บทบรรณาธิการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์
จักรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 เป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มี
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี ถือเป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญยิ่ง
และเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทรงพระเกียรติยศอันสูงสุดสมกับ
ที่ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สกู๊ปพิเศษฉบับเดือนพฤษภาคมนี้
จะเป็นการน�ำเสนอพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 รวมถึงเกร็ดความรู้
เรือ่ งสถานทีใ่ นพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์
เดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาของการเริม่ ต้นภาคการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งครูอาจารย์จะได้เริ่มกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ ขอให้ทุกท่าน
มีพลังกาย พลังใจทีเ่ ข้มแข็งในการปฏิบตั งิ านอันทรงเกียรตินี้ เพือ่ การสร้างผูเ้ รียน
ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไป
ช่วงเวลาแห่งการเปิดภาคเรียนใหม่จะมาคูก่ บั ฤดูฝน ขอฝากความห่วงใย
ถึงครูอาจารย์ทุกท่านให้ระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพด้วย เพราะสุขภาพ
ทีแ่ ข็งแรงจะน�ำมาซึง่ ความสุขในชีวติ และความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเอง
ได้อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

บรรณาธิการ

ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
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สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

พระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
4 พฤษภาคม 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นพระราชพิธี
ครั้งประวัติศาสตร์ อันเป็นมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย ในรอบ 69 ปี ตามหมายก�ำหนดการทั้ง 3 วันนั้น
วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็น “วันบรมราชาภิเษก” วันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม เป็นวันประกอบพระราชพิธี
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามมา

4 วิทยาจารย์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องท�ำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์
อย่างสมบูรณ์ ดังความใน “จดหมายเหตุ พ ระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก สมเด็ จ พระรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ว่า

“...ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี้ ถือเปนต�ำราแต่โบราณว่า พระมหากระษัตริย์
ซึง่ เสด็จผ่านพิภพต้องท�ำพระราชพิธบี รมราชาภิเษกก่อน จึงจะเปนพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ ถ้ายัง
มิได้ท�ำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอยู่ตราบใดถึงจะได้ทรงรับรัชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่
ในพระราชวังหลวง ก็เสด็จอยู่เพียง ณ ที่พักแห่งหนึ่ง พระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เปนแต่
เพิม่ ค�ำว่า “ซึง่ ทรงส�ำเร็จราชการแผ่นดิน” เข้าข้างท้ายพระนาม แลค�ำรับสัง่ ก็ยงั ไม่ใช้พระราชโองการ
จนกว่าจะได้สรงมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระบรมราชนามาภิธยั กับทัง้ เครือ่ งราชกกุธภัณฑ์
จากพระมหาราชครู พ ราหมณ์ ผู ้ ท� ำพิ ธี ร าชาภิ เ ษกแล้ ว จึ ง เสด็ จ ขึ้ น เฉลิ ม พระราชมณเฑี ย ร
ครอบครองสิริราชสมบัติสมบูรณ์ด้วยพระเกียรติยศแห่งพระราชามหากระษัตริย์ แต่นั้นไป...”
“วันบรมราชาภิเษก” 4 พฤษภาคม 2562 มีการประกอบพระราชพิธสี ำ� คัญ 3 อย่าง ตามโบราณ
ราชประเพณีในหลายรัชกาลที่ผ่านมา โดยในหมายก�ำหนดการตามพระฤกษ์ประกอบพระราชพิธี คือ
สรงพระมุ ร ธาภิ เ ษก (การรดน�้ ำ ที่ พ ระเศี ย ร) ณ ชาลาพระที่ นั่ ง จั ก รพรรดิ พิ ม านด้ า นตะวั น ออก
ทรงรับน�้ำอภิเษก (รดน�้ำ) ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์
ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
หลังจากทรงสรงน�้ำพระมุรธาภิเษก และทรงรับน�้ำอภิเษกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และ
ครองแผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” และพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คือ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เนือ่ งด้วยวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็น “วันบรมราชาภิเษก” ของรัชกาลที่ 10 ในปี พ.ศ. 2563
เป็นต้นไป ให้ถอื เป็น “วันฉัตรมงคล” เพือ่ ระลึกถึงการรับราชสมบัติ และวันแห่งประวัตศิ าสตร์ของไทย
ส�ำหรับสถานที่ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
อันเป็นเครือ่ งใช้สำ� หรับพระมหากษัตริย์ และเป็นเครือ่ งประกอบพระราชอิสริยยศ ถือเป็นสองเรือ่ งราวทีเ่ ป็น
องค์ประกอบส�ำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังที่วารสารวิทยาจารย์ยกน�ำเสนอดังต่อไปนี้
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พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม
2562 ได้ปรากฏต่อสายตาทั้งชาวไทยและชาวโลก เป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่งดงาม ยิ่งใหญ่
สืบเนื่องมาแต่โบราณ และประชาชนคนไทยมีความเคารพศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์จากหัวใจอย่างแท้จริง
หนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือ สถานที่ ซึ่งมีความส�ำคัญและมีความหมายทั้งในเชิง
ประวัติศาสตร์ เชิงสัญลักษณ์ และในเชิงพิธีกรรม ซึ่งสถานที่ส�ำคัญที่ถูกใช้ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกล้วนมีความงดงาม
มีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ และน้อยครัง้ ในชีวติ ทีเ่ ราจะได้เห็นรายละเอียดของสถานทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะสถานทีภ่ ายในเขตพระราชฐานชัน้ ใน

หมู่พระมหามณเฑียร
คือกลุม่ พระทีน่ งั่ หลังคาทรงจัว่ สร้างเชือ่ มพระทีน่ งั่
ประธานสามหลัง ประกอบไปด้วย พระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ าน
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
ตั้งอยู่เบื้องตะวันออกของเขตพระราชฐานชั้นกลางและ
เขตพระราชฐานชั้นในของพระบรมมหาราชวัง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึน้ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช
2328 เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับและเสด็จออกว่าราชการ ตัง้ แต่รชั สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นต้นมา ได้ถกู ใช้เป็น
สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
ตั้งอยู่กลางระหว่างท้องพระโรงหน้าของพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน กับ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีลักษณะเป็น
พระที่นั่งโถงยาว ยกพื้นสูง ทอดยาวไปตามทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตก ผนังด้านทิศเหนือประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช
ด้านหลังพระวิมานเป็นพระทวารเทวราชมเหศวร ซึ่งเป็น
ทางเสด็จพระราชด�ำเนินของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ
พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก อาทิ การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่
2 พฤษภาคม 2562 และการเชิญพระสุพรรณบัฎ ดวงพระราชสมภพ
และพระราชลัญจกร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
พระที่นั่งส�ำคัญในหมู่พระมหามณเฑียร ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน
ชั้นใน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังเรียงต่อกันในแนวตะวันออกถึงตะวันตก
เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จึงใช้พระที่นั่งองค์นี้ ส�ำหรับ
ประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร อันเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
ปัจจุบันพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นที่ประดิษฐานเครื่องราช
กกุธภัณฑ์ พระแสง และเครื่องราชูปโภค

พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน
ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของพระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณ เป็นท้องพระโรงส�ำคัญในพระราชพิธสี ำ� คัญของบ้านเมือง อาทิ พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนเสด็จออกรับทูตต่างประเทศที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรี
ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเป็นท้องพระโรงโถง ยกพื้นสูง มีมุขสองข้างทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ที่ปลายสุดของ
ท้องพระโรงเป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน เป็นที่ประดิษฐานพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์
ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ลักษณะเป็นพระมหาปราสาทจตุรมุข ตั้งอยู่เบื้องตะวันตกของ
เขตพระราชฐานชั้ น กลางในพระบรมมหาราชวั ง พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สร้างขึน้ เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2332 ทดแทนพระทีน่ งั่ อมรินทราภิเษกมหาปราสาท
ภายหลังใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียม
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะเสด็ จ กราบถวายบั ง คมและสดั บ ปกรณ์ พ ระบรมอั ฐิ แ ละพระอั ฐิ
สมเด็จพระบรมราชบุพการีที่พระที่นั่งนี้
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พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
เป็นพระแท่น หรือพระทีน่ งั่ หรือพระราชอาสน์ ท�ำจากไม้อทุ มุ พร หรือ “มะเดือ่ ”
ทรงแปดเหลีย่ มจึงเรียกว่า “พระทีน่ งั่ อัฐทิศอุทมุ พรราชอาสน์” สลักปิดทองประดับกระจก
กางกั้นด้วยพระบวรเศวตฉัตรหรือสัปตปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตรขาว 7 ชั้น ประดิษฐาน
ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้านมุขตะวันออกในพระบรมมหาราชวัง
ส�ำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึน้ ประทับรับน�ำ้ อภิเษกในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก

พระที่นั่งภัทรบิฐ
ประดิษฐานอยู่เบื้องตะวันตกเฉียงเหนือในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ลักษณะเป็น
พระเก้าอี้ถมทอง พนักและเท้าแขนต่อเนื่องกันเป็นกงแบบเก้าอี้จีน สร้างขึ้นในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหลังปักนพปฎลมหาเศวตรฉัตร
ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระมหากษัตริยเ์ มือ่ ทรงรับน�ำ้ อภิเษกทีพ่ ระทีน่ งั่
อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์แล้ว เสด็จพระราชด�ำเนินประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงรับ
การถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระแสงอัษฎาวุธ เครื่องราชูปโภคและราชสมบัติ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภายใน
พระบรมมหาราชวัง ตามแบบแผนการสร้างพระบรมมหาราชวัง
แต่ครัง้ โบราณ เป็นทีป่ ระดิษฐาน พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร
หรือ พระแก้วมรกต เรียกโดยทัว่ ไปว่า วัดพระแก้ว มีเฉพาะเขตพุทธาวาส
เป็นสถานทีป่ ระกอบพระราชพิธสี ำ� คัญของบ้านเมือง
รวมถึงพระราชพิธบี รมราชาภิเษก อาทิ การจารึกพระสุพรรณบัฏ
และการแกะพระราชลัญจกร ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
วั ด นี้ พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้น แต่ทรงสร้างค้างไว้แต่เพียง
รากพระวิหาร ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสร้างใหม่
ทั้ ง พระอาราม และในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว
ทรงปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีก
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ส�ำคัญ
ในการเสกน�้ำอภิเษกรวมจากกรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร
วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชัน้ เอก
และเป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาวัดโพธาราม วัดเก่า
ทีเ่ มืองบางกอกครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ทีใ่ ต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธาน
ในพระอุโบสถ เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้
ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก วัดโพธิ์ เป็นสถานทีส่ ำ� คัญอีกหนึง่ แห่งในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางสถลมารค

วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชัน้ เอก ชนิด
ราชวรวิหาร แต่เดิมเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กับ
วัดรังษีสุทธาวาส ต่อมา กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้รวมวัดทัง้ สอง
เข้าเป็นวัดเดียว
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นสถานที่ส�ำคัญอีกหนึ่งแห่งในการเสด็จพระราชด�ำเนิน
เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก
ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 โดยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อเป็น
วัดประจ�ำรัชกาลของพระองค์ เริ่มก่อสร้าง เมื่อปีพุทธศักราช 2412
วัดราชบพิธ ฯ สร้างโดยเลียนแบบจากสองวัด คือ วัดราชประดิษฐ์
สถิตมหาสีมาราม ซึง่ เป็นวัดประจ�ำรัชกาลที่ 4 และวัดพระปฐมเจดีย์ บริเวณ
วัดนี้เดิมเป็นวังของพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร ไพศาลโสภณ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดราชบพิธ ฯ เป็นสถานที่ส�ำคัญ
อีกหนึง่ แห่งในการเสด็จพระราชด�ำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา
ทางสถลมารค
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พระมหาพิชัยมงกุฎ

พระวาลวิชนี
พระแสงขรรค์ชัยศรี

ธารพระกร

ฉลองพระบาท

เครือ
่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา ซึ่งพราหมณ์ผู้ท�ำพิธีจะ
น�ำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวันที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเครื่องแสดงว่าได้
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระเจ้าแผ่นดินถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ประกอบด้วย พระมหาพิชัยมงกุฎ
พระแสงขรรค์ชัยศรี ธารพระกร พระวาลวิชนี และฉลองพระบาท
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พระมหาพิชัยมงกุฎ
เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎทองค�ำลงยาราชาวดีประดับเพชรสูง 66 เซนติเมิตร น�้ำหนัก 700 กรัม สร้างขึ้น
เป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ในรัชกาลที่ 1 ในครั้งนั้นยอดพระมหาพิชัยมงกุฎยังเป็นพุ่มข้าวบิณฑ์ประดับเพชร
เม็ดเล็ก ๆ จนถึงรัชกาลที่ 4 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยไปเลือกสรรหาซื้อเพชร
ขนาดใหญ่มาจากประเทศอินเดีย น�ำมาประดับยอดมงกุฎแทนพุ่มข้าวบิณฑ์ พระราชทานเพชรเม็ดนี้ว่า
“พระมหาวิเชียรมณี” เพชรเม็ดนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.6 เซนติเมตร สูงประมาณ 1.4 เซนติเมตร
พระแสงขรรค์ชัยศรี
เป็นพระขรรค์โบราณ เชื่อกันว่าเป็นพระราชศาสตราคู่บ้านคู่เมืองเขมรสมัยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์ จมอยู่ใน
ทะเลสาบเมืองนครเสียมราฐ มาเป็นเวลานานเท่าใดไม่มใี ครทราบ ชาวประมงไปทอดแหติดขึน้ มา องค์พระขรรค์ยงั ดี
ไม่มีสนิมผุกร่อน ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) ซึ่งเป็นผู้ส�ำเร็จราชการเมืองพระตะบอง และ นครเสียมราฐ
จึงได้มอบให้พระยาเขมรเชิญเข้ามาทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมือ่ พ.ศ. 2327
จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ชา่ งท�ำด้ามพระขรรค์หมุ้ ทองค�ำลงยาราชาวดี ลายเทพนม ท�ำฝักหุม้ ทองค�ำลงราชาวดี
ประดับมณีขนึ้ ด้วยฝีมอื อันประณีตงดงาม เสร็จแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เชิญเป็นเครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์
ในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก เมือ่ พ.ศ. 2328 พระแสงองค์นี้ เฉพาะองค์ยาว 64.5 เซนติเมตร ทีส่ นั ตอนใกล้จะถึงด้าม
คร�ำ่ ด้วยทองค�ำเป็นลวดลายงดงาม ด้ามพระขรรค์ยาว 25.4 เซนติเมตร สวมฝักแล้วยาว 101 เซนติเมตร หนัก 1,900 กรัม
ธารพระกร
เป็นไม้ชยั พฤกษ์ หุม้ ทองค�ำตลอด ปลายสุดของธารพระกรท�ำเป็นซ่อมสามง่าม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงอธิบายไว้ว่า “ลักษณะก็เหมือนกับไม้เท้าพระภิกษุที่ส�ำหรับใช้ในการ
ชักมหาบังสุกุล” ธารพระกรองค์นี้สร้างขึ้นเป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์แต่รัชกาลที่ 1
พระวาลวิชนี
ของเดิมสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นพัดใบตาลแบบที่เรียกกันว่า พัชนีฝักมะขาม ที่ใบตาลปิดทอง
ขอบขลิบทองค�ำ ด้ามก็ทำ� ด้วยทองค�ำ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชด�ำริวา่ ตามพระบาลีทเี่ รียกว่า “วาลวิชนี”
นั้นไม่ควรจะเป็นพัดใบตาล ควรจะเป็นเครื่องโบกปัดที่ท�ำด้วยขนจามรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้าง
พระแส้จามรีขึ้นเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ภายหลังใช้ขนหางช้างเผือกแทน เรียกว่าพระแส้ขนหางช้างเผือก
แต่ก็ไม่อาจที่จะเลิกใช้พัดใบตาลได้ จึงโปรดให้ใช้ควบคู่กันโดยเรียกของสองสิ่งรวมกันว่า “วาลวิชนี”
ฉลองพระบาท
เป็นฉลองพระบาทเชิงงอน ท�ำด้วยทองค�ำลงยาราชาวดีฝังเพชร มีน�้ำหนัก 650 กรัม สร้างเป็น
เครือ่ งเบญจราชกกุธภัณฑ์ตงั้ แต่รชั กาลที่ 1 ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระมหาราชครูวามเทพมุนเี ป็นผูส้ วมถวาย
ที่มา :
หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และหนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม
https://thematter.co/uncategorized/10-things-about-coronation/76564
https://thestandard.co/roralcoronation2019-10-things-to-know/
https://phralan.in.th/coronation/primaryceremoniesdetail.php?id=21
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

ภาพกิจกรรมคุรส
ุ ภา
เนือ
่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบ
ี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562
4 พฤษภาคม 2562
นายแพทย์ธรี เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
กรรมการคุรสุ ภา เป็นประธานในพิธลี งนามถวาย
พระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดง
ความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน
เจ้าหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำนวน 2,000 คน เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม
2562 ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณถนนราชด�ำเนิน ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
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6 พฤษภาคม 2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มีคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.อธิปัตย์ คลี่สุนทร

คลาวด์เทคโนโลยี

บทน�ำ

เมือ
่ ก่อน บริษท
ั ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานราชการ ทีต
่ อ
้ งผลิตสินค้าหรือให้บริการ บริหารจัดการ
ข้อมูลจ�ำนวนมาก จะจัดซือ
้ เครือ
่ งคอมพิวเตอร์เพือ
่ การเก็บข้อมูลและประมวลผลทีร่ วดเร็ว เป็นระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ (Mainframe Computer) บางบริษท
ั ทีม
่ ข
ี นาดปริมาณงานและการประมวลผลน้อยกว่า ไม่ตอ
้ งการ
ความเร็วมากจะซือ
้ มินค
ิ อมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นแม่ขา่ ยของการท�ำงาน ส่วนบริษท
ั หรือธุรกิจขนาดเล็ก
หรือคนทั่วไปที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการท�ำงานไม่มาก จะซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop
Computer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก (Notebook Computer) โดยทัว
่ ไปแล้ว คอมพิวเตอร์ดง
ั กล่าว
สามารถเชือ
่ งโยง แลกเปลีย
่ นข้อมูลสารสนเทศ ประมวลผล รวมทัง
้ ท�ำงานหลายเรือ
่ งร่วมกันได้โดยมีระบบแม่ขา่ ย
เป็นศูนย์ข้อมูล ประมวลผล หรือท�ำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกข่ายได้ตามต้องการ ในขณะที่บุคคลทั่วไป
อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะท�ำงานเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง (Stand – Alone Computer) แต่เมื่อต้องการ
สืบค้นจากฐานข้อมูลจ�ำนวนมาก หรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ ก็จะสามารถเชื่อมโยงกับแม่ข่าย
หรือเครือข่ายได้ อย่างไรก็ตาม การมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นแม่ขา่ ย ประกอบด้วย ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร โปรแกรม
ประยุกต์มีการบ�ำรุงรักษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ มีระบบการเชื่อมโยงที่ซับซ้อน รวมทั้ง
ต้องมีระบบส�ำรอง (Backup) ป้องกันระบบล่มท�ำงานไม่ได้ และอาจจะท�ำให้ขอ
้ มูลสูญหายหรือเสียหาย จะมีผลท�ำให้
ธุรกิจ หรือการงานเสียหายไปด้วยการมีทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย และบุคลากรบางกลุ่มที่ช่วย
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองดังกล่าว เดิมต้องมีค่าใช้จ่ายสูง หรือค่อนข้างสูง ซึ่งจะ
ท�ำให้ต้นทุนในการผลิตสินค้า (Goods) และการให้บริการต่าง ๆ (Services) มีราคาสูงตามไปด้วย
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ความเป็นมา

เมือ่ ไม่นานมานี้ ผลของการพัฒนาของกลุม่ ผูผ้ ลิตเทคโนโลยี ก่อให้เกิด
คลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปแต่เดิม และ
ปัจจุบนั เรียกว่า คลาวด์คอมพิวติง้ (Cloud Computing) สามารถช่วยให้ประหยัด
เวลาค่าใช้จา่ ยในการลงทุนซือ้ อุปกรณ์ พัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
แต่สามารถใช้งานได้แทบทุกสถานที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ (Devices) ที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนระบบหรือปรับปรุง
ระบบได้ ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง มีพื้นทีร่ องรับการขยายตัวของข้อมูลและ
ของระบบได้ดี มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยทั่วไปแล้ว คลาว์เทคโนโลยี
จะสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจนานาชาติ ธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หน่วยงานราชการ รวมทั้ง แต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตที่เทคโนโลยี
จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญยิ่งขึ้น ต่อธุรกิจ การท�ำงาน และการด�ำรงชีวิต
ซึ่งความต้องการบางเรื่องอาจจะคาดเดาไม่ได้ในช่วงเวลาปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ได้บรรยายเรื่อง Challenges of
Digital Learning in Education and its Applications ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งมีสาระที่น่าสนใจมากหลายเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบดิจิทัล รวมทั้งบริบทของอนาคต การศึกษา การท�ำงาน ที่ท้าทายต่อการ
ด�ำเนินชีวิตของผู้คนแทบทุกอาชีพ อาทิ ชีวิตผู้คนจะยืนยาวขึ้น เครื่องจักร และ
เครือ่ งมือกลจะฉลาดมากขึน้ ผูค้ นมีโอกาสรูเ้ ห็นข้อมูลและเรือ่ งต่าง ๆ ได้มากขึน้
ผูค้ นจะต้องอยูก่ บั สิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นสือ่ ใหม่ แสวงหาความรูแ้ ลกเปลีย่ นความคิด
ได้กว้างขวางขึ้น ต้องรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต วิธีการท�ำงาน
โครงสร้างองค์การจะเปลี่ยนแปลงไป การบริหารจัดการจะมีความเร็วขึ้นมาก
ผู้คนของประเทศต่าง ๆ จะค่อย ๆ กลายเป็นประชากรของโลก ครูอาจารย์
ที่เกิดมาเมื่อ 40 – 50 ปีก่อน (Digital Immigrants) ต้องปรับตัวให้ทันกับศิษย์
ทีเ่ กิดมาในยุคนี้ (Digital Natives) และเรือ่ งหนึง่ ในการบรรยายคือ กลุม่ เมฆข้อมูล
ข่าวสารคลาว์ด (Cloud) หรือ คลาวด์ข้อมูลข่าวสาร (Information Cloud)
ซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มเมฆล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าเป็นกลุ่มเมฆที่รวมของข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ทีอ่ ยูใ่ นอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเหล่านัน้
ได้ตลอดเวลา โดยอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
โน้ตบุก๊ เรือ่ งต่าง ๆ นีท้ ำ� ให้เชือ่ ได้วา่ ผูใ้ หญ่บางกลุม่ ทีอ่ าจจะไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยี
(Digital Aliens) ในช่วงเวลานี้ ควรตระหนักและพอรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งต้องปรับตัวให้รับรู้เทคโนโลยีก้าวหน้าเหล่านี้บ้างเพื่อการด�ำรงชีวิต
ในสังคมที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงสูงนี้อย่างมีคุณภาพตามสมควรได้ต่อไป
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ความหมาย

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา (National
Institute of Standard and Technology, U.S.Department of Commerce) กล่าวถึง เรื่อง คลาวด์
คอม พิวติ้ง (Mell & Grance, 2011) สรุปได้ว่า เป็นแบบโครงสร้างที่มีเครือข่าย เป็นเครื่องบริการ
เป็นหน่วยเก็บ มีโปรแกรมประยุกต์ และการบริการเป็นการสือ่ สารหลายช่องทาง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ซึ่งเข้าถึงได้และใช้ท�ำงานได้ โดยผู้ต้องการใช้งานทุกระดับทั้งระดับบุคคลทั่วไป หน่วยงานบริหาร
ธุรกิจการให้บริการ จากทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
ค�ำว่า คลาวด์ (Cloud) มีที่มาจากสัญลักษณ์ของรูปเมฆ หรือเขียนเป็นลักษณะเหมือน
ลักษณะก้อนเมฆทีน่ กั ออกแบบระบบใช้ในการออกแบบระบบ โดยเฉพาะในช่วงการต่อเชือ่ มเครือข่าย
อีกนัยหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ แทนสิ่งที่เรามองเห็นหรืออยู่ไกลจนมองไม่เห็น ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
โดยทั่วไปตลอดเวลา (แต่จับต้องมิได้) ซึ่งก็คือก้อนเมฆที่มีประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการ
ด�ำรงชีวิตของมนุษย์
เทคโนโลยีนเี้ ข้ามามีบทบาทในธุรกิจการสือ่ สารข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอย่างรวดเร็วในด้าน
การส่งผ่านข้อมูล การเก็บรักษาข้อมูลทีม่ จี ำ� นวนมาก ในลักษณะการพัฒนาซอฟต์แวร์ทผี่ เู้ ขียนโปรแกรม
เปิดเผยซอร์สโค้ด (Open Source) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อได้ มีระบบอัตโนมัติจัดล�ำดับ และระบบอื่น
ที่จ�ำเป็น ซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายของผู้ต้องการใช้งานลดลงเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อ
จัดหา หรือจัดจ้าง พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง
ไว้ใช้งานในหน่วยงานของตนเอง นอกจากจะใช้ในกระบวนการของธุรกิจสาขาต่าง ๆ ได้อย่างดี
แล้วยังสามารถน�ำคลาวด์เทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพและ
เสริมคุณภาพของการศึกษาได้ด้วย (Ketal, 2014)
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คุณลักษณะส�ำคัญ

ลักษณะส�ำคัญของเทคโนโลยีนี้ มี 5 ประการ กล่าวโดยสังเขปได้ ดังนี้

1. ผู้ใช้งานสามารถสั่งการหรือก�ำหนดการท�ำงานต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
(On – Demand Self - Service)
2. การเข้าถึงหรือการเข้าใช้บริการท�ำได้อย่างสะดวก โดยอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ โทรศัพท์เคลือ่ นที่
แท็บเล็ต แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ เวิรก์ สเตชัน่ ทีส่ ามารถเชือ่ มต่อเครือข่ายเข้าสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ตได้
(Broad Network Access)
3. เป็นการรวมหน่วยความจ�ำหลัก ความจุในการเก็บข้อมูล การประมวลผล แบนด์วิดท์
เครื่องเสมือน (Virtual Machines) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะท�ำงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน
จ�ำนวนมาก จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ (Resource Pulling)
4. ระบบ หรือกระบวนการท�ำงานทีถ่ กู สัง่ ให้ทำ� งานหลากหลาย จะท�ำงานโดยมีความยืดหยุน่ สูง
ปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ และรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งงาน
ที่มีปริมาณน้อยหรือมากอย่างไม่มีขีดจ�ำกัดตลอดเวลา (Rapid Elasticity)
5. ระบบจะควบคุมและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน ท�ำงานกับเทคโนโลยีนี้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สงู สุด ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบการใช้บริการต่าง ๆ เช่น การเก็บข้อมูล การประมวลผล
การใช้แบนด์วิดท์ บัญชีการใช้งาน โดยการพิมพ์รายการต่าง ๆ ออกเป็นรายการใช้งานได้
ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (Measued Service)
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รูปแบบการให้บริการ

คลาวด์ สามารถบริการได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ตามความต้องการของผูใ้ ช้หรือผูใ้ ห้บริการ โดยสรุปเป็น
3 รูปแบบ (Mell & Grace, 2011) ดังนี้
1. การให้บริการเชิงซอฟต์แวร์ (Software as a service: SaaS) ผู้ให้บริการจะให้บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
บนคลาวด์เทคโนโลยี ผู้ใช้งานสามารถเข้าซอฟต์แวร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดไว้บนคลาวด์ และ
จ่ายค่าบริการตามปริมาณที่เข้าใช้และตามข้อตกลงของผู้ให้บริการ และใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แล้วแต่กรณี อาทิ โปรแกรมไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมส�ำนักงาน (Office Software)
2. การให้บริการเชิงแพลตฟอร์ม (Platfrom as a service: PaaS ) ผู้ให้บริการจะให้บริการระบบปฏิบัติการ
และชุดโปรแกรมเกี่ยวข้องบนคลาวด์เทคโนโลยี เช่น โปรแกรมภาษา กลุ่มของไฟล์ คลังส�ำหรับเก็บรวบรวม
โปรแกรม หรือชุดข้อมูล ระบบปฏิบัติการ การจัดระบบแฟ้มข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ หรือตัวให้บริการ รวมทั้งระบบ
เครือข่าย และคิดค่าใช้จ่ายตามระบบปฏิบัติการและทรัพยากรที่มีการใช้งาน
3. การให้บริการเชิงโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure as a service: IaaS) ผูใ้ ห้บริการจะให้บริการทีค่ รอบคลุม
ถึงการประมวล พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล ทีต่ อ้ งมีรหัสผ่านเมือ่ ต้องการเรียกใช้ มีเครือข่าย รวมทัง้ กระบวนการประมวลผล
คิดค�ำนวณพื้นฐาน ที่ทั้งให้บริการและผู้ใช้บริการต้องการ
ในการจัดให้บริการคลาวด์เพื่อใช้งานังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการแบ่งกว้าง ๆ เป็น 3 ลักษณะ คือ
1. โดยให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือภาคเอกชน (Private Cloud) หรือ
2. เป็นการรวมตัวของชุมชนหรือกลุม่ ของบริษทั เอกชนหลายบริษทั ร่วมกันด�ำเนินการ (Community Cloud) และ
3. เป็นการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ มูลนิธิของเอกชน ที่จัดบริการเทคโนโลยีนี้ให้แก่สาธารณชน
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยรวม และงานด้านวิชาการทั่วไป (Public Cloud)
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ผู้ประสงค์จะใช้บริการคลาวด์น่าจะมีความเหมาะสมที่สุด ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้
บริการคลาวด์ได้หลากหลายตามความต้องการ เช่น การท�ำงานตามระบบออนไลน์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ผา่ นระบบ
คลาวด์ได้ หรือหากต้องการบันทึกงานหรือส่งงานที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้
ระบบของคลาวด์สามารถช่วยรองรับได้ บริการนี้สามารถอับโหลดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์เวิร์ด ไฟล์ MP 4 หรือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ใช้งานต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายเป็น
รายเดือน ราคาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ 80 บาท ส�ำหรับรายบุคคล หรือหลายพันบาท ส�ำหรับองค์การหรือหน่วยงาน
ทีต่ อ้ งการพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ โดยผูใ้ ช้สามารถเชือ่ มต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ได้ อาทิ สมาร์ทโฟน
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ใช้ระบบยังสามารถท�ำงานทั่วไปกับโปรแกรมประยุดต์ต่าง ๆ
(Applications) โดยโปรแกรมดังกล่าวจะให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า การประมวลแบบคลาวด์
(Cloud Computing) ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมประยุกต์หรือซอฟต์แวร์ลงในอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ อีก การประเมินผลแบบนี้ จะช่วยลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์
กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หากมีจำ� นวนมากเป็นการประหยัดเวลา ผูต้ อ้ งการใช้งานสามารถเข้าสูร่ ะบบทางเว็บเบราเซอร์
(Web Browser) และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

ความสรุป

คลาวด์เทคโนโลยี พัฒนาโดยยกลุม่ บริษทั ขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้บริการ ทั้งบุคคลทั่วไป ธุรกิจของเอกชน บริษัท ห้างร้าน
ซึ่งคุณลักษณะของเทคโนโลยีนี้ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อีก
หลายด้าน อาทิ การท�ำงานในองค์การ อุตสาหกรรมการผลิต การธนาคาร กิจการท่องเที่ยว
การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร การประมง รวมถึงการศึกษา ทีต่ อ้ งการเก็บข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล แลกเปลี่ยนสารสนเทศ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อการพัฒนางาน ท�ำได้สะดวกขึ้นมากกว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยไม่จ�ำเป็นต้องลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ขนาดใหญ่ ราคาสูง
หรือจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ และบ�ำรุงรักษาในราคาแพง และสามารถขยายหรือลดปริมาณ
การใช้โดยเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรระมัดระวังการใช้งานบางประเภท โดยเฉพาะเรื่อง
ของข้อมูลทีม
่ ค
ี วามส�ำคัญอย่างยิง
่ ยวด แม้วา่ ระบบนีม
้ ก
ี ารป้องกันเก็บรักษาข้อมูล
ที่ดีอยู่แล้ว หากผู้ใช้ไม่รอบคอบ ท�ำอุปกรณ์โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตสูญหาย ผู้ที่ได้
อุปกรณ์เหล่านี้อาจจะโจรกรรมข้อมูลไปได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อ
เครือข่ายได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ควรรีบเปลี่ยนรหัสผ่านและ
ควรแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบทีเ่ กีย
่ วข้องทันที ทางเลือกอีกทางหนึง
่ คือ ไม่นำ� ข้อมูล
ส�ำคัญยิ่งยวดเข้าสู่ระบบ หรือหากจ�ำเป็นก็ควรมีส�ำเนาข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้ ณ ที่ที่
ปลอดภัยอีกที่หนึ่ง

ที่มา : สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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Read Up Zone
กองบรรณาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจย
ั และนวัตกรรม
“ยกระดับการศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัย
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก”
ความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของโลกส่ง
อิทธิพลครอบคลุมไปถึงทุกส่วนของสังคม แน่นอนว่ารวมไปถึงแวดวง
การศึกษาด้วย เนื่องจากการศึกษาคือรากฐานของชีวิต รัฐจึงมีหน้าที่
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของโลก และ
คาดการณ์ไปถึงอนาคตที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า
การศึกษาคือสิง
่ ทีเ่ ปลีย
่ นโลก แต่เมือ
่ โลกเปลีย
่ น การศึกษาก็ตอ
้ งเปลีย
่ น
ตามไปด้วยเช่นกัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) 9 ฉบับ จากทัง้ หมด
10 ฉบับ ดังนี้
• พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
• พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
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ส่วนอีก 1 ฉบับคือ พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...
ก�ำลังจะประกาศตามมา จากนี้ ถือว่ากระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เริม่ นับหนึง่ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จะยุตบิ ทบาททันที โดยช่วงวันที่ 2 - 7 พฤษภาคม ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงจะด�ำเนินไป
โดยยังไม่มกี ารเซ็นค�ำสัง่ หรือหนังสือใด ๆ เพือ่ รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตัง้ รักษาการรัฐมนตรี อว.
และรักษาการปลัด อว.

หน้าที่ และ อ�ำนาจ ของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของโลก
โดยมีความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ ให้มีการพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ และให้ดำ� เนินการวิจยั และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชน
สังคม และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สหวิทยาการ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และก�ำกับดูแลการวิจยั และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบัน
อุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสังกัดกระทรวงหรือก�ำกับดูแล
ของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวง
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ และด�ำเนินการไปในทิศทางทีม่ คี วามเชือ่ มโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
(3) จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้ ส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ ผลิตก�ำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
และความร่วมมือในด้านการวิจยั และการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
(4) ปฏิบัติการอื่นที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของกระทรวง ในการ
ด�ำเนินการตาม (3) กระทรวงอาจมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดหรือในก�ำกับเป็นผูด้ ำ� เนินการ
หรืออาจร่วมด�ำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนหรือต่างประเทศก็ได้
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ถูกออกแบบให้เป็นกระทรวง
ขนาดเล็ก เพื่อความคล่องตัว มุ่งเน้นสนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ
ด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ ท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ มโยงมหาวิทยาลัยเพือ่ ตอบโจทย์ยทุ ธศาสตร์ชาติ
และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เชื่อมโยง
กระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน และอุตสาหกรรม ภาคประชาสังคม สนับสนุนส่งเสริม
งานวิจยั และการสร้างนวัตกรรมเพือ่ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พึง่ พาตนเอง ลดการน�ำเข้า สนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัว่ ภูมภิ าคและเป็นหน่วยงานวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนของประเทศ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และคนไทยในศตวรรษที่ 21
ทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และกระจายโอกาส พัฒนาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพคนไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบเศรษฐกิจ และสังคมของโลก
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มิติการศึกษา
เกศรินทร์ พยอม

การเรียนแบบผสมผสาน
การสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)
ในวิชาวิทยาศาสตร์
ปัจจุบน
ั การใช้สอ
ื่ สังคมออนไลน์ในการใช้ชวี ต
ิ ประจ�ำมากขึน
้ จนอาจจะเรียกได้วา่
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นปัจจัยที่ 5 ในการด�ำเนินชีวิตก็ว่าได้
รวมไปถึงการเรียนการสอนของครูก็ได้มีการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์
กันอย่างแพร่หลาย ไม่วา่ จะเป็นการใช้สอ
ื่ การสอนออนไลน์ การใช้วด
ิ โี อจากแหล่งต่าง ๆ
จากเว็บเพจ เว็บไซต์ รวมไปถึงการใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือ การสืบค้นข้อมูลเพิม
่ เติม เพราะโลกในปัจจุบน
ั
ก้าวไปไกล และรวดเร็ว ถ้าครูจด
ั การเรียนการสอนแบบเดิมทีย
่ ด
ึ ต�ำราเรียนเป็นหลัก
จะท�ำให้เรียนไม่ได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
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เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนของชีวิตของคนปัจจุบันแล้ว รวมไปถึง
เรื่องของการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละวิชาเข้าด้วยกันโดยใช้เทคโนโลยี และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นสือ่ กลางในการเรียนรู้ เพราะฉะนัน้ ครูจำ� เป็นต้องปรับตัวตามยุคสมัยโดยจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ไม่เน้นต�ำราเรียนมากเกินไปมีการผสมผสาน
ความรู้ กับเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้าด้วยกันส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ และลงมือท�ำได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถน�ำไปใช้ในชีวิตปะจ�ำวันได้
เพื่อให้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุดในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ผูส้ อนจึงได้ผสมผสานการสอนทีใ่ ช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชัว่ โมงเรียน โดยให้ผเู้ รียนได้สร้างผลงาน
ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อสรุปความรู้ที่ได้เรียน และให้นักเรียนส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้
เพือ่ เป็นการฝึกนักเรียนตัง้ แต่การล�ำดับความคิดถ่ายทอดออกเป็นการวางแผน และผลิตผลงานพร้อมส่งผลงาน
ของตัวเอง

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
การน�ำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ จะใช้การ
ยกตัวอย่างเนื้อหาที่ใกล้ตัว แต่เข้าใจยากในวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
โดยครูจะตั้งค�ำถามเร้าพลังให้นักเรียนได้คิด เช่น เหตุใดนักเรียนจึงมีลักษณะต่าง ๆ ที่เหมือนพ่อ หรือ แม่
ถ้าไม่มียีน หรือ โครโมโซมสิ่งมีชีวิตจะมีลักษณะอย่างไร เพื่อให้นักเรียนระดมความคิดตอบค�ำถาม จากนั้น
ครูจึงน�ำสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาใช้ โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอสั้น ๆ จากยูทูบเพื่อให้
นักเรียนท�ำความเข้าใจในเนื้อหาที่ก�ำลังจะเรียนมากขึ้น วิธีการนี้จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ได้เป็นอย่างดี จากนั้น ครูจะตั้งค�ำถามอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวข้องสิ่งที่นักเรียนได้ดูไป เมื่อนักเรียนตอบค�ำถามแล้ว
จึงเชือ่ มโยงเข้าสูเ่ นือ้ หาหลักทีค่ รูตอ้ งการให้นกั เรียนได้รู้ จากนัน้ ครูจงึ ด�ำเนินการสอนตามเนือ้ หาทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
และให้ใบงานแทรกระหว่างเรียนให้นักเรียนหาค�ำตอบ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยอาจจะ
หาค�ำตอบจากแบบเรียนที่มีอยู่ หรือให้เป็นการบ้านที่ต้องสืบเสาะค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แน่นอนว่า
นักเรียนในปัจจุบนั อาศัยเทคโนโลยีเป็นช่องทางหลักในการสืบค้นหาข้อมูล ซึง่ ครูจะต้องเน้นย�ำ้ กับนักเรียนว่า
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย หลังจากที่
นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมาแล้ว ก็จะมอบหมายให้น�ำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
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ขัน้ ต่อมาเป็นการสรุปความรูด้ ว้ ยตัวนักเรียนเองในรูปแบบวิดโี อ โดยครูจะแบ่งกลุม่ นักเรียนออกเป็น
5 - 6 คน และก�ำหนดหัวข้อ เช่น การเกิดโรคตาบอดสี การโคลนนิ่ง ฯลฯ
นักเรียนใช้แอพพลิเคชัน่ ทีช่ อื่ ว่า สต๊อปโมชัน่ (Stop Motion) ในการจัดท�ำวิดโี อ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ในรูปแบบ STEM Education เป็นค�ำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics)
หมายถึง องค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัย
องค์ความรูต้ า่ ง ๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน (http://www.stemedthailand.org/?page_id=23) ก่อนทีน่ กั เรียน
จะสร้างผลงาน ครูจะสอนการใช้แอพพลิเคชั่น สต๊อปโมชั่น (Stop Motion) ให้นักเรียนออกแบบผลงาน
ตามหลักของ STEM Education โดยแบ่งออกได้ดังนี้

วิทยาศาสตร์ (Science) เป็นน�ำเอาองค์ความรูม้ าใช้ ในทีน่ คี้ อื หัวข้อทีค่ รูกำ� หนดให้ จากนัน้ ให้นกั เรียนศึกษา
จนเกิดความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้ผู้อื่นต่อไป
เทคโนโลยี (Technology) การศึกษาแอพพลิเคชัน่ สต๊อปโมชัน่ (Stop Motion) เพือ่ ผลิตผลงาน การอัพโหลด
ผลงานผ่านยูทูบ การใช้งานเพจวิทยาศาสตร์มหาสนุก
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) นักเรียนได้เขียนสตอรีบ่ อร์ด (Story Board ) เรือ่ งราวทีน่ กั เรียนจะถ่ายทอด
ความรูล้ งในวิดโี อของตนเอง รวมไปถึงการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ทเี่ หมาะสมในการท�ำสร้างผลงานโดยค�ำนึงถึง
ความสวยงาม ความประหยัด ความคุ้มค่า
คณิตศาสตร์ (Mathematics) ต่อเนือ่ งจากการเขียนสตอรีบ่ อร์ด (Story Board) โดยนักเรียนจะต้องค�ำนวณเวลา
ในการสร้างวิดีโอ กับ จ�ำนวนสตอรี่บอร์ด (Story Board) ให้มีความสอดคล้องกัน
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ขั้นตอนการสร้างผลงาน
ครูกำ� หนดหัวข้อ > นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมและท�ำความเข้าใจ > เขียนสตอรีบ่ อร์ด
(Story Board ) > ครูตรวจความถูกต้องของสตอรี่บอร์ด (Story Board) > นักเรียน
ก�ำหนดวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้ > นักเรียนลงมือสร้างผลงาน > ส่งผลงาน > ครูตรวจให้คะแนน

ขั้นตอนการส่งผลงาน
ให้นักเรียนส่งงานผ่านเฟสบุ๊ค ในเพจชื่อ “วิทยาศาสตร์มหาสนุก” ซึ่งเป็นเพจ
ที่ครูได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนส่งงาน และให้ความรู้เพิ่มจากห้องเรียน
โดยนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาความรู้จากห้องเรียนได้ แต่ในการส่งงาน
ในเพจจะไม่สามารถอัพโหลดวิดโี อลงไปในหน้าเพจได้โดยตรง นักเรียนจะต้อง
เรียนรูต้ อ่ โดยอัพโหลดวิดโี อลงใน www.youtube.com หรือ เรียกง่าย ๆ ว่า ยูทบู
ทีค่ นทัว่ ไปรูจ้ กั โดยก�ำหนดให้นกั เรียนท�ำการสมัครสมาชิก และน�ำวิดโี อผลงาน
ของตัวเองอัพโหลดลงยูทบู และคัดลอกลิง้ ค์จากยูทบู ไปวางในเพจวิทยาศาสตร์
มหาสนุก จากนั้น ครูจะเข้าไปตรวจผลงานนักเรียนในเพจวิทยาศาสตร์
มหาสนุก ผ่านการคลิกลิงก์ที่นักเรียนคัดลอกมาจากยูทูบต่อไป
จะเห็นได้วา่ การทีน่ กั เรียนได้เรียนรูเ้ นือ้ หาในห้องเรียนเพียงเรือ่ งเดียวนัน้
สามารถขยายความรูไ้ ด้อย่างกว้างขวางโดยการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
เป็นแหล่งข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งผ่านความรู้ที่ตนเองได้รับถ่ายทอด
ให้กับผู้อื่นได้ การเรียนในรูปแบบนี้ไม่ใช่แค่ได้ประโยชน์แก่นักเรียนฝ่ายเดียว
เท่านั้น ความรู้เหล่านี้เมื่อได้เผยแพร่สู่สื่อสังคมออนไลน์แล้วยังมีประโยชน์
กับผู้ที่สนใจหรือนักเรียนที่ก�ำลังเรียนเรื่องเดียวกันนี้อีกด้วย
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Open Eyes
ปิยภุล ภูศรี

เปิดประตูวิชาเลือกเสรี

เปิดโอกาสสู่โลกเสรีทางวิชาการและพื้นฐานอาชีพ
วิชาใหม่เก๋ ๆ กรุงเทพคริสเตียนเปิดสอน “ภาษาอังกฤษจาก Netflix1”
ข่าวเล็ก ๆ ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นี้กระตุ้นความสนใจของผู้เขียนได้เป็นอย่างมาก แม้ว่า
จะพ้นจากวัยที่ต้องเรียนวิชาเลือกเสรีมานานกว่าสิบปี แต่ก็ท�ำให้ผู้เขียนนึกไปถึงวิชาเลือกเสรีเมื่อครั้งเรียน
มัธยมศึกษา ที่ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ได้ต่างไปจากวิชาบังคับมากมายนัก เพียงแต่ง่ายกว่า การบ้าน
น้อยกว่า และมีความตึงเครียดในการเรียนน้อยกว่า ซึง่ ปัจจัยเหล่านีก้ ท็ ำ� ให้วชิ าเลือกเสรีเป็นวิชาทีช่ ว่ ยดึงเกรดขึน้ ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ
แต่ก็ต้องยอมรับว่า รายวิชาเลือกเสรีในขณะนั้นไม่ได้มีความดึงดูดใจ และไม่ได้มีทางเลือกมากนัก
การเรียนวิชาเลือกเสรีจึงเป็นไปตามชื่อของมันก็คือ “เสรี” จนดูเหมือนไม่ค่อยได้แก่นสารสาระเท่าใดนัก

Netflix เป็นชือ่ ผูบ้ ริการภาพยนตร์ สารคดี และ ภาพยนตร์ชดุ ออนไลน์รายใหญ่ ทีน่ อกจากจะซือ้ รายการโทรทัศน์ และ รายการ
โทรทัศน์ออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น Netflix แล้ว Netflix เองก็ยังผลิตภาพยนตร์ชุด และสารคดี
เพือ่ ออกอากาศเฉพาะบน Netflix เพียงช่องทางเดียวในรูปแบบ Netflix Original อีกด้วย ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากผูช้ มว่ามีคณ
ุ ภาพ
ในการผลิตสูง และมีเนื้อหาน่าสนใจ
1
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“

เด็กนักเรียนสมัยนี้ที่ได้เรียนวิชาเลือกเสรีที่เปิดกว้าง
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน

“

ย้อนกลับมายังหัวข้อข่าวข้างต้น เมื่อผู้เขียนกดเข้าไปอ่านในเนื้อข่าว ก็พบว่า
นอกจากวิชาภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ Netflix แล้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
ยังได้จัดให้มีวิชาเลือกที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น Artificial Intelligence
(ปัญญาประดิษฐ์) ออกแบบตกแต่งภายในอาหารนานาชาติ การเขียนบทภาพยนตร์เบือ้ งต้น
การแสดงขั้นพื้นฐาน การจัดท�ำห่วงโซ่อุปทาน แสงอาทิตย์และพลังงาน ศิลปะการแสดง
เชิงสร้างสรรค์ และวิชาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกไม่น้อย
เมื่ออ่านจบ ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือ “อิจฉา” เด็กนักเรียนสมัยนี้ที่ได้เรียน
วิชาเลือกเสรีทเี่ ปิดกว้าง สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน (ทีเ่ ป็นไปตามช่วงวัยของผูเ้ รียน
ที่เปิดรับสื่อใหม่ ๆ ตลอดเวลา) และสอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยตัวอย่างทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือวิชา Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ทีส่ อดคล้องกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลอีกด้วย
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ด้วยความสงสัย ผูเ้ ขียนพยายามค้นหาวิชาเลือกเสรี
ของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป แล้วก็พบว่า ในโรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ วิชาเลือกเสรี
ได้ก้าวไปไกลอีกระดับแล้ว ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนนานาชาติรว่ มฤดี เปิดสอนวิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร์
แฟชั่นดีไซน์ และวิทยาการหุ่นยนต์
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เปิดสอนวิชา
ระบบสมองกลฝังตัว บาร์และเครือ่ งดืม่ พืน้ ฐานการพัฒนาเกม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดสอนวิชา
แอนิเมชั่น โยคะ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดสอนวิชากลศาสตร์
ควอนตัม้ เบือ้ งต้น เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ศิลปะดาวินชี

การค้นพบว่าโรงเรียนสมัยนีเ้ ปิดสอนวิชาเลือกเสรี
ที่น่าสนใจ และท้าทายขนาดนี้ ท�ำให้ผู้เขียนถึงกับ
เกิดค�ำถามขึ้นในใจตัวเองว่า “ท�ำไมสมัยนั้นเราไม่มี
วิชาเลือกแบบนี้บ้างนะ ทั้งที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วแท้ ๆ”
และหากมีวชิ าเลือกเสรีทตี่ อบสนองความต้องการด้านอืน่
มากกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ ทีเ่ ปิดช่องให้ผเู้ รียน
ได้ศึกษาค้นคว้า และแสดงทักษะอย่างเปิดกว้าง
วิชาเลือกเสรีกอ็ าจจะเป็นกุญแจดอกส�ำคัญทีไ่ ขประตู
สู่เส้นทางอาชีพของผู้เรียนในอนาคตก็เป็นได้
แต่ก่อนอื่น ต้องยอมรับว่าวิชาเลือกเสรี
ทีโ่ ลกออนไลน์ก�ำลังกล่าวถึงความ “เจ๋ง” นี้ ล้วนแล้ว
แต่เปิดสอนในโรงเรียนที่มีความ “พิเศษ” ทั้ง
ในด้านการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่าย
ในการเล่าเรียนทีค่ อ่ นข้างจะสูงกว่าโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. หลายเท่าตัว จึงพอจะเข้าใจได้วา่ เมือ่ ไม่ใช่
โรงเรียนปกติทั่วไป วิชาเลือกเสรีก็อาจจะมีอะไร
พิเศษเช่นกัน ด้วยทรัพยากรที่มีมากกว่าโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการจ้าง
อาจารย์พเิ ศษจากภายนอกเข้ามาสอนในรายวิชา
ที่ต้องการความรู้เฉพาะด้าน
แต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว ่ า จะมี แ ต่ โ รงเรี ย นเอกชน
โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนพิเศษต่าง ๆ ที่เปิดสอน
วิชาเลือกเสรีทนี่ า่ สนใจ ผูเ้ ขียนพบว่า โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้กีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุเป็น
วิชาเลือกเสรี หมวดกีฬาสากล หลักสูตรพลศึกษา
ซึง่ ถือว่าน่าสนใจ และมีความท้าทายมาก เพราะแม้วา่
สนุกเกอร์จะถูกก�ำหนดเป็นหนึง่ ในชนิดกีฬาทีก่ ารกีฬา
แห่งประเทศไทยให้การรับรอง แต่ขณะเดียวกันก็ถกู จัดเป็น
ประเภทหนึง่ ของการพนันตามพระราชบัญญัตกิ ารพนัน
พ.ศ. 2478 แต่โรงเรียนตัดสินใจบรรจุสนุกเกอร์
เป็นกีฬาเลือกเสรีเพราะเป็นการน�ำกีฬาเข้ามาในโรงเรียน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเล่นการพนันได้ และ
สนุกเกอร์ก็เป็นกีฬาที่คนไทยสามารถแข่งขันกับ
ชาวต่างชาติได้โดยไม่เสียเปรียบเรื่องรูปร่าง
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ค�ำถามก็คือความท้าทายในการเรียนการสอนวิชาเลือกเสรีใหม่ ๆ ที่ไปไกลกว่าการเดินตามหลักสูตรบังคับ
เพียงอย่างเดียวควรจะเป็นภาระหน้าที่ของใคร
แน่นอนว่านักเรียนต้องเรียนหนังสือตามหลักสูตรเป็นหลัก ซึ่งหลักสูตรก็ย่อมมีที่มาจากแผนการศึกษาระดับชาติ
ย่อยลงมาสู่การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามช่วงวัย การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ควบคุมผู้สอนให้ด�ำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามที่ภาครัฐคาดหวัง หรือต้องการให้เป็น
แต่อย่าลืมว่า วิทยาการในโลกยุคปัจจุบนั เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และผูเ้ รียนในปัจจุบนั มีความตืน่ ตัวกับสิง่ เร้าใหม่ ๆ
ไม่เช่นนัน้ อินเทอร์เน็ตคงไม่สามารถตรึงนักเรียนให้อยูก่ บั หน้าจอได้ตลอดทัง้ วัน ซึง่ เอาเข้าจริง ๆ แล้ว อินเทอร์เน็ตไม่ได้มอี ะไร
ในตัวมันเอง แต่มันเป็นตัวน�ำสาร องค์ความรู้ ความบันเทิง ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก มาสู่สายตาของผู้เรียนได้ภายใน
พริบตาเดียว ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ เกิดขึ้นเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายหลายต่อหลายเท่าตัว!
ครู ในฐานะผู้ให้บริการความรู้ จึงควรมองย้อนกลับมายังผู้เรียน และพิจารณา “ความสนใจ” ว่าเป็น “ศักยภาพ”
เพราะคนเราย่อมท�ำสิ่งที่รักได้ดีกว่าสิ่งที่ถูกบังคับให้ท�ำด้วยความจ�ำเป็น
คงยังไม่สายเกินไปหากจะพิจารณาวิชาเลือกเสรี ในฐานะ “วิชาพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล” เพือ่ ดึงศักยภาพของผูเ้ รียน
ผ่านความรักทีจ่ ะรู้ และความสนใจส่วนบุคคล ขับเคลือ่ นออกมาให้เป็นรายวิชาทีม่ คี วามน่าสนใจ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด
โจทย์ใหญ่กค็ อื โรงเรียนจะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วทันกับ “รสนิยม” ของผูเ้ รียนได้อย่างไร นีค่ อื สิง่ ทีน่ กั เรียน
คงจะรอที่จะเห็นอะไร “เจ๋ง ๆ” จากคุณครูของตัวเองอยู่เป็นแน่แท้

ที่มา :
วิชาใหม่เก๋ ๆ กรุงเทพคริสเตียนเปิดสอน “ภาษาอังกฤษจาก Netflix” สืบค้นจาก https://workpointnews.com/2019/05/04/
วิชาใหม่เก๋ ๆ - กรุงเทพคริสเตียน
วิชาเลือกที่น่าสนใจของโรงเรียนมัธยมในสมัยนี้ สืบค้นจาก https://www.facebook.com/longtunman/photos/
a.113656345833649/548294732369806/?type=3&theater
วิชาสนุกเกอร์ในรัว้ มัธยมศึกษา สืบค้นจาก http://news.ch3thailand.com/ข่าวด่วน/49646/วิชาสนุก๊ เกอร์ในรัว้ มัธยมศึกษา.html
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เรื่องสั้น
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ซ่อมมุ้งลวด

ท�ำเองก็ได้ ง่ายเกินคาด
ซ่อมมุ้งลวด ท�ำเองก็ได้ ง่ายเกินคาด
“นักเรียนคะ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่จะถึงนี้ว่างกันหรือเปล่าคะ” คุณครูอ้อม ถามพวกเรา
ในชั่วโมงเรียน
“ว่างครับ” ผมตอบกลับไปทั้ง ๆ ที่ในใจก็ยังไม่รู้ว่าคุณครูจะให้ไปท�ำอะไรบ้าง
“วิทยาลัยของเราจะออกไปบริการชุมชนค่ะ ครูจะพาพวกเราไปซ่อมมุ้งลวดกัน”
ซ่อมมุ้งลวด ในใจผมนึกไปถึงมุ้งลวดที่บ้าน ที่ถูกเจ้า “น�ำโชค” แมวตัวโปรดตะกุย
ลากลงมา จนมุ้งลวดเปิดเปิง ไม่สามารถกันยุง กันแมลงอะไรได้ ผมก็ออกจะงง ว่า มุ้งลวด
ซ่อมได้ด้วยเหรอ ถ้าซ่อมได้นะ ผมจะกลับไปซ่อมที่บ้าน เพราะตั้งแต่เจ้าเหมียวตะกุยไว้
พ่อก็ปิดหน้าต่างบานนั้นถาวร ท�ำให้อากาศที่ร้อนอบอ้าวอยู่แล้ว ร้อนมากขึ้นไปอีก พ่อบอกว่า
ถ้าเปิดไว้ ทั้งยุง ทั้งแมลง จะหามไปแน่นอน ดีละ งั้นผมไปกับครูอ้อมดีกว่า จะได้ไปเรียนวิชา
ซ่อมมุ้งลวดแล้วจะได้กลับมาท�ำเองที่บ้าน
คืนนัน้ จะว่าผมตืน่ เต้นจนเกือบจะนอนไม่หลับก็วา่ ได้ เพราะปกติของผมคือการเล่นเกม
จนดึกจนดืน่ แม่ตอ้ งมาบอกว่าให้นอนได้แล้วทุกคืน แต่คนื นีผ้ มรูส้ กึ อยากไปท�ำสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์
และเรียนรู้สิ่งใหม่ ความตื่นเต้นท�ำให้ผมไม่เล่นเกมในคืนนั้น และรีบเข้านอน เพราะถ้านอนดึก
วันหยุดที่เราชอบตื่นสายก็จะไปตามเวลานัดไม่ทันแน่นอน
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ผมไปถึงโรงเรียนเวลาเดียวกับวันทีม่ เี รียนปกติ คือเจ็ดโมงเช้า เดินไปรอทีจ่ ดุ นัดหมาย
มีเพือ่ น ๆ ร่วมทีมไปซ่อมมุง้ ลวดในวันนี้ สิบสองคน หนึง่ โหลพอดี ครูออ้ มบอกว่าไม่มากไม่นอ้ ย
ยังมีพวกสาว ๆ อีกสีห่ า้ คน ทีจ่ ะไปช่วยครูออ้ มสอนท�ำซูชิ ครูออ้ มบอกว่าทีจ่ ริงอยากจะพาพวกเรา
ไปทั้งวันเสาร์ และวันอาทิตย์ แต่ชาวบ้านที่นัดหมายไว้ ยังไม่ว่าง เลยไปเท่าที่จะไปได้ก่อน
เมือ่ พวกเราขึน้ รถ ครูออ้ มก็อธิบายให้ฟงั ว่า โครงการบริการชุมชนทีพ่ วกเราจะไปในวันนี้
มีชอื่ เรียกว่า “Fix it Center” มีชอื่ ภาษาไทยว่า “โครงการศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน” เนือ่ งจาก
พวกเราอยูใ่ นเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร เราจึงนึกภาพของ “ชุมชน” ไม่คอ่ ยออก ส�ำหรับผม
“ชุมชน” คือภาพหมูบ่ า้ นทีม่ คี นอยูก่ นั อย่างหนาแน่น ครูออ้ มบอกว่า เราไม่สามารถไปให้บริการ
กับหมูบ่ า้ น หรือบ้านจัดสรรใหญ่ ๆ ได้หรอก เพราะบ้านใหญ่ ๆ นัน้ ไม่คอ่ ยจะมีคนอยู่ การน�ำรถ
ประชาสัมพันธ์ไปประกาศเพือ่ เชิญชวนให้บริการ ก็ไม่คอ่ ยมีใครมารับบริการ ครูออ้ มจึงพาพวกเรา
ไปในเขตชุมชนแออัด ที่เป็นบ้านไม่สวยมากนัก แต่มีคนอยู่จ�ำนวนมาก หรือแบบแฟลต ที่พัก
ข้าราชการ ส่วนมากครูออ้ มจะประสานงานกับเขตบางนา และผูแ้ ทนชุมชน เช่น สมาชิกสภาเขต
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านผู้แทนเหล่านั้นจะแนะน�ำให้กับวิทยาลัยของเราว่ามีที่ใด
ต้องการรับบริการบ้าง
เมื่อรถจอดสนิท พวกเราขนของลงไปในที่ที่ผู้น�ำชุมชนจัดไว้ให้ พวกเราสวัสดี
ท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่มารอรับพวกเรา
“เอ้าพวกเรา แยกเป็นสองกลุม่ นะคะ กลุม่ มุง้ ลวดตามลุงสมานไป ส่วนกลุม่ ซูชอิ ยูท่ นี่ ”ี่
“ลุงสมานคะ แม่บ้านที่จะเรียนท�ำซูชิ มาพร้อมกันหรือยังคะ?” ครูอ้อมถามลุงสมาน
“ครับมารอกันแล้วครับ วันนี้มีสิบห้าคน พอไหมครับครูอ้อม” ลุงสมานตอบ
“เอ้าพวกเรา เอาของมาจัดเตรียมให้พร้อม แยกย้าย ๆ มุ้งลวด ซ่อมเลยนะคะ ท�ำให้
ได้เยอะ ๆ ลูก”
ผมเดินตามรุ่นพี่ ตามลุงสมานไปตามทางเดินเข้าชุมชน
“เอ้า หลังแรก ใครจะลงก่อนดี” รุ่นพี่หันมาถามพวกผม ผมรีบยกมือตอบ
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อีกครั้ง
ด้วยคีม”

“งัน้ เราอยูก่ บั พี่ เคยมามัย้ ท�ำเป็นมัย้ ” ผมส่ายหัวท่าเดียว มือเหงือ่ ออกซึม ใจเต้นโครมคราม
“มุ้งลวดพังตรงไหนครับคุณป้า” รุ่นพี่ถามคุณป้าบ้านหลังแรกที่ออกมาต้อนรับ
“ตรงนี้เลยจ้ะ ไม่รู้ว่าตัวอะไรแทะ เป็นรูโหว่เบ้อเริ่มเลย ซ่อมได้รึเปล่าจ๊ะพ่อหนุ่ม”
รุ่นพี่เดินเข้าไปในบ้านคุณป้า ดูรูโหว่ของมุ้งลวด หยิบตลับเมตรขึ้นมาวัดขนาดเสร็จ
“รอยโหว่แค่นี้เอง สบายมากครับคุณป้า เอ้า หยิบมุ้งลวดที่เตรียมมาเลยเรา”
ผมรีบส่งม้วนของมุง้ ลวดใหม่ทเี่ ราเตรียมมาให้กบั รุน่ พี่ รุน่ พีใ่ ช้ตลับเมตรวัดมุง้ ลวดใหม่
“เอ้า จ�ำไว้นะ เราต้องตัดขนาดมุง้ ลวดให้กว้างเท่ารอยขาดทัง้ สีด่ า้ น แล้วหงายซีล่ วดขึน้

รุ่นพี่ตัดมุ้งลวดให้ดูเป็นตัวอย่าง โดยกว้างกว่ารอยแผลประมาณหนึ่งนิ้วทั้งสี่ด้าน
จากนั้นรุ่นพี่ก็ถอดมุ้งลวดลงมา วางมุ้งใหม่ที่ตัดไว้ แล้วใช้คีมประกบมุ้งลวด
“เอ้า เสร็จเรียบร้อย” รุ่นพี่ใช้ความช�ำนาญ ท�ำให้ดูอย่างรวดเร็ว จนผมนึกในใจว่า
ถ้าผมลองท�ำบ้างจะท�ำได้หรือเปล่านะ แล้วรุ่นพี่ก็ยื่นอาวุธส�ำคัญ คือคีมหนีบลวด ส่งให้ผม
“เอ้าเรา ลองรอยเล็ก ๆ ข้างบนนั่นสิ” “ผมเหรอครับ” ว่าแล้วรุ่นพี่ก็ส่งมุ้งใหม่ที่ตัด
เท่ารอยแล้วส่งให้ผม
ผมรีบ มือไม้สั่น ประกบให้ตรงตามรอย “ไม่ต้องรีบ ค่อย ๆ ท�ำ ครั้งแรกสิเรา” มีเสียง
หัวเราะหยอกกระเซ้าตามมา ท�ำให้ผมยิ่งมือสั่นกว่าเดิมอีก ผมบรรจงใช้คีมหนีบลวดเล็ก ๆ
ตามทีเ่ ห็นจากรุน่ พีเ่ มือ่ สักครู่ เอ! มันง่ายมากเลย ไม่ถงึ ห้านาที รอยโหว่ของมุง้ ลวดหายไป มุง้ ลวดใหม่
กับมุ้งลวดเก่าประสานกันอย่างสนิท
“ดี ๆ ครั้งแรก ได้ขนาดนี้ ใช้ได้เลยนะเรา มีอีกหรือเปล่าครับคุณป้า” รุ่นพี่เอ่ยปากชม
พร้อมกับถามคุณป้าเจ้าของบ้าน
“มาเลย ๆ มีข้างบนอีกสามบาน ท�ำให้หมดเลยนะพ่อหนุ่ม” “ครับ” ผมเดินตามรุ่นพี่
ขึ้นไป
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วันนัน้ ทัง้ วันเราใช้เวลาอยูท่ ชี่ มุ ชนแห่งนีจ้ นถึงห้าโมงเย็น คุณลุง คุณป้าอยากให้พวกเรา
ร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกันก่อน แต่ครูอ้อมเกรงว่าพวกเราจะกลับถึงบ้านเย็นและ
เป็นอันตราย พวกเราจึงเดินทางกลับมาถึงวิทยาลัยไม่เย็นมากนักและแยกย้ายกันกลับบ้าน
วันรุง่ ขึน้ เป็นวันอาทิตย์ผมรีบตืน่ แต่เช้า รบเร้าพ่อให้ไปร้านขายวัสดุกอ่ สร้าง ไปซือ้ มุง้ ลวด
มาหนึ่งเมตร มาซ่อมมุ้งลวดในบ้าน พ่อกับแม่ดีใจมาก ทีผ่ มท�ำตัวเป็นประโยชน์ แม่บอกว่า
จะกินอะไรดี แม่จะท�ำให้เป็นพิเศษ เพราะสิง่ ทีผ่ มท�ำตอนนีน้ นั้ ดีกว่าการนั่งเล่นเกม
ผมดีใจมากที่ได้ออกไปท�ำประโยชน์ให้กลับชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะเห็นรอยยิ้ม
ทีส่ ดชืน่ ของคุณลุงคุณป้าแล้ว ผมยังสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ กลับมาซ่อมแซมของในบ้านได้ดว้ ย
ขอบคุณมากครับ “โครงการบริการชุมชน Fix it Center”

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จดั ท�ำโครงการ
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it
center Thailand 4.0 ทัว่ ประเทศทัง้ ศูนย์ Fix it center ถาวรทีม่ อี ยู่ 80 ศูนย์
และศูนย์ Fix it center ระดับต�ำบล 8,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มี
การจัดท�ำมาตรฐานปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐที่มุ่งเน้น
การบูรณาการความร่วมมือจากทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม
มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร
ยานพาหนะ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำ� แนะน�ำวิธกี ารใช้ และการดูแลรักษา
2. บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพ โดยส�ำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน
จัดท�ำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3. บริการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยน�ำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และน�ำเทคโนโลยี
มาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพ
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ห้องเรียนวิชาการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

การพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย

นักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
คุณภาพการเรียนในพืน
้ ทีภ
่ าคใต้ ปัญหาส่วนหนึง
่ เป็นเรือ
่ งของการใช้
ภาษาไทย โดยภาคใต้จะใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารเป็นหลัก บางครอบครัว
จะไม่ใช้ภาษาไทยเลย เพราะจะใช้ภาษาถิ่น คือภาษามลายูในการสื่อสาร
ท�ำให้เด็กขาดทักษะในการสื่อสารภาษาไทย หากเด็กเรียนแล้วเข้าใจ ก็จะ
สามารถไปเรียนวิชาต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการท�ำงาน หรือเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ทิ้งภาษาถิ่นเพราะเป็นชีวิตประจ�ำวัน
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กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าได้จดั ตัง้ “ศูนย์พฒ
ั นาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภาษาไทยเป็นการเฉพาะ ให้เด็กสามารถใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนและสามารถ
สื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2561 ได้เน้นไปที่การแก้ปัญหาส�ำหรับนักเรียน
ชั้น ป. 1 - ป. 3 โดยเน้นให้มีทักษะภาษาไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน สามารถ
แบ่งกลุม่ ทักษะภาษาไทยของนักเรียนออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ ดีมาก กลุม่ ดี กลุม่ พอใช้ และกลุม่ ทีต่ อ้ งปรับปรุง
ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2560 ได้มีการประเมินและพัฒนามาแล้ว 4 ครั้ง
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ส�ำหรับผลการประเมิน ครัง้ ที่ 4 นัน้ นักเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
อยู่ในกลุ่มที่ต้องปรับปรุง จ�ำนวน 12,828 คน ซึ่งถือเป็น
กลุม่ เป้าหมายที่ สช. จะต้องเร่งแก้ปญ
ั หาและพัฒนานักเรียน
ในกลุ่มนี้ให้มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มพอใช้ขึ้นไป พัฒนา
ภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคล และได้ก�ำหนดให้มี
การประเมินในช่วงปิดภาคเรียนจ�ำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่
28 มีนาคม 2562 และวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยได้จดั อบรม
เชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนน�ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ค่ายพัฒนาภาษาไทย) ระหว่างวันที่
28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีครูโรงเรียนเอกชน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งมีผลการเรียนประเมินการใช้
ภาษาไทยระดับปรับปรุงของโรงเรียนศาสนบ�ำรุง โดยคาดว่า
จะสามารถพัฒนาผู้เรียนที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงได้
ทุกคน แต่หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในวันที่
30 เมษายน 2562 คาดว่านักเรียนกลุม่ นัน้ จะเป็นกลุม่ ทีม่ ปี ญ
ั หา
บกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องอาศัยแพทย์ในการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ต่อไป

ดังนัน้ ทุกโรงเรียนต้องเร่งสร้างความเข้าใจ
และแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปญ
ั หาร่วมกับ
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ซึ่งครูแต่ละคนสามารถใช้
วิธีการที่แตกต่างกันออกไปได้
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ภาษาไทยเป็นวาระเร่งด่วน และน้อมน�ำยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลผลิตของตนเอง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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Full Frame
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

NEW GEN IS ONIE | ครูรุ่นใหม่ ศศช.
ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ส�ำนักงาน กศน.
ได้ ใ ช้ ค วามพยายาม ในการเข้ า ด�ำเนิ น การจั ด
การศึ ก ษาส�ำหรั บ ชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง นั บ ตั้ ง แต่
ปี พ.ศ. 2519 โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำหรับ
ชาวเขา เน้ น การรู ้ ห นั ง สื อ (อ่ า นออกเขี ย นได้ )
เพือ
่ พัฒนาทักษะพืน
้ ฐานความรูท
้ วั่ ไปในชีวต
ิ ประจ�ำวัน
และการประกอบอาชี พ และใช้ สื่ อ “แบบเรี ย น
การศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็จขัน
้ พืน
้ ฐานส�ำหรับชาวเขา”
ในการจัดการศึกษาและด�ำเนินการจัดกิจกรรมที่
“ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา” (ศศช.)
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พ.ศ. 2519 - 2521 ได้จดั การศึกษาแบบบูรณาการเรียน
การสอนภาษาไทยกับการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�ำวัน สุขภาพอนามัย การอนุรักษ์ธรรมชาติ
โทษของการปลูกฝิน่ การประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
โดยมีครูอาสาสมัครเดินสอนไปพบผูเ้ รียนในหย่อมบ้าน และ
พ.ศ. 2523 - 2529 มีเป้าหมายจัดการศึกษาโดยยึดหลักการ
“การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้
สอนทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในปี พ.ศ. 2539 ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 พระราชทาน
นามใหม่วา่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง”
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่ทรงเมตตาอุปถัมภ์ปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
บนพืน้ ทีส่ งู และสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านของครู
ศศช. ในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับงาน ศศช.ในพื้นที่จังหวัด น่าน
เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และพังงา เข้าโครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เน้นการบูรณาการเรียนรู้
ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในกิจกรรมด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย
การศึกษา พัฒนาอาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีทอ้ งถิน่ ให้สนองตอบ
ต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนบนพืน้ ทีส่ งู
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูง และความ
ภาคภูมใิ จรางวัลนานาชาติของ ส�ำนักงาน กศน. เมือ่ ปี พ.ศ. 2527
รางวัล Nessim Habif Award จาก UNESCO รางวัลที่ 1
ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และรางวัลที่ 3 ประเภทเอกสาร
สิง่ พิมพ์สง่ เสริมการอ่าน ต่อมาปี พ.ศ. 2530 รางวัล ACCU Price
จาก ACCU รางวัลที่ 3 เกี่ยวกับ สื่อด้านการรู้หนังสือ และ
ในปี พ.ศ. 2537 รางวัล Noma Price จาก UNESCO
รางวัลชมเชย โครงการศูนย์การศึกษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

จากเรื่องราวและพัฒนาการของ ศศช.ที่กล่าวมา
จะเห็นได้วา่ ครู ศศช. มีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนและการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
ระยะเวลา 43 ปี ย่อมต้องมีการปรับกระบวนการและวิธดี ำ� เนินการ
จัดกิจกรรมของครู ศศช. ให้เข้ากับบริบทและเทคโนโลยี
รวมถึงประชาชนในชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจัดโครงการ
อบรมครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ก่อนการปฏิบตั งิ าน เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีส่ ถาบัน กศน. ภาคเหนือ
ได้รับมอบหมายจากส�ำนักงาน กศน. ให้จัดด�ำเนินการ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพครู ศศช. ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ และมีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นซึ่งการด�ำเนินการ ดังนี้
1. กลุม่ เป้าหมาย ครูศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟา้ หลวง” ทีบ่ รรจุใหม่ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 31 ธันวาคม 2561 ในพืน้ ทีท่ รงงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีและพื้นที่ปกติ จังหวัดเชียงใหม่ น่าน
แม่ฮอ่ งสอน เชียงราย ล�ำพูน ล�ำปาง และตาก จ�ำนวน 56 คน
2. หลั ก การและรู ป แบบ พั ฒ นาความรู ้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของโครงการและความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูของชุมชน และเพิม่ ทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน ด้วยรูปแบบของการเรียนรู้
ภาคทฤษฎี และการเรียนรูแ้ บบฝึกปฏิบตั จิ ริงในหมูบ่ า้ น การรวม
กลุ่มใหญ่ การแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามประเด็นกิจกรรมต่าง ๆ
โดยวิทยากรของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ส�ำนักงาน กศน.
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จังหวัดตาก ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส�ำนักงาน
กศน. จังหวัดล�ำปางส�ำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มโครงการพระราชด�ำริ ฯ ส�ำนักงาน กศน. ศูนย์อนามัย
ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กศน.จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก ภูมิปัญญาชาวบ้าน
บ้านห้วยยาก บ้านแม่หลุยหลวง บ้านแม่สองแคว รวมถึง
การเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้และใบงานที่ก�ำหนด
3. ข้อเสนอแนะผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ เป็นต้นสังกัด
ของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
ควรรับทราบและส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมมีโอกาสได้น�ำ
ความรู้และทักษะจากการอบรมไปใช้ ด้วยการติดตาม
สนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการนิเทศ พบว่าครู ศศช. ได้น�ำความรู้และ
ทักษะทีไ่ ด้จากการอบรมไปใช้จริงในการปฏิบตั งิ าน การส�ำรวจ
ข้อมูลและการค้นหาสาเหตุ รวมถึงการก�ำหนดเป็นแผนงาน
และโครงการ เกิดจากปัญหาความจ�ำเป็นและความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง ครูได้ใช้ความพยายามในการ
จะแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาไปใช้กับ
ชุมชน แต่ยงั มีบางประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั การชีแ้ นะจากผูม้ คี วามรู้
และประสบการณ์ และการร่วมมือกันของเครือข่าย ซึง่ จะต้อง
นิเทศติดตามอยู่เป็นระยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของชุมชน
อย่างยั่งยืน
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หัวใจส�ำคัญของการจัดการศึกษา
บนพื้นที่สูง คือ ความเข้มแข็งและความ
มีศก
ั ยภาพของครู ศศช. การมีสว
่ นร่วม
ของชุมชนต่อความรับผิดชอบในการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม
การศึกษาใน ศศช.เพื่อจัดการศึกษา
ในชุมชนที่สามารถคาดการณ์อนาคต
และการจัดการศึกษาที่พัฒนาชุมชน
ให้อยูร่ ว
่ มกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข
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มุมสุขภาพ
วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

การป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยเด็ก
เมื่อเด็ก ๆ ยังเล็ก ผู้ปกครองอาจคอยอยู่เคียงข้างและแก้ปัญหาให้พวกเขา
ยามจ�ำเป็นเสมอ แต่เมื่อเด็ก ๆ เติบโตและต้องเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่ที่กว้างกว่า
ผูป
้ กครองทีด
่ ค
ี วรปล่อยให้เด็ก ๆ หัดเรียนรูก
้ ารใช้ชว
ี ต
ิ ของตัวเองและถอยห่างออกมา
เป็นผู้สนับสนุนอยู่ห่าง ๆ แต่เนื่องจากโลกปัจจุบันหมุนไว ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เกิดขึน
้ อย่างรวดเร็วและยากรับมือ ท�ำให้เด็ก ๆ จ�ำนวนหนึง
่ ไม่สามารถปรับตัวได้เท่าทัน
ส่งผลให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้า (Depression) ทีผ
่ ป
ู้ กครองต้องมีรเู้ ท่าทันและเร่งเยียวยา
อาการเจ็บป่วยนี้อย่างเร่งด่วน
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“

โรคซึมเศร้าส่งผลให้เด็ก
ขาดความสามารถ
ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนฝูง
และครอบครัว
อย่างมีความสุข

“

นายแพทย์วรวุฒิ เจริญศิริ ศูนย์ขอ้ มูลสุขภาพกรุงเทพ
ให้ขอ้ มูลว่าโรคซึมเศร้า (Depression) เป็นโรคทางอารมณ์
ชนิดหนึ่งโดยผู้เป็นโรคจะเกิดอาการซึมเศร้าอย่างหนัก
โดยไม่มีสาเหตุ อาจเริ่มต้นจากอาการเล็กน้อยไปจนถึง
อาการรุนแรง ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ไม่แจ่มใส หดหู่
เศร้าหมอง มีทกุ ข์ จนถึงเบือ่ หน่าย ท้อแท้ เบือ่ ชีวติ คิดว่า
ตนเองไร้ค่า คิดอยากตายและอาจจะฆ่าตัวตายได้
โรคซึมเศร้าส่งผลให้เด็กขาดความสามารถ
ในการอยูร่ ว่ มกับเพือ่ นฝูงและครอบครัวอย่างมีความสุข
หนักเข้าจะเริม่ ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเรียนหนังสือไม่
สนุ ก และไม่ อ ยากท� ำ กิ จ กรรมกั บ เพื่ อ น ๆ ฉะนั้ น
ผู้ปกครองควรสังเกตบุตรหลานว่ามีลักษณะเสี่ยงเป็น
โรคซึมเศร้าหรือไม่ หากมีความเสี่ยงก็ควรรีบปรึกษา
จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่อาการจะรุนแรงยากรักษา

อาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้า
ผูใ้ หญ่มคี วามเสีย่ งเป็นโรคซึมเศร้าต่อเมือ่ มีความรูส้ กึ หดหูอ่ ย่างรุนแรงทุกวันติดต่อกันเป็นเวลาสองสัปดาห์
แต่สำ� หรับเด็กแล้ว อาการทีค่ วรสังเกตอาจมีความซับซ้อนกว่านัน้ ผูป้ กครองอาจสังเกตสัญญาณอันตรายได้ดงั ต่อไปนี้
• หงุดหงิดง่าย หดหู่ ชอบเก็บตัว และเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลา
• ไม่อยากท�ำกิจกรรมที่ท�ำเป็นประจ�ำ
• นอนมากไปหรือน้อยไป
• อ้วนขึ้นหรือผอมลงผิดปกติ
• รู้สึกสิ้นหวัง
• ไม่มีสมาธิหรือไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้
• เริ่มบ่นว่าอยากตายหรือพูดถึงเรื่องการฆ่าตัวตาย

การช่วยเหลือเบื้องต้นจากครอบครัว
การรักษาโรคซึมเศร้าไม่เหมือนการรักษาโรคอืน่ ๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถหายขาดภายในระยะเวลาอันสัน้ ดังนัน้ ครอบครัว
จึงควรร่วมมือกับจิตแพทย์เพื่อสนับสนุนการรักษาเด็ก ๆ อีกแรง สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถท�ำได้ทันทีที่บ้านมีมากมาย
การชวนกันออกก�ำลังกายถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยบ�ำบัดความเครียดให้เด็ก ๆ ได้ดี เช่น การพาครอบครัวไปเที่ยว
สวนสาธารณะทุกวันอาทิตย์หรือการเข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเมื่อมีโอกาส และหากมีเวลาว่าง ผู้ปกครองอาจจัดเวลาช่วงหนึ่ง
เพื่อเอาไว้คุยเปิดอกกับเด็ก ๆ ให้พวกเขาแสดงความกล้าและระบายความรู้สึกออกมา จ�ำไว้ว่าแม้เราจะเป็นผู้ปกครอง
แต่ก็ไม่ควรเถียงเด็ก ๆ ทุกเรื่องและท�ำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี การกินข้าวพร้อมหน้าและการก�ำหนดเวลานอนถือเป็นอีกเรื่อง
ที่จะช่วยให้เด็ก ๆ กลับมาเป็นปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
แล้วฝันร้ายจะผ่านไป
ผู้ปกครองอาจรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเมื่อพบว่าบุตรหลานของตัวเป็นโรคซึมเศร้าจากการวินิจฉัยของจิตแพทย์ แต่ความ
เยือกเย็น มุ่งมั่น และใจกว้างของผู้ปกครองจะท�ำให้เด็ก ๆ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอเพียงเข้าใจว่าการรักษา
โรคซึมเศร้าในเด็กต้องใช้เวลาและท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น ความเอาใจใส่และความรักของผู้ปกครองจะเป็นโอสถ
ส�ำคัญที่ช่วยให้ทั้งเด็ก ๆ และครอบครัวผ่านความยากล�ำบากครั้งนี้ไปได้โดยสวัสดิภาพ
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

Green ICT เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์

สวัสดีครับ ท่านผูอ
้ า่ นทีร่ ก
ั โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม “Green ICT
เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษา” ของโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึกษามัธยมศึกา เขต 42 โดยท่านผูอ
้ ำ� นวยการปัญญา พรหมบุตร
และคณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม คุณครูลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล การน�ำ
Green ICT เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีก
่ อ
่ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ด�ำเนินการโดยผูบ
้ ริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารและการจั ด การสถานศึ ก ษา
2) เพือ
่ ขับเคลือ
่ นกิจกรรมในโรงเรียนด้วย Information Technology For Green (Green ICT)
3) เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
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นวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ น�ำมาใช้ในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
กั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและ
นักเรียนของโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์นนั้ ครอบคลุม
ทุกภารกิจงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ทั้งด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหาร
ทั่วไป ด้านงานบริหารบุคคล ทั้งนี้ได้ขยายผล และเผยแพร่
นวัตกรรมนี้กับโรงเรียนในสหวิทยาเขตพนารักษ์ ซึ่งเป็น
สหวิ ท ยาเขตในจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มี โ รงเรี ย นรวมกั น ทั้ ง
สหวิทยาเขตจ�ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โรงเรียนการุ้งวิทยาคม โรงเรียน
ทองหลางวิทยาคม โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนสมอทอง
ปทีปพลีผลอุปถัมป์ และโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
โดยได้นำ� ไปใช้เกีย่ วกับการส�ำรวจวัสดุครุภณ
ั ฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง
และได้รับข้อมูลเพื่อสรุปผลเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และเพือ่ แสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�ำคัญส�ำหรับ
โรงเรี ย นหนองจอกประชานุ ส รณ์ ที่ มี ค วามเอื้ อ อาทร
ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้วิธีปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ Information Technology For Green
(Green ICT) ผ่านนวัตกรรม Google Apps for Education
ประกอบด้วย Google, classroom, Google Forms, Gmail,
Drive และ applications ทัว่ ไปเช่น Kahoot, Line, Facebook
ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้ Information Technology For Green
(Green ICT) กับการบริหารและการจัดการสถานศึกษา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนนั้น แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยน
ระบบส�ำนักงาน งานเอกสารต่าง ๆ เช่น ส่งเรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail และการใช้ระบบ Scan
เอกสารเก็บในรูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ลดการแจกเอกสาร
ในการประชุม โดยการน�ำเครื่องมือสื่อสาร เช่น IPAD หรือ
Computer Notebook หรือ Projector ฉายภาพแสดงขึ้นจอ
ในห้องประชุม พร้อมส่งไฟล์เอกสารประกอบวาระการประชุม
โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail ตลอดทั้งจัดหา Flash
Driver หรือ External Hard Disk มาจัดเก็บข้อมูลแทน
การจัดเก็บแบบกระดาษแทนนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการสถานศึกษาประสบความส�ำเร็จ
ในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก

แต่เมื่อน�ำ Google Apps for Education และ
Applications ทั่วไปเช่น Kahoot , Line พบว่า ระบบการ
บริหารและการจัดการในโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
ทั้งผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการท�ำงานและ
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนอย่างหลากหลาย
เป็นการยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ จนน�ำไปสู่การพัฒนา
เป็นความเป็นเลิศทางวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
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ทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Content) คือ
การเน้ น พั ฒ นา Digital Content แบบบู ร ณาการ
โดยการบูรณาการทัง้ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
รวมกับการใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่แปลง
เข้าสู่ระบบดิจิทัล ในด้านการศึกษาเป็นวัฒนธรรมสังคม
แห่งการเรียนรูแ้ บบใหม่ และสามารถพัฒนาทักษะทางอาชีพ
ทีน่ กั เรียนสนใจในอนาคตอีกด้วย ตลอดทัง้ มีความสะดวกรวดเร็ว
ส่งผลให้ครูผสู้ อนมีความรูแ้ ละทักษะไอซีทใี นระดับสูง รวมถึง
ความเข้าใจในการพัฒนาการของการใช้สอื่ เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน รวมทั้งมีสมรรถนะด้านไอซีที มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล
สามารถเป็นผู้แนะน�ำแก่ผู้เรียนได้ อีกทั้งยังใช้คอมพิวเตอร์
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักส�ำคัญส�ำหรับ
การเข้าถึงทรัพยากรการเรียน และการเตรียมแผนการสอน
ของครู ให้การบ้าน ตลอดทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
นักเรียน ครูผสู้ อนคนอืน่ ๆ รวมถึงผูบ้ ริหารด้วย และทีส่ ำ� คัญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม Information Technology For Green
(Green ICT) เพือ่ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษานัน้
ยังสามารถช่วยให้โรงเรียนประหยัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
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ที่มีความสิ้นเปลือง การลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง
การลดการใช้สารเคมีทเี่ กิดจากปากกาเขียนกระดาน รวมถึง
ยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงานให้กับครูผู้สอน
ได้อย่างดียงิ่ ขึน้ ส่งผลให้สถานทีท่ ำ� งานสะอาด และเป็นระเบียบ
โดยโรงเรีย นหนองจอกประชานุส รณ์ไ ด้รับ เกีย รติบัต ร
โรงเรียนปลอดขยะดีเด่น นอกจากนีย้ งั สามารถลดค่าใช้จา่ ย
โดยรวม และเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานภายใน สร้างความสะดวก
ในการท�ำงาน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม ตลอดทั้ง
ยังช่วยให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการใช้วัสดุ
สิ้นเปลืองในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ช่างเป็นนวัตกรรมเชิงบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่รักษ์โลกมาก ๆ

เรียนรอบตัว
นายนิพนธ์ ลิ้มพงษา

ครูคณิตคิด นักเรียนคิด สร้างสรรค์
อาชีพครูเป็นอาชีพหนึ่งในหลาย ๆ อาชีพที่มีในโลกนี้ในอดีตที่ผ่านมา
ก้าวมาถึงปัจจุบน
ั และด�ำเนินต่อไปสูอ
่ นาคต เป็นอาชีพทีม
่ เี กียรติ มีศก
ั ดิศ
์ รี ซึง
่ สังคม
โดยทั่วไปยอมรับ และเคารพนับถือ นอกจากนี้ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่มีลูกศิษย์ ลูกหา
ให้ความเคารพอย่างมาก เป็นอาชีพหนึ่งที่ Computer ยุคใหม่ไม่สามารถใช้ AI
(Artificial Intelligence) มาทดแทนได้ แม้จะทดแทนด้านการถ่ายทอดความรู้ที่มี
หลากหลายได้ แต่อก
ี หลาย ๆ ด้านทีม
่ ค
ี วามละเอียดอ่อน เช่น ด้านจิตใจ ความเอือ
้ เฟือ
้
ค่านิยมของคน ความคิดสร้างสรรค์ การจินตนาการ เป็นต้นไม่สามารถทดแทนด้วย AI

การเลือกอาชีพครูเป็นหลักในการประกอบอาชีพนับว่าบุคคลท่านนั้นได้ตระหนักในหน้าที่
ความเป็นครู ดังนี้
1. มีความอดทน อดกลั้นสูง
2. มีความมุมานะศึกษาหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาตนเองตลอดเวลา และน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนา
นักเรียน
3. มีความเอื้อเฟื้อกรุณา มีจิตใจที่เมตตาต่อนักเรียน
4. เป็นผู้เสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5. เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ
6. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ICT และสามารถประยุกต์น�ำมาใช้ได้จริง
7. มีจิตวิญญาณความเป็นครู
จากตัวอย่างที่กล่าวถึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นครูที่จะต้องมีติดตัวตลอดไปไม่ว่า
จะอยูใ่ นหน้าที่ หรือนอกเวลาราชการ หรือ เกษียณอายุราชการความเป็นครูกย็ งั เป็นครูตลอดไป ข้าพเจ้า
รู้สึกว่าการจะเป็นครูได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ และถ้าจะเป็นครูที่ดีมีอุดมการณ์ย่อมยากมากกว่า
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ในปี พ.ศ. 2527 สมัยเป็นนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก (ปัจจุบนั เป็น
มหาวิทยาลัยนเรศวร) ข้าพเจ้าได้เข้าไปฟังการบรรยายของครูทา่ นหนึง่ ซึง่ สอนในระดับประถมศึกษา และ
ได้รบั รางวัลข้าราชการดีเด่นของจังหวัดเพียงหนึง่ เดียว โดยสามารถได้รบั การคัดเลือกเหนืออาชีพแพทย์
ท�ำให้ข้าพเจ้าแปลกใจ และงงอย่างมากในเมื่ออาชีพแพทย์ช่วยรักษาคนไข้ ช่วยชีวิตผู้อื่น แต่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นอับดับที่ 2 แต่ท�ำไมอาชีพครูท่านนี้จึงได้รับการคัดเลือกในเมื่อมีแต่การสอนหนังสือ
เท่านั้น ไม่น่าจะมีมุมมองเด่น ๆ ....เมื่อฟังดูบรรยายก็ไม่มีอะไรน่าสนใจมาก แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ
เข้ามาฉุดคิดให้ขา้ พเจ้านัง่ ฟังต่อไป นัน่ คือ ครูทา่ นนัน้ ได้หยิบสือ่ การสอนทีเ่ ป็นกระดาษรูปต่าง ๆ ขึน้ มา
ท�ำจากกล่องลังกระดาษ ครูทา่ นนัน้ ได้หยิบอุปกรณ์กล่องลังกระดาษทีต่ ดั เรียบร้อยแล้วมาประกอบเป็น
รูปสัตว์ตา่ ง ๆ และทีน่ า่ แปลกสามารถท�ำให้มกี ารเคลือ่ นไหวประกอบด้วย และก็เล่าเรือ่ งนิทานพร้อมใช้
สื่อแสดงการเล่าเรื่อง ท�ำให้น่าสนใจมาก มีความสนุกสนาน ท�ำให้ข้าพเจ้าคิดว่าท�ำไมครูท่านนั้น
จึงมีวสิ ยั ทัศน์ทดี่ มี าก มองการณ์ไกล รูจ้ กั ประยุกต์สงิ่ ของจากสิง่ รอบตัวมาสร้างสือ่ การเรียนการสอนได้
โดยสมัยก่อนหาคนท�ำสื่อแบบนี้ไม่มี ถ้าเทียบสมัยนี้ก็เป็นสื่อ 3 มิติที่สามารถสัมผัสได้ จุดเด่นของสื่อ
มีการเคลือ่ นไหวได้ และมีสสี รรสวยงาม แสดงว่าครูทา่ นนีม้ อี งค์ความรูใ้ นหลายสาขา ทัง้ ด้านการออกแบบ
ด้านศิลปะ ด้านวิศวกรรม ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านอื่น ๆ
ไม่น่าเชื่อคนมีอายุเกือบ 60 ปีแต่มีความสามารถขนาดนี้ ผลงานดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์
ต่อนักเรียนอย่างมาก ท�ำให้ข้าพเจ้าเข้าใจครูท่านนี้ และผลงานของครูท่านนี้ได้เข้าสู่ระบบประสาท
การรับรู้ของข้าพเจ้าชนิดฝังรากลึกลงไปในระบบสมองโดยไม่รู้ตัว และคิดว่าจะต้องน�ำหลักการคิด
ของครูทา่ นนีไ้ ปใช้ถา้ ข้าพเจ้าได้เป็นครูในอนาคต (ในช่วงเป็นนิสติ ยังไม่คดิ อยากเป็นครู เพียงแต่สอบได้
ก็เรียนให้จบ ๆ ไปเท่านั้นเอง)
เมือ่ ชีวติ เลือกเกิดไม่ได้ยงั ไงก็ตอ้ งมาเป็นครู โดยทีค่ รอบครัวทางบ้านก็ไม่อยากให้เป็นครูตงั้ แต่
เริม่ เรียน เมือ่ ข้าพเจ้ามาปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารเรียนการสอนนักเรียนในต่างจังหวัด จะพบว่านักเรียนมีความ
แตกต่างกันอย่างมากระหว่างนักเรียนในโรงเรียนชนบททีห่ า่ งไกลความเจริญ โรงเรียนในเขตอ�ำเภอเมือง
โรงเรียนในจังหวัด ถ้าครูทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศโรงเรียนหลาย ๆ แบบก็จะทราบดี จากเหตุผลปัญหา
การเรียนรูข้ องนักเรียนดังกล่าวเป็นตัวเริม่ ต้นให้ขา้ พเจ้าเริม่ จัดท�ำสือ่ การเรียนการสอนขึน้ มาเพือ่ พัฒนา
นักเรียนที่ข้าพเจ้าสอน สื่อแบบง่าย ๆ ก็สื่อจากแผ่นกระกระดาษ
1. สื่อจากแผ่นกระดาษ เช่น ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม พัฒนาต่อมาเป็นเอกสารประกอบ
การเรียนการสอน
2. สื่อจากสิ่งประดิษฐ์
3. สื่อจากคอมพิวเตอร์ เช่น CAI
4. ปัจจุบันใช้สื่อนวัตกรรมที่คิดเอง ท�ำเอง โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น
5. สื่อส�ำเร็จที่มีจ�ำหน่าย
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ในปีการศึกษา 2559 ข้าพเจ้าสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ในรายวิชา
พื้นฐาน และเพิ่มเติมมีเนื้อหาวิชาเรื่องความน่าจะเป็น เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายมากเนื่องจากเป็น
นามธรรมมาก ถ้าสอนแบบสมัยก่อน สอนบรรยายไป สอนตามเนื้อหาอย่างเดียว ครูสอนเสร็จก็จบ
แล้วสอบวัดความรู้ ส่วนนักเรียนก็สอบตกเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ต้องปรับรูปแบบ และเปลีย่ นรูปแบบ
การสอนใหม่เพือ่ กระตุน้ การเรียนรูข้ องนักเรียนทีม่ ศี กั ยภาพทีแ่ ตกต่างกัน เน้นความสามารถของนักเรียน
เป็นรายบุคคล เน้นกระบวนการคิดหาค�ำตอบมากกว่าความถูกต้อง พยายามกระตุ้น และจากจุดนี้
สิง่ ทีเ่ คยเห็นผลงานของครูประถมศึกษาในสมัยเป็นนักศึกษาได้วงิ่ เข้าระบบประสาทการรับรูข้ องข้าพเจ้า
ชนิดฝังรากลึกลงเปิดเผยขึ้นมา ให้เลียนแบบ ส่งเสริม ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานจากที่มอบหมาย
แต่นกั เรียนคิดเอง เป็นต้น ซึง่ จะช่วยลดผลการเรียนทีน่ กั เรียนสอบแล้วนักเรียนสอบไม่ผา่ น จะได้ลดน้อยลง
แต่เป็นการส่งเสริมการสร้างกระบวนการคิดของนักเรียนให้มากขึ้น
ตัวอย่างที่ 1 ต้องการจัดเรียงหนังสือจ�ำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์ ต้องการน�ำหนังสือทั้งหมดเรียงบนชั้นหนังสือ
เป็นแถวเดียว โดยมีเงื่อนไงวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องอยู่ติดกันเสมอ จะมีวิธี
เรียงหนังสือได้ทั้งหมดกี่วิธีที่แตกต่างกัน ก�ำหนดให้นักเรียนแสดงในรูปแผนภาพประกอบ
แสดงผลลัพธ์ทุกวิธีที่เกิดขึ้น (หมายเหตุ ให้ท�ำลงในสมุดวาดเขียน)
จากตัวอย่างดังกล่าว ส�ำหรับนักเรียนทีเ่ รียนเก่งใช้เวลาไม่นานก็ได้คำ� ตอบ แต่นกั เรียนทีไ่ ม่ได้
สนใจวิชาคณิตศาสตร์ยอ่ มไม่รเู้ รือ่ งและไม่สนใจเพราะคอยลอกเพือ่ นอย่างเดียว ดังนัน้ แนวทางแก้ไข
มีหลากหลายข้าพเจ้าจึงมาเน้นให้นักเรียนเลือกแสดงแผนภาพประกอบในการหาค�ำตอบแทน
การค�ำนวณโดยใช้สตู รทัว่ ไป จุดเด่นของการเรียนการสอนแบบนี้ ครูจะเน้นการให้นกั เรียนต้องมีการคิด
สร้างสรรค์ กระบวนการคิด 1) ส่งเสริมการออกแบบการสร้างชิ้นงานขึ้นมาด้วยตัวนักเรียนเอง
2) มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ ทีน่ กั เรียนคิดขึน้ หรือเลียนแบบจากสิง่ ทีเ่ คยเห็นแล้วมาพัฒนาใหม่
ให้ดขี นึ้ 3) มีสมาธิในการท�ำชิน้ งาน มีความอดทนเพราะต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง 4) มีความสามารถ
ด้านศิลปะ ในการใช้สีประเภทต่าง ๆ หรือการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น หรือสิ่งของที่หาได้
ตามสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัวของนักเรียนมาสร้างชิน้ งาน 5) มีความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ
ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 6) มีความถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ จากเหตุผลดังกล่าวจะพบว่า
นักเรียนทีเ่ รียนเก่งบางคน แต่มจี ดุ ด้อยในด้านการสร้างสรรค์ชนิ้ งาน งานด้านศิลปะ เป็นต้น ส่วนนักเรียน
ที่เรียนปานกลาง แต่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงานได้สวยงาม น่าแปลกใจ ส่วนนักเรียน
ที่เรียนอ่อนก็สามารถชดเชยได้ในด้านการออกแบบภาระงานได้ค่อนข้างดี และสามารถน�ำศิลปะ
มาประยุกต์ใช้ได้ดี การวัดประเมินผลของครูกจ็ ะท�ำให้คะแนนนักเรียนไม่แตกต่างกันมาก เพราะมีการ
ประเมินทีห่ ลากหลาย ทีไ่ ม่ใช่ประเมินจากแบบทดสอบวัดความรูอ้ ย่างเดียว และนักเรียนจะมีความสุข
เนื่องจากผลงานของตนเองได้รับการเผยแพร่ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระ เผยแพร่ผลงาน
ตามห้องเรียน และผ่านสื่อ Facebook

วิทยาจารย์ 51

ตัวอย่างที่ 2 ก�ำหนดให้นักเรียนสร้างชิ้นงานประดิษฐ์จากรูปเรขาคณิตที่เป็นเส้นตรง
ตามความคิดของนักเรียน
ปกติครูจะเน้นการสอนนักเรียนให้สร้างกราฟเส้นตรงจากสมการเส้นตรง เช่น 3x+2y-9 =0
หรือก�ำหนดจุดพิกัดมาแล้วให้นักเรียนเขียนสมการเส้นตรงตามแบบคณิตศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมา
จะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่กจ็ ะสนใจเนือ้ หาความรูล้ ดลง แต่ถา้ ให้นกั เรียนได้มคี วามคิดในการน�ำกราฟ
เส้นตรง สมการเส้นตรงมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน นักเรียนจะมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น
และเกิดการแข่งขันในการประดิษฐ์ชิ้นงาน แล้วครูค่อยน�ำความรู้เกี่ยวกับสมการเส้นตรงที่ถูกต้อง
มาสอดแทรก เช่น
1. เส้นตรงท�ำมุมแหลม มุมป้าน ความชันของเส้นตรงจะมีผลต่อรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไร
2. เส้นตรงที่มีความยาวเท่ากัน แต่เคลื่อนที่ห่างจากจุดเริ่มต้น และจุดปลายออกไป
เป็นระยะทางเท่า ๆ กัน เมือ่ กระท�ำหลาย ๆ รูปไปเรือ่ ย ๆ จนถึงจุดสิน้ สุด รูปภาพทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นลักษณะใด
ตามผลงานของนักเรียน
3. เส้นตรงจ�ำนวน 2 เส้นที่ไม่ขนานกันจะตัดกันเพียง 1 จุด แต่ถ้าเส้นตรงมากกว่า 2 เส้น
เป็นต้นไปจะตัดกันที่จุด โดยมีเงื่อนไขจุดเริ่มต้น และจุดปลายเคลื่อนที่ออกไปในระยะทางที่เท่า ๆ กัน
4. จากแผนภาพงานที่นักเรียนสร้างขึ้นมาจากส่วนของเส้นตรง โดยใช้หลักคณิตศาสตร์
		 4.1 ครูเสนอให้นักเรียนน�ำเสนอแนวทางการหาสมการเส้นตรง มาอย่างน้อย 2 เส้น
		 4.2 ครูเสนอให้นักเรียนน�ำเสนอแนวทางการหาความชันสมการเส้นตรง จากสมการ
			 เส้นตรง 1 เส้น
5. ภาพที่เกิดขึ้นจะเป็นรูปเส้นตรง เส้นโค้ง รูปวงกลม รูปหลายเหลี่ยม เป็นเพราะเหตุใด
6. ในชีวติ ประจ�ำวัน นักเรียนเคยเห็นรูปร่าง รูปทรงลักษณะนีท้ ไี่ หนบ้าง และใช้ประโยชน์อย่างไร
ความรูท้ จี่ ะเกิดขึน้ จากการทีน่ กั เรียนได้ลองปฏิบตั ิ จะท�ำให้นกั เรียนมีความสนใจในการเรียน
มากขึ้นกว่าแบบการสอนบรรยายที่ผ่านมา เพราะนักเรียนสามารถใช้องค์ความรู้ที่มีติดตัวนักเรียนมา
หรือจากสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้พบเห็นในชีวิตประจ�ำวันของแต่ละคน ก็สามารถสร้างชิ้นงาน
ทีแ่ ปลกประหลาดและมีความหลากหลายมากมาย การวัดประเมินผลนักเรียนนักเรียนทีเ่ ก่ง ปานกลาง
และอ่อนจะมีความแตกต่างกันน้อยมาก ซึ่งแตกต่างจากการสอบวัดความรู้เพียงด้านเดียว และ
ยิ่งท�ำให้นักเรียนมีก�ำลังใจเพราะได้รับค�ำชมเชย และส่งเสริมจากครูผู้สอน
จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาครูคณิตศาสตร์ทกุ ท่านสามารถปฏิบตั ไิ ด้อยูแ่ ล้ว และเหนือ่ ยมากเพราะ
ความรู้ที่เกิดใหม่มาจากผลงานนักเรียน ไม่ใช่มาจากโจทย์ปัญหาที่ครูก�ำหนดให้มาเหมือนในอดีต
อยู่ที่มุมมองของครูที่ต้องการพัฒนานักเรียนให้นักเรียนเป็นคนเก่ง หรือนักเรียนเป็นคนเก่ง และคนดี
หรือ เป็นคนดี คนเก่ง และคนทีร่ อบรูใ้ นหลาย ๆ ด้าน หรือนักเรียนทีส่ ามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึง่ ความคิดของครูกไ็ ม่มใี ครผิด ใครถูก แต่ในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียนมีหน้าที่
รับผิดชอบหลาย ๆ อย่างที่ไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวที่ครูเองก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ไปพบเจอด้วยตัวเอง
ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
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ดังนัน้ ในการเรียนการสอนควรปรับเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ขนึ้ มาเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
นักเรียนตามกระแสในปัจจุบันที่เน้นส่งเสริมการน�ำ ICT เข้ามาเสริมการเรียนการสอน โดยให้นักเรียน
ไปค้นคว้าจากสือ่ Internet มาเสนอ แล้วครูลองกระตุน้ ให้นกั เรียนคิดเป็น ท�ำเป็นด้วยตนเอง และทีค่ วร
เพิ่มเติม ต้องคิดนอกกรอบ ไม่เหมือนครู คิดไม่เหมือนใคร สุดท้ายเมื่อได้ข้อสรุปชิ้นงานที่นักเรียน
ยอมรับ นักเรียนต้องลงมือปฏิบตั ทิ ำ� ด้วยตนเอง อย่างจริงจังสอดคล้องกับหลักการ Learning by doing
ส่วนหน้าที่ของครูก็คอยแนะน�ำ ชี้แนะ ติดตาม แก้ไข
การท�ำหน้าที่ของครูในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่การสอนหรือผู้ที่ถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว
แต่ตอ้ งเป็นผูอ้ ำ� นวยการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน (Facilitator) และเสมือนเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coach) ทีค่ อยตัง้ ค�ำถาม
เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น และเปิดให้เด็กมีส่วนร่วม (Interactive) ในการเรียนรู้สิ่งส�ำคัญที่ครูต้อง
ใส่ใจ คือ ความเท่าเทียมของเด็กทุก ๆ คน ไม่ใช่ใส่ใจเฉพาะเด็กทีเ่ รียนเก่ง รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ได้กล่าวถึงทักษะที่จ�ำเป็นของครูยุคปัจจุบัน C - Teacher คือ ทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับครูยุคใหม่
ในการน�ำพาผูเ้ รียนให้กา้ วออกไปทันโลก และเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะไม่ทำ� ให้ครูถกู ดิสรัปต์ (ทีม่ า: CEO
FOCUS ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,438 วันที่ 24 - 26 มกราคม 2562 หน้าที่ 22)
ถ้าครูยงั คิดแบบเดิมเรือ่ งการให้ความรูจ้ ากหนังสืออย่างเดียว เราก็คงสู้ AI (Artificial Intelligence)
ซึ่งก็สามารถสอนให้ความรู้ในเรื่องที่ครูสอนได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปัจจุบันสิ่งของใช้
หลาย ๆ อย่างเริม่ เป็น IoT(Internet of Thinks) สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ มาจากความคิดของมนุษย์ เป็นผูพ้ ฒ
ั นา
จากการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันทีต่ อ้ งการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ครูตอ้ งแปลงเปลีย่ น
ตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน และที่ส�ำคัญต้องส่งเสริมทักษะในการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ จะช่วยส่งเสริมสติปญ
ั ญาให้รจู้ กั จินตนาการ คิดวิเคราะห์ คิดนอกกรอบ
คิดนอกระบบ
ถ้าครูไทยที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ถ้าไม่มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง
ให้ทันในยุคปัจจุบัน และอนาคต ก็ไม่แน่อาชีพครูในยุคต่อไปอาจจะเป็นครูปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ที่ไม่มีจิตวิญญาณมาทดแทนมากขึ้น

อนาคตข้างหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ ครูยังเหนือ AI
นั่นคือ ครูมืออาชีพ
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ภาพผลงานของนักเรียนแสดงการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้น
การเรียงสับเปลี่ยน และการประยุกต์กราฟสมการเส้นตรง
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

“ทนได้ทุกอย่าง...เพื่อสร้างงาน”
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
บนพื้นที่ไร้จำ�กัดแห่งรัตติกาล		
มวลหมู่ดาริกากว่ากี่ดวง		
อุกกาบาตฟาดหางบางดวงดับ		
ชีวิตเสี่ยงระหว่างทางทอดยาว		

ภาระงานหนึ่งนั่นหรือคือความห่วง
จะรุ่งจะร่วงกี่ดวงดาว
เมฆพิฆาตฟาดฉับลับห้วงหาว
ทุกย่างก้าวใครจะกอดเธอรอดพ้น ?

พีเ่ คยเปรียบว่านักเรียนเสมือนดาวดวงน้อย ๆ ทีแ่ ขวนเรียงรายประดับราวฟ้า บางดวงฉายแสงเจิดจ้า
บางดวงอ่อนล้าริบหรีแ่ ทบกลืนหายไปกับแผ่นผืนอันมืดสนิท แล้วใครล่ะ ทีจ่ ะยืน่ มือเข้ามาช่วยขจัดปัดเป่าเปิดแสง
ทีห่ รุบหรูแ่ ห่งดาวดวงนัน้ ให้สกุ สกาววาววับขึน้ มาได้...ถ้าไม่ใช่ครู
ความมืดของเด็ก ๆ คือ “ความไม่ร”ู้ ด้วยความขลาดเขลาเบาปัญญา ความขาดพร่องในการด�ำรงชีวติ
หรือความหลงทะนงตนก็แล้วแต่บริบทรอบ ๆ ตัว นักเรียนบางคนเกิดมาพร้อมครอบครัวครบถ้วนบริบรู ณ์หรือ
อาจจะมากเกินไปด้วยซ�ำ้ บางคนขาดวิน่ เว้าแหว่งตัง้ แต่แรกเกิด ขาดทีพ่ งึ่ พาพักพิงอดมือ้ กินมือ้ ซึง่ เรือ่ งราวทัง้ หลาย
ทีป่ รากฏคือโลกแห่งความเป็นจริงทีค่ รูมอิ าจปฏิเสธได้และหากครูมโี อกาสพินจิ พิเคราะห์อย่างละเอียด ลึกซึง้
หรือเพียงแค่คน้ หาจากแววตา ครูอาจรูอ้ ะไร ๆ ในชีวติ ของเขาเกินกว่าคาดคิดไว้กเ็ ป็นได้
เพราะเด็กไม่รู้จึงต้องมาเรียน และเหตุที่บางคนไม่อยากเรียนเพราะเขาไม่รู้ - ใช่หรือไม่
เขาไม่รปู้ ระโยชน์ ไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของวิชาการและประสบการณ์ทคี่ รูตงั้ ใจให้...นีค่ อื ปัญหาใหญ่ปญ
ั หาหนึง่
เลยล่ะน้องดาว…แล้วครูจะท�ำฉันใดดีหนอ
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พีค่ ดิ ว่าหากครูหมัน่ สังเกตและวิเคราะห์นกั เรียนเพือ่ ค้นหาปัจจัยหรือสาเหตุแห่งปัญหาต่อการพัฒนา
นักเรียนแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ เพราะครูจะได้ขอ้ มูลเหล่านัน้ ไปปรึกษาหารือกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หรือน�ำไป
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อไป ดีกว่าครูไม่รู้ข้อมูลอะไร ๆ ของนักเรียนเลย...ใช่ไหมน้องดาว
ปัญหาอยูท่ วี่ า่ ครูจะใช้โอกาสใด วิธกี ารใดในการค้นหา เมือ่ พบแล้วครูจะมีเวลาตระเตรียมเพือ่ แก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนาได้ทันท่วงทีหรือไม่
ส�ำหรับพี่ พีเ่ ห็นว่าการพบกันระหว่างครูกบั นักเรียนในชัว่ โมงแรกส�ำคัญทีส่ ดุ หากได้พดู คุยสนทนาหรือ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เรียนห้องเดียวกันให้มีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือ
ทีส่ ำ� คัญคือเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันได้จะดีทสี่ ดุ เพียงแต่วา่ ครูแต่ละวิชาควรได้ประสานกันว่าชัว่ โมงแรก
จะไม่จดั กิจกรรมลักษณะนีใ้ ห้ซำ�้ ซ้อนกัน เพราะพีเ่ คยให้นกั เรียนท�ำกิจกรรมแนะน�ำตัว (พีห่ มายถึงนักเรียนทีพ่ งึ่
เข้ามาเรียน) บอกข้อมูลหรือความในใจของนักเรียนแต่ละคน ปรากฏว่าครูคนอืน่ ให้นกั เรียนท�ำไปก่อนหน้าแล้ว
จึงต้องใช้วิธีการอื่นคือให้คิดค�ำจ�ำกัดความสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวเองแล้วพูดให้เพื่อนฟังพร้อมบอกชื่อ - นามสกุล
ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี

ทนได้ทุกอย่าง
เพื่อสร้างงาน

ส�ำหรับครูเอง น่าจะมีขอ้ มูลบางอย่างให้นกั เรียนได้ “แปลกตาแปลกใจบ้าง” โดยเฉพาะ “เสน่หใ์ นตัวครู”
เพราะพี่เชื่อว่าจะท�ำให้นักเรียนเชื่อมั่นและศรัทธาพร้อมที่จะเรียนในรายวิชาที่ครูสอน เสน่ห์ในที่นี้ไม่ใช่การ
แต่งกาย แต่งหน้าตาหรือมีเครือ่ งประดับราคาแพง ๆ แต่พหี่ มายถึง “บุคลิกหรือความสามารถ” ทีจ่ ะเปิดให้นกั เรียน
ได้รู้เห็น เช่น ความสามารถพิเศษ รางวัล วุฒิการศึกษา งานอดิเรกที่ครูชอบ ประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ
เป็นต้น
พี่เคยเขียนตัวอักษรประดิษฐ์บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันทายว่าเป็นค�ำหรือข้อความใด
โดยลากเส้นต่อเนื่อง หยุดลากได้แต่ไม่ยกมือ เขียนชื่อนักเรียนในห้องคนหนึ่ง ขณะที่ลากเส้นพี่ก็ให้นักเรียน
ทายว่าเป็นชื่อใคร กิจกรรมนี้ท�ำให้นักเรียน “แปลกใจ” ว่าครูท�ำได้อย่างไร
บางครั้งพี่ก็เขียนตัวอักษรกลับด้านบ้าง กลับหัวบ้างให้นักเรียน “ฉงน” เล่น ๆ
บางครั้งก็วาดภาพประกอบส�ำนวนไทยแล้วให้นักเรียนช่วยกันทายว่าตรงกับส�ำนวนใด
จากนั้นจึงโยงไปที่ความส�ำคัญของภาษาไทย ความจ�ำเป็นที่คนไทยต้องเรียน ประโยชน์ของภาษา
ไทยหรือการน�ำภาษาไทยไปใช้ในการประกอบอาชีพ 3 กิจกรรมที่เล่ามาก็คือการน�ำเข้าสู่บทเรียนนั่นเอง
โดยเน้นการจูงใจและสร้างทัศนคติทดี่ ใี นเรือ่ ง “การหมัน่ เพียรอยูเ่ สมอจักน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ” เปรียบเทียบ
กับการเรียนภาษาไทยหรือวิชาอืน่ ๆ ว่า หากนักเรียนน�ำหัวใจนักปราชญ์มาใช้อย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยความเพียรพยายาม
ก็จะเรียนได้ดีขึ้นเหมือนตัวอย่างที่เขียนให้ดูบนกระดาน มิใช่ว่าจู่ ๆ จะท�ำขึ้นมาได้เลยทันที
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พีค่ ดิ ว่าหากครูทำ� งานอย่าง “เอาใจใส่นกั เรียน” ครูกจ็ ะได้รบั ผลงานทีน่ กั เรียน “ใส่ใจท�ำ” ส่งให้ครู
ลดภาระการติดตามทวงถามงานทีน่ กั เรียนไม่สง่ หรือส่งไม่ตรงเวลา จนบางครัง้ มีการพูดกันสนุก ๆ ว่า ถ้าจะให้
นักเรียนส่งงาน ครูตอ้ งจุดธูปอธิษฐานด้วยจึงจะมีโอกาสได้ชมผลงานนัน้ ดังตัวอย่าง

ทนได้ทุกอย่าง
เพื่อสร้างงาน

บางทีหวั ใจในฤดูกาลทีแ่ ห้งแล้งห่อเหีย่ วใจของครู กับบางจังหวะทีพ่ บปัญหาหรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
อย่างมิทนั ตัง้ ตัว จะมีโอกาสชุม่ ชืน้ ชืน่ ใจเหมือนฝนแรกทีห่ ลัง่ เม็ดพราวพร�ำร�ำ่ รดแมกไม้ทกี่ ำ� ลังยืนต้นรอมาเนิน่
นานได้แตกกิง่ ก้านใบ ให้รม่ เงาต่อไปตราบนานเท่านาน และสุดท้ายในท�ำนองเดียวกัน ดาวบางดวงทีด่ เู หมือน
ใกล้จะสิ้นแสง ก็คงมีโอกาสส�ำแดงความสว่างไสวเฉกเช่นดาวดวงอื่น ๆ ขอเพียงครูไม่ท้อถอยยอมแพ้เสีย
โดยง่ายต่อการงานและหน้าทีร่ บั ผิดชอบเท่านัน้
เปิดภาคเรียนใหม่ ครูมอี ะไรดี ๆ ใหม่ ๆ ให้กบั ตัวเองและนักเรียนก็คง “จะเท่ไม่นอ้ ย” นะน้องดาว
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แผ่ผืนยื่นไปถึงไหนหนอ
กางร่มเผื่อแผ่แก่ใครกัน
หวังใดหวังได้หรือไม่หวัง
ยังเต็มใจให้ทุกวันทุกชั้นชน

ทอดทอก้านใบถึงไหนนั่น
ไหวหวั่นบ้างไหมแดดไฟลน
คำ�ชมคำ�ชังยังไร้ผล
แลยังทนได้ทุกอย่าง...เพื่อสร้างงาน

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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การศึกษารอบทิศ
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์

เด็กไทยพัฒนา
เป็นเด็กอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย
ถ้าได้โอกาสเรียนรู้
ในช่วงเรียนรู้ไว 3 - 6 ขวบ (ตอนที่ 1)
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ระบบการศึกษาไทยดูจะประเมินความสามารถหรือศักยภาพของเด็กไทย
ต�่ ำ ไป กล่ า วคื อ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ส อนอ่ า นออกเขี ย นภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษอย่ า งจริ ง จั ง ในช่ ว ง
อนุบาล 3 - 6 ขวบ ตาม พ.ร.บ. การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) จนกระทั่ง
เด็กเข้าเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับเมือ
่ อายุ 7 ขวบ ตามหลักสูตรแกนกลางขัน
้ พืน
้ ฐาน พ.ศ. 2551
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีการเริ่มสอนภาษาไทย และการนับเลขอย่างจริงจัง พร้อมมีการระบุ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการสอนอย่างละเอียด
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ทัง้ นี้ อาจเป็นเพราะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาในรัว้ มหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหารองค์กรระดับชาติ
เชื่อว่าเด็กเล็กจะไม่พร้อมในการเรียนรู้ ถ้าเน้นวิชาการมากเกินไปเด็กจะเครียด ไม่อยากไปโรงเรียน
ท�ำให้เด็กขาดวินัย ขาดความคิดสร้างสรรค์และไม่รักการเรียนรู้…….
แต่ในความคิดเห็นของผู้เขียน ความเชื่อนี้ขัดกับผลงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ของสมอง
ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ทีร่ ะบุวา่ 85 - 90 % ของเส้นใยสมองถูกสร้างในช่วง 3 - 6 ขวบ และช่วงนีเ้ ป็น
“ช่วงของหน้าต่างแห่งโอกาส” (Window of Opportunities) ที่เด็กสามารถเรียนภาษาแม่ ภาษาที่สอง
และนับเลขได้อย่างง่ายที่สุด และหลัง 7 ขวบ “ช่วงเรียนรู้ไว” จะอยู่ในช่วงขาลง ท�ำให้การเรียนรู้
ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น (ดูตาราง)
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ผู้เขียนจึงตั้งข้อสงสัยว่าสมมติฐาน หรือ ความเชื่อของฝ่ายใดถูกต้องกันแน่ จึงใช้เวลาเกือบ
สามปี ท�ำโรงเรียนสาธิตวิจัยหรือแล็ปสกูล (Lab School) ขึ้นที่จังหวัดตรัง เพื่อพิสูจน์ว่าสมมติฐานใด
น่าเชือ่ ถือมากกว่า ปัจจุบนั โรงเรียนแห่งนีม้ นี กั เรียนระดับชัน้ อนุบาล 1 - 3 และ ป. 1 - 3 จ�ำนวน 26 คน
เด็กส่วนมากเป็นลูกคนท�ำงานที่พ่อแม่ไม่มีเวลาสอนลูกที่บ้าน หรือให้ลูกเรียนพิเศษ พบว่า 90%
ของเด็กอนุบาล 3 อายุ 5 - 6 ขวบ มีความสามารถเกินธรรมดาคือ แสดงอัจฉริยภาพในเรือ่ งภาษา คณิตศาสตร์
ศิลปะ และการใช้ไอซีที (ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค�ำว่า “อัจฉริยภาพ”
มีความหมายว่า ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก) กล่าวคือ เด็กอนุบาล 3
ของโรงเรียนแห่งนี้ สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เทียบเท่าเด็กมัธยมของ
หลักสูตรไทย สามารถเปิดดิกชันนารีหาความหมายของค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดว้ ยตัวเองโดยไม่ตอ้ ง
ถามครู สามารถอ่านออกเสียงทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างชัดถ้อยชัดค�ำด้วยส�ำเนียง
มาตรฐานสากล นับเลข บวกลบ คูณหาร ได้ ถึงสิบหลัก (พันล้าน) โดยเข้าใจหลักล้านได้ดี และ
ท�ำโจทย์คณิตศาสตร์ของชั้น ป. 2 - 3 ได้ เด็กเล็กเหล่านี้ยังรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และใช้โปรแกรมกราฟิกวาดภาพได้อย่างสวยงามได้โดยหลายคนสามารถท�ำได้ตงั้ แต่อยูใ่ นชัน้ อนุบาล 2
ใช้การเล่นเป็นฐาน ** (Play-Based Learning)
ในการสอนทักษะหลัก (Core Skills) **
การเล่นเป็นฐาน และวิธีสอนที่พิสูจน์แล้วได้ผล (Research Based Instruction) จาก
ต่างประเทศ ถูกน�ำมาใช้กบั เด็กในโรงเรียนแห่งนี้ เช่น ใช้วธิ กี ารสอนแนวมอนเทสซอริ ไฮบริด และใช้สมอง
ของเด็กแต่ละคนเป็นฐาน คือ หากสมองของเด็กคนใดมีความพร้อมที่จะท�ำโจทย์คณิตศาสตร์
ระดับ ป. 1 - 3 ครูก็จะสอนโดยไม่รอเด็กที่ช้า เพื่อให้เด็กได้พัฒนาเต็มศักยภาพในช่วงที่สมองไว
ต่อการเรียนรู้ (3 - 6 ขวบ)
ผูเ้ ขียนคิดว่า โดยธรรมชาติของเด็กจะมีสญ
ั ชาตญาณทีก่ ระหายความรู้ อยากเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ
เมื่อสมองได้รับการตอบสนองจากห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ และกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
ควบคุมโดยครูทเี่ ข้าใจพัฒนาการของสมองเด็ก เด็กจะตืน่ เต้นทีจ่ ะมาโรงเรียน อยากรูอ้ ยากเห็นทุกอย่าง
เมื่อท�ำอะไรเป็น และมีโอกาสได้ท�ำสิ่งที่ตัวเองชอบ เด็กจะค้นพบตัวเอง พัฒนาความมั่นใจ มีสมาธิ
มีใจสงบ ไม่ก้าวร้าว ไม่เครียด รู้จักแบ่งปัน และรักใคร่สามัคคีกัน และเป็นเด็กดี การพัฒนาทาง
ด้านอารมณ์ ศีลธรรม จรรยาบรรณ มารยาท สมบัตผิ ดู้ ี จึงเกิดขึน้ โดยธรรมชาติ ท�ำให้ปญ
ั หาพฤติกรรม
และอารมณ์แทบจะไม่มีเลย
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เด็กอัจฉริยะ ** 4.0 สร้างง่าย “ช่วงเรียนรู้ไว”**
นอกจาก ไอคิ ว (IQ) แล้ ว นั ก เรี ย นของโรงเรี ย นแห่ ง นี้ ยั ง มี EQ (อี คิ ว การพั ฒ นา
ทางด้านอารมณ์ MQ เอ็มคิว (Moral Quotient) การพัฒนาทางด้านศีลธรรม EF อีเอฟ (Executive Functions)
ความสามารถในการควบคุม ความคิด อารมณ์และการกระท�ำของตัวเองได้ GQ (Grit Quotient
ความมุมานะ) ซึง่ งานวิจยั ไทย พบว่าเด็กไทยเป็นจ�ำนวนมากขาดความมุมานะและไม่สนใจการเรียนรู้
จะเห็นได้จากการสั่งการบ้าน โดยคุณครูจะไม่บังคับเรื่องการบ้าน แต่เด็กจะขอการบ้าน
เพราะบอกว่า ท�ำแล้วสนุก หลายครัง้ ให้หน้าเดียว ก็กลับขอสามสีห่ น้า เพราะเด็กรักทีจ่ ะเรียน และปกติ
เรามักมีความเชื่อกันว่า เด็กเล็กมีสมาธิแค่ 15 - 20 นาที แต่ถ้าเด็กสนใจ เขาจะใช้เวลา 2 - 3 ชั่วโมง
เรียนรู้ หรือท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจนเสร็จโดยไม่ห่วงกิน หรือ เล่น
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ส่วนเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งขอเรียกว่า CQ (Creativity Quotient) ซึ่งเป็น
คุณลักษณะหนึ่งของเด็ก 4.0 นั้น โรงเรียนของผู้เขียนก�ำลังสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กตรงนี้
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ความคิดสร้างสรรค์ จะต้องมาหลังทักษะหลักที่เด็กต้องฝึกจนช�ำนาญ (Skills
Mastery) เช่น อ่านออกเขียนได้ ต้องมาก่อนการแต่งกลอน การเขียนเรื่องราว การแต่งเพลงต้องมา
หลังจากการเรียนรูเ้ กีย่ วกับโน้ตดนตรี การวาดภาพทีส่ วยงามต้องมาหลังความสามารถในการลากเส้น
ร่างรูป และประสมสีเป็น การออกแบบภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ต้องมาหลังการเรียนรู้วิธีใช้โปรแกรม
ฝึกวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์จนช�ำนาญ ความคิดนอกกรอบต้องมาจากการอ่านในแนวลึก และแนวกว้าง
และการค้นคว้าผนวกกับการคิดวิเคราะห์และสรุปรวบยอด ฉะนัน้ ผูเ้ ขียนจึงเห็นแย้งกับการทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ
การศึกษาในปัจจุบันสรุปว่า การสอนทักษะหลัก เช่น อ่านออกเขียนได้ และเลขให้เด็กอนุบาล
ท�ำให้เด็กเครียด และท�ำให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผล
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โดยรวมแล้ว เด็กอนุบาลของโรงเรียนแห่งนี้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก 4.0 คือ
อยากรู้อยากเห็น ช่างซักถาม สนุกกับการเรียนรู้ รักการอ่าน มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
อย่างมีความสุข มีความสามารถสองภาษาและการใช้ไอซีที มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ สามารถท�ำงาน
กับผู้อื่นได้ โดยไม่ต้องรอให้เขาอยู่มัธยม หรือมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว
เพียงโรงเรียนใส่ใจสอนทักษะหลักอย่างถูกวิธี ในช่วงทีเ่ ด็กเรียนรูไ้ ด้งา่ ยทีส่ ดุ นัน่ คือ ช่วงเรียนรูไ้ ว 3 - 6 ขวบ
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

การแสวงหาโอกาส :

สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร

(ตอนที่ 1)

โอกาสเป็นสิง
่ จ�ำเป็นส�ำหรับชีวต
ิ และเป็นสิง
่
จ�ำเป็นยิง
่ ส�ำหรับผูบ
้ ริหาร โอกาสเป็นเครือ
่ งมือ
ส�ำคัญ ในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ชวี ต
ิ โอกาส
มิได้เกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ แต่โอกาสมักจะเกิดแก่
ผู้แสวงหาโอกาส ถ้าชีวิตนี้เราไม่มีโอกาสอาจ
เป็นการยากทีเ่ ราจะสามารถเป็นได้ ดังทีเ่ ราเป็นอยู่
ในทุกวันนี้

เมื่อพูดถึงค�ำว่าโอกาส คนส่วนใหญ่มักจะมองโอกาสในแง่ไม่ดีหรือมองในแง่ลบ เพราะมักจะนึกถึงค�ำว่า
ฉวยโอกาส
หาโอกาส
แต่หากเรามองโอกาสอีกมุมหนึ่ง เราอาจมองเห็นส่วนดีของโอกาส โดยที่เราอาจนึกถึงค�ำว่า
เปิดโอกาส
ให้โอกาส
มีโอกาส
สร้างโอกาส
แสวงหาโอกาส
แม้วา่ โอกาสจะเป็นความจ�ำเป็นของชีวติ และสร้างความก้าวหน้าให้แก่ชวี ติ แต่เราก็ยงั ไม่คอ่ ยจะเข้าใจค�ำว่าโอกาส
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่า โอกาส หมายถึง ช่องทาง เวลาที่เหมาะสม จังหวะ ซึ่งก็อาจไม่ท�ำให้เราเข้าใจ
โอกาสดีขึ้น ดังนั้นเราควรจะรู้จักกับโอกาสเสียก่อน
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บุคคล เจตคติ และโอกาส

สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เกีย่ วกับโอกาส คือ บุคคลผูแ้ สวงโอกาส แม้วา่ จะมีโอกาส
ชัดเจน แต่ผู้ไม่แสวงหา ก็อาจมองไม่เห็น โอกาสมักจะเกิดแก่บุคคลผู้แสวงหา
เท่านั้น คนโดยมากมักจะไม่แสวงหาโอกาสจึงมักไม่พบโอกาสของตน ในการ
แสวงหาโอกาสนั้นจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องส�ำคัญ และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างการแก้ไขปัญหากับการหาปัญหา

เรือ
่ งด่วนกับเรือ
่ งส�ำคัญ
คนโดยมากมักจะมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องด่วนกับเรื่องส�ำคัญ
การดับไฟเป็นเรื่องด่วน แต่การวางแผนป้องกันไฟเป็นเรื่องส�ำคัญ คงจะไม่ฉลาดนัก
ทีจ่ ะมามัวมานัง่ คิดว่าจะให้ลกู เข้าเรียนมหาวิทยาลัยไหนดี ขณะทีก่ อ๊ กในห้องน�ำ้ ชัน้ บน
ก�ำลังรั่ว การตัดสินใจว่าจะให้ลูกไปเรียนที่ไหนเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่การซ่อมก๊อกน�้ำเป็น
เรื่องด่วน
เรามักจะเห็นชัดเจนว่าอะไรทีเ่ ร่งด่วนมักจะต้องมาก่อน ผูบ้ ริหารมักจะด�ำเนินการ
ในเรื่องด่วนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ชาวประมงต้องอุดรูร่ัวของเรือเสียก่อน
ก่อนทีจ่ ะออกไปหาปลา มีบางสิง่ บางอย่างทีจ่ ะต้องท�ำในทันทีทนั ใด เรือ่ งนัน้ จึงกลายเป็น
เรือ่ งส�ำคัญด้วย แต่ในระยะยาวทีเ่ รือ่ งส�ำคัญในลักษณะนีอ้ าจไม่มคี วามส�ำคัญเลยก็ได้
พ่อค้าขายของจะต้องให้บริการลูกค้าเป็นสิ่งแรกเมื่อมีลูกค้าเข้าร้าน การให้
บริการลูกค้าเป็นเรือ่ งส�ำคัญมากกว่าเรือ่ งอืน่ และเป็นเรือ่ งด่วนด้วย ส่วนการตรวจสอบว่า
มีสินค้าพอขายหรือไม่และจะสั่งสินค้าอีกเมื่อไรนับเป็นเรื่องส�ำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องด่วน
ผู้บริหารหลายคนก�ำลังตกอยู่ในห้วงอันตรายเพราะมัวแต่ยุ่งกับเรื่องด่วน จนไม่มีเวลา
ที่จะคิดหรือท�ำเรื่องส�ำคัญ
ในปัจจุบันนี้มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู้บริหารมักจะจัดการกับ
เรื่องด่วนเองโดยไม่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นท�ำบ้างหรือไม่สนใจที่จะดูรายละเอียดของ
เรื่องด่วนบ้าง และพยายามท�ำงานตั้งแต่เช้าจนค�่ำ คนที่ท�ำงานวันละ 12 ชั่วโมงนั้น
จะมีทางทราบได้อย่างไรว่างานทีท่ ำ� มีคณ
ุ ภาพหรือไม่ ผูบ้ ริหารควรจะท�ำงานเองให้นอ้ ย
ชั่วโมงลง มอบเรื่องด่วนให้คนอื่นท�ำบ้าง และหาเวลาว่างคิดถึงเรื่องส�ำคัญ ๆ เสียบ้าง

66 วิทยาจารย์

“ในแต่ละวันเราใช้เวลาทั้งหมดไปกับเรื่องด่วนเท่าไร และใช้เวลาหมดไปกับ
เรือ่ งส�ำคัญเท่าไร ?” ค�ำถามนีง้ า่ ยทีจ่ ะถามแต่ยากทีจ่ ะตอบด้วยความจริงใจ คนส่วนใหญ่
มักจะเลี่ยงตอบค�ำถาม และพยายามหาทางเลี่ยงโดยอ้างว่าเรื่องด่วนทั้งหลายก็เป็น
ส�ำคัญทั้งนั้นแหละ
เจตคติที่มีต่อการแสวงหาโอกาสขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารที่จะ
จ�ำแนกความแตกต่างระหว่างเรื่องด่วนกับเรื่องส�ำคัญ ผู้บริหารที่เต็มไปด้วยเรื่องด่วนก็
ไม่มเี วลาทีจ่ ะแสวงหาโอกาสซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ยุง่ กับเรือ่ งด่วนมากเท่าไรก็ยงั ไม่มเี วลา
หาโอกาสให้แก่ตนเองมากขึ้นเท่านั้น

การแก้ปัญหากับการหาปัญหา
การหาปัญหามีความส�ำคัญพอ ๆ กับการแก้ปญ
ั หา ต่างกันก็แต่เพียงการหาปัญหา
ยากกว่าเท่านั้น
โลกในยุคโลกาวิวัฒน์นี้มีสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ มากมาย และสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้
มีมาตรฐานค่อนข้างสูง นั่นคือ มาตรฐานของการแก้ปัญหาอยู่ในระดับสูง แต่มาตรฐานของ
การหาปัญหาอยู่ในระดับต�่ำ ทั้งนี้เพราะมากกว่าร้อยละ 20 ของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ใช้แก้
ปัญหาอย่างเดียวกัน และเป็นปัญหาง่าย ๆ
เราพบว่าการแก้ปญ
ั หาง่ายกว่าการหาปัญหา เมือ่ ทราบว่าปัญหาอยูท่ ไี่ หน เราพบว่า
การแก้ปัญหาง่ายกว่าการหาปัญหา เมื่อทราบว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและปัญหาคืออะไรแล้ว
ก็ยอ่ มแก้ปญ
ั หาได้โดยไม่ยากนัก แต่การทีจ่ ะหาพบว่าปัญหาอยูท่ ไี่ หนและปัญหาคืออะไรนัน้
เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง
ปัญหา คือ สิ่งที่เราต้องการจะแก้แต่แก้ได้ยาก
โอกาส คือ สิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องหา แต่เราสามารถหาได้
คนส่วนใหญ่ถกู สอนให้แก้ปญ
ั หามากกว่าถูกสอนให้หาปัญหา ผูบ้ ริหารมักจะคิดว่า
ตนเองมีหน้าที่จัดด�ำเนินการให้องค์การด�ำเนินไปด้วยความราบรื่น เมื่อใดเกิดปัญหาที่จะ
ท�ำให้องค์การด�ำเนินไปไม่สะดวกจะต้องรีบหาทางแก้ไขปัญหาทันที ผู้บริหารลักษณะเช่นนี้
ท�ำหน้าที่เหมือนกับพนักงานควบคุมไฟป่า เมื่อใดที่เห็นไฟไหม้ป่าก็จะรีบรุดดับไฟทันที
เมือ่ ใดทีไ่ ม่เกิดไฟไหม้ปา่ ก็จะพยายามหาดูทวั่ ๆ ว่ามีไฟเกิดหรือไม่ จะได้ทราบทันทีเมือ่ มีไฟเกิดขึน้
ผู้บริหารโดยมากมักคิดว่าผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือขึ้นไปหวังว่าตนเองจะต้องปฏิบัติเช่นนี้
ถ้าต้องการจะเลือ่ นยศเลือ่ นต�ำแหน่งก็จะต้องเป็นผูแ้ ก้ปญ
ั หาทีด่ ี ปัญหากลายเป็นเรือ่ งเร่งด่วนเสมอ
แต่การแสวงหาโอกาสที่จะแก้ปัญหากลายเป็นเรื่องส�ำคัญเท่านั้น
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บริษัทแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการขาย
กาแฟส�ำเร็จรูป กาแฟส�ำเร็จรูปอย่างเดียวได้ก�ำไรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของก�ำไร
ทั้งหมด กาแฟส�ำเร็จรูปอาจท�ำก�ำไรได้ต่อไปอีกนาน แต่ถ้าหากกาแฟขึ้นราคาก็อาจ
ท�ำให้ลูกค้าเปลี่ยนความสนใจ เทคโนโลยีอย่างใหม่อาจเข้ามาแทนที่กาแฟส�ำเร็จรูป
การแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพียงส�ำหรับบริษัทนี้ การแสวงหาโอกาสเพื่อจะ
ทราบว่าปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อใด และปัญหาคืออะไรจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ

ปัญหาแบบที่ 1

ปัญหาแบบที่ 2

ปัญหาแบบที่ 3

ปัญหาแบบที่ 4

ปัญหาแบบที่ 5

รูปที่ 1 แสดงปัญหา 5 แบบ
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ปัญหา 5 แบบ
ปัญหาแบบที่ 1 เป็นแบบมีอุปสรรคขวางกั้น เราทราบว่าจะไปทางใดแต่ไป
ไม่ได้เพราะมีอุปสรรคกั้นไว้ ปัญหาเช่นนี้เราทราบว่าปัญหาคืออะไรและปัญหาอยู่ที่ใด
เราจ�ำเป็นจะต้องแก้ปญ
ั หาโดยการยกเอาสิง่ ทีก่ ดี ขวางออกไปหรือเดินหลบสิง่ กีดขวางนัน้
ปัญหาแบบที่ 2 เป็นปัญหาแบบที่ไม่มีทางจะไปต่อไปได้อีก จะไปต่อไปได้
ก็จ�ำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลใหม่ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ของรัฐบาล ข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการของผูซ้ อื้ หรือความต้องการของตัวแทนจ�ำหน่าย
ปัญหาแบบนี้อาจไม่ง่ายนักที่จะแก้แต่ก็สามารถที่จะแก้ได้หากมีข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาแบบที่ 3 เป็นปัญหาของการตัดสินใจ เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้
แต่วธิ กี ารทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายได้มมี ากกว่าหนึง่ ทาง เราจ�ำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึง่
ที่เราไม่เคยไป การตัดสินใจเลือกอาจพิจารณาทางใดดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า หรือ
ได้ผลคุ้มกว่า
ปัญหาแบบที่ 4 เป็นปัญหาของการเลือกเป้าหมาย เรามีเป้าหมายมากกว่า
หนึ่งอย่าง แต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่เรามีทรัพยากรจ�ำกัด ที่สามารถใช้เพื่อการ
บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างเดียว เราต้องเลือกเพียงเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเท่านั้น
เข้าท�ำนองรักพี่เสียดายน้อง
ปัญหาแบบที่ 5 เป็นปัญหาที่ยากที่สุดในการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่ไม่มี
ปัญหา ไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้น ทางเดินกว้าง เรียบ เดินสบาย เดินไปเรื่อย จนกระทั่ง
พลาดโอกาสทีจ่ ะเลีย้ ว เมือ่ เดินไปเรือ่ ย ๆ อาจพบทางตันหรือทางแคบ หากคิดจะกลับมา
เลี้ยวเพื่อตั้งต้นโอกาสใหม่ก็อาจท�ำไม่ได้ ดังได้ยินค�ำพูดของผู้สูงอายุที่มักจะพูดว่า
“นี่ถ้าหากผมอายุสัก 30 ปี ผมคงไปประกอบอาชีพอื่นแล้ว”
โดยปกติแล้วคนเรานั้นต้องเผชิญกับปัญหาเสียก่อนจึงจะหาวิธีแก้ ซึ่งวิธี
แก้ปญ
ั หานัน้ นอกจากจะใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ตนเองด้วย
คนโดยมากมักจะแสวงหาโอกาสใหม่เมื่อตนเองต้องเผชิญกับปัญหา
ความแตกต่างระหว่างการแก้ปัญหากับการแสวงหาโอกาส อาจเห็นได้จาก
เจตคติของผู้จัดการที่คัดเลือกพนักงานใหม่ หากในใบสมัครนั้นปรากฏว่ามีผู้สมัคร
เคยถูกให้ออกจากงานก่อนจะมาสมัครงานใหม่นี้ ผูจ้ ดั การทีเ่ ป็นผูแ้ ก้ปญ
ั หาก็อาจตัดปัญหา
ไปโดยไม่รับคนนี้เข้ามาท�ำงาน โดยอ้างว่าไม่มีต�ำแหน่งว่าง ผู้จัดการที่เป็นผู้แสวงหา
โอกาสอาจดูใบสมัครด้วยความรอบคอบ พิจารณาความสามารถเฉพาะของผู้สมัครนัน้
หาสาเหตุว่าเขาถูกออกด้วยเหตุอะไร ถ้าเขามีความสามารถเฉพาะที่จะท�ำประโยชน์
ให้แก่หน่วยงานของเราได้ และคนของเราไม่มคี วามสามารถในด้านนี้ ก็อาจสร้างต�ำแหน่งใหม่
ขึ้นมาก็ได้
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

เป้าประสงค์
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการศึกษาไทย
การก�ำหนดทิศทางและเป้าประสงค์
ทีส
่ ำ� คัญ เพือ
่ การพัฒนาทีย
่ ง
ั่ ยืน ทัง
้ ทาง
ด้านโอกาส ความเป็นธรรม และคุณภาพ
ทางการศึกษาของประเทศไทย เป็นการ
พัฒนาความรู้ ความคิด และทักษะ แก่เด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษา
ให้ทวั่ ถึงทุกท้องถิน
่ เพือ
่ ลดความเหลือ
่ มล�ำ้
และให้พลเมืองไทยมีชีวิตที่ดี

การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ
พ.ศ. 2558 ได้กำ� หนดเป้าประสงค์รวมไว้ทกุ ด้าน ทัง้ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการพัฒนาการศึกษา องค์การ
สหประชาชาติได้กำ� หนดเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาการศึกษา
ของโลก เวลา พ.ศ. 2558 - 2573 ซึ่งประเทศไทยได้น�ำ
มาเป็นทิศทางการด�ำเนินงานและประเมินความส�ำเร็จ
ทางด้ า นโอกาสทางการศึ ก ษา ด้ า นคุ ณ ภาพ และ
ด้านความพร้อมของการจัดระบบการศึกษา
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เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา
1.1 การสร้างโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทัง้ หญิงชาย และการศึกษาระดับอนุบาล
1.2 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและเป็นธรรมแก่เด็กและเยาวชนทุกคน
ทั้งหญิงชายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1.3 การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
1.4 การเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ในการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและการท�ำงานที่ดี
1.5 การขจัดความเหลือ่ มล�ำ้ ในโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับของผูห้ ญิงและผูด้ อ้ ยโอกาสทุกประเภท
1.6 การเพิ่มทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นที่ยากจนและทุรกันดาร

2. ด้านคุณภาพ
2.1 การขจัดปัญหาไม่รู้หนังสือและการคิดค�ำนวณในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศให้หมดไป
2.2 การส่งเสริมทักษะพลเมืองที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การเป็นพลเมืองโลกที่ดี การจัดการความขัดแย้งและการส่งเสริมสันติภาพ

3. ด้านความพร้อมของการจัดระบบการศึกษา
3.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาให้รองรับการใช้งานของคน
ทุกกลุ่มในสังคม เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาด และปลอดภัย
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก แหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
กับผู้เรียน อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและพื้นที่สีเขียว
3.2 การเพิ่มจ�ำนวนครูที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติให้เพียงพอต่อความต้องการ
ทางการศึกษา เช่น ให้มีสัดส่วนครูผู้สอนต่อนักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อการควบคุม
ชัน้ เรียน การเอาใจใส่นกั เรียนเป็นรายบุคคล การแก้ปญ
ั หาพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรณานุกรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564, กรุงเทพมหานคร, ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560.
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
“อดข้าวดอกนะเจ้าชีวิตวาย

ไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา”

นางพิมพูดกับพลายแก้ว เป็นท�ำนองว่าคนเราอดข้าวถึงจะตาย แต่ไม่มีความรักนั้นไม่ตาย
“หมายจะแหวะแควะฟันด้วยดาบกรด อัปยศตายด้วยดาบทองหลาง”

นางพิมพูดกับสายทอง ต่อว่าสายทองที่เป็นใจให้กับเณรแก้วลวนลามที่ไร่ฝ้ายดาบกรดคือ
ดาบคมกริบ ดาบทองหลางคือดาบที่เด็กเล่นท�ำด้วยไม้ทองหลางเป็นท�ำนองว่าจะตายก็ตายด้วยดาบ
คมกริบไม่ควรตายด้วยความอัปยศนั่นเอง
ตอนวันทอง ด่าขุนช้าง :
“อ้ายเจ้าชู้ลอมปอมกระหม่อมบ่าง
ชิชะ แป้งจันทร์น�้ำมันทา
หมามันจะเกิดชิงหมาเกิด
หน้าตาเช่นนี้จะมีเมีย

ลอยชายลากหางเที่ยวเกี่ยวหมา
หย่งหน้าสองแคมเหมือนหางเปีย
มึงไปตายเสียเถิดอ้ายห้าเบี้ย
อ้ายมะม่วงหมาเลียไม่เจียมใจ”

ตอนวันทองทะเลาะกับสายทอง :
“ชิชะถ้อยค�ำอีลาวดอน
งาช้างเนื้อไม้มึงได้มา
เจ้าลาวทองก็มิต้องลงเดินดิน
ให้เขาชมโฉมนางอยู่กลางทัพ

แง่งอนไม่น้อยร้อยภาษา
กูจะเกณฑ์ช้างงาออกไปรับ
จะให้ขึ้นแคร่บินมาหยับหยับ
ผลัดกันรับคานหามมาตามทาง”

(2) ศีลธรรม ไทยเป็นชาติที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่วรรณคดีไทยจึงมีเรื่องศีลธรรม
สอดแทรกอยู่เสมอ เช่น ในพระอภัยมณี ตอนที่พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรขึ้นไปอยู่บนยอดเขา
พระอภัยมณีบอกให้นางผีเสือ้ กลับไปเสียเพราะทรงต้องการจะบวชละกิเลสทัง้ หลาย พระองค์ถอื โอกาส
สอนนางผีเสื้อสมุทรว่า
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“จงฟังธรรมค�ำนับดับโมโห
แล้วทรงเดชเทศนาภาษาไทย
คือรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส
ครั้นระงับดับขันธสันดาน
อย่าลุ่มหลงจงอุตส่าห์รักษาศีล
อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดอุบาย

ให้โทโสสร่างเสื่อมค่อยเลื่อมใส
ด้วยความในโลกีย์สี่ประการ
ที่คฤหัสน์หวงแหนไม่แก่นสาร
ย่อมสาธารณ์เปื่อยเน่าเสียเปล่าดาย
ให้เพิ่มภิญโญไปดังใจหมาย
จะท�ำตายตกนรกอเวจี”

ตอนที่สุดสาครตามมาพบชีเปลือยที่เมืองการเวก สุดสาครพูดกับชีเปลือย แสดงให้เห็นว่า
สุดสาคร นึกถึงบาปบุญคุณโทษจึงไม่ฆ่าชีเปลือย :
		

“มึงลวงถามความรู้กูก็บอก
ผลักลงไปในถ�้ำท�ำเช่นนั้น
แล้วมิหน�ำซ�้ำเอาไม้เท้าด้วย
แม้มิคิดนิดหนึ่งด้วยเวรา

มึงกลับกลอกแกล้งจะฆ่าให้อาสัญ
คนเหมือนกันช่างไม่คิดอนิจจา
ไม่เขินขวยยากทุดไอ้มุสา
กูจะฆ่าเสียให้ตายวายชีวี”

นิราศภูเขาทอง ของสุนทรภู่ กล่าวถึงต้นงิ้ว โดยเปรียบเทียบกับงิ้วในนรกซึ่งมีหนามแหลม
ยาวถึง 16 องคุลีส�ำหรับลงโทษ ผู้เป็นชู้กับภรรยาสามีผู้อื่นปีน
		

“งิ้วนรกสิบหกองคุลีแหลม
ใครท�ำชู้คู่ท่านครั้นบรรลัย

ดังขวากแซมเสี้ยมแทรกแตกไสว
ก็ต้องไปปีนต้นน่าขนพอง”

(3) การศึกษา การศึกษาในสมัยก่อนแตกต่างไปจากปัจจุบันเพราะผู้ที่ประสงค์ อยากจะหา
วิชาความรู้ จะต้องออกเสาะแสวงหาอาจารย์ด้วยตัวเอง และวิชาที่สอนก็มักจะเป็นวิชาเฉพาะอย่าง
ใครใคร่เรียนวิชาอะไรก็ศึกษาวิชานั้นอย่างเดียว มาจนกระทั่งมีความสามารถรอบรู้อย่างแตกฉาน
เหมือนสมัยนี้ คือการศึกษารอบรู้เฉพาะทางนั่นเอง เช่น ในพระอภัยมณี กล่าวถึงการศึกษาของ
ตัวละครเอกไว้ คือ พระอภัยมณีและศรีสุวรรณว่าจะต้องไปแสวงหาที่เรียนด้วยความยากล�ำบาก
ออกจากเมืองมาก็ตอ้ งร่อนเร่ไปตามหมูบ่ า้ นต่าง ๆ จนกระทัง่ มาถึงหมูบ่ า้ นจันตคาม ซึง่ มีอาจารย์เอกสองคน
คนหนึ่งช�ำนาญในเพลงกระบอง ซึ่งใครจะพุ่งอาวุธมาดังห่าฝนก็สามารถป้องปัดไว้ได้ อาจารย์
อีกท่านหนึ่งช�ำนาญเพลงปี่ใครฟังต้องเคลิบเคลิ้ม สลบหลับไหลไป การศึกษาผู้จะเรียนจะต้องเสียค่า
เล่าเรียนถึงแสนต�ำลึงทองที่อาจารย์ทั้งสองก�ำหนดค่าเล่าเรียนแพงเช่นนี้ก็เพราะว่า
		

“ซึ่งดนตรีตีค่าไว้ถึงแสน
ใช่ประสงค์ตรงทรัพย์สิ่งสุวรรณ

เพราะหวงแหนก�ำชับไว้ขับขัน
จะป้องกันมิให้ไพร่ได้วิชา”
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จากขุนช้างขุนแผนจะเห็นภาพการศึกษาในสมัยอยุธยาว่า ผูช้ ายเรียนตามวัดก่อน การเรียน
จะบวชหรือไม่ก็ได้ ผู้หญิงเรียนอยู่กับบ้าน เรียนวิชาเย็บปักถักร้อย หัดเป็นแม่บ้านแม่เรือน เช่น
กล่าวถึงนางพิมว่า “สอนเย็บเก็บปักหักทองขวาง”
เมื่อตอนพลายแก้วบวชเณรแล้วก็ได้เล่าเรียนตามแบบกุลบุตรสมัยนั้น คือ บาลีภาษาไทย
และคาถา อันเป็นส่วนอิทธิฤทธิ์ส�ำหรับเอามาใช้ในทางโลกเป็นประโยชน์ตามความนิยมสมัยนั้น
พระอาจารย์สอนอยู่จนกระทั่ง
“หนังสือสิ้นกระแสทั้งแปลอรรถ
ลูบหลังลูบหน้าแล้วว่าไป
ยังอยู่แต่สมุดต�ำราใหญ่
กูจัดแจงส้องสุมแต่หนุ่มมา
ความรู้นอกนี้ไม่มีแล้ว
อยู่คงปล้นสะดมมีถมไป

จนสมภารเจ้าวัดไม่บอกได้
สิ้นไส้กูแล้วเณรแก้วอา
ฟื้นแต่หัวใจพระคาถา
หวังไว้จนชราไม่ให้ใคร
กูรักเณรแก้วจะยกให้
เลี้ยงโหงพรายใช้ได้ทุกตา”

พอหมดต�ำรับวัดนีก้ ไ็ ปต่อกับสมภารวัดป่าเลย์ไลย์ ได้หดั เทศน์มหาชาติทวี่ ดั นี้ นับเป็นคุณวุฒิ
พิเศษเทียบได้กับองค์ปาฐกเปรื่อง ๆ สมัยนี้ แล้วก็เริ่มเรียน
“ต�ำรับใหญ่พิชัยสงคราม
อยู่ยงคงกระพันทั้งล่องหน
รักเรียนทั้งเสกเป่าเจ้าชู้
ท่านขรัวหัวร่อว่าออแก้ว
เมียของเขาเจ้าอย่าได้ท�ำร้าย

สูรย์จันทร์ฤกษ์ยามก็รอบรู้
ภาพยนตร์ผูกใช้ให้ต่อสู้
ผูกจิตหญิงอยู่ไม่เคลื่อนคลาย
เรื่องเจ้าชู้รู้แล้วต้องมั่นหมาย
สาวแก่แม่หม้ายเอาเถิดวา”

แปลว่าลูกผูช้ ายทุกคนต้องแสวงหาความรู้ เท่าทีน่ ยิ มกันในสมัยนัน้ มาประดับตัว แต่ครูบาอาจารย์
ผู้ให้วิชาก็ต้องขอสัตย์สาบานกันเสียก่อนว่า จะไม่เอาวิชาไปใช้ในทางที่ผิด
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

วิสัยทัศน์
ก่อนอืน
่ ลองมาดูวส
ิ ย
ั ทัศน์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ ทีว
่ า่ “Make America Great Again”
…ท�ำอเมริกา ให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง และด้วยวิสัยทัศน์เช่นนี้เขาได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ฯ ยิ่งไปกว่านั้น เขายังพูดเสมอว่า “ถ้าจะคิดอะไรทั้งที
ก็คิดให้มันใหญ่ ๆ ไปเลย”
ในทีส
่ ด
ุ การคิดใหญ่ของเขาก็ได้ผล คนอเมริกน
ั ส่วนใหญ่โหวตเลือกเขา นอกเหนือจาก
ไม่ชอบเขาน้อยกว่าที่ไม่ชอบ ฮิลลารี คลินตัน ก็คือ ประชาชนเชื่อในวิสัยทัศน์ของเขา
นั่นเอง

วิสัยทัศน์ มาจากค�ำภาษาอังกฤษว่า Vision พจนานุกรมให้ความหมายว่า “การเล็งเห็นไปในกาลข้างหน้า
ด้วยการอนุมานตามเหตุผลและความรู”้ คนทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ จึงหมายถึงคนทีเ่ ล็งเห็นเช่นนัน้ นัน่ เอง เช่น บริษทั หนึง่ ก�ำหนด
วิสยั ทัศน์ขององค์กรไว้ว่า
“มุ่งมั่นน�ำเสนอสินค้า บริการและโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดขององค์กรผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ด้วยความเป็นมืออาชีพภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล”
ใครก็ตาม (โดยเฉพาะนักวางแผน) ถ้าได้มาอ่าน “วิสัยทัศน์” ของบริษัทนี้แล้ว ย่อมมองเห็นความตั้งใจจากค�ำหลัก
(Key Word) ทีเ่ ขาใช้ เช่น น�ำเสนอ บริการ โซลูชนั่ ครบวงจร สนองความต้องการ ความเป็นมืออาชีพ มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้ค�ำที่ร้อยเรียงกันอย่างกระชับงดงามเช่นนี้ จะต้องเกิดจากการระดมสมองของคนส�ำคัญ ๆ ในองค์กร
อย่างหลากหลาย
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นักวิชาการหลายค่ายกล่าวถึงลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ ต้องประกอบด้วย 1) มีความชัดเจน สามารถน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติได้ 2) เป็นภาพเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศ ซึ่งอาจจะก�ำหนดเวลาไว้ด้วยก็ได้ 3) ต้องท้าทายความสามารถ
4) ค�ำนึงถึงผูร้ บั บริการเป็นส�ำคัญ และ 5) มีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคต ทัง้ นีเ้ พราะวิสยั ทัศน์เป็นสิง่ ทีม่ งุ่ หวังจะให้มี
หรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องเป็นผู้ก�ำหนด โดยทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม จากค�ำถามที่ว่า
เราต้องการเป็นอะไร (What do we want to come)
วิสยั ทัศน์ทดี่ โี ดยรวมจึงมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป้าหมายทีม่ ลี กั ษณะกว้าง ๆ เป็นความต้องการในอนาคต โดยมิได้
ก�ำหนดวิธกี ารไว้เป็นข้อความทัว่ ไป ซึง่ การก�ำหนดทิศทางของภารกิจ เป็นความมุง่ หมายในสถานภาพทีเ่ ราจะไปเป็น หรือไปอยู่
ณ วันหนึ่งในอนาคตที่หน่วยงานนั้น ๆ มุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็น หรือจะมีในอนาคตนั่นเอง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้ให้ความส�ำคัญของ “วิสยั ทัศน์” ไว้วา่ เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะช่วยก�ำหนด
ทิศทางด�ำเนินชีวิตหรือกิจกรรมองค์กร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ช่วยให้สมาชิกทุกคนรู้ว่า แต่ละคนมีความส�ำคัญ
ต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้ว่าจะท�ำอะไร (What) ท�ำไมต้องท�ำ (Why) ท�ำอย่างไร (How) และท�ำเมื่อใด (When)
พร้อมกันนั้นก็ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผูกพัน มุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ ท้าท้าย
เกิดความหมายในชีวติ การท�ำงาน มีการท�ำงานและมีชวี ติ อยูอ่ ย่างมีเป้าหมายด้วยความภูมใิ จ และทุม่ เทเพือ่ คุณภาพของผลงาน
ที่ปฏิบัติ และเป็นการช่วยก�ำหนดมาตรฐานของชีวิต องค์กร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่มีคุณภาพ องค์กรที่มีคุณภาพ
และสังคมที่เจริญก้าวหน้ามีความเป็นเลิศในทุกด้าน
วิสัยทัศน์จึงเป็นผลจากการคิดของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ รวมถึง
ความส�ำเร็จและความล้มเหลวในอดีต ช่วยประมวลกันเข้ามาเป็นแนวทางทีจ่ ะไปสูค่ วามส�ำเร็จยิง่ ๆ ขึน้ ไปในอนาคต 1 ปีขา้ งหน้า
5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า
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ดังที่อาจารย์ต้น คมสัน พูดไว้ใน https://www.facebook.com/AttractionFinance ว่า
1) วิสัยทัศน์ ท�ำให้ตัวคุณเองมีแรงดึงดูดความส�ำเร็จ
		 วิสยั ทัศน์คอื การคิดให้เป็นภาพ นัน่ แสดงว่า ไม่ใช่แค่คดิ แต่ตอ้ งเห็นเป็นภาพในหัวด้วย เมือ่ เราเห็นภาพปลายทาง
ความส�ำเร็จในหัวแล้ว มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยม เช่น โดนัลด์ ทรัมป์ (ที่กล่าวมาข้างต้น) หรือนักกีฬา หรือ
นักดนตรีระดับโลกทัง้ หลาย ทีใ่ ช้เทคนิคการมองเห็นภาพอนาคตก่อนทีล่ งมือท�ำจริง ๆ เมือ่ คุณเห็นเป็นภาพ ความรูส้ กึ ของคุณ
จะยิ่งขยายใหญ่ขึ้น แล้วความรู้สึกแบบนั้นก็จะดึงดูดคลื่น พลังงานในความถี่เดียวกันเข้ามาหาคุณ
2) วิสัยทัศน์ สร้างความชัดเจนในการก้าวไปข้างหน้า
		 หากขาดวิสยั ทัศน์ ก็เปรียบเหมือนขาดแสงสว่างน�ำทาง นอกจากนีค้ วามชัดเจน ยังเป็นสิง่ ทีจ่ ติ ใต้สำ� นึกของเราชอบ
ดังนัน้ การกระท�ำทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของจิตใต้สำ� นึก จะมีพลังอันแรงกล้ากว่าเสมอ การกระท�ำทีข่ าดความชัดเจนจะไม่มวี นั ส�ำเร็จ
3) วิสัยทัศน์ ใช้สร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมอุดมการณ์
		 การประสบความส�ำเร็จในด้านใดก็ตาม มนุษย์ย่อมต้องอาศัยความช่วยเหลือของคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอ
วิสยั ทัศน์ทดี่ ี เป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้อธิบายให้คนอืน่ เข้าใจเราได้ดขี นึ้ และเดินตามเราได้อย่างสบายใจ โดยเฉพาะถ้าเราอยูใ่ นฐานะ
ของผู้น�ำ เรายิ่งต้องใช้วิสัยทัศน์เพื่อท�ำความเข้าใจกับผู้ตามของเรา ให้ได้โดยเร็ว
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะมีวิสัยทัศน์ที่น่าคิด น่าฟัง เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับ
ตนเอง และผูค
้ นรอบข้างยิง
่ ๆ ขึน
้ ไปครับ และทีส
่ �ำคัญ เมือ
่ มีวส
ิ ย
ั ทัศน์แล้ว ต้องลงมือท�ำด้วย
มิฉะนั้นมันก็แค่ความฝัน
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

เปิดกรุ...ตุรกี
ฉบับทีผ
่ า่ นมา ผมได้เขียนถึงประสบการณ์ตระเวนเทีย
่ วพร้อมหมูค
่ ณะอีกสิบกว่าชีวต
ิ ในเมืองอิสตันบูล
ซึ่งอยู่ทางฝั่งยุโรปไปแล้ว ฉบับนี้ผมจะขอเล่าถึงสิ่งที่ได้พบเจอในประเทศตุรกีทางฟากฝั่งเอเชียกันบ้าง
ซึ่งรวมเวลาทั้งสิ้น 4 วันเต็ม ๆ

การเดินทางจากอิสตันบูล เพือ่ ไปเยือนฝัง่ เอเชียนัน้
จะลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลมาร์มารามุ่งหน้าไปสู่เมือง
อิเซียบัต (Eceabat) เป็นระยะทางร่วม ๆ 300 กิโลเมตร
จากนั้นรถโค้ชจะข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ไปยังเมือง
ชานักคาเล่ (Canakkale) โดยเรือเฟอร์รขี่ นาดใหญ่ซงึ่ สามารถ
บรรทุกรถได้หลายสิบคัน
ระหว่างทางจากอิสตันบูลไปสู่เมืองอิเซียบัตนั้น
รถโค้ชของพวกเราชาวคณะจะแล่นผ่านเขตเกษตรกรรม
ของตุรกี ซึ่งส่วนมากเป็นทุ่งทานตะวันสีทองอร่าม ซึ่งปลูก
บนเนินเขาลูกเตีย้ ๆ ไกลสุดลูกหูลกู ตา ดูแล้วชุม่ ชืน่ ใจเหลือก�ำลัง
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ร่วม ๆ 4 ชั่วโมงครึ่ง พวกเราก็มาถึงท่าเรือเมือง
อิเซียบัต รถโค้ชรอขึน้ ฝัง่ อยูน่ านครึง่ ชัว่ โมงกว่าจะถึงคิวได้ขนึ้
เรือเฟอร์ร่ี เมือ่ รถจอดบนเรือเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวลาทีพ่ วกเรา
จะรีบไปจับจองทีเ่ หมาะ ๆ เพือ่ กินลมชมวิวบนชัน้ บนของเรือ
ซึ่งมีผู้โดยสารจ�ำนวนมากนั่งรอท่าอยู่แล้ว
ราวครึง่ ชัว่ โมง เรือเฟอร์รกี่ พ็ าพวกเรามาส่งยังเมือง
ชานักคาเล่โดยปลอดภัย เวลานั้นพระอาทิตย์ใกล้โพล้เพล้
ก็มนั เป็นเวลาทุม่ ครึง่ แล้วนีห่ น่า ทว่า ชีพจรบริเวณท่าเรือของ
เมืองชานักคาเล่ยงั คงเต้นอย่างคึกคัก มีผคู้ นเดินเล่นริมทะเลกัน
ขวั ก ไขว่ บรรยากาศยามแดดร่ ม ลมตก ที่ มี เ รื อ ยอร์ ช
หลายสิบล�ำจอดเทียบท่า โดยมีฉากหลังเป็นบ้านเรือนบนเนินเขา

เป็นวิวที่น่ามองชะมัดยาด ยิ่งกว่านั้น ยังมีเสียงดนตรีสด
จังหวะมัน ๆ ของนักดนตรีเปิดหมวกสร้างความบันเทิงใจให้อกี
ยิ่งพาให้ไม่อยากจากไปไหน อยากนั่งนิ่ง ๆ ปล่อยใจให้
ล่องลอยไปตามสายลมเสียจริง ๆ แต่กท็ ำ� ไม่ได้!! เพราะไกด์
บอกให้พวกเราเร่งฝีเท้า เพื่อให้ทันกับรถโค้ชที่จะวนมารับ
พวกเราที่ม้าไม้จ�ำลองเมืองทรอยซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ
ในค�่ำวันนั้น หลังจากกินอาหารค�่ำที่โรงแรมเสร็จ
แทนที่พวกเราจะขึ้นไปนอนพักผ่อนเอาแรงกัน พวกเรา
ส่วนมากกลับเลือกทีจ่ ะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตซึง่ อยูห่ า่ งจากโรงแรม
ไปไม่ไกล เพื่อซื้อหาของฝากกลับไปฝากคนทางบ้าน ของที่
พวกเราส่วนใหญ่หมายตาจะเป็นพวกถั่วและผลไม้อบแห้ง
บรรจุซองจ�ำพวกลูกฟิกหรือมะเดื่อฝรั่ง และแอพริคอต
ซึ่งนับว่าพวกเราตัดสินใจไม่ผิด เพราะราคาของที่วางขาย
ในซุปเปอร์มาร์เก็ตถูกกว่าทีข่ ายตามร้านขายของฝากริมทาง
ร่วมครึ่งค่อนทีเดียว
ในเช้าวันรุ่งขึน้ หลังจากกินอาหารเช้าเสร็จ ไกด์พา
พวกเราไปยังเมืองทรอย (Troy) ทีร่ จ้ ู กั ทัว่ โลกจากภาพยนตร์ทรอย
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อสู้ห�้ำหั่นกันระหว่างชาวกรีก
กับชาวทรอย ซึ่งกินเวลานับทศวรรษ โดยมีชนวนมาจาก
เจ้าชายปารีสแห่งทรอย ได้ไปลักพาตัวเจ้าหญิงเฮเลน ชายา
ของพระเจ้าเมเนลาอุส ผูค้ รองนครสปาร์ตาแห่งกรีก จนเกิดเป็น
สงครามแย่งชิงนางขึน้ สงครามนัน้ ยืดเยือ้ เป็น 10 ปี แต่แล้ว
พวกทรอยก็ต้องเสียทีแก่พวกกรีกที่ออกอุบายสร้างม้าไม้
จ�ำลองแล้วซ่อนทหารไว้ดา้ นใน ก่อนทีจ่ ะสามารถยึดเมืองทรอย
ได้อย่างง่ายดาย มิหน�ำซ�้ำยังเผาท�ำลายเมืองทั้งเมืองทิ้ง
อีกด้วย

คิด ๆ ไปแล้ว สงครามทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ มืองทรอย ก็มสี ว่ น
คล้ายกับสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฑ์เพื่อชิงตัว
นางสีดาในเรื่องรามเกียรติ์อยู่เหมือนกัน
เมืองทรอยถูกพูดถึงในเทพปกรณัมกรีกหลายเรือ่ ง
ยกตัวอย่างเช่น อีเลียด (Iliad) และออดิสซีย์ (Odyssey) ของ
โฮเมอร์ (Homer) แต่ก็ไม่มีใครรู้แน่ว่ามีจริงหรือไม่ และอยู่
ทีแ่ ห่งใดกันแน่ จนเมือ่ ราว ๆ 140 ปีกอ่ น ทีเ่ มืองทรอยซึง่ จมหาย
อยู่ใต้ธรณี ได้ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมัน
คนหนึ่ง ชื่อ “ไฮน์ริช ชลีมันน์” (Heinrich Schliemann)
จนสร้างกระแสความสนใจให้แก่คนทั่วโลก
เมือ่ รถโค้ชของพวกเราไปถึงประตูเมืองทรอยนัน้ สิง่ ที่
เห็นสะดุดตาเป็นอย่างแรก คือ ม้าไม้จ�ำลองตัวใหญ่สูง
พอ ๆ กับตึก 2 ชัน้ ดูเหมือนพวกเราจะเป็นกรุป๊ ทัวร์กลุม่ แรก ๆ
ของวัน จึงมีนักท่องเที่ยวบางตา แต่แล้วขณะก�ำลังตั้งท่าจะ
ถ่ายภาพหมูห่ น้าม้าไม้ จู่ ๆ กรุป๊ ทัวร์จนี ซึง่ ไม่รวู้ า่ มาจากไหน
เฮละโลเข้ามาถ่ายภาพกับม้าไม้อย่างรวดเร็ว พวกเราจึงต้อง
หลีกทางให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปก่อน เพื่อจะได้ไม่ติดภาพ
แขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาในภาพ
หลังจากเพลิดเพลินกับม้าไม้จำ� ลองพอสมควรแล้ว
ก็ได้เวลาเยีย่ มชมซากเมืองทรอย ซึง่ ส่วนมากจะเหลือให้เห็น
แต่ฐานของอาคารและก�ำแพง ยกเว้นโรงละครกลางแจ้ง
ทรงครึ่งวงกลมที่ดูจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด อาจเพราะ
เมืองทรอยมีอายุกว่า 3,000 ปี บวกกับถูกเผาท�ำลายจากข้าศึก
เลยท�ำให้ไม่ค่อยเหลือสิ่งก่อสร้างเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่
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บ่ายวันนัน้ เรามีโปรแกรมทัวร์เมืองโบราณสมัยกรีก
อีกแห่งหนึง่ ชือ่ เปอร์กามัม (Pergamum) หลังจากทีพ่ วกเรา
ขึน้ กระเช้าไฟฟ้าไปยังยอดเขาสูง 335 เมตร เดินต่อไปอีกครูห่ นึง่
ก็ถึงเมืองบนยอดเขาที่เรียกกันทั่วไปว่า “อะโครโพลิส”
(Acropolis) ซึง่ มีซากวิหารหินสีขาว อันเป็นทีส่ ถิตของเทพเจ้า
รักษาเมือง ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางยอดเขา อีกสิ่งหนึ่ง
ซึง่ ท�ำให้ตนื่ ตาตืน่ ใจ คือ โรงละครกลางแจ้งขนาด 1 หมืน่ ทีน่ งั่
ซึง่ สร้างเป็นขัน้ บันไดไปตามความลาดเอียงของภูเขา อีกทัง้
ได้ชื่อว่าเป็นโรงละครที่ชันที่สุดในโลก
ไม่รู้ว่าคนโบราณขนหินขึ้นมาสร้างเมืองบนภูเขา
ได้อย่างไร ทัง้ ๆ ทีม่ เี ทคโนโลยีจำ� กัด คิดไปแล้วก็พาให้รสู้ กึ ทึง่
กับความอุตสาหะและความชาญฉลาดของคนโบราณเสียจริง ๆ
เสร็จจากเมืองโบราณเปอร์กามัม รถโค้ชของพวกเรา
ก็มุ่งหน้าสู่เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) เพื่อไปพักค้างคืน
ทีน่ นั่ พอรุง่ เช้าพวกเรามีควิ เยีย่ มชมบ้านพระแม่มารี (House
of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อว่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของพระองค์
ก่อนสิ้นพระชนม์
เรือ่ งราวการค้นพบบ้านหลังนีม้ อี ทิ ธิปาฏิหาริยเ์ จือปน
อยู่ด้วย กล่าวคือ มีแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันคนหนึ่ง ชื่อ
แอนนา แคเธอรีน เอ็มเมอร์รชิ (Anna Catherine Emmerich)
ได้เขียนรายงานฉบับหนึง่ บรรยายเกีย่ วกับลักษณะของบ้าน
ดังกล่าวไว้อย่างละเอียดราวกับตาเห็น เมื่อเธอเสียชีวิตลง
ได้มีผู้น�ำรายงานชิ้นนี้ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือ แต่ก็ไม่มีใคร
ทราบว่าบ้านหลังทีว่ า่ นีอ้ ยูท่ ใี่ ด กระทัง่ ค.ศ. 1881 ได้มนี กั บวช
ชาวฝรัง่ เศสผูห้ นึง่ ค้นพบบ้านหลังย่อม ๆ ชัน้ เดียว ก่อด้วยหิน
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สร้างบนเขาลูกเตีย้ หันหน้าออกสูท่ ะเลอีเจียน ห่างจากเมือง
โบราณเอเฟซุส (Ephesus) ราว 7 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะ
ตรงกับที่แม่ชีเอ็มเมอร์ริชบรรยายไว้ จึงเชื่อว่าบ้านหลังนี้คือ
บ้านหลังสุดท้ายของพระนางมารี
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่ถูกรับรอง
อย่ า งเป็ น ทางการจากคริ ส ตจั ก รคาทอลิ ก แต่ ก ารที่ มี
พระสันตะปาปาหลายพระองค์เคยเสด็จมาเยือน ก็เสมือนหนึง่
เป็นการรับรองสถานะบ้านหลังนี้กลายเป็นที่ศาสนิกชน
ชาวคริสต์จากทั่วโลกเดินทางมาแสวงบุญมิได้ขาด
หลังจากทีพ่ วกเราได้ประพรมน�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากก๊อกน�ำ้
ซึ่งอยู่ด้านหลังของบ้าน พร้อมกับผูกริบบิ้นอธิษฐานบนผนัง
ก�ำแพงบริเวณทางออกเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาไปเยี่ยมชม
เมืองโบราณเอเฟซุส (Euphesus) กันต่อ
ไม่นานรถโค้ชก็จอดส่งพวกเราถึงหน้าประตูทางเข้า
แสงแดดในช่วงเวลาสายของวันนี้ดูจะไม่ปรานีพวกเรานัก
แต่ก็ไม่อาจบั่นทอนก�ำลังใจและความสนใจของพวกเราได้
เมืองเอเฟซุสเป็นเมืองส�ำคัญทั้งในสมัยกรีกและโรมัน
ในสมัยโรมันนั้น เมืองเอเฟซุสยิ่งทวีความส�ำคัญอย่างมาก
ถึงขนาดจัดเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิทางฝั่งทวีปเอเชีย
เลยก็ว่าได้ นอกจากขนาดของเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากโรม พลเรือนยังมีจ�ำนวนมาก เชื่อว่าน่าจะมีมากถึง
250,000 คนเลยทีเดียว
ภายในเมืองโบราณเอเฟซุสยังคงหลงเหลือสิง่ ปลูกสร้าง
เป็นจ�ำนวนมาก ที่ถือว่าเป็นไฮไลต์เด็ดที่ขึ้นหน้าขึ้นตา
ต้องยกให้ห้องสมุดเซลซุส (Library of Celsus) ซึ่งโดดเด่น

ด้วยลวดลายแกะสลักฝีมอื ประณีตและเสาค�ำ้ ยันอันสง่างาม
กับโรงละครขนาดมหึมา ซึง่ สร้างโดยสลัดไหล่เขาเป็นขัน้ บันได
และสามารถจุ ค นได้ ม ากถึ ง 25,000 คนเลยที เ ดี ย ว
จนได้ชอื่ ว่าเป็นโรงละครทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ บนคาบสมุทรอนาโตเลีย
ส�ำหรับโปรแกรมในภาคบ่ายนัน้ พวกเราต้องนัง่ รถไป
อีกเมืองหนึง่ เพื่อจะไปชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ทีเ่ กิดจากการก่อตัวของแร่หนิ ปูนจ�ำนวนมหาศาลจนเกิดเป็น
ลานหินปูนสีขาวคล้ายปุยหิมะปกคลุมบนยอดเขานามว่า
ปามุกคาเล (Pamukkale)
หลังจากเดินทางราว 3 ชัว่ โมง รถก็คอ่ ย ๆ ไต่ไหล่เขา
สูง 200 เมตรสูย่ อดเขา จากจุดจอดรถ พวกเราเดินเท้าไปยัง
ปามุ ก คาเลอี ก ร่ ว ม ๆ 1 กิ โ ลเมตร ท้ า ทายแสงแดด
อันร้อนระอุจนแสบผิว พวกเรารีบเร่งฝีเท้ากันใหญ่ เพือ่ จะให้
ถึงที่หมายโดยเร็วที่สุด ไม่เช่นนั้น ร่างกายคงถูกเปลวแดด
เผาไหม้จนเกรียมเป็นแน่
เมือ่ ไปถึง สิง่ ทีเ่ ห็นเบือ้ งหน้าท�ำให้เราลืมความเหนือ่ ย
และความร้อนจนสิ้น หลงเหลือแต่ความตื่นตาตื่นใจกับ
ลานหินปูนสีขาวซึง่ แผ่กว้างไกลสุดลูกหูลกู ตาราวกับลานสกีหมิ ะ
เป็นความแปลกพิสดารของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ซึ่งแต่ละคนไม่เคยพบเจอมาก่อน
ปามุกคาเล มีความหมายว่า “ปราสาทปุยฝ้าย”
ตามภาษาตุรกี เกิดจากการพัดพาแร่หนิ ปูนของธารน�ำ้ ใต้ดนิ
ขึ้นมาบนผิวดิน และท�ำปฏิกิริยาทางเคมีจนจับตัวแข็ง
เป็นริ้ว ห้อยย้อยลดหลั่นตามภูมิประเทศ โดยมีธารน�้ำแร่
ไหลผ่านตลอดปี ประชาชนนิยมมาเล่นน�ำ้ และนอนอาบน�ำ้ แร่
เป็นจ�ำนวนมากด้วยเชื่อว่าสามารถรักษาโรคบางชนิดได้

น่าเสียดายทีพ่ วกเรามาเยือนปามุกคาเลในช่วงหน้าร้อน
ซึ่งอุณหภูมิทะลุปรอท จึงท�ำให้พวกเราไม่อาจอยู่กลางแจ้ง
ได้นานนัก ถ่ายรูปเสร็จ ก็ต้องรีบเดินเข้าร่มทันที ถ้าพวกเรา
มาช่วงหน้าหนาว คิดว่าน่าจะรูส้ กึ “ฟิน” กว่านีอ้ กี หลายเท่า
ค�ำ่ คืนนี้ ทัวร์ได้นำ� พวกเราชาวคณะไปนอนค้างแรม
ที่โรงแรมใกล้ ๆ กับปามุกคาเล ที่นั่นมีบ่อน�้ำแร่ธรรมชาติ
ให้แขกทีเ่ ข้าพักได้นอนแช่ดว้ ย คืนนีพ้ วกเราไม่จำ� เป็นต้องนอน
แต่หัววัน เพราะวันรุ่งขึ้นจะเป็นการเดินทางมาราธอนถึง
9 ชั่วโมงไปยังเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งเป็น
เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงอีกเมืองหนึง่ เราจึงสามารถนอนชดเชย
บนรถได้อย่างจุใจ
ในเช้าวันใหม่ หลังจากเรากินอาหารเช้าเสร็จ รถก็
มุง่ หน้าสูเ่ มืองคัปปาโดเกียโดยทันที เพราะวันนีเ้ รามีเดินทาง
ไกลกว่า 700 กิโลเมตร เมื่อรถวิ่งไปได้ครึ่งทาง โชเฟอร์ก็
ปล่อยให้พวกเราลงไปยืดเส้นยืดสายกันที่เมืองคอนยา
(Konya) เพื่อไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana
Museum) ซึง่ เป็นทีฝ่ งั ศพของผูน้ ำ� ทางความคิดของลัทธิซฟู ยี ์
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ชื่อว่า เมฟลานา เจลาเลดดิน รูมี
(Mevlana Jelaleddin Rumi) พวกเราใช้เวลาที่นี่ไม่นานนัก
จากนัน้ รถมุง่ หน้าต่อไปสูเ่ มืองคัปปาโดเกีย กว่าจะถึงเมืองนี้
ก็เจียนมืด คืนนี้ทัวร์ได้จัดให้พวกเรานอนโรงแรมถ�้ำ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของทีน่ ดี่ ว้ ย พวกเราตืน่ เต้นกันน่าดู เพราะไม่มใี คร
เคยมีประสบการณ์กับโรงแรมถ�้ำมาก่อน

วิทยาจารย์ 81

โรงแรมถ�้ำนั้นสร้างเลียนแบบบ้านของคนท้องถิ่น
ที่นิยมเจาะภูเขาให้เป็นโพรงเพื่อท�ำเป็นที่อยู่อาศัย เหตุที่
คนนิยมเจาะภูเขาท�ำเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน้ เป็นเพราะทีน่ มี่ ภี เู ขาหิน
จ�ำนวนมาก ซึง่ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมือ่ ประมาณ
3 ล้านปีมาแล้ว จนลาวาและเถ้าถ่านถูกพ่นออกมาจ�ำนวน
มหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่
ขึน้ มา วันเวลาผ่านไป ลาวาและเถ้าถ่านได้ถกู กระแสน�ำ้ ลม
ฝน แสงแดด และหิมะ กัดเซาะจนกลายเป็นหินสารพัดรูปทรง
แต่พบมากที่สุดจะเป็นทรงกรวย อย่างไรก็ตาม มีหิน
จ�ำนวนหนึง่ มีลกั ษณะเป็นแท่งกลมคล้ายปล่องไฟ มียอดแหลม
ซึง่ ชนพืน้ เมืองเรียกกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)
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ว่ากันว่าอากาศทีค่ ปั ปาโดเกียเย็นสบายตลอดปี ดังนัน้
จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้แอร์ภายในห้องพัก แต่เอาเข้าจริง
กลับไม่เป็นดังว่า เพราะอุณหภูมิภายในห้องช่วงหน้าร้อน
ไม่ได้เย็นสบายอย่างที่คิด ออกจะอบอ้าวหน่อย ๆ ด้วยซ�้ำ
แม้จะเปิดพัดลมช่วยท�ำความเย็นแล้วก็ตาม ท�ำให้นอน
ไม่สบายตัวเท่าไหร่
นอกจากนี้ ทีค่ ปั ปาโดเกียยังมีชอื่ เสียงในเรือ่ งบอลลูน
ชมเมืองด้วย ซึ่งสนนราคาค่าบริการแพงเอาเรื่องอยู่ คือ
230 ดอลลาร์สหรัฐ บางคนว่าถึงแพงยังไงก็ยอมจ่าย เพราะเป็น
“A Must” ของทีน่ ี่ ซึง่ ร�ำ่ ลือกันว่าวิวด้านบนสวยอย่าบอกใคร
แต่จะได้ขนึ้ ไม่ได้ขนึ้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ตัวแปรเรือ่ งเงินอย่างเดียว
ต้องขึน้ อยูก่ บั วาสนาด้วย เพราะถ้าสภาพอากาศไม่ดี ถึงมีเงิน
ก็ช่วยอะไรไม่ได้
โชคดีทวี่ นั ทีพ่ วกเราไปเยือนคัปปาโดเกียนัน้ ดินฟ้า
อากาศเป็นใจ ท�ำให้ชาวคณะหลายคนได้ขนึ้ บอลลูนสมใจอยาก
ส่วนตัวผมนัน้ ขอสละสิทธิ์ เพราะสูค้ า่ บริการไม่ไหว จึงจ�ำต้อง
นอนรอเพื่อนอยู่ที่โรงแรม

ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในดินแดนตุรกี
พวกเราเดินทางไปยังเมืองบาดาลไคมักลี (Kaymakli
Underground City) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบรรดา
เมืองบาดาลทัง้ 36 แห่งของคัปปาโดเกีย เมืองบาดาลแห่งนี้
สร้างขึ้นในสมัยฮิตไทต์ราว 4,000 ปีก่อน โดยเจาะลึกลงไป
ใต้ดนิ เป็นชัน้ ๆ โดยชัน้ ทีล่ กึ ทีส่ ดุ คือ ชัน้ ที่ 8 อยูล่ กึ จากผิวน�ำ้ ถึง
85 เมตร ภายในเมืองประกอบไปด้วยโพรงหลายร้อยโพรง
แบ่งการใช้งานต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นห้องครัว บ้างเป็นห้องนอน
บ้างเป็นห้องโถง รวมไปถึงที่ถนอมอาหาร เชื่อว่าที่นี่เคยมี
ผู้คนอาศัยอยู่นับร้อยครัวเรือน
ภายในเมืองบาดาลมีอากาศค่อนข้างน้อย และทางเดิน
บางช่วงลาดชันและแคบ ฉะนัน้ ผูส้ งู อายุและคนทีม่ สี ขุ ภาพ
ไม่ดี ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตอนที่พวกเรา
ลงไปส�ำรวจเมืองกันนั้น ก็มีชาวคณะคนหนึ่งมีอาการไม่สู้ดี
เนื่องจากหายใจไม่ออก
หลังจากออกจากเมืองบาดาล พวกเราก็เดินทางไป
เยีย่ มชมบ้านถ�ำ้ ของคนท้องถิน่ ทีเ่ จาะคูหาเป็นห้อง ๆ เข้าไป
ในภูเขา เมื่อไปถึง เจ้าบ้านและสมาชิกในครอบครัวให้การ
ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี โดยรินชาผลไม้มาเสิรฟ์ บ้านหลังนี้
มีห้องอยู่ 2 - 3 ห้อง แต่ตกแต่งได้น่าอยู่ หลังจากได้พูดคุย
กับเจ้าบ้านสักครูห่ นึง่ พวกเราก็ขอตัวกลับ ก่อนกลับพวกเรา
ตอบแทนน�ำ้ ใจของเจ้าบ้าน โดยช่วยซือ้ ของทีร่ ะลึกทีเ่ จ้าบ้าน
น�ำมาวางจ�ำหน่ายหน้าบ้าน ผมเองก็ได้ตกุ๊ ตาผ้าท�ำมือ 2 ตัว
กลับมาเป็นที่ระลึก
ปิดท้ายโปรแกรมวันสุดท้ายที่ตุรกีในช่วงบ่าย
ด้วยพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum)
ซึง่ เป็นบริเวณทีม่ โี บสถ์คริสต์ในโพรงถ�ำ้ ให้เยีย่ มชมหลายแห่ง
โดยโบสถ์สว่ นมากจะมีอายุในช่วงคริสตวรรษที่ 10 -12 และ
หลายแห่งมีจิตรกรรมบนผนังถ�้ำที่งดงาม โดยสีสันยังคง
แจ่มชัดอย่างไม่น่าเชื่อ แต่น่าเสียดายที่บางภาพถูกขูดขีด
ท� ำ ลายจนเสี ย หายเพราะความขั ด แย้ ง เรื่ อ งความเชื่ อ
ทางศาสนาในสมัยหลัง
จบจากพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม รถโค้ชก็ไปส่ง
พวกเราชาวคณะที่สนามบินกัปปาโดเกีย เพื่อเดินทางต่อ
ไปยังสนามบินอิสตันบูล แล้วจึงบินกลับกรุงเทพ ฯ ในคืนนัน้
ปิดฉาก 6 วันเต็มในประเทศตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวอันล�้ำค่า และเป็นที่ซึ่งมิตรภาพ
ระหว่างเพื่อนร่วมเดินทางได้เบ่งบานอย่างสวยงาม
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ยังสู้ รอ และหวัง
ณ รัชสมัย!

เสียดาย!.....
ทีผ่ มไม่มโี อกาสได้อญ
ั เชิญพระปฐมบรมราชโองการ
ใน “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” พระผูท้ รงราชย์
มานับแต่ 13 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น... มาลงในคอลัมน์นี้
ด้วยเหตุเพราะ ผมต้องส่งต้นฉบับ “ย�ำสามกรอบ”
เดือนพฤษภาคม ตั้งแต่ กลางเดือนเมษายน โน่นแล้ว!
แม้จะรูค้ รับว่า เมือ่ ถึงวันพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
4 - 5 - 6 พฤษภาคม 2562 และพระราชทานพระปฐม
บรมราชโองการแล้ว ก็คงเป็นที่รับทราบทั่วกัน โดยเฉพาะ
สื่อสาธารณะทั่วไป...
แต่ผมคิดว่า ประโยคซึ่งเป็นพระบรมราชโองการ
ครั้งแรกนั้นส�ำคัญยิ่ง เพราะพระมหากษัตริย์ ต้องทรงคิด
ด้วยพระองค์เอง... เพราะเป็นการส�ำแดงอัตลักษณ์แห่งความ
เป็นรัชกาลที่ 10 ในราชวงศ์จักรี... เพราะเป็นสัจจาธิษฐาน
Avowal เป็นวิถีกษัตริย์จ�ำเพาะด้วยพระองค์เอง ณ รัชกาล
ปัจจุบันโดยแท้!

ด้วยความส�ำคัญเช่นนี้ ผมจึงเห็นว่า “พระปฐม
บรมราชโองการ” ทุกคราของพระมหากษัตริยเ์ มือ่ มีพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก Coronation นัน้ เป็นสัจจาธิษฐาน Avowal
มิได้หมายถึงสุนทรพจน์ Speech ในงานพิธตี า่ ง ๆ โดยทัว่ ไป

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
’พฤษภ! เขียนที่ คลองช้างกลาง เชิงเขาหลวง นครศรีฯ.
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สภาพจริงของกาลเวลาตามสุริยคติ - จันทรคติ
พฤษภาคม นั้น ราศี “พฤษภ” เป็นช่วงกลาง ๆ ปี ระหว่าง
เดือน 5 - เดือน 6 ซึ่งจะมีปรากฏการณ์มงคล ต่อชีวิต
ต่อสังคม และจากธรรมชาติ หลายประการ
ผมรู้สึกว่า เดือนนี้เป็นเดือนมงคล ที่เหมือนกับว่า
กิจกรรม กับ เวลา ถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสม
ใน 31 วัน ซึง่ มีเวลา 744 ชัว่ โมงของเดือนนี้ ผมมองเห็น
ภาวะของพลังอันดีงาม ของการเริ่มต้น เป็นการประสาน
ร่วมใจกัน พัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้า..... เป็นภาวะ
ของการเคลื่อนเปลี่ยน ทั้งคน ทั้งบทบาทหน้าที่ ทั้งฤดูกาล
ที่เป็นไปโดยธรรมชาติ
ลองสังเกตดูเถอะครับ.....
วั น ที่ ห นึ่ ง ไทยเราและทั่ ว โลก ก�ำหนดให้ เ ป็ น
วันแรงงานแห่งชาติ หรือ วันกรรมกรสากล May Day
เราเริ่มมองเห็นแรงงานที่สร้างสรรค์โลกแล้วสินะครับ
ฉะนั้น หากเราเข้าใจพลังงานฐานรากของสังคม
เรายอมให้เกียรติต่อผู้ใช้แรงงานกรรมกร
ถัดมาสัปดาห์ทสี่ อง ก็จะเป็นช่วงของพลังงานชาวนา
ผู้สร้างพืชผลธัญญาหารเลี้ยงโลก ที่ไทยเราขนานนามให้
พี่น้องชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ..... และหากเรา
ไม่เพลินกับสงกรานต์ที่เพิ่งผ่าน เราจะเริ่มเห็นธรรมชาติ
เคลือ่ นเปลีย่ น วสันตฤดูเริม่ มาเยือน เป็นการส่งสัญญาณแห่ง
การหว่าน ไถ เพาะปลูก ซึง่ ปีนไี้ ทยเราก�ำหนดเอา 9 พฤษภาคม
เป็นวันพืชมงคล อันเป็นการเชือ่ มต่อกันระหว่างกษัตรากับ
ประชาชน..... ในสังคมสยาม รอยสัมพันธ์เช่นนีน้ แี่ หละครับ
ที่นานาอารยประเทศยังมองไม่เห็นถึงความผูกพันระหว่าง
สถาบันราชวงศ์จักรีกับพสกนิกร
และต่อไปอีกไม่นาน ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 6 ทีน่ า่ อัศจรรย์
ยิ่งทางพุทธศาสน์ก็มาถึง คือ วิสาขบูชา โดยหมายเอาวัน
เวลา การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน อันเป็น
วันเดียวกัน แต่ตา่ งปีกนั ซึง่ พุทธศาสนิกทัว่ โลกจะได้คารวะ
บูชาร่วมกัน.....

เอาเถอะครับ... แม้ว่า “อริยสัจจ์” จะได้ถูกค้นพบ
มาแล้วสองพันกว่าปีโดย “พุทธะ” แต่ดูเหมือนมนุษย์จะ
ค่อยเลือนและห่างทางแห่งการดับทุกข์ออกไปทุกที ความประมาท
ความโลภ ครอบง�ำโลกมากขึ้น ความตายที่มิได้เป็นไปตาม
ธรรมชาติมีมากขึ้นแทบทุกหย่อมบ้านย่านเมือง
แต่ผมก็ถือว่า วันนี้ ช่วงเดือนนี้ ยังมีวิสาขมงคล
ให้ร�ำลึกถึง แม้ว่าเราจะติดอยู่กับพิธีกรรม หลงอยู่กับ
กระพี้พุทธ โดยไม่ค่อยเข้าถึงแก่นธรรม... ก็ยังดี ที่ยังมี
“สงฆ์” ดี ๆ ให้กราบไหว้... แม้จะต้องตรวจเช็คก่อนก็ตาม
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สัญลักษณ์การเริม่ ต้นวงจรชีวติ - กิจกรรม ดูเหมือน
จะมาปรากฏที่เดือน “พฤษภ” นี่แหละครับ... ลองย้อนกลับ
ไปอ่านดูที่ผมเขียนไว้อีกทีสิครับ.....
เพราะนอกจากกิจกรรมแล้ว กาล ต้องสอดคล้อง
กับ กลไก และ กระบวนการทางธรรมชาติด้วย!
“เปิดเทอม” เป็นกิจกรรมทางการศึกษาของไทย
ก็ในช่วงเดือนนีแ้ หละ... ในความรูส้ กึ ผมนัน้ เดือน 4 เดือน 5
และเดือน 6 เป็นช่วงเวลาคร่อมกันอยู่ และมีกิจกรรมสนุก
สดใสร่าเริงมากมาย “ปิดเทอม” เวลาแห่งอิสระเสรี ก็อยู่
ในช่วงนี้เช่นกัน
และ... เคยรู ้ สึ ก มั้ ย ครั บ ว่ า อารมณ์ ข อง
ปิดเทอม - เปิดเทอมนั้น ต่างกัน
เมื่อปิดเทอมสนุกหน�ำใจกันไปแล้ว ก็เริ่มคิดถึง
เพือ่ นอีกหลายคน และคุณครูอกี หลายท่าน ทีห่ า่ งไปร่วมเดือน...
ห้องเรียนใหม่ ชุดใหม่ เพือ่ นใหม่ ครูคนใหม่ ดูจะเป็นสิง่ เร้าใจใหม่
ที่ก�ำลังมาพร้อมกับการเปิดเทอม
ผมจ�ำได้ว่า... อัตราความตื่นเต้นค่อยเพิ่มขึ้น
เมือ่ ใกล้เปิดเทอม เหมือน “โคถึก” ซึง่ ทางภาคใต้แถวบ้านผม
เขาจะเรียกว่า “วัวชน”
อาการโคถึก จะคึกเสมอเมื่อใกล้เวลาจะเปิดบ่อน
เวทีการต่อสู้ก�ำลังจะเริ่มโรมรัน
... เพราะเมื่อ “ย่างเข้าเดือน 6 ฝนก็ตกพร�ำ ๆ
กบมันก็ร้องงึมง�ำ ระงมไปทั่วท้องนา”...
แต่... ปีนี้ ดูเหมือนจะพรมหนักไปหน่อย แถมเกรีย้ วกราด...
แล้วยังตามมาด้วยระเบิด และห่ากระสุน ในสีจ่ งั หวัดชายแดน
เลือด ณ ภาคใต้ คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา
ทัง้ ทีเ่ ดือนนีจ้ ะเริม่ ต้นการเกษตร... เข้าฤดูกาลหว่านไถ
เตรียมไร่ เตรียมนา เตรียมกล้า เตรียมพันธุ์.....
พระราชพิธีพืชมงคล - แรกนาขวัญ วันเกษตรกร...
ก็เพิง่ ผ่านไป ซึง่ ในชีวติ จริงนัน้ ... นีค่ อื การต่อสูเ้ พือ่ ชีวติ ทีเ่ ทีย่ งธรรม
กับธรรมชาติ
แต่พวกก่อการร้าย ณ ฤดูกาลนี้ ผมไม่รู้ว่าเขาสู้กับ
ใคร?... และเพื่ออะไร?
“วัวชน” (Bull Smash) ก็เป็นอีกวิถีของ ชุมชน คน
และสัตว์
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วั ว ชน เขาก� ำ เนิ ด มาด้ ว ยอั ต ลั ก ษณ์ จ� ำ เพาะ
จากสรีระ กระดูก กล้ามเนือ้ พลัง และปฏิภาณ พร้อมสัญชาตญาณ
แห่งการต่อสู้
เขาจึง มิใช่วัวงานเพื่อการเกษตร... มิใช่ “วัวไถ”
เพียงใช้แรงในแปลงนา!
สังคมไทยภาคใต้ ได้สะท้อน “คติชน” บางประการ
ผ่าน “วัวชน” ผ่านหนังตะลุง และผ่านการเมือง!
ทุกพฤติกรรมของคนใต้ดงั กล่าว มีบทเรียน ข้อสรุป
และค� ำ ตอบที่ ชั ด เจน กระทั่ ง ตกผลึ ก เป็ น วั ฒ นธรรม
ไปแล้วครับ!

แต่… เอ๊ะ! หรือว่า อาจจะมีบางเรื่องบางประเด็น
สะท้อนผ่านเสียงระเบิด ห่ากระสุน... แลกกับ เลือดเนือ้ น�ำ้ ตา
และความตาย!
หรือ… จากผลการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม 2562
อาจเป็นค�ำอธิบาย ทีร่ ะบายอารมณ์ “คนใต้” ได้ระดับหนึง่ ???
และไม่ว่าเดือนนี้จะเริ่มต้นเช่นไร เราท่านทั้งหลาย
จงมีจิตเป็นกุศลพร้อมเต็มที่กันเถิด
เพราะ “พสกนิกรสยาม” ยังรอ และมีความหวัง
ณ รัชสมัยปัจจุบันเสมอ.!
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HOTLINE – สายตรง

รอยต่อของ “การเปลี่ยนแปร”… จะอยู่ระหว่าง... การเกิด และ ความดับ... ของ
ทุกสรรพสิ่งตลอดเวลา.!
    
พึงด�ำเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาทเถิด !
พระพุทธเจ้า : ตรัสรู้
ฅุรุชน : สดับ/บันทึก
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

โครงการศูนย์เรียนรู้รอบรั้วมะนังกาหยี
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี หมู่ที่ 1  ถนนระแงะมรรคา
ตำ�บลมะนังตายอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ประสบการณ์ที่สำ�คัญ
โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อยู่ในชุมชนมะนังตายอ อ�ำเภอเมือง สภาพโดยรวมเป็นชุมชนชนบท
แต่ติดกับชุมชนเมือง ท�ำให้สภาพสังคมของนักเรียนยึดติดกับความสบาย นักเรียนติดกับความสะดวกสบาย
อยากได้อะไรก็ซื้อ ไม่เห็นคุณค่าของเงินหรือสิ่งที่ได้มาและไม่สนใจกับวิถีชีวิตเดิม ๆ ของชุมชน ทางโรงเรียน
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ได้มาพบปะพูดคุย ประชุมเสดงความคิดเห็นและมีบทสรุปร่วมกัน
โดยทางชุมชนจะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในด้านวิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้านและองค์ความรูท้ อ้ งถิน่
โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมจึงเป็นที่มาของโครงการศูนย์เรียนรู้รอบรั้วมะนังกาหยี

พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนจัดการประชุมตัวแทนครูและบุคลากร ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา เพื่อหาแนวทาง
การออกแบบและพัฒนาร่วมกันตามความต้องการของชุมชน เมือ่ ได้ขอ้ สรุปขัน้ ต้นโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี จัด
ประชุมบุคลากรของโรงเรียน เพื่อระดมความคิดออกแบบนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของชุมชน
โดยน�ำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรม และได้แต่งตั้งค�ำสั่งคณะด�ำเนินงานโครงการ
ศูนย์เรียนรู้รอบรั้วมะนังกาหยี เพื่อเข้าสู้ขั้นตอนของการด�ำเนินโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้ขึ้นตามศักยภาพ
ของโรงเรียน ทั้งหมด 12 ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย
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1. การจัดการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้และบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงของวิถีชุมชนสู่ตลาดนัด
OCOP โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)
2. กิจกรรมลดเวลาเรียน / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 1) ศูนย์เรียนรูต้ ลาดนัด OCOP โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 2) ศูนย์เรียนรูส้ หกรณ์โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 3) ศูนย์เรียนรู้ธนาคารโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 4) ศูนย์เรียนรู้แปลงเกษตรรั้วกินได้โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 5) ศูนย์เรียนรู้อาหารและขนมหวานโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 6) ศูนย์เรียนรู้สวนปาล์มโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 7) ศูนย์เรียนรู้สวนผลไม้ท้องถิ่นโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 8) ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลาโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
		 9) ศูนย์เรียนรู้เล่นตามรอยพระยุคลบาทโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี
10) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านมะนังตายอ
11) ศูนย์เรียนรู้ศิลปะหัตกรรมชุมชนมะนังตายอ
12) ศูนย์เรียนรู้ด้านศาสนาชุมชนมะนังตายอ
3. ขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนา
			 โรงเรียนจัดประชุมคณะท�ำงานประจ�ำศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน โดยให้สรุปผลปฏิบัติงานส่งทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อจะหาข้อบกพร่องในการท�ำงานและ
มีการจัดการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนการดำ�เนินงานพัฒนา
การน�ำนวัตกรรมไปใช้ปฏิบัติกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทั้งระบบ น�ำเสนอด้วยภาพต่อไปนี้

90 วิทยาจารย์

วิทยาจารย์ 91

92 วิทยาจารย์

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
โครงการศูนย์เรียนรูร้ อบรัว้ มะนังกาหยี ส่งผลให้นกั เรียน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมะนังตายอ
หน่วยงานรัฐและเอกชน โดยรอบโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี ได้มคี วามร่วมมือร่วมใจเป็นหนึง่ ส่งผลให้ นักเรียน
ครูบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนบ้านมะนังกาหยีได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก พร้อมทั้งได้รับ
เกียรติบัตร โล่รางวัลดังกล่าวเป็นต้น
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เป็นตัวแทน สพป.นธ. 1 เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรม นักเรียน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 12 รายการ
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังกาหยีเป็นตัวแทน สพป.นธ. 1 ด.ญ.ซอบารียะ ยาเด็ง เข้าร่วมแข่งขัน
นักเรียนคุณธรรมระดับภาคใต้ ปี พ.ศ. 2559
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังกาหยี เป็นตัวแทน สพป.นธ. 1 เข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดระนอง จ�ำนวน 15 รายการ และได้เป็นตัวแทน สพป.นธ. 1 ไปแข่งขัน
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 66 ปี พ.ศ. 2559 กทม. จ�ำนวน 1 รายการ
4. ด.ญ.อัฟซา มะแซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนโรงเรียนบ้านมะนังกาหยีเป็นตัวแทน สพป.นธ.
1 ด.ญ.ซอบารียะ ยาเด็ง เข้าร่วม แข่งขันนักเรียนแกนน าเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผลงานเป็นเลิศระดับภาคใต้
และประเทศ ปี พ.ศ. 2559
5. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผูบ้ ริหาร) นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย ปี พ.ศ. 2558 จาก สลช.
6. ผู้บริหารคุรุสดุดี นายผดุงศักดิ์ ศูนย์คล้าย ปี พ.ศ. 2559 จาก คุรุสภา
7. ครูดีในดวงใจ นางเพ็ญสิริ นงรัตน์ ปี พ.ศ. 2558 จาก สพฐ.
8. ครูดีในดวงใจ และ ครูดีมีทุกวัน นายสิทธิศักดิ์ ขวัญดี ปี พ.ศ. 2559 จาก สพฐ.
9. ครูดีในดวงใจ นายทวีศักดิ์ รักราวี ปี พ.ศ. 2560 จาก สพฐ.
9. ครูดีมีทุกวัน นางเพ็ญสิริ นงรัตน์ ปี พ.ศ. 2558 จาก สกสค.
10. ครอบครัวครูดี นายนิพล รัตนพันธ์ ปี พ.ศ. 2558 จาก สกสค.
11. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผู้สอน ) นายทวีศักดิ์ รักราวี ปีพ.ศ. 2558 จาก สลช.
12. ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือดีเด่น (ประเภทผูส้ อน ) นางสาวนิตยา อาหมาด ปีพ.ศ. 2559 จาก สลช. 14
12. Lab Schools Festival:Towards World-Class Education ระดับดีเยี่ยมนายสิทธิศักดิ์ ขวัญดี ปี
พ.ศ.2559 จาก สพฐ.
13. C - Licence นายซิฟลี ดิทามาท จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์
14. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาต�ำแหน่งเป็น ครูช�ำนาญการพิเศษ จ�ำนวน 6 คน
15. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับโล่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี พ.ศ.2557
จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี
16. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับเกียรติบตั รสถานศึกษาพอเพียง ปีพ.ศ. 2557 จากมูลนิธยิ วุ สถิรคุณ
16. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับโล่เป็นโรงเรียนภูมทิ ศั น์ดเี ด่น ปี 2557 - 2558 จาก สพป.นธ.เขต 1
17. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับโล่เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2558 จากส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
18. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลงานเป็นเลิศ ระดับภาคใต้ ปี
2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
19. โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ที่มีผลงานเป็นเลิศ ระดับประเทศ ปี
2559 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
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พัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
ในแหล่งเรียนรู้พื้นที่อำ�เภอเนินมะปราง
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  455  หมู่ 4 ตำ�บลวังโพรง อำ�เภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก 65190

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนในพื้นที่ขยายโอกาสทางการศึกษาส�ำหรับ
เยาวชนเพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม หน้าที่หลักของโรงเรียนนอกจากงานด้านการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาแล้วยังควรบริการทางวิชาการและท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ อีกด้วยและโดยทีโ่ รงเรียน
วังโพรงพิทยาคมมีพื้นที่ตั้งอยู่ในต�ำบลวังโพรง อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่ง
ธรรมชาติทสี่ วยงามโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ป่าไม้ น�ำ้ ตก ถ�ำ้ สัตว์ปา่ ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีง่ ดงาม
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคมจึงตระหนักดีถึงหน้าที่ในการให้บริการด้านวิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนของเนินมะปรางได้ด�ำรงอยู่สืบไปด้วย คณะครูที่เป็นคนในพื้นที่เนินมะปราง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาและการเรียนการสอน จึงสนใจในการส�ำรวจวิจยั แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในอ�ำเภอเนินมะปราง
ซึง่ มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากกว่ามีอยูท่ ใี่ ดบ้าง เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและแสดงถึงความรอบรูข้ องคนเนินมะปราง
มีการน�ำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเนินมะปรางไปใช้กับหลักสูตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดกับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในอ�ำเภอเนินมะปรางโดยมุง่ เน้นให้ชมุ ชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
เกิดแนวทางการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนในชุมชนมีการจัดการโดยชุมชนมีการอนุรกั ษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมทั้งคาดหวังที่จะพัฒนาพื้นที่เนินมะปราง
แห่งนี้ให้คงเป็นสภาพธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ดีงามตามธรรมชาติสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของ
จังหวัดพิษณุโลกได้
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พลิกผันมาสรรค์สร้าง
ด้วยความคิดทีว่ า่ เมือ่ นักเรียนโตขึน้ จ�ำเป็นต้องใช้ทกั ษะหลายประการในการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
รวมทัง้ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ไม่วา่ จะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การที่
โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชา จะท�ำให้การเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็ก
มองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสูตรที่เน้นการสอน
แบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็น
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของเนือ้ หาวิชาต่าง ๆ ทัง้ ยังกระตุน้ ให้นกั เรียนใฝ่เรียนรู้ เนือ่ งจากนักเรียนสามารถน�ำเนือ้ หา
และทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยลดความซ�้ำซ้อนของ
เนือ้ หาวิชา ลดจ�ำนวนเวลาเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผูส้ อน รวมทัง้ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มโี อกาสใช้ความคิด
ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการ
และเนือ้ หาสาระไปพร้อมกันจึงเป็นทีม่ าของความพยายามในการจัดหาแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เพือ่ ใช้ในการจัด
กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยมีแนวคิดในการด�ำเนินการดังนี้

องค์ความรู้เกี่ยวกันแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในอ�ำเภอเนินมะปราง
- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
- การสัมภาษณ์ปราชญ์ - ชาวบ้าน
- การส�ำรวจแหล่งเรียนรู้
- การสืบค้นจากฐานข้อมูลจังหวัด

พัฒนากิจกรรม
ค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
ในแหล่งเรียนรู้พื้นที่
อ�ำเภอเนินมะปราง

องค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
- หลักสูตรแบบยึดมาตรฐานการเรียนรู้
- รูปแบบหลักสูตรในลักษณะสาระ
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้		
วิทยาศาสตร์
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ขั้นตอนการดำ�เนินงานพัฒนา
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในอ�ำเภอเนินมะปราง
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในอ�ำเภอเนินมะปรางที่สอดคล้องกับสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอเนินมะปรางให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์
1) สร้างกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ได้ทั้งหมด 8 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจ�ำแนกชั้นหินกับซากดึกด�ำบรรพ์ (ความรู้เบื้องต้นด้านธรณีวิทยา)
			 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ (ความรู้ด้านชีววิทยา) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมน�้ำเพื่อชีวิต (ความรู้ด้านชีววิทยา) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมดาวน�ำทาง (ความรู้ด้านดาราศาสตร์) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมดูนกในท้องถิ่น (ความรู้ด้านชีววิทยา) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเกษตรธรรมชาติแบบพอเพียง (ความรูด้ า้ นชีววิทยา) ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมรักษาตนด้วยสวนครัว (ความรู้ด้านชีววิทยา) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
2) น�ำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
3) น�ำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจ
ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้ำผาท่าพล เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.
(วังแดง) เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล. 6 (บ้านมุง) ฯลฯ ทราบ ก่อนด�ำเนินกิจกรรมและน�ำไป
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อน
ในการศึกษาความสามารถในการน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้ของนักเรียนทีไ่ ด้ผา่ นการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นนั้ พิจารณาได้โดยผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบวัดความรูแ้ ละความสามารถ
ในการน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้เพือ่ พิจารณาพัฒนาการจากคะแนนของนักเรียนซึง่ คะแนนปรากฏผล
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t – test )
ของคะแนนการ ทดสอบวัดความสามารถในการนำ�ความรูท
้ างวิทยาศาสตร์
ไปใช้ของนักเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

พัฒนาการด้านความสามารถ
ในการนำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้

ผลการทดสอบ
ก่อนเรียน

หลังเรียน

t – test

ค่าเฉลี่ย

14.98

31.85

29.45**

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.80

3.73

จำ�นวนตัวอย่าง

53

53

**นัยส�ำคัญที่ระดับ.01

จากตารางแสดงให้เห็นว่านักเรียนทีผ่ า่ นการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์มคี า่ เฉลีย่ ของคะแนน
จากการทดสอบวัดความรู้และความสามารถในการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้หลังเรียนเท่ากับ 31.85
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.98 และเมื่อน�ำมาทดสอบค่าทีจะเห็นว่านักเรียน
มีพฒ
ั นาการด้านความสามารถในการน�ำความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปใช้สงู ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01
ผลงานที่เป็นชิ้นงานนวัตกรรม
1. หลักสูตรท้องถิ่น รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง เรียนรู้ของดีเนินมะปราง
2. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในพื้นที่อ�ำเภอเนินมะปรางเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์
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แบบอย่างที่ภาคภูมิ
จากการศึกษาพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในแหล่งเรียนรูพ้ น้ื ทีอ่ ำ� เภอเนินมะปราง
ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถสรุปผลการด�ำเนินการได้ดังนี้
1. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในอ�ำเภอเนินมะปรางประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของอ�ำเภอ
เนินมะปรางด้านสภาพภูมศิ าสตร์และประวัตศิ าสตร์แหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติและสังคมผลกระทบจากกระแส
การพัฒนาที่มีตอ่ อ�ำเภอเนินมะปรางภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมด้านการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมด้านหัตถกรรมด้านวิสาหกิจชุมชนการด�ำเนินชีวติ ในสังคมภาษาศิลปกรรมและประเพณีบคุ คลส�ำคัญ
และศาสนาในอ�ำเภอเนินมะปราง
2. การจัดกลุม่ แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาในอ�ำเภอเนินมะปรางทัง้ 8 เรือ่ งมีความสอดคล้องกับสาระ
และมาตรฐานการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คือ สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการด�ำรงชีวติ
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
ประสบการณ์จากการพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในพืน้ ทีอ่ �ำเภอเนินมะปราง
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
1. ผู้สอนมีความเชื่อมั่นและเข้าใจตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. ผู้สอนได้วางแผน ได้คิดกระบวนการเรียนรู้และมีการประเมินผลร่วมกัน
3. ต้องยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางให้ผเู้ รียนสามารถค้นหาค�ำตอบได้ดว้ ยตนเองและได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง
4. เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการน�ำวิชาต่าง ๆ เชื่อมโยงกันมากกว่าที่จะเกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง
เท่านั้น
5. มีการน�ำข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
องค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการในพื้นที่อ�ำเภอ
เนินมะปรางเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
1. ผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจของตนเอง
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย กว้างขวางตามความพร้อมของผู้เรียน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท�ำ ได้แก้ปัญหา ได้ค้นพบค�ำตอบด้วยตนเอง และผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเองโดยมีผู้สอนเป็นเพียงให้ค�ำแนะน�ำให้ค�ำปรึกษา
4. มีการเชื่อมโยงเนื้อหาในวิชาเดียวกัน หรือต่างวิชา
5. มีการยืดหยุ่นเวลาเรียนได้ตามสถานการณ์
6. มีการเชื่อมโยงสาระส�ำคัญหรือความคิดรวบยอดต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
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Knowledge All Around
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

ชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรูท
้ างวิชาชีพ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปัจจุบน
ั
มีลักษณะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันทางวิชาการของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
เป้าหมายเพือ
่ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปลีย
่ นเรียนรูซ
้ ง
ึ่ กันและกัน ร่วมมือกัน
ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันน�ำให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นมา

แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้ริเริ่มขึ้น โดย ริชาร์ด ดูฟอร์ (Richard DueFour) นักวิจัยทางการศึกษา
ชาวอเมริกัน ซึ่งได้น�ำเสนอแนวคิดของเขาไว้อย่างเป็นทางการในหนังสือ Professional Learning Communities at Work:
Best Practices for Enhancing Student Achievement เมือ่ คริสต์ศกั ราช 1997 โดยได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็นการรวมกลุม่ กัน
ของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ การถอดบทเรียน และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างต่อเนือ่ ง ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมที่พัฒนามาจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) และชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ตามล�ำดับ
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แนวคิดหลักของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community: PLC) เป็นการ
ผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Learning Community) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคล ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ และคุณภาพของผูเ้ รียนร่วมกันผ่านกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มมือร่วมใจ
(Collaborative Learning) การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ (Field) และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (Sharing Learning) อย่างต่อเนือ่ ง จุดเน้นของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพครู
คือ การเรียนรู้ร่วมกันที่เป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนวิธีสอน (Focus on Learning Rather than on
Teaching) การท�ำงานร่วมกัน (Work Collaborative) และความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self Accountable) องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูแต่ละคนจะได้รับ
การน�ำมาจัดการเรียนรู้ในเนื้อหา และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้สามารถจัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่
1) การแลกเปลี่ยนคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision)
2) วัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Culture)
3) การปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Improve Student Learning)
4) การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภาวะผู้น�ำ (Supportive and Shared Leadership)
5) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติส่วนบุคคล (Shared Personal Practice)

ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนคุณค่าและวิสัยทัศน์ (Shared Values and Vision) หมายถึง การแลกเปลี่ยน
แบ่งปัน และก�ำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนการมีพันธะสัญญาร่วมกันระหว่างครู
และผู้บริหารในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
2. วัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจ (Collaborative Culture) หมายถึง พันธะสัญญาเกี่ยวกับ
ความร่วมมือร่วมใจของครูทกุ คน รวมทัง้ ผูบ้ ริหารในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
โดยมีเป้าหมายเดียวกันมีความรับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. การปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Improve Student Learning) หมายถึง การให้ความส�ำคัญ
แก่ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Learning Outcomes) โดยการประเมินผลการเรียนรูแ้ ละน�ำข้อมูลสารสนเทศ
จากการประเมินมาใช้ในการวางแผน และด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งซึง่ ครูและผูบ้ ริหาร
ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
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4. การสนับสนุนและแลกเปลีย่ นภาวะผูน้ ำ� (Supportive
and Shared Leadership) หมายถึง การสนับสนุน การด�ำเนินการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพรวมทัง้ การให้ครูทกุ คนเป็นผูน้ ำ�
ในการตัดสินใจ บนพืน้ ฐานความเท่าเทียมกันและข้อมูลสารสนเทศ
บทบาทภาวะผูน้ ำ� มีจดุ เน้นทีก่ ารกระตุน้ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ร่วมกันให้มากที่สุด เพื่อให้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้น
บรรลุเป้าหมาย คือคุณภาพของผู้เรียน
5. การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ปฏิบตั สิ ว่ นบุคคล (Shared
Personal Practice) หมายถึง การน�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั
จากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จากการประเมินตนเอง
การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของเพือ่ นครูและผลการประเมิน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพือ่ นครูในชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ ซึง่ การแบ่งปันประสบการณ์
การปฏิบัติส่วนบุคคลนี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
ความเป็นมืออาชีพ (Professional) ของครูอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
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องค์ประกอบของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพทั้ง 5 ประการดังกล่าวนั้น
มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน เกิดเป็น
พลังในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ทั้งคุณภาพของผู้สอน และคุณภาพของ
ผู้เรียน ท�ำให้ครูเกิดพัฒนาการด้านความรู้
และความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ
(Collaborative Learning) การเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ (Field)
และและแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ (Charing
Learning) อย่างต่อเนือ่ ง การทีผ่ สู้ อนมีความรู้
และความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สู ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
ทัง้ ด้านความรูแ้ ละทักษะต่าง ๆ ดังแผนภาพดังนี้

วัฒนธรรม
ความร่วมมือร่วมใจ
การแลกเปลี่ยนคุณค่า
และวิสัยทัศน์

ชุมชมแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
การปฏิบัติส่วนบุคคล

การปรับปรุงผลการเรียน
ของผู้เรียน

การสนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนภาวะผู้น�ำ

คุณภาพของผู้สอน

คุณภาพของผู้เรียน

แผนภาพ 1 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู
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เล่าเรื่องด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

กิจกรรมของส�ำนักเลขาธิการคุรุสภา
ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2562
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

คุรุสภาปรับรูปแบบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เป็นแบบสองภาษา
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาว่า คุรุสภา
ปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแบบสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) เพื่อให้เป็นสากล
และเป็นการลดภาระค่าใช้จา่ ยจากการแปลภาษาของประชาชน รวมทัง้ ลดขัน้ ตอนและกระบวนการรับรองเอกสาร ซึง่ เป็นการ
สนองนโยบายของรัฐบาล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยราชการไทย
พิจารณาจัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยเริ่ม
ด�ำเนินการออกใบอนุญาตแบบสองภาษา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 ส�ำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในรูปแบบเดิม ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามประเภทที่ได้รับ เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแบบสองภาษา

ทั้ ง นี้ สามารถตรวจสอบว่ า เป็ น
ใบอนุญาตทีอ่ อกโดยคุรสุ ภา ได้ทางเว็บไซต์ครุ สุ ภา
(www.ksp.or.th) เมนูตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
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คุรุสภาสมัครใช้ระบบ KSP School
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คุรุสภาเปิดรับสมัครขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) ประจ�ำปี 2562
แก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
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ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรสุ ภา กล่าวถึงเรือ่ ง คุรสุ ภาเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ เพือ่ ขอรับเงิน
สนับสนุนการด�ำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : e-PLC) ประจ�ำปี 2562 โดยการให้เงินอุดหนุน
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุง่ เน้นไปสูก่ ารน�ำ
ไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่
วิชาชีพทางการศึกษา โดยการสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างประสบการณ์
การบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู สูก่ ารปฏิบตั กิ ารสอนในชัน้ เรียนโดยมีครูประจ�ำการเป็นผูน้ ำ� และก�ำกับดูแลเป็นแบบอย่าง
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกลุ่มผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน ฯ 1) เป็นโครงการที่เสนอโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา 2) มีเอกสาร
แสดงแนวคิด/รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) มีสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม
ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ 4) มีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและรายชื่อผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียมการ สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
จะต้องร่วมมือกับส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ในการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน์
ที่ Application : trainflix.com ทัง้ ระบบ IOS และระบบ Android 2) ขัน้ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพ สถาบัน
อุดมศึกษาจะต้องก�ำหนดให้นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามที่ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก�ำหนด 3) ขั้นปฏิบัติการตามกระบวนการ e – PLC สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง จัดให้
นิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยแต่ละทีม PLC จะต้องด�ำเนินการกระบวนการ
ตามวงรอบ e–PLC ให้ได้อย่างน้อย 3 วงรอบ ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ และ 4) ขั้นติดตามและประเมินผล สถาบันอุดมศึกษา
จะต้องจัดให้มกี ารประเมินผลและรวบรวมสรุปผลการด�ำเนินการเพือ่ น�ำเสนอต่อส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ตามทีจ่ ะก�ำหนด
รูปแบบร่วมกัน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ ต้องไม่ค้างการส่งรายงานผลการด�ำเนินงาน “ส่งเสริมกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561” และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ ฯ โดยส�ำนักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภาแต่งตัง้ คณะท�ำงานขึน้ มาคณะหนึง่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนด ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ ฯ ให้ความเห็นชอบ ผลการพิจารณาของคณะท�ำงานให้ถือเป็นที่สุด
สามารถส่งแบบขอรับเงินอุดหนุน ฯ ได้ที่ http://bit.ly/ksp-e-PLC2562 หรือทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
โดยบันทึกเป็นไฟล์ .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอโครงการ
ยืน่ ขอรับเงินอุดหนุน ฯ ได้ตงั้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2562 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผล
สถาบันที่ได้รับเงินอุดหนุน ฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส�ำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร 0 2280 2735
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