้ความสำาคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยให้ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทต่อการจัด
การศึกษาในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบตั กิ จิ กรรม
ต่างๆ และร่วมติดตามประเมินผล เพือ่ ให้การจัดการศึกษาในสถานศึกษา
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
และตอบสนองตามความต้องการของคนในองค์การและชุมชนได้
อย่างแท้จริงความสัมพันธ์ของครูและผู้ปกครองมีผลต่อความสำาเร็จ
ในการช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรับผิดชอบ
และสามารถปรั บ กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ นชั้ น เรี ย นมาใช้ ใ นชี วิ ต
ประจำาวันได้เหมาะสมเป็นบุคลากรทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิน่ จึงจำาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องส่งเสริมศักยภาพของผูป้ กครองได้
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ในปัจจุบันมีความแตกต่างของ
ผูป้ กครองทีจ่ ะมีโอกาสเข้าไปมีสว่ นร่วมในการสร้างสัมพันธ์กบั โรงเรียน
ผู ้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การศึ ก ษารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ ป กครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จะเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานของ
ผู้ปกครองได้อย่างสูงสุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงานเขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษารูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และเพือ่ ให้ได้รายละเอียดข้อมูลทีเ่ พียงพอและน่าเชือ่ ถือ
ที่จะนำาไปสู่การได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาในครั้งนี้
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำานวน 5 คน ครู จำานวน 11 คน
และเครือข่ายผู้ปกครอง จำานวน 11 คน รวม 27 คน โรงเรียนวัดไทร
(ถาวรพรหมานุกูล) สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
1.2 ความคิดเห็นแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคศึกษา
จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ระดับลึกกับผู้บริหารสถานศึกษา
ครู และเครือข่ายผู้ปกครอง
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2. เครื่องมือในการดำาเนินการวิจัย
ในการดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่
มีเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย ดังนี้
2.1. ผูว้ จิ ยั โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูเ้ ข้าดำาเนินการสัมภาษณ์ระดับลึก
2.2. เครื่องอัดเทประบบดิจิตอลที่นำาไปอัดเสียงระหว่าง
สัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูลโดยละเอียด
2.3. แนวคำาถามสัมภาษณ์ระดับลึกของการมีสว่ นร่วมในการ
จัดการศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง (Structured
Indepth Interview) ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้
2.3.1 แนวการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และ
รองผูอ้ าำ นวยการสถานศึกษาทัง้ 4 ฝ่าย ได้แก่ รองผูอ้ าำ นวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารวิชาการ รองผู้อำานวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารบุคคล
รองผูอ้ าำ นวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงบประมาณ และรองผูอ้ าำ นวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไป รวมเป็นจำานวน 5 คน
2.3.2 แนวการสัมภาษณ์ครูผู้สอน โดยเป็นครูผู้สอนใน
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความเกีย่ วข้อง
กับงานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จำานวน 11 คน
2.3.3 แนวการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง โดยเป็นเครือข่าย
ผู้ปกครองตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำานวน 11 คน
ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั ด ไทร (ถาวรพรหมานุ กู ล ) สำ า นั ก งาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
รูปแบบการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ผลข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเครือข่าย
ผู้ปกครอง ในการหารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั ด ไทร (ถาวรพรหมานุ กู ล ) สำ า นั ก งาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และเครือข่ายผูป้ กครอง ในการหารูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู )
สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สำานักงานเขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู )
สามารถนำามาสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีของรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู )
สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษา

• เครือข่ายผู้ปกครอง

รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
• รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แบบเครือข่ายผู้ปกครอง
• รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แบบเครือข่ายผู้ปกครอง
1.การร่วมคิด
(Brainstorming Participation)
2.การร่วมวางแผน
(Planning Participation)
3.การร่วมลงมือทำา
(Doing Participation)
4.การร่วมติดตามประเมินผล
(Assessing Participation)
5.การร่วมแก้ไข พัฒนา
(Development Participation)
6.การรับประโยชน์ร่วมกัน
(Mutual Bene t Participation)

ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
อภิปรายผล
จากสภาพการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงาน
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม
แบบเครือข่ายผูป้ กครอง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิณณวัตร ปะโคทัง
(2549, บทคั ด ย่ อ ) ที่ ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนกันทรารมณ์
จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มี 5 กลุม่ ใหญ่ คือ 1) การมีสว่ นร่วมกับองค์กร
การปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การมีส่วนร่วมแบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
4) การมีสว่ นร่วมในการระดมทุน 5) การมีสว่ นร่วมในการสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฎา สารการ
(2555, บทคั ด ย่ อ ) ที่ ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ในการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจำาตำาบล กรณีศึกษาโรงเรียน
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 พบว่า มี 7 กลุม่ คือ 1) การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 4) การมีส่วนร่วม
ของผูป้ กครองนักเรียน 5) การมีสว่ นร่วมของคณะครู 6) การมีสว่ นร่วม
ของนักเรียน 7) การมีส่วนร่วมขององค์กรทางศาสนา
และจากการวิเคราะห์การดำาเนินการแบบมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู )
สำานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พบว่า มีลักษณะของ
กระบวนการ (Process) และมีพลวัต (Dynamic) คือ มีการเคลือ่ นไหว
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เปลีย่ นแปลงอย่างสมำา่ เสมอ มีการแก้ปญ
ั หาร่วมกันกำาหนดแผนงาน
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย โดยพบว่า มีกระบวนการมีสว่ นร่วม 6 ขัน้ ตอน คือ 1) การร่วมระดม
ความคิด (Brainstorming Participation) 2) การร่วมวางแผน (Planning
Participation) 3) การร่วมลงมือทำา (Doing Participation)
4) การร่ ว มติ ด ตามประเมิ น ผล (Assessing Participation)
5) การร่ ว มแก้ ไ ข พั ฒ นา (Development Participation)
6) การรับประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Bene t Participation)
จะเห็นว่าลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) สำานักงานเขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร เป็นรูปแบบที่มีการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการ
มีพลวัตต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และยังพบว่าในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการมีส่วนร่วมยังมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์ (2546, บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาวิจยั
กระบวนการร่วมมือในการบริหารการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
พบว่า มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน
2) การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานก่อนเริม่ ดำาเนินการ 3) การวางแผนร่วมกัน
4) การร่วมกันดำาเนินการตามแผน 5) การร่วมกันประเมินผล
การดำาเนินการ 6) การร่วมกันรับผลจากการดำาเนินการ และยังสอดคล้อง
กับ จิณณวัตร ปะโคทัง (2549, บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษารูปแบบการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดีเด่น โรงเรียน
กันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มีรูปแบบที่เป็นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ดีเด่น 5 ประการ คือ 1) การระดมความคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การร่วม
ลงมือทำา 4) การร่วมติดตามประเมินผล 5) การรับประโยชน์ร่วมกัน

นอกจากนี้องค์การยูนิเซฟ WHO/ NICEF (2001, p. 41 - 49) พบว่า
รูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
ประชาชนต้องมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์ปญ
ั หา จัดลำาดับความสำาคัญ
ตัดสินใจ เป้าหมาย กำาหนดการใช้ทรัพยากร กำาหนดวิธีติดตาม
ประเมินผล และประการสำาคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 2) การดำาเนิน
กิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำาเนินการและบริหาร
การใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบได้ในการจัดสรรควบคุมทาง
การเงิน 3) การใช้ประโยชน์ โดยประชาชนต้องมีความสามารถ
ในการนำาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 4) การได้รบั ประโยชน์
โดยประชาชนต้องได้รบั การแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพืน้ ฐาน
ทีเ่ ท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเด็นปัญหาการวิจัยที่ว่า
ทำาอย่างไรผู้ปกครองจึงจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
ให้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนให้มากขึ้น
2. ควรศึกษากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ กครองในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและ
ความตระหนัก รวมถึงทักษะในการสานสัมพันธ์และการทำางาน
ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมที่เป็น
รูปธรรมและยั่งยืน
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ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 85
การประกันคุณภาพการศึกษา

สองห้าห้าเก้ามี สี่มาตรฐาน

1.---“คุณภาพผู้เรียน” เพียรช�านาญ

2.--- กระบวน “บริหาร” งานก้าวไกล

3.--- “เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ” เรื่องงานสอน

4.--- ทุกขัน
้ ตอน “ระบบประกัน” มัน
่ ใจได้

คุณภาพโรงเรียนเรืองวิไล

ประเทศไทยพัฒนาสถาพร
(ปณิธิ ภูศรีเทศ)

น้องดาวคงคุน้ ชินกับคำาว่า “ประเมิน” และ “คุณภาพ” หรืออีกหลายคำาทีม่ คี วามหมายคล้ายๆ กัน หรือเกีย่ วข้องกับ
2 คำานี้ เหมือนๆ กับพี่ ซึ่งในชีวิตของการเป็นครูเราผ่านพบคำาเหล่านี้มานับครั้งไม่ถ้วน
โรงเรียนของพี่ของครูอีกหลายคนรวมถึงน้องดาวด้วย คงมีป้ายกำากับคุณภาพโรงเรียนหลากหลายป้าย
อาทิ โรงเรียนดีประจำาตำาบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนแกนนำา โรงเรียนต้นแบบ เป็นต้น สารพัดป้าย
บ่งชีว้ า่ โรงเรียนได้รบั การคัดเลือก ยกย่องผ่านการประเมินในระดับต่าง ๆ เมือ่ ผ่านแล้วยังคงมีการประเมินเพือ่ ให้คงสภาพ
หรือดีขึ้นกว่าเดิม นั่นหมายถึงว่าโรงเรียนต้องเตรียมทั้งบุคลากร งบประมาณ เวลาและอื่นๆ อีกมากมายเพื่อพร้อมรับ
การประเมินที่มาเป็นระยะ ๆ มิขาดสาย
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การประเมินที่สำาคัญอีกเรื่องหนึ่งซึ่งประเมินโดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. บันทึกฉบับนีพ้ จี่ งึ ขึน้ ต้นด้วยร้อยกรองทีก่ ล่าวถึง 4 มาตรฐานทีโ่ รงเรียนสังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องผ่านการประเมินและรับรอง พี่เขียนเป็นร้อยกรองให้ครูและ
นักเรียนอ่านเพื่อจดจำาได้ง่ายและใช้เตือนตัวเองว่าโรงเรียนต้องเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการประเมินในมาตรฐาน
ใดบ้าง
กล่าวเฉพาะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็น 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ซึ่งพี่คิดว่าเป็นเรื่อง “นามธรรม” ที่จับต้องได้ยากแต่สามารถสังเกต ปลูกฝังสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้นักเรียนเป็น
“นักเรียนที่ดีหรือมีคุณภาพ” ได้
พี่เห็นว่าการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ครูสามารถทำาได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ตัวอย่างเช่นวันไหว้ครู
ซึ่งทุกโรงเรียนต้องจัดและน่าจะมีลักษณะกิจกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก หากทบทวนอดีตน้องดาวกับพี่ก็เคย
ผ่านการประดิษฐ์พานไหว้ครูที่เกิดจาก “แรงกายแรงใจ” ของนักเรียนอย่างแท้จริงมาบ้างแล้ว แต่ปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่บีบให้ “วัฒนธรรมการทำาพานไหว้ครูของนักเรียนเปลี่ยนไป” แต่
พี่เชื่อว่าแก่นแกนของ “พิธีไหว้ครู” จักยังดำารงคงอยู่คู่ชาติไทยไปอีกนานเท่านาน
ในวันนี้พี่ให้นักเรียนทำากิจกรรมนอกเหนือจากการไหว้ครูตามปกติ เพราะหวังปลูกฝังให้นักเรียนแต่ละ
คนรำาลึกถึงพระคุณของครูและผู้มีพระคุณ ในขณะที่ยังดำารงสภาพการเป็นนักเรียนอยู่ ได้แสดงเจตจำานง
ในกตัญญุตาก็คือ “คำาสัญญา - บูชาครู”
กิจกรรมนีพ้ ใี่ ห้นกั เรียนปฏิบตั กิ อ่ นวันไหว้ครูโดยเขียนคำาสัญญาสัน้ ๆ ในรูปหัวใจบนกระดาษสีขาวแผ่นเล็กๆ
จากนั้นในวันไหว้ครูพี่เลือกคำาสัญญาที่สื่อความหมายชัดเจน สะกดถูกต้อง อ่านในที่ประชุมพร้อมคำาชมเชยและ
มอบรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ สิ่งสำาคัญก็คือพี่จะเน้นยำ้าว่า คำาสัญญาในวันนี้เป็นคำาสัญญาของนักเรียนที่ให้ไว้กับ
ตนเองหากนักเรียนปฏิบัติได้ก็นับว่าเป็นมงคลกับชีวิตบันดาลให้พบแต่ความสุขสมปรารถนาตลอดไป
น้องดาวอ่าน “คำาสัญญา - บูชาครู” ของนักเรียนนะ

“เรียนไม่เก่ง แต่จะเรียนให้จบครับครู”
(นายภานุพงศ์ฯ)
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“หนูจะตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของครูและพ่อแม่
น�ค�ที่ครูติชมมาพิจารณา ท�ในสำิ่งที่ดี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสำพติดทุกชนิด หนูขอสำัญญา”
(ด.ญ.จุฑามาศฯ)

“หนูจะตัง้ ใจเรียน จะเรียนให้จบแม้วา่ หนูจะเรียนไม่เก่ง
หนูสำัญญาว่าจะมีอนาคตที่ดีเพื่อความภาคภูมิใจ
ของตัวหนูเอง ของครอบครัว และคุณครู”
(น.ส.ศศิธรฯ)

“1. หนูจะมีสำติ คิดก่อนท� รู้ตัวอยู่เสำมอว่าตนก�ลังท�อะไร
2. หนูจะพยายามไม่เล่นโซเชียลจนเกินไป แล้วหันมาใสำ่ใจเรื่องการเรียน”
(น.ส.นภาพรฯ)

น้องดาวอ่านแล้วอาจเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ ไม่น่าสำาคัญอะไรเลย พี่คิดว่าบางครั้งเรื่องเล็กๆ สำาหรับ
ใครบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำาคัญกับอีกคนก็ได้ บางครั้งเรื่องราวเล็กๆ อาจเป็นดั่งดวงเทียนที่ส่องแสง
ให้ปัญญาสว่างไสวเจิดจ้า คล้ายบางมุมเล็กๆ ในโรงเรียนมีมุมหนึ่งที่งดงามบริสุทธิ์รอให้ครูเปิดโลกแห่งปัญญา
และให้ครูได้ชื่นชมความงดงาม หล่อเลี้ยงใจให้แช่มชื่นในอนาคต ก็มุมที่มีหัวใจดวงเล็กๆ นับสิบนับร้อยดวง
รอครูอยู่...เป็นมุมเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่สำาหรับครูทุกคน...ใช่ไหมน้องดาว
มุมเล็กๆ ของโรงเรียนหนึง่ ทีพ่ มี่ โี อกาสไปสัมผัส หากมองเผินๆ อาจไม่เห็นความงดงามลึกซึง้ แต่อย่างใด
แต่เมื่อพี่ลองค้นหา ก็พบมุมที่ต้องตาต้องใจ วาดภาพสีไม้ให้น้องดาวได้ชม โดยไม่ต้อง “ประเมิน” เพื่อหา
“คุณภาพ” ก็ได้นะ
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1. มีตามองแต่ไม่ใส่ใจมอง
เข้าใจได้ว่าการคิดพิจารณา
2. อารมณ์เสียอารมณ์ใส่แต่ไฟร้อน
เมื่อหมายมองใดใดไม่ชัด - คม

จึงอาจพบแต่ของอันเปล่าค่า
ย่อมเสียเวลาเสียอารมณ์
ควันจึงย้อนเข้าตามาผสม
ย่อมพลาดชมสิ่งมีค่า...น่าเสียดาย
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

จากโรงเรียนประชาบาลถึง
การศึกษาไทย 4.0
(ตอนที่ 1)
การศึกษาของไทยก้าวสู่ความเป็นสากล เมื่อมีโรงเรียน
ประชาบาลเกิดขึน
้ ในปี พ.ศ. 2454 เพือ
่ ท�าหน้าทีจ่ ด
ั การศึกษา
ให้กบ
ั กุลบุตร กุลธิดาของสยามประเทศ โรงเรียนประชาบาล
ในยุคนั้นมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะหนึ่งนั้น ประชาชน
ในหมู ่ บ ้ า นหรื อ ต� า บลหนึ่ ง สมั ค รใจ ร่ ว มกั น ก่ อ ตั้ ง
โดยได้รบ
ั ความเห็นชอบจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ประชาชน
เลือกสภากรรมการจัดการ จ�านวนไม่เกิน 5 คน เป็นผูต
้ ง
ั้
และด�าเนินกิจการของโรงเรียนและด�ารงด้วยทรัพย์สิน
ของตนเอง ส่วนอีกลักษณะหนึ่งนั้น นายอ�าเภอ ตั้งขึ้น
โดยความเห็นชอบของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ด�าเนินกิจการ
โดยเงินศึกษาพลี ซึ่งเรียกเก็บจากชายไทย นักเรียน
ทีจ
่ ะเข้าเรียนจะต้องได้รบ
ั หมายเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2464
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ในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลประสงค์ที่จะคุมการศึกษาทั้งหมดจึงโอนโรงเรียนประชาบาล
ให้กระทรวงศึกษาธิการ แต่อยู่ได้เพียง 1 ปี ก็ต้องโอนกลับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของกระทรวงมหาดไทยดำาเนินการต่ออีก เพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถกำากับติดตาม
ได้ทั่วถึง
การบริหารจัดการโรงเรียนประชาบาลในช่วงเวลานั้น กระบวนการก่อตั้งมีพื้นฐาน
จากประชาชน ร่วมกับกลไกของกระทรวงมหาดไทยในภูมภิ าค โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ
ด้านวิชาการและหลักสูตร งบประมาณของโรงเรียนรัฐบาลใช้งบประมาณของรัฐ โรงเรียน
ประชาบาลใช้เงินของประชาชนและเงินบริจาค ด้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประชาบาล
ครูเป็นลูกจ้าง ส่วนโรงเรียนรัฐบาลครูเป็นข้าราชการ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่เสมอภาค
ในด้านต่างๆ จึงมีการเรียกร้องให้ยกฐานะครูประชาบาลเป็นข้าราชการ
กระแสเรียกร้องให้โรงเรียนประชาบาลเป็นของรัฐและยกฐานะครูประชาบาลให้เป็น
ข้าราชการ ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติครู
พ.ศ. 2488 เกิดสภาครูทเี่ รียกว่าคุรสุ ภาขึน้ ในกระทรวงศึกษาธิการ รับหน้าทีบ่ ริหารงานบุคคลกับ
ครูทกุ ประเภท ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 ยกฐานะโรงเรียนประชาบาลเป็นของรัฐ สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ระบบการบริหารจัดการการศึกษาจึงรวมศูนย์อำานาจอยู่ที่อยู่ส่วนกลาง
เพียงแห่งเดียว มีผู้รับช่วงการดำาเนินเป็นระดับ คือ ในระดับจังหวัดมีศึกษาธิการจังหวัด : ศจ.
และในระดับอำาเภอมีศึกษาธิการอำาเภอ : ศอ. แต่ก็เกิดปัญหาเดิมอีกคือ กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถดูแลส่งเสริมได้ทวั่ ถึง เพราะโรงเรียนประชาบาลมีจาำ นวนมากนัน่ เอง
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เมือ่ เกิดปัญหารัฐบาล จึงมีนโยบายทีจ่ ะกระจายอำานาจในการจัดการศึกษาประชาบาล
ไปให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นดำาเนินการอีกครั้ง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนประชาบาล
จึงได้ถกู โอนไปเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด : อบจ. และครูประชาบาลก็กลับโอนไปเป็น
ข้าราชการส่วนจังหวัดอีกครั้ง
ด้วยสถานภาพ ฐานะ สิทธิ และศักดิ์ศรีของครูประชาบาลที่เป็นข้าราชการส่วนจังหวัด
ที่ด้อยกว่าข้าราชการประเภทอื่นๆ จึงก่อให้เกิดการต่อสู้ของกลุ่มครูประชาบาล ซึ่งส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงของระบบการประถมศึกษาอย่างมากมาย การต่อสูข้ องกลุม่ ครูได้ขยายวงกว้าง
ไปเรื่อยๆ บางกลุ่มคิดเพียงขอกลับมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการ บางกลุ่มคิดสร้างองค์การใหญ่
ในชือ่ “ทบวงการศึกษาประชาบาล” เงือ่ นไขทีเ่ ป็นจุดเปลีย่ นสำาคัญ คือ รัฐบาลปฏิเสธการจ่ายเงิน
ยังชีพ 200 บาท ให้ครูประชาบาลทั้งที่ข้าราชการส่วนอื่นรัฐจ่ายให้หมด ทำาให้การต่อสู้ยืดเยื้อ
ลุกลามไปทั่วประเทศ จนต้องมีการปรับรูปและระบบการศึกษาประชาบาลอีกครั้ง
การปรั บ รู ป และระบบการศึ ก ษาประชาบาลในช่ ว งนี้ คื อ การเกิ ดของสำ านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : สปช. มีองค์คณะบุคคลบริหารจัดการการศึกษา
ทุกระดับ คือ ระดับประเทศมีคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ : กปช. ระดับจังหวัดมี
คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัด : กปจ. โดยมีผอู้ าำ นวยการประถมศึกษาจังหวัด : ผอ.ปจ. และ
ในระดับอำาเภอ มีผอู้ าำ นวยการประถมศึกษาอำาเภอ : ผอ. ปอ. เป็นผูด้ แู ลซึง่ ผอ. ปจ. และ ผอ. ปอ.
ส่วนใหญ่จะมาจาก ศจ. และ ศอ. เดิมนั่นเอง
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

T h ailand

4.0
โ ม เดล

พิมพ์เขียวขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
(ตอนที่ 1)
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5 กระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนไทย
1. Globalization

เป็นแรงขับเคลือ่ นให้เกิดความเคลือ่ นไหว
ของทุน สินค้า บริการ แรงงาน และคน
อย่างเสรีจนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกัน
เป็นเครือข่าย เปลี่ยนแปลง คือ One
Country เป็น One World , One Destiny

2. Digitization

การติดต่อสือ่ สารมีการเปลีย่ นรูปแบบจาก
การสื่อสารกับ Someone , Somewhere
and Sometime เป็น Anyone , Anywhere
and Anytimes ซึ่งทำาให้คนเราดำารงชีวิต
อยู่ใน 2 อารยธรรมไปพร้อมๆ กัน คือ
อารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรม
ในโลกเหมือน

4. Individualization

ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็น
ปัจเจกบุคคลมากขึน้ มีความคิดความอ่าน
เป็นของตัวเองมากขึน้ ต้องการแสดงออก
มากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้น คือ
Collective Individuals เป็นรูปแบบที่
ต่างคนต่างอยู่มองเพียงผลประโยชน์
ส่วนตน เกิดเป็นสังคมทีเ่ ปราะบาง โอกาส
ที่จะเกิดความขัดแย้งมีสูง

3. Urbanization

วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของ
ผูค้ นจะเปลีย่ นแปลงไปจาก “สังคมชนบท”
เป็น “สังคมเมือง” จะเกิดประเด็นท้าทาย
ชุดใหม่ทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม
การศึกษา สาธารณสุข สิง่ แวดล้อม ความ
ปลอดภัย อาชญากรรมยาเสพติด ฯลฯ
ซึ่งหากไม่เตรียมไว้ให้ดีพอ เมืองเหล่านี้
จะกลายเป็น Mega - Slums แต่หากรูเ้ ท่าทัน
และเตรียมการได้ดีพอเมืองเหล่านี้จะ
ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities

5. Commonization

โลกทีย่ งิ่ เชือ่ มต่อกันมากขึน้ เท่าไรผูค้ นก็ยงิ่ ต้องพึง่ พิงอาศัยกันมากยิง่ ขึน้ เท่านัน้ ความเสีย่ ง
และภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่
เรียกว่า “Global Commons” เช่น วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย
ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั้นหมายความว่าจากนี้ไปเวลาสุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน
และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกัน

5 กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ คือ

1.

2.

การเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมของ
การด�ารงอยู่

การเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมของ
การด�าเนินธุรกิจ

3.

4.

การเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมของ
การท�างาน

การเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมของ
การเรียนรู้
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ในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องที่ต้องรับทราบ คือ
(1) เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่มีการผูกขาดความรู้
(2) เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่มีการผูกขาดข้อมูล และ
(3) เกิดปรากฏการณ์ทเี่ ทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดขึน้
ใหม่ๆ จากการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีนวัตกรรมเดิม
ตลอดเวลา (ผลการศึกษา, การทำา Rand D.) และเพือ่ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่องดังกล่าว วัฒนธรรม
การเรียนรู้ในทตวรรษที่ 21 ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
สำาคัญ
1. Learn : โจทย์สาำ คัญในทตวรรษที่ 21 (Thailand 4.0)
คือจะเรียนรู้อะไร จะเรียนรู้อย่างไร ให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
2. Unlearn : คือการไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มาต้อง
ปรับตัวให้ทันตลอดเวลา
3. Relearn : คือสิง่ ทีเ่ รารูม้ ามันเปลีย่ นไปในบริบทใหม่ๆ
ดังนั้น ต้องเรียนรู้สถานการณ์หรือเหตุการณ์จากมุมมองใหม่ๆ
ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิมและเพือ่ ขับเคลือ่ นสู่ Thailand 4.0 จึงจำาเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้ของคนไทยทั้งระบบ
ดังจะได้กล่าวต่อไป

สามกับดักที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน :
ในอดีตพบว่าประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเริม่ จาก Thailand 1.0 (ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมเบา) และพัฒนาสู่
Thailand 3.0 (ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนขึ้นจวบจน
ปัจจุบนั ) การจะพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 จะต้องพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยให้ผา่ นหรือข้ามพ้นสามกับดัก ต่อไปนี้
ให้ได้ คือ
1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income
Trap) : ประเทศไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศ
แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม
เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และขณะเดียวกันก็ไม่สามารถขยาย
การแข่งขันกับประเทศที่ต้นทุนการผลิตตำ่า แรงงานถูก เช่น
จีน เวียดนาม ได้
2. กับดักความเหลือ่ มลำา้ (Inequality Trap) : ช่องว่าง
ของรายได้และโอกาสของคนจนกับคนรวยถ่างออกมากขึ้น
(กว้างขึ้น)
3. กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) : ในหลาย
ศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยเน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
แต่ละเลยการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และ
การยกระดับศักยภาพและภูมปิ ญ
ั ญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบ
ในมิติต่างๆ มากมาย

โมเดล Thailand 4.0
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนำาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
กับดักความเหลือ่ มลำา้ และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับเปลีย่ นผ่านประเทศไทยไปสูป่ ระเทศในโลกทีห่ นึง่ ทีม่ คี วามมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืนในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคูไ่ ปกับการเชือ่ มโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกล “ประชารัฐ”
สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ
1. อยู่ใน สังคมไทย 4.0 ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง
(Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็นสังคมที่มี
ความพอเพียงโดยมีคนชนชัน้ กลางเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เกิ ด ความเท่ า เที ย มในสั ง คม ความเหลื่ อ มลำ้ า อยู ่ ใ นระดั บ
มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพดี ได้รบั สวัสดิการทางสังคมทีเ่ หมาะสมตลอดทุกช่วงชีวติ
เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่าง
ภาคภูมใิ จ และสามารถมีสว่ นร่วมกับนานาชาติเพือ่ ทำาให้โลกดีขนึ้
น่าอยู่ขึ้น
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3. เป็ น เกษตรกร 4.0 ที่ ห ลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก
ความยากจน โดยผั น ตั ว เองจากเกษตรกรผู ้ ผ ลิ ต มาเป็ น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmers)
มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตตำ่า สามารถเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป
4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม
ในการสร้ า งมู ล ค่ า ในสิ น ค้ า และบริ ก าร มี ค วามสามารถ
ทางการค้าขายสามารถเข้าถึงรายได้สงู ขึน้ มีชวี ติ ความเป็นอยูด่ ขี นึ้
และมีอนาคตที่สดใส

5. เกิด อุตสาหกรรม 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และความคิดสร้างสรรค์ มีห่วงโซ่อุปทานที่ทรงพลัง และมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

6. เกิด กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 4.0 ที่มีการกระจาย
ความเจริ ญ ทั่ ว ประเทศ เศรษฐกิ จ ขยายตั ว สามารถทำา งาน
ในถิน่ ฐานบ้านเกิดได้โดยไม่จาำ เป็นต้องเข้ามาทำางานในกรุงเทพ ฯ
หรือเมืองใหญ่เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจายอยู่
ในทุกกลุ่มจังหวัดและจังหวัดทั่วประเทศ

การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง
เปรียบเสมือนการตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่ ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่
ไปกับการพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง”
คนไทยเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยทีม่ ปี ญ
ั ญาทีเ่ ฉียบแหลม (Head) มีทกั ษะทีเ่ ห็นผล (Hand) มีสขุ ภาพ
ที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart)
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุม การปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ
ดังต่อไปนี้
1

2

3

โลกกำ า ลั ง ปรั บ เปลี่ ย นจาก
“One Country , One Destiny”
เป็ น “One World One
Destiny” ดังนัน้ ต้องปรับเปลีย่ น
คนไทยจากแบบ Thai – Thai
เป็นคนไทยแบบ Globla Thai
ที่ มี ค วามภาคภู มิ ใ จใน
ความเป็นไทยพร้อม ๆ กับ
มีกรอบความคิดที่เป็นสากล
สามารถยืนอย่างมีศักดิศรี
ในเวทีโลก

โลกกำ า ลั ง ปรั บ เปลี่ ย นจาก
“Analog Society” เป็นคนไทย
ที่เป็น “Digital Society” เพือ่
ให้สามารถดำารงชีวิตเรียนรู้
ทำางานและประกอบธุรกิจ ได้
ทัง้ ในโลกจริงและโลกเสมือนจริง

เพือ่ ให้สามารถอยูใ่ น Global/
Digital Platform ที่มีชุดของ
โอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไข
และข้อจำากัดชุดใหม่ จึงจำาเป็น
อย่างยิง่ ต้องมีการปรับเปลีย่ น
คนไทย จากคนไทยทีม่ คี วามรู้
ความสามารถและทักษะที่
จำากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้
และทักษะสูง มีความสามารถ
ในการรังสรรค์วัตกรรม

4

พร้อมๆ กันนัน้ เพือ่ ให้สามารถ
อยูใ่ นโลกศตวรรษที่ 21 อย่าง
เป็นปกติสขุ จำาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นคนไทยจากคนไทย
ที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน
เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
มีความเกื้อกูลและแบ่งปัน

โดยเริ่มจากการสร้างพลวัตกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน การเติมเต็มศักยภาพของ
ผู้คน (Growth for People) เมื่อผู้คนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ ก็จะเป็นพลังประชาชนที่จะกลายเป็นตัวหลักใน
การขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (People for Growth) และนำาพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้ (Learning Ecosystem)
วงจร Growth for People / People for Growth นำามาสู่ประเด็นท้าทาย ดังต่อไปนี้
• จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้ชีวิตอยู่อย่างมีพลัง และมีความหมาย
(Purposeful People)
• จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม (Innovative People)
• จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีจิตสารธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People)
• จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนมุ่งการทำางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Action – Based People)
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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แนวคิดใหม่อาชีวะ
ชาญชัย ภัทรพฤกษา

มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ในระดับ ปริญญา พ.ศ. 2558

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา (2)
ฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
เพือ
่ การประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน จ�านวน
12 ตัวบ่งชี้ เพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การก�ากับดูแล การตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ และเพื่อให้ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ฉบับนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ประกอบด้วย
หลักเกณฑ์ จ�านวน 5 ข้อ แนวปฏิบัติ จ�านวน 9 ข้อ และเกณฑ์การด�าเนินการตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 จ�านวน 30 ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
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หลักเกณฑ์และแนวปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา
หลักเกณฑ์ จำานวน 5 ข้อ
1.ให้สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ดำาเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.ให้ ส ถาบั น และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด จั ด ให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ในระดับหลักสูตร สาขาวิชา
และแต่ละสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน
3.ให้สถาบัน ดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำาทุกปี โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ในสถานศึกษา นักศึกษา ชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน
กำากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด

4.ให้สถาบันจัดทำารายงานประจำาปีทเี่ ป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและ
เปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน
5.ให้สถาบันนำาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายใน
และภายนอกไปประกอบการจัดทำาแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน
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แนวทางปฏิบัติ จำานวน 9 ข้อ
1. ให้สถาบันดำาเนินการตาม “เกณฑ์การดำาเนิน
การตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558”
จำานวน 30 ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
2. ให้คณะกรรมการทีส่ ถาบันแต่งตัง้ ให้รบั ผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชีว้ ดั ความสำาเร็จ ดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ให้สถาบันพิจารณาดำาเนินการบริหารความเสีย่ ง
ในการบริหารจัดการตัวชี้วัดความสำาเร็จด้านต่างๆ ด้วย
4. ให้สถาบันจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน
ทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 จนสิ้นสุดภาคเรียน
ฤดูร้อนของปีการศึกษา
5. เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยสถาบัน
และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ความสำ า เร็ จ
คือ ระดับคุณภาพ “ดี” ขึ้นไป

6. ในการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยสถาบั น
ถ้าตัวชี้วัดความสำาเร็จใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน สถาบัน
ต้องวิเคราะห์สาเหตุ และพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ในปีถดั ไป ถ้ายังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินให้หน่วยงานต้นสังกัด
กำากับ ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับ
สถาบันพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีต่อไป
7. ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ในทุกสามปี ถ้าตัวชีว้ ดั ความสำาเร็จใด
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน หน่วยงานต้นสังกัดต้องวิเคราะห์
สาเหตุให้ข้อเสนอแนะ กำากับติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริม
สนับสนุน และร่วมกับสถาบันพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินโดยให้มีการประเมินซำ้าในปีถัดไป
8. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน
ให้ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 29
9. ในการประเมินคุณภาพภายในปีแรกของสถาบัน
การประเมินตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 30 ให้คำานวณร้อยละ
จากจำานวนตัวชี้วัดความสำาเร็จทั้งหมด 28 ตัว โดยยกเว้น
การประเมินตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 29
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เกณฑ์การดำาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 1

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 6

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 2

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 7

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 3

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 8

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 4

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 9

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ
สถาบัน
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านทรัพย์สิน
งบประมาณ และรายได้
ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการศึกษา
ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
เพื่ อ สร้ า งงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และ
งานสร้างสรรค์
ระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นการถ่ า ยทอดวิ ท ยาการและ
เทคโนโลยี
ระดับการปฏิบตั ใิ นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 10

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 5

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านบุคลากร

ระดับการปฏิบตั ใิ นการดำาเนินการด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 16

ระดับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 17

ระดับการปฏิบตั ใิ นการจัดการฝึกประสบการณ์ทกั ษะ
วิชาชีพ หรือการฝึกอาชีพ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 18

ระดับการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำา
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 19

ร้อยละของผลงานโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทีเ่ กิด
ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 20

ร้อยละของนักศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 21
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 11

ระดับการปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้างให้สถาบันเป็นสังคม
ฐานความรู้
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 12

ระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการสถาบันไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 13

ระดับการปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 14

ระดับการปฏิบัติในการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 15

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร
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ร้อยละของอาจารย์ประจำาที่ได้รับการพัฒนาและ
นำามาใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 22

ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้นำาไปใช้
ประโยชน์และเผยแพร่
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 23

ระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 24

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไปของบัณฑิต
ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 25

ระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
ของบัณฑิต

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 26

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 29

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 27

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 30

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป

ระดับคุณภาพในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับคุณภาพในการประกันคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ 28

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญาและเกณฑ์
การดำาเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 จำานวน 30 ตัวชี้วัดความสำาเร็จข้างต้นนี้
จะเป็นกระจกสะท้อนถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัง้ 23 สถาบัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสายอาชีวศึกษา
โดยตรง ทัง้ หมดนีจ้ ะเป็นบทพิสจู น์วา่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) จะมีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวังหรือไม่
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บันทึกสยาม
พงศ์ภัทร กิม

บันทึกแห่งสยามเหตุการณ์สําคัญ

สมัยรัชกาลที่ 2
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ล�าดับที่ 2 ในราชวงศ์จักรี
เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
เสด็จพระราชสมภพ เมือ
่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2310 ณ ต�าบลอัมพวา เมืองสมุทรสงคราม
มีพระนามเดิมว่า ฉิม

พระองค์ทรงศึกษาจากวัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) โดยฝากตัวเป็นศิษย์ของพระวันรัต
(ทองอยู)่ ทรงมีพระปรีชาสามารถตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ พระองค์ได้ตามเสด็จพระบรมชนกนาถไปร่วมในการทำาสงคราม
ตั้งแต่พระชนมายุได้เพียง 8 พรรษา และเมื่อพระชนมายุได้ 16 พรรษา สมเด็จพระบรมชนกได้ปราบดาภิเษก
ขึน้ เป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผูเ้ ป็นปฐมกษัตริยใ์ นราชวงศ์จกั รี
ในครั้งนั้นพระองค์ได้รับการสถาปนาพระยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร มีพระชนมายุ 22 พรรษา ได้ทรงผนวช
ณ วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) อยู่ 1 พรรษา (3 เดือน) จึงลาผนวช
ในพุทธศักราช 2349 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่ต่อมาเพียง 2 ปี
พระบรมชนกนาถ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็เสด็จสวรรคตด้วยพระโรคชรา เมือ่ วันที่ 7 กันยายน
พุทธศักราช 2352 พระชนมายุได้ 73 ปี ครองราชย์สมบัติได้เป็นเวลา 27 ปี บรรดาข้าราชบริพารและประชาชน
ได้อญ
ั เชิญ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรขึน้ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริยล์ าำ ดับที่ 2 แห่งราชวงศ์จกั รีทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในวันเดียวกัน
นัน้ เอง ขณะนัน้ พระองค์มพี ระชนมายุ 42 พรรษา ทรงมีพระอัครมเหสีพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรุ เิ ยนทราบรมราชินี
ชื่อเดิม บุญรอด มีราชโอรส และพระธิดารวม 73 พระองค์ โดยประสูติในพระอัครมเหสี 3 พระองค์ ได้แก่
เจ้าฟ้าชายกุมารสิน้ พระชนม์ในวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าชายมงกุฎ ซึง่ ต่อมาได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็นพระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 4 ในราชวงศ์จักรี ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีกองค์คือ
สมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑามณี ซึ่งต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำาดับที่ 2
ในสมัยรัชกาลที่ 4
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นอกจากนีย้ งั มีพระโอรสและพระธิดาอันประสูตจิ ากเจ้าจอมมารดาเรียม พระสนมเอกอีก 3 พระองค์
ได้แก่ พระองค์เจ้าชายทับ ซึ่งต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์
รัชกาลที่ 3 พระองค์เจ้าชายป้อม สิน้ พระชนม์ตงั้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ และพระองค์เจ้าชายหนูดาำ สิน้ พระชนม์
ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระมหากษัตริยใ์ นราชวงศ์จกั รีทมี่ พี ระปรีชาสามารถ
มากพระองค์หนึ่ง แม้ว่าในต้นรัชสมัยของพระองค์จะต้องมีการทำาสงครามกับพม่าศัตรูคู่อาฆาตอยู่บ้าง
แต่ไม่รนุ แรงนัก พระองค์จงึ ทรงมีเวลาเพียงพอทีจ่ ะทรงคิดค้น และทำานุบาำ รุงให้ชาติบา้ นเมืองมีความเจริญ
รุ่งเรืองขึ้นได้ในเกือบทุกด้าน ซึ่งพอจะคัดสรรเหตุการณ์สำาคัญๆ ในสมัยพระองค์มาให้รับรู้รับทราบ
ดังต่อไปนี้
การทำาสงครามกับพม่าเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2352 หลังจากพระองค์ขึ้นเถลิงถวัลย์
ราชสมบัตแิ ล้ว พม่าได้ยกทัพมาตีหวั เมืองฝ่ายใต้ พระองค์โปรดฯ ให้สมเด็จพระอนุชาธิราช คือ กรมพระราชวัง
บวรมหาเสนานุรักษ์ เป็นจอมทัพไปปราบปรามพม่าพ่ายแพ้ยกทัพกลับไป ต่อมาในพุทธศักราช 2363
ทางอาณาจักรพม่ามีการเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ โดยมีพระเจ้าจักกายแมงครองราชย์ต่อจากพระเจ้าปดุง
ได้ทราบว่าอาณาจักรสยามเกิดโรคระบาดจึงยกทัพมาตีอาณาจักรสยามได้จดั กองทัพออกไปป้องกันข้าศึก
ตามเส้นทางทีพ่ ม่าจะเดินทัพเข้ามา เช่น เมืองกาญจนบุรี เมืองเพชรบุรี เมืองถลาง เมืองสงขลา เมืองพัทลุง
และเมืองตาก แต่ทางพม่าล่วงรู้เสียก่อน ไม่กล้ายกทัพเข้ามา และเลิกทัพกลับพม่าไปเอง
เมื่อพระนครว่างเว้นจากศึกสงคราม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรงใช้
พระปรีชาสามารถบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม พระองค์มี
พระปรีชาสามารถมากเป็นพิเศษในหลายสาขา
ด้านกวีนพิ นธ์ พระองค์ได้รบั การยกย่องว่า เป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยหนึง่ และในด้านร้อยกรอง
เรื่องกาพย์ กลอน นับว่าเป็นสมัยที่เจริญสูงสุด จนมีคำากล่าวในเวลาต่อมาว่า “ในสมัยรัชกาลที่ 2
นั้นใครเป็นกวีก็เป็นคนโปรด” ในรัชสมัยของพระองค์นอกจากพระองค์แล้วเกิดยอดกวีขึ้นมาหลายคน
เช่น กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร์ (สมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ) กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส สุนทรภู่ พระยาตรัง
และนายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) ท่านเหล่านี้มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชนิพนธ์เป็นกลอนมากมาย ทรงเป็นยอดกวี
ด้านการแต่งบทละคร ทัง้ ละครนอก และละครใน ทัง้ ทีม่ เี รือ่ งอยูเ่ ดิมแล้วนำามาแต่งใหม่ เช่น เรือ่ งรามเกียรติ์
อุณรุท และอิเหนา ซึ่งเรื่องอิเหนานี้ของเดิมมีความยาวมาก พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ตั้งแต่ต้น
จนจบโดยอาศัยเค้าโครงเรื่องเดิม แต่ก็ยังเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ยาวที่สุดของพระองค์ต่อมา
วรรณคดีสโมสร ในรัชกาลที่ 6 ได้ยกย่องให้เป็นยอดบทละครรำาทีแ่ ต่งดี ยอดเยีย่ มทัง้ เนือ้ เรือ่ ง ทำานองกลอน
และกระบวนการเล่นทั้งร้องและรำา
นอกจากนี้ยังมีบทพระราชนิพนธ์บทละครนอกอื่นๆ เช่น เรื่องไกรทอง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์
หลวิชยั คาวี มณีพชิ ยั และสังข์ศลิ ป์ชยั ซึง่ ทรงเลือกเอาของเดิมมาทรงพระราชนิพนธ์ขนึ้ ใหม่เพียงบางตอน
กับทั้งทรงพระราชนิพนธ์บทพากย์โขนอีกหลายชุด เช่น ชุดนางลอย ชุดนาคบาศ และชุดพรหมาสตร์
ซึ่งล้วนแต่มีความไพเราะซาบซึ้ง เป็นอมตะใช้เป็นชุดการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนี้
ด้านดนตรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระปรีชาสามารถมากเช่นเดียวกัน
เครือ่ งดนตรีทที่ รงถนัด และโปรดปรานคือ ซอสามสาย เป็นเครือ่ งดนตรีประจำาพระองค์ ซึง่ มีซอคูพ่ ระหัตถ์
คือ ซอสายฟ้าฟาด และพระราชนิพนธ์ทมี่ ชี อื่ เสียงคือ เพลงบุหลันลอยเลือ่ น หรือบุหลันลอยฟ้า ซึง่ ต่อมา
เรียกกันว่า เพลงทรงพระสุบนิ เพราะเป็นเพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นจากความฝันของพระองค์ และเป็น
เพลงที่รู้จักกันกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันนี้
ด้านปฏิมากรรมและประติมากรรม นอกจากจะทรงส่งเสริมงานช่างด้านหล่อพระพุทธรูปแล้ว
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยังทรงเป็นช่างปั้น ทรงปั้นหุ่นพระพักตร์พระพุทธธรรมมิศราษ
โลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามซึ่งเป็นวัดประจำาพระองค์ นับถือกันว่าเป็น
พระพุทธรูปทีส่ าำ คัญยิง่ องค์หนึง่ ของไทย โดยพระองค์ทรงเป็นช่างปัน้ และคิดรูปทรงของพระพุทธรูปขึน้ มาเอง
และเป็นแบบอย่างในสมัยต่อๆ มา
ในรัชสมัยของพระองค์ งานด้านการช่างฝีมอื และการแกะสลักลวดลายมีความเจริญก้าวหน้ามาก
ทั้งนี้ในส่วนพระองค์ ทรงเป็นทั้งช่างปั้นและช่างแกะสลักที่มีพระปรีชาสามารถมาก ไม่ย่อหย่อนไปกว่า
พระปรีชาสามารถด้านการกวี ทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารพระศากยมุนี วัดสุทศั น์เทพวรารามคูห่ น้า
ด้วยพระองค์เองร่วมกับกรมหมื่นจิตรภักดี และทรงแกะหน้าหุ่นหน้าพระใหญ่และพระน้อย ที่ทำามาจาก
ไม้รักคู่หนึ่งที่เรียกว่า พระยารักใหญ่ และพระยารักน้อย ไว้ด้วย
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พระราชกรณียกิจที่เป็นเหตุการณ์สำาคัญๆ ในด้านอื่นๆ
ในสมัยของพระองค์ก็มีอยู่อีกมากมาย เช่น
กรุงสยามมีการเปลี่ยนแปลงธงประจำาชาติจากธงแดงเป็นธงช้าง มีลักษณะพื้นสีแดงตรงกลาง
เป็นวงกลมสีขาว มีรูปช้างเผือกสีขาวภายในวงกลม แต่หากจะใช้เป็นธงบนเรือสินค้าให้เอาวงกลมออก
เหลือแต่รปู ช้างเผือกสีขาวทำาให้ชาวต่างประเทศเข้าใจว่า กรุงสยามใช้ธงประจำาชาติเป็นรูปช้างเผือก
สีขาวบนพื้นสีแดง
ในพุทธศักราช 2354 มีพระราชกรณียกิจที่สำา คัญๆ เช่น จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้มพี ธิ ี “อาพาธพินาธ” เมือ่ อหิวาตกโรค
ระบาดครั้งใหญ่
มีพระราชกำาหนดห้ามสูบและซื้อขายฝิ่น เกิดอิน – จันแฝดคู่แรกของโลก และโปรดเกล้าฯ
ให้กองทัพไทยไประงับความวุ่นวายในกัมพูชา
พุทธศักราช 2355 – 2356 โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระองค์เจ้าชายทับ (รัชกาลที่ 3) ขึ้นเป็น
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระแก้วผลึก (พระพุทธบุษยรัตน์) จากเมืองจำาปาศักดิ์
มายังกรุงเทพฯ และมีสาส์นจากเจ้าเมืองเมาะตะมะมาขอทำาไมตรีกับกรุงสยาม
พุทธศักราช 2357 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างนครเขือ่ นขันธ์ขนึ้ ทีพ
่ ระประแดง ไว้รบั ข้าศึกทีย่ กทัพ
มาทางทะเล และได้อพยพชาวมอญจากปทุมธานีมาอยู่ที่นี่ และโปรดเกล้าฯ ส่งคณะสมณทูตไปศรีลังกา
พุทธศักราช 2359 – 2360 โปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงการสอบปริยตั ธรรมของสงฆ์ใหม่ เพิม่ ขึน้
เป็น 9 ประโยค พร้อมทั้งทรงฟื้นฟูประเพณีวันวิสาขบูชาด้วย
พุ ท ธศั ก ราช 2361 ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังจนจรดวั ด โพธิ์
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) โดยสร้างถนนท้ายวังขึน้ และเจ้าเมืองมาเก๊าส่งทูตเข้ามาถวายพระราชสาส์น
และเครื่องราชบรรณาการเพื่อเจริญทางพระราชไมตรี
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พุทธศักราช 2362 หมอจัสลิสา มิสชันนารี ประจำาย่างกุง้
ได้หล่อตัวพิมพ์อักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงบูรณะ
ซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ในวัดอรุณราชวรารามครั้งใหญ่ พร้อมกับ
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์ขึ้นใหม่ด้วย (สร้างได้เพียงฐานราก
เสด็จสวรรคตเสียก่อน) มีการฉลองวัด และสังคายนาบทสวดมนต์
ภาษาไทยครั้งแรกในสยาม เมื่อพุทธศักราช 2363
ด้านการต่างประเทศนอกจากการทำาสงครามกับพม่าแล้ว ในสมัยของพระองค์มีการติดต่อค้าขาย และ
เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทั้งในทวีปเอเชียและโลกตะวันตก
พุทธศักราช 2354 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จสวรรคตแล้ว พระเจ้าเวียตนามยาลอง
กษัตริยญ
์ วนได้แต่งตัง้ ให้ฑตู เดินทางมาเคารพพระบรมศพ พร้อมกับถวายเครือ่ งราชบรรณาการเพือ่ ขอเมืองพุทธไธมาศ
กลับคืน ซึ่งกรุงสยามก็ยิมยอมให้ตามที่ขอเพื่อเป็นการสมานพระราชไมตรี
การติดต่อกับกัมพูชาเขมร หวังชำาระแค้นที่ในปีพุทธศักราช 2353 สมเด็จพระอุทัยราชากษัตริย์เขมรถูก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบริภาษ เมื่อครั้งเข้าเฝ้าจึงผูกใจเจ็บไว้ เมื่อรัชกาลที่ 1 เสด็จสวรรคต
จึงเอาใจออกห่างไปพึ่งอำานาจญวน โดยออกอุบายว่า สยามจะยกทัพไปปราบปรามญวนให้นักองโปโหคุมทหาร
มากำากับเขมร พระองค์เสียดายเมืองเสียมราฐ เมืองพระตะบอง จึงปรึกษากับญวน ซึ่งมีนักองโปโหเป็นกองกำาลัง
นักองโปโหจึงเสนอแนะให้เจ้าฟ้าทะละหะยกทัพไปสยาม โดยทำาทีว่า จะไปเก็บค้างคาวและยมศิลาตาม
ประเพณี ถ้าเห็นว่าอ่อนก็ให้โจมตีเมืองพระตะบอง แต่ฝ่ายสยามไหวทันจึงจัดทัพตีทัพเขมรแตกพ่ายไป
การติดต่อกับจีน สมัยของพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้เดินทางไปเจริญไมตรีถงึ 2 ครัง้ ครัง้ แรกในพุทธศักราช
2353 โปรดฯ ให้ราชทูตอัญเชิญพระราชสาส์นไปถวายพระเจ้าเกียเข้ง กรุงปักกิง่ เพือ่ ให้จนี ทราบว่าไทยเปลีย่ นแปลง
แผ่นดินใหม่ ครั้งที่ 2 ในพุทธศักราช 2364 โปรดให้อัญเชิญพระราชสาส์นโดยมีพระยาสวัสดิสมุทร เป็นทูตไป
แสดงความยินดีต่อพระเจ้าเตากวางที่ครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าเกียเข้ง พร้อมคำานับพระบรมศพด้วย
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การติดต่อกับโปรตุเกส ประเทศโปรตุเกสแต่งตั้งให้ มร.คาร์ลอส มานูเอล ซิลเวียรา
เป็นทูตถือสาส์นนำาเครื่องราชบรรณาการเข้ามาเจริญไมตรี เมื่อปีพุทธศักราช 2361 ทูตโปรตุเกส
ไม่ยอมกลับเมือง ต่อมาได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ให้เป็นหลวงอภัยวานิช และในสมัยของ
รัชกาลที่ 2 นี้ ประเทศโปรตุเกสได้สิทธิพิเศษเป็นต่างชาติ ชาติแรกที่มาตั้งสถานกงสุล
ในกรุงเทพฯ เป็นสถานกงสุลแห่งแรกของสยาม
พุทธศักราช 2364 กัปตันแฮน พ่อค้าชาวอเมริกันคนแรกได้เข้ามาถวายปืนคาบศิลา
500 กระบอก และของพักพิงอยู่ในสยาม ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงภักดีราช
พุทธศักราช 2365 บริษทั อินเดียตะวันออกของอังกฤษตัง้ ผูส้ าำ เร็จราชการอินเดียคือ มาร์ควิส
เฮสติงส์ ได้สง่ นายจอห์น ครอว์เฟิรด์ มาเจริญไมตรีตดิ ต่อค้าขายด้วย แต่ผลการเจรจากรุงสยามเห็น
ว่า อังกฤษเอาเปรียบทุกอย่างจึงไม่ยอมเจริญไมตรีด้วย แต่ยังมีพ่อค้าชาวอังกฤษ โรเบิร์ต ฮันเตอร์
ยินยอมทำาตามระเบียบของกรุงสยามทำาการค้าขายเรือ่ ยมาจนได้โปรดเกล้าฯ เป็นหลวงอาวุธวิเศษ
ส่วนการทำานุบาำ รุงบ้านเมืองด้านอืน่ ๆ พระองค์กท็ รงสนพระทัยทีจ่ ะพัฒนาให้เจริญรุง่ เรือง
ในทุกๆ ด้าน กรุงสยามในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงเป็นช่วงที่บ้านเมืองสงบ ไม่มีศึกสงครามประชาชน
มีวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นตลอดรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคต เมือ่ วันพุธ เดือน 8 แรม 11 คำา่
ปีวอก ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2367 มีพระชนมายุ 58 พรรษา ครองราชย์สมบัติ
เป็นเวลา 15 ปี
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

สิ้นสงสัย!

ศรีสะเกษโหดทุบโรมัน

กองยก 4 ป้องแชมป์หรู

ศรี ส ะเกษ นครหลวงโปรโมชั่ น ระเบิ ด ฟอร์ ม สุ ด ยอด
ไล่ถล่ม โรมัน กอนซาเลซ ร่วง 2 นับในยกที่ 4 ชนิดกรรมการ
ไม่ ต ้ อ งนั บ ป้ อ งกั น แชมป์ ไ ด้ อ ย่ า งสวยหรู ใ นศึ ก
“ซูเปอร์ฟลาย” ทีเ่ วทีมวย สตับฮับ เซ็นเตอร์ แคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประวัติ

3. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ จบการศึกษา
เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ปัจจุบนั กำาลัง
ศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

ศรีสะเกษ
นครหลวงโปรโมชั่น

1. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ เกิดเมือ่
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ที่ตำาบลแต้
อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ปัจจุบันอายุ 30 ปี

4. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชั่น เคย
ชกมวยไทยมาก่อนตั้งแต่อายุได้ 15 ปี
ในละแวกบ้าน ใช้ชื่อว่า “ซุปเปอร์เล็ก
ศิษย์ประเทือง” ได้คา่ ตัวครัง้ แรก 1,000 บาท

2. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ มีชอื่ จริงว่า
วิศักดิ์ศิลป์ วังเอก มีชื่อเล่นว่า “ตั้ม”
แต่เพื่อนๆ นิยมเรียกว่า “แหลม” ตาม
ลักษณะของใบหน้า
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5. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ได้เข้าสู่
สังกัด นครหลวงโปรโมชั่น ของสุรชาติ
พิสิฐวุฒินันท์ โดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ
ศรีสุข รุ่งวิสัย สมาชิกวุฒิสภา

6. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชั่น
ไล่อัด โรมัน กอนซาเลซ ร่วงใน
ยกที่ 4 ป้ อ งกั น แชมป์ โ ลก
รุ ่ น ซุปเปอร์ฟลายเวท WBC ได้

9. ศรีสะเกษ นครหลวง
โปรโมชั่น เคยได้แชมป์
WBC Asia รุ่นซุปเปอร์
ฟลายเวท

7. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชั่น เคยได้
แชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท ของ
สภามวยโลก (WBC) ครั้งที่ 1
8. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ เคยคว้า
แชมป์โลกในรุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท ของ
สภามวยโลก (WBC) ครั้งที่ 2

14. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ได้รางวัล
นักมวยยอดเยีย่ มประจำาเดือนมีนาคม 2017
สภามวยโลก (WBC)

11. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ได้รางวัล
นักมวยทีเ่ ก่งทีส่ ดุ ของโลกอันดับที่ 100 เมือ่
เทียบกันปอนด์ตอ่ ปอนด์ ของนิตยสารเดอะ
ริง ประจำาปี 2014

10. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ได้รางวัล
สยามกีฬาอวอร์ดส์ ครัง้ ที่ 3 (นักกีฬาอาชีพ
ยอดเยี่ยม) เมื่อปี 2014

12. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชั่น
ได้ ร างวั ล สมาคมผู ้ สื่ อ ข่ า วกี ฬ า
แห่งประเทศไทย (นักกีฬาอาชีพ
ยอดเยี่ยม) เมื่อปี 2014
13. ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ได้รางวัล
นักมวยยอดเยีย่ มแห่งปี 2015 สภามวยโลก
เอเชีย (WBC Asia)

เริ่มการชกยกแรก กอนซาเลซ เป็นฝ่ายเดินหาก่อน
ศรีสะเกษ รัดกุมคอยยิงซ้ายสกัด กลางยกศรีษะชนกัน ปลายยก
ศรีสะเกษเร่งอีกชุดทำาได้ดี ยกที่ 2 ทั้งคู่แลกกันเลย ศรีสะเกษ
ทำาได้ชว่ งต้นยกยิงเข้าเป้ากอนซาเลซสวนกลับมาเข้าหน้าเหมือนกัน
ทั้งสองปักหลักกลางเวทีแลกกันสนุก ยก 3 ออกมาก็แลกแบบ
ใครดีใครอยู่ ต่างฝ่ายต่างโดน ศรีสะเกษหันมายิงซ้ายลำาตัว
กอนซาเลซหยุดไปเหมือนกัน แต่บางจังหวะศรีสะเกษก็โดน
กอนซาเลซสวนเข้าหน้า ปลายยกศรีสะเกษออกหมัดเข้าเป้า
ชัดเจน ยกที่ 4 ศรีสะเกษได้จงั หวะบวกขวาเข้าเต็มหน้าส่งกอนซาเลซ
ร่ ว งลงไป ลุ ก ขึ้ น มาก็ โ ดนศรี ส ะเกษถลุงอีกชุด แล้วส่งขวา
เข้าเต็มหน้าร่วงลงไปอีก เทีย่ วนีล้ กุ ไม่ขึ้นกรรมการจับกอนซาเลซ
แพ้นอ็ คไปในยกที่ 4 สรุปผล ศรีสะเกษ นครหลวง โปรโมชัน่ ชนะน็อค
โรมัน กอนซาเลซ ในยกที่ 4 ป้องกันแชมป์โลกรุน่ ซุเปอร์ฟลายเวท
สภามวยโลกได้สำาเร็จ
อีกคู่ คาร์ลอส คูเอดราส อดีตแชมป์โลกรุ่นซุเปอร์
ฟลายเวท สภามวยโลก คู่ปรับเก่าของศรีสะเกษ และ กอนซาเลซ
เปิดฉากแลกหมัดกับ ฮวน ฟรานซิสโก้ เอสตราด้า อดีตแชมป์โลก

รุ ่ น ฟลายเวท เพื่ อ นร่ ว มชาติ อ ย่ า งสนุ ก ช่ ว งแรกเป็ น ทาง
คูเอดราส ทำาได้ดกี ว่า แต่ทางเอสตราด้า มาเอาคืนช่วงหลัง ยกที่ 10
เอสตราด้ากดด้วยขวาเต็มๆ ส่งคูเอดราสร่วงไปให้กรรมการนับ
ครบ 12 ยก ฮวน ฟรานซิสโก้ เอสตราด้า เป็นฝ่ายชนะคะแนนไป
อย่างเอกฉันท์ (114 - 113 ทั้ง 3 เสียง) ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก
รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวท สภามวยโลก (WBC) ต่อไป
อีกคู่ นาโอยะ อิโนอูเอะ แชมป์โลกรุน่ ซุปเปอร์ฟลายเวท
องค์กรมวยโลก (WBO) ชาวญี่ปุ่น โกอินเตอร์เป็นครั้งแรก
เปิดฉากไล่ต่อย อันโตนิโอ นีเวส ผู้ท้าชิงตั้งแต่เริ่มเกม แค่ยกที่ 2
นีเวส ก็โดนถลุงเกือบร่วง อิโนอูเอะ เป็นฝ่ายคุมเกมได้หมด
ไล่ต่อยไปเรื่อยๆ ยกที่ 5 ก็ต่อยซ้ายเข้าชายโครงส่งนีเวส ร่วงให้
กรรมการนับ ยกที่ 6 ก็โดนถลุงหนักอีก หลังจบยก ทางมุมของ
นีเวสขอยอมแพ้ ทำาให้ นาโอยะ อิโนอูเอะ ป้องกันแชมป์โลก
ได้สำาเร็จ

แหล่งอ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1065422, http://www.siamsport.co.th/boxing/view/24290
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :

ออมในกองทุนให้งอกเงย
ฉบับปฐมบทมนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF
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อย่างทีไ่ ด้กล่าวไปในตอนท้ายในฉบับก่อนหน้าของคอลัมน์พช
ิ ต
ิ การออมแล้วนะครับว่า ส�าหรับกองทุนรวมนัน
้
มีรายละเอียดเยอะมากจริงๆ หลายประเภทกองทุนด้วยกัน ในครั้งนี้จึงอยากกล่าวถึงการลงทุน
ในกองทุนรวมที่มนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันนิยมลงทุนกัน นั่นคือ กองทุน LTF และ RMF เนื่องจาก
เป็นกองทุนทีส
่ ามารถน�ามายืน
่ เพือ
่ ลดหย่อนภาษีเงินได้บค
ุ คลธรรมดาประจ�าปีได้ ส�าหรับในครัง
้ นีผ
้ เู้ ขียน
จะกล่าวถึง LTF ก่อนเป็นล�าดับแรก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ก�าหนดระยะเวลาไว้น้อยกว่า RMF

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund หรือทีเ่ รียกันว่า
“กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว” คือ กองทุนรวมทีม่ นี โยบายการลงทุน
ในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเน้นลงทุนในหุน้ สามัญไม่นอ้ ยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุน กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
การลงทุนระยะยาวในตลาดหุน้ โดยผูล้ งทุนจะได้รบั สิทธิประโยชน์
ทางภาษี เป็นสิ่งจูงใจการลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงทุน
ตามเงือ่ นไขทีก่ รมสรรพากรกำาหนด ถ้าสงสัยว่ากองทุนไหนเป็น
กองทุนหุน้ ระยะยาวบ้าง สังเกตไม่ยากเลยครับ ดูชอื่ ย่อของกองทุน
ก็จะมี “LTF” อยู่ด้วย หรือถ้าดูชื่อที่เป็นภาษาไทย ก็จะมีคำาว่า
“หุน้ ระยะยาว” อยูด่ ว้ ย เช่น กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ไลฟ์
หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) กองทุนเปิดภัทร
หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์
หุ้นระยะยาวปันผล (K20SLTF) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว
อิควิตี้(KFLTFEQ) เป็นต้น
เงื่ อ นไขในการลงทุ น LTF มี เ งื่ อ นไขหลั ก ที่ สำ า คั ญ
สองประการ คือ ผูท้ ซี่ อื้ หน่วยกองทุน LTF จะซือ้ สูงสุดได้ไม่เกิน
15% ของรายได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
และต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทนิ จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ (เดิมกำาหนด 5 ปีปฏิทิน)

เงื่อนไขหลักเงื่อนไขแรก หมายความว่า ในรอบทั้ง
ปีปฏิทิน เรามีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเท่าไร จะซื้อกองทุน LTF
ได้ไม่เกิน 15 % ของเงินได้ทั้งปี และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
เช่น เราทำางานในบริษทั หรือในหน่วยงานราชการ เรามีเงินได้หลัก
มาจากเงินเดือน หรือบางแห่งมีโบนัสด้วย ก็จะคำานวณได้เท่ากับ
เงินเดือน 12 เดือน + เงินโบนัส x 15 เปอร์เซ็นต์ = สิทธิซื้อ LTF
โดยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เช่น นายดำาได้รับเงินเดือน
30,000 ต่อเดือน และได้โบนัส 100,000 บาท นายดำามีรายได้ทงั้ ปี
ทีต่ อ้ งเสียภาษีเท่ากับ (30,000 x 12) +100,000 บาท = 460,000 บาท
ดังนั้นนายดำาสามารถซื้อกองทุน LTF ได้ไม่เกิน 15% นั่นคือ
460,000 x 15% = 69,000 บาท
เงื่อนไขหลักเงื่อนไขที่สอง จะต้องถือหน่วยลงทุน LTF
อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน หมายความว่า เราซื้อกองทุนในปีไหน
ก็ให้นับเวลาของปีนั้น กับปีที่ขายกองทุนรวมกัน 7 ปีปฏิทิน
ซึ่งไม่ได้นับแบบวันชนวัน แต่เป็นการนับปีที่ซื้อกับปีที่ขายด้วย
จึงทำาให้ระยะเวลาจริงในการถือกองทุน LTF ไม่ถึง 7 ปีเต็ม เช่น
เราซือ้ กองทุน LTF ในเดือนธันวาคม 2560 เราจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนได้ตงั้ แต่เดือนมกราคม 2566 หรือเราซือ้ กองทุน LTF
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 เราจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุน
ที่ซื้อได้ในปี 2567 เป็นต้น
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สำ า หรั บ ในเรื่ อ งเงื่ อ นไขในเรื่ อ งระยะเวลาการถื อ
หน่วยลงทุนนี้ หากใครซื้อก่อน 1 มกราคม 2559 ต้องถือครอง
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีปฏิทนิ แต่ LTF ทีซ่ อื้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 31 ธันวาคม 2562 ต้อ งถือ ครองไม่น้อ ยกว่า 7 ปีปฏิ ทิ น จึง
จะไม่ผิดเงื่อนไขการได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่วน LTF ที่
ซื้อหลัง 31 ธันวาคม 2562 ลดหย่อนภาษีไม่ได้ จึงไม่มีเงื่อนไข
ในการถือครองอีกต่อไป
ข้อดีของการลงทุนในกองทุน LTF คือ นอกจากเรา
จะได้ ผ ลตอบแทนจากการลงทุ น ในกองทุ น ดั ง กล่ า วแล้ ว
เรายังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย แต่ข้อเสียก็คือ เราต้องถือ
หน่วยลงทุนอย่างน้อย 7 ปี ถึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
หากขายก่อนครบกำาหนด จะต้องคืนเงินที่ได้รับการลดหย่อน
พร้อมทัง้ เสียค่าปรับอีก ดังนัน้ หากใครคิดจะลงทุนในกองทุนรวม
จะต้องมั่นใจว่าเงินที่นำาไปลงทุนนั้นเป็นเงินทุนระยะยาวจริงๆ
ไม่ใช่เงินที่เราจำาเป็นต้องใช้ภายใน 3 - 5 ปี
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สำาหรับในมุมมองผู้เขียนเอง ก็ยังเห็นว่าควรลงทุน
ในกองทุน LTF มากกว่ากองทุนรวมทัว่ ๆ ไป เนือ่ งจากสามารถนำาไป
ลดหย่อนภาษีได้ และผูล้ งทุนไม่จาำ เป็นต้องซือ้ สมำา่ เสมอติดต่อกัน
ทุกปี โดยหากผู้ลงทุนต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในปีใด ก็สามารถเลือกลงทุนในปีนนั้ ก็ได้ ซึง่ หากคิดรวมเงินส่วนนี้
เป็นผลตอบแทนด้วยแล้ว ก็เท่ากับว่าเรามีกาำ ไรจากกองทุน LTF
แล้วอย่างน้อยเท่ากับฐานภาษีทเ่ี ราจะต้องเสียภาษี หรือคิดง่าย ๆ
ก็คือเราได้ผลตอบแทนตามฐานภาษีของเรา ถ้าเราเสียภาษีที่
ฐานภาษี 10% ก็เท่ากับว่าเราได้ผลตอบแทน 10% กล่าวคือ
หากเราเหลือเงินสุทธิทตี่ อ้ งเสียภาษีเท่ากับ เช่น ถ้าเราเป็นคนโสด
ไม่มีค่าลดหย่อนอย่างอื่น
สำาหรับในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกกองทุน
LTF และการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน LTF นะครับว่า
เราจะลงทุนในกองทุนไหน ลงทุนอย่างไร ซื้อตอนไหน หรือ
ขายตอนไหน เราจึงจะได้กาำ ไรคุม้ ค่ากับการลงทุน และได้ประโยชน์
สูงสุดจากการลงทุน ในบทสรุปของการลงทุน LTF ฉบับปัจฉิมบท
มนุษย์เงินเดือนลงทุน LTF

สถาบันคุรุพัฒนา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
สถาบันคุรพ
ุ ฒ
ั นาจัดตัง
้ ขึน
้ โดยระเบียบคณะกรรมการคุรส
ุ ภาว่าด้วย
การจัดตัง
้ สถาบันคุรพ
ุ ฒ
ั นา พ.ศ. 2560 โดยสถาบั น คุ รุ พั ฒ นา
เป็ น สถาบั น วิ ช าการชั้ น สู ง ในก�ากั บ ของคุ รุ ส ภา ใช้ ค�า ย่ อ ว่ า
“สคพ.” และให้มช
ี อ
ื่ เรียกภาษาอังกฤษว่า “Teacher Professional
Development Institute” ใช้คา� ย่อว่า “TPDI”

สถาบันคุรุพัฒนามีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) เสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) วิจัย พัฒนา และ
สร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรูท้ ลี่ มุ่ ลึกและสร้างความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง
เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับหลังปริญญา
(3) รับรองหลักสูตรการอบรมและพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตลอดจนพั ฒ นาแนวทางการรั บ รองหลั ก สู ต รการอบรมและพั ฒ นา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา (4) ส่งเสริม สนับสนุน การอบรม และพัฒนา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาวิชาชีพ
ทางการศึกษา (5) ดำาเนินงานเกีย่ วกับการฝึกอบรมและดำาเนินการอืน่ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคุรุสภา และ (6) พัฒนาคลังความรู้และเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตรการอบรมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
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(ก)

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการพัฒนาครู ทีม่ ง่ ุ ตอบสนอง
ต่อความต้องการจำาเป็นการพัฒนา ที่สอดคล้องสภาพบริบท
ของแต่ละสถานศึกษาให้มากทีส่ ดุ เพราะสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ย่ อ มมี ส ภาพปั ญ หาความต้ อ งการจำ า เป็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น
อันเนือ่ งมาจากวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนามีความแตกต่าง
หลากหลาย การพัฒนาครูจึงใช้กระบวนการให้ครูได้มีโอกาส
เลือกหลักสูตรที่ จ ะเข้ า รั บ การพั ฒ นาตามความต้ อ งการ
โดยความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานหลักสูตร เป็นการพัฒนา
หลักสูตรที่มีหลักการและกรอบแนวคิด
ทีช่ ดั เจน ระบุได้ทงั้ กลุม่ สาระ ระดับช่วงชัน้
และระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร
ได้อย่างชัดเจน

การสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู ที่มีความทันกับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 จึงสร้างโอกาส
การมีส่วนร่วมจากผู้พัฒนาหลักสูตรที่มาจากทั้งภาคเอกชน
สถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ และส่วนราชการ
ทัง้ นีก้ ารสร้างการมีสว่ นร่วมในการนำาเสนอหลักสูตรของหน่วยงาน
ต่างๆ นั้น จะเป็นไปตามทิศทางการกำาหนดแนวคิดทางวิชาการ
โดยสถาบันคุรุพัฒนาที่เป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิชาชีพครู

(ข)

สถาบันคุรุพัฒนา สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้
กำาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานสอน โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่คาำ นึง
ถึง (ก) - (ง) ดังนี้
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มาตรฐานการดำาเนินงาน
เป็นการบริหารจัดการทีม่ ผี รู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชัดเจน มีระบบการรายงานข้อมูลของครู
ที่เข้ารับการพัฒนาได้อย่างครบถ้วน
มีระบบการติดตาม ประเมินผล
ของหลักสูตร

(ค)
มาตรฐานวิทยากร ต้องคัดกรองบุคคล
ที่จะมาทำาหน้าที่เป็นวิทยากรพัฒนาครู
โดยต้องคำานึงถึง คุณวุฒิ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ วิทยฐานะ หรือ
ตำาแหน่งทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถาบันคุรุพัฒนากำาหนด

นอกจากนี้ ห ลั ก สู ต รที่ อ อกแบบเพื่ อ การพั ฒ นาครู
จะต้องเป็นการพัฒนาครูท่ีบูรณาการระหว่างเนื้อหา สาระวิชา
(Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical
Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ ให้มีความสามารถ
จัดการเรียนการสอน ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหา
สาระกับศาสตร์วชิ าชีพครู (Pedagogical Content Knowledge
: PCK) หรือมีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับ
การจัดการเรียนการสอนตามเนือ้ หาสาระเฉพาะทาง (Technological
Content Knowledge) และนำาเสนอกรณีศกึ ษา และ/หรือแนวทาง
ให้ครูเกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ นำาไปพัฒนา ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
กระบวนการการเรี ย นการสอน และเป็ น แนวคิ ด ที่ นำ า ไปสู ่
การปฏิบัติตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) ได้

(ง)
มาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา เป็น
การกำาหนดกลุม่ เป้าหมายครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนที่ชัดเจน
มีการกำาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมในหลักสูตร และมีกระบวนการ
คัดเลือกที่จะเข้ารับการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ในแต่ละหลักสูตรจะจำาแนกตามระดับความลุ่มลึกได้ 3 ระดับ ดังนี้

1.

หมายถึง หลักสูตรที่นำาเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรมขั้นเบื้องต้น
หรือขัน้ พืน้ ฐาน สำาหรับผูเ้ ริม่ เรียนรูเ้ รือ่ งนัน้ หรือผูท้ ยี่ งั ไม่เคยเรียนรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ
มาก่อน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge)
ตั้งแต่หลักการ แนวคิด ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของเรื่องนั้น รวมถึง
จะต้องมีกจิ กรรมทีใ่ ห้ครูได้ฝกึ ทักษะปฏิบตั ิ (Skills) ทีจ่ าำ เป็น และมีการสอดแทรก
ปลูกฝังคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความเป็นครูผนวกเข้าด้วยกัน (Attitude)
และมีจำานวนชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2.

หมายถึง หลักสูตรที่นำาเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรมขั้นพัฒนา
สำาหรับผูท้ มี่ พี นื้ ฐานในเรือ่ งนัน้ มาก่อน มีความเข้าใจหลักการ กรอบแนวคิด
ทักษะพืน้ ฐาน หรือผูท้ เี่ คยผ่านการพัฒนาในหลักสูตรระดับพืน้ ฐานมาก่อน
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระ (Knowledge) ที่สูงกว่า
ระดับขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึงจะต้องมีกจิ กรรมทีใ่ ห้ครูทไี่ ด้ฝกึ ทักษะปฏิบตั ิ (Skills)
ทีจ่ าำ เป็น ในระดับทีต่ อ้ งมีการใช้ทกั ษะ และ/หรือ กระบวนการทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
และมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นครู
ผนวกเข้าด้วยกัน (Attitude) และมีจาำ นวนชัว่ โมงการอบรม ไม่นอ้ ยกว่า 18 ชัว่ โมง

ระดับพื้นฐาน
Basic Level

ระดับกลาง
Intermediate
Level

3.

ระดับสูง
Advanced
Level
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หมายถึง หลักสูตรที่นำาเสนอประสบการณ์ และ/หรือกิจกรรม ที่เป็น
ความก้าวหน้า ซับซ้อน หรือเป็นเรือ่ งเฉพาะทางทีล่ มุ่ ลึก เป็นศาสตร์หรือวิชาเอก
เฉพาะ และต้องใช้ทักษะ การเรียนรู้ขั้นสูง มีการบูรณาการความรู้ หรือ
มีการออกแบบ สร้างสรรค์ หรือมีลักษณะของการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์
วิ จ ารณ์ ผู ้ ที่ จ ะเข้ า รั บ การพั ฒ นาในหลั ก สู ต รนี้ จะต้ อ งมี พื้ น ฐานหรื อ
มีประสบการณ์ในเรือ่ งนัน้ มากกว่าระดับพืน้ ฐาน และต้องมีทกั ษะทีเ่ คยปฏิบตั ิ
มีประสบการณ์เกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ มาพอสมควร หรือผูท้ เี่ คยผ่านการพัฒนา
ในหลักสูตรระดับกลางมาก่อน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใี่ ห้ทงั้ เนือ้ หาสาระ
(Knowledge) ที่สูงกว่าระดับกลาง รวมถึงจะต้องมีกิจกรรมที่ให้ครูได้ฝึก
ทักษะปฏิบตั ิ (Skills) ทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ และมีการสอดแทรกปลูกฝังคุณลักษณะ
ที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นครูผนวกเข้าไปด้วย (Attitude) และมีจำานวน
ชั่วโมงการอบรม ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

มาเข้าใจ
การ

ดูแลสมอง

ของมนุษษย์กันเถอะ

เราต่างเติบโตมาท่ามกลาง
ความมหัศจรรย์นานาประการ
แต่ความมหัศจรรย์นั้นๆ หาได้เสมอ
ความมหัศจรรย์ของสมองมนุษย์ไม่

สมองของคนเรา มีเรื่องราวให้พูดถึง
มากมายไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของชีววิทยา
หรื อ จิ ต วิ ท ยา มี แ หล่ ง วิ ท ยาการที่ พู ด ถึ ง สมอง
ให้เราศึกษาค้นคว้า เต็มแน่นไปหมดในบรรณพิภพ
และโลกเว็บไซต์ โดยเฉพาะในวงการศึกษาและ
วงการแพทย์ ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในหลาย
แง่มุม
วิทยาจารย์ 99

การจัดการเรียนการสอนในบ้านเราคุน้ ชินกับการบรรยาย
เล่ า เรื่ อ ง และปฏิ บั ติ ต ามแบบอย่ า งที่ มี ผู ้ คิ ด ทำ า ไว้ ก ่ อ นแล้ ว
ซึง่ นักเลงด้านสมองมนุษย์ลงความเห็นไว้วา่ เป็นวิธเี รียนวิธสี อน
ที่ช่วยให้สมองซีกซ้ายถูกกระตุ้นให้แข็งแรงมากขึ้น เพราะสมอง
ซีกซ้ายมีหน้าที่คิดวิเคราะห์ตามแนวเส้นตรง (Linear) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์จากจุดหนึง่ ไปยังจุดหนึง่ ตามลำาดับ เป็นการแยกแยะ
ส่ ว นย่ อ ยไปที ล ะส่ ว น ต่ า งจากสมองซี ก ขวา ซึ่ ง ทำ า หน้ า ที่
ในการมองเห็นภาพรวมทั้งหมด นั่นก็คือ การดึงเอาส่วนย่อย
มาประกอบกันเป็นส่วนรวม เป็นโครงร่างทีป่ ระกอบด้วยส่วนย่อย
ต่างๆ รวมกัน กลับไม่ได้ฝึกใช้เท่าที่ควรโดยวิธีการสอนที่เรา
คุ้นชินดังกล่าว
นักวิจัยด้านสมองมนุษย์ให้ความเห็นว่า เซลล์สมอง
ส่วนที่ถูกกระตุ้นหรือถูกใช้บ่อย จะสร้างเซลล์ใหม่มาเสริมให้
แข็งแรงมากขึน้ ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ ซลล์ใดไม่ถกู ใช้กจ็ ะตายไป
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ดี จึงควรคำานึงถึงพัฒนาการ
ทางสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะวัย 1 – 10 ขวบ เป็นสำาคัญ
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พร้อมกันนัน้ ได้มผี เู้ ชีย่ วชาญจัดหมวดหมูข่ องการเรียนรู้
ของมนุษย์ไว้ 8 อย่าง เริ่มจากการเคลื่อนไหวและการทำาหน้าที่
ของร่างกายเป็นหมวดแรก จากนั้นก็จะเป็นด้านภาษาและ
การสื่อสาร การคำานวณและตรรกะ มิติสัมพันธ์และจินตนาการ
จากสิ่งที่มองเห็น ดนตรีและจังหวะ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ในสั ง คม การรู ้ จั ก ตนเอง และสุ ด ท้ า ยคื อ หมวดที่ ว ่ า ด้ ว ย
การปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“
สมองสองซีก
จะท�างานส่งเสริม
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ตลอดเวลา
”

จากที่กล่าวมาเป็นปฐมบทข้างต้นนี้ เป็นที่มาของ
วิธีสอนแบบ Brain - Based Learning หรือ BBL ที่เรารู้จักกัน
นัน่ เอง BBL เกิดมาหลายทศตวรรษแล้ว นักเลงทางสมองมนุษย์
ต่างลงความเห็นว่า การสอนที่ดี โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น
ของชีวติ หรือปฐมวัย ควรเปิดโอกาสให้เด็กวัยนีไ้ ด้รบั การฝึกฝนใน
8 หมวดหมู่ดังกล่าวอย่างเป็นบูรณาการ จะช่วยให้เซลล์สมอง
ทุกส่วน สร้างเซลล์ใหม่ๆ มาเสริมความแข็งแรงของสมอง
เต็มศักยภาพมากชึ้น ภายใต้ความสำานึกในหัวใจของผู้สอน
(ไม่วา่ จะเป็นครู พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรือผูป้ ระสาทความรูแ้ ก่กลุ บุตร
กุลธิดาในทุกสถานะ) ที่ว่า “สมองสองซีกจะทำางานส่งเสริม
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลา”
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สรุปก็คือ สมองของมนุษย์ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา
ต่างทำางานกับ 8 หมวดหมูข่ องการเรียนรูต้ ามหน้าทีข่ องมัน
คือ ซีกซ้าย ทำาตามแนวเส้นตรงจากจุดหนึง่ ไปจุดหนึง่ ในขณะที่
ซีกขวา ทำาหน้าทีอ่ ย่างเป็นภาพรวม หรือเป็นโครงร่างใหญ่ๆ
ภายใต้หลักการพัฒนาเซลล์สมองทีพ่ ฒ
ั นาการตามพันธุกรรม
หรือธรรมชาติทไี่ ด้รบั มาจากบรรพบุรษุ และพัฒนาการตาม
สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น อาหาร และโอกาสในการฝึก
ใช้สมองที่ได้รับจากครูและผู้ปกครองนั่นเอง
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ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึน้ เมือ่ เราสอนภาษาด้วยการเน้น
หลักไวยากรณ์ทยี่ ากโดยไม่จาำ เป็น หรือเน้นการท่องคำาศัพท์
ยากๆ เป็นต้น นัน่ คือการส่งเสริมศักยภาพของ สมองซีกซ้าย
อย่างชัดแจ้ง ตรงกันข้าม ถ้าเราจะมุ่งพัฒนา สมองซีกขวา
เราก็ตอ้ งสอนภาษาอย่างเป็นภาพเพือ่ การสือ่ สาร มุง่ หมายที่
จะสือ่ กับคนอืน่ ได้เข้าใจ สามารถใช้ภาษาในชีวติ ประจำาวัน
อย่างคนปรกติทวั่ ไป จะให้ดยี งิ่ กว่านัน้ คือ ทำาอย่างไรสมอง
ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา จะได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการ
เต็มศักยภาพไปพร้อมๆ กัน

สารคดีท่องเที่ยว
สมหมาย วงศ์วิทยากูล

ขอพร

ไหว้พระ
ก่อนเดินชมศิลปกรรม

วัดม่วง

อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง หรือเมืองวิเศษไชยชาญ
ในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นดินแดน
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามเจริ ญ และมี ค วามส� า คั ญ
ด้านการศึกสงครามในอดีต และเป็นดินแดนทีม
่ โี บราณสถาน
โบราณวัตถุ และสถานทีส
่ า� คัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ทค
ี่ นรุน
่ หลัง
ควรจะได้ไปสัมผัส เพื่อการเรียนรู้ เพื่อความเป็นสิริมงคล
และเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น ในการเที่ ย วชมโบราณวั ต ถุ
โบราณสถาน และสิ่งทรงคุณค่าในหลายแห่ง หลายที่
โดยเฉพาะแหล่งท่องเทีย
่ วสมัยใหม่ทวี่ ด
ั ม่วง ซึง
่ ตัง
้ อยูท
่ ห
ี่ มู่ 6
ต�าบลหัวสะพาน ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 8 กิโลเมตร เพราะที่นั่นนอกจากจะได้ไปไหว้
“หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก ซึง
่ มีความ
สวยงามมากแล้ว ยังจะได้เที่ยวเดินชมศิลปกรรมรูปปั้น
ในแดนสวรรค์ แดนนรก และแดนอืน
่ ๆ อีก เป็นการผดุงปัญญา
และมีอรรถรสในความเพลินตาเพลินใจ
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พวกเราคณะเดินทางท่องเที่ยวออกจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 9.00 น. ไปตามถนนสายเอเชียขาขึ้นไปทางเหนือ
แยกซ้ายเข้าตัวเมืองอ่างทอง ไปเข้าถนนสายโพธิพระยา – ท่าเรือ
ไปไม่นานนักมองทางซ้ายมือจะสังเกตเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มาก
ประดิษฐานประทับนัง่ สมาธิอยูก่ ลางทุง่ นาทีก่ ว้างไกล ขับไปไม่นาน
ก็ถึงปากทางเข้าวัด สังเกตเห็นง่าย เพราะมีป้ายบอกทาง
และธงทิวหลากหลายสี เป็นจุดสนใจ แต่ก่อนจะไปถึงวัดม่วง
เรามารู้จักเมืองวิเศษไชยชาญในอดีตกันก่อนสักเล็กน้อย
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เมืองวิเศษไชยชาญ สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ ราวพุทธศักราช
2122 – 2127 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา กล่าวไว้ว่า
ในครัง้ นัน้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรส
เสด็จยาตราทัพขึ้นไปประชุมที่ป่าโมก แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ
เพือ่ รับศึกพระยาพะสิมทีเ่ มืองสุพรรณบุรี และมีกล่าวถึงอีกตอนหนึง่
ในสงครามคราวเดี ย วกั น เมื่ อ ทั พ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตี ก องทั พ
พระยาพะสิมแตกพ่ายไปแล้ว ทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จยกทัพไปตั้งอยู่ที่บ้านชะไว
แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ เพื่อสกัดทัพพระเจ้าเชียงใหม่ที่
จะยกลงมาจากทางเหนือ ซึง่ ทีต่ ง้ั ของเมืองวิเศษไชยชาญสมัยนัน้
อยู ่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ออกของแม่ นำ้ า น้ อ ย ที่ นั่ น มี โ คกใหญ่ เ รี ย กว่ า
“บ้านจวน” อยู่ใกล้วัดขุมทอง ตำาบลไผ่จำาศีล ในปัจจุบัน

สมัยรัตนโกสินทร์มีปรากฏการณ์ แม่นำ้าน้อยตื้นเขิน
เป็นช่วงๆ ทำาให้การเดินทาง ทางเรือไม่สะดวก เกิดปัญหาขึ้น
หลายประการจนถูกลดฐานะเป็นอำาเภอในเวลาต่อมา เรียกว่า
“อำาเภอไผ่จำาศีล” ไปขึ้นกับเมืองอ่างทอง ในปีพุทธศักราช 2439
ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลีย่ นชือ่ อำาเภอเป็น “อำาเภอวิเศษไชยชาญ”
และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น
“อำาเภอวิเศษชัยชาญ” เพือ่ ให้ถกู ต้องตามหลักภาษาไทยทีใ่ ช้อยู่
ในปัจจุบัน
ขับรถจากปากทางเข้าไปถึงวัดประมาณ 2 กิโลเมตร
เป็นวัดหลวงกลางทุ่งนาที่มีบริเวณกว้างขวางร่มรื่นมาก ขับรถ
เข้าไปหาทีจ่ อดได้สะดวกสบาย ไม่มคี าำ ว่า “ไม่มที จี่ อด” ซึง่ ถือว่า
เป็นความสบายใจข้อแรกของอาคันตุกะผู้ไปเยือน

สิง่ แรกทีเ่ ห็นโดดเด่นสูงใหญ่มากเมือ่ มองจากลานจอดรถ
คือ “องค์หลวงพ่อใหญ่” ที่มีชื่อทางราชการว่า “พระพุทธ
มหานวมินทร์ศากยมุนศี รีวเิ ศษชัยชาญ” เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั มีขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูง 95 เมตร พวกเราพากัน
เดินไปที่อาคารบริการธูปเทียนทองด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่
เพือ่ บริจาคปัจจัยบำารุงวัด และรับธูปเทียนทองเพือ่ นำาไปสักการะ
และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว เพราะ
ทราบมาว่า หลวงพ่อใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความ
เมตตามหานิยม
พวกเรานำาธูปเทียนไปสักการะและปิดทององค์หลวงพ่อใหญ่
จำาลององค์เล็กทีห่ น้าองค์จริงบริเวณอาคารแห่งนัน้ เพือ่ รำาลึกถึง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และอธิษฐานขอพร
เขย่าเซียมซี เพราะทางวัดไม่อนุญาตให้นำาเครื่องสักการะ
ขึน้ ไปสักการะและปิดทององค์จริง วันนัน้ มีเพือ่ นพุทธศาสนิกชน
ชาย หญิง หนุ่ม สาว แก่ เฒ่า มาสักการะปิดทอง เสี่ยงเซียมซี
กันหนาตา
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เมื่อทุกคนสักการะขอพร หรือเสี่ยงเซียมซีหาโชคลาภ
เป็นที่เรียบร้อย ก็พากันไปเดินชมความงดงามแห่งศิลปะสรีระ
หลวงพ่อใหญ่กันต่อไป ต้องปีนบันไดนาคที่มีรูปปั้นพญานาค
กำากับอยู่ซ้ายขวาหลายสิบขั้น กว่าจะขึ้นถึงลานประดิษฐาน
หลวงพ่อ ผมแอบมองเห็นผู้สูงอายุหลายคนเหนื่อยหอบจนต้อง
หยุดพัก แต่สดุ ท้ายแล้วพวกเขาก็ปนี ขึน้ ไปถึงด้วยศรัทธาอันแรงกล้า
ได้นมัสการและขอพรหลวงพ่อแบบใกล้ชดิ ได้ชมศิลปะ สถาปัตยกรรม
ทีส่ วยงาม ได้รบั ลมพัดเย็นรืน่ และได้มองทัศนียภาพอันกว้างขวาง
ร่มรื่นของอำาเภอวิเศษชัยชาญ จากลานประดิษฐานที่กว้างและ
สูงพอที่มองทัศนียภาพรอบๆ วัดได้กว้างไกลชนิด 360 องศา
ทีเดียว
พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ
เริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช 2534 โดยพระวิบูลยอาจารคุณ
(หลวงพ่อเกษมอาจารสุโภ) เจ้าอาวาสร่วมมือกับประชาชนผู้มี
จิตศรัทธาทั่วประเทศ ได้สมทบทุนสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 16 ปี สร้างเสร็จเมือ่ พ.ศ. 2550 โดยมีหน้าตักประมาณ
63 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศา 95 เมตร เทียบเท่ากับ
ตึกสูงประมาณ 32 ชั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างใช้งบประมาณ
104,261,089.65 บาท
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การสักการะมีเคล็ดว่า ต้องสัมผัสนิว้ กลางของหลวงพ่อ
แล้วตัง้ ใจขอในสิง่ ทีด่ ี ทำาความดีตามทีต่ งั้ ใจไว้ แล้วจะเป็นสิรมิ งคล
ชีวิตและจะได้รับความสำาเร็จสมดังใจปรารถนา
เมื่อเสร็จสิ้นการกราบไหว้สักการะหลวงพ่อใหญ่และ
อิ่มบุญกันแล้ว ต่อไปก็เป็นรายการเที่ยวเดินชมศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ และสิ่งของเครื่องใช้โบราณในท้องถิ่น
ซึ่งจัดวางแสดงไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณวัดที่กว้างขวางและ
ร่มรื่น ซึ่งทราบมาก่อนแล้วว่า สิ่งที่น่าชมภายในวัดม่วงแห่งนี้
มีพระพุทธรูป วิหารแก้ว เจ้าแม่กวนอิม อุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัว
แดนนรก แดนสวรรค์ รูปปั้นเทพเจ้าไทย เทพเจ้าจีน และรูปปั้น
เรื่องในชาดก และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย

แดนนรกและสวรรค์เป็นแห่งแรกที่พวกเราได้สัมผัส
เพราะอยู่ไม่ไกลจากที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ มีลักษณะเป็น
รูปปั้นของสัตว์นรกในขุมต่างๆ รวมทั้งพวกผีเปรตด้วย ที่เด่นๆ
ก็เห็นจะเป็นรูปปูนปั้นสัตว์นรกที่กำาลังปีนป่ายต้นงิ้ว แม้การปั้น
จะไม่ได้รูปทรงหรือแสดงกิริยาที่ดูเหมือนจริงนัก แต่ดูแล้วก็จะ
เป็นภาพที่น่ากลัว และหวาดเสียวได้มากพอสมควร โดยเฉพาะ
ในหมูเ่ ด็กๆ มีการจัดวางรูปปัน้ ไว้เป็นหมูๆ่ ของการต้องชดใช้กรรม
ที่ได้ทำาบาปทำาชั่วเมื่ออยู่โลกมนุษย์ เมื่อตายไปก็ต้องตกนรกภูมิ
และได้รบั โทษหนักเบาทีแ่ ตกต่างกันไป ดังทีม่ ปี า้ ยเขียนบอกไว้ใน
แต่ละกลุ่ม
ตามหนังสือ “ไตรภูมกิ ถา” กล่าวไว้วา่ นรกเป็นดินแดน
แห่งหนึง่ ในกามภพอันเป็นภพหนึง่ ในภพทัง้ 3 คือ กามภพ รูปภพ
และอรูปภพ รวมเรียกว่าไตรภพ หรือไตรภูมิ ซึ่งมีความเชื่อว่า
ผูท้ ตี่ กนรกจะต้องไปใช้กรรมทีท่ าำ ผิด ทำาชัว่ เมือ่ มีชวี ติ เป็นระยะเวลา
นานหรือไม่นานตามความคำาสั่งของมัจจุราช และเมื่อพ้นโทษ
จากนรกแล้ว จะได้ไปเกิดในโลกที่สูงขึ้นตามแต่ผลกรรมดี
ที่ได้กระทำาไว้ หรือตามแต่ผลกรรมที่เหลืออยู่
จักรวาลวิทยาในศาสนาพุทธ นรกเป็นดินแดนหนึ่งซึ่ง
อยูใ่ ต้ชมพูทวีป หรือมนุษยโลกลงไปมี 8 ชัน้ หรือ 8 ขุม เป็นแหล่ง
ลงทัณฑ์ต่างๆ แก่สัตว์บาปต่างๆ ที่ไปเกิด ประกอบด้วย
มหานรก 8 ขุม ยมโลก 320 ขุม อยูร่ อบๆ 4 ทิศๆ ละ 4 ของมหานรก
แต่ละขุม ไม่เคยเห็นแต่ฟังชื่อแล้วน่าสยอง ไม่อยากตกนรกแล้ว

รูปปัน้ ในแดนนรกส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลของ
บาปกรรมความชัว่ ทีเ่ คยทำาไว้ เมือ่ เป็นมนุษย์มหี ลากหลายกรรม
ครับ ถ้าจะให้เห็นหมดต้องใจเย็นๆ และเสียเวลามากหน่อย
แต่ก็คุ้มค่า โดยเฉพาะลูกๆ หลานๆ ที่ไปด้วย ผู้ใหญ่ควรต้อง
อธิบายทีม่ าทีไ่ ป และความหมายให้เข้าใจด้วยจึงจะเรียกว่า บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ทางวัดจัดทำาจำาลองเอาไว้ให้ดู ส่วนแดนสวรรค์
ไม่มีอะไรที่น่าสนใจ เพราะมีรูปปั้นค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่
จะเป็นรูปของเทวดา
เดินดูทวั่ แดนนรกแล้ว ติดๆ กันนัน้ ทางด้านหลังจะเป็น
อุโบสถที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย แต่ดูแปลกกว่าอุโบสถวัด
ทั่วๆ ไป เพราะมีปูนปั้นกลีบบัวล้อมรอบอุโบสถ พวกเราทำาได้
เพียงชืน่ ชมความสวยงามอยูด่ า้ นนอก หน้าอุโบสถ เพราะอุโบสถ
ปิดประตูลอ็ คกุญแจแน่นหนา ใกล้ๆ กันทางขวามือเป็นวิหารแก้ว
ภายในสวยงามมาก เป็ น ที่ เ ก็ บ สั ง ขารของหลวงพ่ อ เกษม
อาจารสุโภ ผู้ซึ่งบูรณะวัดร้าง คือวัดม่วงให้กลับฟื้นคืนมาเป็นที่
รู้จัก และเป็นที่นิยมมาท่องเที่ยว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอ่างทอง
เดินเลีย้ วไปทางซ้ายมือหน้าอุโบสถ ส่วนนีจ้ ะเป็นภาพปูนปัน้ ของ
เทพเจ้าไทย เทพเจ้าจีน และบุคคลสำาคัญของไทยหลากหลาย
มาก อยู่ข้างกำาแพงด้านหน้าอุโบสถ ดูแล้วทำาให้เกิดจินตนาการ
ไปหลายเรือ่ งหลายราวเกีย่ วกับเทพเจ้าและบุคคลสำาคัญ แต่บอก
ตรงๆ ว่ารู้จักไม่หมดหรอกครับ ถ้าต้องการจะรู้จักทุกองค์
ต้องเดินอ่านไปช้าๆ เพราะแต่ละองค์จะมีปา้ ยชือ่ บอกไว้ กว่าจะจบ
ก็คงใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงกระมัง
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หั น หลั ง กลั บ ไปในพื้ น ที่ เ ดี ย วกั น นี้ จะเป็ น เก๋ ง จี น
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปูนปั้นสวยงามมาก แต่พวกเราไม่ได้
เข้าไปกราบไหว้ เพราะสนใจรูปปัน้ ทีช่ วนมองอยูข่ า้ งหน้า ซึง่ เป็น
จุดเด่นอีกมุมหนึ่งภายในวัด
พืน้ ทีบ่ ริเวณนีร้ ม่ รืน่ ด้วยไม้ยนื ต้นสูงใหญ่มากมาย เป็น
บริเวณทีจ่ ดั รูปจำาลองปูนปัน้ ตัวละครในประวัตศิ าสตร์ไทย ตอน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำาสงครามกับพม่า(แต่จะเป็น
สงครามกู้ชาติหรือเปล่ายังสงสัย) และส่วนหนึ่งเป็นหุ่นจำาลอง
ตั ว ละครในวรรณคดี ห ลายเรื่ อ ง เช่ น เรื่ อ งขุ น ช้ า งขุ น แผน
เรือ่ งพระเวสสันดร และเรือ่ งอืน่ ๆ อีกหลายเรือ่ ง ซึง่ จะเป็นประโยชน์
มากสำาหรับเด็กและเยาวชน ซึง่ กำาลังเรียนอยูใ่ นชัน้ ประถมศึกษา
และชัน้ มัธยมศึกษา เพราะนอกจากจะเป็นการเทีย่ วทีส่ นุกสนาน
เพลิดเพลินแล้ว ทีว่ ดั ม่วงนีถ่ อื ได้วา่ เป็นแหล่งการเรียนรูแ้ ห่งหนึง่
ในทางพุทธศาสนา ประวัตศิ าสตร์ไทย และวรรณดดีไทย โดยมีสอื่
แบบพิศดารที่น่าสนใจยิ่ง
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เดินดูสิ่งเจริญหูเจริญตากันทั่ววัดจนรู้สึกเหนื่อย และ
มีความต้องการได้รับลมเย็นๆ จึงพากันเดินไปที่ศาลากลางนำ้า
ทีล่ มพัดเย็นสบายและเป็นแหล่งทีม่ ที ศั นียภาพสวยงามอีกแห่งหนึง่
มีนาำ้ พุหน้าขนดพญานาคทีอ่ ยูก่ ลางสระ มองเห็นองค์หลวงพ่อใหญ่
เป็นฉากหลัง ถ่ายภาพได้สวยงามมาก เพราะจะเห็นเป็น
ภาพหลวงพ่อใหญ่เหมือนกับประดิษฐานอยูก่ ลางสระสวยงามมาก
หลายคนทั้งพวกเราและคนอื่นๆ ยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพกัน
มุมโน้นมุมนี้ไม่ว่างเว้น
อาจารย์พิภพหายไปสักครู่ก็เดินเข้ามารวมกับคณะ
พร้อมด้วยถุงผลไม้และแก้วกาแฟ คงกระหายนำา้ และหิว จึงแอบ
ไปจัดการให้ท้องหายหิว เพราะในวัดมีร้านค้าอยู่ส่วนหนึ่ง
มีขายอาหารหลายอย่างทั้งข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง
นำ้าชากาแฟ เครื่องดื่มสารพัด รวมทั้งผักผลไม้ สิ่งของเครื่องใช้
ในครัวเรือน และสินค้าอืน่ ๆ ในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นของฝากของทีร่ ะลึก
เรายื น ตากลมในศาลากลางนำ้ า จนหายเหนื่ อ ย จึ ง พากั น
เดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยความสุขกายสบายใจ เลีย้ วรถ
เข้ า ร้ า นอาหารสวนพุ ด หน้ า พุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด นครปฐม
เวลาหกโมงกว่าๆ เป็นเวลาอาหารเย็นพอดีครับ

ส หรับเจ้าหน้าที่
ต่ออายุสมาชิก เลขที่ .............................................
สมัครสมาชิกใหม่ เลขที่ .........................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ..............................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................................................

เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

ต แหน่ง

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

สพฐ.
พละ

สพป.
พัฒนศิลป์

สพม.
สพศ.

ผู้บริหารการศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
สอศ.
อปท.

สช.
กทม.

ศึกษานิเทศก์
อื่น ๆ .................................
กศน.
สกอ.
อื่นๆ ..............................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
ดังนี้

ชื่อผู้แนะน

ต่ออายุสมาชิกเลขที่ ......................................
ราย 1 ปี (ราคา 500 บาท)
ราย 2 ปี (ราคา 1,000 บาท)
(ถ้ามี) ..........................................................

สมัครสมาชิกใหม่
โดยรับฉบับเดือน ........................ถึง ..............................

การช ระค่าสมาชิก

เงินสด ........................................................... บาท
ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ.ศึกษาธิการ ในนาม ผูอ้ นวยการส นักอ นวยการ ส นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา (ใช้ธนาณัตติ วั จริงเท่านัน้ )
สถานที่จัดส่งวารสารและใบเสร็จรับเงิน

ตามที่อยู่สมัครข้างต้น
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวารสารวิทยาจารย์
วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้คงอยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาสืบไป

สถานที่ติดต่อ ส นักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2282 1308
e-mail : withayajarn@gmail.com

ยำาสามกรอบ
“คุรุชน” ตุลาพิลาป

เขียน ยามรัตติกาล ณ ลานพระแม่ธรณี, สนามหลวง

ธ ผูทรง….. สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร
๏ ตุลาพิลาปไห
สยามสงเสด็จสวรรค
ไทยเทวษทั่วทวนธรรม
ชนรวมศรัทธากลา
๏ พสกสุดราพัน
กษัตริยสรางศรัทธา

กาลเวลาเคลือ่ นไปตามปกติ แต่เรารูส้ กึ ไวเหลือเกิน
ในกำาหนดการที่เราไม่ปรารถนา
หนึง่ ปีแล้ว ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ของปวงไทย ได้เสด็จพรากจากพสกนิกรของพระองค์
วิทยาจารย์ โดย “ยำาสามกรอบ” นั้น ผมตั้งใจ
จะบันทึก พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์
พร้อมบทกวี ที่ได้จารึกไว้ด้วยอารมณ์ ด้วยความรู้สึกแท้ๆ
ณ วันเวลานั้น ให้เป็นบันทึกร่องรอยประวัติศาสตร์เศร้า
ของพสกนิกรสยาม ตามสภาพจริง!
และในความเป็นจริงแล้ว เรือ่ งราวพระราชกรณียกิจ
พระราชดำาริ พระราชดำารัส และพระราชประวัติ ของพระองค์ทา่ น
นั้น นับอเนกอนันต์ หลากหลายสาขา ยากที่จะมีใครจะ
บันทึกได้ถ้วนทั่ว
จึงต้องมีหลายหน่วยงาน จารจารึก มีคนหลายคน
ร่ ว มกั น บั น ทึ ก นี่ ยั ง ไม่ พู ด ถึ ง คำ า บอกกล่ า วเล่ า ขาน
ยามได้พบสัมผัส สนองงานเฉพาะด้านเฉพาะทีต่ อ่ พระองค์
ด้วยตนเอง อันเป็นความปลาบปลื้มภาคภูมิใจเฉพาะตน
อีกมากมาย
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ราพัน พอเอย
สูฟา
ธ ทาม นาคร
จึ่งกาวตามรอย๚
เมื่อถึงวันเสด็จฟา
ปวงประชาจึงกาวตาม.๚๛

ผมคิดว่าตลอด 70 ปีที่พระองค์ทรงครองราชย์
ครองงาน ครองธรรม นัน้ ทรงทำาให้โลกต้องหันมามองระบบ
กษัตริย์ด้วยความคิดใหม่
ว่าไฉน... วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานแห่ง
ศีลธรรม ความเป็นเอตทัคคะ ความรัก - เมตตา - กรุณา
แบบวัฒนธรรมไทย และความคิดสร้างสรรค์ จึงมา
รวมศูนย์อยูท่ พ
ี่ ระมหากษัตริยใ์ นประเทศเล็กๆ ณ อุษาคเนย์
เห็นทีโลกต้องทบทวนกันละครับว่า..... “ระบบ
กษัตริย์” จะวิวัฒน์ไปพร้อมโลกใหม่ ได้อย่างไร?
“ระบบประชาธิปไตย” คือทางออกแห่งรัฐชาติ
จริงแท้หรือไม่?
“ศาสนา” และกลไกแห่งคุณธรรม ช่วยชะลอหายนะ
ให้กบั มนุษยชาติได้ไหม?
และ “สหประชาชาติ” หล่ะ.....รณรงค์เรือ่ งธรรมชาติ
กันมาตั้งเท่าไร ชาติไหนฟังบ้างรึ?

ชุดที่ 1 วงศ จั ก รี และ วิ ถี ท รงงาน

ชุดที่ 2 รั ก ศรั ท ธา ผ า น กาลสมั ย

ทั้งหมดที่ผมกล่าวมา อยู่ในเส้นทางแห่งรอยพระบาทที่ยาตราไปทั่วไทย
อยู่ในสามพันกว่าโครงการพระราชดำาริ และอยู่ในพระราชจริยวัตรตลอดพระชนม์ชีพ
ของพระมหากษัตริย์ไทย ที่นานาชาติเรียกพระองค์ว่า.. พระมหากษัตริย์ “ภูมิพล”
“King Bhumibol”
ใน Social Media สังคมแห่งการสื่อสารระบบ Digital ทั้ง Line, Facebook,
Instagram, Page หรืออื่นใดก็ตาม สำาหรับในเดือนตุลาคม 2560 นี้ ผมจะนำาเสนอ
ภาพและบทกวีของ “คุรุชน” 31 ชุด ใน 31 วัน
แต่ใน “ยำาสามกรอบ” วิทยาจารย์ ด้วยข้อจำากัด “หน้ากระดาษ” ทำาให้ผม
ต้องคัดเลือกเพียง 13 ภาพ เพือ่ นำาเสนอเป็น King Collection ชุด “กษัตรา - ประชา - ครู”
นั่นคือ....
ชุดที่ 1 ..... วงศ์จักรี และวิถีทรงงาน
ชุดที่ 2 ..... รักศรัทธา ผ่าน กาลสมัย
ชุดที่ 3 ..... องค์กษัตรา กับ อาวุโสครูไทย
ชุดที่ 4 ..... ประชา เทิดไท้ ถวายราชัน
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ชุดที่ 3 องค ก ษั ต รา กั บ อาวุ โ สครู ไ ทย

ชุดที่ 4 ประชา เทิ ด ไท ถวายราชั น

เพียงแค่นี้ วิทยาจารย์ วารสารประวัติศาสตร์แห่งวิชาชีพครู
ที่มีอายุ 116 ปี ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 เป็นต้นมา และจะย่าง 117 ปี
ในเดือนพฤศจิกายนนีแ้ ล้วนัน้ จักมีรอ่ งรอยแห่งพระมหากษัตริย์
ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไว้เป็นศิริมงคลสู่ครูรุ่นลูกหลานต่อไป.

HOTLINE - สายตรง
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