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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

ประเทศไทย แม้ว่าจะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จนมีสมญานามว่าเป็นแผ่นดินที่ “ในน�้ำมีปลา
ในนามีข้าว” แต่ในอดีตที่ผ่านมา บางพื้นที่ของประเทศไทยก็เคยประสบกับปัญหาภัยแล้ง อันเกิดจาก
ความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ กล่าวคือ ฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้าเกินไป หรือ
หมดเร็วกว่าปกติ หรือภาวะฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน รวมถึงการบุกรุกตัดไม้ท�ำลายป่าต้นน�้ำ และ
การขาดระบบชลประทานที่ดีและครอบคลุม ซึ่งปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่เกิดปัญหาอย่างมาก เนื่องจากขาดแคลนน�้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อท�ำ
การเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักของชาวไทยในท้องถิ่นชนบท ภาวะภัยแล้งจึงเป็นภัยธรรมชาติ
ทีไ่ ม่ได้กระทบกับบุคคลใดบุคคลหนึง
่ แต่ถอ
ื เป็นภัยธรรมชาติทส
ี่ ง
่ ผลเสียกับทัง
้ ประเทศไทยในองค์รวม
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาํ เนินมาทรงตรวจเยีย่ มคณะปฏิบตั กิ ารค้นคว้าทดลอง
เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2512 ณ สนามบิ น บ่ อ ฝ้ า ย อํ า เภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
โดย ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เบิกตัวหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้าฝ่ายการบินกราบบังคมทูลถวายตัวและถวายรายงาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบรรยายและสาธิตการท�ำฝนหลวงแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
นวัตกรรมที่เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เปลี่ยนแผ่นดินที่แตกระแหงให้กลับมาเป็นดินด�ำน�้ำชุ่ม และ
ฟื้นคืนวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยน�้ำฝน ก็คือ “ฝนหลวง” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพ
พระราชวิริยะอุตสาหะ และพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วิทยาจารย์ 7

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์
ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนของพสกนิกรในท้องถิน่ ชนบททีข่ าดแคลนน�ำ้ เพือ่ ใช้ในการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตรกรรม ทรงสังเกตว่าระหว่างเส้นทางพระราชด�ำเนินทัง้ ทางรถยนต์พระทีน่ งั่ และ เครือ่ งบินพระทีน่ งั่
แม้วา่ จะทรงทอดพระเนตรเห็นเมฆปริมาณมากอยูบ่ นท้องฟ้าก็จริง แต่เมฆเหล่านัน้ ก็ไม่สามารถเกาะตัว
รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเมฆฝนได้ จึงทรงตระหนักว่า น่าจะมีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ท�ำให้เมฆเหล่านี้
สามารถรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ และทรงเชื่อมั่นว่าด้วยลักษณะของภูมิอากาศและภูมิประเทศ
ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อนและอยู่ในอิทธิพลของฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะ
ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซงึ่ เป็นฤดูฝนและเป็นฤดูเพาะปลูกประจ�ำปีของประเทศไทย จะสามารถท�ำให้เกิด
เป็นฝนตกได้อย่างแน่นอน
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“

เปลี่ยนแผ่นดินที่แตกระแหงให้กลับมาเป็นดินด�ำน�้ำชุ่ม
และฟื้นคืนวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรรม
ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน�้ำฝน

“

นับแต่นนั้ มา ทรงศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเกิดฝน และการสร้าง
ฝนเทียม ก่อนจะถ่ายทอดและพระราชทานแนวพระราชด�ำริแก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล
ผู้เชี่ยวชาญและนักประดิษฐ์ด้านเกษตรวิศวกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้ร่วมท�ำการศึกษาทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และให้วิจัยและค้นคว้าหาวิธีการ
ในการท�ำให้แนวพระราชด�ำริมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา จนสามารถ
ท�ำการค้นคว้าทดลองในท้องฟ้าได้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 ซึ่งประสบความส�ำเร็จ
ตามข้อสมมติฐานทีท่ รงคาดหมายไว้ สร้างความเชือ่ มัน่ ในแนวพระราชด�ำริยงิ่ ขึน้ จึงได้มกี าร
ด�ำเนินการในรูปโครงการค้นคว้าทดลองท�ำฝนเทียมในปี พ.ศ. 2513 โดยให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์
เทวกุล เป็นผู้อ�ำนวยการโครงการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มิใช่เพียงทรงก่อให้เกิดแนวพระราชด�ำริขึ้นมาเท่านั้น แต่ทรงร่วมในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี และโปรดเกล้า ฯ ให้นำ� เทคโนโลยีทที่ รงค้นพบไปประยุกต์ในการปฏิบตั กิ าร
ฝนหลวง และทรงหวังผลด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนือ่ งใกล้ชดิ ตลอดมา รวมทัง้ ทรงบัญชาการ
ปฏิบตั กิ ารสาธิตเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทรงบัญชาการคณะปฏิบตั กิ ารฝนหลวงพิเศษ
ที่โปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเกิดภาวะแห้งแล้งรุนแรงจนเกินก�ำลังของคณะปฏิบัติการ
ฝนหลวงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
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ขั้นตอนการท�ำฝนหลวง
การท�ำฝนหลวง เป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวน�ำน�้ำจากฟ้า โดยใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจาก
ความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็นและ
มีแกนกลัน่ ตัวทีม่ ปี ระสิทธิภาพในปริมาณทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ เมือ่ มวลอากาศร้อนชืน้ ทีร่ ะดับผิวพืน้ ขึน้ สูอ่ ากาศเบือ้ งบน
อุณหภูมขิ องมวลอากาศจะลดต�ำ่ ลงจนถึงความสูงทีร่ ะดับหนึง่ หากอุณหภูมทิ ลี่ ดต�ำ่ ลงนัน้ มากพอก็จะท�ำให้ไอน�ำ้ ในมวลอากาศ
อิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน�้ำในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา ฉะนั้นสารเคมีที่ใช้
จึงประกอบด้วย “สูตรร้อน” ใช้เพือ่ กระตุน้ เร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ “สูตรเย็น” ใช้เพือ่ กระตุน้ กลไกการรวมตัวของ
ละอองเมฆให้โตขึน้ เป็นเม็ดฝน และ “สูตรทีใ่ ช้เป็นแกนดูดซับความชืน้ ” ใช้เพือ่ กระตุน้ กลไกระบบการกลัน่ ตัวให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการท�ำ ดังนี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง : ก่อกวน

ขั้นตอนที่สอง : เลี้ยงให้อ้วน

เป็นขั้นตอนที่เมฆธรรมชาติเริ่มก่อตัวทางแนวตั้ง
การปฏิบัติการในขั้นตอนนี้มุ่งใช้สารเคมีกระตุ้นให้
มวลอากาศลอยตัวขึน้ สูเ่ บือ้ งบน เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
ชักน�ำไอนำ�้ หรือ ความชืน้ เข้าสูร่ ะบบการเกิดเมฆ
ระยะเวลาทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารในขัน้ ตอนนีไ้ ม่ควรเกิน 10.00 น.
ของแต่ละวัน โดยการใช้สารเคมีทสี่ ามารถดูดซับไอน�ำ้
จากมวลอากาศได้ เพื่อกระตุ้นกลไกของกระบวนการ
กลั่นตัวไอน�้ำในมวลอากาศ (เป็นการสร้างสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเมฆด้วย)
ทางด้านเหนือลมของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เมือ่ เมฆเริม่ ก่อตัว
และเจริญเติบโตทางตัง้ แล้ว จึงใช้สารเคมีทใี่ ห้ปฏิกริ ยิ า
คายความร้อนโปรยเป็นวงกลมหรือเป็นแนวถัดมา
ทางใต้ลมเป็นระยะทางสัน้ ๆ เข้าสูก่ อ้ นเมฆ เพือ่ กระตุน้
ให้เกิดกลุ่มแกนร่วม (Main Cloud Core) ในบริเวณ
ปฏิบตั กิ าร ส�ำหรับใช้เป็นศูนย์กลางทีจ่ ะสร้างกลุม่ เมฆฝน
ในขั้นตอนต่อไป

เป็นขัน้ ตอนทีเ่ มฆก�ำลังก่อตัวเจริญเติบโตซึง่ เป็นระยะ
ส�ำคัญมากในการปฏิบตั กิ าร เพราะจะต้องเพิม่ พลังงาน
ให้แก่การลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป
ต้องใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์การท�ำฝนควบคู่
ไปพร้อมกันเพือ่ ตัดสินใจโปรยสารเคมีชนิดใด ณ ทีใ่ ด
ของกลุม่ ก้อนเมฆ และในอัตราใดจึงเหมาะสม เพราะ
ต้องให้กระบวนการเกิดละอองเมฆสมดุลกับความแรง
ของการลอยตัวของก้อนเมฆ มิฉะนั้นจะท�ำให้เมฆ
สลายไปได้
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ขั้นตอนที่สาม : โจมตี
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีปฏิบัติการฝนหลวง
โดยเมฆหรือกลุม่ เมฆฝนมีความหนาแน่นมากพอทีจ่ ะ
สามารถตกเป็นฝนได้ ภายในกลุ่มเมฆจะมีเม็ดน�้ำ
ขนาดใหญ่มากมาย หากเครื่องบินเข้าไปในกลุ่มเมฆ
ฝนนี้จะมีเม็ดน�้ำเกาะตามปีกและกระจังหน้าของ
เครือ่ งบิน เป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ ต้องอาศัยประสบการณ์มาก
เพราะจะต้องปฏิบัติการเพื่อลดความรุนแรงของ
การลอยตัวของก้อนเมฆ หรือ ท�ำให้อายุการลอยตัว
ของก้ อ นเมฆหมดไป ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ก าร
ในขัน้ ตอนนี้ จะต้องพิจารณาจุดมุง่ หมายของการท�ำฝนหลวง
ซึง่ มีอยู่ 2 ประเด็นคือ เพื่อเพิ่มปริมาณฝนตก และเพือ่
ให้เกิดการกระจายการตกของฝน

เทคโนโลยีฝนหลวง นอกจากจะใช้เพือ่ การ
สร้างฝนส�ำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อเพิ่ม
ปริมาณน�้ำฝนในพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยตรงแล้ว
ฝนหลวงยังถูกน�ำมาใช้เพือ่ การเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ในเขือ่ น
และท�ำให้เกิดฝนตก เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน
จากการเผาป่าและวัสดุชีวมวลในภาคเหนืออีกด้วย
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เป็นการเทิดพระเกียรติที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ในการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการท�ำ
ฝนหลวงจนประสบความส�ำเร็จ ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะ “พระบิดา
แห่งฝนหลวง” และก�ำหนดให้วนั ที่ 14 พฤศจิกายน
เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

ข้อมูลและภาพ :
https://www.dailynews.co.th/regional/609885
https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/40715.html
http://huahin.royalrain.go.th/prabidaday.php
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รอบรั้วสภาครู
กองบรรณาธิการ

118 ปี
วารสารวิทยาจารย์

หากจะกล่ า วถึ ง วารสารวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา
ที่อยู่คู่กับวิชาชีพทางการศึกษาและมีอายุยาวนานที่สุด
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาทุ ก ท่ า นคงต้ อ งรู ้ จั ก
“วารสารวิทยาจารย์” วารสารทีจ
่ ด
ั ท�ำโดยคุรส
ุ ภา ซึง
่ ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 นี้ จะครบรอบ 118 ปี ทีเ่ ป็นวารสารที่อยู่คู่
วิชาชีพทางการศึกษามายาวนานที่สุดของประเทศไทย
วิทยาจารย์ เกิดขึ้นจากการที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์
ได้หารือกันว่า สมควรที่จะมีวารสารทางการศึกษาขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง เพื่อเป็นเวที
ในการแสดงออกทางวิชาการในหมู่อาจารย์และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นครูอาจารย์
ในอนาคต ให้ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา พร้อมทั้งสรรพวิชา
ทั้งมวล อันมีสารัตถประโยชน์ และมีความก้าวหน้าที่หลากหลาย ประกอบกับ
ทางกรมศึกษาธิการพิจารณาเห็นว่า หากมีวารสารทีพ่ มิ พ์เผยแพร่เป็นประจ�ำอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ ก็จะช่วยเสริมเติมเต็มการสัง่ การหรือการประชุมทางราชการปกติ
ได้มากขึน้
  วารสารวิทยาจารย์ ในสมัยแรกเริ่มเรียกว่า “หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์”
ฉบับปฐมฤกษ์ทมี่ โี รงเรียนฝึกหัดอาจารย์เป็นเจ้าของ ได้ตพี มิ พ์และออกวางจ�ำหน่าย
ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) นับเป็นปีที่ 33 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีกำ� หนดออกปีละ 1 เล่ม โดยทยอยออก
เป็นตอน ๆ จ�ำนวน 12 ตอน (เดือนละ 1 ตอน) แต่ละตอนบรรจุเนื้อหาไว้ประมาณ
40 หน้า และจัดพิมพ์เรียงหน้าต่อกัน คือ ตอนที่ 1 เริ่มจากหน้า 1 - 40 ตอนที่ 2
เริ่มจากหน้า 41 - 80 ต่อกันจนครบ 12 ตอน พอปีถัดไปก็จะขึ้นหน้า 1 ใหม่ บางปี
ก�ำหนดออก 24 ตอนก็มี จ�ำนวนหน้าที่พิมพ์ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่น�ำเสนอว่า
มากน้อยเพียงใด
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  วิทยาจารย์ สมัยแรก ๆ พิมพ์ทโี่ รงพิมพ์สรรพกิตย์ธนากร คราวแรกพิมพ์ 500 ฉบับ ขนาดหนังสือ 6 x 8 ½ นิว้
เย็บอก (มุงหลังคา) ไม่มีปก จ�ำหน่ายในราคาเล่มละ 48 อัฐ โดยสมาชิกจะได้รับ “วิทยาจารย์” ติดต่อกัน
ครบทุกตอนเป็นประจ�ำจนครบ 1 เล่ม และได้พัฒนาขึ้นตามล�ำดับ เริ่มจากการเพิ่มหน้า เพิ่มปก และจัดท�ำ
ดัชนีท้ายเล่ม พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบของตัวเรียงให้สวยงามน่าอ่าน นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงโครงสร้าง
ของวารสาร โดยได้น�ำประกาศค�ำสั่ง สถิติทางการศึกษา การตอบปัญหาข้อราชการ และเรื่องชวนหัวเข้ามา
ลงพิมพ์ไว้อีกด้วย
  เมื่อมีการก่อตั้งคุรุสภาขึ้นตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 “วิทยาจารย์” จึงเปลี่ยนเจ้าของ
จากสามัคยาจารย์สมาคมมาเป็นของคุรุสภา ขณะนั้นมีการจัดตั้งโรงพิมพ์คุรุสภาขึ้น โดยพัฒนามาจาก
โรงพิมพ์วัดสังเวชที่สามัคยาจารย์สมาคมได้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ท�ำให้รูปโฉมของวิทยาจารย์
มีความทันสมัยมากขึ้นเป็นล�ำดับ เมื่อโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวเติบใหญ่ขึ้นจนเป็นโรงพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด
ในเอเชียอาคเนย์ วิทยาจารย์จึงได้จัดพิมพ์ในระบบออฟเซทครั้งแรก พร้อมกับน�ำขนาดกระดาษมาตรฐาน
สากลมาใช้ อักษรและภาพที่พิมพ์ก็เปลี่ยนจากบล็อกตะกั่วมาเป็นเพลทสังกะสี
  อย่างไรก็ดีความยากของการพิมพ์ระบบออฟเซทอยู่ที่การท�ำเพลทแม่พิมพ์ต้นฉบับซึ่งต้องการห้องมืด
และต้องใช้สารเคมีต่าง ๆ ในการจัดท�ำ ท�ำให้วิทยาจารย์ไม่สามารถออกได้ทันตามก�ำหนดในแต่ละเดือน
เป็นเหตุให้สมาชิกของวิทยาจารย์ลดลง ประกอบกับราคาค่ากระดาษแพงขึน้ ทุกปี แต่วทิ ยาจารย์ยงั คงตรึงราคา
ปกเท่าเดิม จึงท�ำให้ตอ้ งงดพิมพ์ไปบ้างเป็นบางเดือนตามความจ�ำเป็น ในปี พ.ศ. 2532 คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คุรสุ ภา ได้มมี ติให้องค์การค้าของคุรสุ ภาจัดพิมพ์วทิ ยาจารย์ตอ่ จากคุรสุ ภา โดยองค์การค้า ฯ ได้พมิ พ์วทิ ยาจารย์
แจกฟรีให้แก่โรงเรียน โรงเรียนละ 1 เล่ม แต่หากสมาชิกของคุรุสภาหรือบุคคลทั่วไปสนใจก็สามารถ
บอกรับเป็นสมาชิกได้ โดยมตินี้ท�ำให้ “วิทยาจารย์” ยังคงเป็นวารสารเก่าแก่ของครูไทยตลอดมา
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  เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และมีการตรากฎหมายเกีย่ วกับวิชาชีพครู คือ พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ตามมา ท�ำให้คุรุสภาต้องปรับโครงสร้างภายใน เกิดองค์กรขึ้น
2 องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” ท�ำหน้าที่ด้านมาตรฐาน
วิชาชีพหลักใหญ่ และ “คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู การปฏิรูปภายในองค์กร
ของคุรุสภาครั้งนี้ ท�ำให้วิทยาจารย์ขาดหายไปจากแวดวงวารสารระยะเวลาหนึ่ง ต่อมา
คณะกรรมการคุรสุ ภาได้มมี ติให้ครุ สุ ภารับโอนวารสารวิทยาจารย์จากองค์การค้าของคุรสุ ภา
มาด�ำเนินการต่อ และได้มกี ารออกวารสารวิทยาจารย์ขนึ้ อีกครัง้ ตัง้ แต่ฉบับประจ�ำเดือน
กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา
   ในยุคนี้ “วิทยาจารย์” ได้ปฏิรูปตัวเองด้วยการปรับรูปเล่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นขนาด
A4 (210 x 297 มม.) มีปกสี่สีสวยงาม ภายในพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ตลอดทั้งเล่ม ทั้งหน้า
ขาวด�ำและหน้าสี่สี ด้วยมาตรฐานอันดีของวารสาร ส่งผลให้นักวิชาการ นักคิด นักเขียน และ
นักวิจารณ์ ส่งบทความมาลงตีพมิ พ์กว้างขวางขึน้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
  แม้วา่ จะมีเหตุให้การด�ำเนินการต้องสะดุดหยุดลงบ้างด้วยเหตุการณ์แวดล้อมในแต่ละยุค
แต่ละสมัย ไม่วา่ จะเป็นภาวะเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน หรือการน�ำเสนอเรือ่ งราวทีก่ ระทบต่อการบริหาร
แต่ด้วยพลังแห่งศรัทธาและอ�ำนาจแห่งความดี รวมทั้งคุณูปการของครูที่มีต่อแผ่นดิน
“วิทยาจารย์” ก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันปีที่ 118 และจะยังคงอยู่เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นสื่อกลางในการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาไทยตลอดไป
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

โครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท
โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม
“โครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท” เป็นผลงานการบริหารและจัดการ
สถานศึกษาของผู้อ�ำนวยการนายพนม เข็มเงิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยวัตถุประสงค์
ของการจัดท�ำโครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท คือ (1) เพือ่ สร้างวินยั ทางการเงิน
ด้านความประหยัดและออมให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” (2) เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจ�ำเป็น และ (3) น�ำผลก�ำไร
จากการด�ำเนินโครงการมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียน และในส่วนของ
รูปแบบวิธกี ารการด�ำเนินกิจกรรมโครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท มีกระบวนการ
คือ (1) ทุกเช้าวันเปิดท�ำการเรียนการสอน หลังจากเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์
เข้าชั้นเรียนพบปะครูประจ�ำชั้นครูประจ�ำชั้นจะรับฝากเงินนักเรียนแต่ละคนตามเลขที่
ในบัญชีรายชือ่ ซึง่ นักเรียนจะฝากอย่างน้อยคนละ 1 บาท/วัน โดยนักเรียนจะค�ำนวณว่า
จะฝากจ�ำนวนเงินเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการได้รับเงินจากผู้ปกครองมาโรงเรียน
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ในแต่ละวัน และเงินที่ได้มานั้นต้องน�ำไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ซื้อสมุดปากกา อุปกรณ์
การเรียน และค่าขนมกลางวัน จากนั้นก็ค�ำนวณว่าจะสามารถน�ำฝากครูประจ�ำชั้น
ในวันนัน้ ๆ เป็นจ�ำนวนเงินเท่าไหร่ (2) ครูประจ�ำชัน้ จดบันทึกจ�ำนวนเงินฝากของนักเรียน
แต่ละคนลงในบัญชีเงินฝากของชัน้ เรียน และเก็บรักษาเงินจนถึงวันสิน้ เดือนแต่ละเดือน
(3) เมื่อถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ครูประจ�ำชั้นรวมเงินฝากของนักเรียนแต่ละคน
และรวมยอดเงินฝากของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนที่ตนเองประจ�ำชั้น ตรวจสอบเงิน
ที่เก็บรักษาให้ตรงกับบัญชีเงินฝาก จากนั้นน�ำส่งครูผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียน
(4) ครูผู้รับผิดชอบโครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท รับเงินจากครูประจ�ำชั้น
ทุกชั้นเรียน ตรวจนับเพื่อรวบรวมแล้วน�ำส่งผู้บริหาร เพื่อน�ำไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ดอกผลต่อไป (น�ำฝากกลุ่ม ฝากธนาคาร ปล่อยกู้) (5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรปุ ระชาสรรค์” ฝากเงินกับครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการ
ในวันสิน้ เดือนอย่างน้อยคนละหนึง่ ร้อยบาท (6) ครูผรู้ บั ผิดชอบโครงการสรุปยอดจ�ำนวนเงิน
ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และของนักเรียนทุกสิ้นเดือน รายงานต่อผู้บริหาร
โรงเรียน ตลอดจนกรณีมีผู้ปกครองขอเบิกถอนเงินบางส่วนเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ตามสภาพปัญหาความจ�ำเป็นของครอบครัว (8) สิน้ ปีการศึกษา (20 - 25 มีนาคม ทุกปี)
ครูผู้รับผิดชอบโครงการคิดเงินดอกเบี้ยให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
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นักเรียนเป็นรายบุคคลผลประโยชน์จากการฝากเงินโครงการในรูปแบบของ “เงินปันผล”
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี ซึ่งมากว่าการน�ำฝากธนาคารทั่วไป (9) สรุปผล
รายงานผล รายงานผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง และคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” รับทราบโดยทั่วกัน และ
จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรมทีก่ ล่าวมาคือ (1) ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน เกิดพฤติกรรมวินยั ทางการเงิน เห็นคุณประโยชน์และคุณค่า
การเก็บสะสมเงินฝากตามโครงการครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท (2) นักเรียนทีจ่ บ
การศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเงินสะสมจากการฝาก สามารถน�ำไปใช้จา่ ยในการศึกษา
ต่ อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา แบ่ ง เบาภาระผู ้ ป กครองได้ เ ป็ น อย่ า งดี (3) นั ก เรี ย น
เกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุจริตทั้ง 5 ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
(4) โรงเรียนมีงบประมาณในการบริหารจัดการ แก้ปัญหาและพัฒนาในกรณีมีกิจกรรม
พิเศษ หรือเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายจ�ำเป็นเฉพาะหน้า เป็นต้น (5) สร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาต่อผู้ปกครอง อีกครั้งผู้ปกครองหลาย ๆ คน สามารถน�ำเงินฝากของบุตรหลาน
ไปใช้จา่ ยในยามจ�ำเป็นตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน เช่น น�ำไปใช้จา่ ยในการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของครอบครัวยามขัดสน เช่น ต่อเติมบ้านพักอาศัย ค่ารักษาพยาบาลยามเกิด
อุบัติเหตุ เป็นต้น
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ในฐานะผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นและเป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม โครงการครู เ ดื อ นละร้ อ ย
เด็กน้อยวันละบาท ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนของโรงเรียนวัดบ่อกรุ
“คุรุประชาสรรค์” ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนเห็นภาพของความส�ำเร็จชัดเจน
เป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอยูต่ ลอดเวลาซึง่ แสดงออกให้เห็นถึง
ความมั่นคงและยั่งยืนของโครงการ จึงขอตั้งปณิธานและสัญญาว่าจะตั้งใจบริหาร
จัดการโครงการ ครูเดือนละร้อย เด็กน้อยวันละบาท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
และตรวจสอบได้ อย่างสุดก�ำลังความรู้และความสามารถ //// สวัสดีครับ
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ยุทธศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

การวิจัย

ทางการบริหารการศึกษา
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

ตอนที่ 4

ขัน
้ ตอนที่ 7 การวิเคราะห์ขอ
้ มูล
ก่อนที่จะท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ในขั้นตอนที่ 6
ก่อนว่า มีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนเพียงใดแล้วจึงจัดกระท�ำกับข้อมูล ส�ำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สถิติวิเคราะห์ตามที่ได้ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลไว้แล้วน�ำเสนอผลการวิเคราะห์
พร้อมทัง้ แปลผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส�ำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) และตีความเหมายข้อมูล

ขัน
้ ตอนที่ 8 การเขียนรายงานการวิจย
ั
ในขั้นนี้ผู้วิจัยจะต้องน�ำเสนอผลการวิจัยโดยการเขียนรายงานการวิจัยตามรูปแบบการเขียนรายงาน
การวิจยั ของแต่ละประเภท และ/หรือตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานหรือสถาบันก�ำหนด โดยให้ได้รายงานการวิจยั
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เผยแพร่และน�ำไปใช้ประโยชน์ตอ่ วงการวิชาการ วงการวิชาชีพและสังคมต่อไป รายงานการวิจยั
มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการน�ำไปใช้ถ้าต้องการน�ำเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารเพื่อประกอบ
การตัดสินใจในเชิงการบริหาร นิยมเขียนเป็นรายงานเชิงบริหาร (Executive Report) หรือบทสรุปส�ำหรับผูบ้ ริหาร
(Executive Summary) ถ้าต้องการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในวงกว้าง นิยมเขียนเป็นบทความวิจยั (Research Article)
เพือ่ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือวารสารทางวิชาชีพ ถ้าต้องการน�ำเสนอผลการวิจัยในการประชุมสัมมนา
ทางวิ ช าการ ให้ เ ขี ย นรายงานการวิ จั ย แบบสรุ ป สาระส� ำ คั ญ ตามที่ ห น่ ว ยงานผู ้ จั ด ก� ำ หนดรู ป แบบไว้
ถ้าต้องการเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์มกั จะเขียนตามรูปแบบรายงานการวิจยั เชิงวิชาการ (Academic
Research Report) ซึ่งโดยทั่วไปมีส่วนประกอบที่ส�ำคัญ 3 คือ ส่วนน�ำ (Preliminary Section) ส่วนเนื้อเรื่อง
(Body of Report) และส่วนอ้างอิง (Referenced Materials) รายละเอียดของการเขียนรายงานการวิจยั ในแต่ละส่วน
ผู้วิจัยสามารถศึกษาแนวทางการเขียนได้จากหนังสือ/ต�ำราทางการวิจัยได้
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จากขัน
้ ตอนของการท�ำวิจย
ั ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดง
ั ภาพที่ 4
กำหนดปญหาวิจัย

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย

การกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

การออกแบบการวิจัย

การออกแบบ
การสุมตัวอยาง

การออกแบบ
การสุมตัวอยาง

การออกแบบ
การสุมตัวอยาง

การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

การเขียนรายงานการวิจัย

ภาพที่ 4 ขัน้ ตอนของการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
ทีม่ า : พิชติ ฤทธิจ์ รูญ. 2554 : 24
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ประเด็นการวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา มีประเด็นที่ควรวิจัยโดยสรุป ดังนี้
1. ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย และการใช้นโยบาย

เช่น การวิจัยที่เน้นการวิเคราะห์นโยบายทางการศึกษา การวิจัยเพื่อการศึกษาแนวทางการน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการน�ำนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล การศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินงานตามนโยบายทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนานโยบายทางการศึกษา เป็นต้น
2. ประเด็นวิจัยเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษา

เช่น การศึกษาความต้องการของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเพือ่ วางแผนการจัดการศึกษา การวิจยั เพือ่ จัดท�ำสารสนเทศ
ส�ำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รูปแบบและกระบวนการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
3. ประเด็นวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

เช่น การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยที่เน้นการวิเคราะห์หลักสูตร การวิจัย
เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมและบทบาทของผูเ้ กีย่ วข้องในการพัฒนาหลักสูตร การวิจยั การบริหารและการใช้หลักสูตร
การวิจัยติดตามผล การน�ำหลักสูตรไปใช้ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การวิจัยประเมินผลหลักสูตร
การวิจัยแนวโน้มหรืออนาคตภาพของหลักสูตร
4. ประเด็นการวิจย
ั เพือ
่ พัฒนาการนิเทศการศึกษา และการเรียนการสอน

เช่น การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการนิเทศการศึกษาหรือนิเทศการเรียนการสอน การวิจยั และ
พัฒนาเทคนิควิธกี าร รูปแบบการนิเทศเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการเรียนการสอน การศึกษา
การด�ำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา การศึกษาแนวทางการพัฒนา
การนิเทศภายในของโรงเรียน กระบวนการนิเทศภายในเพือ่ ส่งเสริมการท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนของครู การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูเพือ่ พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริมการคิด เป็นต้น
5. ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

เช่น การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณ การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
จัดการวัสดุครุภณ
ั ฑ์ การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการอาคารสถานที่ การศึกษาสภาพและปัญหา
การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิผล เป็นต้น
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6. ประเด็นวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินโครงการทางการศึกษา

เช่น การติดตามผลนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษา การติดตามผลการท�ำงานของบัณฑิต ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ประเมินผลโครงการทางการศึกษาของสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
การติดตามและประเมินผลการผลิตครู การพัฒนาครูและการธ�ำรงรักษาครูทั้งระบบการประเมินผลโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ การประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การประเมินผลโครงการโรงเรียนดีศรีต�ำบล
การประเมินกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน เป็นต้น
7. ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา (การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครู การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการทรัพยากรทางการศึกษา เป็นต้น
8. ประเด็นวิจัยเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

เช่น การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การวิจยั เพือ่ พัฒนา
รูปแบบหรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวคิด
การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวการบริหารงานแบบมุง่ คุณภาพ
ทั้งองค์กร การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านหรือไม่ผ่านการรับรอง การวิจัยติดตามผล
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา การใช้ผลประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
การวิจัยทางการบริหารการศึกษาถือว่าเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยให้ได้ความรู้ ความจริง แนวคิดวิธีการใหม่ ๆ หรือ
นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้ ผู้บริหารทางการศึกษาและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจึงควรตระหนักต่อบทบาทในฐานะนักวิจยั (Administrator - Researcher) เพือ่ แสวงหาความรู้ ความจริง
แนวคิดวิธกี ารใหม่ ๆ หรือพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร และเป็นผูส้ ง่ เสริมสนับสนุนให้เกิดการวิจยั รวมทัง้ เป็นผูบ้ ริโภคงานวิจยั
หรือผู้ใช้ผลงานวิจัย (Research Consumer) เพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา โดยมุ่งหวังให้การจัด
การศึกษามีคณ
ุ ภาพหรือผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ความส�ำคัญหรือคุณค่าของการวิจยั ทางการบริหารการศึกษา
อยู่ที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะได้ตระหนักที่จะใช้
การวิจยั ทางการบริหารเป็นฐานความคิดและการปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษาเพือ่ ให้ได้นวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
และสารสนเทศเชิงคุณค่าจากผลงานวิจัย ที่จะน�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพหรือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติให้สูงขึ้นจนได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนดไว้
ที่มา : หนังสือหลักบริหารการศึกษา บรรณาธิการ ดร.จักรพรรดิ วะทา ส�ำนักพิมพ์บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ�ำกัด ( 91 – 116)
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะของพระบรมครู เรื่อง

ตอนที่ 55

ความตาย
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“บุคคลไม่ควรมองข้ามเทวทูต คือ ความรูจ้ กั มอง รูจ้ กั พิจารณาสภาวะทีป่ รากฏอยูเ่ สมอ
ในหมู่มนุษย์ อันเป็นสัญญาณเตือนใจให้ระลึกถึงคติธรรมดาของชีวิต ที่ไม่ควรลุ่มหลงมัวเมา
ซึ่งเรียกว่า เทวทูต 5 อย่าง คือ
1. เด็กอ่อน คนเราทุกคนเกิดมา ก็เป็นอย่างนี้
2. คนแก่ ทุกคนหากมีชีวิตอยู่ได้นาน ก็ต้องประสบกับภาวะเช่นนี้
3. คนป่วย ภาวะเช่นนี้ เราทุกคนอาจจะประสบได้ด้วยกันทั้งนั้น
4. นักโทษ กรรมชั่วนั้น ไม่ต้องพูดถึงตายไปแม้ในบัดนี้ก็มีผลเป็นความเดือดร้อน
ความทุกข์ และ
5. ความตาย ภาวะเช่นนี้ เราทุกคนต้องได้พบ ไม่มีใครพ้น และกำ�หนดไม่ได้ว่าที่ไหน
เมื่อใด
มองเห็นสภาพเหล่านี้เมื่อใด ก็ให้มีสติ รู้จักใช้ปัญญาพิจารณา จะได้เกิดความสังเวช
เร่งขวนขวายประกอบแต่กรรมดี ดำ�เนินชีวิตด้วยความไม่มัวเมา ไม่ประมาท”
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยเทวทูต ทูตของเทวดา หรือตัวแทนของพญายม
ซึ่งลิขิต หรือเขียน โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺ โต) ปราชญ์
ของชาวไทย และชาวโลก เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มาในหนังสือธรรมนูญชีวิต เนื่องจากต้องการพูดถึงวาทะของพระบรมครู คุณของชาวโลก หรือ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วาทะพระบรมครู เ รื่ อ งความตามนี้ เป็ น การทรงโต้ ต อบพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศล
ในเชิงสนทนา มีในอัยยิกาสูตรที่ 2 วรรคที่ 3 แห่งโกศลสังยุตต์ มีใจความดังต่อไปนี้
กาลครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ครองเมืองสาวัตถี
แคว้นโกศล เสด็จไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ มหาวิหารพระเชตุวัน ได้กราบทูล
ถึงการสิน้ พระชนม์ของอัยยิกาว่า ข้าแต่พระพุทธองค์ พระอัยยิกาของหม่อมฉัน ซึง่ มีพระชนม์ 120 ปี
เป็นที่รักที่พอใจของหม่อมฉันมาก หากหม่อมฉันจะแลกได้ด้วยช้างแก้ว ม้าแก้ว บ้านส่วย หรือ
หัวเมืองต่าง ๆ เพื่อไม่ให้พระอัยยิกาของหม่อมฉันสิ้นพระชนม์ หม่อมฉันก็ยินดีแลก เป็นการ
อัศจรรย์ เป็นคำ�ถูกต้องแท้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า สัตว์ทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดา
มีความตายเป็นที่สุด ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ พระพุทธเจ้าข้า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่า อย่างนัน้ มหาราช ๆ ๆ สัตว์ทงั้ ปวงล้วนแต่
มีความตายเป็นธรรมดา มีความตายเป็นทีส่ ดุ ไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้ เปรียบเหมือนภาชนะดิน
ทั้งดิบทั้งสุกย่อมมีความแตกเป็นธรรมดา มีความแตกเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความแตกไปได้
ฉันนั้น เมื่อตรัสอย่างนี้แล้ว จึงได้ตรัสเป็นคาถาว่า
“สัตว์ทง้ั ปวงล้วนแต่จกั ตาย เพราะชีวติ มีความตายเป็นทีส่ ดุ สัตว์ทง้ั ปวงจักไปตามกรรม
จักได้ผลแห่งบุญบาป ผู้ทำ�บาปไว้จักไปนรก ผู้ทำ�บุญไว้จักไปสุคติ เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำ�
แต่ความดีไว้ อันจักให้ความสุขต่อไป บุญทัง้ หลายย่อมเป็นทีพ่ ง่ึ ของบุคคลทัง้ หลายในโลกหน้า ดังนี”้
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จากวาทะของพระบรมครู หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องความตาย
ทีก่ ล่าวมานี้ สิง่ ทีแ่ น่นอนในชีวติ ของบุคคล คือเกิดมาแล้วต้องแก่และต้องตาย สังขารต้องทรุดโทรม
คร�่ำคร่าไปทุกวัน ๆ แต่ยังไม่ปรากฏชัด เนื่องจากความแก่ถูกปกปิดไว้ แต่เมื่อใดฟันหัก
ผมหงอก หนังหดเหี่ยว และหลังโก่ง เป็นต้น เมื่อนั้นความแก่ก็ถูกเปิดเผย
ร่างกายนี้ ต้องคร�ำ่ คราเนือ่ งจากความชราเปรียบเหมือนเกวียนเก่าเอาไม้ไผ่มากระหนาบ
คาบค�ำไว้ ไม่นานก็ต้องสลายลง ไม่มีใครล่วงพ้นไปได้ พระพุทธองค์จึงทรงเตือนให้พิจารณา
อยู่เนือง ๆ ว่า “เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้
ได้ป่วยเป็นธรรมดา ไม่สามารถล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา
ไม่สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ แม้เลยร้อยปีไปบ้าง ก็ตอ้ งตาย เนือ่ งจากความชราเป็นแน่แท้”
ความชราหรือความแก่พงึ เห็นได้จากอวัยวะหย่อนยาน ความจำ�เลอะเลือนไป ตา หู
จมูก ลิ้น กาย เสื่อมถอย ตามองไม่ค่อยเห็นหูฟังไม่ค่อยได้ยิน จมูกดมกลิ่นไม่ค่อยรู้กลิ่น
ลิ้นลิ้มรสไม่ค่อยรู้รส ปราสาททางกายก็เฉื่อยชา ไม่ว่องไวเหมือนวัยหนุ่มสาว
ร่างกายนีเ้ ป็นรังของโรคนานาชนิด เช่น โรคตา โรคจมูก เป็นต้น โรคต่าง ๆ เมือ่ เกิด
ย่อมอาศัยร่างกายนีเ้ กิดขึน้ การเกิดของโรคนีม้ ี 2 ทาง คือ เชือ้ โรคเข้าไปเกิดทางร่างกายจำ�นวนมาก
จนร่างกายต่อต้านไม่ไหว และอวัยวะในร่างกายพิการไป ไม่สามารถทำ�หน้าที่ของมันได้
ตามปกติ
ในทางพุทธศาสนาถือว่า เหตุเกิดของโรคมีอยู่ 2 อย่าง คือ เพราะกรรมและเพราะเหตุ
ภายนอกอื่น ๆ เช่น เชื้อโรค และอวัยวะในร่างกายพิการ เป็นต้น
โรคที่เกิดจากเชื้อโรค และอวัยวะในร่างกายพิการนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
ส่วนโรคที่เกิดเพราะกรรมนั้น บางท่านก็เชื่อ บางท่านก็ไม่เชื่อ เนื่องจากมองไม่เห็น
ส่วนวิธีต่อสู้กับโรคนั้นมีอยู่ 2 วิธี คือ การป้องกันและรักษา การป้องกันไว้ดีกว่า
แต่เมือ่ เหลือป้องกันหรือเผลอไปจนโรคเกิดขึน้ แล้ว ก็ตอ้ งรักษาเยียวยากันไป ตามความสามารถ
แต่ท่านว่าโรคที่เกิดจากกรรมนั้นรักษายาก
ปัจจุบนั นี้ แพทย์สมัยใหม่ดเู หมือนจะเห็นพ้องต้องกับทัว่ โลกว่า การเสริมสร้างสุขภาพจิต
ให้ดี คือการทำ�จิตใจให้สงบสุขอยูเ่ สมอนัน้ เป็นทัง้ วิธปี อ้ งกันโรคและรักษาโรคอย่างยอดเยีย่ ม
ซึ่งตรงกันข้ามกับความวิตกกังวล ความกลัว ความกระวนกระวายใจ ความโลภ ความโกรธ
และความริษยา เป็นทางให้เกิดโรคมากมายหลายประการ
การทำ�ใจให้สงบ สุขสบาย ไร้กงั วลจึงเป็นยาขนานเอกอย่างหนึง่ ในการช่วยรักษาโรค
และป้องกันโรค
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตทีว่ า่ “ร่างกาย หรือรูปนีค้ ร�ำ่ คร่าเพราะ
ชราเป็นของโรค ต้องเปือ่ ยพัง กายนีเ้ ป็นของเน่าเปือ่ ย ย่อมแตกดับ เพราะชีวติ มีความตายเป็นทีส่ ดุ ”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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รอบรั้วโรงเรียน
กองบรรณาธิการ

กระเจี๊ยบเขียว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE)
สมุ น ไพรกระเจี๊ ย บเขี ย ว ยั ง มี ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น อี ก เช่ น กระต้ า ด
(สมุทรปราการ) กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบมอญ มะเขือ มะเขือมอญ
มะเขือทะวาย ทวาย (ภาคกลาง) มะเขือมอญ มะเขือพม่า มะเขือ
ละโว้ มะเขือขื่น มะเขือมื่น (ภาคเหนือ) ถั่วเละ (ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ) เป็นต้น และส�ำหรับในประเทศไทย พื้นที่ที่มีการปลูก
กระเจี๊ยบเขียวกันมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในภาคกลาง เช่น
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก ราชบุรี ระยอง พิจิตร
สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และกาญจนบุรี

ลักษณะของกระเจี๊ยบเขียว
ต้นกระเจีย๊ บเขียว มีถนิ่ ก�ำเนิดในแถบแอฟริกาตะวันตก ในประเทศซูดาน และสันนิษฐานว่า
น่าจะมีการน�ำเข้ามาในประเทศไทยหลังปี พ.ศ. 2416 โดยจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุ
ประมาณ 1 ปี มีความสูงประมาณ 0.5 - 2.4 เมตร ล�ำต้นและกิ่งก้านมีสีเขียว แต่บางครั้ง
ก็มจี ดุ ประม่วง ตามล�ำต้นจะมีขนอ่อนหยาบ ๆ ขึน้ ปกคลุม เช่นเดียวกับใบและผล เจริญเติบโต
ได้ดใี นอากาศกึง่ ร้อน หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 18 - 35 องศาเซลเซียส ขยายพันธุด์ ว้ ยวิธกี าร
ใช้เมล็ด
ใบกระเจีย๊ บเขียว มีใบเป็นใบเดีย่ วขนาดใหญ่ ลักษณะของใบคล้ายรูปฝ่ามือเรียงสลับกัน
ใบมักเว้าเป็น 3 แฉก มีความกว้างประมาณ 10 - 30 เซนติเมตร ปลายใบหยักแหลม
โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ มีเส้นใบออกจากโคนใบ 3 - 7 เส้น ใบมีขนหยาบ ก้านใบยาว
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ดอกกระเจีย๊ บเขียว มีดอกสีเหลืองอ่อน
ทีโ่ คนกลีบดอกด้านในจะมีสมี ว่ งออกแดงเข้ม
รูปไข่กลับหรือค่อนข้างกลม ออกดอกตาม
ง่ามใบ มีริ้วประดับเป็นเส้นสีเขียวประมาณ
8 - 10 เส้น เรียงเป็นวงรอบโคนกลีบเลี้ยง
กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ
ดอกมีเกสรตัวผู้จ�ำนวนมาก มีก้านชูอับเรณู
รวมกันลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ 2 - 3
เซนติเมตร หุ้มเกสรตัวเมียไว้ อับเรณูเล็ก
จ�ำนวนมากติดอยูร่ อบหลอด ก้านเกสรตัวเมีย
มีลักษณะเรียวยาว ปลายแยกเป็น 5 แฉก
ยอดเกสรตัวเมียเป็นแผ่นกลมมีขนาดเล็ก
สีม่วงแดง ยื่นพ้นปากหลอดดอก

ผลกระเจีย๊ บเขียว หรือ ฝักกระเจีย๊ บเขียว ผลมีลักษณะเป็นฝัก
โดยฝักคล้ายกับนิ้วมือผู้หญิง ฝักมีสีเขียวทรงเรียวยาว มักโค้งเล็กน้อย
ปลายฝักแหลมเป็นจีบ ผิวฝักมีเหลี่ยมเป็นสัน โดยฝักมีสันเป็นเหลี่ยม
ตามยาวอยู่ 5 เหลี่ยม ตามฝักจะมีขนอ่อน ๆ อยู่ทั่วฝัก ฝักอ่อนมีสีเขียว
เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล ในฝักมีน�้ำเมือกข้นเหนียวอยู่มาก และ
มีเมล็ดลักษณะกลมอยู่มาก ขนาดประมาณ 3 - 6 มิลลิเมตร ฝักอ่อน
มีรสหวานกรอบอร่อย ส่วนฝักแก่จะมีเนื้อเหนียว ไม่เป็นที่นิยม
ในการรับประทาน
กระเจี๊ยบเขียวจะมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกันในเรือ่ งของลักษณะ เช่น ความสูงของต้น ความยาวของฝัก
สีของฝัก หรือจ�ำนวนเหลี่ยมบนฝัก แต่สายพันธุ์ที่มีการเพาะปลูก
เพือ่ การส่งออกนัน้ จะต้องเป็นสายพันธุท์ มี่ ฝี กั 5 เหลีย่ ม สีฝกั มีสเี ขียวเข้ม
เส้นใยน้อย ผิวของฝักมีขนละเอียด ฝักดกให้ผลผลิตสูง และมีลำ� ต้นเตีย้
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สรรพคุณของกระเจีย
๊ บเขียว
1. ฝักกระเจี๊ยบเขียวมีเส้นใยอยู่มาก จึงช่วยควบคุมระดับ
น�ำ้ ตาลในเลือดให้คงทีไ่ ด้ โดยช่วยรักษาระดับการดูดซึม
น�้ำตาลจากล�ำไส้ใหญ่ให้คงที่ กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นผัก
ที่เหมาะอย่างมากส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (ผล)
2. ใช้เป็นยาบ�ำรุงสมอง (ผล)
3. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิต รักษาความดันให้เป็นปกติ (ผล)
4. ผลช่วยแก้อาการหวัด รักษาหวัด (ผล)
5. ช่วยป้องกันอาการหลอดเลือดตีบตัน (ผล)
6. ใบช่วยขับเหงื่อ (ใบ)
7. ใบกระเจี๊ยบช่วยแก้โรคปากนกกระจอก (ใบ)
8. เส้นใยของกระเจีย๊ บยังช่วยก�ำจัดไขมันปริมาณสูงทีน่ ำ�้ ดี
ซึ่งจะช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้ คล้ายกับ
การกินยาลดไขมันและคอเลสเตอรอล (สแตติน) (ผล)
9. ช่ ว ยก� ำ จั ด สารพิ ษ ออกจากร่ า งกายและช่ ว ยลด
คอเลสเตอรอล โดยเส้นใยของกระเจี๊ยบเป็นตัวช่วยลด
ระดับคอเลสเตอรอลได้ โดยการจับกับน�้ำดี ซึ่งมักจับ
สารพิษทีร่ า่ งกายต้องการขับถ่ายทีถ่ กู ส่งมาจากตับ และ
สารเมือกในฝักยังช่วยจับสารพิษเหล่านี้ ซึ่งการจับ
กับน�้ำดีนี้จะเกิดในล�ำไส้และขับออกมาทางอุจจาระ
ท�ำให้ไม่เหลือสารพิษตกค้างอยู่ในล�ำไส้ (ผล)
10. ผักกระเจีย๊ บเขียว สรรพคุณใช้เป็นยาระบายอ่อน ๆ (ผล)
11. การรับประทานฝักกระเจี๊ยบเป็นประจ�ำจะช่วยรักษา
โรคกระเพาะอาหาร เยื่อบุกระเพาะและล�ำไส้อักเสบ
ช่วยในการท�ำงานของระบบขับถ่าย จึงช่วยในการขับถ่าย
ท�ำให้ถ่ายอุจจาระได้คล่อง ช่วยป้องกันอาการท้องผูก
ได้เป็นอย่างดี และช่วยในการท�ำงานของระบบดูดซึม
สารอาหาร ช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีเรีย
ทีม่ ปี ระโยชน์ (โพรไบโอติกแบคทีเรีย) ช่วยลดความเสีย่ ง
ของโรคแผลในกระเพาะอาหาร ป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร
และมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (ผล)
12. ในฝักกระเจี๊ยบเขียวจะมีสารที่เป็นเมือกจ�ำพวกเพกทิน
(Pectin) และกัม (Gum) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยในการเคลือบ
แผลในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ได้ โดยป้องกันไม่ให้
เกิดการลุกลามของแผลได้เป็นอย่างดี (ได้ผลดีเท่า ๆ
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กับยา Misoprotol) และยังช่วยยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็น
สาเหตุสำ� คัญของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ (ผล)
13. เมือกลื่นในฝักกระเจี๊ยบ ช่วยเคลือบกระเพาะอาหาร
ท�ำให้กระเพาะไม่เกิดการระคายเคือง ช่วยท�ำให้อาหาร
ถูกย่อยในล�ำไส้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น (ผล)
14. ช่วยแก้บิด ด้วยการใช้ผลแก่นำ� มาบดเป็นผงใช้ผสมกับ
น�้ำดื่มแก้อาการบิด (ผล)
15. ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะ หรือ
ในผู้ป่วยที่เยื่อบุกระเพาะและล�ำไส้อักเสบ (ผล)
16. ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนกลับ ด้วยการน�ำฝักกระเจีย๊ บ
มาต้มในน�้ำเกลือแล้วใช้กินแก้อาการ (ผล)
17. ช่วยขับพยาธิตัวจี๊ด (สาเหตุมาจากการได้รับตัวอ่อน
ของพยาธิทอี่ ยูใ่ นเนือ้ ดิบ เช่น หมู เป็ด ไก่ กบ กุง้ เนือ้ ปลา
เป็นต้น) ด้วยการรับประทานฝักกระเจี๊ยบติดต่อกัน
เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน แต่สำ� หรับบางรายต้องรับประทาน
เป็นเดือนจึงจะหาย (ผล)
18. ช่วยแก้อาการขัดเบา (ในอินเดีย) (ผล)
19. ในต�ำรายาแผนโบราณของจีน มีการน�ำราก เมล็ด และ
ดอกกระเจี๊ยบ สรรพคุณใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ส่วนใน
ประเทศอินเดียนั้นจะใช้ฝักน�ำมาต้มกับน�้ำดื่มเพื่อช่วย
ขับปัสสาวะเมือ่ มีอาการกระเพาะปัสสาวะและทางเดิน
ปัสสาวะอักเสบ หรือเมือ่ ปัสสาวะขัด (ผล, ราก, เมล็ด, ดอก)
20. ในอินเดียใช้ผลกระเจีย๊ บเป็นยารักษาโรคหนองใน (ผล)
21. รากน�ำมาต้มน�ำ้ เพือ่ ใช้รกั ษาโรคซิฟลิ สิ (Syphilis) (ราก)
22. การรับประทานฝักกระเจี๊ยบเป็นประจ�ำสามารถช่วย
บ�ำรุงตับได้ (ผล)
23. ดอกกระเจีย๊ บสามารถน�ำมาต�ำใช้พอกรักษาฝีได้ (ดอก)
24. ในเนปาลน�ำน�้ำคั้นจากรากมาใช้เพื่อล้างแผลและ
แผลพุพอง (ราก)
25. ยางจากผลสดใช้เป็นยารักษาแผลสดเมือ่ ถูกของมีคมบาด
หรือใช้ยางกระเจีย๊ บทาแผล จะช่วยท�ำให้แผลหายเร็วขึน้
และไม่ท�ำให้เกิดแผลเป็น (ยางจากผล)
26. ในอินเดียมีการใช้เมล็ดน�ำมาบดผสมกับนม ใช้ทาผิวหนัง
เพื่อแก้อาการคัน (เมล็ด)

27. ใบกระเจี๊ยบใช้ผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น น�ำมาประคบ
เพือ่ ลดอาการอักเสบปวดบวมได้ และช่วยท�ำให้ผวิ หนัง
ชุ่มชื้นไม่แตกแห้ง (ใบ)
28. ใช้เป็นยาบ�ำรุงข้อกระดูก โดยมีการเล่ากันว่าชาวชุมชน
มุสลิมทางภาคใต้สมัยก่อน จะนิยมกินผักที่เป็นเมือก
เช่น ผักกูด และกระเจี๊ยบเขียว เพื่อช่วยเพิ่มไขมันหรือ
เมือกให้ข้อกระดูก โดยเชื่อว่าจะท�ำให้หัวเข่าหรือข้อต่อ
กระดูกมีน�้ำเมือกมากขึ้น ท�ำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บและ
ช่วยให้ท�ำงานได้ดีขึ้น เสมือนเป็นน�้ำหล่อเลี้ยง (ผล)
29. ผลกระเจีย๊ บมีเมือกลืน่ ทีช่ ว่ ยท�ำให้ผวิ หนังชุม่ ชืน้ ไม่แห้งแตก
บางคนจึงนิยมน�ำผลอ่อนมาพอกผิวเมือ่ มีอาการแสบร้อน (ผล)
30. การรับประทานกระเจี๊ยบเป็นประจ�ำจะช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการของทารกในครรภ์และช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง
เนื่องจากมีโฟเลตสูง โดยฝักแห้ง 40 ฝักจะเทียบเท่ากับ
ปริมาณที่แนะน�ำให้รับประทานในแต่ละวัน (ผล)
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ประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียว
1. ฝักอ่อนหรือผลอ่อนใช้เป็นผักจิม้ รับประทาน โดยน�ำมาต้ม
ให้สุกหรือย่างไฟก่อน หรือน�ำมาใช้ท�ำแกงต่าง ๆ เช่น
แกงส้ม แกงเลียง แกงจืด ใช้ใส่ในย�ำต่าง ๆ ใช้ชบุ แป้งทอด
ท�ำเป็นสลัดหรือซุปก็ได้
2. เมนูกระเจีย๊ บเขียว เช่น แกงส้มกระเจีย๊ บเขียว แกงเลียง
กระเจี๊ยบเขียว แกงจืดกระเจี๊ยบเขียวยัดไส้ แกงกะหรี่
ปลาใส่ ก ระเจี๊ ย บเขี ย ว กระเจี๊ ย บเขี ย วผั ด ผงกะหรี่
ผัดเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบผัดขิงอ่อน ห่อหมก
กระเจีย๊ บเขียว กระเจีย๊ บต้มกะทิปลาสลิด ย�ำกระเจีย๊ บเขียว
กระเจี๊ ย บเขี ย วชุ บ แป้ ง ทอด สลั ด กระเจี๊ ย บเขี ย ว
ชากระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น
3. ส�ำหรับชาวอียปิ ต์มกั ใช้ผลกระเจีย๊ บรับประทานร่วมกับ
เนื้อสัตว์ หรือน�ำมาใช้ในการปรุงสตูว์เนื้อน�้ำข้น สตูว์ผัก
หรือน�ำไปดอง ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาทางตอนใต้
จะใช้ผลอ่อนน�ำมาต้มเป็นสตูว์กับมะเขือเทศที่เรียกว่า
“กัมโบ้” หรือทางตอนใต้ของอินเดียจะน�ำผลกระเจี๊ยบ
มาผัดหรือใส่ในซอสข้น ส่วนชาวฟิลปิ ปินส์จะใช้กนิ เป็น
ผักสดและน�ำมาย่างกิน และชาวญี่ปนุ่ จะน�ำมาชุบแป้ง
ทอดกินกับซีอิ้ว
4. ดอกอ่อนและตาดอกสามารถน�ำมารับประทานได้เช่นกัน
5. รากกระเจี๊ยบสามารถน�ำมารับประทานได้ แต่จะค่อน
ข้างเหนียวและไม่เป็นที่นิยม

6. แป้งจากเมล็ดแก่เมื่อน�ำมาบดสามารถน�ำมาใช้ท�ำเป็น
ขนมปังหรือท�ำเป็นเต้าหู้ได้
7. ใบตากแห้งน�ำมาป่นเป็นผงใช้โรยอาหารและช่วยชูรสชาติ
อาหารได้รูปกระเจี๊ยบเขียว
8. ฝักที่น�ำมาตากแห้งแล้ว สามารถน�ำมาใช้ท�ำเป็นชา
ไว้ชงดื่มได้
9. เมล็ดกระเจี๊ยบน�ำมาคั่วแล้วบดสามารถน�ำมาใช้แทน
เมล็ดกาแฟได้ หรือน�ำใช้ในการแต่งกลิ่นกาแฟ
10. ใบกระเจี๊ยบน�ำมาใช้เป็นอาหารวัวหรือใช้เลี้ยงวัวได้
11. กากเมล็ดมีโปรตีนมาก เหมาะส�ำหรับใช้เป็นอาหาร
เลี้ยงสัตว์
12. ในประเทศอินเดียมีการใช้เมล็ดกระเจี๊ยบเพื่อไล่ผีเสื้อ
เจาะผ้า
13. ในประเทศอินเดีย โรงงานผลิตน�้ำตาลบางแห่งมีการใช้
เมือกจากต้นน�ำมาใช้ในกระบวนการท�ำให้นำ�้ อ้อยสะอาด
14. เปลือกต้นกระเจี๊ยบ แม้จะไม่เหนียวนักแต่ก็สามารถ
น�ำมาใช้ทอกระสอบ ท�ำเชือก เชือกตกปลา ตาข่ายดักสัตว์
ใช้ถกั ทอเป็นผ้าได้ หรือท�ำเป็นกระดาษ ลังกระดาษก็ได้
15. เมือกจากผลกระเจีย๊ บสามารถน�ำมาใช้เคลือบกระดาษ
ให้มันได้
16. กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดปี จึงเป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญส�ำหรับเกษตรกรไทย เนื่องจาก
ต่างประเทศมีการสั่งซื้อกระเจี๊ยบของไทยปีละหลาย
ล้านบาท โดยมีบริษัทที่ท�ำโครงการปลูกกระเจี๊ยบเขียว
อย่างครบวงจรมาร่วมมือกับเกษตรกรไทยในหลายพืน้ ที่
ช่วยกันปลูกเพื่อส่งออก
17. ส�ำหรับในต่างประเทศมีการน�ำกระเจี๊ยบเขียวไปผลิต
แปรรูปได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
ท�ำเป็นอาหารกระป๋อง อาหารแช่แข็ง หรืออาหารส�ำเร็จรูป
เช่น กระเจีย๊ บเขียวอบแห้ง หรือน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรม
ขนมหวาน รวมไปถึงอุตสาหกรรมเครือ่ งหอม อุตสาหกรรมยา
เช่น ท�ำเป็นยาผงและแคปซูล

ข้อมูล : http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy006.html
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึก
การเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถเขียนกลอนแปดได้

เนื้อหา

1. หลักในการเขียนกลอนแปด
2. แบบฝึกเขียน

ใบความรู้
ตัวอย่างการพิจารณาบทร้อยกรอง ชื่อ “คำ�ร้องขอ” ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
โดย ยุพร แสงทักษิณ การพิจารณาเรื่องวิจารณ์กลอน ช่วยให้ทราบดีว่ากลอนที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
กลอนทีเ่ ขียนไม่ดนี น้ั เป็นอย่างไร อาศัยประสบการณ์การเปรียบเทียบ เราย่อมรูไ้ ด้วา่ กลอนทีเ่ ราอ่าน
เป็นอย่างไร ลองมาดูตัวอย่างการพิจารณากลอนของ ยุพร แสงทักษิณกัน
					คำ�ร้องขอ
				

แล้ววาระสุดท้ายได้มาถึง

			

เขาจับตรึงมันไว้มิให้ดิ้น

			

มัดสองขามาวางที่กลางดิน

			

มันไม่สิ้นเสียงร้องก้องระรัว

			
				

ใช่ผู้ร้ายใจดำ�อำ�มหิต

			

ใช่ผู้คิดก่อกรรมกระทำ�ชั่ว

			

มันอาจโง่อาจเขลาอาจเมามัว

			

ไม่รู้ตัวสติบ้างบางเวลา
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ก็คุณที่มีบ้างพออ้างสิทธิ์

			

ก็ขอแลกกับชีวิตอย่าคิดฆ่า

			

ไร้สิ่งอื่นอ้างอวยช่วยวาจา

			

มีน้ำ�ตาไหลพร่างเพียงอย่างเดียว

		
				

คอถูกเค้นคมมีดค่อยกรีดปาด

			

ตามันเหลือกลานขยาดอย่างหวาดเสียว

			

เนื้อและเลือดริ้วเต้นบิดเป็นเกลียว

			

สุดแรงเรี่ยวทรมานต้านความตาย

			
				
เฝ้าร้องครวญร้องขอจนคอขาด
			

หัวก็ฟาดพื้นพลิกระริกส่าย

			

ส่งเสียงแว่ววิงวอนก่อนจะวาย

			

ต่อน้ำ�ลายหวานลิ้มรอชิมเนี้อ

ค�ำร้องขอ เป็นบทร้อยกรองบทหนึ่งในหนังสือรวมกลอน ค�ำหยาด ของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ฉันทลักษณ์ทใี่ ช้ในบทร้อยกรองนีค่ อื กลอนแปด มีจำ� นวนค�ำและลักษณะสัมผัสครบถ้วนตามกฏเกณฑ์
ทุกประการ
ผูป้ ระพันธ์ได้ตงั้ ชือ่ บทร้อยกรองว่า “ค�ำขอร้อง” ซึง่ ก่อให้เกิดความสงสัยใคร่รวู้ า่ สัตว์ทเี่ ขาจับ
มาตรึงนั้นมีสองขาซึ่งอาจเป็นสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด ห่าน นก ฯลฯ ก็ได้ ผู้ประพันธ์ได้สะท้อนให้ผู้อ่าน
เห็นสภาพทัง้ ก่อนถูกฆ่า และขณะถูกฆ่าแล้วคือก่อนจะถูกฆ่ามันจะส่ง “เสียงร้องก้องระรัว” เพือ่ ขอชีวติ
ในกรณีที่ผู้ฆ่าจะเห็นว่ามันมีความดี (คุณ) อยู่บ้าง ขณะที่คมมีดกรีดคอนั้น มัน “ตาเหลือกลาน”
ด้วยความกลัว รวมทั้งอาการทางกายก็ปรากฏชัดเจน ได้แก่ “เนื้อและเลือดริ้วเต้นบิดเป็นเกลียว”
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แต่ดว้ ยสัญชาติญาณของสัตว์ทกี่ ลัวตายท�ำให้ “เฝ้าร้องครวญร้องขอจนคอขาด” ในทีส่ ดุ “หัวก็ฟาดพืน้
พลิกระริกส่าย” ถึงกระนั้นก็ยัง “ส่งเสียงแว่ววิงวอนก่อนจะวาย” ต่อมาในวรรคสุดท้ายก่อให้เกิด
ความสะเทือนใจยิง่ เพราะทุกขัน้ ตอนแห่งความทุกข์ทรมานอันแสนสาหัสของชีวติ หนึง่ นัน้ เป็นไปเพียง
เพื่อคนที่ “หวานลิ้มรอชิมเนื้อ” ของมันเท่านั้น เห็นได้ชัดเจนว่าน�้ำหนักแห่งความทุกข์และสุขนั้น
ช่างไม่ใกล้เคียงกันเลย
เมื่ออ่านจบแล้วผู้อ่านบางคนอาจคิดว่า เรื่องลักษณะนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่รู้มาจนชาชินแล้ว
เพราะสัตว์ก็ต้องเป็นอาหารมนุษย์ แต่บางคนอาจบอกว่าสะเทือนใจมากเพราะได้เห็นว่าชีวิตของใคร
ก็รักไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ลองเทียบกับตนเองดูว่าถูกกระท�ำในลักษณะเดียวกันบ้างก็ย่อมจะรู้สึก
ในเช่นเดียวกัน ส�ำหรับผู้ประพันธ์นั้นผู้อ่านย่อมเห็นทรรศนะของเขาอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการ
เบียดเบียนกัน แม้ผนู้ นั้ จะเป็นเพียงสัตว์กต็ ามที เหตุทกี่ ล่าวเช่นนี้ เพราะตลอดเรือ่ ง ผูป้ ระพันธ์ได้สะท้อน
ให้ผอู้ า่ นได้เห็นภาพของความรูส้ กึ ทุกข์ทรมานและเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสาหัสของผูถ้ กู เบียดเบียน
ในขณะทีว่ รรคสุด ท้ายจบลงว่าเหตุก ารณ์ทั้งสิ้น ทั้งปวงที่เกิด ขึ้น นั้น เป็น ไปเพื่อ สนองตัณ หาของ
ผูเ้ บียดเบียนเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่เพือ่ เหตุผลอืน่ ใดทีส่ ำ� คัญยิง่ กว่านี้ สารทีผ่ ปู้ ระพันธ์ตอ้ งการส่งมาคือ
การเบียดเบียนกันของสัตว์โลกก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้ถูกเบียดเบียน การตกอยู่ในภาวะจ�ำยอมเช่นนี้
ไม่วา่ สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์กย็ อ่ มมีความรูส้ กึ นึกคิดท�ำนองเดียวกัน มนุษย์ทตี่ กอยูใ่ นภาวะ
ท�ำนองนีก้ ม็ อี ยูใ่ นสังคมปัจจุบนั ไม่นอ้ ยแม้มปี ากพูดได้แต่กป็ ราศจากความหมาย คงตกเป็นเหยือ่ ตัณหา
ของผูท้ เี่ หนือกว่า ต้องยอมให้เสพสุขจากความทุกข์ของตนอย่างน่าสงสาร
จะเห็นได้วา่ เนือ้ หาของบทร้อยกรองนีม้ ลี กั ษณะสร้างสรรค์งดงามทางคิดเพราะมุง่ เสนอแนวคิด
ที่จะให้สัตว์โลกเว้นจากการเบียดเบียนกัน ถ้าเป็นไปได้โลกก็จะเกิดสันติสุข
ศิลปะการประพันธ์ในค�ำร้องขอนับว่าเด่นมาก เห็นได้ตั้งแต่วิธีการเสนอเรื่องที่มีขั้นตอน
ชวนให้ตดิ ตามเหตุการณ์ตอ่ ไปจนจบ หักมุมตอนจบได้อย่างสะเทือนใจ มีเอกภาพทางความคิดชัดเจนมาก
แม้มเี นือ้ เรือ่ งธรรมดา แต่ความสามารถในด้านการประพันธ์ทำ� ให้บทร้อยกรองนีม้ ชี วี ติ ชีวาสร้างอารมณ์
และมโนภาพแก่ผู้อ่านได้ดียิ่ง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเลือกใช้ค�ำที่เสียงและความหมายแสดงความรู้สึก
อารมณ์ กิริยาอาการของสัตว์ที่ถูกเชือดได้อย่างชัดเจน เช่น ค�ำ “ระรัว” นั้นเสียงของค�ำให้ผู้อ่าน
รูส้ กึ ได้ทนั ทีวา่ เป็นเสียงสัน่ ค�ำ “พร่าง” ท�ำให้เห็นภาพว่าน�ำ้ ตาไหลหลัง่ จนดูพร่าไปหมด ค�ำ “กรีดปาด”
ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ถูกของมีคมท�ำให้เสียวสยอง ค�ำ “เหลือกลาน” เห็นภาพของผูท้ ตี่ กอยูใ่ นอารมณ์กลัว
อย่างรุนแรง ค�ำ “พลิกระริกส่าย เห็นภาพทีท่ รุ นทุราย” ค�ำ “แว่ววิงวอน” ท�ำให้รสู้ กึ ภาวะสุดท้ายทีใ่ กล้ตาย
เสียงจึงแผ่วเบาลง เป็นต้น
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ค�ำต่าง ๆ ทีย่ กตัวอย่างมาตัง้ ต้นนี้ จะเห็นว่าสอดคล้องกับเนือ้ หาของเรือ่ งอย่างยิง่ ท�ำให้ผอู้ า่ น
เกิดอารมณ์สะเทือนใจทั้ง ๆ ที่เป็นค�ำง่าย ๆ ไม่มีส�ำนวนเปรียบเทียบที่ต้องตีความ มีการใช้อุปลักษณ์
อยู่แห่งเดียวคือ “เนื้อและสัตว์ริ้วเต้นบิดเป็นเกลียว” ซึ่งไม่ต้องอาศัยการแปลเข้าใจได้ บทร้อยกรองนี้
เด่นที่มีเสียงไพเราะรื่นหู เพราะมีการซ�้ำค�ำและเล่นสัมผัสทั้งสัมผัสพยัญชนะและสระ เช่น
		

		

ใช่ผู้ร้ายใจดำ�อำ�มหิต

			

ใช่ผู้คิดก่อกรรมกระทำ�ชั่ว

			

มันอาจโง่อาจเขลาอาจเมามัว

			

ไม่รู้ตัวสติบ้างบางเวลา

การซ�ำ้ ค�ำ ใช่ (ในทีน่ ี้ หมายถึง ไม่ใช่) และอาจช่วยเน้นย�ำ้ ทัง้ เสียงและความหมายให้หนักแน่น
ขึ้นกว่าจะกล่าวเพียงครั้งเดียว
สัมผัสในมีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสระ คือ
สัมผัสพยัญชนะ ได้แก่ ก่อ – กรรม – กระ อาจ – อาจ – อาจ มัน – เมา – มัว ตัว – สติ
บ้าง - บาง
สัมผัสสระ ได้แก่ ค�ำ – อ�ำ กรรม – ท�ำ เขลา – เมา
สัมผัสนอก ได้แก่ หิด – คิด ชั่ว – มัว – ตัว
กลอนบทนี้มีลีลาหรือท่วงท�ำนองที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขัดแย้งของผู้ประพันธ์ที่มีต่อ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ส่วนในสองบทสุดท้ายของบทร้อยกรองนี้น่าจะสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้
มากที่สุด เพราะได้เห็นภาพของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะทรมานทั้งจิตใจและร่างกายก่อนตาย ทุกวรรค
แสดงพลังของถ้อยค�ำและโวหารอย่างเยี่ยม เช่น
			
		

“คอถูกเค้นคมมีดด้วยกรีดปาด

ตามันเหลือกลานขยาดอย่างหวาดเสียว” เป็นต้น

เมื่ออ่านบทร้อยกรองนี้แล้ว ผู้อ่านจะเห็นบุคลิกภาพของผู้ประพันธ์ว่ามีจิตใจละเอียดอ่อน
และกอปรด้วยมโนธรรมอย่างสูง มีความสามารถสูงในเชิงพรรณนาความรู้สึกนึกคิดออกมาให้ผู้อ่าน
เกิดอารมณ์ และมโนภาพร่วมกับผูป้ ระพันธ์ ทีส่ ำ� คัญยิง่ คือ ผูอ้ า่ นจะได้แง่คดิ อะไรจากบทร้อยกรองนีบ้ า้ ง
ไม่มากก็น้อยและแง่คิดนั้น ๆ น่าจะน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ กล่าวได้ว่าบทร้อยกรอง “ค�ำร้องขอ”
มีคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาและด้านวรรณศิลป์อย่างยิ่งเรื่องหนึ่ง
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิญญามหาสารคาม :
ความยากไร้ทางวิชาชีพ

ทันที สิน
้ ค�ำประกาศปฏิญญามหาสารคามบรรดาก้อนอิฐต่างระดมใส่อย่างไม่หยุดยัง
้
กระทั่งวิชาชีพเดียวกันต่างประเคน หมัด เท้า เข่าศอก เข้าใส่ในฐานการกระท�ำดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความเสือ
่ มเสียจรรยาบรรณจนท�ำให้วช
ิ าชีพเสือ
่ มถอย ส่งผลให้เกิดการแย่งชิง
พื้นที่ข่าวเพื่อลด กลบกระแสทางสังคมโดยให้เหตุผลว่า การกระท�ำดังกล่าวเป็นเพียง
คนกลุม
่ หนึง
่ เท่านัน
้ เอง มิใช่เป็นความต้องการของคนกลุม
่ ใหญ่ซง
ึ่ ยังมีและใช้ชวี ต
ิ อย่างปกติ
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สิ้นเดือนกันยายนเป็นช่วงเกษียณอายุราชการ
โดยเฉพาะวิชาชีพครูซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูตา่ งพากันเข้าสูก่ ระบวนการประนีประนอมหนีส้ นิ
เมือ่ เงินเดือนซึง่ เป็นรายได้ประจ�ำถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนหนี้สินยังคงอยู่มิได้พร่องไปกว่าเดิมจ�ำเป็นต้องเข้าสู่
เงื่อนไข หรือบางคนเปลี่ยนสภาพเป็นคนจนรุ่นใหม่
เรื่องราวเหล่านี้มิอาจใช้สายตาเพียงฉายแสงไฟ
วูบหนึง่ ต่อการอธิบายปรากฏการณ์เป็นอยูใ่ ห้เข้าใจในสถานะ
ทางวิชาชีพอย่างครบถ้วน ยิ่งตัวเลขของเงินเดือนที่สูงขึ้น
ยิ่งสร้างความคลางแคลงใจให้กับคนทั่วไปบางครั้งเลยเถิด
ด้วยความหมิ่นแคลนวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงความไม่รู้จัก
การใช้ชวี ติ ฟุม่ เฟือยสุลยุ่ สุรา่ ย ขาดการวางแผนด้านการเงิน
จะสอนคนได้อย่างไร สังคมจะวางใจให้สอนบุตรหลาน
ได้อย่างไร เมื่อเป็นบุคคลล้มเหลว
สถานการณ์ยงิ่ รุมเร้ามากขึน้ ถึงการวางกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ออกมาเพือ่ จ�ำกัดวงในการกูย้ มื กระทัง่ เลยเถิดผูกพ่วง
ความรับผิดชอบในแต่ระดับชัน้ การบังคับบัญชาจะต้องดูแล
สถานะมิให้เกิดความบกพร่อง จ�ำกัดกรอบด้วยวางกฎเกณฑ์
ให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ยากขึ้น การบีบรัดในสถานการณ์
สิ้น ไร้ไม้ตอกยิ่งทิ่มแทงให้สภาพแร้นแค้นขยายวงเพิ่มขึ้น
ด้วยคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้
การเกิดของปฏิญญามหาสารคามจึงเป็นปรากฏการณ์
ทีท่ มิ่ แทงสถานะทางวิชาชีพภายใต้ปรากฏการณ์นฉี้ ายภาพ
ชัดเจนในมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างของเงินเดือนทีไ่ ม่สามารถสนองตอบ
ต่อการใช้ชีวิตที่สมดุลอย่างเป็นจริงในช่วงวัยเนื่องจาก
มีลักษณะมีฐานเล็กและค่อย ๆ ใหญ่ขึ้น ลักษณะดังกล่าว
ไม่สนองตอบต่อภาระผูกพันของชีวติ และครอบครัว คิดง่าย ๆ
คนวัยหนุม่ สาวเมือ่ มีครอบครัวสร้างฐานะ ภาระเลีย้ งดูสมาชิก
อุม้ ชูอปุ ถัมภ์บพุ การีลว้ นเป็นช่วงวัยทีม่ สี ภาวะฐานเงินเดือน
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ที่เล็ก เมื่อไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย การกู้เงินจากสถาบัน
การเงินต่าง ๆ หรือรอบข้างยิง่ มากขึน้ เมือ่ อายุมากเงินเดือน
มากขึน้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ ป็นภาระย่อมลดลงคงเหลือแต่การใช้หนี้
และดอกเบี้ยที่พอกพูนขึ้นในชีวิต ดังนั้นแทนที่จะใช้ชีวิต
อย่างสงบสุขกลับเพิม่ ความยากล�ำบาก ล้วนเกิดจากโครงสร้าง
แบบนี้ ซึ่งถ้าหากกลับด้านโดยมีฐานเงินเดือนใหญ่ก็จะเกิด
ความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกที่สามารถเลี้ยงดู
บุคคลในครอบครัวได้และไม่ได้ดนิ้ รนหารายได้อนื่ ๆ มาเสริม
จนละเลยงานประจ�ำ สามารถพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ได้โดยมิต้องกังวลในด้านความเป็นอยู่ และฐานเงินเดือน
ค่อย ๆ เล็กลงแต่มคี วามมัน่ คงในบัน้ ปลายของชีวติ ซึง่ ในวิธคี ดิ
ทั้งสองแบบนี้ตลอดช่วงวัยของชีวิตแทบจะใช้เม็ดเงิน
ที่ไม่แตกต่างกันแต่คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตแตกต่าง
กันโดยสิ้นเชิง
2. สถานะทางวิชาชีพ “ครูคือผู้สร้าง” “ครูคือผู้ให้”
ควบคูม่ าตลอด เป็นวิชาชีพทีม่ คี วามแตกต่างไปจากวิชาชีพ
อืน่ ๆ แต่รายได้จากเงินเดือนประจ�ำมิได้แตกต่าง ในเชิงพืน้ ที่
วิชาชีพครูกระจายครอบคลุมอยูท่ กุ พืน้ ที่ ต้องเดินทางตลอด
ในแต่ละวันของการท�ำงาน และในพืน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ทีช่ นบทไทย
ยังเต็มไปด้วยความขาดแคลนทีจ่ ะมาเติมเต็มทางการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อาคาร
สถานที่ อุปกรณ์ทันสมัย มีไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
ให้เท่าเทียมหรือมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำต้องใช้พลังของ
ชุมชนชายขอบ กลุ่มวิชาชีพครูด้วยกันในการสนับสนุน
หนุนช่วยซึง่ กันและกัน จนสามารถพัฒนาได้และยกระดับขึน้ มา
ด้วยความเสียสละ แม้กระทัง่ อุปกรณ์เทคโนโลยีทางวิชาชีพ
ต้องเป็นของใช้ส่วนตัวท�ำงานให้กับนักเรียนตลอดชีวิต
ของการเป็นครูในระบบราชการ หรือกระทัง่ การเสริมการสอน
ในวันหยุดราชการยังคงกระท�ำอยูต่ ลอดโดยไม่หวังผลตอบแทน
ที่เป็นเม็ดเงิน

“

สถานะทางวิชาชีพ

“ครูคือผู้สร้าง”
“ครูคือผู้ให้”

3. การกระจายงบประมาณสนับสนุนในโครงการ
ตามนโยบาย ไม่มี และเม็ดเงินที่กระจายมาสู่โรงเรียน
มีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพได้ ไม่วา่ จะเป็น
โครงการตามนโยบายหรือโครงการทีม่ ลี กั ษณะของการตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กระทรวงอืน่ ๆ ล้วนสร้างภาระเบียดบัง
การจัดการเรียนการสอนและภาระทางค่าใช้จ่าย เวลา
แทบทั้งสิ้น จนบรรดาวิชาชีพครูและบุคคลทั่วไปต่างคิดว่า
เป็นงานประจ�ำทีต่ อ้ งท�ำ ต้องแข่งขัน และประกวด อย่างเช่น
การแข่งขันกีฬาด้วยหน้าทีข่ องครูผสู้ อนสุขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับผิดชอบในการเรียนการสอนในชั่วโมงของตนเอง
ตามก�ำหนดในตารางสอนของโรงเรียน แต่การจัดกิจกรรม
การแข่งขันเพือ่ เสริมทักษะด้านพลศึกษาประเภทกีฬา กรีฑา
ล้วนเป็น งานนอกเหนือ จากหน้าที่ยิ่งถล�ำลึก ท�ำทีม กีฬ า
ชนิดต่าง ๆ ยิง่ ท�ำให้เพิม่ ภาระค่าใช้จา่ ยอย่างทวีคณ
ู ซึง่ ส่วนใหญ่
ล้วนต้องควักกระเป๋าตนเองจึงสามารถยืนระยะอยู่ได้
โดยหน่วยงานรับผิดชอบด้านนี้แทบไม่มีเงินสนับสนุนเลย
ในการสร้างพื้นฐานนักกีฬาในแต่ละประเภท โดยเมื่อได้ตัว
นักกีฬาที่เก่งมีความสามารถจึงพอที่จะได้รับสวัสดิการบ้าง
แต่กว่าจะเติบโตขึน้ มาแข็งแกร่งได้ภาระทัง้ หมดย่อมเป็นทีค่ รู
โรงเรียน หรืออย่างการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน
ในแต่ละปี มีการแข่งขันประกวดตัง้ แต่ระดับเครือข่าย เขตพืน้ ที่
การศึกษา ภาคและระดับประเทศ ในแต่ละกิจกรรมที่เป็น
กิจกรรมศิลปะ การงานพืน้ ฐานอาชีพ ล้วนต้องใช้งบประมาณมหาศาล
ในการฝึกซ้อม อุปกรณ์ฝกึ ซ้อม อย่างเช่น การแกะสลักผลไม้
ภาพดินน�้ำมัน ฯลฯ ต้องลงทุนมหาศาล หากได้รับชัยชนะ
ก้าวไปสูร่ ะดับชาติยงิ่ ต้องคิดหนัก นอกจากจะเป็นภาระของ
ผู้ฝึกซ้อมแล้วต้องใช้พลังครูทั้งโรงเรียนในการช่วยเหลือ
ค่าใช้จา่ ยและรวมทัง้ ค่าเดินทางในการน�ำนักเรียนไปแข่งขัน
ประกวด

วิทยาจารย์ 39

“

“

เมื่อท�ำงานจริง ๆ
ส่วนมากลงเอย
ด้วยนกกินหนอนแทบทั้งสิ้น

“

จะเห็นได้ชัดเจนว่า การผลิตนโยบายโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ นอกจากไม่เอื้อต่อการหนุนช่วยทางวิชาชีพให้มั่นคง
ยั่งยืนทางวิชาชีพแล้วมักดึงรายได้ซึ่งเป็นเม็ดเงินที่ควรสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้ชีวิตดีขึ้นกลับถดถอยลงเป็นสร้างภาระ
ในการมีหนีส้ นิ ให้กบั ทางวิชาชีพ ด้วยนโยบายทีต่ อ้ งสนองตอบในทุกระดับชัน้ ยิง่ วิชาชีพครู โรงเรียน อยูใ่ นสภาวะของปลายน�ำ้
ย่อมถูกปิดกั้น ตัดช่วง ให้ได้รับการสนับสนุนเล็กน้อยจนไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย
จนมีค�ำกล่าวของผู้บริหารระดับสูงของเขตพื้นที่การศึกษาว่า “ในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารจะมีสายตาดั่งนก
ซึง่ สามารถมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ได้ แต่จะต้องมีหนอนในระดับพืน้ ทีใ่ นการท�ำงานจึงสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
แต่บังเอิญว่า ในเส้นทางวิชาชีพ “เมื่อท�ำงานจริง ๆ ส่วนมากลงเอยด้วยนกกินหนอนแทบทั้งสิ้น”
ด้วยผลิตผลทางวิชาชีพและสถานะความเป็นอยู่จึงไม่แปลกใจเลยว่า สุดท้ายจึงได้ก่อเกิดปฏิญญามหาสารคาม
น�ำไปสู่การเผยโฉมสถานะทางวิชาชีพที่สังคมต่างมองในด้านลบเป็นทัศนะของการส�ำนึกดีทางวิชาชีพ แต่สภาวะดังกล่าว
ได้บง่ บอกถึงความเป็นจริง มีอยูจ่ ริงในอีกด้านทีไ่ ม่วา่ จะเป็นการก้าวพลาดของวิถชี วี ติ ตนเอง หรือการถูกกระท�ำโดยโครงสร้าง
สถานะทางวิชาชีพล้วนเป็นทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาให้มปี รากฏการณ์อย่างนีเ้ กิดขึน้ ในสังคม หากช่วยดูแลตนเอง ดูแลเยียวยา เข้าใจ
ในวิถีความเป็นอยู่ กระจายอ�ำนาจ กระจายงบประมาณและลดภาระการแข่งขัน การประกวด ประเมิน ลดการใช้ครูที่มิใช่
การจัดการเรียนการสอน ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดจนเป็นภาพขยายใหญ่โตขึ้นอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต
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รู้ทันโรค
กองบรรณาธิการ

โรคที่พบบ่อย

ช่วงฤดูหนาว
ในประเทศไทย

ฤดูหนาวถึงแม้จะเป็นฤดูที่หลาย ๆ คนชอบแต่ก็เป็นฤดูที่อาจน�ำความเจ็บป่วย
บางอย่างมาให้กบ
ั คนเราหลายอย่างโดยเฉพาะ ถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดี ถึงแม้ประเทศไทย
อากาศจะไม่หนาวเท่ากับหลาย ๆ ประเทศ แต่อุณหภูมิในฤดูหนาวบางปี และในบางพื้นที่
ก็สามารถท�ำให้เราเจ็บป่วยได้ ตัวอย่างโรคที่มาพร้อมฤดูหนาว ได้แก่
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โรคไข้หวัด
ในโลกเรามีเชื้อไวรัสหวัดเป็นร้อยชนิดซึ่งเราสามารถติดต่อได้จากการสูดอากาศที่มีเชื้อโรคนี้ปนอยู่
อาการประกอบด้วยไอ จาม คัดจมูกน�้ำมูกไหล ระคายคอ มีไข้ โดยทั่วไปจะหายไปภายใน 1 สัปดาห์ โรคนี้จะหาย
ได้เองโดยธรรมชาติไม่มีภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาตอนที่ไม่สบาย ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยง
การออกก�ำลังหรือท�ำกิจกรรมบางอย่างทีไ่ ม่จำ� เป็น ดืม่ น�ำ้ มาก ๆ โดยเฉพาะน�ำ้ ผลไม้ รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล
ยาลดน�้ำมูกและยาแก้ไอ อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาเหล่านี้ไม่ได้ลดจ�ำนวนวันของอาการไม่สบายลง
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดใหญ่เป็นประจ�ำในช่วงฤดูหนาว เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza
Virus) ซึ่งมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดเอ บี และซี เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดซีนั้นพบน้อยในวงแคบและไม่รุนแรง
ส่วนชนิดบีพบเฉพาะในคน ไม่ค่อยท�ำให้เกิดอาการรุนแรง แต่ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอนั้นพบได้ในคนและ
สัตว์นานาชนิดสามารถก่อโรคได้รนุ แรง และเป็นปัญหาของโลกเกือบทุกปี เพราะแพร่ระบาดในหลายพืน้ ที่ เชือ้ เข้าสู่
ร่างกายทางทางเดินหายใจ ซึ่งเชื้อโรคจะมาจากน�้ำมูก น�้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย เมื่อมีการไอ จาม ท�ำให้
เชือ้ แพร่กระจายในอากาศ แล้วเราสูดเข้าไปในทางเดินหายใจและท�ำให้เกิดโรคภายใน 1 - 3 วัน นอกจากนัน้ อาจติดต่อ
โดยการที่เราไปจับสิ่งของที่ปนเปื้อนน�้ำมูก น�้ำลายของผู้ป่วย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได แก้วน�้ำ โทรศัพท์ เป็นต้น
แล้วเรามาจับบริเวณใบหน้าเรา ท�ำให้เชื้อเข้าไปในร่างกายทางจมูกได้
โดยส่วนใหญ่โรคนี้ไม่ได้อันตรายร้ายแรงอันใดกับคนทั่ว ๆ ไป แต่ในผู้ป่วยบางกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่มี
โรคประจ�ำตัวเรือ้ รัง เช่น หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจวาย เบาหวาน โรคไตวาย ผูป้ ว่ ยภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง เป็นต้น
อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนได้มาก เช่น เกิดปอดอักเสบติดเชื้อ ทั้งจากไวรัส ไข้หวัดใหญ่เองหรือจากการติดเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซ้อนตามมา ในประเทศไทยเองก็มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ปีละ 20,000 - 50,000 รายทุกปี แต่อัตรา
การเสียชีวิตไม่ถึง 10 รายต่อปี โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตมักเป็นผู้ป่วยสูงอายุ
อาการของไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมือ่ ยตามกล้ามเนือ้ ซึง่ มักมีอาการมากในช่วง 3 - 4 วันแรก
หลังจากนัน้ อาจมี เจ็บคอ ไอแห้ง ๆ คัดจมูกน�ำ้ มูกไหล โดยทัว่ ไปมีอาการอยูป่ ระมาณ 7 - 10 วัน ผูส้ งู อายุอาจมีอาการ
ไม่ชดั เจน (Atypical Presentations) ได้บอ่ ย บางครัง้ อาจมีไข้ อ่อนเพลีย ซึม สับสนหรือการช่วยเหลือตนเองได้ลดลง
การรักษาเมือ่ มีอาการไม่สบายแล้วก็เหมือนกับการรักษาไข้หวัดดังกล่าวแล้ว ในเด็กควรหลีกเลีย่ งการรับประทาน
ยาแอสไพรินลดไข้ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดกลุ่มอาการไรย์ ( Rye Syndrome) ได้ ส�ำหรับยากดการเพิ่มจ�ำนวนของ
ไวรัส ได้แก่ Amantadine, Rimantadine และ Neuraminidase Inhibitors (oseltamivir และ zanamivir) นั้น
มักไม่ต้องใช้และไม่ค่อยมีในโรงพยาบาลทั่วไป อาจท�ำให้เกิดผลข้างเคียงได้ และปัจจุบันไวรัสมีการดื้อยามากขึ้น
ส่วนใหญ่ใช้ในรายที่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง
อาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดเรื้อรังก�ำเริบ
ผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคปอดเรื้อรังบางรายอาจมีอาการก�ำเริบหอบเหนื่อยมากขึ้นในฤดูหนาวได้
โดยเฉพาะหากติดเชือ้ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่รว่ มด้วย ดังนัน้ ในช่วงฤดูหนาวจึงต้องดูแลสุขภาพให้ดี เพือ่ ไม่ให้ตดิ ไข้หวัด
และไข้หวัดใหญ่ได้ มียาแก้หอบติดตัวและติดตามการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดว้ ย
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โรคภูมิแพ้
ช่วงฤดูหนาวคนทีม่ โี รคภูมแิ พ้อากาศอยูเ่ ดิมอาจมีอาการ
มากขึ้นได้ โดยเฉพาะช่วงอากาศเปลี่ยนใหม่ ๆ หรือบางคนที่แพ้
ตัวไรในฝุน่ ซึง่ อยูต่ ามทีน่ อน แพ้ควันบุหรี่ แพ้ขนสัตว์ ในช่วงฤดูหนาว
อาจมีอาการมากขึน้ เนือ่ งจากเรามีโอกาสอยูใ่ นบ้านมากขึน้ ร่วมกับ
คนที่สูบบุหรี่ และสัตว์เลี้ยง ซึ่งก็มักอยู่ในบ้านในช่วงฤดูหนาว
ท�ำให้คนทีเ่ ป็นโรคภูมแิ พ้อยูเ่ ดิมมีโอกาสได้รบั การกระตุน้ จากสิง่ ทีแ่ พ้
มากขึน้ โดยอาจมีอาการคันจมูก คันตา จามมีนำ�้ มูกใส ๆ คัดจมูก
อยูต่ ลอดได้ ผูป้ ว่ ยบางรายมีผนื่ นูนคันเวลาอากาศเย็น (Cold - Induced
Urticaria) โดยมักมีอาการในช่วงทีม่ อี ากาศเปลีย่ น อาจมีตม่ ุ นูนคันขึน้
ในบริ เ วณที่ ถูก อากาศเย็ น ได้ ในช่ ว งนี้ ค วรดู แ ลสุ ข ภาพให้ ดี
หลีกเลีย่ งอากาศทีห่ นาวจัด สวมใส่เครือ่ งนุง่ ห่มทีอ่ บอุน่ บางราย
ถ้ามีอาการมากอาจต้องรับประทานยาแก้แพ้อากาศเพือ่ ลดอาการลง

จะเห็นได้วา่ ในฤดูหนาวนัน
้
อาจท�ำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ได้หลายอย่าง การดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรงและการหลีกเลีย
่ งจาก
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เชือ
้ โรคหรือตัวกระตุน
้ โรคภูมแิ พ้
ดังกล่าวแล้ว เป็นสิ่งที่สามารถ
ลดโอกาสความเจ็บป่วยลงได้

อุณหภูมใิ นร่างกายตำ�่ เกินไป (Hypothermia)
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่อาจเกิดปัญหาอุณหภูมิ
ในร่างกายต�ำ่ เกินไป (Hypothermia) ขึน้ ได้งา่ ยโดยเฉพาะในบางราย
ที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ในบางพื้นที่ของประเทศที่มีอากาศ
หนาวมาก โดยเฉพาะถ้าต�ำ่ กว่า 15 - 18 องศาเซลเซียส อาจท�ำให้เกิด
ภาวะนี้ได้ การดูแลป้องกันคือ การพยายามรักษาความอบอุ่น
ของร่างกายสม�ำ่ เสมอ รับประทานอาหารครบถ้วน และพยายาม
หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศหนาวจัด
ผิวหนังแห้ง ลอกและคัน
ในช่วงอากาศหนาว ความชืน้ ในอากาศมักลดลง ความชืน้
ทีผ่ วิ หนังของเราก็จะลดลงไปด้วย อาจท�ำให้ผวิ แห้ง คันและลอกได้
ซึง่ มักก่อให้เกิดปัญหากับคนทีผ่ วิ แห้งหรือผูส้ งู อายุทมี่ ตี อ่ มไขมัน
ท�ำงานลดลง และความชืน้ ของชัน้ ผิวหนังน้อยอยูแ่ ล้ว การป้องกัน
และแก้ไข คือ การใช้สบูอ่ อ่ น ๆ ไม่ขดั ผิวมาก ไม่ควรแช่นำ�้ อุน่ นาน ๆ
อาจอาบน�ำ้ ลดลงเป็นวันละครัง้ และทาครีมหรือ น�ำ้ มันทาผิวหลัง
อาบน�้ำขณะที่ผิวยังหมาด ๆ อยู่
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ครูเล่าเรื่อง
อาตมัน

“เวลา”

...ไม่เคยผ่านไป
ตอนที่ 1
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“กินติม...บูบู จะกินติม”
เสียงลูกชายตัวอ้วนกลมร้องขึน้ นิว้ กลมป้อมชีอ้ อกไปนอกกระจกรถ ผมหันไปมองภรรยาทีน่ งั่ อยูบ่ นเบาะ
ด้านข้าง พินน์ยิ้มให้ผมแล้วบ่นแกมเอ็นดูว่า
“วันนี้ไม่ยักหลับ ต้องแวะจนได้”
ผมจอดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย ขณะรอภรรยาพาลูกชายเข้าไปซื้อไอศกรีม ผมเห็นแม่
เดินออกมาจากร้านที่รับพิมพ์งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตรายชั่วโมง ก�ำลังจะเดินเข้าไปในซอย ผมก็เลย
รีบเปิดประตูแล้วลงจากรถไปเรียกแม่
“บูบูอยู่ไหนล่ะ” ผู้เป็นย่าถาม เมื่อมาถึงรถแล้วไม่เห็นหลานชาย
ผมโบ้ยหน้าเข้าไปร้านสะดวกซื้อ
“เข้าไปซื้อไอติมกับแม่ เขาร้องจะกินไอติมให้ได้ แม่มาท�ำอะไรครับ” ผมถาม พลางมองไปที่ร้าน
ประเสริฐ นึกไม่ออกว่าแม่จะเข้าไปท�ำอะไรที่ร้านคอมพิวเตอร์
“แม่ไปส่งอีเมล์ให้เพื่อนน่ะ ให้ทางที่ร้านเค้าส่งให้ รอภูมิส่งให้กลัวจะช้าไป”
“อีเมล…?” ผมอมยิ้มกับค�ำตอบของแม่ ไม่ยักรู้ว่าเดี๋ยวนี้แม่เราก็ทันสมัยไฮเทคกับเขาเหมือนกัน
“จ้ะ คราวก่อนส่งทางไปทางไปรษณีย์ กว่าเค้าจะได้รับหลายวัน เค้าเลยให้ส่งอีเมลแทนน่ะจ้ะ”
แม่ตอบพร้อมกับหันไปยิ้มให้บูบูที่วิ่งมาถึงรถพอดี พินน์ส่งลูกให้ผู้เป็นย่าก่อนจะเปิดประตูขึ้นมานั่ง
ด้านหน้า แม่ผมอุ้มหลานขึ้นนั่งตักแล้วหอมฟอดใหญ่ ในขณะที่เจ้าตัวยังคงสาละวนอยู่กับไอศกรีมในมือ
เอาไว้

“กินดี ๆ ลูก ระวังหกรดเสื้อ” แม่ผมบอกหลาน แล้วหันซ้ายหันขวาหากระดาษทิชชูมาเตรียมพร้อม

ภาพความสุขของครอบครัวที่เห็นจนชินตาเช่นนี้ ถูกเติมเต็มขึ้นหลังจากที่แม่ของผมเกษียณอายุ
ราชการจากอาชีพครูปีนี้เอง ท�ำให้พ่อซึ่งก็เป็นครูเช่นกันและเกษียณก่อนหน้าหลายปี ไม่ต้องทนเหงาอยู่บ้าน
คนเดียวอีกต่อไป
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ก่อนหน้านีพ้ อ่ มักบ่นเสมอว่า “เบือ่ ต้องหาอะไรท�ำ” แล้วก็ชอบออกจากบ้านไป โดยบางทีคนในบ้าน
ก็ไม่รู้อารมณ์พ่อ ว่าจะออกไปไหน ไปท�ำอะไรกับใคร ผมพยายามบอกให้พ่อพกโทรศัพท์มือถือ แต่บ่อยครั้ง
ที่โทร ฯ แล้วติดต่อไม่ได้ เพราะพ่อลืมชาร์จแบต ฯ บ้าง บางครั้งก็ลืมเอาไป
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต เมื่อพ่อกลับบ้านผิดเวลา 2 ทุ่มแล้วแต่พ่อยังไม่กลับ
ทั้งที่ไม่เคยกลับเกิน 6 โมงเย็น นอกจากจะมีธุระจริง ๆ โทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้ จนทุกคนในบ้าน
กระวนกระวาย แม่พยายามติดต่อเพือ่ น ๆ และทุกคนทีน่ า่ จะรูว้ า่ พ่อไปไหนจนเหนือ่ ยใจ ส่วนผมขับรถตระเวน
ไปทุกที่ที่คิดว่าพ่อจะไป รวมทั้งโรงพยาบาล และสถานีต�ำรวจอย่างใจคอไม่ดี
จนกระทัง่ เกือบ 3 ทุม่ แม่ถงึ ได้โทร ฯ มาบอกว่าพ่อกลับบ้านแล้ว รถของพ่อไปเสียอยูแ่ ถวบ้านลูกศิษย์
แต่กไ็ ด้ลกู ศิษย์เป็นธุระจัดการซ่อมรถจนเสร็จ พ่อเองมัวแต่คยุ กับลูกศิษย์เพลินเลยลืมนึกว่าคนทีบ่ า้ นจะเป็นห่วง
จนเกิดโกลาหลขนาดนี้
ด้วยความทีม่ พี อ่ แม่เป็นครู ผมชินเสียแล้วกับการทีไ่ ปไหน ๆ แล้วมักจะมีคนแปลกหน้าเดินยิม้ มาแต่ไกล
ก่อนจะรีบกรากเข้ามาไหว้เข้ามากอดพ่อแม่ดว้ ยความดีใจ จากนัน้ ก็จะตามด้วยการไล่ล�ำดับปีการศึกษาของ
ลูกศิษย์คนนั้น ต่อด้วยสารทุกข์สุขดิบ ชีวิตการงาน ทุกครั้งที่ได้เจอลูกศิษย์ผมมีความรู้สึกว่าทั้งพ่อและแม่
จะมีความสุขประหนึ่งว่าเพิ่งได้พบเจอคนดังที่ตัวเองชื่นชอบอย่างนั้น
พ่อกับแม่ผมเป็นครูประเภทที่จ�ำชื่อและจ�ำหน้าลูกศิษย์ได้แม่นเกือบทุกคน แถมจ�ำลึกซึ้งไปอีกด้วย
ว่าเพื่อนร่วมห้องมีใครบ้าง และมีบ่อยครั้งที่ไม่พ่อก็แม่จะพูดขึ้นว่า “เอ...ฉันว่านั่นมันลูกศิษย์ฉันแน่ ๆ เลย”
และเมื่อนึกทบทวนชื่อได้ก็จะรีบเข้าไปทักทาย ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าพ่อกับแม่ท�ำได้อย่างไร หากนับตั้งแต่ปี
การศึกษาแรกทีเ่ ข้าสอนจนถึงเกษียณอายุกป็ าเข้าไปเกือบสีส่ บิ ปี ถ้าคิดว่าปีหนึง่ ๆ ต้องสอนเด็กราวร้อยกว่าคน
พ่อกับแม่ก็ต้องมีลูกศิษย์ตั้งสี่ห้าพันคน โอ...ผมว่ามันมากเกินกว่าจะจ�ำได้หมดนะ
ทุกวันนี้ถึงแม่ผมจะเกษียณด้วยการเออร์ลี่ รีไทร์ แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาโทร ฯ มาคุยด้วยบ่อย ๆ
บางครัง้ ก็โทร ฯ มาปรึกษาปัญหาชีวติ การงาน ดูเหมือนว่าถึงจะเป็นข้าราชการบ�ำนาญ แต่ในชีวติ จริงแม่ไม่เคยเลิก
เป็นครูเลย
ตอนแรกผมเป็นห่วงพ่อ แต่มาถึงตอนนี้หลังจากเกษียณมาอยู่บ้านเฉย ๆ ได้ 3 เดือนกว่า ผมก็ชัก
จะเริม่ เป็นห่วงแม่แทน เพราะพ่อหันมาเลีย้ งปลา ดูแลต้นไม้ และรับมือกับหลานชายจอมซน ไม่คอ่ ยออกจากบ้าน
ไปไหน แต่แม่ซึ่งเคยออกจากบ้านไปสอนหนังสือ กลับต้องมาอยู่กับบ้านเฉย ๆ ผมก็เลยอดห่วงไม่ได้ว่าแม่
จะเหงาหรือเปล่า

46 วิทยาจารย์

“ใครกดกริ่งน่ะ พินน์” ผมถาม เมื่อเห็นภรรยาเดินกลับเข้ามาในบ้าน
“ไปรษณีย์ค่ะ เอกสารของแม่ มีจดหมายมาถึงแม่ เกือบทุกอาทิตย์เลย ใครส่งอะไรมาน้า” พินน์พูด
พร้อมกับวางซองเอกสารสีน�้ำตาลลงบนโต๊ะ
“จดหมายแม่ใช่มั๊ย” เสียงแม่ดังขึ้น ขณะถอดผ้ากันเปื้อนที่คาดอยู่ รีบหยิบแว่นตามาสวม ก่อนจะ
เปิดซองเอกสารสีน�้ำตาลนั้นดู ผมอดแปลกใจไม่ได้ในท่าทีกระตือรือร้นของแม่
“มีอะไรน่าตื่นเต้นเหรอแม่”
“จดหมายข่าวจ้ะ เพื่อนส่งมาให้ ไม่รู้เรื่องของแม่จะได้ลงฉบับนี้รึเปล่า” พูดพลางรีบเปิดเอกสาร
ที่ดูคล้ายเหมือนเป็นวารสาร หรือนิตยสารเล่มย่อม ๆ ขึ้นดูหน้าปก พร้อมกับอมยิ้มน้อย ๆ ค่อย ๆ พลิกหน้า
ต่อ ๆ มา และกวาดตาดูอย่างรวดเร็ว
“ได้ลงแล้ว”
พูดจบแม่ก็หันหลังกลับ เดินไปที่มุมโปรดหลังบ้านซึ่งแม่มักจะยึดเป็นอาณาจักรย่อย ๆ ของแม่
มุมนั่งเล่นนี้เกิดจากฝีมืออันประณีตของครูช่างคนเดิมพ่อของผมเอง ที่อยากให้มุมนั่งเล่นพักผ่อนหรือ
อ่านหนังสือของสมาชิกในบ้าน
พ่อท�ำน�้ำตกจ�ำลอง และขุดบ่อเลี้ยงปลาคราฟหลากสีให้ว่ายวนไปมาดูเพลินตา ส่วนแม่ตอนนั้น
ยังไปสอนหนังสืออยู่ ก็จะใช้เวลาในช่วงวันหยุดไปเลือกเฟ้นซื้อพันธุ์ไม้ไทยที่ชื่นชอบมาบรรจงปลูกมากมาย
ทั้งพุดซ้อน พุทธชาด ราตรี ซ่อนกลิ่น ช�ำมะนาด มะลิ กุหลาบ และอีกมากมาย
มุมหลังบ้านนี้เป็นมุมที่มุกคนในบ้านต่างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาใช้ประโยชน์ เริ่มจากเช้ามืด
ของทุกวันเป็นเวลาของพ่อในการออกก�ำลังกายเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกทั้งอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์
สายๆ ของวันหยุด แม่ณีในวัยก่อนเกษียณมักใช้เป็นมุมเตรียมการสอน เขียนผลงานวิชาการ
แม้ปัจจุบันชีวิตหลังเกษียณก็ใช้เวลาไม่ต�่ำกว่า 4 - 5 ชั่วโมงต่อวันอยู่ที่นี่
ช่วงเย็นเป็นเวลาที่เค้าใช้ทบทวนต�ำรา ท�ำการบ้าน จนปัจจุบันเรียนจบ ท�ำงานแล้วก็ยังแอบหลบมุม
มานั่งคิดอะไรเพลิน ๆ อยู่บ่อย ๆ
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แม่หายไปอยูต่ รงมุมหลังบ้านเสียนาน ผมก็เลยเดินเลียบ ๆ เคียง ๆ ไปดู เห็นแม่นงั่ อยูบ่ นม้านัง่ ก�ำลัง
เปิดอัลบั้มรูปและใกล้กันนั้นยังมีอัลบั้มอีกจ�ำนวนหนึ่งกล่อง และซองเอกสารอีกสองสามซองวางอยู่
ผมยิ้มให้แม่ แล้วตามไปนั่งลงข้าง ๆ หยิบรูปถ่ายขนาดโปสการ์ดขาวด�ำที่วางอยู่ขึ้นมาดู ชายหญิง
ในภาพจากแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ทรงผมน่าจะย้อนไปในอดีตไม่ต�่ำกว่า 30 - 40 ปี ผมกวาดตามองบุคคล
ในภาพทีละคน จนสะดุดตากับหญิงสาวร่างอ้อนแอ้นคนหนึง่ ไว้ผมบ๊อบหน้าม้า หน้าตาเก๋ไก๋ กับเครือ่ งแต่งกาย
ที่โดดเด่นสะดุดตากว่าใครในภาพ
“นี่แม่ใช่ไหมครับ...” ผมเอียงตัวเข้าไปหาแม่ แล้วชี้ให้ดูผู้หญิงในรูป
รอยยิ้มฉาบบนใบหน้าของแม่ ที่มองภาพนั้นนิ่ง นาน ก่อนพยักหน้าน้อย ๆ
“ถ้าจ�ำไม่ผดิ เป็นงานสัปดาห์ภาษาอังกฤษตอนเรียนอยูฝ่ กึ หัดครูปี 1 แม่เป็นตัวแทนของห้อง แต่งชุด
จิงเกิลเบลน่ะลูก”
ให้ฟัง

แล้วผมก็แทบจะเห็นภาพบรรยากาศวันนัน้ ปรากฏอยูต่ รงหน้าเมือ่ แม่ร�ำลึกถึงความหลังอันน่าประทับใจ

เสียงเพลงบรรเลงดังแว่ว สลับกับบทสนทนาภาษาอังกฤษของพิธีกรหญิงชายบนเวที บรรยากาศ
ในโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์วนั นีค้ กึ คักเป็นพิเศษ พรรณีมาถึงโรงเรียนเร็วกว่าปกติ เพราะอยากรีบมาแต่งตัว
ด้วยชุดแฟนซีที่เพื่อนรักช่วยหยิบยืมมาให้จากตลาดในเมือง
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Methodology)

รศ.ดร.วิรัรน์ ธรรมาภรณ์
แบบแผนนี้เหมาะสมสําหรับทําการวิจัยในสภาพการเรียนการสอนปกติ โดยเลือกได
จากห องหนึ่ งเป น กลุ ม ทดลองและอี ก ห อ งหนึ่ ง เป น กลุ ม ควบคุ ม ผู วิ จั ย จะต อ งหาข อ มู ล สนั บ สนุ น
ความใกลเคียงกันของตัวแปรที่สําคัญ เชน ผลสัมฤทธิ์ของวิชาที่จะทําการทดลอง

แบบแผนการทดลองแบบแท (True Research Design) มีลักษณะอยางไร
แบบแผนการทดลองแบบแทจะตองมีลักษณะ 3 ประการ คือ
1. สามารถตอบคําถามการวิจยั ได
2. สามารถควบคุมตัวแปรเกินที่สําคัญได หรือมีความตรงภายใน (Internal Validity)
โดยมีการสุมเขากลุมเปนวิธีสําคัญในการควบคุมตัวแปรเกิน
3. สามารถสรุ ป พาดพิง ไปยัง ประชากรได หรือ มี ค วามตรงภายนอก (External
Validity) หมายถึง ผลการวิจัยสามารถประยุกตไปสูประชากรที่กําหนดได
การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) มีเหตุผลอยางไร
การทดสอบกอนการทดลอง คือ การวัดตัวแปรตามกอนที่จะใหเงื่อนไขการทดลองซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแบบแผนการทดลองบางแบบ โดยมีเหตุผลในการทดสอบกอนการทดลองมีดังนี้
1. เพิ่มความไวในการทดลอง ชวยเพิ่มความไวในการแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระ
โดยการจับคูซึ่งจะตองมีการทดสอบตัวแปรที่เกี่ยวของสําหรับการจับคูกอนการทดลอง
2. เพื่อทราบเพดาน โดยทราบวาผูรับการทดลองมีลักษณะที่ตองการพัฒนาอยูอีก
มากนอยเพียงใด เชน แบบทดสอบมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ถาผูรับการทดลองไดคะแนนสอบกอนสูง
ก็จะทําใหยังมีที่จะเพิ่มเติมไดอีกไมเทาไร อาจไมเหมาะที่จะทําการทดลองเรื่องนี้
3. เพื่อทราบจุดเริ่มตน เชน รูวาเมื่อเริ่มฝกวิ่ง 100 เมตร ผูรับการฝกทําความเร็วได
14 วินาที
4. เพื่อทราบจุดของการเปรียบเทียบ เชน ผลการทดลองบอกวาผูรับการทดลอง
สามารถทํา คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น 8.5 คะแนนหรือ ประมาณ 1.5 สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน หรือ ใช
เวลาวิ่งลดนอยลงเทาไร
แบบแผนการทดลองแบบแทที่สําคัญมีแบบใดบาง
แบบแผนการทดลองแบบแท (True Research Design) มีหลายแบบ แตจะขอเสนอแบบที่ใช
กันมาก และเปนแบบแผนที่ไมซับซอนมากในการทดลองหรือการวิเคราะหขอมูล ถาเลือกไดผูวิจัย
ควรเลือกใชแบบแท แบบแผนที่สําคัญมีดังนี้
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1. แบบแผนที่มีการสุมมีกลุมควบคุมและมีการทดสอบหลัง (Randomized Control
Group Posttest - Only Design) เปนแบบแผนที่มีการสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม และมีการ
ทดสอบหลัง ดังแผนภาพประกอบดังนี้

สุม เขา

กลุม
กลุมทดลอง

เงื่อนไขการทดลอง
X

กลุมควบคุม

ทดสอบหลัง
Y
เปรียบเทียบ
Y

ภาพที่ 9 แสดงแบบแผนทีม่ กี ารสุมมีกลุม ควบคุมและมีการทดสอบหลัง
แบบแผนนี้เ หมาะกับ การทดลองทั่ว ไป สามารถนํา ไปใชกับ ปญ หาการวิจัย
อยางกวางขวาง แตการสุมเขากลุมทําใหไดกลุมที่ประกอบดวย นักเรียนที่มาจากหองตาง ๆ ถาทําการทดลอง
หลายครั้งจะไมสะดวก และมีผลกระทบตอการเรียนการสอนวิชาอื่น ดังนั้นแบบแผนนี้จึงเหมาะสําหรับ
การทดลองที่ไมตองทดลองหลายครั้ง
2. แบบแผนจับคูที่มีการทดสอบหลังอยางเดียว (Matched - Subject and Randomized
Posttest - Only Design) เปนแบบแผนที่มีการจับคูผูรับการทดลองตามตัวแปรที่สําคัญ แลวสุมจากแตละคู
เขากลุมควบคุมและกลุมทดลองและทําการทดสอบหลัง ดังแผนภาพขางลางนี้

จับคูตาม
สุมเขา
ตัวแปรสําคัญ

กลุม
เงื่อนไขการทดลอง ทดสอบหลัง
กลุมทดลอง
X
Y
กลุมควบคุม

เปรียบเทียบ
Y

ภาพที่ 10 แสดงแบบแผนจับคูที่มีการทดสอบหลังอยางเดียว
ตั ว อย า งเช น จั บ คู ผู รั บ การทดลองตามคะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษแลวนําแตละคูมาสุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุม ทดลองสอนแบบใหม และแบบปกติ
แลววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
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3. แบบแผนการทดลองแบบมี ก ารสุ ม ที่ มี ห ลายกลุ ม และมี ก ารทดสอบหลั ง
(Randomized Multiple Group Posttest - Only Design) เปนแบบแผนที่มีกลุมควบคุม และมีกลุมทดลอง
มากกวา 1 กลุม โดยมีการสุมเขากลุมและมีการทดสอบหลังการทดลองอยางเดียว ดังแผนภาพขางลางนี้
กลุม
เงื่อนไขการทดลอง
กลุมควบคุม
สุมเขา กลุม ทดลอง 1
X1
กลุมทดลอง 2
X2

ทดสอบหลัง
Y
Y
เปรียบเทียบ
Y

ภาพที่ 11 แสดงแบบแผนการทดลองแบบมีการสุม มีหลายกลุมและมีการทดสอบหลัง
แบบแผนการทดลองนี้ขยายจากแบบแผนแรกเพียงแตเพิ่มเงื่อนไขในการทดลอง
อีก 1 เงื่อนไข หรือมากกวา เชน ใชรูปแบบการเสริมแรง แบบ 1 แบบ 2 และกลุมควบคุม หรือ ใชรูปแบบ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลายแบบ หรือใชความถี่ในการเสริมแรงหลายระดับ เปนตน
4. แบบแผนการวัดซ้ําและทดสอบหลังอยางเดียว (Repeated Measure Design)
เปนแบบแผนที่ใชการทดลองกลุมเดียวใหไดรับทุกเงื่อนไขในการทดลอง โดยมีการวัดหลังการไดรับ
เงื่อนไขการทดลองแตละเงื่อนไข ดังแผนภาพขางลางนี้
เงื่อนไขการทดลอง
A
B
C
S1
S1
S1
S2
S2
S2
S3
S3
S3
-

s

n

s

n

s

n

เปรียบเทียบ
ภาพที่ 12 แสดงแบบแผนวิจัยแบบการวัดซ้ํา และทดสอบหลังอยางเดียว
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ตัวอยาง เชน ตองการทดลองวาขนาดตัวอักษรสงผลตอความจําหรือไม โดยการ
นําคําที่ไมมีความหมายที่มีขนาดตัวอักษรเล็กใหดู แลวเขียนคําที่จําได วันตอมาใหดูคําชุดเดียวกัน
แตใชตัวอักษรที่มีขนาดกลาง และวันถัดมาใชตัวอักษรขนาดใหญ แลวนําจํานวนคําที่จําไดถูกตอง
มาเปรียบเทียบกัน ถาตองการใชแบบแผนนี้จะตองเลือกปญหาการวิจัยที่ไมมีผลที่เกิดจากการเรียงลําดับ
หรือผลที่ตกคาง
5. แบบแผนที่มีการสุมมีกลุมควบคุมและมีการทดสอบกอนและหลัง (Randomized
Control Group Pretest - Posttest Design) เปนแบบแผนที่สามารถหาผลตางของเงื่อนไขการทดลอง
และผลตางของคะแนนสอบกอน ดังแผนภาพขางลางนี้
กลุม ทดสอบกอน เงื่อนไขการทดลอง ทดสอบหลัง ผลตาง (หลัง–กอน)
กลุมทดลอง Y
X
Y
D
สุมเขา
เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบ
Y
Y
D
ภาพที่ 13 แสดงแบบแผนวิจัยที่มกี ารสุม มีกลุมควบคุม และมีการทดสอบกอนและหลัง
ตัวอยางเชน ตองการทราบผลของวิธีฝกวายน้ําแบบใหมวาสงผลตอความเร็ว
ในการวายน้ําเพียงใด โดยหาผลตางระหวางกอนกับหลัง และตองการทราบวาวิธีนี้สงผลดีกวาวิธีฝก
แบบเดิมหรือไม โดยนําคาความแตกตางระหวางกอนกับหลังของแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน
แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองมีลักษณะอยางไรและมีแบบใดบาง
แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) เปนแบบแผนที่ไมสามารถ
ควบคุมตัวแปรเกินไดอยางทั่วถึง สิ่งที่สําคัญในการควบคุมตัวแปรเกินที่แบบแผนนี้ไมมี คือ การสุมเขากลุม
(Random Assignment) ซึ่งเปนวิธีที่สามารถควบคุมตัวแปรเกินไดทั่วถึง อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ
ผูท ดลองจะตอ งพยายามเลื อ กกลุม ควบคุม และกลุม ทดลองใหมีลัก ษณะสํา คัญ ใกล เ คี ย งกัน
เช น ต อ งการทดลองสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร ผู ท ดลองก็ เ ลื อ กห อ งเรี ย น 2 ห อ งที่ นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
คณิ ต ศาสตร ที่ ผ า นมาใกล เ คี ย งกั น ซึ่ ง จะทํ า ให มี ก ารควบคุ ม ความแตกต า งระหว า งกลุ ม ควบคุ ม
กับกลุมทดลองไดตวั แปรหนึ่ง แบบแผนการวิจัยแบบกึ่งทดลองที่เปนพื้นฐานและใชกันทั่วไปมีดังนี้
1. แบบแผนที่ ไ ม มี ก ารสุ ม มี ก ลุ ม ควบคุ ม และมี ก ารทดสอบก อ นและหลั ง
(Nonrandomized Control Group Pretest - Posttest Design) เปนแบบแผนที่ไมมีการสุมเขากลุม
มีลักษณะทดสอบกอนและหลังการทดลอง ตัวอยางเชน เลือกนักเรียน 2 หองที่มีลักษณะสําคัญ
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

ยุวเกษตรน้อย ตามรอยพ่อ
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) หมู่ ๑๑ ต�าบลบางสมบูรณ์
อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ ๒๖๑๒๐

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บริบทของชุมชนมีอาชีพ
ทางการเกษตรโดยท�านาเป็นส่วนใหญ่ รายได้ไม่แน่นอน บางปีประสบภาวะน�้าท่วม พืชผลเสียหาย
ส่งผลกระทบถึงค่าครองชีพของผู้ปกครอง นักเรียนขาดเรียนบ่อย ท�าให้ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเป้า
หมายในโครงการตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนเข้าร่วม
เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชด�าริเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้วด�าเนินกิจกรรมตามแนวปฏิบัติเรื่อยมา
โดยบูรณาการการด�าเนินงานกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เลือกกิจกรรมให้สอดคล้องตามบริบท
ของชุมชน บนพื้นฐานแนวคิดการแก้ปัญหาความขาดแคลนของนักเรียน หารายได้ระหว่างเรียนและ
สืบทอดงานอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนโดยจัดกลุ่มสนใจในรูปแบบของ “ยุวเกษตรกร” ร่วมมือกันด�าเนินงาน
ต่อเนื่อง ประสบผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมปรากฏแก่ชุมชน ได้รับรางวัลและเป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับ
ประเทศและนานาชาติ

พลิกผันมาสรรค์สร้าง

ทางโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอปุ ถัมภ์) เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มคี วามรูต้ ามหลักสูตร ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ซึง่ จ�าเป็นจะต้องพัฒนาไปพร้อมกัน และหลังจากการร่วมประชุม วิเคราะห์จากผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เล็งเห็นว่ากิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรเป็นกิจกรรมที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกันได้
ดังหลักการของ กลุ่มยุวเกษตรกร ดังนี้
กลุ่มยุวเกษตรกร หมายถึง เยาวชนที่มี อายุระหว่าง ๑๐-๒๕ ปี ที่มีความสนใจและมารวมกลุ่มใน
การท�ากิจกรรมทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีหลักการท�างาน ตามสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ดังนี้

อักษร “ก” ในเครื่องหมายนี้เป็นค�าย่อยของค�า ๔ ค�าคือ
ก. ตัวแรก
หมายถึง
เกศ
ก. ตัวที่สอง
หมายถึง
กมล
ก. ตัวที่สาม
หมายถึง
กร
ก. ตัวที่สี่
หมายถึง
กาย

คือ
คือ
คือ
คือ

การฝึกสมอง
การฝึกใจ
การฝึกใช้มือ
การฝึกพลานามัย
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐

การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระที่ก�าหนดไว้
ในหลักสูตรอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการของกลุ่มยุวเกษตรกรเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงสาระ
การเรียนรู้เพิ่มเติม เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริง น�าไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสม
ในชีวิตประจ�าวัน อีกทั้งยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้และสามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง
ขั้นตอนการด�าเนินการพัฒนา
๑. ส�ารวจพื้นที่ในโรงเรียนว่ามีความเหมาะสมในการท�ากิจกรรมต่างๆ โดยมีองค์กรต่างๆ
ให้การสนับสนุนทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านวิชาการ
๒. จัดท�าหลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
๓. กลุ่มยุวเกษตรกรจะมีการผลิตโดยกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งพืชผักสวนครัว ปศุสัตว์ ประมง เพาะเห็ด
สีข้าว และแปรรูปอาหาร เพื่อจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์โรงเรียนและน�าไปสู่ชุมชนในราคาย่อมเยา
โดยเน้นเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันเป็นหลัก
๔. มีการขยายผลด้แผนภู
านความรู
มิแสดงก�รสร้
้สู่ชุมชนและผู
�งและก�รใช้
้ปกครองของนั
ประโยชน์จ�กแหล่
กเรียงนเรียหน่
นรู้ วยงาน หรือองค์กรทั่วไป
เพื่อจะได้น�าไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมากกว่าเดิม
๕. สรุหนึ
ปผลการด�
นกิจ่งกรรม
เคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา
ผลิตภาพ
่งโรงเรีายเนินหนึ
นวัตวิกรรม
การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
แผนผังแสดงกระบวนการและขั
้นขอนการด�าเนินงานของกลุ
่มยุวนเกษตรกรน้
ย ตามรอยพ่
เกษตรจากผลผลิ
ตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ่ อาหารกลางวั
และจากชุมอชน
เพือ่ การมีออาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน

82
98

One School One Innovation
2017

54 วิทยาจารย์

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐

ปรัช�ญาของเศรษฐกิ
จพอเพียง กับกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรน้อย....ตามรอยพ่อ
ขั้นตอนก�รดำ
เนินง�น
ระบบ ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
คุณภ�พ ปฏิบัติ
ศึกษาสภาพการณ์ที่
จะดำาเนินการ

2

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3

จัดวางระบบและจัดทำา
แผนงานโครงการ
และแผนบริหารความเสี่ยง

4

ดำาเนินการตามแผน

5

ตรวจสอบการดำาเนินงาน /
นิเทศติดตามผลการทำางาน

6

ประเมินผลการทำางาน

7

ดำารงรักษา

8

รายงานผล

Act

Check

Do

Plan

1

ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ
่ง่งโรงเรี
หนึ
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ผลการด�าเนินงานกลุ่มยุวเกษตรน้อยตามรอยพ่อ นักเรียน ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รบั ความรูท้ กั ษะ ผลผลิตทางการเกษตรเข้าสูโ่ ครงการอาหารกลางวัน คณะกรรมการด�าเนินงานท�างาน
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ท�าให้เกิดการเรียนรู้การท�างานเป็นทีม เรียนรู้เรื่องผู้น�า ผู้ตาม สามารถท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นการฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ เสียสละ และยังมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งผลให้
มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดังค�ากล่าวว่า “บูรณาการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือเด็กเป็นส�าคัญ
ขยายงานสู่ชุมชน”

แบบอย่างที่ภาคภูมิ

กิจกรรมกลุม่ ยุวเกษตรกรน้อย ตามรอยพ่อ เป็นกิจกรรมทีบ่ รู ณาการกับการเรียนการสอน เป็นการ
ฝึกทักษะพืน้ ฐานงานอาชีพรวมถึงเป็นการสืบทอดและอนุรกั ษ์อาชีพในท้องถิน่ ซึง่ สามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ จนท�าให้การด�าเนินงานของกลุ่มประสบผลส�าเร็จดังต่อไปนี้
๑. เด็กชายพีรพงษ์ หลงศิริ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้รับคัดเลือก
ให้เป็น สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๕๘
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิ
อันดับ ๑�งและก�รใช้
ระดับประเทศ
าร่วมประกวดศู
แผนภูมิแศสดงก�รสร้
ประโยชน์เข้จ�กแหล่
งเรียนรู้ นย์การเรียนรู้การผลิต
ปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ
ปี ๒๕๕๘
ผลิตภาพ หนึม่งารีโรงเรี
ยนหนึ่งนวัตกรรม
๓.
ได้
ร
บ
ั
คั
ด
เลื
อ
กเป็
สถานศึ
ยงทีงเรี่มยีผนรู
ลงานการปฏิ
นเลิศ ประจ�
การดำาเนินงานการพันฒ
นานวักตษาพอเพี
กรรมแหล่
้ในสถานศึบกัตษาิที่เป็การแปรรู
ปผลิาปีตภั๒๕๕๘
ณฑ์ทางการ
๔.
ได้
ร
บ
ั
การคั
ด
เลื
อ
กเป็
น
โรงเรี
ย
นที
ม
่
ี
“แนวปฏิ
บ
ต
ั
ท
ิ
ด
่
ี
”
ี
ด้
า
นการส่
ง
เสริ
ม
และศั
ก
ยภาพทางอาชี
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพพ
โรงเรี
สมเด็
จพระเทพรั
เดือนกุมภาพันธ์
และมียรนในโครงการตามพระราชด�
ายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นาริักเรี
ยนและชุ
มชนมีตแนราชสุ
หล่งเรีดยาฯ
นรูสยามบรมราชกุ
้ในการนำาผลผลิมตารีทางการเกษตรมา
๒๕๕๙
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ได้ยรับนรางวั
ลโรงเรี
ยนดีเด่ให้นกระดั
บประเทศ ด้มาชน
นการบริ
หารจัด้นการกลุ
๒๕๕๘
ในระหว่๕.างเรี
และสร้
างรายได้
ับเกษตรกรในชุ
นอกจากนั
โรงเรี่มยยุนยัวเกษตรกร
งมีรายได้จปีาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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หนึ่ง่งโรงเรี
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม
หนึ
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน (FLIPPED
ระบบCLASSROOM)
ลำ�ดับก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนิผ่นา
ง�นนสื่อผสม
ก�รดำ(MULTIMEDIA)
�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
คุณภ�พ ปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้
ร
ป
ู
แบบการสอนแบบ
CTS
– PC Model
1
ศึกษาสภาพการณ์ที่
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
าเนินการเพิ่มเติม ๓
ในการดำ
าเนิส
นงาน
โดยพิ
จารณาสภาพปั
จจุบันของการดำาเนินงาน
รายวิชจะดำาเคมี
รหั
วิ
ช
า
ว
๓๐๒๒๔
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
ชั้นมัธยมศึและการมี
กษาปี
ี่ ๕กเรียน รวมทั้งของชุมชน
งานทำาท
ของนั
2
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
หน่วยการเรี
ยนรู้ สมบัตพิและทางอ้
ิขจารณาเหตุ
องธาตุ
และสารประกอบ
อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
Plan

ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ๒๓๐
ถนนพหลโยธิ
าบลหั
เวียง าร่วมกันได้ องค์กร
พัฒนา
ต่อยอดได้ สิง่ ทีนช่ มุต�ชนมี
อยูแ่ วละสามารถทำ
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
รหัสไปรษณี
์ ๕๒๐๐๐ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ปกครองส่
วนท้องถิน่ ยสามารถเข้

Act

Check

Do

ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
ปรากฏการณ์ที่สำาคัญ
3 ญวาทย์
จัดวางระบบและจั
า ยนมาตรฐานสากล
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำ
างาน ควบคู
การวางแผนบริ
โรงเรียนบุ
วิทยาลัยเป็ดนทำโรงเรี
มีเป้าหมายที
่ท่ก้าับทายเชิ
งกลยุหทารธ์
ย่ งเพืผูอ่ เ้ รีป้ยอนมี
งกันศปักั ญยภาพเป็
หาทีอ่ าจจะเกิ
ดขึน้ (มีภด่ มู ี คิ และข้
มุ้ กัน) อเพิทีม่ ่ เติ๔.ม
(Challenge Objectives)แผนงานโครงการ
ของโรงเรียนทีช่ ดั เจน คือความเสี
ข้อที่ ๑.
นพลโลกที
และแผนบริหารความเสี
ง มีการบูดรณาการความรู
ที่มีมาาต่
อยอด และมี
นคว้า
เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล�้าหน้า่ยทางความคิ
ผลิตงานอย่้เดิามงสร้
งสรรค์
ร่วมกัการศึ
นรับกษาค้
ผิดชอบ
้ รวมทั
้งนำาภูมิปงัญกลยุ
ญาท้ทอธ์งถิของโรงเรี
่นมาใช้ให้ยเกินด
ต่อสังคมโลก การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพืให้่อบขยายฐานความรู
รรลุเป้าหมายที
่ท้าทายเชิ
ประโยชน์เป็(รอบรู
้)
โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
นมาตรฐานในการจั
ดการเรียนรู้ จึงเป็นหน้าที่
4
ดำ
า
เนิ
น
การตามแผน
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านตามแผนที
่
ก
ำ
า
หนดไว้
อ
ย่างเต็มกำาลังความสามารถ
ที่ส�าคัญของครูผู้สอน
โดยเน้นการมียสนรู
ว่ นร่ว้ วท
และการลงมืในรายวิ
อปฏิบตั อิ ชย่าเคมี
างจริงวจัง๓๐๒๒๓
สมำา่ เสมอ
ผูศ้ กึ ษาได้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารสอนวิชาเคมี กลุม่ สาระการเรี
ิ มยาศาสตร์
(คุณธรรม)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรี
ยนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สมบัติของธาตุ
5
ตรวจสอบการดำ
า
เนิ
น
งาน
/
เป็
น
การตรวจสอบการดำ
เนินวการตามแผน
การนิลเทศให้
และสารประกอบ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี าหน่
ยการเรียนรูตลอดถึ
้ที่ ๓ งสมดุ
เคมี
นิ
เ
ทศติ
ด
ตามผลการทำ
า
งาน
ข้
อ
เสนอ
แนะในการพั
ฒ
นาการดำ
า
เนิ
น
งานให้
ม
ี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพมาก
พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สมบัติของธาตุและสารประกอบต�่าที่สุด จากการ
ง่ ขึน้ หากพบอุ
ปสรรค์จกด็ จุาำ บเนิันนปัการแก้
ไขปัญหาทั
ประเมินตามสภาพจริงและจากการสอบถามนักเรียยินพบว่
า สภาพปั
ญหาในชั
้นเรีนยทีน(คุณคืธรรม,รอบรู
อ การจัด)้
นผลการทำยานรู
งาน้วิทยาศาสตร์
เป็นการพิ
จารณาตั
ดสินเพิผลการดำ
อง
กระบวนการเรีย6นรู้กลุ่มประเมิ
สาระการเรี
รายวิ
ชาเคมี
่มเติมาเนิ๕นงานเพื
รหัสวิ่อชหาความสอดคล้
า ว ๓๐๒๒๓
บเป้
ค่าของการดำ
เนินงาน (พอประม�ณ,
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย จังกัหวั
ดล�าหมาย
าปาง คืความคุ
อเนือ้ ้มหาที
เ่ รียนมีมาากและยาก
ประกอบ
มี
เ
หตุ
ผ
ล,มี
ค
ณ
ุ
ธรรม)
กับบางชั่วโมงนักเรียนไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากท�ากิจกรรมอื่น ๆ จึงยังขาดสื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้ในการ
7
ดำารงรักษา อความต้องการของนั
เป็นการถอดประสบการณ์
การดำงาสืเนิบนค้งาน
นเลิศ
เรียนการสอน สามารถตอบสนองต่
กเรียน ใช้เป็นแหล่
นข้อทัมู้งลผลงานที
หรือน�่เาป็มาใช้
กิดขึ้นเพื่อใช้
นข้ออมูลยากเรี
ในการดำยานรู
เนิ้นซึงานครั
ไป
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยสื่อดังกล่าวต้องเป็นสืและปั
่อที่ใช้ญงหาที
่าย ่เสะดวก
จูงเป็ใจให้
่งจะส่้งต่งอผล
(รอบรู้)
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
8
รายงานผล
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
พลิกผันมาสรรค์สร้าง

ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบรูปแบบการสอนแบบ CTS – PC Model ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่ผสม
ผสานการสอนแบบ 5E วิธีการสอนแบบ Content and Language Integrated Learning (CLIL) และ
มีความสนใจที่จะจัดท�าสื่อผสมขึ้นโดยใช้ในการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียน (FLIPPED CLASSROOM)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุ
ของคุรรุสุสภ�
ภา ประจำ
ประจำ�าปีปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐

ซึ่งมีข้อดีของ คือเป็นสื่อที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาเนื้อหาทั้งในและนอกเวลาเรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านสือ่ ผสม และผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้หลากหลาย
สามารถฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิดขัน้ สูงของบลูม (Bloom’ s Taxonomy revised)
คือ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน (FLIPPED CLASSROOM) ผ่านสื่อผสม (MULTIMEDIA)
สู่มาตรฐานสากล รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ๓ รหัสวิชา ว ๓๐๒๒๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีแนวทางการพัฒนา
ดังนี้
ระยะที่ ๑ การออกแบบรูปแบบการสอน CTS-PC MODEL (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

ขั้นตอนก�รดำ
�เนิฒนนาการจั
ง�น ดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน (FLIPPED
ระยะที
่ ๒ การพั
CLASSROOM) ผ่านสื่อผสม (MULTIMEDIA) โดยใช้รูปแบบการสอน CTS-PC MODEL
ลำ�ดั๒๕๕๙)
บก�ร ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�น
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลักปรัชญ�
(ปีระบบ
การศึกษา
คุณภ�พ ปฏิบัติ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาสภาพการณ์ที่
จะดำาเนินการ

2

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3

จัดวางระบบและจัดทำา
แผนงานโครงการ
และแผนบริหารความเสี่ยง

4

ดำาเนินการตามแผน

5

ตรวจสอบการดำาเนินงาน /
นิเทศติดตามผลการทำางาน

6

ประเมินผลการทำางาน

7

ดำารงรักษา

8

รายงานผล

Act

Check

Do

Plan

1

ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
ในการดำาเนินงาน โดยพิจารณาสภาพปัจจุบันของการดำาเนินงาน
ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยส่งเสริมการมีอาชีพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
พิจารณาเหตุผลของการดำาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเข้ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
ร่วมกันได้บ้าง
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
ความเสีย่ งเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
มีการบูรณาการความรู้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ (รอบรู้)
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำาหนดไว้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ
โดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
(คุณธรรม)
เป็นการตรวจสอบการดำาเนินการตามแผน ตลอดถึงการนิเทศให้
ข้อเสนอ แนะในการพัฒนาการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
เป็นการพิจารณาตัดสินผลการดำาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย ความคุ้มค่าของการดำาเนินงาน (พอประม�ณ,
มีเหตุผล,มีคุณธรรม)
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(รอบรู้)
จัดทำารายงานผลเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
ใช้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไป (รอบรู้,มีคุณธรรม)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

กรอบแสดงขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

ผลิตภาพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

การดำาเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันและจากชุมชน เพือ่ การมีอาชีพ
และมีรายได้ระหว่างเรียน ทำาให้นักเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ในการนำาผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรียน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีรายได้จาการขาย
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ จำานวนร้อยละ ๒๐ สามารถนำาเงินที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำาเงินที่บริจาคไปช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขั้นตอนการด�าเนินงานพัฒนา
ในการผลิตสื่อและน�าสื่อที่ได้ไปใช้ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ระยะที่ ๑ การออกแบบรูปแบบการสอน CTS-PC MODEL (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ )
ิแสดงกระบวนก�รบริ
จ�คเงินกจ�กก�รซื
ค้�และผลิ
ฑ์ของนั
กเรียนและชุ
ชน
๑) ศึกแผนภู
ษา มหลั
กสูตรแกนกลางการศึ
ษาขั้นพื้อ้นสินฐานพุ
ทธศัตกภัณราช
๒๕๕๑
กลุ่มมสาระการเรี
ยนรู้
วิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เอกสาร หนังสือ
ต�ารา งานวิจัย และบทความต่าง ๆ เพื่อน�ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบการสอน
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐

Plan

ขั้นตอนก�รดำ
๒) ออกแบบ
�เนินง�น
รูปแบบ CTS-PC MODEL โดย บูรณาการการสอน แบบ ๕E และ วิธีสอนแบบ
Content and Language Integrated Learning (CLIL) โดย แบ่งออกเป็น ๕ ขั้นตอน ได้แก่
ระบบ ขัลำ้น�ดัทีบ่ ๑ก�รขั้นสืขั่อ้นสารเพื
ตอนก�รดำ
่อสร้�าเนิงความสนใจ
นง�น
(Communication
ก�รดำ�เนินง�นต�มหลั
for กEngage)
ปรัชญ� C โดยใช้
คุณภ�พ ปฏิบัติการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในการทักทาย และ
ของเศรษฐกิ
การน�าเข้จาพอเพี
สู่บทเรียยงน
ขั้นที่ 1๒ ขั้นคิศึดกษาสภาพการณ์
เพื่อส�ารวจและค้
ที่
นหา ศึ(Thinking
กษาความพร้อมโดยพิ
step)จารณาถึ
T ให้งความพร้
นักเรียนสื
อม บ(พอประม�ณ)
ค้น ส�ารวจ
ค้นหา
จะดำาค�เนิานตอบ
การ โดยจัดกิจกรรมเพื
ในการดำ
อ่ กระตุ
าเนินงาน
น้ การคิ
โดยพิดจารณาสภาพปั
เพือ่ ให้นกั เรีจจุยบนน�
ันของการดำ
าความรูาเนิ้ นหรืงานอ
ประสบการณ์เดิม มาใช้เป็นพืด้้นาฐานในการแสวงหาความรู
นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที
้ใหม่่ช่วผยส่่านสถานการณ์
งเสริมการมีอาชีพ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรีและการมี
ยนเกิดงการฝึ
านทำาของนั
กทักกษะทางวิ
เรียน รวมทั
ทยาศาสตร์
้งของชุมชน ผ่านกระบวน
จนสามารถสร้
างองค์
้ใหม่ได้ผดลของการดำ
้วยตนเองาเนินการโดยมองให้เห็นถึงผลทัง้ ทางตรง
2 การคิวิเดคราะห์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้
อง ความรู
พิจารณาเหตุ
ขั้นที่ ๓ ขั้นอธิบายลงข้อสรุปและแบ่งและทางอ้
ปัน (Sharing)
อม (มีเหตุผSล) เป็
สิ่งนที่โขัรงเรี
้นตอนที
ยนดำาเนิ่กนระตุ
การอยู
้นให้่และสามารถ
นักเรียน
ร่วมกันอธิบายและลงข้อสรุป ฝึพักฒการคิ
นา ต่อดยอดได้
อย่างเป็
สิง่ ทีนช่ ระบบ
มุ ชนมีอยูโดยผ่
แ่ ละสามารถทำ
านกิจกรรมการจั
าร่วมกันได้ องค์
ดท�การ
Graphic Organizers ที่หลากหลาย
่นชอบและเหมาะสมตามเนื
ปกครองส่ทีว่นนท้ักอเรีงถิยน่ นชื
สามารถเข้
ามามีบทบาทช่วยอะไรได้บ้อา้ หาได้
ง และ
จากตัวอย่างทีค่ รูให้ฝกึ การกล้าผูแสดงความคิ
้ประกอบการธุดรเห็
กิจนไหนที
รูจ้ กั ่สยอมรั
ามารถมีบคความคิ
วามต้อดงการและทำ
เห็นของผูางาน
อ้ นื่
และสามารถแบ่งปันความรู้สู่ผรู่้อวื่นมกัได้นได้
โดยการเรี
บ้าง
ยนรู้ผ่านทักษะการลงความเห็นและ
าเสนอ ดทำา
3 ทักษะการน�
จัดวางระบบและจั
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร

Act

Check

Do

หมายเหตุ สามขั้นตอนแรกแผนงานโครงการ
เน้นการฝึกการเรียน ตามทฤษฏี
ความเสี
การเรีย่ ยงเพื
นรูอ่ ้ขป้องบลู
องกันมปัญ(Bloom’
หาทีอ่ าจจะเกิ
s Taxonomy
ดขึน้ (มีภมู คิ มุ้ Revised
กัน) เพิม่ เติคือม
ขั้นความรู้ความจ�า ขั้นความเข้และแผนบริ
าใจ ขั้นวิเคราะห์
หารความเสี
และเน้่ยนง การฝึมีกกทัารบู
กษะวิ
รณาการความรู
ทยาศาสตร์และทั
้เดิมทีกษะการสื
่มีมาต่อยอด
่อสารภาษาอั
และมีการศึ
งกฤษ
กษาค้นคว้า
ขั้นที่ ๔ ขั้นขยายความรู้เพื่อสร้างสรรค์เพื่(Problem-Solving
อขยายฐานความรู้ รวมทั้งtask)
นำาภูมิปPัญเป็
ญาท้
นขัอ้นงถิตอนที
่นมาใช้่ฝให้ึกเให้
กิด
นักเรียนสามารถน�าองค์ความรูประโยชน์
้ที่ได้ในชั้น(รอบรู
เรียนเพื
้) ่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันหรือ
4 ปรับดำปรุ
าเนิงคุนณ
การตามแผน
ภาพการด�าเนินชีวติ ปฏิ
ให้ดบขี ัตนึ้ ิงานตามแผนที
ผ่านกิจกรรมการเรี
่กำาหนดไว้
ยนรูอย่้ โดยการฝึ
างเต็มกำาลักงผ่ความสามารถ
านกิจกรรม
See think wonder connectโดยเน้นการมีสว่ นร่วม และการลงมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง สมำา่ เสมอ
ขั้นที่ ๕ ขั้นประเมินเพื่ออนุรักษ์ (Conservation)
(คุณธรรม) C นักเรียนประเมินสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
5 และสิ
ตรวจสอบการดำ
่งที่นักเรียนยัาเนิงไม่
นงาน
ได้เ/รียนรูเป็้ นรวมทั
การตรวจสอบการดำ
้งประเมินสถานการณ์
าเนินการตามแผน
ในชุมตลอดถึ
ชน หรืงการนิ
อท้อเทศให้
งถิ่น
ทีเ่ กีย่ นิวข้
เทศติ
องกั
ดตามผลการทำ
บเรือ่ งทีไ่ ด้าเงาน
รียนรู้ นัข้กอเรีเสนอ
ยนแสดงแนวคิ
แนะในการพัฒดนาการดำ
เกีย่ วกับาเนิการอนุ
นงานให้รกัมีปษ์ระสิ
เกีย่ ทวกั
ธิภบาพมาก
สิง่ ที่
ได้เรียนรู้ในท้องถิ่น หรือแสดงแนวทางการแสวงหาความรู
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้้ทไขปั
ี่นักญเรีหาทัยนต้
นที (คุ
องการเรี
ณธรรม,รอบรู
ยนรู)้ ้
6 เพิ่มเติ
ประเมิ
มเพืน่อผลการทำ
น�ามาใช้
างาน
ในการอนุรเป็ักษ์นการพิ
ในท้อจารณาตั
งถิ่นของนั
ดสินผลการดำ
กเรียนาเนินงานเพื่อหาความสอดคล้อง
หมายเหตุ สองขั้นตอนหลัง เน้นการฝึกการเรียน ตามทฤษฏีกักบารเรี
เป้ายหมาย
นรู้ของบลู
ความคุ
ม ( ้มBloom’
ค่าของการดำ
s Taxonomy
าเนินงาน Revised
(พอประม�ณ,
คือขั้น
ธรรม)
ประยุกต์ใช้ ขั้นประเมินค่าและขั้นสร้างสรรค์เพื่อน�าไปสู่การเป็มีนเผูหตุ
้สร้ผาล,มี
งนวัคตุณกรรม
7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
๓) ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบการวั
และปัญดหาที
และประเมิ
่เกิดขึ้นเพื่อนใช้ผล
เป็นข้ให้อมูสลอดคล้
ในการดำ
องกั
าเนิบนจุงานครั
ดประสงค์
้งต่อไป
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรีย(รอบรู
นรู้ เวลาที
้) ่ใช้ในการเรียน แหล่งเรียนรู้ที่สา� คัญ
๔) ออกแบบและสร้
างแผนการจัดการเรียนรู
อที่ ๓.๒่อนำาและ
๓.๓ าเนินงานต่อผูเ้ กีย่ วข้องและ
8
รายงานผล
จัดทำ้ ตามข้
ารายงานผลเพื
เสนอผลการดำ
๕) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมิน ใช้ตามแผนการจั
ยนรู้ ตตามข้
อ ๓.๔้,มีคุณธรรม)
เป็นสารสนเทศทีด่เการเรี
ป็นประโยชน์
่อไป (รอบรู

๖) รายงานการใช้นวัตกรรม น�าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา
๗) เผยแพร่ ให้แก่ผู้บริหาร เพื่อนครู และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรรุสุสภา
ภ� ประจำ
ประจำา�ปีปี ๒๕๖๐
๒๕๖๐
ของคุ

ระยะที่ ๒ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน (FLIPPED
CLASSROOM) ผ่านสื่อผสม (MULTIMEDIA) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ CTS-PC Model (ปีการศึกษา
๒๕๕๙)
๑. ศึกษาสภาพปัญหา และ ข้อควรปรับปรุงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. ศึกษาวิธีการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ผลการศึกษาคาดว่าการสอนแบบห้องเรียน
กลับด้าน โดยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะสามารถแก้ไขปัญหาที่พบในชั้นเรียนได้
๓. ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และเนื้อหาที่ก�าหนดไว้ จัดท�าสื่อ
และการสอนในรูปแบบต่างๆ เนือ้ หา แบบฝึกหัดและ แบบทดสอบ ทีเ่ หมาะสมต่อการเรียนรูแ้ ละน่าสนใจ
๔. จัดท�า BLOG การเรียนรู้ โดยบรรจุบทเรียนลงในระบบอินเทอร์เน็ต โดยการ Upload file
ที่จัดท�าไว้ แล้วท�าการทดสอบการใช้งานของบทเรียน โดยการทดลองเข้าดูเนื้อหาหลายๆ ครั้งเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจมากขึ้นว่าบทเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมแล้ว
๕. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ CTS-PC
Model และใช้เทคนิคการสอนแบบกลับด้านชั้นเรียนผ่าน BLOG การเรียนรู้
แผนภูมิแ่อสดงก�รสร้
�งและก�รใช้(Communication
ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้ for Engage) C โดยใช้
ขั้นที่ ๑ ขั้นสื่อสารเพื
สร้างความสนใจ
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในการทักทาย และ การน�าเข้าสู่บทเรียน
ผลิตภาพขั้นหนึ
นหนึ
นวัตกรรม
ที่ ๒่งโรงเรี
ขั้นคิดยเพื
่อส�า่งรวจและค้
นหา (Thinking step) T ให้นักเรียนสืบค้น ส�ารวจ ค�าตอบ
การดำาเนินงานการพั
นานวัตกรรมแหล่
กษา้ หรืการแปรรู
ปผลิตภัเดิณมฑ์มาใช้
ทางการ
โดยจัดกิจฒกรรมเกระตุ
น้ การคิดงเรีให้ยนนรูกั เรี้ในสถานศึ
ยนน�าความรู
อประสบการณ์
เป็น
เกษตรจากผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อาหารกลางวัหนรืและจากชุ
าชีพด
พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่ผ่าอ่ นสถานการณ์
อกิจกรรมมชน
เพื่อเพืให้อ่ นการมี
ักเรียอนเกิ
และมีรายได้ระหว่าทังเรี
ยน ทำาให้
นักเรียนและชุ
แหล่งเรียนรู้ในการนำ
าผลผลิตทางการเกษตรมา
กษะทางวิ
ทยาศาสตร์
และมผ่ชนมี
านกระบวนการคิ
ด จนสามารถสร้
างองค์ความรู้ใหม่
แปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่ได้าดให้้วกยตนเอง
ับสินค้าทางการเกษตรที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน สร้างรายได้ให้กับนักเรียน
ในระหว่างเรี
ให้อกสรุ
ับเกษตรกรในชุ
นอกจากนัS ้นเป็โรงเรี
นยังมี่กรระตุ
ายได้้นจให้าการขาย
ขั้นยทีน่ ๓และสร้
ขั้นอธิางรายได้
บายลงข้
ปและแบ่งปันมชน
(Sharing)
นขั้นยตอนที
นักเรียน
สินค้าของผู้ประกอบการธุ
จำานวนร้อยละ
สามารถนำ
เงินนทีระบบ
่ได้ไปพัโดยผ่
ฒนาโรงเรี
นในด้านต่ดาท�งๆา
ร่วมกันรอธิกิจบายและลงข้
อสรุป๒๐
ฝึกการคิ
ดอย่าางเป็
านกิจยกรรมการจั
ส่วนลูกค้าเองก็สามารถนำ
าเงินทีOrganizers
่บริจาคไปช่วยลดหย่
อนภาษีได้นัอีกทางหนึ
่งด้วย อกแบบ Graphic
Graphic
ที่หลากหลาย
เรียนสามารถเลื
Organizers ที่นักเรียนชื่นชอบและเหมาะสมตามเนื้อหาได้จาก BLOG การเรียนรู้
เพื่อฝึกการกล้าแสดงความคิดเห็น รู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถ
แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่นได้โดยการเรียนรู้ผ่านทักษะการลงความเห็นและทักษะ
การน�าเสนอ
หมายเหตุ สามขั้นตอนแรก เน้นการฝึกการเรียน ตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’ s Taxonomy Revised คือ ขั้นความ
รู้ความจ�า ขั้นความเข้าใจ ขั้นวิเคราะห์

ขั้นที่ ๔ ขั้นขยายความรู้เพื่อสร้างสรรค์ (Ploblem-Solving task) P เป็นขั้นตอนที่ฝึกให้
นักเรียนขยายความรู้ในชั้นเรียนสู่การด�ารงชีวิตประจ�าวัน นักเรียนสามารถน�าองค์
ความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนเพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันหรือปรับปรุงคุณภาพการ
ด�าเนินชีวิตให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการฝึกผ่านกิจกรรม see think
แผนภูมิแwonder
สดงกระบวนก�รบริ
นจ�กก�รซื้อสินส้ ค้กู่ �ารสร้
และผลิาตงนวั
ภัณตฑ์กรรม
ของนักด้เรีวยยกิ
นและชุ
มชน ค่ รูออกแบบ
connectจ�คเงิ
และขยายความรู
จกรรมที
คือ ten step to Innovator (กิจกรรมนี้บางขั้นตอนอาจใช้เวลานอกเวลาเรียน)
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ภ� ประจำา�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา

ขั้นตอนก�รดำ�เนินStep
ง�น ๑ : ให้นักเรียนในกลุ่มจดปัญหาในชีวิตประจ�าวัน หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่นักเรียนพบเจอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนในชั้นเรียน
ระบบ ลำ�ดับก�รStepขั้น๒ตอนก�รดำ
เนินง�น
�เนินง�นต�มหลั
ชญ�
: นักเรีย�นในกลุ
่มลงมติคัดเลือก�รดำ
ก ๑ ประเด็
น/ ปัญหา ทีก่สปรันใจ
คุณภ�พ ปฏิบัตStep
ิ
ของเศรษฐกิ
จพอเพียงาง แล้วสรุปเป็น
๓ : นักเรียนในกลุ่มสืบค้นเกี่ยวกับประเด็
นที่สนใจในวงกว้
ศึกษาความพร้อมโดยพิจารณาถึงความพร้อม (พอประม�ณ)
แผนภาพความคิ1ด ศึกษาสภาพการณ์ที่
การ
ในการดำ
าเนินงาน
โดยพิจเลื
ารณาสภาพปั
าเนิกนงาน
Stepจะดำ๔าเนิ: นจากแผนภาพความคิ
ด ในกลุ
่มลงมติ
อกประเด็จจุนบทีันของการดำ
่ต้องการศึ
ษา
านการแปรรู
ตทางการเกษตรที
งเสริมกการมี
มา ๑ ประเด็นแล้ว ท�าการสืบค้นในเชิงลึก เพือ่ ให้มคี ด้วามรู
เ้ กีย่ วกัปบผลผลิ
เรือ่ งนั
น้ ให้ได้มากทีส่ ่ชดุ ่วยส่และฝึ
ตัง้ ปัญอาชีหาพ
และการมีงานทำาของนักเรียน รวมทั้งของชุมชน
เชิงวิจัย
2 Stepวิเคราะห์
ข้อนมูลักทีเรี่เกีย่ยนน�
วข้อางข้อมูลพิทีจารณาเหตุ
ผลของการดำ
าเนินการโดยมองให้
ง้ ทางตรง
๕ : ให้
่สืบค้นมาเขี
ยนแผนภาพ
ความสัมเห็พันนถึธ์งผลทั
เชิงเหตุ
ผล
และทางอ้อม (มีเหตุผล) สิ่งที่โรงเรียนดำาเนินการอยู่และสามารถ
ของปัญหา

Act

Check

Do

Plan

พัฒนา ต่อยอดได้ สิง่ ทีช่ มุ ชนมีอยูแ่ ละสามารถทำาร่วมกันได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้ผลที
องถิน่ ่คสามารถเข้
ประเด็นสาเหตุ
าดว่าเกิาดมามี
ขึ้นบทบาทช่วยอะไรได้บา้ ง และ
ผู้ประกอบการธุรกิจไหนที่สามารถมีความต้องการและทำางาน
มกันธได้กี บารเพื
้าง อ่ แก้ปญ
Step ๖ : สืบค้นข้อมูลเพือ่ ศึร่กวษาวิ
ั หาจากประเด็นสาเหตุ ไปยังผล
เป็นการกำาหนดแนวทางการทำางาน ควบคู่กับการวางแผนบริหาร
ที่คาดว่าจะเกิดขึ3้น จัดวางระบบและจัดทำา
ย่ งเพือ่ ป้องกันปัญนหาที
(มีภมู คิ มุ้ กัน) เพิม่ เติม
Stepแผนงานโครงการ
๗ : เขียนแผนผังการท�ความเสี
างานในกระดาษแผ่
เดียอ่ าจจะเกิ
วที่ครูกดขึ�าน้ หนดให้
หารความเสี
มีการบูงรการท�
ณาการความรู
Stepและแผนบริ
๘ : ลงมื
อปฏิบัต่ยงิตามแผนผั
างาน ้เดิมที่มีมาต่อยอด และมีการศึกษาค้นคว้า
เพื่อขยายฐานความรู้ รวมทั้งนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
Step ๙ : น�าเสนอผลการทดลอง
Step ๑๐ : ถอดบทเรียน/องค์ประโยชน์
ความรู้ท(รอบรู
ี่นักเรีย้) นได้รับ
ดำาเนินการตามแผน
ปฏิบัติงานตามแผนที
อย่าน
งเต็สิ่งมทีกำา่ตลันเองได้
งความสามารถ
ขั้นที่ 4๕ ขั้นประเมิ
นเพื่ออนุรักษ์ (Conservation)
C นัก่กเรีำาหนดไว้
ยนประเมิ
เรียนรู้
สว่ นร่วม และการลงมื
า่ เสมอ
และสิ่งที่ยังไม่ได้เรียนรู้ รวมทั้งโดยเน้
ประเมินการมี
นสถานการณ์
ในชุมชนอปฏิ
หรืบอตั ท้อิ อย่างถิงจริ่นงทีจั่เงกีสมำ่ยวข้
อง
(คุณธรรม)ดการอนุรักษ์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในท้องถิ่น
กับเรื่องที่ได้เรียนรู้ นักเรียนแสดงแนวคิ
5 ในหัตรวจสอบการดำ
นงาน
าเนินการตามแผน ตลอดถึง้ทการนิ
วข้อที่นักเรียาเนินได้
เรีย/ นรู้ เป็หรืนการตรวจสอบการดำ
อแสดงแนวทางการแสวงหาความรู
ี่นักเรีเทศให้
ยน
นิเทศติยดตามผลการทำ
งาน่อน�ามาใช้
ข้อเสนอ
แนะในการพั
นาการดำ
นงานให้
ต้องการเรี
นรู้เพิ่มเติมาเพื
ในการอนุ
รักษ์ใฒนท้
องถิ่นาเนิของนั
กเรีมยีปนระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ หากพบอุปสรรค์กด็ าำ เนินการแก้ไขปัญหาทันที (คุณธรรม,รอบรู)้
๓) จัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอน ดังนี้
เป็นการพิ
จารณาตัดสิยนนรู
ผลการดำ
เนินงานเพื
(๑) น�6าเสนอข้ประเมิ
อมูลนเกีผลการทำ
่ยวกับางาน
ค�าอธิบายรายวิ
ชา ผลการเรี
้ วิธีกาารเรี
ยน เงื่อหาความสอดคล้
่อนไขการเรียอนง
กับเป้เพืาหมาย
เนินงงาน
การนัดหมายการส่งงาน ช่วงเวลาที่มีการทดสอบ ฯลฯ
่อให้ผู้เความคุ
รียนได้้มรคู่้จาักของการดำ
และเข้าาใจถึ
วิธีก(พอประม�ณ,
ารใช้ BLOG
มีเหตุผยล,มี
ธรรม)
การเรียนรู้ท�าให้การมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรี
นรูค้ขุณองผู
้เรียนมากขึ้น จากนั้นให้ผู้เรียนสมัคร
7
ดำารงรักษา
เป็นการถอดประสบการณ์การดำาเนินงาน ทั้งผลงานที่เป็นเลิศ
เข้าเรียน
และปัญBLOG
หาที่เกิดการเรี
ขึ้นเพื่อยใช้นรู
เป็้ นhttps://krunatvara.wordข้อมูลในการดำาเนินงานครั้งต่อไป
(๒) ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบก่อนเรียนจาก
(รอบรู้)
press.com
รายงานผล
จัด้แทำาบบกลั
รายงานผลเพื
่อนำ้นาเสนอผลการดำ
าเนินงานต่
อผูเ้ กีย่ วข้องและ
(๓) จั8ดกิจกรรมตามแผนการจั
ดการเรียนรู
บด้านชั
เรียน (FLIPPED
CLASSROOM)
ใช้เป็นสารสนเทศที
นประโยชน์
(รอบรู
้,มีคุณเพิธรรม)
ผ่านสื่อผสม (MULTIMEDIA) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
CTS –่เป็PC
Modelต่อไปรายวิ
ชาเคมี
่มเติม ๓

รหัสวิชา ว ๓๐๒๒๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หน่วยการเรียนรู้ สมบัติของธาตุและสารประกอบ ติดตามการ
เรียนรวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนที่ขาดการศึกษาบางกิจกรรมได้เข้าไปศึกษาและท�ากิจกรรมตามที่ก�าหนด
(๔) หลังจากเรียนเสร็จ ให้นักเรียนท�าแบบทดสอบหลังเรียน
One School One Innovation
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หนึ
่ง่งโรงเรี
หนึ
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐
ของคุรุสภา ประจำาปี ๒๕๖๐

๔) วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
๕) รายงานการใช้นวัตกรรมน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนา และเผยแพร่
ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือท�า (Active Learning) สามารถแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือได้ทั่วโลกเนื่องจาก ไม่มีข้อจ�ากัดด้านภาษา จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
สามารถน�าความรู้นั้นมาต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรม ได้เรียนรู้การท�างานเป็นกลุ่ม และสามารถน�า
ความรู้มาเชื่อมโยงกับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน โดย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ ๗๔.๒๓
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ทักษะการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ขนั้ บูรณาการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ทักษะการบวนการคิด ด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก นักเรียนมีจติ อนุรกั ษ์ในเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเพณี
ในท้องถิ่นของตน และตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลกผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

แบบอย่างที่ภาคภูมิ

แผนภูมิแสดงก�รสร้�งและก�รใช้ประโยชน์จ�กแหล่งเรียนรู้

๑) ผู้ศึกษาเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมระดับโรงเรียนบูรณาการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล

ผลิ
ตภาพ
หนึ่งโรงเรียยนบุ
นหนึ
่งนวัวติทกรรม
ในงานวั
นสถาปนาโรงเรี
ญวาทย์
ยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”

การดำ
าเนินงานการพั
ตกรรมแหล่
ยนรูย้ในสถานศึ
กษา
การแปรรู
ปผลิอตนรั
ภัณบฑ์การศึ
ทางการ
๒)
เผยแพร่
ผลงาน ณฒนานวั
อาคารบุ
ญชูตรีทองงเรีโรงเรี
นบุญวาทย์
วิทยาลั
ย ในงานต้
กษา
เกษตรจากผลผลิ
ต
ทางการเกษตรจากโครงการเกษตรเพื
อ
่
อาหารกลางวั
น
และจากชุ
ม
ชน
เพื
อ
่
การมี
อ
าชี
พ
ดูงานของคณะผู้บริหารและครูจากภาคกลาง
และมีร๓)
ายได้
ะหว่างเรียน ทำาให้
นักเรียนและชุ
มชนมี
แหล่PLC
งเรี(Professional
ยนรู้ในการนำาผลผลิ
ตทางการเกษตรมา
วิทรยากรการเผยแพร่
โดยการสั
มมนาในรู
ปแบบ
Learning
Community)
แปรรู
ป
เพื
อ
่
เพิ
ม
่
มู
ล
ค่
า
ให้
ก
บ
ั
สิ
น
ค้
า
ทางการเกษตรที
ม
่
อ
ี
ยู
ใ
่
นโรงเรี
ย
นและชุ
ม
ชน
สร้
า
งรายได้
ให้กตับ่างสถาบั
นักเรียนน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเผยแพร่กับเพื่อนครู
ในระหว่
างเรียวนมมืและสร้
ับเกษตรกรในชุ
นอกจากนั
ยนยังมีรนายได้
โดยมีความร่
อกันกัาบงรายได้
สถานศึให้กกษาใกล้
เคียงที่มีบมริชน
บทคล้
ายคลึง้นกันโรงเรี
และสถาบั
ราชภัจาการขาย
ฏล�าปาง
สิในรู
นค้ปาแบบ
ของผูPLC
้ประกอบการธุ
ร
กิ
จ
จำ
า
นวนร้
อ
ยละ
๒๐
สามารถนำ
า
เงิ
น
ที
่
ไ
ด้
ไ
ปพั
ฒ
นาโรงเรี
ย
นในด้
านต่างๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่วนลูก๔)
ค้าเองก็
สามารถนำ
าเงินนทีเทอร์
่บริจเาคไปช่
ยลดหย่
อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย
เผยแพร่
ผ่านทางอิ
น็ต ผ่าวนทาง
https://krunatvara.wordpress.com/
๕) เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมระดับโรงเรียนบูรณาการการจัดการเรียนรู้มาตรฐานสากล ในงาน
วันสถาปนาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ”

แผนภูมิแสดงกระบวนก�รบริจ�คเงินจ�กก�รซื้อสินค้�และผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชน
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 98
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
มีคำ� หลาย ๆ ค�ำในภาษาไทยเมือ่ น�ำไปใช้อาจมีความหมายในแง่ลบหรือแง่บวกขึน้ อยูก่ บั บริบทหรือข้อความแวดล้อม
ค�ำนั้น ๆ เช่นค�ำว่า “ฉวยโอกาสหรือถือโอกาส” หากมีความหมายในท�ำนองว่าคว้าหรือฉกฉวยจังหวะที่เหมาะเพื่อท�ำการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ซึง่ อาจจะเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ดหี รือไม่เหมาะสม เช่น บางคนถือโอกาสหาประโยชน์จากส่วนรวมเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
เมือ่ ได้แล้วก็หลบลีห้ นีหน้า พอน�ำ้ มันแพงพ่อค้าแม่คา้ บางคนก็ฉวยโอกาสขึน้ ราคาทัง้ ทีส่ นิ ค้านัน้ ผลิตก่อนน�ำ้ มันจะขึน้ เสียอีก
เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพีข่ อใช้คำ� ว่า “ครูควรฉวยโอกาสหรือถือโอกาส” ในแง่บวก เพือ่ “สร้างโอกาส
ให้เด็ก ๆ ได้พบเห็นรับรูเ้ รือ่ งราวดี ๆ” โดยเฉพาะเรือ่ งใกล้ตวั พีค่ ดิ ว่าเหมาะสมอย่างยิง่ ทีค่ รูจะฉวยโอกาสเพือ่ สร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นกั เรียนมีความสุขและความรูไ้ ปพร้อม ๆ กันได้ พีเ่ ห็นว่าการเรียนรู้ “แบบเครียด ๆ” ไม่เหมาะกับวิชาภาษาไทย
หรืออาจจะทุกวิชาก็ว่าได้...น้องดาวเห็นด้วยกับพี่หรือไม่
ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เลข 1 ถึง 10 พี่ถือโอกาสน�ำไปฝึกนักเรียนแต่งโคลงสี่สุภาพ โดยใช้เป็นบาทที่ 1 และ 2
เพื่อให้นักเรียนสังเกตจ�ำนวนค�ำ ค�ำเอกค�ำโท และให้แต่งต่ออีก 2 บาท ให้ครบ 1 บท ดังนี้
กิจกรรมฝึกแต่งโคลงสีส
่ ภ
ุ าพ
		
หนึง
่ สองสามสีห
่ า้
อีกแปดเก้าสิบสิบเอ็ด
.................................
.................................

หกเจ็ด
ต่อท้าย
.....................
....................
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หรือสร้างโอกาสต่อโดยเริม่ ต้นด้วยภาษาอังกฤษ 2 บาทแรก แล้วให้นกั เรียนแต่งต่อโดยไม่บงั คับว่าจะต้องเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษ (เป็นการฝึกสนุก ๆ ดังนัน้ การสะกดค�ำบางค�ำในทีน่ เี้ พือ่ ให้ถกู ต้องตามลักษณะบังคับของโคลงสีส่ ภุ าพเท่านัน้ ) ดังนี้
		
วันทูทรีโฝ่ (โฟร์) ไฟ้ (ไฟวฟ์)
อีกเอธนายน์แอนด์เทน (เท็น)
.................................
.................................

ซิกส์เซเฝ่น
ครบถ้วน
........................
........................

น้องดาวลองน�ำไปต่อยอดสร้างโอกาสจากตัวอย่างนีใ้ ห้นกั เรียนฝึกแต่งก็ได้นะ รับรองว่าได้ผลแน่นอน
พีเ่ ชือ่ ว่าบุคลากรของทุกโรงเรียนในประเทศไทยมุง่ หวังทีจ่ ะให้โรงเรียนของตนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ คือ สะอาด
ปลอดภัย เป็นระเบียบ ร่มรืน่ ด้วยต้นไม้ใบหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมเล็ก ๆ หรือมุมทีน่ งั่ พักผ่อน ท�ำการบ้าน อ่านหนังสือหรือ
ท�ำกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อยสักมุมสองมุม แต่ถา้ โรงเรียนเต็มไปด้วยแท่งตึกทึบตัน หันไปมองทางใดก็รสู้ กึ อึดอัด แห้งแล้ง
ในหัวใจ คิดดูเถิดว่าสภาพนักเรียนของเราทีพ่ ร้อมเรียนจะมีมากน้อยเพียงใด การสร้างบรรยากาศดี ๆ จึงเป็นหน้าทีข่ องโรงเรียน...
ตรงนีเ้ ราคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมน้องดาว
พีค่ ดิ ว่าหากนักเรียนพึงพอใจโรงเรียนของเขา ไม่วา่ จะมุมใดมุมหนึง่ หรือเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อาจมีผลท�ำให้เขาพร้อมทีจ่ ะเรียน
มากยิง่ ขึน้ และนีค่ อื ประเด็นทีพ่ เี่ ห็นว่าครูควรสร้างโอกาสให้นกั เรียนได้นำ� เสนอสิง่ ดี ๆ จากเรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื บรรยากาศและ
สิง่ แวดล้อมของโรงเรียนทีค่ รูและนักเรียนสัมผัสอยูเ่ ป็นประจ�ำนัน่ เอง
พี่โชคดีที่โรงเรียนอยู่นอกตัวเมือง รอบ ๆ โรงเรียนยังมีบรรยากาศของธรรมชาติให้สัมผัส ในโรงเรียนยังมี “ของดี”
ให้พไี่ ด้ถอื โอกาสน�ำไปสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน พีเ่ คยให้นกั เรียนท�ำกิจกรรม “มุมดี ๆ ทีฉ่ นั ชอบ” หรือ “ของดีในโรงเรียน”
ให้คน้ หาและค้นคว้าข้อมูลมาประกอบเรือ่ งราว ท�ำเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ไม่นา่ เชือ่ ว่านักเรียนของพีค่ น้ พบเรือ่ งดี ๆ ในโรงเรียน
ที่บางเรื่องพี่ยังไม่เคยพบมาก่อนเลยก็มี ดังตัวอย่างชื่อผลงาน เช่น พันธุ์พืชในโรงเรียน เรื่องกล้วย ๆ ต้นหว้าใครว่าไม่ดี
มุมเด็ด ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น
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การให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ค้นหา “ข้อดีมากกว่าข้อเสีย” หรือ “จุดเด่นมากกว่าจุดด้อย” ย่อมเป็นการปลูกฝัง
ให้นกั เรียนมองโลกในแง่ดหี รือแง่บวก โดยมีครูเป็นผูช้ แี้ นะ - ส่งเสริม - สนับสนุน นับว่าเป็นของขวัญอันล�ำ้ ค่าทีส่ ดุ แทนทีจ่ ะปล่อย
ให้นักเรียนเสียเวลาไปมุ่งจับผิด ติติงเรื่องต่าง ๆ ตามอารมณ์อย่างไร้เหตุผล การให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือการแสดงออก
ของค�ำว่า “รักที่บริสุทธิ์” ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุด...แม้บางครั้งผู้รับบางคนอาจสร้างความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสเป็นรางวัล
ตอบแทนกลับมาก็ตาม...ส�ำหรับครูแล้ว นั่นมิใช่เหตุผลเพื่อยุติการให้ต่อไป เพราะการให้ของครูจะไม่มีเรื่องก�ำไรหรือขาดทุน
มาเกี่ยวข้อง
พี่และน้องดาวเป็นครู นับว่าโชคดีที่สุด “ที่จะให้โอกาสดี ๆ กับนักเรียนได้มากกว่าใคร ๆ”
...ใช่ไหมน้องดาว
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		 ไม่มีอะไรหรอก...
เหมือนหม้อแปลงเกยก่ายสายไฟฟ้า
		 เรื่องขาดทุน - ก�ำไรไม่มีแล้ว
ค�ำว่า “ให้” โดยไม่หวังทั้งชีวี

เพียงจะบอกว่ารักเสียหนักหนา
มวลพฤกษาซึ้งสัมผัสปัถพี
มีแต่แน่วแน่หนักรักวิถี
จึงไม่มีค�ำ “ผิดหวัง” ...สักครั้งเดียว
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ปัจจัย

ที่มีผลต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ของผู้บริหารในหน่วยงาน
ทางการศึกษา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
ในหน่วยงานทางการศึกษาควรมีเหตุจง
ู ใจและปัจจัย
ทีแ่ ตกต่างกัน จากการวิเคราะห์เอกสารสถานการณ์
และงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข้องตลอดจนแนวคิดของผูบ
้ ริหาร
และนั ก วิ ช าการพอประมวลได้ ว ่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
การทุจริตและประพฤติมช
ิ อบของผูบ
้ ริหารในหน่วยงาน
ทางการศึกษานั้น อาจแยกได้เป็น 2 ประเด็น คือ
ประการแรก ปัจจัยที่มีผลต่อการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในทางบวก คือ บริหารจัดการอย่างโปร่งใส ห่างไกลจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ส่วน
ประการที่สอง เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ดังนี้
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ปัจจัยที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการมีความโปร่งใส ห่างไกลจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
1.1. การค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
1.2 มาตรฐานทางกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
1.3 คุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
1.4 ทัศนคติและเป้าหมายขององค์การ
1.5 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารตลอดจนความเชื่อมั่นศรัทธาในวิชาชีพ
1.6 บรรยากาศในองค์การที่มีความสามัคคี และสงบสุข
1.7 การด�ำเนินกลยุทธการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

2

ปัจจัยทีจ่ ะก่อให้เกิดการทุจริตประพฤติมชิ อบของผูบ้ ริหารในหน่วยงาน
ทางการศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การขาดคุณธรรมจริยธรรมและความฟุ้งเฟ้อของผู้บริหาร
2.2 ผลประโยชน์ทบซ้อน
2.3 ขาดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
2.4 ปัญหาระบบการควบคุมภายใน
2.5 ความเสื่อมโทรมของสังคมและสภาพแวดล้อม
2.6 แบบอย่างและการสื่อสารที่รวดเร็ว
2.7 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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		 แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารในหน่วยงานทางการศึกษานั้น นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้น�ำเสนอไว้หลากหลายพอประมวลได้ ดังนี้
1. ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายวินัยและ
		 คุณธรรมจริยธรรม
2. ร่วมกันป้องกันแก้ไขสิ่งผิดและส่งเสริมความดี
3. นิยามและขจัดเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านสภาพ
		 เศรษฐกิจ สังคม การใช้อ�ำนาจตามกฎหมายในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่
		 ตามบริบทของความรับผิดชอบ
4. การด�ำเนินการตามระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การก�ำหนด
		 นโยบายและการน�ำไปสู่การปฏิบัติการสรรหาและเลือกตั้ง
5. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน การจัดตัง้ เครือข่ายเพือ่ เสริมสร้าง
		 ความแข็งแกร่งและส่งเสริมบทบาทการปฏิบัติตามหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ
6. พัฒนาจิตส�ำนึก ทัศนคติ ค่านิยม และจรรยาบรรณด้วยการร่วมกันก�ำหนด
		 มาตรฐานจรรยาบรรณขององค์การส่งเสริมการท�ำกิจกรรมร่วมกันของทุกฝ่าย
		 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมค่านิยมของความซื่อสัตย์สุจริต
		 ตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ผูน้ ำ� ผูบ้ งั คับบัญชาประพฤติปฏิบตั ิ
		 เป็นแบบอย่าง
7. ตรวจสอบลงโทษผู้กระท�ำผิดและยกย่องผู้ประพฤติชอบด้วยมาตรการ
		 ทางแพ่ง อาญาและวินัย ตลอดจนมาตรการทางสังคม
8. ขจัดเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
9. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับแจ้งเหตุและข้อมูล
		 การทุจริต
10. ตรวจสอบการด�ำเนินการทางกฎหมายและวินยั แก่ผทู้ จุ ริตและประพฤติมชิ อบ
11. ขจัดเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในด้านการให้บริการและ
		 การใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย
		
		 การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษานั้น ควรด�ำเนินการกับปัจจัยทางบวก คือ การพัฒนา
จิตส�ำนึก ค่านิยม จรรยาบรรณ ตลอดจนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร
( ข้อเขียนนี้ ได้จากการวิเคราะห์สงั เคราะห์เอกสารสถานการณ์และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนแนวคิดของผูบ้ ริหาร
และนักวิชาการที่หลากหลายแล้วประมวลเป็นแนวคิดของผู้เขียนบทความนี้ )
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Free Time
กองบรรณาธิการ

เปลี่ยนเวลาเล่นหน้าจอ
เป็นเวลาเรียนรู้กับหลักสูตรออนไลน์
ที่น่าสนใจในช่วงปิดเทอม
ช่วงเวลาปิดเทอม อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานของนักเรียนทุกคน แต่อาจ
จะเป็นช่วงเวลาแห่งความปวดหัวของผู้ปกครอง เพราะหลายท่านก็มีความกังวลว่าเด็ก ๆ
อาจจะใช้เวลาช่วงปิดเทอมไปอย่างสิน
้ เปลืองกับกิจกรรมไร้สาระ หรือมัวแต่จมอยูก
่ บ
ั หน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือจนหมดช่วงปิดเทอมไปอย่างเปล่าประโยชน์

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงโลกเสมือน หรือโลกคู่ขนานของชีวิตทางสังคมในปัจจุบันอีกต่อไป
แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในปัจจุบันที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการมีอยู่ การใช้งานและความจ�ำเป็นของการสื่อสารออนไลน์
ได้ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นจะใช้การสื่อสารออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ใด
วิทยาจารย์ฉบับนี้ เลยอยากจะน�ำเอาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่น่าสนใจมาแนะน�ำทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู
และน้อง ๆ นักเรียน ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองในช่วงปิดเทอมนี้ และที่ส�ำคัญก็คือ เรียนได้ “ฟรี” ทุกหลักสูตร
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1. Thai MOOC (https://thaimooc.org/)
เว็บไซต์รวบรวมหลักสูตรออนไลน์โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ที่ ณ ตอนนี้ มีวิชาให้เรียนถึง
155 หลักสูตร ตั้งแต่วิชาทางการบัญชี การใช้โปรแกรมตระกูล Microsoft ต่าง ๆ ไปจนถึงวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
มีการก�ำหนดช่วงเวลา และจ�ำนวนเวลาในการศึกษาอย่างชัดเจน พร้อมระบุความยาก - ง่าย และกลุ่มเป้าหมายของรายวิชา
อย่างชัดเจน เรียกว่า เรียนได้ยาว ๆ ตลอดปิดเทอมไปจนถึงเปิดเทอมเลยทีเดียว
https://mooc.chula.ac.th/

2. Chula MOOC (https://mooc.chula.ac.th/)
แหล่งรวบรวมหลักสูตรเรียนรูอ้ อนไลน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม่ ที งั้ หลักสูตรส�ำหรับชาวไทย และชาวต่างประเทศ
ใครเรียนจบและได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดยังมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย แต่ต้องหมั่นติดตามข่าวสารกันหน่อย
เพราะมีคนสมัครเรียนค่อนข้างมาก และเต็มค่อนข้างไว
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https://alison.com/course/introduction-to-digital-photography

3. Introduction to Digital Photography (https://alison.com/course/introduction-to-digital-photography)
หลักสูตรการถ่ายและจัดการภาพดิจิตอลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ที่จะให้ความรู้พื้นฐาน
ที่ควรรู้เกี่ยวกับการถ่ายและจัดการภาพดิจิตอลส�ำหรับตากล้อง หรือ Graphic Designer มือใหม่ที่อยากพัฒนาตัวเองไปสู่
การเป็นมือโปร แม้ว่าเนื้อหาของหลักสูตรทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็เข้าใจไม่ยากจนเกินไป และเป็นการฝึกฝน
ภาษาอังกฤษไปในตัว
http://mooc.learn.in.th/main/

4. คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด สสวท.
แหล่งรวบรวมบทเรียนออนไลน์ดา้ นวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.
รวบรวมทั้งหลักสูตรระดับเบสิก ไปจนถึงรายวิชาขั้นสูง และยังมีหลักสูตรการเรียนรู้การเขียนแอพพลิเคชั่น ไปจนถึงความรู้
เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ได้ศึกษาอีกด้วย ถือว่าเข้ากับยุคสมัยมาก ๆ
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http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/

5. ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์ทั้งของราชการ เอกชน ชุมชน วัด ฯลฯ กว่า 1,500 แห่ง
ซึ่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมข้อมูลจัดท�ำเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และใช้เป็น
แหล่งอ้างอิงข้อมูลได้เป็นอย่างดี
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

“จะป้องกันขอบขัณฑสีม ารักษาประชาชนแลมนตรี”
ตอนที่ 3
การฟื้นฟูประเทศของพระองค์เริ่มต้นจากการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ทรงสร้างพระนครใหม่ทงั้ พระราชวัง ปราสาทราชมณเทียร โปรดให้ถา่ ยแบบอย่างของกรุงศรีอยุธยามา
เช่น พระทีน่ งั่ อมรินทราภิเษกมหาปราสาท ก็โปรดให้ลอกแบบพระทีน่ ง่ั สรรเพชญ์ปราสาทในกรุงเก่า ต่อมา
เกิดฟ้าผ่าลงมาที่มุขเด็จพระที่นั่งแล้วเกิดเพลิงใหม้ จึงโปรดให้รื้อออกแล้วสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่ให้
สูงใหญ่เท่าพระที่นั่งสุริยาสน์อัมรินทร์ครั้งกรุงเก่า พระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
โปรดให้สร้างวัดพระศรีรตั นศาสดาราม ซึง่ เป็นพระอารามในพระบรมมหาราชวังส�ำหรับประดิษฐานพระแก้วมรกต
ท�ำนองเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ทกี่ รุงศรีอยุธยา ส่วนสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทก็โปรด
ให้สร้างพระราชวังและพระราชมนเทียรในคราวเดียวกัน
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1. การฟื้นฟูการปกครอง
การปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาไว้เป็นส่วนใหญ่ดงั ต่อไปนี้

การปกครองส่วนกลาง

การปกครองส่วนกลางมีกรุงเทพ ฯ เป็นเมืองหลวง ศูนย์กลางของการปกครองอาณาจักร พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีอ�ำนาจสูงสุด ทรงปกครองร่วมกับเสนาบดีที่ส�ำคัญคือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม
กับจตุสดมภ์

การปกครองหัวเมือง

หัวเมืองทั่วราชอาณาจักรอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของ 3 หน่วยงาน คือ กรมมหาดไทย ปกครอง
หัวเมืองเหนือ กรมพระกลาโหม ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้ และกรมพระคลัง ปกครองหัวเมืองชายทะเลรอบอ่าวไทย
โดยทางทฤษฎี พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งเจ้าเมือง แต่โดยมากเจ้าเมืองมักเป็นผู้มีอ�ำนาจและมีอิทธิพล
ในเมืองเหล่านัน้ อยูแ่ ล้ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงออกพระราชก�ำหนด
การปกครองหัวเมือง พ.ศ. 2345 โดยตัดทอนอ�ำนาจของเจ้าเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการส�ำคัญ ๆ เพื่อให้
การปกครองหัวเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การปกครองประเทศราช

สมุหนายกหรือพระสมุหพระกลาโหมหรือกรมท่าเป็นผู้ควบคุมปกครองหัวเมืองดังกล่าวมาแล้ว
ส่วนประเทศราช เจ้าประเทศราชจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่จะทรงปล่อย
ให้หวั เมืองประเทศราชปกครองกันเอง หน้าทีข่ องเจ้าเมืองประเทศราชจะต้องดูแลความมัน่ คงไม่ให้ขา้ ศึกล่วงล�ำ้
เข้ามาในเขตแดน ซึ่งเป็นการรักษาความมั่นคงของรัฐบาลกลางนั่นเอง และหัวเมืองประเทศราชจะต้องน�ำ
ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง เครือ่ งราชบรรณาการมาถวายตามประเพณี ในสมัยนี้ ได้ยกเลิกฐานะเมืองประเทศราช
ของเมืองนครศรีธรรมราช โดยเปลี่ยนเป็นเมืองชั้นเอก และสถาปนาหัวเมืองล้านนาขึ้นใหม่
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2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
แม้ว่าความเสียหายทรุดโทรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเสียกรุงเก่าได้รับการฟื้นฟูจนมั่นคง
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของไทยสมัยนัน้ ก็ยงั ไม่มงั่ คัง่ เพราะบ้านเมืองยังต้อง
เผชิญภัยสงครามจากพม่าไม่มีเวลาที่จะท�ำนุบ�ำรุงเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศซบเซาลงไปมาก จนสมัยรัชกาลที่ 1 บ้านเมืองเริม่ สงบสุขปราศจากสงครามใหญ่ ท�ำให้ประชาชน
มีเวลาประกอบอาชีพต่าง ๆ การค้าขายโดยเฉพาะกับจีนเริ่มคึกคักมากขึ้น รัฐบาลสมัยนี้ยังใช้วิธีหารายได้
เช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา คือการค้าขายกับต่างประเทศและการเก็บภาษี การค้าขายนัน้ มีกรมพระคลังสินค้า
ท�ำหน้าที่ค้าขาย การเก็บภาษีอากรยังมีการเก็บอากร จังกอบ ส่วย และฤชา ในปลายรัชกาลที่ 1 ประเทศจึง
มั่งคั่งร�่ำรวยขึ้น
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3. การฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์ให้การฟื้นฟูประเทศในด้านนี้
เป็นแบบแผนประเพณีที่จะใช้สืบไป นอกจากนี้ ยังเป็นการฟื้นฟูความเจริญของสังคมและศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาให้กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่

การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการฟื้นฟู ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล
ถือน�้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีอาพาธพินาศ (เป็นการป้องกันโรคระบาดตามความเชื่อในสมัยก่อน)
พระราชพิธจี กั รพรรดิราชาธิราช (เป็นการสะเดาะพระเคราะห์พระมหากษัตริย)์ พระราชพิธสี ถาปนาเจ้าประเทศราช
พระราชพิธีผนวชเจ้านาย พระราชพิธีโสกันต์ พระราชพิธีสมโภชพระเศวตกุญชร พระราชพิธีปลงพระบรมศพ
เจ้านาย พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น พระราชพิธี
ทั้งหลายนี้ นอกจากท�ำเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองเป็นปกติสุข

การฟื้นฟูพระศาสนา

ในรัชสมัยนี้โปรดให้ท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกเมื่อ พ.ศ. 2331 เพื่อความถูกต้องและเป็นหลักยึดมั่น
ในพระพุทธศาสนา ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามในกรุงเทพ ฯ เช่น เริ่มสร้างวัดสุทัศนเทพวราราม
แล้วโปรดให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนจี ากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานที่วัดนี้ แต่วัดสุ
ทัศนเทพวรารามมาสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิสงั ขรณ์วดั พระเชตุพน
วิมลมังคลารามซึ่งเดิมชื่อว่าวัดโพธารามให้สมบูรณ์ดี แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปที่ช�ำรุดอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ
มาบูรณะซ่อมแซมแล้วประดิษฐานไว้ทวี่ ดั นี้ ส่วนวัดสระเกศเดิมชือ่ วัดสระแก โปรดให้รอื้ แล้วสร้างใหม่ นอกจากนี้
ยังออกกฎหมายพระสงฆ์ในเรื่องสมณปฏิบัติมุ่งกวดขันให้พระเณรมีศีลวัตรอันดีงาม

การช�ำระกฎหมาย

กฎหมายบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ประกันความถูกต้องยุติธรรมในสังคมและก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ในบ้านเมือง การเสียกรุงศรีอยุธยาท�ำให้กฎหมายบ้านเมืองกระจัดกระจายสูญหายไปมาก ดังพระราชด�ำรัส
ของรัชกาลที่ 1 ที่โปรดเกล้า ฯ ให้ช�ำระกฎหมาย เมื่อ พ.ศ. 2347 ว่า ครัง้ กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า กฎหมาย
กระจัดกระจาย สูญหายไปประมาณ 9 ส่วน เหลืออยูป่ ระมาณ 1 ส่วน นอกจากนี้ กฎหมายทีเ่ หลืออยูอ่ าจมี
ความฟัน่ เฟือน ไม่ถกู ต้อง ดังกรณีนายบุญศรี ช่างเหล็กหลวง ถูกภรรยาฟ้องหย่า โดยนายบุญศรีไม่มคี วามผิด
ซ�้ำศาลยังตัดสินให้อย่าได้ จึงโปรดเกล้า ฯ ให้ช�ำระกฎหมายเสียใหม่ให้ถูกต้อง กฎหมายที่ช�ำระใหม่นี้เรียกว่า
กฎหมายตราสามดวง เพราะมีตราบัวแก้ว ราชสีห์ คชสีห์ เป็นตราประจ�ำกรมพระคลัง กรมมหาดไทย และ
กรมพระกลาโหม ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังมีข้อก�ำหนดต่าง ๆ เช่น ไม่ให้ข้าราชการเล่นการพนัน ดื่มสุรา
ให้ยึดมั่นในคุณงามความดี เพื่อให้ราษฎรทั้งหลายมีความอบอุ่นใจ
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การฟื้นฟูทางศิลปศาสตร์

การฟื้นฟูที่ส�ำคัญ คือ ด้านอักษรศาสตร์ มีบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช เช่น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนา เพลงยาวรบพม่าที่
ท่าดินแดง หรือนิราศท่าดินแดง กวีที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้คือ เจ้าพระยาคลัง (หน) ซึ่งได้แปลวรรณคดี
ของต่างชาติ เรื่องสามก๊ก ราชาธิราช และแต่งมหาชาติ กัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรีที่มีความไพเราะมาก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากทรงสามารถป้องกันข้าศึก
ทีเ่ ข้ามารุกรานประเทศได้แล้ว ยังทรงขยายเขตแดนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ทรงสร้างความเจริญรุง่ เรืองโดยเฉพาะ
ประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาให้ฟื้นกลับคืนมาสู่กรุงรัตนโกสินทร์อีกครั้งหนึ่ง
อันเป็นการวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมสืบต่อมา

ที่มา : ประวัติศาสตร์ชาติไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
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นวนิยายอิงธรรมชาติ
ธเนศ ข�ำเกิด

ตอนที่ 5
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ตอนที่ 5 เอาชนะนิวรณ์

งานเลีย้ งเริม่ ขึน้ แล้ว เมือ่ ธรรมบริกรทัง้ ฝ่ายชายและ

ฝ่ายหญิงเรียกผูป้ ฏิบตั เิ รียงตามล�ำดับหมายเลขอาสนะและ
เก้าอีน้ งั่ แยกประตูทางเข้าของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รวมทัง้
ภายในห้องปฏิบัติมีการแยกเขตพื้นที่ชายหญิงเป็นสัดส่วน
ชัดเจน โดยจัดอาสนะและหมอนรองนั่งเป็นสองชั้น แยกสี
อาสนะของชายและหญิงให้แตกต่างกัน และยังจัดให้มี
หมอนรองขาเล็ก ๆ หลายขนาดส�ำรองไว้ในลังท้ายห้องไว้ให้
เลือกใช้เพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนผู้นั่งเก้าอี้จะจัดไว้ด้านท้าย
แต่มอี าสนะส�ำรองไว้ให้ดว้ ย เผือ่ ต้องการลงมานัง่ อาสนะบ้าง
ส�ำหรับอาสนะของพระสงฆ์จะวางบนที่ยกพื้นขึ้นสูงกว่า
ฆราวาส ซึ่งอยู่ด้านข้างของเขตฝ่ายชาย ด้านหน้าสุด
เป็นเวทียกพื้นสูงขึ้นเป็นที่นั่งส�ำหรับอาจารย์ ซึ่งที่ถูกต้อง
เรียกว่าผู้ช่วยอาจารย์ ที่ท�ำหน้าที่แทนอาจารย์ผู้สอนตัวจริง
ซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้ว แต่ท่านบันทึกเสียงค�ำสอนของท่าน
ไว้ตามหลักสูตรซึ่งถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบตลอดหลักสูตร
ทีเ่ หมือนกันทุกศูนย์ และคัดเลือกผูช้ ว่ ยอาจารย์ทผี่ า่ นการปฏิบตั ิ
มาอย่างเข้มข้น ยาวนาน เพื่อมาท�ำหน้าที่ด�ำเนินการอบรม
ตลอดหลักสูตรแทนอาจารย์ โดยใช้สื่อที่จัดท�ำไว้เพื่อไม่ให้
เกิดความผิดเพีย้ น ซึง่ ผูป้ ฏิบตั ทิ กุ คนก็จะเรียกผูช้ ว่ ยอาจารย์วา่
อาจารย์เช่นกัน
ที่ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ร วมของศู น ย์ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง
เครือ่ งปรับอากาศ มีแต่พดั ลมและเครือ่ งดูดอากาศรอบห้อง
เนือ่ งจากอากาศทีน่ จี่ ะเย็นตลอดปี เพราะอยูใ่ กล้ภเู ขาและนำ�้ ตก
ภายในห้องจะมีล�ำโพง เครือ่ งเสียง และระบบไฟติดไว้รอบห้อง
เป็นห้องทีก่ ว้างขวาง โล่งโปร่งสบาย จัดได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน
น่านั่งปฏิบัติอย่างยิ่ง
เมือ่ ทุกคนนัง่ ประจ�ำทีเ่ รียบร้อยแล้ว อาจารย์กเ็ ริม่ ต้น
สอนตามหลักสูตร ตรงเวลาตามตารางที่ก�ำหนด อาจารย์
จะไม่พดู ไม่สอนเองแต่จะสอนโดยเปิดซีดที ไี่ ด้จดั เตรียมและ
ตัง้ เวลาไว้ตามตาราง ซึง่ จะสอนเป็นภาษาอังกฤษและมีค�ำแปล

เป็นภาษาไทย อาจารย์จะเป็นผู้ดูแลความพร้อมภายใน
ห้องปฏิบตั วิ า่ มาครบหรือยัง โดยมีธรรมบริกรคอยส�ำรวจและ
ติดตามให้มาประจ�ำที่จนครบ แล้วอาจารย์จึงเริ่มเปิดซีดี
และนั่งปฏิบัติไปพร้อมกันจนครบชั่วโมงตรงตามตาราง
ทุกอย่างไม่ผดิ เพีย้ น นับเป็นแบบอย่างในเรือ่ งการตรงต่อเวลา
การมีวนิ ยั และมีหลักสูตรการสอนทีเ่ ป็นล�ำดับขัน้ ตอนอย่างยิง่
ตลอด 10 วั น ของการอบรมเป็ น เวลาส�ำหรั บ
การปฏิบัติแทบทั้งสิ้น โดยปฏิบัติตามหลักค�ำสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คืออริยสัจ 4 ใช้มรรคมีองค์ 8 เป็นแนวทาง
นั่นคือฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังให้ครบถ้วนในไตรสิกขา คือ
รักษาศีลให้บริสทุ ธิ์ ภายใต้บรรยากาศทีเ่ งียบสงบไม่มสี งิ่ ใด
มารบกวนจิต ซึ่งเอื้อต่อการฝึกสมาธิ และต่อด้วยการฝึก
วิปัสสนาหรือปัญญาต่อเนื่อง จนครบไตรสิกขา
แต่ละวันตัง้ แต่ 04.30 - 21.00 น. จะเป็นการฝึกปฏิบตั ิ
โดยตลอด ทั้งปฏิบัติร่วมกันในห้องปฏิบัติรวมและปฏิบัติ
อย่างอิสระในทีพ่ กั ของตนเอง จะมีชว่ งกลางคืนเวลาชัว่ โมงครึง่
เป็นการฟังธรรมะบรรยายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนมากขึน้ โดยจะแยกผูป้ ฏิบตั ิ
ไปฟังธรรมะบรรยายเป็นกลุ่ม ๆ ตามภาษาของตนเอง มีทั้ง
กลุ่มภาษาไทย กลุ่มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
แม้แต่ภาษากัมพูชายังมีให้ฟังได้ด้วย
3 วันแรกเป็นการปฏิบัติอานาปานสติเพื่อให้มีสติ
อยู่กับลมหายใจจนเกิดสมาธิท่ีมีพลังเพิ่มขึ้น พอขึ้นวันที่ 4
จึงต่อด้วยการฝึกวิปสั สนา (ปัญญา) ต่อเนือ่ งอีก 7 วัน โดยฝึก
ให้จติ พิจารณาดูกายตัง้ แต่ศรี ษะลงมาทุกจุดจนถึงปลายเท้า
แล้วจากปลายเท้ามาถึงศีรษะ วนเวียนอยู่เช่นนี้ เมื่อเกิด
เวทนา (รู้สึก) ตรงจุดใดก็จะไม่ปรุงแต่ง (สังขาร) แต่ให้วาง
อุเบกขา โดยอาจารย์บอกว่าถ้าฝึกบ่อย ๆ จะลดกิเลสที่เรา
สะสมไว้ให้น้อยลง แล้วจะค่อย ๆ เกิดปัญญาเข้าใจตาม
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ความเป็นจริงว่าทุกสิง่ ล้วนเป็นอนิจจัง ไม่มสี ง่ิ ใดเทีย่ งแท้แน่นอน
อาจารย์อธิบายในตอนหนึง่ ว่าจุดมุง่ หมายสูงสุดของหลักสูตรนี้
มิใช่อยู่เพียงการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเท่านั้น แม้ว่าการฝึกจิต
ให้เป็นสมาธิจะเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่มนั ก็เป็นเพียงส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดเท่านั้น แต่จุดหมายสูงสุด คือ
การช�ำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยการขจัดกิเลสภายในจิต อันเป็น
สาเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไป
การเฝ้าสังเกตดูลมหายใจล้วน ๆ จึงเป็นวิธกี ารส�ำรวจ
ความจริงเกีย่ วกับตัวของเราเอง ทีจ่ ะท�ำให้เราได้เรียนรูค้ วามจริง
ภายในตัวเราด้วยตัวของเราเอง เพราะธรรมชาติได้ให้เครือ่ งมือ
ที่วิเศษมากับเราแล้ว คือ ลมหายใจของเราเอง เราจึงใช้
เครือ่ งมือนีส้ �ำรวจความจริงในร่างกายของเรา ความจริงเกีย่ วกับ
รูปหรือกาย ที่เราส�ำคัญว่าเป็นตัวเรา ของเรา เฝ้าแต่สร้าง
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ต่อโครงสร้างของรูปนี้ สร้างแต่ความทุกข์
ความเครียดให้แก่ตนเอง ด้วยความยึดมัน่ ถือมัน่ ในรูปของเรา
อาจารย์บอกต่ออีกว่า นอกจากนีเ้ รายังจะได้ส�ำรวจ
ความจริงที่เกี่ยวกับนามหรือจิตด้วย ที่เราถือว่าเป็นเรา
ของเรา ซึง่ เป็นสาเหตุให้เราสร้างกิเลส สร้างความเครียดและ
ความทุกข์ ความทุกข์ก็เป็นสิ่งสากลเพราะเกิดขึ้นได้กับ
ชนทุกชาติทกุ ศาสนา ดังนัน้ วิธแี ก้ความทุกข์จงึ ต้องเป็นสากลด้วย
และลมหายใจก็เป็นสิง่ สากลที่คนทุกชาติทุกศาสนาต่างก็มี
เหมือนกัน ลมหายใจตามธรรมชาติจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการส�ำรวจความจริ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ตั ว เอง เกี่ ย วกั บ รู ป
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หรือกายและนามหรือจิต โดยเริ่มจากระดับที่หยาบที่สุด
ไปสูร่ ะดับทีล่ ะเอียดทีส่ ดุ จนสามารถข้ามพ้นขอบเขตของรูป
และนามหรือกายและจิต ทีจ่ ะช�ำระจิตใจผูป้ ฏิบตั ใิ ห้บริสทุ ธิ์
ซึง่ จะเต็มเปีย่ มไปด้วยความเมตตา ความกรุณา มุทติ า และ
อุเบกขา อย่างไม่มีขอบเขต ซึ่งจะไม่สามารถสร้างกิเลส
ท�ำร้ายตนเองหรือผู้อื่นได้ แล้วผู้ปฏิบัติก็จะมีชีวิตที่สุขสงบ
อย่างแท้จริง
3 วันแรกของการปฏิบัติสมาธิด้วยอานาปานสติ
อาจารย์จะกล่าวน�ำให้ทุกคนปฏิบัติตามว่า
“จงนั่งให้สบาย ๆ จะเป็นท่าไหนก็ได้ที่เหมาะกับ
ตนเอง แต่ขอให้หลังและคอตัง้ ตรง ค่อย ๆ หลับตาลง ผูท้ สี่ วม
แว่นตาก็ให้ถอดแว่นออกเสียในระหว่างปฏิบัติ หุบปากไว้
แล้วให้ความสนใจทัง้ หมดไปจดจ่ออยูท่ บี่ ริเวณทางเข้าช่องจมูก
โดยให้มีสติรู้ทุก ๆ ลมหายใจเข้าและออก ลมหายใจตาม
ธรรมชาติ ลมหายใจปกติ ธ รรมดา อย่ า งที่ มั น เป็ น อยู ่
ถ้าลมหายใจยาวก็ให้รู้ว่ายาว ถ้าลมหายใจสั้นก็ให้รู้ว่าสั้น
ลมหายใจผ่านไปทางช่องจมูกซ้าย ก็ให้รู้ว่ามันผ่านไปทาง
ช่องจมูกซ้าย ลมหายใจผ่านไปทางช่องจมูกขวา ก็ให้รู้ว่า
มันผ่านไปทางช่องจมูกขวา หรือหากมันผ่านไปยังทัง้ สองช่องจมูก
ก็ให้รวู้ า่ มันผ่านทัง้ สองช่องจมูก ขอเพียงให้มสี ติรโู้ ดยไม่ตอ้ ง
ท�ำอะไร เพียงแต่เฝ้าดูอยูเ่ ท่านัน้ เสมือนยามเฝ้าประตู จงมีสติ
อยู่กับลมหายใจตลอดเวลา ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก
จงตื่นตัว ตั้งอกตั้งใจ และคอยเฝ้าดูอยู่เสมอ...”

นิพาดาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามอย่างว่าง่าย เพราะ
อยากรูเ้ หมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึน้ แต่ดว้ ยความตัง้ ใจทีก่ ลัว
จะผิด ด้วยตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์จริงมาก่อน เธอจึง
ท�ำตามอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ท�ำไปสักพักเธอก็รู้สึกว่า
ลมหายใจดูไม่เป็นปกติ เหมือนกับการถูกบังคับให้หายใจ
รูส้ กึ เกร็งและหายใจติดขัด เธอพยายามต่อสูเ้ พือ่ ทีจ่ ะท�ำตาม
ที่อาจารย์บอกให้ได้ ยิ่งต่อสู้ก็ยิ่งแน่นอึดอัด เลยพาลโกรธ
หงุดหงิดที่ท�ำไม่ได้ดังใจ พอยิ่งโกรธยิ่งหงุดหงิด ท่านั่งและ
ที่นั่งที่รู้สึกนุ่มสบายในตอนแรกตอนนี้ท�ำไมมันไม่สบาย
เสียแล้ว แต่กลับรูส้ กึ เจ็บปวดรวดร้าว เหน็บชาจับทีข่ าทัง้ สองข้าง
ทนไม่ไหวแล้ว เธอก็เปลี่ยนท่านั่งไปเรื่อย ๆ จากขัดสมาธิ
เป็นพับเพียบด้านซ้าย ด้านขวา กลับไปกลับมา ก็ยงั ไม่หาย พาล
หลังไหล่ก็ปวดไปด้วย ลุกลามร้อนรนไปทั่วตัว ช่างเป็นทุกข์
เหลือเกิน
“ไหนใครว่าปฏิบตั ธิ รรมแล้วจะเป็นสุข หลอกกันชัด ๆ”
แล้วเธอก็พาลไปโกรธเพือ่ นทีพ่ าเธอมาพบกับความทุกข์เยีย่ งนี้
“คอยดูเถอะจบหลักสูตรเมื่อไรจะต่อว่าให้หนัก
ต่อไปนีช้ วนไปไหนจะไม่ไปด้วยอีก” เธอคิดฟุง้ ซ่านไปต่าง ๆ นานา
เธอค่อย ๆ ลืมตาขึน้ อย่างระแวดระวัง กลัวอาจารย์
จะมองมาที่ตนก็กลัว ค่อย ๆ เหลือบไปมองนิศมากับกรนุช
ที่นั่งข้าง ๆ ก็เห็นนั่งนิ่งไม่ไหวติง คนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ก็นั่งนิ่ง
กันหมด มีบางคนทีเ่ ป็นศิษย์ใหม่ทดี่ กู ระวนกระวายไม่แพ้ตน

เหมือนกัน ใจเริ่มชื้นขึ้นมาบ้าง เพราะอย่างน้อยก็มีบางคน
ทีเ่ ป็นเหมือนเรา อดไม่ได้ทจี่ ะลอบสอดส่ายสายตาข้ามไปยัง
กลุม่ ปฏิบตั ชิ าย เห็นธรรศนัง่ ตัวตรงในท่าขัดสมาธิทนี่ งั่ ยากมาก
นิง่ ไม่ไหวติงเหมือนหุน่ มองผ่านไปยังอาสนะทีย่ กพืน้ สูงเด่น
เห็นพระภิกษุทกุ รูปนัง่ นิง่ กันหมด โดยเฉพาะหลวงพ่อรูปแรก
ที่นั่งหน้าสุด ดูอาวุโสกว่าใคร ท่านนั่งเหมือนนิ่งราวกับ
พระเกจิอาจารย์ในรูปหล่อ
หันกลับมาโกรธตัวเองอีกครั้งว่า ท�ำไมใคร ๆ
เขาท�ำได้ ท�ำไมเราท�ำไม่ได้ เวลาเรียนหนังสือหรือท�ำอะไร
เราก็ไม่เคยด้อยกว่าใคร จะอยู่ในแนวหน้าด้วยซ�้ำ ตอนนี้
ลืมลมหายใจไปหมดแล้ว อาจารย์จะสอนอะไรใจก็ไม่ฟงั แล้ว
ใจล่องลอยคิดปรุงแต่งออกไปในอดีตและอนาคต วนไปเวียนมา
เหมือนคนบ้า คิดแต่วา่ เมือ่ ไรจะมีเสียงสัญญาณหมดชัว่ โมง
สักที ใจหันมาจดจ่อกับเสียงสัญญาณอีกแล้ว เวลาทีร่ อคอย
นี่มันช่างนานและทุกข์เหลือเกิน และแล้วในที่สุดก็ได้ยิน
เสียงสวด “ภะวะตุสัพพะมังคะลัง...” ช่างเป็นเสียงสวรรค์
เหมือนกับตอนที่ฟังพระสวดมนต์ไม่มีผิด เพราะบอกให้รู้ว่า
หมดเวลาแล้ว แต่เหมือนนรกกลั่นแกล้ง สวดจบแล้วก็ยัง
ไม่ยอมจบยังมีเสียงสวดต่อไปอีก และอาจารย์ยงั มาแนะน�ำ
ตอนท้ายอีก พลิกซ้ายพลิกขวารออีกรอบ ในที่สุดก็ถึงเวลา
พักจริง ๆ เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลย
(จบตอนที่ 5)
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IT Hero
Teacher COMP

AR กับการเรียนรู้ 4.0
AR คืออะไร (AR : Augmented Reality Technology) เป็นเทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน
ผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชือ
่ มต่อต่าง ๆ ซึง
่ ถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึง
่
ที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (Virtual World) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรง
สามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงทีป
่ รากฏบนกล้อง
แสดงข้อมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น เราสามารถที่จะหมุนดูภาพ
ที่ปรากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา
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เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ มีหลักการท�ำงานโดยสามารถแบ่งประเภท
ตามส่วนวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์
ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และ
การวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาพมาวิเคราะห์ (Marker - Less
Based AR) หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย
1. Marker (หรือที่เรียกว่า Markup)
2. กล้องวิดโี อ เว็บแคม กล้องโทรศัพท์มอื ถือ หรือ ตัวจับ Sensor อืน่ ๆ
3. ส่วนการแสดงผลภาพ เช่น จอภาพจากอุปกรณ์แสดงผล
4. ซอฟต์แวร์ส่วนประมวลผลเพื่อวัตถุแบบสามมิติ Object 3D
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ปัจจุบนั มีการใช้ AR โฆษณาสินค้าหลากหลายชนิด
ให้ลูกค้าได้เลือกดูสินค้าได้แบบสมจริง ไม่วา่ จะเป็นเสือ้ ผ้า
เครือ่ งมือ อุปกรณ์ รวมถึงเครือ่ งใช้ภายในบ้าน เป็นต้น ท�ำให้
การตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้ดียิ่งขึ้น หรืออยู่ในรูปแบบ
เกมบนมือถือ เช่น เกม Pokemon Go ที่เราเห็นตัวละคร
ออกมาบนจอภาพได้อย่างสมจริง
AR กับการเรียนรู้ 4.0 ซึ่งการเรียนในปัจจุบัน
เริม่ ใช้เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ในการเข้ามามีบทบาทในห้องเรียน
กันมากขึน้ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และน�ำเอาเทคโนโลยี
ที่อยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทีมี AR
มามีบ ทบาทในการสอนจะท�ำให้ผู้เรีย นสามารถเข้า ใจ
ในการเรียนรู้ผ่านสื่อที่เป็นภาพ 3 มิติ ให้ผู้เรียนสามารถ
มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และสมจริงมากกว่าการเรียน
ผ่านหนังสือทัว่ ไป อีกทัง้ ยังสร้างแรงกระตุน้ ให้ผเ้ ู รียนเกิดการเรียนรู้
เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนที่แปลกใหม่ สามารถท�ำเป็น
ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ได้เลย สามารถใช้ AR
ปรับเข้ากับวิชาเรียนได้ทกุ วิชา ได้ทงั้ ในรูปแบบรูปภาพ บัตรค�ำ
หรือรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งในอนาคตถ้ามี AR ในทุก ๆ วิชา
ทุก ๆ แหล่งเรียนรูไ้ ด้ จะสามารถเปิดกว้างในการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างดี
พูดได้เลยว่า เทคโนโลยี AR จะท�ำให้ตอบโจทย์
ในด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สามารถปรับใช้ได้
ในทุกระดับชั้นเรียน ท�ำให้เกิดความสนุกสนานในห้องเรียน
และเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

มาท�ำความรู้จัก

กีฬายิงธนู กันเถอะ!!
กีฬายิงธนู (Archery) เป็นกีฬาทีไ่ ม่ได้เน้นทีค
่ วามแข็งแรงหรือความเร็วเป็นหลัก
หากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและทักษะความแม่นย�ำเป็นอย่างมาก
ในการแข่งขัน

กีฬายิงธนูมีการแข่งขันหลายประเภท เช่น ประเภทลาน (Field Shooting) จัดการแข่งขันคล้ายกับ
การล่าสัตว์ คือ วางเป้าเล็ก ๆ ไว้ทตี่ �ำแหน่งและระยะต่าง ๆ กัน ตามสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ประเภท
ไฟลท์ ชูต้ ติง้ (Flight Shooting) จะเน้นทีร่ ะยะมากกว่าความแม่นย�ำ หรือประเภทสกีอาร์เชอรี (Ski - Archery)
แข่งขันยิงธนูในสภาพภูมปิ ระเทศต่าง ๆ โดยมีเล่นสกีหรือสเก็ตด้วย แต่ทนี่ ยิ มแพร่หลายมากทีส่ ดุ และใช้จดั การแข่งขัน
ในกีฬาโอลิมปิก ก็คือ ประเภทเป้า (Target Shooting)
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ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นของการฝึกหัดยิงธนู คือ ต้องอบอุ่นร่างกาย ประมาณ 10 – 15 นาที ให้กล้ามเนื้อเส้นสาย
ได้เตรียมตัวพร้อมส�ำหรับออกแรง ส�ำหรับจุดยืนถึงเป้าแต่ละเพศไม่เหมือนกัน ประเภทผู้ชายในการแข่งขันนั้น ยืนอยู่ที่ระยะ
90 เมตร และประเภทผู้หญิง ยืนอยู่ที่ระยะ 70 เมตร โดยมีวิธีการยิง ดังนี้

1 การยืน ยืนคร่อมเส้นยิง โดยให้เท้า
แยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต น�ำ้ หนักตัว
อยูก่ งึ่ กลางเท่าทัง้ สองและหันไหล่
ด้านที่คันธนูเข้าหาเป้า

2 การเสียบลูกธนู เสียบลูกธนูที่จุดเสียบลูกธนู
บนสาย ให้หางลูกธนูต่างสี ตั้งฉากกับสายธนู
พร้อมกับลูกธนูกับที่พาด
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3 การเกีย่ วสายธนู ใช้มอื ขวาเกีย่ วสายธนู โดยใช้นวิ้ ชีเ้ กีย่ ว
สายธนูอยูด่ า้ นบนของลูกธนู ให้นวิ้ กลางและนิว้ นางเกีย่ ว
สายธนูอยู่ด้านล่างของลูกธนู โดยใช้ข้อแรกของนิ้ว

4 การเล็ง
• การเล็งโดยไม่ใช้ศนู ย์ ในขณะทีน่ า้ ว
สายมาถึงจุดน้าวแล้วให้ใช้มือซ้าย
ทีถ่ อื คันธนูชไี้ ปทางทิศทีต่ อ้ งการจะยิง
ให้แขนตั้งฉากกับล�ำตัวตลอดเวลา
จะเล็งสูงให้เอียงสะเอวขึ้น จะเล็งต�่ำ
ให้เอียงสะเอวลง

• การเล็งโดยใช้ศูนย์ ให้แนวสายตาขวาผ่านสายธนู
ที่ดึงมาที่จุดน้าว ผ่านศูนย์ที่คันธนู และให้ศูนย์ชี้อยู่ที่
จุดบนเป้าที่ต้องการจะยิง

5 การน้าวสาย ยกคันธนูให้ตั้งฉากกับพื้น มือซ้าย
จับคันธนูดันไปทางเป้าพร้อมกับน้าวสายธนู
ด้วยมือขวาจนถึงจุดน้าว
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6 การจับคันธนู ในกรณีที่เป็นคนถนัดขวาหรือ
ตาเล็งเป็นตาขวา ให้จบั ทีม่ อื จับบนคันธนูดว้ ยมือซ้าย
โดยให้แหล่งธนูอยู่ด้านซ้าย

7 การยิง เมื่อเล็งไปยังต�ำแหน่งบนเป้าที่ต้องการแล้ว
ให้คลายนิว้ ทัง้ สามทีน่ า้ วสายธนูอยูโ่ ดยทีไม่ขยับส่วนอืน่ ๆ
ของร่างกาย

8. การคงสภาพท่ายิง เมือ่ ปล่อยลูกธนูออกไปแล้วให้ยนื นิง่
ในท่าเดิมเล็งอยู่ที่เป้า จนกระทั่งลูกกระทบเป้า
อ้างอิง//แหล่งที่มา : http://www.thailandarchery.com/?q=node/35
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย :
จะซื้อหุ้นได้ที่ไหนบ้าง
ในครัง
้ ทีแ่ ล้วเราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าหุน
้ ทีค
่ นเราพูดถึงกัน
บ่อย ๆ ก็คือ หุ้นสามัญ (Common Stock) ของบริษัทมหาชนจ�ำกัด
(บมจ.) ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของตัวเองในการตัดสินใจเรื่อง
ทีส
่ ำ� คัญของบริษท
ั มีสท
ิ ธิได้รบ
ั เงินปันผลเมือ
่ บริษท
ั มีกำ� ไร และยังสามารถ
ขายหุ้นได้ เมื่อเห็นว่าได้ก�ำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น ในครั้งนี้เราก็จะ
มาพูดถึงกันว่าถ้าเราต้องการซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่ง ๆ เราจะซื้อขายได้
จากที่ไหน และซื้ออย่างไร
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แน่นอนครับว่าเราคงไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้จากตลาดสดแถวบ้านหรอกนะ แต่การซื้อขาย
หุน้ ได้นนั้ จะต้องด�ำเนินการกับบริษทั ตัวแทน หรือทีเ่ ราเรียกกันว่าโบรคเกอร์ โดยเราจะต้องด�ำเนินการ
เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้นก่อน หรือที่เรียกว่า เปิดพอร์ต นั่นหล่ะครับ โบรกเกอร์ ก็คือ บริษัทหลักทรัพย์
ทีท่ �ำหน้าทีร่ บั ค�ำสัง่ ซือ้ ขายหุน้ จากผูล้ งทุน แล้วส่งไปเข้าระบบซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ให้จบั คู่
ค�ำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติ ช�ำระเงินค่าซื้อหุ้น และน�ำหุ้นเข้าบัญชีของผู้ลงทุน โดยบัญชีซื้อขายหุ้น
มี 3 ประเภท ดังนี้
1. บัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ Cash Balance เป็นบัญชีประเภทที่เราสามารถซื้อหุ้น
ได้ตามจ�ำนวนเงินทีเ่ รามีอยูใ่ นบัญชี กล่าวคือ ก่อนเราจะซือ้ หุน้ จ�ำนวนเท่าไรได้นนั้ เราจะต้องมีเงินอยูใ่ น
บัญชีของเรา ถ้าไม่มเี งินในบัญชีเราก็ซอื้ ไม่ได้ ถ้าเราเงินไม่พอซือ้ เราก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเพิม่ ได้
เช่นกัน และในระหว่างทีเ่ งินเราอยูใ่ นบัญชีประเภทนีแ้ ละยังไม่มกี ารซือ้ ขายหุน้ เงินจ�ำนวนนีก้ จ็ ะได้รบั
ดอกเบีย้ ออมทรัพย์ คล้าย ๆ กับเรามีเงินอยูใ่ นธนาคารประเภทฝากออมทรัพย์ การเปิดบัญชีประเภทนี้
เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เปิดบัญชีง่าย อนุมัติไว สามารถตรวจสอบก�ำไร/ขาดทุนได้ง่าย และ
ประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
2. บัญชีเงินสด หรือ Cash Account เป็นบัญชีประเภทที่เราสามารถส่งค�ำสั่งซื้อหุ้นได้
มากกว่าเงินที่เรามีอยู่ในบัญชี 20% ของหุ้นที่ต้องการจะซื้อ ซึ่งต่างกับ Cash Balance ที่ต้องมีเงินสด
เท่ากับมูลค่าที่ต้องการซื้อ โดยนักลงทุนต้องโอนเงินซื้อภายใน 2 วันหลังจากค�ำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน
ส่วนในกรณีการขาย นักลงทุนจะได้รับเงิน T+2 ซึ่งบัญชี Cash Balance ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชี T+2
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราขายหุน้ ในวันจันทร์ เราก็จะได้รบั เงินเข้าบัญชีในวันพุธ หรือถ้าเราขายหุน้ วันศุกร์
เราก็จะได้รบั เงินเข้าบัญชีในวันอังคาร เป็นต้น การเปิดบัญชีประเภทนีเ้ หมาะส�ำหรับนักลงทุนทีต่ อ้ งการ
สภาพคล่องในการบริหารเงินวางหลักประกันก่อนซื้อเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อและช�ำระ
เงินค่าหุ้นอีก 2 วันท�ำการถัดไป
3. บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ Credit Balance Account หรือบัญชีมาร์จิ้น เป็น
บัญชีส�ำหรับผู้ที่ต้องการมีอ�ำนาจซื้อหุ้นมากกว่าเงินที่ตัวเองมีอยู่ โดยใช้เงินหรือหลักทรัพย์ของตัวเอง
ส่วนหนึ่งมาวางเป็นหลักประกัน โดยนักลงทุนสามารถกู้ยืมเงินของโบรกเกอร์มาซื้อหุ้นได้ แต่หุ้นที่จะ
ซื้อได้ต้องอยู่ในรายชื่อหุ้นที่บริษัท ฯ ก�ำหนดไว้เท่านั้นครับ ถ้าหากนักลงทุนต้องการซื้อหุ้นตัวอื่น ๆ
นอกจากที่ก�ำหนดไว้ก็ท�ำได้เช่นกัน แต่จะต้องซื้อขายผ่านบัญชีเงินสดแทน และด้วยความที่เป็นบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืม ทางโบรกเกอร์จึงมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายของบัญชีประเภทนี้
มากกว่าบัญชีประเภทอื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการผิดนัดช�ำระจากนักลงทุน โดยนักลงทุนต้อง
เสียดอกเบี้ยส�ำหรับเงินส่วนที่กู้ยืมด้วยนะครับ การเปิดบัญชีประเภทนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุนแล้ว และต้องการมีอ�ำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่
ตัวเองมีอยู่ โดยวางเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีในครั้งแรกไม่ต�่ำกว่าที่โบรกเกอร์ก�ำหนด
ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดและกฎระเบียบเกี่ยวกับการวางเงินหลักประกันให้ดีนะครับ
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จากบัญชีหนุ้ ทัง้ 3 ประเภท ถ้าเป็นนักลงทุนมือใหม่ แนะน�ำให้เปิดบัญชี Cash Balance ก่อนครับ
ซึ่งเป็นบัญชีที่เปิดซื้อขายได้ง่ายกว่าประเภทอื่น และซื้อหุ้นตามจ�ำนวนเงินที่เรามีอยู่ เพื่อฝึกวินัย
ในการออมของเราอีกที เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมหลัก ๆ ก็ประกอบด้วยส�ำเนาบัตรประชาชน ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
หน้า Book Bank ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท (แนบเป็นเงินสดหรืออากรแสตมป์) นอกจากนั้น
ก็อาจจะมีส�ำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ/นามสกุล) ส�ำเนาทะเบียนสมรส
(กรณีสมรส) ตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราต้องมีเงินเยอะ ๆ ถึงจะสามารถเปิดบัญชีหุ้นหรือ
เปิดพอร์ตหุน้ ได้ ไม่จ�ำเป็นเลยครับ เพียงแค่เรามีเงินแค่ 30 บาทเป็นค่าอากรแสตมป์ เราก็สามารถเปิด
บัญชีหนุ้ ได้แล้ว เราเปิดบัญชีหนุ้ ไว้กอ่ นได้ ยังไม่จ�ำเป็นต้องโอนเงินเข้าไปไว้ในบัญชีกไ็ ด้ครับ เมือ่ เราศึกษา
หาความรู้ได้ดีพอพร้อมที่จะซื้อหุ้นแล้ว ค่อยโอนเงินเข้าในบัญชีหุ้นที่เราเปิดไว้เพื่อท�ำการซื้อขายหุ้น
ประเด็นต่อมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะไปเปิดกับโบรกเกอร์ไหนดีหล่ะ ส�ำหรับผม
โดยส่วนตัวแล้วไม่ได้ชอบโบรกเกอร์ไหนเป็นพิเศษ แต่ในฐานะนักลงทุนมือใหม่ และเรายังมีเงินทุน
หลักพันหลักหมื่น ผมแนะน�ำให้เลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำในการซื้อขายหุ้นนะครับ
ค่าธรรมเนียมขัน้ ตำ�่ หมายความว่า ในการซือ้ ขายหุน้ โบรกเกอร์แต่ละแห่งจะมีคา่ ธรรมก�ำหนดไว้ประมาณ
0.157% - 0.257% บาท และส่วนใหญ่จะก�ำหนดไว้วา่ ต้องมีคา่ ธรรมเนียมขัน้ ต�ำ่ ต่อวัน ประมาณ 50 บาท
ตัวอย่างเช่น วันนี้เราซื้อหุ้นไป 1,000 บาท ถ้าโบรกเกอร์ก�ำหนดค่าธรรมเนียมไว้ที่ 0.157% แต่ก�ำหนด
ค่าธรรมเนียม ขั้นต�่ำต่อวัน ประมาณ 50 บาท ในวันนั้น แทนที่เราจะเสียค่าธรรมเนียมแค่ 1.57 บาท
แต่เขาก็จะคิดเราไปที่ 50 บาทก่อนเลย แต่ถ้าโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำต่อวัน เราก็เสียเงิน
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นในวันนั้นแค่ 1.57 บาท เป็นต้น
มาถึงตรงนีห้ ลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าแล้วจะติดต่อเปิดบัญชีซอื้ ขายหุน้ ได้ทไี่ หนหล่ะ ก็งา่ ย ๆ
เลยครับ ทีธ่ นาคารอีกเช่นเคย หากเราต้องการจะเปิดบัญชีกบั โบรกเกอร์ทมี่ บี ริษทั แม่เป็นธนาคาร หรือ
จะค้นหาข้อมูลในอากู๋ (google) ก่อนก็ได้ครับว่าเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์ไหนไม่เสียค่าธรรมเนียม
ขัน้ ต�ำ่ ซึง่ เราก็สามารถเดินทางไปสมัครทีโ่ บรกเกอร์นนั้ โดยตรงได้ แต่ผเู้ ขียนแนะน�ำให้สมัครผ่านเว็บไซต์
แล้วเรากรอกข้อมูลตามที่เขาก�ำหนดไว้ แล้วเราแค่ส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์เพื่อสมัครได้เลย หรือ
บางที่บริการดีมีเจ้าหน้าที่มารับเอกสารโดยตรงถึงที่ท�ำงานเลยก็มี
เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ไม่ได้ยากเลยนะครับส�ำหรับการเปิดบัญชีหรือเปิดพอร์ตซื้อขายหุ้น
ส่วนรายละเอียดของบัญชีข้างต้นอาจมีข้อแตกต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ เราควรตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าที่อีกครั้งครับ นอกจากนี้เพื่อความสะดวกในการซื้อขายหุ้น รวมถึงการรับเงินบัญชี เราควร
ผูกบัญชีหุ้นเข้ากับบัญชีธนาคารที่เรามีเงินฝากอยู่ ที่เรียกว่า ระบบตัดบัญชีอัตโนมัติ หรือ ATS :
Automatic Transfer System เพือ่ ให้โบรกเกอร์หกั เงินออก (กรณีซอ้ื หุน้ ) หรือโอนเงินเข้า (กรณีขายหุน้
และการรับเงินปันผล)
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มุมสุขภาพ
Kinjoo

โรคซึมเศร้า
เราเป็นหรือไม่เป็น ?

เช็กเบื้องต้นได้ง่าย ๆ จากแบบทดสอบของกรมสุขภาพจิต
โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ เกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พันธุกรรม
สารเสพติด หรือโรคทางกาย และปัจจัยด้านจิตสังคมและลักษณะนิสย
ั เช่น ความเครียด ความผิดหวัง
การมองโลกในแง่รา้ ย ส่งผลให้เกิดอาการท้อแท้ ง่วง ซึม หงุดหงิดง่าย รูส
้ ก
ึ เบือ
่ หน่าย มีอารมณ์เศร้า
นอนหลับยาก ไม่ค่อยมีแรง ท�ำอะไรช้าลง อยู่ไม่นิ่ง รู้สึกตัวเองไร้ค่า ไม่สามารถท�ำงานปกติได้
บางคนอาจถึงขั้นท�ำร้ายร่างกายตัวเองหรืออยากฆ่าตัวตายได้เลย โดยอาการต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็น
อยู่นานถึงประมาณ 2 สัปดาห์

รู้ไหมว่า กรมสุขภาพจิตได้เคยส�ำรวจพบว่า ปัจจุบันมีคนไทยถึง 1.5 ล้านคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนมากเป็น
วัยท�ำงานอายุ 25 - 59 ปี และผู้หญิงมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชาย 1.7 เท่า ที่น่ากังวลก็คือ มีผู้ป่วยหลาย
คนไม่รวู้ า่ ตัวเองก�ำลังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ หรือบางคนทีร่ กู้ ไ็ ม่ยอมเข้ารับการรักษา จากผลการส�ำรวจบอกว่ามีผไู้ ด้รบั การตรวจ
รักษาแค่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่โรคนี้อาจส่งผลกระทบรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้
ดังนั้นเพื่อตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า เราเลยมีแบบทดสอบจากกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข มาให้ลองท�ำกันดู เพื่อให้ทุกคนได้เช็กตัวเอง และหาแนวทางป้องกันกันต่อไป
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หากท�ำแบบทดสอบแล้วพบว่าตัวเองไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้า เราอยากให้ลองช่วยกันสังเกตคนอื่น ๆ แล้วเช็กว่าเขามี
อาการเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า หรือถ้าใครมีคนใกล้ตัวเป็นโรคนี้ โปรดเข้าใจ ช่วยเหลือ รับฟัง และให้ก�ำลังใจเขา
เพื่อให้เขามีความหวังและสู้ต่อไป
แต่หากท�ำแบบทดสอบแล้วพบว่าคุณมีภาวะซึมเศร้า หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ ควรหาเวลาไปพบเพื่อนหรือ
ครอบครัวบ่อย ๆ ระบายความเศร้าหรือเรื่องราวต่าง ๆ กับคนที่ไว้ใจ ท�ำกิจกรรมที่ท�ำแล้วมีความสุข ลองปรับเปลี่ยนความคิด
ตัวเองให้ดขี นึ้ อย่ากลัวโรคซึมเศร้า ยอมรับและพยายามหาทางรักษา งดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เฟซบุ๊ก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ กรมสุขภาพจิต
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

คิดบวก

ฉบับทีแ่ ล้วพูดถึง “ความคิดของคน” ไปแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อสืบค้นหาองค์ความรู้จากเว็บไซต์
เพิม
่ เติม ก็พบว่ามีคนพูดถึงเรือ
่ งเหล่านีไ้ ว้มากมาย
เรียกว่าอ่านกันเพลินไปเลยเชียวแหละ
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มีคนพูดถึงการ “คิดบวก” ก็เลยสนใจลองอ่านดู อ่านแล้วก็เลยเถิดคิดย้อนไปถึงเมื่อครั้ง
ทีไ่ ปดูงานประเทศญีป่ นุ่ สมัยทีย่ งั ไม่เกษียณ ทีน่ นั่ เขาถือเป็นเรือ่ งใหญ่มาก จะต้องฝึกเยาวชนของเขา
ชนิดที่เรียกว่า “อบรมบ่มนิสัย” กันเลยทีเดียวว่า คนญี่ปุ่นจะต้องอยู่กับเพื่อนมนุษย์ได้อย่างมี
ความสุข ต้องเข้าใจจิตใจของคนอื่น
เขาอธิบายให้ฟังถึงเรื่องการฝึกให้เด็ก ๆ ให้หัด “คิดบวก” ว่า เขาจัดให้มีกิจกรรมพิเศษ
แทรกลงไปในทุกวิชาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “sensible” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากค�ำว่า “sense”
หมายถึง ประสาท สติ สมปฤดี ความฉลาด ความรู้สึก ความเข้าใจ ความอ่อนไหว พอรู้ ราคะ
เรื่องตื่นเต้น เป็นต้น
กิจกรรมที่ใช้ฝึกส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการไม่โทษคนอื่น
แต่ให้หันมาดูการกระท�ำของตัวเรามากขึ้น และหัดใช้ค�ำว่า “ขอโทษ” ในวาระต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
โดยไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระทบกระทั่งกันกับคนอื่นถูกปล่อยให้เลยตาม
เลยไปโดยขาดความ “ใส่ใจ” ต่อการกระท�ำนั้น ๆ
มีหลายต�ำราที่กล่าวถึงการฝึกให้คิดบวกเพื่อสร้างนิสัยเด็ก ๆ ให้คิดในด้านดี และขจัด
ความคิดด้านร้ายให้หมดไป เช่น การฝึกการให้อภัยผูอ้ นื่ การไม่ท�ำตัวเป็นคนน�ำ้ เต็มแก้วหรือล้นแก้ว
ไม่ยึดติดแต่เรื่องในอดีต หัดควบคุมความคิดของตนเอง การเห็นและสร้างคุณค่าดี ๆ ให้กับชีวิต
รู้จักปฏิเสธ รู้จักรับผิดชอบ มองหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ด�ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น
พาตัวเองสูส่ งิ่ ทีด่ ี หลีกเว้นสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่ดี หัดคิดและสร้างจินตนาการแต่เรือ่ งดี ๆ รูจ้ กั บริหารเวลา
หมั่นออกก�ำลังกาย รับข้อมูลข่าวสารด้านบวกให้มาก ๆ สนใจและให้เวลากับธรรมชาติมากขึ้น
สร้างพันธสัญญาให้กบั ตัวเองเสมอว่าจะท�ำดี ๆ ๆ ๆ ๆ รูจ้ กั ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนให้ตนเองเสมอ
เป็นต้น
ในขณะเดียวกัน ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา มีการวิจยั เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง อย่างน้อยผลการวิจยั
ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาบุคลิกภาพและสังคมของสหรัฐอเมริกาเผยว่า การคิดบวกเป็น
ส่วนหนึ่งของการท�ำให้ตัวเองมีความสุข โดยที่การคิดบวกนั้นไม่ใช่การคิดหาค�ำตอบว่าอะไรถูก
หรือผิด แต่เป็นการคิดเพือ่ ให้เราได้เข้าใจในสิง่ ทีก่ �ำลังเป็นไป หลายคนเข้าใจว่า การคิดบวกต้องอาศัย
หลักการทางจิตวิทยาเข้าช่วย แต่ความจริงแล้วตัวเราเองก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็น
คนคิดบวกได้ตลอดเวลา
จึงท�ำให้สรุปได้วา่ “คนคิดบวก” คือคนทีม่ องโลกอย่างเป็นกลางไม่วา่ เรือ่ งนัน้ จะดีหรือร้าย
หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่จะนึกถึง
ผู้ที่มีอุปนิสัยมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ
แน่นอนว่าคงไม่มีใครกล้าพูดได้เต็มปากว่าตนเป็นคนคิดบวก
ลองมาฝึกจาก 10 วิธีคิดบวกที่น�ำมาฝากวันนี้ อาจท�ำให้ค้นพบความจริงว่าตัวเราก็เป็น
คนคิดบวกอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่เคยรู้มาก่อน
10 วิธีง่าย ๆ ฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวก ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical
Psychology เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้วที่เผยว่า คนบนโลกนี้มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พวกที่คิดมาก
กับพวกที่ไม่ค่อยคิดอะไร ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันมาก แต่เมื่อนักวิจัยได้ลอง
วิเคราะห์นิสัยของคนทั้งสองกลุ่มแล้ว กลับค้นพบว่าพวกเขามีวิธีจัดการอารมณ์ด้านลบ
ที่คล้าย ๆ กัน นั่นคือ หาสิ่งที่ท�ำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น

100 วิทยาจารย์

ลองมาเรียนรู้วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวกจากกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้กันดู ว่ามี
วิธีไหนที่เราสามารถท�ำตามได้บ้าง

ไม่ท�ำตัวโลกสวยจนเกินไป
แต่เป็นการปรับมุมมองของเรา อะไรทีค่ ดิ
ติดลบมากเกินไปก็ปรับให้เป็นกลาง
ขึน้ อีกหน่อย อะไรทีค่ ดิ บวกมากเกินไป
ก็ปรับให้พอดีขนึ้ เช่น มีคนมาจีบ ก็อย่า
เพิ่งมองโลกในแง่ดีว่าเขาเป็นคนดี
จริงใจกับเรา ให้เผือ่ ใจเอาไว้บา้ ง เป็นต้น

ไม่ตัดสินอะไรง่าย ๆ
เพียงแค่ตาเห็น
เวลาที่เห็นอะไรไม่ถูกใจ ก็อย่าเพิ่ง
เหมารวมว่าไม่ดี ให้เข้าใจตามสิง่ ทีเ่ ห็น
อย่าใส่ความรู้สึกส่วนตัว การคิดบวก
ไม่มีถูกผิด

ผูกมิตรกับเพื่อนที่นิสัยร่าเริง
คิดบวกเข้าไว้
หากอยู่กับคนซีเรียส จริงจังกับชีวิต
มากไป เราก็คิดบวกไม่ได้สักที เพราะ
ความเครียดเป็นอารมณ์ติดต่อจาก
คนอื่นได้

หมั่นคุยกับตัวเอง
ฝึกพูดประโยคเชิงบวก เช่น ฉันสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ ฉันจะต้องลองท�ำดูกอ่ น หรือ
ฉันคิดว่าปัญหานีต้ อ้ งมีทางออก เป็นต้น

เขียนถึงสิง่ ดี ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน
เพียงแค่สละเวลา 5 นาทีก่อนนอน
ทบทวนถึงเหตุการณ์ทตี่ วั เองคิดว่าดีทสี่ ดุ
แล้วเขียนบันทึกลงไปสั้น ๆ จะช่วยได้

ฝึกหัวเราะ

ฝึกเป็นคนยืดหยุ่น
ออมชอมกับผู้อื่นให้มากขึ้น

อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด

ยิ้มง่าย

ฝึกนั่งสมาธิ

อย่าลืมว่า “การคิดบวก” เป็นเรือ
่ งทีฝ
่ ก
ึ ได้ แต่ถา้ ได้ฝก
ึ มาตัง
้ แต่เด็ก
อย่างที่ญี่ปุ่นเขาท�ำ โลกเราจะสวยขึ้นอีกเยยยยอะ …แม่นบ่
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

อวลกลิ่น (ลิตเติ้ล) อินเดีย

“กลัง” เป็นชือ
่ เมืองเล็ก ๆ ซึง
่ อยูต
่ ด
ิ ชายฝัง
่ ด้านตะวันตกของมาเลเซีย
ที่แทบไม่มีคนไทยกล่าวถึง ทว่า ที่นี่กลับซุกซ่อนเสน่ห์อันเย้ายวนใจ ซึ่งทันที
ที่ได้สัมผัส ก็ท�ำให้ผมหลงรักเข้าอย่างจัง

เป็นเวลาร่วม 5 ชั่วโมงจากเมืองมะละกา ในที่สุดรถประจ�ำทางก็จอดให้ผู้โดยสารทั้งหมด
ลงจากรถ ณ ท่ารถใจกลางเมืองกลัง ผู้โดยสารเต็มคันรถเมื่อสักครู่ สลายตัวไปคนละทิศละทาง
อย่างรวดเร็ว ราวกับไอน�้ำที่พวยพุ่งขึ้นไปในอากาศ แต่ละแวกนี้ไม่เห็นเหมือนกับในภาพเลยสักนิด
แล้วไหนล่ะจุดหมายปลายทางที่ผมตามหา?
ผมหันรีหันขวาง ไม่รู้จะเดินไปทิศทางไหน แต่ทันใดนั้น สมองก็สั่งการให้รีบวิ่งตามใครสักคน
ทีร่ ปู ร่างหน้าตาออกไปทางอินเดีย เพราะเดาว่าพวกเขาน่าจะมุง่ หน้าไปทางนัน้ ผมรีบเร่งฝีเท้าเพือ่ เดิน
ให้ทนั สตรีคนหนึง่ แล้วสอบถามเพือ่ ความแน่ใจ โชคดีทคี่ �ำตอบทีไ่ ด้นนั้ เป็นไปตามทีค่ าด เธอบอกให้ผม
เดินไปด้วยกันกับเธอ เพราะเธอก็ก�ำลังจะเดินไปที่นั่นพอดี
จากท่ารถ เดินไปไม่ไกล ผมก็ถึงสะพานคอนกรีตข้ามแม่น�้ำยาวเกือบ ๆ กิโล มารู้ภายหลังว่า
แม่นำ�้ แห่งนีช้ อื่ ว่า “กลัง” เหมือนชือ่ เมือง ซึง่ นอกจากเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนเมืองนีแ้ ล้ว ยังหล่อเลีย้ ง
ชีวติ ผูค้ นอีกหลายเมืองทีต่ งั้ อยูป่ ลายนำ�้ ซึง่ รวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ดว้ ย ระหว่างทางผมรูส้ กึ ถึงอากาศ
อันร้อนระอุที่สัมผัสผิวกาย โชคยังดีที่ตลอดไหล่สะพานมีหลังคาคลุมโดยตลอด จึงท�ำให้ความร้อน
บรรเทาลงไปได้มาก
เมื่อเดินผ่านจุดกึ่งกลางสะพานไปแล้ว สิ่งที่ผมเห็นบริเวณริมน�้ำฝั่งตรงข้าม คือ ตึกแถวสีสัน
สดใสตั้งเรียงรายแน่นขนัดทั้งสองฟากถนน ซึ่งค่อย ๆ ปรากฏตัวชัดขึ้นเรื่อย ๆ แต่ดูเหมือนว่า
อาคารมัสยิดสีขาว หลังคาโดมสีฟา้ ซึง่ แทรกตัวในละแวกเดียวกัน จะเด่นเตะตากว่าใครเพือ่ น และแล้ว
เมือ่ ถึงตีนสะพาน ภาพทัง้ หมดทีเ่ ห็นตรงเบือ้ งหน้า ก็ท�ำให้รชู้ ดั ว่า นีแ่ หละใช่แล้ว ลิตเติล้ อินเดียทีผ่ มตามหา
ที่ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นย่านการค้าของคนเชื้อสายอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
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อย่างทีเ่ ราทราบกันดีวา่ ประเทศมาเลเซีย
เป็ น พหุ สั ง คมที่ มี ป ระชากรอาศั ย อยู ่ ร วมกั น
หลายเชื้อชาติ แต่กลุ่มหลัก ๆ ซึ่งมีมากที่สุด
ประกอบด้วย 3 เชือ้ ชาติ ได้แก่ ชนชาติมลายู ซึง่ ถือเป็น
ภูมบิ ตุ ร มีจ�ำนวนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ชนชาวจีน
มีจ�ำนวนรองลงมาราว 23 เปอร์เซ็นต์ และตามมาด้วย
ชาวอินเดียราว ๆ 8 เปอร์เซ็นต์
แต่ส�ำหรับที่เมืองกลัง พบว่า มีสัดส่วน
ประชากรเชื้อสายอินเดียมากถึง 21 เปอร์เซ็นต์
ซึง่ มากกว่าอัตราส่วนในระดับประเทศเกือบ 3 เท่า
ส่วนชาวมลายูกลับพบว่ามีเพียง 41 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น
ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ที่ว่านี้ ท�ำให้
เข้าใจว่า เหตุใดกลังจึงเป็นที่ตั้งของชุมชนการค้า
ของชาวอินเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จากประวัติศาสตร์ที่เล่าสืบต่อกันมา เชื่อว่า ชาวอินเดีย
เริม่ เข้ามาตัง้ รกรากในแถบเมืองกลังและเมืองใกล้เคียงราวปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยการชักน�ำของชาวอังกฤษให้เข้ามาท�ำงาน
ในสวนยางพารา รวมไปถึงพวกงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ถนน และ
รางรถไฟ ส่วนมากแรงงานเหล่านี้จะอพยพมาจากรัฐทมิฬนาฑู
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ส่วนพวกที่ไม่ได้ท�ำงานใช้แรงงาน
ซึ่งได้แก่ พวกพ่อค้านั้น เชื่อว่ากลุ่มแรก ๆ น่าจะเป็นพวกมุสลิม
จากรัฐคุชราต ซึ่งได้รวมตัวกันตั้งเป็นชุมชนการค้าบนถนน
เต็งกูเกอลานา (Tengku Kelana) ซึ่งเป็นที่ตั้งของลิตเติ้ลอินเดีย
ในปัจจุบันนั่นเอง
แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ลิตเติ้ลอินเดียที่ว่านี้
เป็นชื่อที่นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นนิยมใช้เรียกกันเท่านั้น ไม่ใช่
ชื่อเรียกที่ทางการรับรองแต่อย่างใด
เมือ่ เร็ว ๆ นี้ มีขา่ วว่า สภาเทศบาลเมืองกลัง มีมติให้เรียก
ลิตเติล้ อินเดียเป็นทางการว่า “จตุรสั เกอลานา” (Kelana Square)
หลังจากข่าวนี้แพร่สะพัด ก็ได้เกิดกระแสต่อต้านจากชาวอินเดีย
ในกลังกันยกใหญ่ ด้วยคิดว่าเป็นความพยายามของทางการ
ที่ต้องการท�ำลายอัตลักษณ์ของชาวอินเดีย เพื่อให้เกิดการผสม
กลมกลืนกับชนชาติอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ฝ่ายต่อต้าน
อ้างว่าการเปลีย่ นชือ่ นีจ้ ะท�ำให้อตั ลักษณ์ของชาวอินเดียสูญสลายไป
ตามกาลเวลา จนไม่อาจด�ำรงเอกลักษณ์ของชนชาติได้ในที่สุด
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จริง ๆ แล้ว เหตุการณ์ครัง้ นีก้ ไ็ ม่ใช่ครัง้ แรกของความ
พยายามจะเปลีย่ นชือ่ ลิตเติล้ อินเดียเป็นชือ่ อืน่ หรอกนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ ในปี พ.ศ. 2552 ทางการก็เคยก�ำหนด
ให้เรียกลิตเติล้ อินเดียด้วยชือ่ ใหม่มาแล้วว่า “เมดานเกอลานา”
(Medan Kelana) แต่แล้วก็เกิดกระแสต่อต้านจากประชาชน
เชื้อสายอินเดียอย่างหนัก จนแผนการต้องล้มพับไป
ขณะที่ผมเดินมาถึงลิตเติ้ลอินเดียนั้น เป็นเวลา
ร่วมบ่ายโมง ท้องฟ้าที่เมื่อสักครู่มีแดดจ้า กลับเปลี่ยนเป็นสี
ขมุกขมัว ส่วนอากาศก็ร้อนอบอ้าว เป็นสัญญาณว่าฝน
น่าจะตกในไม่ช้า
สิ่งที่ผมต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อนเพื่อน คือ
ต้องหาที่พักส�ำหรับค�่ำคืนนี้ให้ได้โดยเร็วก่อนที่ฝนจะตก
หลังจากทีเ่ ทีย่ วตระเวนหาอยูพ่ กั หนึง่ ในทีส่ ดุ ผมก็ได้ทพี่ กั ราคา
ประหยัดในย่านใกล้ ๆ กับสถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ห่างจาก
ลิตเติ้ลอินเดียเพียงแค่ 10 นาทีเดิน
ตอนทีเ่ ดินออกจากโรงแรม ฝนทีเ่ มือ่ ตะกีเ๊ หมือนจะตก
ไม่ตกแหล่ ก็เริ่มโปรยปรายลงมา ผมตัดสินใจหาอะไรกิน
เป็นมื้อกลางวันเสียก่อนระหว่างรอให้ฝนหยุดตก
ร้านอาหารทีผ่ มเลือก เป็นร้านข้าวแกงแบบอินเดีย
ที่มีชื่อว่า “นาซิบิรยานี” (Nasi beriani) ลักษณะคล้าย ๆ
ข้าวหมกราดแกง แกงราดของทีน่ มี่ ใี ห้เลือกหลายชนิดตามแต่
ใจชอบ มี ทั้ ง แกงเนื้ อ แกงแพะ แกงไก่ แกงปลา และ
อีกหลายอย่าง
เจ้าของร้านแนะน�ำให้ผมลองรับประทานแกงแพะ
เข้าใจว่ารสชาติคงเด็ดสุดและคงเป็นเมนูขายดีของร้าน
ผมเป็นคนเชื่อคนง่าย จึงสั่งมาลองตามค�ำแนะน�ำ ปรากฏ
ว่ารสชาติกลมกล่อมดีอย่างว่า เพราะสารพัดเครื่องเทศทั้ง
จากข้าวหมกและนำ�้ แกงเข้าไปผสมผสานในปากอย่างเข้ากัน
พอดิบพอดี ท�ำให้เจริญอาหารอย่างมาก
ยังไม่ทันที่นาซิบิรยานีจะถูกล�ำเลียงลงกระเพาะ
จนหมด พระพิรณ
ุ ท่านก็กระหน�ำ่ เทลงมาอย่างไม่ปรานีปราศรัย
ผมภาวนาในใจขอให้พระพิรุณเมตตาสั่งให้ฝนหยุดตก
โดยเร็วด้วยเถิด เพราะลูกช้างเดินทางมาไกล แถมมีเวลาอยูท่ นี่ ี่
เพียง 24 ชั่วโมง ถ้าจะให้มานอนแกร่วอยู่แต่ในห้องพัก
คงเซ็งตายชักและเสียเที่ยวแย่
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ไม่นานนักพระพิรุณก็ทรงโปรด ฝนค่อย ๆ ซาลง
จนขาดเม็ด ดวงตะวันแหวกม่านเมฆกลับมาท�ำหน้าทีส่ อ่ งแสง
เจิดจ้าดังเดิม เสมือนเป็นการเชือ้ เชิญให้ผคู้ นจากทัว่ สารทิศ
รวมทัง้ ผม มุง่ หน้าสูล่ ติ เติล้ อินเดีย เพือ่ ด�ำเนินภารกิจตามแผน
ที่ ว างไว้ เปลี่ ย นช่ ว งเวลาที่ ห งอยเหงาเมื่ อ ตอนฝนตก
เป็นเวลาอันแสนคึกคักที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียน
ผ่านไปมาอย่างขวักไขว่
บนถนนสายหลักของลิตเติล้ อินเดียชือ่ ว่า เต็งกูเกอ
ลานา ซึ่งมีอาคารพาณิชย์ปลูกเรียงรางเป็นแนวยาวทั้งสอง
ฟากฝัง่ ราว 1 กิโลเมตร เป็นทีต่ งั้ ของร้านรวงทีจ่ �ำหน่ายสินค้า
นานาชนิดที่เกี่ยวข้องกับชนชาติอินเดีย ไล่เรียงสลับไปมา
ตั้งแต่ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ร้านโชห่วย
ซึ่งจ�ำหน่ายสินค้าน�ำเข้าจากอินเดีย ร้านขายซีดีเพลงและ
ภาพยนตร์ รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยร้านค้าเกือบทัง้ หมด
มีคนเชือ้ สายอินเดียเป็นเจ้าของ ในขณะทีม่ รี า้ นค้าของคนจีน
หร็อมแหร็มเพียง 2 - 3 ร้านเท่านั้น

“
ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงไม่ต่างจากคราวไปเยือนประเทศอินเดีย
เมื่อหลายปีก่อนเท่าใดนัก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเจอ
ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบอินเดียเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

“

อาจเพราะวันนีเ้ ป็นวันหยุดสุดสัปดาห์กไ็ ด้ ผูค้ นทีเ่ ดินทางมาจับจ่ายใช้สอยในย่านนีจ้ งึ พลุกพล่านเป็นพิเศษ หลาย ๆ
ร้านมีลูกค้าให้ความสนใจมาเลือกซื้อหาสินค้าแน่นขนัด โดยเฉพาะร้านค้าที่จัดโปรโมชั่นลดราคา
การมาเยือนลิตเติ้ลอินเดียที่เมืองกลัง ท�ำให้ผมสัมผัสถึงกลิ่นอายภารตะอย่างเต็มเปี่ยม ทั้งรูปรสกลิ่นเสียง
ไม่ตา่ งจากคราวไปเยือนประเทศอินเดียเมือ่ หลายปีกอ่ นเท่าใดนัก เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ บเจอให้อารมณ์ความรูส้ กึ แบบอินเดีย
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด การแต่งกาย อาหารการกิน สินค้าที่วางจ�ำหน่าย รวมไปถึงศิลปกรรมของอาคาร
จนหลงนึกไปว่าก�ำลังเดินอยูใ่ นเมืองใดเมืองหนึง่ ของประเทศอินเดียยังไงยังงัน้ คิด ๆ ไปก็อดชืน่ ชมคนอินเดียทีน่ ไี่ ม่ได้ ทีย่ งั ไม่ลมื
รากเหง้าตัวตนของตัวเอง และช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ของชนชาติได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะเป็นชาวอินเดียโพ้นทะเลรุ่นที่ 3 - 4
แล้วก็ตาม
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ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ขณะก�ำลัง
เดิน ๆ อยู่ จะได้กลิน่ ก�ำยานเผาไฟหอมตลบอบอวล
ไปทัว่ ผสมผเสกับกลิน่ เครือ่ งเทศจากร้านอาหารแขก
ทีล่ อยฟุง้ มาเตะจมูกชวนให้นำ�้ ลายไหล แต่แล้วจู่ ๆ
ก็เกิดได้ยนิ เสียงเพลงจังหวะแขกสนุก ๆ พาให้เกิด
อารมณ์คึกคัก จนเกือบหลุดออกอาการโยกย้าย
ส่ายสะโพกตามเลยทีเดียว แถมตลอดทางเดิน
มีแผ่นป้ายโปสเตอร์หนังบอลลิวูดทั้งสีซีดสีสด
สลับสับเปลีย่ นหมุนเวียนให้เห็นไม่ขาดระยะ ทัง้ หมดนี้
ท�ำให้ผมเคลิบเคลิ้มกับบรรยากาศรอบตัวราวกับ
ต้องมนต์สะกดก็ไม่ปาน
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ผมตะลอนเดินไปตามทางเท้าบนถนน
เต็งกูเกอลานาผ่านร้านรวงนับสิบ ๆ ร้านมาทาง
ทิศเหนือ ก็พบสถานทีส่ �ำคัญทางศาสนา 2 แห่ง
ซึง่ เป็นเสมือนศูนย์รวมน�ำ้ ใจของชาวอินเดียแถบนี้
แห่งแรกเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเพราะตั้งอยู่
ติดถนนใหญ่ คือ มัสยิดอินเดียกลัง (Masjid
India Klang) ซึง่ สร้างมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2453 และ
บางส่วนของมัสยิดแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทาง
สถาปัตยกรรมของมัสยิดแถบอินเดียตอนใต้
เดินมาอีกหน่อย พบศาสนสถานอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นวัดฮินดู ชื่อว่า ศรีนครตันดายุตาปานี
(Sri Nagara Thendayuthapani Temple)
วัดแห่งนีจ้ ดั เป็นวัดฮินดูทเี่ ก่าแก่และสวยงามทีส่ ดุ
ในกลัง มีอายุกว่า 150 ปี สร้างโดยชาวอินเดียโพ้น
ทะเลรุน่ แรก เพือ่ ใช้เป็นทีส่ �ำหรับสักการะพระวิษณุ

ทางด้านทิศใต้ของย่านลิตเติล้ อินเดีย มีรา้ นขายพวงมาลัย
ปลูกเป็นเพิงเรียงติดกันอยู่หลายร้าน ผมเห็นมีพวงมาลัยดอกไม้
สดหลากหลายรูปแบบและสีสันแขวนห้อยอยู่หน้าร้าน เห็นแล้ว
พาให้อยากเดินไปชมใกล้ ๆ พวงมาลัยส่วนใหญ่มขี นาดใหญ่และ
ยาวกว่าพวงมาลัยของบ้านเรามาก พวกมาลัยเหล่านีม้ จี ดุ ประสงค์
เพือ่ ใช้ส�ำหรับบูชาเทพเจ้าและใช้ในพิธกี รรมทางศาสนาเป็นส�ำคัญ
ส่ ว นพวงมาลั ย ขนาดเล็ ก ก็ มี เ หมื อ นกั น แต่ ไ ม่ ม ากนั ก
ซึง่ มักใช้ในพิธมี งคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ผมเห็นพ่อค้าคนหนึง่
ร้อยพวงมาลัยได้คล่องแคล่ว แต่ผลงานที่ได้กลับออกมาสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยความรูส้ กึ ชื่นชมในความสามารถของ
เขา ผมจึงขอถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเสียหน่อย

ระหว่างเดินชมวิถชี วี ติ ริมทาง
เพลิน ๆ อยูน่ นั้ ผมมาสะดุดตากับหมอดู
ชายสูงอายุคนหนึง่ ซึง่ นัง่ รอให้บริการลูกค้า
อยู่ริมฟุตบาท เห็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดูดวง ไม่วา่ จะเป็นนกแก้ว หอยเบีย้ ไพ่
ภาพเส้นลายมือ พาให้เกิดความสนใจ
ในวิธดี ดู วงของเขา แต่เนือ่ งจากปกติผม
ไม่คอ่ ยชอบดูดวงสักเท่าไหร่ งานนี้จึง
ขอผ่านเลยไป ท�ำให้ไม่อาจบอกได้ว่า
หมอดูคนนี้ดูดวงแม่นหรือไม่

เดิน ๆ ไปชักหิว ผมบังเอิญเหลือบเห็นรถเข็น
ขายขนมอินเดีย มีขนมหลายชนิดวางเรียงในถาดเป็นตับ
พาให้นกึ อยากลิม้ ลอง ไม่รจู้ กั ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกนะครับ
งานนีจ้ งึ ขอเสีย่ งดวงชีใ้ ห้พอ่ ค้าใส่ถงุ ให้ 2 - 3 อย่าง ปรากฏว่า
รสชาติขนมทุกอย่างหวานเจีย๊ บ ผมกลัวเบาหวานจะขึน้ ตา
จึงได้แต่ชิมพอหอมปากหอมคออย่างละนิดละหน่อย
เท่านั้นเอง
ตลอดทั้งบ่ายจนถึงค�่ำ ผมเพลิดเพลินกับการ
เดินเลาะเลีย้ วไปตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ในย่านลิตเติล้
อินเดียจนลืมเวลา มารูส้ กึ ตัวอีกทีกต็ อนทีค่ วามมืดได้โรย
ตัวเข้ามาปกคลุมเมืองจนโพล้เพล้ ค�่ำคืนนี้ผมอ�ำลา
ลิตเติ้ลอินเดียไปด้วยอาหารมือ้ ค�ำ่ แสนอร่อยในเมนูโรตี
จิ้มแกงของร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวอินเดียเข้ามา
อุดหนุนจนแน่นร้าน
ส�ำหรับผมประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากลิตเติล้ อินเดีย
แห่งเมืองกลัง นับเป็นเรื่องเกินความคาดหมาย เพราะ
ผูค้ นทีน่ ที่ �ำให้ผมรูส้ กึ ทึง่ กับจิตวิญญาณรักและภาคภูมใิ จ
ในอัตลักษณ์ของพวกเขาที่สืบทอดมาจากบรรพชน
จนท�ำให้ลมหายใจทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชนชาติอนิ เดีย
ยังคงกระเพื่อมไหวอย่างทรงพลังเช่นทุกวันนี้
ไม่ รู ้ ว ่ า เมื่ อ ไหร่ จ ะได้ ก ลั บ ไปเยื อ นที่ นี่ อี ก
ในระหว่างนี้คงท�ำได้แค่เพียงน�ำภาพถ่ายมาดูให้บรรเทา
ความคิดถึงไปก่อน
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ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
พิจิก’ 61 เขียนที่ เชิงน�้ำตกสิรินธร
เชื่อมแดนมาเลเซีย

ฅุรุชน ตระเวนไพร!
ไม่ได้สัตว์ป่า

แต่…ได้ค�ำถาม - ปัญหา?
ปลายตุลาคม ต่อต้นพฤศจิกายน ผมใช้รถมิตซู ฯ
เก่าประจ�ำตัวฅุรชุ น ออกตระเวนในสามจังหวัดชายแดนใต้
โดยล่องออกจากสงขลา ทาง อ�ำเภอจะนะ เทพา นาทวี
ที่เชื่อมต่อไป ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส.....
อ�ำเภอจะนะ คือจุดแรมคืนครั้งแรกที่ทีมงาน
สมาพันธ์ครูภาคใต้ยกขบวนไปส่งกันในวันนั้น.....
2 เมษายน 2551..... กระทั่งถึงบัดนี้ เข้าช่วง
เวลา 11 ปีแล้วสินะครับ
ผมยังจ�ำบรรยากาศการกางเต็นท์นอน กินอาหาร
ง่าย ๆ กันริมทะเลบ้านตลิง่ ชัน และคุยกันดึกดืน่ ท่ามกลาง
ป่าโปร่งปนสนริมทะเล.....
เราคุยกันถึงอุดมการณ์ทผี่ า่ นมา... เราตัง้ ปัญหา
ต่อการศึกษาปัจจุบนั และเราฝันถึงเป้าหมายแห่งอนาคต...
ซึ่งอาจเลือนลาง!

วันนั้น หลายคนพยายามถามถึงเส้นทาง เป้าหมาย
ของฅุรุชน...
ซึ่งผมไม่มีค�ำตอบที่ชัดเจน และ..... คืนนั้น เราอาจอิ่ม
แต่... ก็หลับไปพร้อมค�ำถาม และความสงสัยว่า..... ผมจะไปได้สกั กีน่ ำ 
�้
ข้ามเขาสักกี่ลูก!??
แต่..... จากวันนั้น และคืนนั้น วันนี้ผมตื่นในเช้าของ
เดือนพฤศจิกายน ของปีที่ 11 ในความเป็น “ฅุรุชน”
ไม่นา่ เชือ่ นะครับว่า แผนงานการตระเวนศึกษาไทย ของ ฅุรชุ น
ทีผ่ มเริม่ คิดมาตัง้ แต่ปี 2545 ประมวลออกมาเป็นแผนงานในปี 2550
โดยผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้จากบุคลากรมากมาย จะถูกน�ำมา
ปฏิบัติการได้จริง ตราบถึงบัดนี้
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เช้านี้ ผมตืน่ ขึน้ มาในพืน้ ทีป่ า่ ดิบชืน้ ใต้สดุ ของแดนสยาม
คือ หมู่บ้านโต๊ะโมะ อยู่ใน อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ก็ไม่มเี หตุผลอืน่ ใด นอกจากว่าเป็นพืน้ ทีป่ แี รก ๆ (2551)
ที่ผมเหยียบย่างลึกเข้าไปเป็นล�ำดับ กระทั่งถึงรั้วลวดหนาม
กั้นเขตแดนรอยต่อไทย - มาเลเซีย... ความที่เขตแดนง่อนแง่น
ไม่ชดั เจน “ครู”ของไทยเราเคยหลงไปเก็บสะตอป่า บนเทือกเขา
โดยไม่รู้เขตแดน และถูกจับในฐานะรุกล�้ำอาณาจักรมาเลเซีย
มาแล้ว... ฮ่าาาา!
กว่าจะได้รบั การปล่อยตัวมาได้ ก็เจรจากันเหนือ่ ยครับ!
แต่กแ็ ปลกดีทผี่ กู้ อ่ การร้ายกลับข้ามไป - มาได้สะดวก
คล่องสบาย
เอาเถอะ... อย่าไปพูดถึงเขาเลย เดี๋ยวจะวุ่นวาย
ซะเปล่าๆ ผมก็พยายามหลีกๆ เลีย่ งๆ ไม่อยากปะทะกับใครอีก.....
โต๊ะโมะ วันนีก้ บั สิบปีทแี่ ล้วไม่ตา่ งกัน ป่าดิบชืน้ พงไพร
ยังเข้มทะมึนด้วยขุนเขายาวเหยียดทอดตัวทับพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ถึงมาเลเซีย
ทีน่ มี่ สี ายแร่ทองค�ำทีย่ งั ฝังตัวอยูอ่ ย่างสงบงัน รอผูม้ บี ญุ
มาค้นพบ.
แต่ยังหาผู้กล้า ไม่ได้... มีเพียงชาวบ้านธรรมดา
ที่เพียงใช้เครื่องร่อนแร่โบราณ ซึ่งพอได้เศษทองในล�ำราง
พอได้กินได้อยู่.....
ขอบคุณความรุนแรง ความไม่สงบ ทีช่ ว่ ยสยบกิเลสคน
และความตื่นทองไว้ได้บ้าง!
นกเงือกคู่หนึ่ง บินผ่านผมไปในระดับที่มองเห็นปาก
และปีกซึ่งมีสีสันสดใสชัดเจน…..
ผมสรุปได้แล้วว่า “ความกลัว” ท�ำให้ธรรมชาติที่นี่
เปลีย่ นช้า และความวิบตั จิ ากการท�ำลายระบบนิเวศโดยมนุษย์
แทบจะไม่มี
แต่... ผมเข้ามาหนนี้ น้อง ๆ ครูหลายคน หายไปมาก ทั้งพรากจาก
ด้วยความตาย และหายไปจากระบบโดยเกษียณ
ผมยืนอยูใ่ นความเงียบของเสียงพงไพรใต้ฟา้ ครึม้ หม่น และปรอยฝน
ซึ่งแยกไม่ออกว่า ว้าเหว่ยะยอกใจ หรือ ยะเยือกกายด้วยอายไอฝน
ผมดีดก้นกรองบุหรี่ ORIS (ในยุคนี้ที่ยังไม่ใช่สารต้องห้ามตามกฎหมาย) แล้วจุดมวนใหม่ใส่ระหว่างนิ้ว... พร้อมยก
จอกเก่า ๆ ที่ยังมีกาแฟเจือกากอีกครึ่งขึ้นซดแบบประหยัด.....
กาแฟยังเข้ม แต่ชืด และชื้นเย็น เพราะฉ�่ำฝน
ผมรีบชุนฟืน ก่อนไฟมอด เพือ่ ให้นำ�้ ในกาคงอุณหภูม.ิ .... นีค่ งเป็นความสุขเล็ก ๆ รอบกายฅุรชุ น ทีร่ ายล้อมด้วยธรรมชาติ
ดิบ ๆ ที่คนเมืองพยายามไขว่คว้าหาซื้อในราคาแพง!
สังคมวันนี้ เรามีมนุษย์ผู้ท�ำธุรกรรมจนร�่ำรวย แต่ห่างเหินธรรมชาติ ก็ยอมลงทุนจ�ำลองธรรมชาติมาไว้ใกล้ตัว ซื้อต้นไม้
มาไว้รายรอบเพื่อให้เป็นป่า แต่หาได้เป็นไพรพนา
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ซื้อหาสัตว์มาไว้ แต่ให้อยู่กรง โดยชีวิตไร้เสรี.....
สร้างนวัตกรรมจ�ำแลงน�้ำตก แต่ไร้ความฉ�่ำชื้น แม้จะยืนใกล้.....
กองไฟที่ผมแยงฟืน ยิ่งคุโชน เหมือนจะเริงร่าท้าละอองฝนที่พร่างพรม
พร้อมสายลมกรรโชกมาเป็นช่วงๆ
ในสรรพส�ำเนียงรอบกาย เรากลับได้ความสงบ..... นี่ไงครับ คือ สิ่งที่มนุษย์
จ�ำลองมาไม่ได้
เนือ้ แท้ ของอรุณวันนี้ จริง ๆ แล้ว ผมอยูท่ า่ มกลาง “โลกธาตุ” คือ ดิน.. น�ำ้ ..
ลม.. ไฟ ที่เชื่อมโยงใยเป็น เหตุปัจจัย มีปฏิสัมพันธ์สืบเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา นั่นเอง!
และ… เราเองมั ก ลื ม ว่ า กายสั ง ขารเรานั้ น มี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐาน
เป็น ดิน.. น�ำ้ .. ลม.. ไฟ ด้วยเช่นเดียวกัน ยามใดทีธ่ าตุใดในร่างเรา มากไป - น้อยไป
ก็ยอ่ มอยูไ่ ม่ปกติสุข ซึ่งเรามักเรียกว่าป่วยนั่นแหละครับ.
ผมกระชับ “ขาวม้า” ที่พาดคอ เพื่อปรับธาตุไฟ
ในกายให้สมดุลกับอุณหภูมิภายนอก
สายแล้ว... แต่ฟ้ายังคร�่ำครึ้มด้วยเมฆฝน น้อง ๆ ครู
รุน่ ปลายวัยราชการในวันพักราชการ เริม่ ตะกายกันจากเต็นท์
ออกมาหากาแฟร้อน ๆ เพื่ออุ่นท้อง.....
เสียงเฮฮา เริม่ กลบเสียงฟ้าฝน อายอุน่ กาย เริม่ กระจาย
เผือ่ แผ่กนั และกัน เป็นความสุขกาย สุขใจแบบง่าย ๆ ในอ้อมกอด
ของผืนป่าฮาลา - บาลา
ระหว่างที่บางคนจิบกาแฟ บ้างก็เตรียมอาหารเช้า
เราก็ใช้เวลาเดียวกัน นั่งคุยกันเรื่องสุข - ทุกข์ทางวิชาชีพครู
ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งเก่า ๆ ตัง้ แต่สมัยสีห่ า้ สิบปีทผี่ า่ นมา ทุกคนคิดตรงกัน
ในความภาคภูมิใจ ในความเป็นครูบ้านนอก ครูเสี่ยงภัย และ
รักในชื่อ “ครูประชาบาล”

ทุกคนเชือ่ ในมาตรฐานงานครูแบบดัง้ เดิม ทีไ่ ม่ตดิ กับ
ศัพท์แสงหรู ๆ แต่ “สร้างคน” ได้จริง
ผมนั่งยิ้ม จิบกาแฟ ฟังน้อง ๆ คุย พร้อมนึกภาพตาม
อย่างเห็นด้วย
อาหารเช้ามือ้ นัน้ ... ใครจะคิดอย่างไร ผมไม่รู้ แต่ผมว่า
หรูนะครับ
เป็น... Breakfast in the forest ซึ่งแม่ครัวคุณครูรุ่น
50 - 60 ยกมาวางบนแคร่ไม้ไผ่ดังนี้ครับ….. Canned fish,
Omelet, Fried chicken และ Gruel ฮ่าาาา! ควันฉุยเชียวครับ
ผสานกับล�ำแดดทีส่ อ่ งลอดร่มไม้ใบบังลงมา โรแมนติกมาก ๆ
นาน ๆ ครั้ง ผมกินอาหารหรูแพงระยับ ในห้อง
อันโอ่อ่า (รับเลี้ยง)
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บางครั้ง เคยกินอาหารระดับ First Class ในเครื่องบินระดับ
ความสูงสามหมื่นฟิต
และบ่อยครัง้ ทีผ่ มมีความสุขกับอาหารพืน้ ๆ กับมิตรสหายปอน ๆ
และห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ
กว่าจะรู้ค�ำตอบในปรัชญาคุณค่าความสุขในการกิน ผมต้องใช้
การเปรียบเทียบหลายหมื่นมื้อ... เหมือนกัน!
….. “เกลี้ยงแผว เหมือนแมวเลีย”... (ส�ำนวนใต้) หมายถึง
หมดไม่เหลือ.. คือ อาหารมื้อนั้น.....
ก่อนเราจะแยกย้ายจากกัน ระหว่างน้อง ๆ ครูผู้ยังอยู่ กับ
ฅุรุชนผู้ตระเวนศึกษาไทย!
ได้มคี �ำถามง่าย ๆ ทีท่ กุ คนมักชอบถามเมือ่ พบผม.. ตลอด 11 ปี
ทีผ่ า่ นมา แต่... ครัง้ นี้ ดูเหมือนจะดังกังวาน แม้กระทัง่ เมือ่ ผมขับรถมิตซู ฯ
เก่าสีแดงคู่กายจากมาแล้ว
เป็นค�ำถามซ�้ำเดิม ซึ่งผมเคยตอบไปคร่าว ๆ ในวงสนทนา
ทั่วประเทศ ที่ผมสัญจรผ่านไป.....
..... “ฅุรชุ น คือใคร มีทมี่ าทีไ่ ปอย่างไร อะไรคือเป้าหมาย จะบรรลุเมือ่ ไหร่
พี่ต้องท�ำอะไรบ้าง ขึ้นต่อกับใคร ใช้งบประมาณที่ไหน? .....
และ..... คนอื่นเป็น “ฅุรุชน” บ้างได้มั้ย?” .....
อืมมม!….. ผมคงต้องเตรียมค�ำตอบเหล่านี้ซะแล้วสินะครับ…
แต่จะเมื่อไหร่ ผมขอก�ำหนดเอง ค่อยติดตามในคอลัมน์ “ย�ำสามกรอบ”
ของวิทยาจารย์นะครับ!

HOTLINE – สายตรง
๏ “ธรรมชาติ” นัน้ ยุตธิ รรมเสมอ... ในการให้เวลาแก่สำ�่ สัตว์
และพืชพันธุ์ แต่ในการด�ำรงชีวติ นัน้ สัน้ - ยาวต่างกัน และสร้างกลไก
กระบวนการผสมพันธุ์ เพื่อได้สืบทอดเผ่าพันธุ์ อย่างสมดุล...
เพียงแต่ต้องแจ่มชัดเรื่อง “กรอบเวลา”
สภาวะการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ “เจริญพันธุ์” ของ
สรรพสัตว์ - พืชนั้น... วงการวิทยาศาสตร์ยังเยาว์นักในองค์ความรู้
เพราะเพิง่ เข้าใจเหตุ - ผลในช่วง 100 กว่าปีมานีเ้ อง... ที่ วิทยาศาสตร์
ค้นพบ “Cell” หน่วยชีวิตมูลฐาน... ทว่า พระพุทธเจ้า ตรัสเรียก
สิ่งเดียวกันนี้ว่า “กัลละ”... มหัศจรรย์ไหมครับ.!! ??
ยังมีความอัศจรรย์ อีกมากนักที่เราไม่เข้าใจ ซึ่งซุกซ่อน
อยู่ในเนื้อธรรม ที่ถูกห่อหุ้มด้วย “กระพี้” ให้เราพะวงหลงทิศธรรม
กระทั่งไม่เห็นสัจธรรม
เชื่ อ มั้ ย ครั บ ว่ า พระพุ ท ธเจ้ า “ตรั ส รู ้ ” เรื่ อ งเหล่ า นี้
อย่างละเอียด ลึกซึ้งมานานกว่าสองพันปี (ดูพระไตรปิฎก) ๚๛
								
“ฅุรุชน”
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