บทบรรณาธิการ
“ปาเจราจริยาโหนติ คุณตุ ตรานุสาสกา” เป็นประโยคทีด่ งั ก้องกังวาน
ทุกครัง้ เมือ่ เราอยูใ่ นพิธไี หว้ครู ซึง่ ถือเป็นพิธศี กั ดิส์ ทิ ธิท์ มี่ มี าแต่โบราณ เป็นพิธกี รรม
ที่แสดงถึงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ของตน โดยพิธีไหว้ครูมักจะจัดขึ้น
ในเดือนมิถุนายนของทุกปี ประโยคที่ใช้ในพิธีไหว้ครูข้างต้น มีความหมายว่า
ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง เป็นผู้พร�่ำสอนศิลปวิทยา และ “ปัญญาวุฒิ
กเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง” อันเป็นประโยคที่อยู่ตอนท้ายของบทไหว้ครู
มีหมายความว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมครูบาอาจารย์ผู้ให้โอวาทเหล่านั้น
แสดงให้เห็นถึงความเคารพ “ครู” ซึง่ เป็นผูส้ งั่ สอนศิษย์ หรือ ผูถ้ า่ ยทอดความรูใ้ ห้
แก่ศิษย์ ครูมาจากค�ำว่า ครุ (คะ-รุ) ในภาษาบาลี แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง
ความรับผิดชอบของครูนนั้ นับเป็นภาระหน้าทีท่ หี่ นักและยากล�ำบาก เพราะกว่า
ลูกศิษย์จะเติบโตเป็นผูม้ วี ชิ าความรู้ และเป็นคนดีของสังคมได้นนั้ ผูเ้ ป็นครูจะต้อง
ทุม่ เทแรงกายและแรงใจไม่นอ้ ยไปกว่าพ่อแม่ผปู้ กครองเลย ในพิธไี หว้ครู ศิษย์ในฐานะ
ผูส้ บื ทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัว รับการถ่ายทอดวิชาความรู้
ด้วยความวิรยิ ะอุตสาหะ เพือ่ ให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามทีต่ งั้ ใจเอาไว้
วันที่ 26 มิถนุ ายน ของทุกปี ได้รบั ประกาศให้ เป็นวันสุนทรภู่ เพือ่ ร�ำลึกถึง
กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นบุคคลส�ำคัญของโลกด้านวรรณกรรม
(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)
ตามที่ท่านได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เนื่องในโอกาสครบรอบ
บรรณาธิการ
200 ปีชาตกาล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2529 ผลงานด้านวรรณกรรมของท่าน
เราได้นำ� มาใช้ศกึ ษา เล่าเรียนกันจนถึงทุกวันนี้ ท่านจึงเป็นครูผยู้ งิ่ ใหญ่ดา้ นวรรณกรรม สกูป๊ พิเศษฉบับนี้ จึงขอเชิดชูเกียรติสนุ ทรภู่
โดยได้น�ำเสนอเรื่องราวความสามารถของท่านในฐานะ “ครูกวีสี่แผ่นดิน” มาให้ผู้อ่านได้รับทราบและร่วมร�ำลึกถึงท่าน
ไปพร้อมกันค่ะ
ถึงแม้ในทุกวันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สื่อการเรียนการสอนมีอยู่แพร่หลาย แต่คนไทย
ก็ยังคงให้ความส�ำคัญกับครูด้วยเหตุผลที่ว่า ความรู้ที่มาจากการถ่ายทอดโดยบุคคลเป็นความรู้ที่เป็น ทักษะเฉพาะ
อันเกิดจากการสั่งสมความรู้ ประสบการณ์และการปฏิบัติจนเชี่ยวชาญที่อาจไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือได้
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
3. โทร. / โทรสาร : 0 2282 1308
ผลงานที่ส่งมานั้น ต้องมิได้ลอกเลียน ดัด แปลงงานของผู้อื่น
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำ�หนด
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การพัฒนาระบบวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
ด้วยรูปแบบ NAHAEW MODEL
ของโรงเรียนนาแห้ววิทยา
เด็กไทยพัฒนาเป็นเด็กอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย
ถ้าได้โอกาสเรียนรู้ไว 3 - 6 ขวบ (ตอนที่ 2 )
Grow for Grad ฟิลิปปินส์เสนอร่างกฎหมาย
ปลูกต้นไม้ 10 ต้น ก่อนเรียนจบ
"มองเห็นทิศทางเท้ากล้าก้าวเดิน"

ยุทธศาสตร์ศึกษา
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จงหาโอกาสไป... “ชุบกาย” กันเถิด!
ประโยคสัญลักษณ์ที่ 82 ทางม้าลาย
กรอบความคิดของความรู้ในการสอนเนื้อหา
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

• แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
		 บูรณาการความรู้ สู่วิถีพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
• STEM Education ในชุดอุปกรณ์ชว่ ยผสมเกสรปาล์มน�ำ้ มัน

100 เล่าเรื่องด้วยภาพ

• กิจกรรมของส�ำนักเลขาธิการคุรสุ ภา ประจ�ำเดือนมิถนุ ายน 2562
• คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น
		 (Short Film) ประจ�ำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”

105 ครูรู้กฎหมาย

•
		
•
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

110 กวีสยาม
วารสารวิทยาจารย์

กองบรรณาธิการ/ฝ่ายสมาชิก โทร./โทรสาร 0 2282 1308
ที่อยู่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 10300
e-mail : withayajarn@gmail.com
www.withayajarnksp.com

ที่ปรึกษา :

คณะกรรมการคุรุสภา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์
นายยุทธชัย อุตมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำ� :

ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มผล
รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์
ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
ดร.จักรพรรดิ วะทา
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
บรรณาธิการ : ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
ดร.ราณี จีนสุทธิ์
รองหัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง
ประจำ�กองบรรณาธิการ :
นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์
นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพัฒน์
นายวัชรพล เหมืองจา
นายทรงชัย ชื่นล้วน
ประสานงานฝ่ายผลิต :

นางภัทราวรรณ ประกอบใน
นางจิรภฎา ทองขาว
ศิลปกรรม/รูปเล่ม/จัดพิมพ์ :

บริษัท ออนป้า จำ�กัด
111/1 อาคารนวสร ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพ ฯ 10120
โทร. 0 2689 1056
โทรสาร 0 2689 1081
www.onpa.co.th

สกู๊ปพิเศษ
กองบรรณาธิการ

สุนทรภู่

ครูกวีสี่แผ่นดิน
26 มิถนุ ายน เวียนมาบรรจบอีกครัง้ ในแต่ละปี โรงเรียนทุกแห่งทัว่ ประเทศไทย
จะจัดงาน “วันสุนทรภู”่ เพือ่ ร�ำลึกถึงคุณปู การของพระสุนทรโวหาร (ภู)่ หรือ สุนทรภู่
ยอดกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นครูกวีที่สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นแบบอย่างที่
ทรงคุณค่าด้านวรรณกรรมไทยไว้มากมายให้พวกเราได้ใช้ศกึ ษาเล่าเรียนกัน ด้วยความ
สามารถอันโดดเด่นด้านวรรณกรรม ท�ำให้สุนทรภู่ได้รับการยกย่องให้เป็น “เชกสเปียร์
แห่งประเทศไทย”
วารสารวิทยาจารย์ขอร่วมเชิดชูเกียรติสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน (สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ด้วยการน�ำเสนอ “เกร็ด” ชีวิตของครูกวีเอก
ท่านนี้ และบอกเล่าถึงบางแง่มุมของท่าน ผู้ที่เป็นมากกว่ากวี แต่เป็นนักสู้ชีวิตผู้ใช้ชีวิต
อย่างโลดโผน และเปี่ยมไปด้วยความสามารถอย่างแท้จริง
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ผู้มีไหวพริบอันเป็นเลิศ
ผลงานของสุนทรภู่ มีความโดดเด่นทัง้ ในด้านเนือ้ หา
และกลวิธกี ารประพันธ์ ประกอบด้วยวรรณคดีประเภทนิราศ
นิทาน สุภาษิต บทละคร เสภา บทเห่กล่อม รวมทัง้ หมด 23 เรือ่ ง
สุนทรภูม่ คี วามเป็นเลิศในการแต่งกลอนสุภาพ (กลอนตลาด)
โดยจะขึ้นต้นแบบกลอนเพลงด้วยวรรครับและลงท้ายด้วย
‘เอย’ มีค�ำสัมผัสที่เป็นระบบระเบียบปรากฏอยู่ในทุกวรรค
เป็นเอกลักษณ์ในผลงานของสุนทรภู่ และยังเข้าถึงใจประชาชน
ธรรมดาได้มาก เนือ่ งจากสามารถอ่าน ตีความ และถอดความได้งา่ ย
นอกจากฝีมอื การประพันธ์อนั แพรวพราวแล้ว สุนทรภู่
ยังมีปฏิภาณไหวพริบทีเ่ ป็นเลิศ และใช้ทกั ษะความสามารถ
ของตนเองในการพาตัวเองให้รอดพ้นจากการติดคุกได้ กล่าวคือ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
สุนทรภูต่ อ้ งโทษจ�ำคุกเนือ่ งจากเมาสุราแล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท
ในห้วงเวลาเดียวกับทีท่ า่ นติดคุกนัน้ รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์
เรื่อง ‘สังข์ทอง’ อยู่ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไปถึงท่อนที่ว่า
		

แสนเอยแสนแขนง

น้อยหรือแกล้งตัดพ้อเล่นต่อหน้า
ติเล็กติน้อยคอยนินทา
ค่อนว่าพิไรไค้แคะ
		

พี่ก็ไม่หลีกเลี่ยงเถียงสักสิ่ง

มันก็จริงกระนั้นนั่นแหละ
เจ้าเย้ยเยาะว่าเงาะไม่งามแงะ…

กลอนบทนี้ลงท้ายด้วยสัมผัสสระแอะ ซึ่งเป็นสระ
ทีห่ าค�ำแต่งต่อได้ยาก พระองค์จึงทรงให้อำ� มาตย์ไปบอกให้
สุนทรภูแ่ ต่งต่อให้จบ หากแต่งได้จะพระราชทานอภัยโทษให้
สุนทรภู่จึงแต่งต่อว่า “…แฮะแฮะว่าเล่นหรือว่าจริง…”
รัชกาลที่ 2 ทรงพอพระราชหฤทัย จึงพระราชทานอภัยโทษ
ให้สุนทรภู่ เรียกได้ว่า รอดพ้ น จากการถู ก จองจ�ำ ด้ ว ย
ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบของตนเองโดยแท้
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สุนทรภู่ได้แสดงความรู้
ด้านภูมิศาตร์ของตน

โดยการจ�ำลองแผนที่โลกในขณะนั้น
ให้เป็นโลกในวรรณคดี

โดยสมมติหมู่เกาะต่าง ๆ
รอบทะเลอันดามัน
ลงไปในวรรณคดี
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ผู้มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์
และสังคมโลกตะวันตก
ในวรรณคดีเรือ่ ง “พระอภัยมณี” สุนทรภูไ่ ด้แสดงความรูด้ า้ นภูมศิ าสตร์
ของตนโดยการจ�ำลองแผนที่โลกในขณะนั้นให้เป็นโลกในวรรณคดี โดยสมมติ
หมูเ่ กาะต่าง ๆ รอบทะเลอันดามันลงไปในวรรณคดี เช่น เมืองลังกา คือ เกาะศรีลงั กา
ขณะทีส่ จุ ติ ต์ วงษ์เทศ นักวิชาการอิสระด้านประวัตศิ าสตร์ เชือ่ ว่าเกาะแก้วพิสดาร
คือหมู่เกาะแห่งใดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน ค่อนไปทางเกาะสุมาตรา
สุนทรภู่ยังได้น�ำเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาดัดแปลงและสอดแทรกลงใน
วรรณคดี เช่น ตอนนางละเวงวัณฬาส่งกองทัพ 9 ทัพมาตีเมืองผลึก ก็คล้ายคลึง
กับเหตุการณ์สงคราม 9 ทัพ ในสมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ สุนทรภูย่ งั ได้ประพันธ์
ให้พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณสามารถพูดได้หลายภาษา ขณะที่ตัวละคร
นางละเวงวัณฬาก็ได้รบั แรงบันดาลใจจากพระนางเจ้าวิกตอเรียแห่งอังกฤษอีกด้วย
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ผูเ้ ปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กบ
ั บทบาทผูห
้ ญิงในวรรณคดีไทย
บทบาทของสตรีในวรรณคดีไทยแต่เดิมนัน้ มักจะถูกน�ำเสนอในมิตขิ องการเป็นผูอ้ อ่ นแอ
ใจอ่อน โอนอ่อนผ่อนตามใจตัวเอง หรือ ถูกฝ่ายชายเล้าโลมได้โดยง่าย หรือ เป็นต้นเหตุแห่ง
ความขัดแย้งทีท่ ำ� ให้ตวั ละครเพศชายต้องต่อสูแ้ ย่งชิงหญิงสาว หรือ แย่งชิงบ้านเมืองกัน สุนทรภูเ่ ป็น
กวีคนแรก ๆ ที่พลิกมุมมองเดิม ๆ ของสตรีในวรรณคดีไทยให้กลายเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งกาจ
มีความสามารถ มีสติปัญญาหลักแหลม และสามารถเป็นเจ้าเมืองได้เหมือนตัวละครชาย ดังที่
ปรากฏตัวอย่างในเรือ่ งพระอภัยมณี ตอนทีน่ างสุวรรณมาลีได้รบั บาดเจ็บในสนามรบแต่กย็ งั อดทน
กลับไปท�ำแผลแล้วจะกลับมาต่อสูใ้ หม่ โดยบอกให้สดุ สาครช่วยรับมือไว้กอ่ น เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความกล้าหาญ และภาวะผู้น�ำของตัวละครหญิงได้อย่างชัดเจน
		

ฝ่ายโฉมยงองค์มิ่งมเหสี

ถูกเกาทัณฑ์กลั้นแกล้งแข็งพระทัย

เมื่อไพรีรุมจับรับไม่ไหว
เอาสไบพันทับให้ลับตา

…………………………….……………………………….......................................

		

แม่นี้ถูกลูกธนูอยู่ไม่ได้

สักครู่หนึ่งจึงจะมาไม่ช้านาน

จะไปใส่ยาแก้แผลสมาน
พ่อช่วยต้านตั้งมั่นกันพารา

ที่ยกมาเป็นเพียงบางส่วนของเกร็ดชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันเป็นเลิศ และ
ความคิดที่ถือว่าล�้ำยุคล�้ำสมัยของสุนทรภู่ ซึ่งคู่ควรแก่การได้รับการเคารพยกย่อง ทั้งใน
ความสามารถ และทัศนคติที่มีต่อสังคมโลกอย่างแท้จริง
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สุนทรภู่ ถือว่าเป็นบุคคลส�ำคัญคนหนึ่งของโลก โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในนามของ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศ
เกียรติคุณให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2529 ในวาระที่ครบรอบ 200 ปีเกิด
ของท่าน โดยท่านได้สร้างสรรค์ผลงานไว้จนเป็นทีย่ อมรับมากมาย ความเจ้าบทเจ้ากลอนของ
สุนทรภู่ท�ำให้เราได้เห็นถึงความงดงามของภาษาไทย และได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง
จากบทประพันธ์ของท่าน
คุณงามความดีและคุณประโยชน์ของกวีสแี่ ผ่นดินผูน้ ยี้ งั คงอยูต่ ลอดมา ถือได้วา่
เป็นกวีสามัญชนทีส่ ร้างผลงานอันทรงคุณค่ามากทีส่ ดุ บทกลอนของท่านได้เป็นแบบอย่าง
ที่คนไทยยึดถือมาจนถึงปัจจุบันนี้

ความคิดที่ถือว่าล�้ำยุคล�้ำสมัยของสุนทรภู่

ซึ่งคู่ควรแก่การได้รับการเคารพยกย่อง
ทั้งในความสามารถ และทัศนคติที่มี
ต่อสังคมโลกอย่างแท้จริง

ข้อมูล :
https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_10281
https://www.silpa-mag.com/history/article_9972
https://www.matichon.co.th/columnists/news_186370
https://minimore.com/b/minimore-fun/124
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รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ

เปิดรายชื่อสุดยอดครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 3 ปี 2562
ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์
และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศ
เล็งต่อยอด เชื่อมร้อยการเรียนรู้ครูในอาเซียน - ติมอร์เลสเต

เมือ
่ วันที่ 30 พฤษภาคม ทีห
่ อสมุดคุรส
ุ ภา ณ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ร่วมกับกองทุนเพือ
่ ความเสมอภาคทางการศึกษา ส�ำนักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าวเปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562
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ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวว่า รางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพือ
่ เชิดชูการท�ำงานของครู โดยครูผไู้ ด้รบ
ั พระราชทานรางวัลมาจาก
การคัดเลือกของกระทรวงศึกษาธิการในอาเซียนและติมอร์ - เลสเต ทั้ง 11 ประเทศ โดยมีคุณสมบัติ
เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 คน
ซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู 2 ปีครั้ง โดยของพระราชทานรางวัล ประกอบด้วย เหรียญรางวัล
ประกาศนียบัตร โล่ เข็มเชิดชูเกียรติทองค�ำ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ มีก�ำหนดพิธี
พระราชทานรางวัลในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พร้อมกับประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อเชื่อมร้อย
การเรียนรูก
้ ารท�ำงานของครูในอาเซียนและติมอร์ - เลสเต โดยมีรายชือ
่ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 3 ปี 2562 ดังนี้

เนการาบรูไนดารุสซาลาม
นางฮาจะฮ์ บินติ ฮาจี อัสปาร์
ครู ใ หญ่ โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาลั ม บั ก กานั น จารั ล 49 และรั บ ผิ ด ชอบ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน นิเทศและติดตามการสอนของครูในโรงเรียน
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานของครูบรูไน

ราชอาณาจักรกัมพูชา
นายวิรัก ลอย
ครูสอนเกรด 12 โรงเรียนมัธยมศึกษาฮุนเซน รอเลียพะเอีย ด้วยความเชื่อว่า
การศึกษาท�ำให้นกั เรียนมีชวี ติ ทีด่ จี งึ สร้างบรรยากาศในห้องเรียนเพือ่ กระตุน้ ให้
นักเรียนสนใจด้วยการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อปรับใช้กับแผนการสอน
เลือกเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับนักเรียน
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สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
นายรูดี ฮาร์ยาดี
ครูผู้สอนเทคโนโลยีไร้สายในระดับอาชีวศึกษา State
Vocational Secondary School Cimahi จาร์วาตะวันตก
ผูไ้ ม่หยุดทีจ่ ะเรียนรู้ หาความรูเ้ พิม่ เติมในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเชื่อมโยงกับการสอน พัฒนาหลักสูตร รวมถึงช่วยเพิ่ม
สมรรถนะครูในสาขาอาชีวศึกษา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายไพสะนิด ปันยาสะหวัด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาลาวและวรรณคดี และรองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาสันติภาพ หลวงพระบาง มีผลงานด้านสารคดี
เกีย่ วกับความขาดแคลนของเมืองพูคูน และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ระดับประเทศจ�ำนวนมาก

ประเทศมาเลเซีย
นางเค เอ ราซียะฮ์
ครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาพิเศษ ด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนมัธยมศึกษาปันหยี โกตาบารู รัฐกลันตัน พัฒนาหลักสูตรวิชา
เพื่อเด็กพิเศษตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
เมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 รายชื่อครูผู้รับรางวัล
“Global Teacher Award” คัดเลือกโดย Varkey Foundation ประเทศอังกฤษ
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
นายหม่อง จ๋าย
ครูสอนภาษาอังกฤษและเกษตร โรงเรียนจ่อ เม แคว้นมัณฑะเลย์ ก่อนมาประจ�ำที่
โรงเรียนจ่อ เม เคยท�ำงานที่กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นายสาดัท บี มินันดัง
ครูประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาอมิรัล เมืองโคตาบาโต ผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ในการก่อตัง้ โครงการ FaithMALU (ศรัทธาก่อให้เกิดพลังความร่วมมือ) และสร้าง
ความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของชุมชน

สาธารณรัฐสิงคโปร์
นางแองจิลิน ชาน สิ่วเวิ่น
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนแองโกไชนีส แผนกประถมศึกษาและ
หัวหน้าครูการสอนเด็กพิเศษ จากประสบการณ์การดูแลนักเรียนทีม่ คี วามต้องการ
พิเศษได้ถกู ถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครูพเี่ ลีย้ ง
ในการประเมินและการใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต
นางสาวลูร์เดส รันเจล กอนซัลเวซ
ครูประถมศึกษา โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเมืองมาตาตา ในเมืองเอเมร่า
ผู้ร่วมเขียนและพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และหลักสูตร
การรู้หนังสือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
แบบองค์รวม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
นายเล ทัน เลียม
ครูสอนวิชาฟิสกิ ส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมัธยมชนเผ่าฮิม ลาม จังหวัดเหิว่ ซาง
ด้วยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวกัมพูชาฐานะยากจน ครูเลได้ก่อตั้งชมรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระตุ้นให้ใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน

ประเทศไทย
นายสุเทพ เท่งประกิจ
ครูนักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ โรงเรียนบ้านคลองน�้ำใส จังหวัดยะลา
ท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ครูสุเทพได้ใช้ภาษามลายู
สร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิมและเข้าถึงคนในชุมชน อีกทัง้ จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูท้ ฤษฎีใหม่
และศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียง จนมีลูกศิษย์ประสบความส�ำเร็จจ�ำนวนมาก
นายสุเทพ เท่งประกิจ ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน�้ำใส จังหวัดยะลา ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ประเทศไทย ปี 2562 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งส�ำหรับรางวัลที่ทรงคุณค่าให้แก่ครู เพราะตั้งใจจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็ก
จากประสบการณ์ที่ได้เริ่มสอนรุ่นน้องในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน เมื่อโตขึ้นก็ส่งตัวเองเรียนด้วยการรับจ้างเป็น
ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างไฟ ท�ำให้มีความรู้งานช่าง จึงอยากน�ำความรู้ด้านอาชีพมาสอนให้กับเด็ก รวมถึงการสอนการรู้หนังสือ
ซึง่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนได้แนะน�ำให้ใช้ภาษาไทยย้อนยุคมาใช้เพือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่านออกเขียนได้ รูปแบบการสอนจึงใช้กลุม่ ค�ำ
ที่เกี่ยวกับงานช่าง รวมถึงสอนตีราคาต้นทุนและค่าวัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการท�ำงาน และในช่วงก่อนปิดภาคเรียนก็
ส�ำรวจเด็กใครสนใจท�ำงานด้านใด เพือ่ พาไปสมัครกับผูป้ ระกอบการในช่วงปิดเทอมเพือ่ ฝึกวินยั ความรับผิดชอบ และการได้
ลงมือปฏิบตั จิ ริง การเรียนรูข้ องเด็กในพืน้ ทีต่ นมองว่า การฝึกอาชีพทีแ่ น่นอนให้กบั เด็กบางครัง้ อาจไม่ใช่งานทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ล้ว
แต่การให้ประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อสามารถเอาตัวเองรอดได้ส�ำคัญที่สุด
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ส�ำหรับประเทศไทย มูลนิธริ างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้มก
ี ารมอบรางวัล
แก่ครูทผ
ี่ า่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดทัว
่ ประเทศ ได้แก่ คุณากร
2 รางวัล ครูยิ่งคุณ 17 รางวัล และครูขวัญศิษย์ 136 รางวัล โดยรางวัลคุณากร
คือ ดาบต�ำรวจคณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี
ต�ำบลโมโกร อ�ำเภออุม
้ ผาง จังหวัดตาก ครูหนึง
่ ร่างแต่หลายวิญญาณ เป็นทัง
้ ครู หมอ
ช่าง ภารโรง ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กและชุมชนให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ และ
นางสาวปุณยาพร ผิวข�ำ ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
ต�ำบลหนองสูงใต้ อ�ำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
ดึงความรูท
้ างนาโนเทคโนโลยีกระตุน
้ การเรียนรูจ
้ ากห้องเรียนสูก
่ ารแก้ปญ
ั หาชุมชน

สามารถดูรายละเอียดรายชื่อครูได้ที่ www.PMCA.or.th
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Read Up Zone
ทตายา รัชตาธิวัฒน์

ปฏิรูปการศึกษา ...
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ด้วยเจตนารมณ์มาตรา 54 และมาตรา 258 จ. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้เล็งเห็นว่า “การปฏิรปู การศึกษา” เป็นกลไกส�ำคัญทีจ่ ะช่วยพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ อันเป็นรากฐานส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
ประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบ
การศึกษาส�ำหรับผู้เรียนในทุกบริบท นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยังคงเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้มีทักษะความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ ง สามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่า โดยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง มุง่ การฝึกทักษะการเรียนรูแ้ ละ
ทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
โดยใช้ฐานงานวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้
ด้วยสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปของสังคม ประกอบกับทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่างเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ฉะนั้น การที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวหน้าจึงต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเป็นส�ำคัญ
ด้วยเหตุนี้ การศึกษาจึงมิได้มีเป้าหมายเพื่อการแข่งขันที่จะสร้างผู้เรียนให้เป็นคนเก่งอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีเป้าหมายส�ำคัญ
ทีต่ อ้ งการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีศกั ยภาพทีส่ มบูรณ์ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตามความถนัดและมีความสุข ส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้ รียน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ โดยให้ “การศึกษา” เป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม แนวทางในการผลิตก�ำลังคนของหน่วยงานทางด้านการศึกษา
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้างผู้เรียนที่มีทักษะและความพร้อมที่จะเป็น
ก�ำลังแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ให้สอดคล้องกับค�ำกล่าวที่ว่า “Put the right man, on the right job”
การเลือกคนต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน ดังนัน้ เป้าหมายในการสร้างคนของหน่วยงานทางด้านการศึกษาต้องสร้างก�ำลังคน
ที่มีศักยภาพรอบด้าน มีทักษะความสามารถที่มุ่งสู่เป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1
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ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรปู การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ดังจะเห็นได้จากการแต่งตัง้
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยมี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็น
ประธาน และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อให้มีบทบาทส�ำคัญในการศึกษาและจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ จัดท�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีเป้าหมาย
ที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
มีความรู้ และทักษะในทางปฏิบัติ สร้างโอกาสในการเข้าถึง

ระบบการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ของประเทศ สร้างครูให้มีสมรรถนะและจิตวิญญาณของ
ความเป็นครู ปรับหลักสูตรการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และยืดหยุ่นโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วย
ในการด�ำเนินการ รวมทั้ง ให้ความส�ำคัญด้านการปฏิรูป
โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจน
เน้นย�ำ้ แนวทางการปฏิรปู การศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมุง่ เน้น
ให้เกิดการจัดการศึกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวติ ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลา
ในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ องปีทผี่ า่ นมา จะเห็นผลงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปฏิรูปการศึกษาอย่างประจักษ์ชัด กล่าวคือ
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1.พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ที่ ก� ำ หนดในมาตรา 54 วรรคหก ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยก�ำหนดให้จดั ตัง้
กองทุน และให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษี เพือ่ ประโยชน์ในการช่วยเหลือ
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษาและ
สร้างโอกาสในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม รวมทัง้
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มกี ารพัฒนา
ความรู้และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
2. พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
ซึง่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ทกี่ ำ� หนดในมาตรา 54 ประกอบกับ
มาตรา 258 จ. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 โดยให้รัฐมีหน้าที่ด�ำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยเล็งเห็นว่าเด็กเล็ก
ซึง่ เป็นเด็กปฐมวัยนัน้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การคุม้ ครองและดูแล
ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และได้รับการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ต่อเนือ่ ง ทัว่ ถึง และเสมอภาค โดยมีการส่งเสริม
การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครอง รวมทั้ง
เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึง

ระดับประถมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินการ
เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพจึงน�ำกลไกของ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาก่อให้เกิด
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. พระราชบัญญัตพิ นื้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ซึง่ มีเจตนารมณ์ทตี่ อ้ งการพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อันเป็นรากฐานส�ำคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ
มีความใฝ่รู้ รูเ้ ท่าทันโลก มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถอยู่และท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียน
เน้นบทบาทให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก�ำหนด
ให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหาร
และการจัดการการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษาอันเป็นการน�ำร่องการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา
และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง สามารถขยายผลนวั ต กรรม
ทางการศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับสถานศึกษาอืน่ ต่อไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
3
พระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561. (2561,13 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135.
ตอนที่ 33 ก.18 หน้า. เลขหน้า 1.
4
พระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562. (2562,30 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 136. ตอนที่ 56 ก. 12 หน้า.
เลขหน้า 5.
2
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นอกจากนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
การศึกษายังมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพือ่ เป็นแนวทางประกอบ
การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษาอีกหลายประการ
อาทิ ข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ข้อเสนอการจัดตั้ง Training Center เพื่อเป็นศูนย์ฝึกทักษะ
ความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติแก่ครูและผู้เรียนกระจาย
ตามแต่ละภูมภิ าคของประเทศ ข้อเสนอการจัดท�ำสมรรถนะครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
เป็นต้น ซึง่ ทุกข้อเสนอต่างมีเป้าหมายส�ำคัญทีต่ อ้ งการปฏิรปู
การศึกษา เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทั้งระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม

“

ความส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษา
ต้องอยู่ที่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ที่ร่วมกันตระหนักและร่วมมือขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง วิวัฒนาการของสื่อเทคโนโลยี
ทีม่ คี วามล�ำ้ หน้าและมีการพัฒนาอย่างไม่รจู้ บ เป็นปัจจัยทีม่ ี
ความท้าทายที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นโจทย์
ส�ำคัญส�ำหรับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการศึกษา ทีจ่ ะต้องสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ ๆ เพือ่ ตอบโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศ ดังนัน้ การปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทยจะส�ำเร็จ
ไม่ได้ หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมิได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการศึกษาอย่างจริงจัง และเห็นว่าภารกิจ
ในการปฏิรูปการศึกษาเสร็จสิ้นเพียงแค่ข้อเสนอที่ปรากฏ
ในเอกสาร หรือการวิพากษ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาเท่านัน้
แท้จริงแล้วความส�ำคัญของการปฏิรูปการศึกษาต้องอยู่ที่
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทีร่ ว่ มกันตระหนักและร่วมมือ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการเรียนรู้และ
ผลิตก�ำลังคนซึง่ เป็นอนาคตของชาติ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศ และสร้างคนที่มีศักยภาพเพื่อน�ำประเทศ
ไปสูย่ คุ ไทยแลนด์ 4.0 ดังค�ำกล่าวทีว่ า่ “วิทยาการทีก่ า้ วหน้า
เป็นแรงผลักดันทีท่ ำ� ใหมนุษย์เกิดการเรียนรู้ และขับเคลือ่ น
ให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

“

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562. (2562,30 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 136. ตอนที่ 56 ก.
19 หน้า. เลขหน้า 120.
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เรียนรอบตัว
จตุพร ตระกูลปาน

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (ตอนที่ 1)
Professional Learning Community at Saraburiwitthayakhom School

บทนำ�

ตามทีส
่ �ำ นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้มห
ี นังสือ
ราชการที่ ศธ 0206.3/ว 21 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำ�แหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสาระสำ�คัญคือหลักเกณฑ์
วิธีการ และแนวปฏิบัติการดำ�เนินการในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นทีน่ า่ สนใจของหลักเกณฑ์และวิธกี าร ฯ ฉบับนีค้ อื เรือ่ งของชัว่ โมงการมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
ที่กำ�หนดไว้ว่า “ ...โดยในส่วนของวิทยฐานะชำ�นาญการและชำ�นาญการพิเศษนั้น ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ในแต่ละปี
ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง โดยในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปี
ไม่นอ้ ยกว่า 50 ชัว่ โมง...” เมือ่ ก.ค.ศ. กำ�หนดมาดังนีแ้ ล้ว ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องตระหนัก ให้ความสำ�คัญ
และทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ เพราะจะส่งผลต่อข้าราชการครู ฯ ในเรือ่ งของวิทยฐานะ
ชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ/ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ หรือภาษาอังกฤษคือ Professional Learning Community
หรือที่นิยมเรียกกันโดยย่อว่า PLC นั้น เป็นการรวมตัวของครูผู้มีเป้าหมายเดียวกันต่อการเรียนรู้ของศิษย์ เพื่อเปลี่ยนแปลง
การเรียนการสอนของตนเอง โดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคนิคสำ�คัญ เช่น การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After
Ation Review : AAR) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัยทักษะที่สำ�คัญคือ การฟังและการสื่อสารที่ดี ตลอดทั้งการรักษา
สัมพันธภาพในชุมชนของตน ผลดังกล่าวช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการสอน ลดความโดดเดีย่ วในการทำ�งานของครู และเป็นพลัง
ขับเคลือ่ นสำ�คัญในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างยัง่ ยืน (ชวลิต ชูกำ�แพง, 2560) จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้วา่
PLC ไม่ใช่การประชุมประจำ�เดือน ไม่ใช่การประชุมกลุ่มสาระ ฯ แต่เป็นการรวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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การมีสว่ นร่วมในชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพตามที่ ก.ค.ศ. กำ�หนดในหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ฯ นั้น คงไม่ได้มีความสำ�คัญเฉพาะเรื่องของการทำ�วิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
จะส่งผลไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ประสิทธิภาพในการทำ�งาน และส่งผลโดยตรง
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากความหมายและความสำ�คัญดังกล่าวข้างต้น คณะครูกลุม่ หนึง่ ในโรงเรียนสระบุรี
วิทยาคม สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี) จึงได้
รวมตัว รวมใจกันดำ�เนินการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพขึ้นภายในโรงเรียน และ
ต้องการเผยแพร่ประสบการณ์การดำ�เนินงาน ดังนั้น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ�เสนอ
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ของครูโรงเรียนสระบุรวี ทิ ยาคมทุกคนจะปรากฏคำ�ว่า “ประชุมกลุม่ สาระ ฯ/
PLC” ในคาบเรียนที่ 9 - 10 ของวันพฤหัสบดี ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับคณะครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นครั้งแรกที่มีข้อความเช่นนี้ในตารางสอน เมื่อผู้เขียนได้สอบถามทางฝ่ายบริหารวิชาการจึงได้ทราบว่าเป็นนโยบาย
ของฝ่ายบริหารของโรงเรียนนำ�โดยผูอ้ ำ�นวยการเฉลียว ไตรพิพฒ
ั น์ และรองผูอ้ ำ�นวยการอนันต์ พงษ์มานุรกั ษ์ รองผูอ้ ำ�นวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการที่ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการมีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงได้กำ�หนด
ให้คาบเรียนที่ 9 - 10 ของวันพฤหัสบดีเป็นช่วงเวลาของชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพของโรงเรียนสระบุรวี ทิ ยาคม หรือถ้าหาก
มีวาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก็ให้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาประชุมกลุ่มสาระ ฯ
“เรามา PLC กันไหม” เป็นคำ�ถามจากครูปุณณดา ภู่พิชิต หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนที่ถาม
ผู้เขียน ผู้เขียนศึกษา เรื่อง PLC มาพอสมควรและเห็นว่า PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ทัง้ ต่อตนเอง และต่อผูเ้ รียน ผูเ้ ขียนจึงตอบตกลงไปในทันทีวา่ “ก็ดคี รับ” หลังจากนัน้ จึงมีการนัดหมายกันอย่างไม่เป็นทางการ
ใน LINE กลุม่ ของโรงเรียนว่า ครูทา่ นใดสนใจกิจกรรม PLC ทีจ่ ดั โดยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรูใ้ ห้มาพบกันทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์
ในครัง้ แรกมีคณะครูมาเข้าร่วมประมาณ 15 คน มาจากหลากหลายกลุม่ สาระ ฯ มีหลายช่วงวัย ทัง้ ครูบรรจุใหม่จนถึง
ครูวยั ใกล้เกษียณ ในครัง้ แรกทีม่ าเจอกัน ต่างคนต่างเข้าใจคำ�ว่า PLC ไปกันคนละความหมาย จึงมีการพูดคุยแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทำ�ความเข้าใจความหมายของคำ�ว่า PLC ให้ตรงกัน ดังนั้นในการเจอกันครั้งแรกจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้
ในเรือ่ งของความหมายของ PLC เมือ่ ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้ว เป้าหมายของกลุม่ จึงตรงกันคือต้องการเปลีย่ นแปลงการเรียนการสอน
ของตนเอง โดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกัน
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สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

1. Community

2. Practice

3. Reﬂection

4. Evaluation

5. Network
Development

2. เรียนรูและ
4. ประเมินผล
5. สรางเครือขาย
1. รวมตัว รวมใจ
3. แลกเปลี่ยน
าก Model
ของ นัตยา หล้
ทูนดธีวรยใจ
กุล, 2560) กราฟิ
: จตุพร ตระกูลปานและเผยแพร
ตกรรมไปใช
นวัก
ตกรรม
แกไข พัฒนา (ประยุกต์จนำนวั
เรียานรู
ครูและนักเรียน
คนหา นวัตกรรม
หลังใชนวัตกรรม
1. Community

2. Practice

3. Reﬂection

2. เรียนรูและ
นำนวัตกรรมไปใช

3. แลกเปลี่ยน
เรียนรูดวยใจ
หลังใชนวัตกรรม

4. Evaluation

ผู้เขียนได้นำ�กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนมาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยตามความเข้าใจได้ ดังนี้

1. รวมตัว รวมใจ
แกไข พัฒนา
คนหา นวัตกรรม

4. ประเมินผล
นวัตกรรม
ครูและนักเรียน

5. Network
Development

5. สรางเครือขาย
และเผยแพร

(ประยุกต์จาก Model ของ นัตยา หล้าทูนธีรกุล, 2560) กราฟิก : จตุพร ตระกูลปาน
ผูเ้ ขียนได้รบั หน้าทีเ่ ป็นกระบวนกรของกระบวนการ
PLC ในกลุม่ นีจ้ งึ ได้ศกึ ษาค้นคว้าเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการ
ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพเพือ่ เตรียมจัด
กระบวนการ ผู้เขียนพบว่ามีขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 1. Community
		 2. Practice
		 3. Reflection
		 4. Evaluation
		 5. Network Development
หลังจากทีผ่ เู้ ขียนได้ศกึ ษาเพิม่ เติมเรือ่ งขัน้ ตอนของ
การท�ำ PLC แล้ว ในสัปดาห์ตอ่ มาผูเ้ ขียนในฐานะกระบวนกร
ได้นำ� เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรม PLC และได้ดำ� เนินการ
จัดกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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สัปดาห์ที่ 2 ผู้เขียนได้น�ำเสนอแนวทางในการจัด
กิจกรรม PLC จากนั้นได้น�ำเข้าสู่การค้นหาเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการระดม
(Brainstorming) โดยผูเ้ ขียนให้ผเู้ ข้าร่วมกระบวนการทุกคน
ได้เสนอถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนทีละคนจนครบ
จากนัน้ จึงร่วมกันสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนทีต่ รงกัน
ที่สุดคือ ปัญหาผู้เรียนไม่สนใจกิจกรรมการเรียนการสอน
สนใจแต่หน้าจอโทรศัพท์ จากนัน้ ผูเ้ ขียนในฐานะกระบวนกร
ได้ให้โจทย์ไปยังผู้เข้าร่วม PLC ทุกคนให้กลับไปค้นคว้า
หาวิธีการแก้ไขปัญหานี้ พร้อมทั้งเตรียมน�ำเสนอในสัปดาห์
ถัดไป
สัปดาห์ที่ 3 ในครัง้ นีผ้ เู้ ขียนใช้เทคนิคการอภิปราย
แบบโต๊ะกลม (Round Table) โดยให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคนนัง่ เป็น
วงกลมหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้นำ� เสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหา
ผู้เรียนไม่สนใจกิจกรรมการเรียนการสอน สนใจแต่หน้าจอ
โทรศัพท์ทลี ะคน โดยผูเ้ ขียนจดวิธกี ารเหล่านัน้ ลงบนกระดาน

เมื่อผู้เข้าร่วมทุกคนได้น�ำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
ครบทุกคนแล้ว ผูเ้ ขียนได้นำ� การอภิปรายถึงข้อดี ข้อจ�ำกัดของ
วิธีการเหล่านั้น โดยให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้แสดง
ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ และเมื่อด�ำเนินการอภิปราย
จนได้ข้อสรุปของวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดคือ
การน�ำสือ่ เทคโนโลยี Kahoot มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
Kahoot คือ สื่อเทคโนโลยีที่เป็นเกมการเรียนรู้
ในลักษณะของการตอบค�ำถามออนไลน์ แสดงผล แบบ Real
Time ประกอบไปด้วยการถามตอบค�ำถามแบบปรนัย
การอภิปราย และการส�ำรวจความคิดเห็น โดยค�ำถามจะแสดง
ทีจ่ อภาพหน้าชัน้ เรียน และให้ผเู้ รียนตอบค�ำถามผ่านอุปกรณ์
Smartphone ของผูเ้ รียน Kahoot ช่วยให้ผเู้ รียนสนุกกับการเรียน
ผู้เขียนประสานงานกับครูที่เสนอเรื่องการน�ำสื่อ
เทคโนโลยี Kahoot มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ
ครูเกษม พิมพ์เงิน ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
Kahoot ให้เตรียมการถ่ายทอดวิธกี ารใช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot
ในสัปดาห์หน้า ผู้เขียนร่วมกับครูเกษมออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วม PLC เป็น 2 กิจกรรมคือ
		 1) กิจกรรมการจ�ำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วม
PLC เป็นผู้เรียน ครูเกษมเป็นครูผู้สอน แล้วจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี Kahoot
		 2) กิจกรรมการเรียนรูก้ ารใช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot
สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเรียนรู้
การใช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot ซึง่ ผูเ้ ขียนได้วางแผนและออกแบบ
การเรียนรูร้ ว่ มกับครูเกษมไว้ตงั้ แต่สปั ดาห์ที่ 3 ไว้ 2 กิจกรรม
คือ 1) กิจกรรมการจ�ำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วม PLC
เป็นผูเ้ รียน ครูเกษมเป็นครูผสู้ อน แล้วใช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot
และ 2) กิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี Kahoot

ผลของการจัดกิจกรรมที่ 1 นัน้ ผูเ้ ข้าร่วมได้ทดลองใช้
Kahoot ในฐานะของผู้เรียน ซึ่งผู้เขียนสังเกตได้ชัดเจนว่า
ผู้เข้าร่วมทุกคนสนุก ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ
ต่อกิจกรรมเป็นอย่างดี เมื่อจบกิจกรรมที่ 1 ผู้เขียนในฐานะ
กระบวนกรได้สอบถามผู้เข้าร่วม PLC ถึงความรู้สึกที่ได้รับ
หลังจากใช้ Kahoot ในฐานะของผูเ้ รียน ซึง่ ผูเ้ ขียนได้รบั ค�ำตอบ
และสรุปได้ว่า ถ้าน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
น่าจะช่วยท�ำให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น
จากนั้นได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 คือ กิจกรรม
การเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยี Kahoot เป็นการเรียนรู้
หลักการท�ำงาน วิธกี ารใช้ การน�ำไปประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบตั ิ
การผลิตชุดค�ำถามในสื่อเทคโนโลยี Kahoot ผลที่ได้รับคือ
ผู้เข้าร่วม PLC ทุกคนมีสื่อเทคโนโลยี Kahoot และพร้อมใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2
ในฐานะกระบวนกรได้เปิดประเด็นถึงระยะเวลาในการน�ำสือ่
เทคโนโลยีไปใช้จริง และได้ข้อสรุปร่วมกันคือ ระยะเวลา
2 สัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 5 - 6) และได้นัดหมายให้ผู้เข้าร่วม
PLC ทุกคนเตรียมน�ำเสนอประสบการณ์ในการน�ำสือ่ เทคโนโลยี
Kahoot ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในสัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 7 ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หลังจากน�ำสื่อเทคโนโลยี Kahoot ไปใช้ในการจัด
การเรียนการสอน เป็นการสะท้อนผลการใช้ รวมทัง้ ปัญหาทีพ่ บ
ผูเ้ ขียนใช้เทคนิคการอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table)
โดยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน
แล้วสะท้อนผลทีละคน ผู้เขียนสรุปประเด็นได้ว่า ผู้เรียน
มี ค วามสนใจต่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนมากขึ้ น
ซึง่ ตอบโจทย์ในการรวมกลุม่ กันท�ำ PLC สามารถแก้ไขปัญหา
ผูเ้ รียนไม่สนใจกิจกรรมการเรียนการสอน สนใจแต่หน้าจอ
โทรศัพท์ได้
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ส่วนปัญหาทีพ่ บจากการสะท้อนผลนัน้ ผูเ้ ขียนสรุป
ประเด็นได้วา่ เกิดความไม่เท่าเทียมกันในเรือ่ งของความเร็ว
อินเทอร์เน็ตของผูเ้ รียน ซึง่ ส่งผลต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีใ่ ช้สอื่ เทคโนโลยี Kahoot กล่าวคือผูเ้ รียนทีม่ อี นิ เทอร์เน็ตเร็ว
จะได้เปรียบกว่า
ในสัปดาห์นนี้ อกจากจะจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ล้ว ผูเ้ ขียนยังได้ให้ผเู้ ข้าร่วมทุกคนประเมินผลการใช้
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง ประเมิน
ตนเอง ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นทีละคน ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมทุกคน
พึงพอใจและเห็นว่า Kahoot เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ในด้านการประเมินตนเองนั้น ผู้เข้าร่วม
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เห็นว่าตนเองมีการพัฒนาในเรื่องของการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และในส่วนของ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น ผู้เข้าร่วมเห็นว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน
เมื่อผู้เข้าร่วม PLC ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจึงเกิด
การเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน เป็นการพัฒนาตนเองเพือ่ เปลีย่ นแปลง
การเรียนการสอน เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน ผูเ้ ขียนได้สร้าง LINE กลุม่
ส�ำหรับผู้เข้าร่วม PLC ทุกคน เป็นการสร้างเครือข่ายครู
ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และผู้เขียนได้จัดท�ำวีดิทัศน์กระบวนการท�ำ PLC แล้ว
เผยแพร่ใน Youtube และ Facebook เพื่อเป็นการเผยแพร่
กระบวนการ PLC

Open Eyes
สุรชัย ทุหมัด

การจัดการเรียนรู้

ตามแนวทางสรรค์สร้างนิยม

“หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ
การปฏิรูปการยึดวิชาเป็นตัวตั้งมายึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือที่เรียกว่า ผู้เรียนส�ำคัญที่สุด”
ถือเป็นหนึง
่ ประโยคทองของศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ทีก
่ ล่าวถึงการจัดการเรียนรูข
้ องระบบการศึกษาไทย
ที่สะท้อนถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเดิมที่ยึดผู้สอนหรือครูเป็นศูนย์กลางของความรู้
และเป็นผูถ
้ า่ ยทอดความรูต
้ า่ ง ๆ ไปสูผ
่ เู้ รียนหรือเรียกว่า แนวทาง Instructionism ซึง
่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ลักษณะนี้มีข้อจ�ำกัดในด้านกรอบความรู้และประสบการณ์ของผู้สอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ในปัจจุบน
ั ทีผ
่ เู้ รียนมีความหลากหลายทัง
้ ทางด้านความรู้ ทักษะ และวัฒนธรรม อีกทัง
้ ปัจจุบน
ั สังคมยังต้องการ
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพือ
่ พัฒนาประเทศให้เท่าทันกับบริบทสังคมโลกทีม
่ ก
ี าร
เปลีย
่ นแปลงอย่างรวดเร็วและฉับพลัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิง
่ ทีเ่ กิดจากการทีผ
่ เู้ รียนสร้างสรรค์ขน
ึ้ ทัง
้ จาก
บุคคลหรือรวมกลุ่มกันสร้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะผ่านประสบการณ์หรือการลองผิด
ลองถูกด้วยตนเอง

กว่าทศวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศไทยพยายามน�ำปรัชญา
ทางการศึกษาแนวทางสรรค์สร้างนิยม (Constructivism) มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายการจัดการเรียน
การสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง หลักการส�ำคัญของแนวทางนี้มีความเชื่อว่าผู้เรียนจะมีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง และสามารถก้าวไปยังระดับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามศักยภาพที่มีอยู่
เมื่อได้รับการแนะน�ำช่วยเหลือจากผู้รู้หรือครู เพื่อน�ำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่ตามความสนใจของผู้เรียน ท�ำให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงขึ้นในสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนต้องการ
และมีความหลากหลาย แนวคิดนี้จึงเป็นกรอบความคิดเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม
จากที่มาและหลักการของแนวคิดสรรค์สร้างนิยม จึงน�ำมาสู่หลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส�ำคัญ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1.

ขัน
้ นำ� (Orientation)
เป็นขัน้ ทีผ่ สู้ อนจะต้องอธิบายให้ผเู้ รียนรับรูถ้ งึ จุดมุง่ หมายของการเรียนในหัวข้อ
นั้น ๆ โดยโน้มน้าวและแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนว่าบทเรียนนี้สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำอะไรได้บ้างในแต่ละสาขาวิชาหรือในวิชาชีพต่าง ๆ

2.

ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior Knowledge)
เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนแสดงออกถึงความรูค้ วามเข้าใจเดิมทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะเรียน โดยครูตอ้ งหา
วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก อาจท�ำได้โดยการอภิปรายกลุ่ม การให้ผู้เรียนออกแบบโปสเตอร์
หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจที่เขามีอยู่ ผู้เรียนอาจวาดแผนภาพ
เชือ่ มโยงความรูเ้ ดิมมายังเรือ่ งทีจ่ ะเรียน ขัน้ ตอนนีท้ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive
Conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (Unequillibrium)

3.

ขัน
้ ปรับเปลีย
่ นความคิด (Turning Restructuring of Ideas)
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญของแนวสร้างสรรค์นิยม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
3.1 ท�ำความกระจ่างและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันและกัน (Clarification and Exchange
of Ideas) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ เรือ่ งทีก่ ำ� ลังเรียน ผูเ้ รียนจะเข้าใจ
ได้ดีขึ้นเมื่อได้พิจารณาความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับ
ของคนอื่น ผู้สอนจะมีหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก เช่น ก�ำหนดประเด็นกระตุ้นให้คิด
3.2 การสร้างความคิดใหม่ (Construction of New Ideas) จากการที่ผู้เรียนได้ร่วมอภิปราย
ในประเด็นที่ก�ำลังเรียน ผู้เรียนจะเห็นแนวทางแบบวิธีการที่หลากหลายในการตีความ
ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์แล้วน�ำมาเชื่อมโยงมโนทัศน์ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
ความคิดใหม่
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of the New Ideas) ผูส้ อนให้ผเู้ รียนทดลองคิดอย่างลึกซึง้
โดยให้ผเู้ รียนหาข้อโต้แย้งต่าง ๆ มาพิจารณาเพือ่ หาแนวทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการทดสอบความคิด
หรือความรู้ ในขั้นตอนนี้ผู้เรียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจความคิดความเข้าใจที่เคยมีอยู่
เนื่องจากมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า แต่จะท�ำให้ผู้เรียนขยายกรอบ
ความรู้เพิ่มขึ้น
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4.

ขั้นนำ�ความคิดไปใช้ (Application of Ideas)
เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมหรือมอบหมายให้ผู้เรียน
มีโอกาสใช้แนวคิดหรือความรูค้ วามเข้าใจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่
ไปอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยแล้ว
มาน�ำเสนอ เพื่อเป็นการแสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย เนื่องจากการเรียนรู้ที่ไม่มีการน�ำความรู้
ไปใช้เรียกว่า เรียนหนังสือไม่ใช่เรียนรู้ ซึง่ เป็นประเด็นทีน่ กั คิด
ส�ำนักสรรค์สร้างนิยมเห็นตรงข้ามกับแนวการจัดการเรียนรู้
แบบผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดอย่างสิ้นเชิง

5.

ขัน
้ ทบทวน (Review)
ขั้นตอนสุดท้าย ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนความคิด ความเข้าใจของผู้เรียน
มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร โดยเปรียบเทียบความคิดเมือ่ เริม่ ต้นบทเรียน
กับความคิดเมือ่ สิน้ สุดบทเรียน ความรูท้ ผี่ เู้ รียนสรรค์สร้างด้วยตนเองนัน้ จะ
ท�ำให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วงความจ�ำ
ระยะยาว (Long - Term Memory) เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
ผู้เรียนสามารถจ�ำได้ถาวรและสามารถน�ำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
เพราะโครงสร้างทางปัญญาคือกรอบของความหมาย หรือแบบแผนทีบ่ คุ คล
สร้างขึน้ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตีความหมาย ให้เหตุผลแก้ปญ
ั หา ตลอดจน
ใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากนี้
ยังทบทวนเกีย่ วกับความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ทบทวนว่าจะน�ำความรูไ้ ปใช้ได้อย่างไร
และยังมีเรื่องใดที่ยังสงสัยอยู่อีกบ้าง

สรุปได้วา่ จากพลวัตขิ องโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ประกอบกับฐานคิดทางการศึกษา
ยุคหลังสมัยใหม่ทเี่ ชือ่ ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อการเสริมสร้างความรูใ้ หม่ ท�ำให้วงการการศึกษา
ต้องหารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ การจัดการเรียนรูแ้ นวทางสรรค์สร้าง
นิยมเป็นแนวทางหนึง่ ทีส่ ามารถผลิตคนให้มคี วามคิดสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย เพือ่ สร้างนวัตกรรม
และแก้ไขปัญหา อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาประเทศชาติตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ดร.ดิเรก พรสีมา

ทำ�อย่างไรประเทศของเรา
จึงจะได้ครูที่ใช้ความรู้ทีพีซีเค (TPCK)
ในการประกอบวิชาชีพ?
ตอนที่ 1
ความรู้ (Knowledge) คืออะไร
Piaget (1987) ให้ความหมายของค�ำว่า “ความรู้”
ว่า “ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ หมายถึง ความจริงเกีย่ วกับ
สิง่ นัน้ ตลอดจนกระบวนการในการค้นหาหรือได้มาซึง่ ความจริง
และข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาความจริง และ/
หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
สิ่งนั้น และหมายรวมถึงการดัดแปลงความจริง หรือสร้าง
ความจริงเกีย่ วกับสิง่ นัน้ เพิม่ เติม หรือสร้างความจริงเกีย่ วกับ
สิง่ นัน้ ขึน้ มาใหม่” เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับ “ไก่” หมายถึง ความจริง
เกี่ยวกับไก่ ว่าไก่เป็นสิ่งมีชีวิต มนุษย์สามารถน�ำ (ไก่มาปรุง
เป็นอาหารได้หลายอย่าง ไก่มีวงจรชีวิตเป็นของตนเอง
ไก่มีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะเหล่านั้นต่างท�ำหน้าที่
ของตนเอง ไก่มหี ลายสายพันธุ์ เราสามารถเพาะพันธุไ์ ก่แต่ละ
สายพันธุ์ได้ ฯลฯ รวมถึงกระบวนการได้มาซึ่งความจริงและ
ข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับไก่
ดังที่กล่าวมา ตลอดจนกระบวนการในการเพาะพันธุ์ไก่
สายพันธุ์ใหม่ เชื้อโรคของไก่มีหลายชนิด เรามีวิธีป้องกัน
และรักษาโรคแต่ละชนิดของไก่ได้ เป็นต้น
ความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ใดจึงไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่ความจริง
เกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่หมายรวมถึงกระบวนการในการค้นหา
ความจริง และการดัดแปลง และสร้างความจริงเกีย่ วกับสิง่ นัน้
ขึ้นมาใหม่
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TPCK หรือ TPC Knowledge คืออะไร
Mishra and Koehler (2006) อธิบายว่า ความรู้ทีพีซี หรือ TPC Knowledge (TPCK)
เป็นความรูห้ รือความจริงทีเ่ กิดจากการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน และถักทอกันในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
และลงตัวขณะใดขณะหนึง่ (Interacting, Blending or Interweaving) ระหว่างความรูใ้ นเนือ้ หาวิชา
(Content Knowledge = CK) ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูและ
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (Pedagogical Knowledge = PK) และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่น�ำมาใช้ในการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน (Technological Knowledge = TK)
ทีพีซีเค (TPCK = Technological Pedagogical Content Knowledge) จึงเป็นความรู้
ที่ครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงทั้งหลายใช้ในการประกอบวิชาชีพ TPCK เป็นความรู้เฉพาะหรือ
เป็นค�ำศัพท์เฉพาะ เป็นความรู้เฉพาะที่ครูผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูงทุกคนต้องมีและต้องใช้ใน
การประกอบวิชาชีพ เป็นความรู้ที่เกิดจากการผสมผสาน ถักทอกันอย่างเหมาะสมและลงตัว
ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เป็นความรู้ที่ทั้ง C Knowledge, P Knowledge, และ
T Knowledge ต่างมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ไม่เป็นอิสระแก่กัน น�ำไปใช้ด้วยกันและพร้อม ๆ กัน
ความรู้ทีพีซีจึงเป็นความรู้ที่จะท�ำให้วิชาชีพครูแตกต่างจากวิชาชีพชั้นสูงอื่น ๆ
Mishra and Koehler (2006) อธิบายว่า ความรูใ้ นเนือ้ หาวิชา (CK) หมายถึง ความจริง
ทัง้ หลายทีค่ รูนำ� มาสอน และความจริงทัง้ หลายเหล่านัน้ ทีน่ กั เรียนต้องเรียนรู้ ซึง่ ย่อมหมายรวมถึง
กระบวนการในการค้นหาความจริง ข้อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับความจริง และกระบวนการ
ในค้นหาความจริงที่ดำ� เนินการมาในอดีต การคิดค้นกระบวนการใหม่ในการค้นหาความจริง
การค้นหาความจริงใหม่ และความจริงใหม่ทคี่ น้ พบในขณะใดขณะหนึง่ ความรูใ้ นเนือ้ หาวิชาใด
วิชาหนึง่ จึงเป็นความรูท้ ไี่ ม่คงทีต่ ายตัว แต่เป็นความรูท้ สี่ ามารถพัฒนาเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
หรือวิชาอื่น ๆ และรวมทั้งวิชาที่พวกเรายังไม่เคยรู้จัก ณ วันนี้ด้วย
ความรูใ้ นเนือ้ หาวิชา (CK) อาจปรากฏในรูปของทฤษฎี (Theory) หลักการ (Principle)
ข้อค้นพบจากการวิจยั (Research Findings) กฎ ข้อบังคับ (Rule and Regulation) ค�ำสัง่ (Order)
คูม่ อื ปฏิบตั ิ (Handbook or Guide) กรณีตวั อย่างหรือกรณีศกึ ษา (Case Study) ความรูใ้ นเนือ้ หาวิชา
จึงเป็นความรู้ที่ผู้เรียนเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ดังที่ได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น
ความรู้ในเนื้อหาวิชาทุกรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้เรียนจึงต้องเรียนไปด้วย
สงสัยไปด้วย ค้นหาความจริงใหม่ และกระบวนการในการค้นหาความจริงใหม่ไปด้วย หรือ
ท�ำวิจัยควบคู่กันไปกับการเรียนรู้ความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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Mishra and Koehler (2006) อธิบายว่าความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของครูและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (PK) หมายถึง ความรู้หรือความจริงทั้งหลายที่ครูน�ำมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร (Curriculum) ทักษะ วิธีคิดและ
วิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (Students’ Thinking and Learning Styles and Skills) วิธสี อนหรือยุทธศาสตร์
การสอนของครู (Teachers’ Teaching Methods and Strategies) การพัฒนาแผนการสอน
(Lesson Plan Development) การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)
การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Evaluation) และการให้ผลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Students’ Feedback and Improvement)
หลักสูตร ทักษะ วิธคี ดิ และวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน วิธสี อนของครู แผนการสอนของครู
เทคนิคการบริหารจจัดการชั้นเรียน เทคนิคการประเมินผล เทคนิคการให้ผลสะท้อนกลับ
แนวทางการพัฒนาผู้เรียนมีหลากหลาย วิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูจงึ ต้องเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนของตนเองและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา
Mishra and Koehler (2006) อธิบายว่า ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทนี่ ำ� มาใช้ในการสอน
ของครูและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (TK) หมายถึง เทคโนโลยีทงั้ หลายทีค่ รูนำ� มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและที่นักเรียนใช้ในการเรียนรู้ เป็นทั้งเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น ต�ำราเรียน ชอล์คและ
กระดานด�ำ และรวมไปถึงเทคโนโลยีชนั้ สูงและทันสมัยทัง้ หลาย เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
และดิจิทัล วีดีโอ ตลอดจนทักษะในการใช้บ�ำรุงรักษา และพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเหล่านี้ เช่น
เข้าใจระบบการท�ำงานของเครื่อง (Operating System) และซอฟต์แวร์ (Software) พื้นฐาน
ที่ใช้กับเครื่อง เช่น Word Processing, Spreadsheets, Web Browsers และ Email เป็นต้น
นอกจากนั้น ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในการสอนของครูและการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน ยังหมายถึงทักษะในการติดตัง้ การเลิกใช้ และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ องค์ประกอบต่าง ๆ
ของเครื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การสร้างระบบจัดเก็บเอกสารโดยใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีต้องน�ำมาใช้ในการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ครูจงึ ต้องติดตามและเรียนรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการสอนของตนเองและการเรียนรู้ของผู้เรียนขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา
ท่านผู้อ่านคิดว่า ระหว่างความรู้ทั้ง 3 อย่างคือ C Knowledge P Knowledge และ
T Knowledge ความรู้ชนิดใดมีความส�ำคัญจ�ำเป็นต่อครู หรือผู้ประกอบวิชาชีพครูมากที่สุด
และส�ำคัญจ�ำเป็นอย่างไร
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ครูตอ
้ งใช้ความรูอ
้ ะไรในการประกอบอาชีพ หรือประกอบวิชาชีพ
ถามว่า ณ วันนี้ ครูทั่วโลกใช้ความรู้อะไรในการประกอบอาชีพ หรือในการประกอบ
วิชาชีพ คำ�ตอบที่ได้จากนักการฝึกหัดครูคงมีหลากหลาย
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้แค่ความรู้ในเนื้อหาวิชา Content Knowledge (CK)
และเป็นการใช้เพียงบางองค์ประกอบย่อยของเนือ้ หาวิชา เช่น สอนแค่ทฤษฎี หลักการ ข้อค้นพบ
จากการวิจัย กฎ ข้อบังคับ คำ�สั่ง คู่มือปฏิบัติ กรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษา ลืมให้ความสำ�คัญ
ของกระบวนการสร้างและข้อควรสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างทฤษฎี หลักการ ข้อค้นพบ
จากการวิจัย กฎ ข้อบังคับ คำ�สั่ง คู่มือปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง ที่รู้กันมาหรือปฏิบัติกันมาในอดีต
ตลอดจนลืมให้ความสำ�คัญแก่วิธีการหรือกระบวนใหม่ในการค้นหาทฤษฎี หลักการ ข้อค้นพบ
จากการวิจัย กฎ ข้อบังคับ คำ�สั่ง คู่มือปฏิบัติ กรณีตัวอย่าง เป็นต้น
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้ทั้งความรู้ในเนื้อหาวิชา (CK) และความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูและวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (PK) คือ ใช้ Pedagogical
Content Knowledge = PCK แต่ก็อาจใช้องค์ประกอบย่อยของ CK และ PK ไม่ครบถ้วน
ทุกองค์ประกอบ เช่น อาจเน้นทีก่ ารถ่ายทอดความรูแ้ ละความจริงทีม่ อี ยูแ่ ล้ว แต่ลมื ให้ความสำ�คัญ
ของกระบวนการค้นหาความจริงใหม่ หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงใหม่ อาจเน้น
ที่วิธีสอนของครูแต่ละเลยวิธีการเรียนรู้และวิธีคิดของผู้เรียน ลืมให้ความสำ�คัญของหลักสูตร
ลืมให้ความสำ�คัญของการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ลืมให้ความสำ�คัญ
ของการให้ผลสะท้อนกลับและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง แม้นว่าครูจะใช้ทั้ง CK
และ PK แล้ว แต่ก็เป็นการใช้ PCK ที่ไม่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบย่อย
ครูบางคนในบางประเทศอาจใช้ทงั้ ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทตี่ อ้ งนำ�มาใช้ในการสอน
ของครูและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (TK) และความรูใ้ นเนือ้ หาวิชา (CK) คือ ใช้ TCK แต่เป็นการใช้
TCK ที่ไม่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบย่อย
คล้าย ๆ กัน ครูในบางประเทศอาจใช้ทง้ั ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีทต่ี อ้ งนำ�มาใช้ในการสอน
ของครูและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (TK) และความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของครูและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน (PK) คือ ใช้ TPK แต่เป็นการใช้ TPK ที่ไม่ครบถ้วน
ทุกองค์ประกอบย่อย
ครูทท่ี า่ นเคยเรียนด้วยสมัยทีเ่ รียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเป็นครูประเภทใด
เป็นครู PCK ครู TCK หรือ ครู TPK ครับ?
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PCK, TCK, TPK หรือ TPCK คืออะไร
PCK คืออะไร Shulman (1986) ให้ความหมายของ “PCK - Pedagogical Content
Knowledge” ว่าเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ ผสมผสาน หรือถักทอกันอย่างลงตัว
ระหว่างหัวข้อและเนื้อหาวิชาในหลักสูตร (CK) และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของครูและวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียน (PK) เป็นความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ของครูและวิธกี ารเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ ในเนือ้ หาวิชาใด
วิชาหนึง่ ว่าวิธสี อนแบบใด (Teaching and Learning Approaches) จึงจะเหมาะกับหัวข้อในบทเรียน
หัวข้อนี้ รวมทั้งการก�ำหนดว่าหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอย่างไร จะน�ำ
เสนอหัวข้อย่อยใดก่อนหรือหลังโดยใช้วธิ กี ารสอนแบบใดจึงจะสอดคล้องกับพืน้ ฐานความรูเ้ ดิม
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชนและง่ายแก่การเรียนรู้และ
การเข้าใจของผูเ้ รียน มีประเด็นอะไรบ้างเกีย่ วกับหัวข้อหลัก หรือหัวข้อย่อยเหล่านีท้ ผี่ เู้ รียนในอดีต
มักจะเข้าใจผิด มีความรูพ้ นื้ ฐาน ความรูท้ ตี่ ดิ ตัวมา และค่านิยม วัฒนธรรมอะไรของผูเ้ รียนบางคน
หรือทั้งกลุ่มที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้หรือเข้าใจความรู้ใหม่ให้ถูกต้อง ตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีสอนหรือยุทธศาสตร์การสอนของครูที่เหมาะสมกับ
หัวข้อย่อยนัน้ ๆ ทีส่ ดุ การพัฒนาแผนการสอน การบริหารจัดการชัน้ เรียน การประเมินผลการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน และการให้ผลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ควรเป็น
อย่างไร เป็นต้น
ที่ส�ำคัญ ต้องไม่ลืมว่าความรู้ในเรื่องใด ในหัวข้อใด หมายรวมถึงความจริงทั้งหลายที่
ครูนำ� มาสอน และความจริงทัง้ หลายเหล่านัน้ ทีน่ กั เรียนต้องเรียนรู้ ซึง่ ย่อมหมายรวมถึงกระบวนการ
ในการค้นหาความจริง ข้อที่ควรสงสัยเกี่ยวกับความจริงและกระบวนการค้นหาความจริง
ทีด่ ำ� เนินการมาในอดีต การคิดค้นกระบวนการใหม่ในการค้นหาความจริง การค้นหาความจริงใหม่
และความจริงใหม่ที่ค้นพบในขณะใดขณะหนึ่ง
ครูที่ท่านเคยเรียนด้วยสมัยที่เรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเป็นครูที่ใช้
PCK หรือเป็นครู PCK ไหมครับ
TCK คืออะไร Mishra and Koehler (2006) ให้ความหมายของ “Technological
Content Knowledge - TCK” ว่า เป็นความรู้ที่เกิดจากการน�ำเอาเทคโนโลยีและเนื้อหาวิชา
มาถักทอและใช้ไปด้วยกัน เอือ้ แก่กนั และกัน ปัจจุบนั และในอนาคตเทคโนโลยีสามารถทีจ่ ะน�ำเสนอ
ความรูไ้ ด้ในทุกมิติ แทบจะไม่มขี ดี จ�ำกัด น�ำเสนอความรูไ้ ด้นา่ สนใจ สามารถน�ำปรากฏการณ์จริง
จากนอกห้องเรียน หรือเหตุการณ์ในอดีต หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเข้ามาในห้องเรียน
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ได้โดยง่าย สามารถจ�ำลองและพยากรณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ครูต้องรู้ว่า
เทคโนโลยีใดจะน�ำเสนอเนือ้ หาวิชาใดในเรือ่ งใดได้ดที สี่ ดุ ง่ายแก่การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้มากทีส่ ดุ
ซอฟต์แวร์บางตัวสามารถเอื้อให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่ ต่อยอดความรู้เก่าที่มีอยู่เดิม
ของนั ก เรี ย น โดยเฉพาะบทเรี ย นจากแหล่ ง เรี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล อิ น เทอร์ เ น็ ต ซอฟต์ แ วร์
ปัญญาประดิษฐ์ บิกเดต้า หุ่นยนต์ อินเทอร์เน็ตออฟธิง (IOT) เป็นต้น
ครูทที่ า่ นเคยเรียนด้วยสมัยทีเ่ รียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเป็นครูทใี่ ช้ TCK
หรือเป็นครู TCK ไหมครับ
TPK คืออะไร Mishra and Koehler (2006) ให้ความหมายของ “Technological
Pedagogical Knowledge - TPK” ว่าเป็นความรูเ้ กีย่ วกับการน�ำเทคโนโลยีมาถักทอเข้าด้วยกัน
กับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งหมายรวมถึง
การน�ำเทคโนโลยีทมี่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนแต่ละเรือ่ งและแต่ละ
บริบทของโรงเรียนและชุมชน นอกจากนัน้ ยังรวมถึงเทคโนโลยีทเี่ ราจะประดิษฐ์คดิ ค้นขึน้ มาใหม่
และเทคโนโลยีที่จะน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่นน�ำมาใช้กับการบริหารข้อมูล
นักเรียนแต่ละคน คะแนนเก็บ คะแนนสอบปลายภาค การให้เกรด และข้อมูลเกี่ยวกับบทเรียน
ออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล บทเรียนทางยูทูบในหัวข้อหรือรายวิชาต่าง ๆ ฯลฯ
ครูทที่ า่ นเคยเรียนด้วยสมัยทีเ่ รียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเป็นครูทใี่ ช้ TPK
หรือเป็นครู TPK ไหมครับ
ณ วันนี้ ท่านคิดว่ามีครูไทยกี่เปอร์เซ็นที่เป็นครู PCK, TCK หรือครู TPK
TPCK คืออะไร Technological Pedagogical Content Knowledge เป็นความรู้
ทีเ่ กิดจากการปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน และถักทอกันระหว่าง 1) เนือ้ หาวิชา - Content Knowledge
2) แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของครูและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน - Pedagogical
Knowledge และ 3) เทคโนโลยี - Technological Knowledge เป็นความรู้ที่เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ
ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นความรูท้ เี่ กิดจากการใช้สมรรถนะของเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสมกับแนวการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาวิชาทีจ่ ะสอน จะท�ำให้เนือ้ หา
หรือความคิดรวบยอดทีซ่ บั ซ้อนง่ายแก่การเรียนรูแ้ ละเข้าใจ เป็นความรูท้ จี่ ะท�ำให้ครูและนักเรียน
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างความรู้ใหม่ หรือท�ำให้ความรู้ที่มีอยู่เดิมได้รับการยืนยันความถูกต้อง
และใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม เป็นความรู้ที่ไม่อาจใช้ได้ส�ำเร็จโดยอาศัยครู
ผู้มีความรู้เพียงน้อยนิดในด้านเนื้อหาวิชา หรือด้านแนวทางในการจัดการเรียนการสอน หรือ
ด้านเทคโนโลยี
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TPCK ทีด่ จี งึ เกิดจากการถักทออย่างเหมาะสมระหว่างองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ของทัง้
1) เนื้อหาวิชา 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน และ (3) เทคโนโลยี จากประสบการณ์
ของประเทศหรือมลรัฐชั้นน�ำทางการฝึกหัดครูพบว่า การที่เทคโนโลยี แนวทางการจัดการเรียน
การสอน และเนื้อหาวิชา (Technology, Pedagogy, And Content Knowledge = TPACK)
มารวมกันอยูแ่ บบแยกส่วน ไม่มกี ารปฏิสมั พันธ์ ผสมผสาน หรือถักทอเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม
ไม่สามารถท�ำให้ TPACK ที่ครูมีเพิ่มระดับความเป็นวิชาชีพชั้นสูงของครูและคุณภาพของ
ผู้เรียนได้มาก
ครูที่ประสบความส�ำเร็จสูง และครูในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่เป็นเลิศของโลก
เป็นครูที่ใช้ TPCK ในการจัดการเรียนการสอนของตน หรือเป็นครู TPCK มากกว่าการเป็นครู
TPACK
ยิ่งถ้าต้องการให้ครูมีและใช้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Ethical Knowledge = EK) ตามที่คุรุสภาก�ำหนด (คุรุสภา: 2556) ในการประกอบวิชาชีพ คือ
ให้มีครู Ethical Technological Pedagogical Content Knowledge = ETPCK ในโรงเรียน
ด้วยแล้ว คณาจารย์แต่ละคน ทั้ง CK Expert, PK Expert และ TK Expert ต้องผสมผสาน
ถักทอความรู้ EK เข้าไปในบทเรียนของตนอย่างลงตัวและเหมาะสม
ณ วันนี้ ท่านคิดว่ามีครูไทยกี่เปอร์เซ็นที่ใช้ TPCK หรือ ETPCK ในการประกอบอาชีพ
หรือประกอบวิชาชีพ
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การพัฒนาระบบวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา
ด้วยรูปแบบ NAHAEW MODEL
โรงเรียนนาแห้ววิทยา
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สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น
ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรม การพัฒนาระบบวินัยเชิงบวก
ในสถานศึกษา ด้วยรูปแบบ NAHAEW MODEL ของโรงเรียน
นาแห้ววิทยา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 โดยผู้อ�ำนวยการจิตติศักดิ์ นามวงษา และคณะ
ผูร้ ว่ มพัฒนาผลงานนวัตกรรม โรงเรียนนาแห้ว จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เป็นโรงเรียนประจ�ำ
อ�ำเภอขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 125 กิโลเมตร
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่แนวตะเข็บชายแดน มีทิศเหนือติดกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
แม่นำ�้ เหืองกัน้ เป็นพรมแดน ภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ
ที่ราบสูง เสี่ยงต่อปัญหาด้านการค้ายาเสพติด จากรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา
2559 พบว่า ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ ยังไม่เป็นทีน่ า่ พึงพอใจ ส่วนด้านพฤติกรรม
ของนักเรียน ยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หลายด้าน เช่น
ทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไม่มีความรับผิดชอบรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียนหรือบริเวณพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ไม่มรี ะเบียบวินยั
แต่งกายไม่เรียบร้อย ปล่อยชายเสือ้ เหยียบส้นรองเท้า ทรงผม
ไม่ถกู ระเบียบ มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบทะเลาะวิวาท เข้าห้องเรียน
ไม่ตรงเวลา สมาธิสนั้ ไม่สนใจการเรียน มีพฤติกรรมการชูส้ าว
ตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร ปัญหาการติดยาเสพติด การออกกลางคัน
ซึง่ ปัญหาเหล่านีจ้ งึ กลายเป็นภาระของสังคมทีต่ อ้ งรับผิดชอบ
ร่วมกัน โรงเรียนได้น้อมน�ำแนวทางพระราชกระแสของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
จึงได้ออกแบบสร้างนวัตกรรมการพัฒนาระบบวินยั เชิงบวก
ในสถานศึกษา โดยใช้ NAHAEW MODEL มาใช้ในการ
บริหารจัดการ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาครู บุคลากร
และการพัฒนาคุณภาพ ของผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ลักษณะความดี
สากล 5 ประการ มีทกั ษะการด�ำรงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 และ
เป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข องประเทศชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ต่ อ ไป
การด�ำเนินงานตามการพัฒนาระบบวินยั เชิงบวกในสถานศึกษา
ด้วยรูปแบบ NAHAEW MODEL มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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1) สังเคราะห์ปญ
ั หาคุณภาพของผูเ้ รียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 2) เพื่อสร้างรูปแบบ ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู
บุคลากร และคุณภาพของผู้เรียน และ 3) เพื่อน�ำแนวทาง
การใช้รปู แบบ NAHAEW MODEL พัฒนาระบบวินยั เชิงบวก
ในสถานศึกษาสู่การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น อย่ า งยั่ ง ยื น ผลการพั ฒ นานวั ต กรรม
พบว่า ด้านพฤติกรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ร้อยละ 100 มีคณ
ุ ลักษณะความดีสากล
5 ประการ ได้แก่ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ
ความตรงเวลา ความมีสมาธิ จิตผ่องใส เกิดทักษะ (3RS x 8CS)

ทีจ่ ำ� เป็นในศตวรรษ ที่ 21 และสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุข ด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับที่สูงขึ้น จุดเด่นหรือ
ลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม รูปแบบ NAHAEW
MODEL เป็นรูปแบบนวัตกรรมการพัฒนา ทีไ่ ด้จากกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากทุกภาคส่วน
โดยน�ำหลักศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนาโมเดล
สามารถน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงานพัฒนาระบบวินยั เชิงบวก
ในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้
เป็นอย่างดี
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การศึกษารอบทิศ
ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์

เด็กไทยพัฒนา
เป็นเด็กอัจฉริยะ 4.0 ได้ง่าย
ถ้าได้โอกาสเรียนรู้
ในช่วงเรียนรู้ไว 3 - 6 ขวบ (ตอนที่ 2)
ช่วง 3 - 6 ขวบ เป็นช่วงที่เด็ก เรียนคณิตศาสตร์ ภาษาแม่ และภาษาที่สองได้ง่าย และรวดเร็ว
หลังจากนัน
้ จะเรียนรูย
้ ากขึน
้ และช้าลง ความคาดหวังของผูป
้ กครองส่วนมากทีต
่ อ
้ งการให้เด็กอนุบาล
อ่านออก บวกลบเลขได้ในช่วงนี้จึงดูสมเหตุสมผล แต่ พ.ร.บ. หลักสูตรปฐมวัยฉบับใหม่ และเก่า ไม่ได้
ตอบสนองธรรมชาติของเด็ก กลับสร้างเพดานปิดกั้น โดยปล่อยให้ช่วง “โอกาสทอง” หลุดไป และ
เร่งสอนเด็กให้อา่ นภาษาแม่ออกเมือ
่ ตอนอายุ 7 ขวบ ตอนเข้าชัน
้ ป. 1 ซึง
่ เด็กต้องเรียนมากถึง 8 สาระวิชา
(โดยมีหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมากถึง 20 เล่ม) ทัง
้ ทีย
่ ง
ั อ่านภาษาไทยไม่ออกดี จึงสร้างความเครียด
ให้แก่เด็กประถมต้นโดยเฉพาะชัน
้ ป. 1 ก่อให้เกิดปัญหาเชือ
่ มต่อระหว่างการเรียนต่อจากระดับอนุบาล
ไปประถม
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ผู้เขียนมีความคิดว่า ประเทศไทย ไม่ใช่ฟินแลนด์ ที่เราได้น�ำเอาระบบการศึกษาของเขา
มาเป็นต้นแบบ เด็กฟินแลนด์มาเริ่มเรียนอย่างจริงจังตอนอายุ 7 ขวบ และการเรียนอนุบาลก็ไม่บังคับ
เด็กเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งส่วนมากเป็นคนชั้นกลาง ฐานะดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ�ำวัน
แต่ประเทศไทยมีชอ่ งว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เด็กไทยส่วนมากเป็นเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีย่ ากจน
หรือครอบครัวคนท�ำงาน ที่อาจมีฐานะที่ไม่ค่อยพอกินพอใช้ ไม่สามารถใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ผู้ปกครอง
มีการศึกษาไม่สูง ที่บ้านอาจไม่มีหนังสือสักเล่มให้อ่าน และพ่อแม่อาจจะอ่านหนังสือไทยไม่ออก

เด็กทีม่ าจากครอบครัวแร้นแค้นเหล่านีม้ กั จะมีเส้นใยสมองทีแ่ คะแกร็น (รูป c) เหมือนเส้นใย
สมองของหนูในการทดลองของศาสตราจารย์ภิชาน ดร.มาเรียน ไดมอนด์ (Marian Diamond)
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียทีศ่ กึ ษาเส้นใยสมองของ อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ซึง่ พบว่าหนูในกรงทดลอง a
ทีอ่ ยูใ่ นสิง่ แวดล้อมทีแ่ ร้นแค้น แทบจะไม่มกี จิ กรรมทีก่ ระตุน้ สมอง เปรียบเทียบเหมือนกับเด็กเล็กจาก
ครอบครัวทีย่ ากจน จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การสอนแบบ “ซ่อมเสริมเชิงรักษา” (Remedial Intervention)
เส้นใยสมองตอนอยู่ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล ก่อนที่จะเข้าเรียนระดับประถมศึกษา เด็ก ๆ
จึงควรเริม่ เรียนทักษะหลักในช่วงทีส่ มองเรียนทักษะหลักได้งา่ ย นัน่ คือ ช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส (Window
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of Opportunities) โดยใช้การเล่นเป็นฐาน (Play - Based) โรงเรียนต้องท�ำวิจยั ว่าการเล่นแบบใดทีส่ อน
ภาษาแม่ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ให้กับเด็กอย่างได้ผล โดยไม่ต้องพึ่งการท่องจ�ำ และ
ให้โอกาสเด็กลงมือปฏิบัติ ถ้าได้ใช้เวลา “ซ่อมสมอง” ตอนวัยอนุบาล รอยต่อตอนย้ายจากอนุบาล
ไปประถมจะราบรื่น ไม่ท�ำให้เด็กเครียด
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ส่วนเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีเ่ พียบพร้อมเหมือนหนูทดลองในกรง b มักมีพฒ
ั นาการด้านสมองดี
(รูป d) มากกว่าเด็กจากครอบครัวแร้นแค้น (กรง a รูป c) โดยปกติเด็กต้องใช้เวลาสัปดาห์ละ
35 - 40 ชัว่ โมงทีโ่ รงเรียน เด็กในชัน้ อนุบาลทุกคนไม่วา่ รวย หรือจน จึงควรจะได้รบั โอกาสทีจ่ ะฝึกทักษะหลัก
(Core Skills) เช่น ภาษาแม่ ภาษาอังกฤษ และนับเลข ด้วยการลงมือปฏิบัติโดยไม่เน้นการท่องจ�ำ
แต่น่าเสียดาย ที่โรงเรียนอนุบาลไทยไม่ได้ท�ำเช่นนั้นเพราะต้องท�ำตาม พ.ร.บ. การศึกษาปฐมวัย
(พ.ศ. 2546, ปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือให้รอไปเรียนทักษะหลักอย่างจริงจังตอนเข้าชัน้ ป.1 โอกาสทองทีจ่ ะ
พัฒนาเป็นเด็กอัจฉริยะ 4.0 ในช่วงเรียนรูไ้ ว จึงหมดไปอย่างน่าเสียดาย และท�ำให้ประเทศไทยมีปญ
ั หา
ในการ “เชื่อมต่อการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยและประถม” ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็กในเวลาต่อมา
ในระดับประถมปลาย มัธยม และ มหาวิทยาลัย ท�ำให้การศึกษาไทยล้าหลังไม่กา้ วทันนานาชาติ เพราะ
คนรุ่นใหม่ขาดความช�ำนาญในทักษะหลัก (Mastery of Core Competency Skills) ส�ำหรับโลก 4.0
ที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารการศึกษาชั้นน�ำของประเทศมักเรียก
ช่วงเวลา 3 - 6 ปีของเด็กเล็กว่าเป็น “ช่วงวิกฤตปฐมวัย” ค�ำว่าช่วงวิกฤต น่าจะแปลมาจาก ค�ำว่า
“Critical Period “ ซึ่งมีความหมายไปทางลบ ด้วยความเชื่อว่าการสอนทักษะวิชาการหลักให้เด็ก
เป็นช่วงที่สร้างความเครียดให้เด็ก จึงสรุปว่า ไม่ให้เด็กเรียนทักษะหลักดีกว่า ทั้งที่ความจริง ทุกอย่าง
เป็นเรื่องของเทคนิคการจัดการเรียนการสอนมากกว่า ว่าจะสอนทักษะหลักอย่างไร ไม่ให้เด็กเครียด
ไม่ใช่วา่ จะออกกฎไม่ให้สอนทักษะหลักเลยอย่างจริงจังในช่วงนี้ เพราะช่วงนีเ้ ป็นช่วงของหน้าต่างแห่งโอกาส
(Window of Opportunities) ที่เป็นช่วงที่ส�ำคัญมากที่สุด (คือถ้าไม่ท�ำก็จะเกิดวิกฤต - Critical Period
- ความหมายเชิงบวก) เป็นช่วงโอกาสทองของเด็กเล็กในการพัฒนาทักษะวิชาการทีส่ ำ� คัญ เช่น ภาษาแม่
ภาษาที่สอง และการค�ำนวณ
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า ประเทศทีเ่ ราควรเอาแบบอย่าง คือ ประเทศสิงคโปร์ เพราะเด็กสิงคโปร์
มีผลการสอบในระดับนานาชาติ ทีเ่ รียกว่า พิซา่ (PISA) ได้เป็นอันดับหนึง่ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และการอ่านมาหลายปี ปัจจุบันฟินแลนด์ก็ต้องหันมาปฏิรูปการศึกษา เพราะเสียต�ำแหน่งแชมป์
ให้สิงค์โปร์ในการสอบพิซ่าในระยะหลัง โดยตกจากอันดับที่เคยเป็นที่ 1 ไปอยู่อันดับ 4 - 7 อีกประการ
ที่ท�ำให้เด็กสิงคโปร์เก่งสองภาษา เพราะเริ่มเรียนสองภาษาในช่วงอนุบาล เพราะหลักสูตรปฐมวัย
มีการระบุไว้ และมีตวั ชีว้ ดั อย่างชัดเจน แต่ในหลักสูตรปฐมวัยของไทยระบุวา่ มีแค่ 4 กลุม่ สาระทีเ่ ด็กต้อง
เรียนรู้ คือ เรื่องตัวเด็ก ครอบครัวเด็ก สถานที่ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติรอบตัว ไม่มีการระบุให้สอน
ทักษะหลัก เช่น การอ่านออกเขียนได้ (Literacy) ภาษาแม่ การนับเลขได้ (Numeracy) และการสอน
ภาษาที่สองเหมือนสิงค์โปร์ แต่ของไทยกลับรวมไปในกิจกรรมที่ “พัฒนาสติปัญญา” อย่างกว้าง ๆ
และไม่มตี วั ชีว้ ดั ในการวัดพัฒนาการของเด็กเล็กในทักษะดังกล่าวทีม่ คี วามส�ำคัญในการพัฒนาเด็ก 4.0
โรงเรียนเอกชนอาจจะมีการสอนเสริมทักษะดังกล่าว เพื่อเอาใจผู้ปกครอง โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่ส�ำหรับโรงเรียนของรัฐ สาระวิชาดังกล่าวไม่ถูกระบุใน พ.ร.บ. ปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน
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ถ้ารอให้ถึงประถม ก็เกือบจะสายเสียแล้ว
ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า เด็กทุกคนเกิดมาเป็นอัจฉริยะได้ แต่ตอ้ งอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวย
กล่าวคือ มี ครู หรือ พ่อแม่ ที่เข้าใจพัฒนาการด้านสมอง และอุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้
และจะต้องใช้ประโยชน์ จาก “ช่วงหน้าต่างแห่งโอกาส” ให้มากที่สุด
เรือ่ งนี้ ผูเ้ ขียนได้เสนอให้คณะกรรมการปฏิรปู ของรัฐบาลแล้ว แต่ไม่มผี ลตอบรับ ยังคงยึดติด
กับวิธสี อนเด็กปฐมวัยแบบเดิม ตอนนีท้ ราบ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการปฏิรปู
ยังไม่ผ่านการพิจารณา ผู้เขียนจึงคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยต้องทบทวนความคิดเก่า ๆ ของตัวเอง และอัปเดตด้วยข้อมูลวิจัยล่าสุดที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของสมองเด็กเล็ก เลิกยึดติดกับกรอบความคิดเดิม ถ้าไม่เช่นนั้น เด็กไทยประเทศไทย
จะไม่ตามทันโลก 4.0 อย่างแน่นอน เพราะเราเริ่มช้าไป
ผู้อ่านสามารถดูวิดิโอ ผลงานของเด็ก ๆ ของเราที่
www.facebook.com/trinitytrangthailand
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Knowledge all around
ปิยกุล ภูศรี

Grow for Grad
ฟิลิปปินส์
เสนอร่างกฎหมาย
ปลูกต้นไม้ 10 ต้น
ก่อนเรียนจบ
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ข่าวใหญ่ในแวดวงสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่ท�ำให้คนที่
สนใจเรื่องสภาวะโลกร้อนรู้สึกร้อน ๆ
หนาว ๆ กันเลยทีเดียวคือข่าวน�้ำแข็ง
ในกรีนแลนด์ละลายกว่า 2,000 ล้านตัน
ภายในวันเดียว คิดเป็นพื้นที่มากกว่า
ร้อยละ 40 ของพืน
้ ทีท
่ ง
ั้ หมดของกรีนแลนด์

ความน่ากลัวของการละลายของน�้ำแข็ง
ที่กรีนแลนด์คือ มันเป็นปัจจัยที่ท�ำให้น�้ำทะเลในโลก
ยกระดับสูงขึน้ ซึง่ ถือเป็นภัยคุกคามประเทศทีอ่ ยูส่ งู กว่า
ระดับน�ำ้ ทะเลน้อย ๆ เช่น หมูเ่ กาะในมหาสมุทรแปซิฟกิ
หรือ แม้แต่เมืองใหญ่ที่อยู่ริมทะเลอย่างสิงคโปร์ หรือ
กรุงเทพ ฯ ที่อาจจะจมน�้ำทะเลภายในอีกร้อยปี
ข้างหน้านี้ก็เป็นได้!
นีค่ อื หนึง่ ในหลายผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือที่เราคุ้นหูกัน
ในชื่อ “สภาวะโลกร้อน” ซึ่ง ณ เวลานี้ ทุกคนก็คงจะ
ประจักษ์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกอย่าง
ชัดเจน ทัง้ อากาศทีร่ อ้ นมากขึน้ ทุกวัน หน้าฝนทีฝ่ นไม่ตก
หรือ ฝนตกจนน�้ำท่วมในช่วงหน้าร้อน
แต่มนุษย์จะโทษใครได้เล่า ก็ในเมื่อนี่คือ
ผลการกระท�ำของมนุษย์เองทัง้ นัน้ และมนุษย์ตอ้ งเป็น
ผู้บรรเทาความรุนแรงนี้ด้วยตนเอง แม้ว่ามันจะสาย
เกินไป!
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“
หากร่างกฎหมายนี้
ผ่านการพิจารณา
และมีผลในทางปฏิบัติ
จะมีต้นไม้เกิดใหม่
กว่า 175 ล้านต้นต่อปี
และในหนึ่งชั่วอายุคน
จะมีต้นไม้ถูกปลูกตามกฎหมายนี้
กว่า 525 พันล้านต้น

“
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รัฐบาลถือเป็นกลไกส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาสภาวะ
โลกร้อนเนือ่ งจากเป็นผูม้ อี ำ� นาจออกกฎหมาย และระเบียบ
ต่ า ง ๆ ที่ จ ะช่ ว ยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้ อ นได้
ซึง่ ประเทศฟิลปิ ปินส์กำ� ลังเสนอกลไกในการลดความรุนแรง
จากปัญหาสภาวะโลกร้อนที่ถือได้ว่าสร้างสรรค์ ยั่งยืน และ
ทรงพลังอย่างยิง่ โดย นายแกรี อเลจาโน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ฟิลปิ ปินส์จากพรรคมักลาโด ได้เสนอร่างกฎหมายให้นกั เรียน
นักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และ มหาวิทยาลัย ต้องปลูกต้นไม้คนละ 10 ต้น เป็นเงือ่ นไขหนึง่
ในการส�ำเร็จการศึกษา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอร่างกฎหมาย
กล่าวว่า ในแต่ละปี ประเทศฟิลปิ ปินส์มนี กั เรียน 12 ล้านคน
ส�ำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา อีก 5 ล้านคน ส�ำเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และอีกกว่า 5 แสนคน เรียนจบระดับ
วิทยาลัย หากร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณา และมีผล
ในทางปฏิบตั ิ จะมีตน้ ไม้เกิดใหม่กว่า 175 ล้านต้นต่อปี และ
ในหนึ่งชั่วอายุคน จะมีต้นไม้ถูกปลูกตามกฎหมายนี้กว่า
525 พันล้านต้น แม้วา่ ต้นไม้ทปี่ ลูกจะมีอตั รารอดเพียงร้อยละ 10
แต่กย็ งั มีตน้ ไม้ 525 ล้านต้น ทีจ่ ะยืนต้นเพือ่ สร้างร่มเงา และ
เป็นแหล่งสร้างออกซิเจนส�ำหรับลูกหลานชาวฟิลิปปินส์
ในอนาคต
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ถือเป็นการขยับตัวทีน่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ ของรัฐสภา
ฟิลปิ ปินส์ เพราะเป็นความพยายามใช้กฎหมายสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คือเริ่มต้น
ที่โรงเรียน และมหาวิทยาลัย การท�ำให้การปลูกต้นไม้เป็น
เงือ่ นไขหนึง่ ในการศึกษา ถือเป็นการใช้คนหมูม่ ากมาขับเคลือ่ น
กลไกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
จากข้อมูลข้างต้นที่แสดงให้เห็นว่า หากกฎหมายฉบับนี้
ผ่านการพิจารณา ประเทศฟิลิปปินส์จะมีต้นไม้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยปีละ 175 ล้านต้น หากทุกประเทศบนโลกจะมีกฎหมาย
แบบนี้บ้าง อาจจะปลูกต้นไม้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่
สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น ๆ พื้นที่สีเขียวบนโลก
ก็นา่ จะเพิม่ จ�ำนวนขึน้ ทดแทนพืน้ ทีส่ เี ขียวทีม่ นุษย์เคยท�ำลาย
ลงไปมากมายมหาศาลในไม่กชี่ วั่ อายุคนทีผ่ า่ นมา และถึงแม้วา่
การปลูกต้นไม้อาจจะไม่สามารถหยุดยัง้ สภาวะโลกร้อนได้
(ในทางทฤษฎีแล้ว เราไม่สามารถหยุดยัง้ สภาวะโลกร้อนได้
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของโลกได้รับ
ผลกระทบจนเกินที่จะพลิกฟื้นให้กลับมาสู่สภาพปกติได้)
แต่อย่างน้อยที่สุด การปลูกต้นไม้ก็คือการสร้างแหล่งผลิต

ออกซิเจนทีม่ นุษย์ไม่สามารถขาดได้ การปลูกต้นไม้ จึงเป็นเหมือน
วิธีหนึ่งที่ท�ำให้มนุษย์ยังด�ำรงพันธุ์อยู่บนโลกใบนี้ได้
แม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของสภาสูงของฟิลิปปินส์ แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ก็คือ กระแสความสนใจในเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับสาธารณชน
ในวงกว้าง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับชาวฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่ข่าว
การเสนอร่างกฎหมายปลูกต้นไม้ก่อนเรียนจบเป็นที่สนใจ
ของสื่อระดับโลก และถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
และกระแสตอบรับจากทั่วโลกก็เป็นไปในเชิงเห็นด้วย
กับผูเ้ สนอร่างกฎหมาย ซึง่ เราก็ตอ้ งมารอดูกนั ต่อไปว่าสภาสูง
ของฟิลิปปินส์จะพิจารณากฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้
หรือไม่
เมืองไทยของเราจะเอาแบบฟิลปิ ปินส์บา้ งจะดีไหม?
คงต้องโยนค�ำถามนี้เข้าไปในรัฐสภาอันทรงเกียรติ และ
รอคอยค�ำตอบกันต่อไป...

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2564234
https://www.foxnews.com/world/philippines-students-plant-trees-graduation
https://factcheck.afp.com/philippines-has-not-adopted-new-law-which-requires-students-plant-trees-they-graduate-legislation
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

“มองเห็นทิศทาง
เท้ากล้าก้าวเดิน”
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
พีค่ ดิ ว่าหน้าทีข่ องครูกค็ งคล้าย ๆ การท�ำหน้าทีข่ องดวงตะวันทีส่ อ่ งแสงทุกเสีย้ ววินาที
เผื่อแผ่ความสว่างโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง บางเวลาบางมุมของโลกอาจมืดมิดแต่มินานนัก
การท�ำหน้าทีอ่ ย่างซือ่ สัตย์และแม่นตรง แสงแห่งอรุณก็จะกลับมาเรือ่ เรืองสว่างไสวปลุกโลกให้ตนื่
จากหลับใหลเช่นนี้ทุกวันวาร
พีม่ นั่ ใจว่า หากครูได้ทำ� หน้าทีเ่ ฉกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ โลกการศึกษาของไทยก็คง
มีโอกาสก้าวข้ามบางหลุมแห่งความมืดด�ำ พ้นจากอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ที่คอยขัดขวาง
การพัฒนา ให้เดินไปข้างหน้าสูค่ วามโชติชว่ งชัชวาลในไม่ชา้ เพียงแต่ตอ้ งอาศัยแรงกายแรงใจ
จากครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มุ่งมั่นฟันฝ่าไปพร้อม ๆ กันเท่านั้น
ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาส�ำหรับการพัฒนาการศึกษา พูดให้ชัดลง
ไปก็คือ เป็นปัญหาในการพัฒนาการเรียนการสอนมาเนิ่นนาน
10 กว่าปีทผี่ า่ นมา พีม่ โี อกาสได้สมั ผัสผลงานทางวิชาการของครูเพือ่ ขอมี / เลือ่ นวิทยฐานะ
เป็นครูชำ� นาญการพิเศษ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยระดับชัน้ มัธยมศึกษา พอจะสรุป “ความรูส้ กึ ”
ที่ท�ำให้ฉงนปนประหลาดใจไม่ได้ว่า “เหตุใดผลงานทางวิชาการของครูเกือบร้อยละร้อย
จึงมีแต่ “แบบฝึกทักษะ” เช่น แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านจับใจความ เรื่องชนิดของค�ำไทย
เรือ่ งค�ำต่างประเทศในภาษาไทย เรือ่ งการแต่งค�ำประพันธ์ ทัง้ กระบวนการศึกษาและการพัฒนา
แบบฝึกเหล่านั้นก็เหมือน ๆ กัน เห็นได้จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือพัฒนา คือ
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
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สรุปง่าย ๆ ก็คอื แทบจะไม่มี “นวัตกรรมอืน่ ๆ” ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนารายวิชา
ภาษาไทยเลย แต่ก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปที่การประเมินวิทยฐานะแบบเก่า “หมดอายุไปแล้ว” และ
มีแบบใหม่มาแทนทีต่ ามทีค่ รูทงั้ หลายทราบ ๆ กันดี พีก่ ไ็ ด้แต่ตงั้ ความหวังว่าจะได้พบประดิษฐกรรม
ใหม่ ๆ หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายในไม่ช้าไม่นานเกินรอ
ตามความเป็นจริง ทุกขณะทีค่ รูดำ� เนินกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในหรือนอกชัว่ โมง
เรียนจะมีประเด็นหรือปัญหาที่สามารถน�ำไปแก้ไขหรือพัฒนาได้มากมายนับประเด็นไม่ถ้วน
ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ “ผลงานนักเรียน” ที่สะท้อน “ผลงานของครู” นั่นเอง ผลงานทุกชิ้นหากน�ำ
มาพิจารณาอย่างละเอียดแล้วครูจะพบอะไร ๆ มากมาย ยิง่ หากพิจารณาผลงานนักเรียนทุกคน
ที่เรียนในรายวิชาที่สอน ก็จะมองเห็น “ตัวตนของครูกับการสอน” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อครูพบ
ปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ แล้ว แน่นอน หากไม่นงิ่ ดูดายแต่กลับใช้โอกาสแก้ปญ
ั หาหรือส่งเสริม
พัฒนาเรื่องนั้น ๆ พี่เชื่อว่าหากท�ำได้ การศึกษาของชาติไทยก็คงรุดหน้าไปมากกว่าที่เป็นอยู่
อย่างแน่นอน
น้องดาวพิจารณาโต๊ะปฏิบัติการที่นักเรียนใช้เรียนเป็นกลุ่มในชั่วโมงเรียนหรือมานั่ง
ท�ำงานท�ำการบ้าน บางคราวก็มานั่งเล่น นักเรียน (บางคน) ใช้เวลาไม่นานนักกับการเปลี่ยน
สภาพพื้นโต๊ะได้อย่างน่าอัศจรรย์ พี่ถ่ายภาพมาพร้อมกลอนสั้น ๆ ประกอบผลงานนักเรียน
เพื่อปลอบใจตัวเองก่อนที่จะด�ำเนินการซ่อมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม

คือภาพจริงโต๊ะจริงในปัจจุบัน
ประเมินว่า ความฝันบรรลุผล
จุดประสงค์นำ�ทางสร้างเวทมนต์
บันดาลดลสู่เป้าหมายจุดปลายทาง
ค้นคว้าทะลุทะลวงล้วงความรู้
มิใช่ฟังหรือดูอยู่ห่างห่าง
หลักฐานเด่นชัดเกินคัดง้าง
เธอสรรค์สร้างประดิษฐกรรม...เรียกน้ำ�ตา
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จากภาพและกลอนทีพ่ เี่ ขียนประกอบ น้องดาวพอจะพบ “ประเด็นหรือชนวน” ทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนการสอนหรือไม่ หากพบแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรดี
ค�ำถาม “จะแก้ปัญหาอย่างไรดี” นี่แหละ ที่จะเป็นเหตุให้เกิด “นวัตกรรม”
ค�ำว่า “นวัตกรรม” ในที่น้ีพี่คิดว่าไม่ได้หมายถึงการสร้างใหม่ทั้งหมด แต่พี่เห็นว่า
การน�ำแนวคิดหรือ ประสบการณ์ของผูอ้ นื่ ทีท่ ำ� แล้วได้ผลดีเช่นผลงานทางวิชาการของครู หากน�ำมา
ประยุกต์ใช้ แต่งเติมตัดต่อให้เข้ากับปัญหาหรือประเด็นที่พบมาแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
ก็นบั ว่าเป็นนวัตกรรมเช่นกัน เพราะจุดเน้นส�ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื การมุง่ ไปทีผ่ เู้ รียนคือเป้าหมายทีแ่ ท้จริง
นั่นเอง
จากภาพโต๊ะ พี่คิดว่าน้องดาวอาจได้พบประเด็นต่าง ๆ ที่จะน�ำไป “ต่อยอดให้เกิด
นวัตกรรมได้” ดังตัวอย่าง
การแก้ไขเรื่องคุณธรรม / พฤติกรรมนักเรียน
ประกายความคิดที่สามารถโยงเข้าสู่เนื้อหาที่เรียนหรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
เช่น การเขียน - พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนนิทานประกอบภาพ การแต่งเพลง
สุภาษิต - ส�ำนวนไทย หลักภาษาไทย ฯลฯ
หากท�ำได้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ก็นับว่าเป็น “นวัตกรรมหรือผลงาน
ทางวิชาการ” อย่างดีทีเดียว
น้องดาวลองพิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากผลงานทางวิชาการก็ได้ เคยสังเกตหรือ
ไม่วา่ “เราจัดกิจกรรมสุนทรภูก่ นั กีค่ รัง้ กิจกรรมก็ยงั เหมือน ๆ เดิม” อาทิ การแสดงละคร ประกวด
ตัวละครในวรรณคดี การประกวดวาดภาพ แต่งค�ำประพันธ์ จนมีความรู้สึกว่านักเรียนรู้จัก
“สุนทรภู่” แต่เพียงผู้เดียว บุคคลส�ำคัญทางภาษาและวรรณกรรมคนอื่น ๆ นักเรียนแทบไม่ได้
ท�ำกิจกรรมเพื่อระลึกถึงและเรียนรู้ผลงานเลย น้องดาวคิดว่าเป็นเช่นนี้หรือไม่
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติปีการศึกษานี้ พี่จึงขอเชิญชวนน้องดาวและ
ครูทงั้ หลายกล้าทีจ่ ะหากิจกรรมใหม่ ๆ หรือสร้าง “นวัตกรรม” ส�ำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ให้แตกต่างไปจากที่เคยจัด บางทีปีการศึกษานี้น้องดาวกับพี่ รวมทั้งครูและนักเรียนอาจได้พบ
รุ่งอรุณแห่งการเรียนรู้อย่างไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนก็เป็นได้
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เธอดั้นด้นมาพ้นราตรี
มาขับความง่วงเหงาด้วยเพรางาย
ให้บางหลับขยับตนลืมตาตื่น
รับแสงสว่างไสวไล่มืดมิด

เรื่อเรืองแสงสีสุรีย์ฉาย
แลระบายรุ่งรวีปลุกชีวิต
ให้บางล้มลุกยืนขืนลิขิต
มองเห็นทิศทางเท้า...กล้าก้าวเดิน

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

การแสวงหาโอกาส :

สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร

(ตอนที่ 2)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
แบบของผู้บริหาร
แบบของผูบ
้ ริหารอาจจ�ำแนกได้หลายอย่าง
ในที่ นี้ จ ะแยกตามบทบาทที่ ผู ้ บ ริ ห ารแสดง
ในการบริ ห ารหน่ ว ยงานที่ เ ขารั บ ผิ ด ชอบ
โดยแบ่งแบบของผู้บริหารออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

1. แบบพนักงานขับรถไฟ
รถไฟมีตารางเวลาในการวิง่ และจะต้องวิง่ ตามราง พนักงานขับรถไฟจึงมองเห็น
บทบาทของตนเองว่าตนจะต้องขับรถไฟไปตามรางให้ดที สี่ ดุ และเป็นไปตามตารางเวลา
การเดินรถ เมือ่ ขับรถไม่ชนอะไรก็วงิ่ ได้เรียบและถึงปลายทางตามก�ำหนด เขาก็จะเป็น
ผู้ที่ท�ำงานมีประสิทธิภาพ พนักงานขับรถไปจะไม่สงสัยหรือมีปัญหากับรางรถไฟหรือ
ตารางเวลาเดินรถ รู้แต่เพียงว่าจะต้องขับรถไปตามรางและออกรถตามเวลาก�ำหนด
พนักงานขับรถไฟเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ปฏิบัติในระบบที่ถูกก�ำหนดไว้แล้ว
ปัญหาของพนักงานขับรถไฟก็คือ อะไรที่มาขวางทางรถไฟหรืออะไรที่มาท�ำให้รถไฟ
เสียเวลา ถ้าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง เขาก็จะขอให้คนอื่นช่วยเหลือ
ถ้าหากรถไฟเสียเวลาต้องออกช้ากว่าก�ำหนด เมื่อมีผู้ก�ำหนดเวลาใหม่ในการออกรถ
เขาก็จะพยายามออกรถตามเวลาที่ก�ำหนดใหม่นี้ โดยพยายามท�ำให้ดีที่สุด
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ในองค์การขนาดใหญ่หรือในระบบราชการ ผูบ้ ริหารหลายคนคาดว่าตนเองจะต้อง
บริหารงานตามแบบพนักงานขับรถไฟ คือปฏิบัติตามและปฏิบัติตามและปฏิบัติให้ดีที่สุด
ในภารกิจทีม่ อบหมายให้ทำ� โดยอาจไม่จำ� เป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ท�ำตามทีเ่ ขา
บอกให้ทำ� โดยอาจไม่จำ� เป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ท�ำตามทีเ่ ขาบอกให้ทำ� ผูบ้ ริหาร
ประเภทนีเ้ มือ่ ได้รบั การเลือ่ นชัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งให้สงู ขึน้ เลือ่ นไปสูต่ ำ� แหน่งทีจ่ ะต้องบอกให้
คนอื่นท�ำมักจะเกิดปัญหายากยิง่ เพราะความส�ำเร็จที่ตนเองเคยมีนั้นเป็นความส�ำเร็จของ
การท�ำงานตามสั่งหรือตามที่คนอื่นเขาบอก
องค์การที่ยอมให้ผู้บริหารปฏิบัติงานแบบพนักงานขับรถไฟ ก็อาจด้วยเหตุผล
สองประการ ประการแรก มีความเชือ่ ว่าหน่วยงานของของตนมีระบบทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์ไม่จำ� เป็น
จะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ประการที่สอง มีความคิดว่าสมาชิกขององค์การ
จะทนไม่ได้ถา้ ผูบ้ ริหารต้องตัดสินใจ แสวงหาโอกาส น�ำการเปลีย่ นแปลงใหม่ ๆ มาสูห่ น่วยงาน

2. แบบแพทย์
แพทย์ เป็นผู้แก้ปัญหา รักษาการเจ็บป่วยของคนไข้ แพทย์ไม่เหมือนกับพนักงาน
ขับรถไฟ แพทย์ ไม่ได้ควบคุมร่างกายของคนไข้ เหมือนกับพนักงานขับรถไฟควบคุมรถไฟ
ความส�ำเร็จของแพทย์ก็คือ การเห็นคนไข้แข็งแรงมีสุขภาพดี ความส�ำเร็จของผู้บริหารแบบนี้
ก็คือการเห็นหน่วยงานของตนเองไม่มีปัญหา
ผู้บริหารแบบนี้มักจะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การ มองหาอาการต่าง ๆ ที่เป็น
ปัญหาขององค์การ เช่น การเงิน การปฏิบัติ ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น เมื่อใด
พบอาการที่จะท�ำให้เกิดโรคหรือจะท�ำให้เกิดปัญหาจะรีบด�ำเนินการรักษาหรือแก้ไขทันที
ถ้าตราบใดทีค่ นไม่เจ็บป่วยหรือไม่เกิดปัญหาในองค์การ แพทย์หรือผูบ้ ริหารแบบนีก้ จ็ ะมีความสุข
“การทีผ่ ปู้ ว่ ยหายป่วย” กับ “การไม่เจ็บป่วย” เป็นความส�ำเร็จทีแ่ ตกต่างกัน เช่นเดียวกัน
กับ “องค์การด�ำเนินไปด้วยความราบรื่น” กับ “ไม่มีปัญหาในองค์การ” ก็เป็นความส�ำเร็จ
ทีไ่ ม่เหมือนกัน ต่างคนต่างมองเห็นความส�ำเร็จของค์การในลักษณะทีต่ า่ งกัน ขึน้ อยูก่ บั การแปล
ความหมายของค�ำว่า “ส�ำเร็จ”
โดยธรรมชาติแล้วผูแ้ ก้ปญ
ั หาจะไม่ใช่ผแู้ สวงหาโอกาส แม้วา่ จะใช้ความคิดสร้างสรรค์
ต่าง ๆ นานา ในการแก้ปัญหาก็ตาม
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3. แบบชาวนา
ชาวนามีจิตมุ่งที่จะเพิ่มผลผลิตหรือผลิตข้าวให้ได้มากที่สุดในท้องนา
ที่คนท�ำเขาอาจน�ำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ท้องนาที่เขาท�ำ โดยเปลี่ยนพันธุ์ข้าว
เปลี่ยนหรือเพิ่มปุ๋ย หาวิธีการเกี่ยวข้าว หรือนวดข้าวให้มีประสิทธิภาพ
แต่เขาจะไม่คิดอะไรนอกจากท้องนาที่เขาท�ำ
ชาวนาเป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้แก้ปัญหา เป็นผู้เฝ้ารอและแสวงหาโอกาส
ถ้าโอกาสเขาดี ฝนตกตามฤดูกาล ข้าวมีราคา เขาก็ประสบความส�ำเร็จ
ผูบ้ ริหารแบบชาวนานัน้ จะเต็มใจแสวงหาโอกาส แต่อยูภ่ ายในขอบเขต
ที่ก�ำหนด จะไม่เปลี่ยนทิศทางง่าย ๆ เหมือนกับเจ้าของภัตตาคารจีน ซึ่งจะมุ่ง
คิดถึงการปรับปรุงอาหารโต๊ะจีน จะไม่มที างนึกถึงอาหารแบบฟาสต์ฟดู สมัยใหม่

4. แบบชาวประมง
ชาวประมงท�ำงานด้วยความเสี่ยง ไม่มีพื้นนาเป็นของตัวเอง ไม่มีอะไรที่จะเป็น
หลักประกันได้วา่ เมือ่ ออกไปหาปลาแล้วจะได้ปลากลับมา เมือ่ ออกไปพร้อมกับเครือ่ งมือจับปลา
และด้วยความหวังว่าจะท�ำให้ดีที่สุด ชาวประมงจึงเป็นผู้แสวงหาโอกาสอย่างแท้จริง
ชาวประมงเป็นผู้เสี่ยงโชคแต่ไม่ได้เสี่ยงโชคเหมือนนักการพนัน ชาวประมงมีทักษะ
มีประสบการณ์ และมีเครือ่ งมือ ด้วยสิง่ ทัง้ สามนีท้ ำ� ให้ความไม่แน่นอนลดลงไป เพิม่ ความแน่นอน
ของโอกาสทีจ่ ะได้ปลามากขึน้ ดังนัน้ จะเห็นได้จากการประสบความส�ำเร็จในการจับปลาต่าง ๆ
มากกว่าการทดลองเข้าไปในดงของฝูงฉลามร้าย
จะเห็นได้ว่าชาวประมงแตกต่างจากชาวนา ชาวนามีนาที่จะท�ำและมีความพยายาม
ที่จะท�ำนาให้ได้ผลดีที่สุด โดยไม่ต้องเสี่ยงหรือแสวงหาโอกาสอะไรนอกผืนนาที่ท�ำ ถ้าไม่มีนา
ก็คงไม่มีโอกาสเป็นชาวนาที่ดีหรือเก่ง ในกรณีของชาวประมงมีนาก็คงไม่มีโอกาสเป็นชาวนา
ที่ดีหรือเก่ง ในกรณีของชาวประมงนั้นไม่มีคลองไม่มีแม่น�้ำ หรือมีทะเลเป็นของตัวเอง มีแต่
ความสามารทีจ่ ะท�ำงานให้ดที สี่ ดุ หากพิจารณาในเชิงการบริหารจะเห็นว่า ผูบ้ ริหารแบบชาวนา
ทีเ่ น้นผลผลิตหรือการตลาด ผูบ้ ริหารแบบชาวประมงเน้นการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการท�ำงาน
และพร้อมที่จะท�ำงานได้เมื่อมีโอกาส
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เจตคติของผู้บริหารทั้งสี่แบบมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจสรุปได้ดังนี้
ผู้บริหารแบบพนักงานขับรถไฟ :
ให้ข้าพเจ้าท�ำดีที่สุดในงานที่ได้รับมอบหมายภายในระบบที่สร้างขึ้นอย่างมั่นคงแล้ว
ผู้บริหารแบบแพทย์ :
ให้ข้าพเจ้ารักษาระบบให้ดี ให้ท�ำงานได้อย่างดี และปราศจากปัญหาโดยการค้นหา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้บริหารแบบชาวนา :
ให้ขา้ พเจ้าท�ำให้เกิดผลผลิตสูงสุดเท่าทีส่ ามารถจะท�ำได้ ด้วยการปฏิบตั ภิ ารกิจภายใน
ขอบเขตที่ก�ำหนดให้
ผู้บริหารแบบชาวประมง :
ให้ข้าพเจ้าไปอยู่ในต�ำแหน่งที่จะสามารถมองเห็น และสามารถติดตามโอกาสต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้น

โครงสร้างที่ท�ำให้ด้อยโอกาส

องค์การบางลักษณะ เช่น องค์การในระบบราชการนั้นค่อนข้างยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
และยากที่จะน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้ในองค์การ จึงเป็นการยากที่จะสร้างโอกาสโดยความเป็นจริงแล้ว
การด้อยโอกาสหรือการยากที่จะหาโอกาส เป็นเพราะโครงสร้างของระบบมากกว่าตัวผู้บริหารเอง
ข้าราชการต้องท�ำงานตามหน้าที่ ท�ำตามค�ำสั่ง ท�ำตามค�ำบัญชา อาจไม่จ�ำเป็นต้องใช้
ความคิดริเริม่ ส่วนบุคคล ระบบใหญ่และซับซ้อนไม่สามารถจะด�ำเนินการไปได้หากระบบย่อยไม่ทำ� ตาม
หน้าที่ ดังนั้น ผู้บริหารในระบบย่อยไม่ควรจะคาดหวังว่าจะต้องถูกประเมินการมีความคิดริเริ่ม
แต่จะต้องนึกอยู่เสมอว่าตนเองจะต้องถูกประเมินการปฏิบัติตามระเบียบ ตามค�ำสั่ง หรือตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ข้าราชการจะต้องท�ำงานเป็นทีม ท�ำงานเป็นคณะ เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเกิดการแก่งแย่ง
แข่งขันและอิจฉาริษยากัน เนือ่ งจากไม่มเี กณฑ์อะไรทีจ่ ะมองเห็นได้งา่ ย ๆ ในการประเมินความส�ำเร็จ
ของการท�ำงาน ซึ่งเหมือนกับในเชิงธุรกิจซึ่งสามารถประเมินได้จากการขายหรือก�ำไร ยิ่งในงาน
การสอนแล้วก็ยิ่งยากที่จะประเมินด้วยวิธีที่เห็นได้ง่าย ๆ ยากที่จะประเมินว่า “สอนดี” หรือเป็น “ครูดี”
ในระยะเวลาอันสั้น
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ถ้าหากว่ามีขา้ ราชการคนใดได้รบั การยกย่องหรือมีชอื่ เสียงว่าเป็นนักคิดชัน้ ดี เขาก็อาจถูกคนอืน่
กระแนะกระแหนว่าไม่ค่อยจะปกติหรือไม่อยู่กับร่องกับรอย ธรรมชาติของนวัตกรรมนั้น บางคน
ความคิด ก็ได้ผลแต่บางความคิดก็ไม่ได้ผลหรือบังเกิดผล ถ้าข้าราชการคนใดมีความคิดดีและสามารถ
ใช้ได้ผลก็คอ่ นข้างยากทีจ่ ะได้รบั การยกย่อง เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึง่ ของงานทีท่ ำ� งานตามหน้าทีแ่ ละ
หน่วยงานก็ไม่ได้ก�ำไรขึ้นมาหรือพัฒนาทันตาเห็น แต่ถ้าความคิดนั้นล้มเหลว ผิดพลาด องค์การ
ถูกกระทบกระเทือน สิง่ นัน้ ก็จะเป็น ตราบาปทีป่ ระทับไปตลอดชีวติ แม้วา่ เวลาจะผ่านเลยไปนานแสนนาน
ก็จะยังคงมีคนพูดถึงความคิดที่ล้มเหลวนั้น ๆ อยู่อีก
ในโลกของธุรกิจความคิดผิดพลาดจะถูกลบล้างโดยความส�ำเร็จ ในสหรัฐอเมริกานัน้ เป็นการยาก
ที่จะถูกประณามว่าเป็นคนล้มเหลว ภายในไม่กี่เดือนคนล้มเหลวจะตั้งต้นใหม่อีก และแม้กระทั่ง
ได้รับการสนับสนุนใหม่เมื่อใดที่ประสบความส�ำเร็จความล้มเหลวก็จะถูกลบทิ้ง คนที่สำ� เร็จในวันนี้
ก็คอื คนทีเ่ คยล้มเหลวมาก่อนเกือบทัง้ นัน้ บางสังคมจึงยกย่องผูส้ ำ� เร็จโดยไม่สนใจหรือพูดถึงความล้มเหลว
ในอดีตของเขา ดังจะเห็นจากแชมป์โลกหรือผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การยกย่องเสมอ ในระบบราชการนัน้
เป็นการยากที่จะเอาอะไรมาลบล้างความล้มเหลว ในอดีตได้บทเรียนนี้จึงสอนให้คนในระบบราชการ
ท�ำตามระเบียบโดยไม่ต้องสนใจกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
บุคคลที่ปฏิบัติตามหน้าที่ ท�ำงานตามค�ำสั่ง กดปุ่ม เคาะระฆัง เข้าสอนหรือปฏิบัติงานตาม
เขาก�ำหนดโดยไม่ตอ้ งคิดอะไร และไม่มอี ะไรเสีย ไม่ขดั ใจนายก็จะได้เลือ่ นยศเลือ่ นต�ำแหน่งและระบบ
เช่นนีก้ ค็ งจะอยูต่ อ่ ไปอีกนาน โอกาสทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระบบราชการก็คอื ความฉลาดในการเขียนรายงาน
ให้ดแี ละการปฏิบตั งิ านทีน่ ายสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ คนหลายคนสามารถเขียนรายงานได้เก่งกว่า
ท�ำงานจริง ๆ หลายเท่านัก
โครงสร้างในระบบราชการนั้นค่อนข้างยากที่จะสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและค่อนข้างยาก
ทีจ่ ะคิดริเริม่ ความคิดต่าง ๆ จะต้องผ่านจากข้างล่างขึน้ ไปข้างบน และต้องผ่านหลายขัน้ ตอนจนบางครัง้
ความคิดทีด่ เี มือ่ เสนอขึน้ ไปถึงบนสุดแล้วก็อาจเป็นความคิดของคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ของคนเสนอแต่เดิมก็ได้
ระบบราชการเป็นตัวอย่างโครงสร้างที่ท�ำให้ด้อยโอกาส ในระบบราชการไม่มีใครถูกต�ำหนิ
ความผิดพลาดเป็นโครงสร้างทีท่ ำ� ให้ดอ้ ยโอกาส มีบคุ คลทีส่ ามารถสร้างโอกาสให้แก่ตนเองได้ไม่นอ้ ยเลย
เมื่อออกจากระบบราชการไปแล้ว
(อ่านต่อฉบับหน้า)

วิทยาจารย์ 57

บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

มาตรฐานทางจริยธรรม

ส�ำหรับบุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา
บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา จักต้องมีความฉลาดรู้ทางคุณธรรม
คือ ต้องมีทักษะ และสมรรถนะทางการคิด และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม หรือ
จริยธรรมที่ท�ำให้สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจได้อย่างฉับไวว่าข้อปฏิบัติหรือ
พฤติกรรมใดถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดีควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ เมื่อเผชิญหน้ากับ
สถานการณ์ที่ท้าทายทางจริยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันเป็นไปด้วยดีและมีความสุขอัตภาพ

จริยธรรมเป็นธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่บุคคลต้องยึดถือ
ปฏิบัติในการด�ำรงชีวิต และปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท�ำหรือ
ไม่ควรกระท�ำ ตลอดจนการด�ำรงตนในการกระท�ำความดี และละเว้นความรู้บุคลากรวิชาชีพ
ทางการศึกษา นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ทตี่ น
ต้องรับผิดชอบแล้ว ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ถึงแม้วา่ บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา
จะมีความฉลาดรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของตน และมีสมรรถนะที่จะขับเคลื่อน
ภาระหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ แต่ในสภาพความเป็นจริง
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จะมีสถานการณ์ทางจริยธรรม คือ เหตุการณ์ทที่ า้ ทายให้กระท�ำผิด ศีลธรรมหรือจริยธรรมโดยเจตนา
เพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การรับสินบน
การหลอกลวง การทุจริตในหน้าที่ โดยไม่มีจิตส�ำนึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือกฎแห่งกรรม
คิดแต่จะหาสิ่งบ�ำรุงบ�ำเรอตนเองให้มีความสุข เฉพาะหน้าเท่านั้น ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์
ทางด้านวัตถุนยิ มและบริโภคนิยมท�ำให้คนจ�ำนวนมากเป็นทาสและแสวงหาความสุขทางวัตถุ
มีความเห็นแก่ตวั เห็นแก่ได้ โดยไม่คำ� นึงถึงความพอเพียง ความมีคณ
ุ ค่าแท้ คุณค่าเทียมต่อชีวติ
และที่ส�ำคัญ คือไม่ค�ำนึงถึงคุณโทษ บุญบาป หรือความถูกผิดทางศีลธรรมหรือจริยธรรม
บุคลากรวิชาชีพทางการศึกษา จึงต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
เพือ่ เป็นเครือ่ งก�ำกับพฤติกรรม และการกระท�ำของตนให้อยูใ่ นกรอบของคุณงามความดี ปฏิบตั ิ
ในสิ่งที่ควรกระท�ำและละเว้นความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ควรกระท�ำ
ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของจริยธรรมรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม คือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างมีคณ
ุ ธรรมของเจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมทัง้ ระบุกลไกในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการทางจริยธรรม
โดยให้มคี ณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ เสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ดา้ นมาตรฐานทางจริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม
รวมทัง้ กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม รวมทัง้ การก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนา ก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้วย
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในฐานะเป็นองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาต้องจัดท�ำประมวลจริยธรรมส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา
การจัดท�ำประมวลจริยธรรมและข้อก�ำหนดจริยธรรมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและต้องยึดหลักส�ำคัญตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย
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ยึดมั่นหลักในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส�ำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และมีจิตสาธารณะ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของตน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

ด�ำรงตนเป็นแบบอย่างทีด
่ แี ละรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

บรรณานุกรม
ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม เล่ม 136 ตอนที่ 50 ก หน้า 1 16 เมษายน 2562.
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Full Frame
วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

ห้องสมุดยุคใหม่ที่วัยรุ่นกดไลก์
ห้องสมุดในจินตนาการของวัยรุ่นหลายคนอาจมีภาพลักษณ์เคร่งครึม
เข้าถึงยาก มีแต่หนังสือวิชาการน่าเบือ
่ และเต็มไปด้วยกฎระเบียบยุง
่ ยากจนไม่อยาก
เข้ามาใช้บริการ

แต่อันที่จริง ภาพลักษณ์เหล่านี้อาจเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อย่างเมื่อไม่นานมานี้
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ก็เพิ่งเปิดให้บริการ โดยมีพื้นที่รวมกว่า 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น
ห้องสมุดวรรณกรรมไทย ห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ ห้องสมุดส�ำหรับผู้พิการ
หอจดหมายเหตุ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องเงียบ ถึงกระนั้นการปรับตัวเหล่านี้อาจไม่เพียงพอที่จะจูงใจ
เหล่าวัยรุ่นให้ก้าวเข้ามายังห้องสมุดแทนโรงภาพยนตร์ หรือห้างสรรพสินค้าก็เป็นได้
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Young Adult Library Services Association
(YALSA) องค์กรทีม่ งุ่ พัฒนาห้องสมุดทัว่ โลกเพือ่ ให้
เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลและ
ช่วยวัยรุ่นให้เข้าถึงทรัพยากรความรู้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน ท�ำการส�ำรวจเครือข่ายห้องสมุด
ทัว่ สหรัฐอเมริกาและพบแนวทางการจัดการห้องสมุด
แบบ Teen Space ซึ่งช่วยตอบโจทย์ผ้ใู ช้กลุม่ วัยรุน่
อายุระหว่าง 12 - 18 ปีดังนี้
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ห้องสมุดต้องส่งเสริมให้วัยรุ่นพัฒนา
ความฉลาดทัง
้ ทางอารมณ์ สังคม และปัญญา
วัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 มีพลังล้นเหลือและได้รับอิทธิพลจาก
สื่อดิจิทัลอย่างมาก ห้องสมุดส�ำหรับวัยรุ่นจึงต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด จัดกิจกรรมหลากหลาย เป็น
พื้นที่อเนกประสงค์เพื่อพัฒนาคุณค่า อัตลักษณ์ และทักษะ
อันหลากหลาย ตัวอย่างของลักษณะห้องสมุดที่ดี ได้แก่
แบ่งโซนการสังสรรค์ ความบันเทิง ชัน้ หนังสือ ห้องอ่านหนังสือ
และโซนงดใช้เสียงออกจากกันอย่างชัดเจน
จัดพื้นที่ให้วัยรุ่นแสดงความสามารถอย่างอิสระ เช่น
จัดกิจกรรมรีวิวหนังสือประจ�ำสัปดาห์
อนุญาตให้น�ำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาได้
ส่งเสริมให้วัยรุ่นเรียนรู้ชุมชนรอบตัว เกิดความรู้สึก
ผูกพันธ์และเป็นเจ้าของห้องสมุด

•
•
•
•

ห้องสมุดต้องจัดเตรียมวัสดุที่สนับสนุน
การศึกษาและการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น
กระแสโลกาภิวัฒน์ท�ำให้การรับรู้เรื่องเวลาและสถานที่ของ
ผูค้ นเปลีย่ นแปลงไป ห้องสมุดปัจจุบนั จึงถูกคาดหวังว่าต้องสามารถ
จัดเตรียมข้อมูลและเครือ่ งไม้เครือ่ งมือให้แก่วยั รุน่ อย่างทันทีทนั ใด
และหากไม่สามารถท�ำได้ วัยรุ่นหลายคนก็พร้อมจะ “ล็อกเอ้าท์”
เดินออกไปจากห้องสมุดทันที ห้องสมุดทีด่ จี งึ ต้องเปิดโอกาสให้วยั รุน่
ค้นหา อ่าน และสร้างสรรค์ขอ้ มูลด้านความบันเทิงและการพัฒนา
ทักษะชีวิตอย่างครบวงจรดังต่อไปนี้
มีหนังสือทั้งเกี่ยวกับสาระความรู้และความบันเทิง
ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
มีโซนให้ยืมดูภาพยนตร์
เปิดให้ดาวโหลดหนังสือของห้องสมุดฟรี
มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกเอือ้ ให้วยั รุน่ สามารถใช้เครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน และอื่น ๆ

•
•
•
•

ห้องสมุดเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ เรียนรู้ทักษะ
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21
วัยรุ่นยุคนี้พัฒนาตัวตนและทักษะด้านต่าง ๆ ผ่านการปฏิสัมพันธ์กันบนโลก
ดิจิทัล ห้องสมุดจึงต้องเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับโลกออนไลน์พร้อมกับสนับสนุน
ให้น�ำข้อมูลดิจิทัลมาต่อยอดความคิด ถกเถียงและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง
เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรูส้ งั คมรอบด้าน ตัวอย่างของกิจกรรมที่
ห้องสมุดควรจัดให้แก่วัยรุ่นมีลักษณะดังต่อไปนี้
ความรู้เท่าทันสื่อ
ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา
การน�ำข้อมูลจากดิจิทัลมาปรับใช้ในชีวิตจริง
จริยธรรมในการใช้สื่อสารแต่ล่ะชนิด

•
•
•
•

แนวทางการจัดการห้องสมุดเหล่านี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์
แก่วัยรุ่น แต่ยังช่วยดึงดูดให้คนทุกเพศทุกวัยหันมาเข้าห้องสมุด
เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
แบ่งปันอันน่าอยู่
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

วรรณคดีกับชีวิตประจ�ำวัน

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ส�ำหรับการศึกษาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั้น จะเห็นได้จาก นิราศสุพรรณของสุนทรภู่ว่า
วัดปะขาวคราวรุ่นรู้

เรียนเขียน

ท�ำสูตรสอนเสมียน

สมุดน้อย

เดินระวางระวังเวียน

หว่างวัด ปะขาวเอย

เคยชื่นกลืนกลิ่นสร้อย

สวาทห้องกลางสวน

จะเห็นได้ยังมีการศึกษาอยู่ที่วัด ปัจจุบัน วัดชีปะขาว รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า
วัดศรีสุดาราม อยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อย
(4) ประเพณี ประเพณีเป็นเรื่องของพิธีการที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ้าง
ประเพณีย่อมแสดงถึงสัญลักษณ์ของชาติไม่ว่าชาติใดภาษาใด ต้องมีประเพณีประจ�ำชาติของตน
ประเพณีจ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภท
		 4.1 จารีตประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่า ถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าผิด
ประเพณี
		 4.2 ขนบประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมตั้งขึ้นเป็นระเบียบแบบแผนไว้ และปฏิบัติ
สืบต่อกันมา
		 4.3 ธรรมเนียม ประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ใครจะปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติก็ได้
ตามเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน ชาวสุพรรณก็พากันไปท�ำบุญที่วัดป่าเลไลย์ขนทรายเข้าวัด
เพื่อก่อพระเจดีย์ทราย ตกเย็นพระสงฆ์สวดมนต์ในวันสงกรานต์ก็มีการท�ำบุญตักบาตร กรวดน�้ำ
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย และมีงานฉลองรื่นเริงกันในเสภาว่า
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“หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัด

ขนทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่

ก่อเจดีย์ทรายเรียงรายไป

.........................................”

ในนิราศเดือนของนายมีก็กล่าวไว้ว่า
“ล้วนแต่งตัวงามทรามสวาท

ใส่สีฉาดฟุ้งเฟื้องด้วยเครื่องหอม

สงกรานต์ที่ตรุษที่ไม่มีมอม

.................................................”

ประเพณีที่ส�ำคัญอีกอย่าง ก็คือ เทศน์มหาชาติ พุทธศาสนิกชน ถือว่าเป็นประเพณีส�ำคัญ
เมื่อถึงเทศกาลก็เทศน์มหาชาติ วัดแต่ละวัดจ�ำต้องจัดให้มีขึ้นและแจกฎีกาหาผู้เป็นเจ้าของกัณฑ์
ส่วนเทศกาลที่ก�ำหนดให้มีเทศน์มหาชาตินี้ แต่เดิมไม่ก�ำหนดว่าเดือนอะไร ในรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา
มักนิยมเมือ่ เทศกาลออกพรรษาแล้วในเดือนสิบเอ็ดข้างแรมหรือข้างขึน้ เดือนสิบสอง แต่มาในรัชกาลที่ 5
ทรงถือเป็นประเพณีสำ� หรับบ้านเมืองจึงมักทรงเลือ่ นให้มใี นเดือนอ้าย ในปัจจุบนั นีม้ กั จะให้ปใี นฤดูแล้ง
คือ นับแต่เดือนอ้ายเป็นต้นไป แต่ในสภาพขุนช้างขุนแผนบอกว่ามีในเดือนสิบสิ้นเดือน ซึ่งแต่ก่อน
อาจนิยมกันในเดือนนี้ก็ได้ ดังในเสภา :
“อยู่มาปีระกาสับตศก

ทายกในเมืองสุพรรณนั่น

ถึงเดือนสิบจวนสารทยังขาดวัน

คิดกันจะมีเทศน์ด้วยศรัทธา

พระมหาชาติทั้งสิบสามกัณฑ์

วัดป่าเลไลยนั้นวันพระหน้า”

การจัดเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ที่เรียกกันว่าเครื่องกัณฑ์นั้น ไม่มีแบบแผนตายตัวสุดแท้จะเห็น
สมควรตามยุคตามสมัย ในรัชกาลที่ 1 และที่ 2 จัดท�ำเป็นรูปกระจาดธรรมดา ในรัชกาลที่ 4 จัดท�ำ
กระจาดเป็นรูปส�ำเภาส่วนบริขารกัณฑ์กแ็ ล้วแต่ศรัทธา แต่มกั นิยมจัดให้เข้ากับกัณฑ์เทศน์ของตน เช่น
กัณฑ์มัทรีหรือกัณฑ์กุมาร มักจะมีผลไม้เป็นมะพร้าวอ่อน กล้วยอ้อย นอกจากนั้นก็มีธูปเทียนคาถา
ตามจ�ำนวนคาถาที่ในเกณฑ์นั้น ๆ ในเสภาขุนช้างขุนแผน ขุนช้างรับกัณฑ์กุมารมีกลอนว่า
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“ครานั้นเจ้าจอมหม่อมขุนช้าง

น�้ำใจกว้างขวางให้ฟุ้งซ่าน

เด็กเอ๋ยหาไม้อย่าได้นาน

จัดสานกระจาดนั้นเตรียมไว้

เอาเงินตราไปซี้เส็งเค็ด

บริขารเบ็ดเสร็จทั้งน้อยใหญ่

หาผ้าเนื้อดีมาท�ำไร

ที่ผู้หญิงนั้นไปหาเครื่องกัณฑ์

ข้าวแป้งระแนงต�ำเป็นผง

มุกกลมขนมกงเร่งจัดสรร

สิ่งหนึ่งอย่าให้น้อยทั้งร้อยอัน

อย่ากลัวเปลืองน�้ำมันไปซื้อมา

ส้มสุกลูกไม้ใส่ของสวน

ให้ถี่ถ้วนถูกแพงก็ไม่ว่า”

ตอนชนเครื่องกัณฑ์ไปวัด มีว่า
“สั่งบ่าวไพร่ให้กองของเครื่องกัณฑ์

เผือกมันของเรานั้นอักโข

อ้อยขาวอ้อยแดงแตงโม

ส้มโอมะดูกลูกมะไฟ

ชะมดกงเกวียนข้าวเหนียวแดง

หินฝนทองครองแครงแตงลูกใหญ่

หอกศาลาข้างของที่กองไว้

จัดให้เป็นล�ำดับอย่างซับซ้อน

ยกเข้ามาข้างในไตรกับบาตร

เสื่อสาดฟูกเมาะเบาะหมอน

พานหมากประจ�ำกัณฑ์นั้นอย่าซ้อน

ยกไปก่อนตั้งหน้าพานม้าไตร”

ส่วนศรีประจันกับนางพิมจัดเครื่องกัณฑ์มีว่า
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“บ่าวไพร่ท�ำขนมประสมปั้น

ชุบแป้งทอดน�้ำมันอยู่ฉ่าฉ่า

เฮ้ยไฟร้อนนักชักฟืนรา

อีคงควักตักมาว่าเกรียมดี

วางไว้ตามชะมดเละกงเกียน

คลุกน�้ำตาลพริบพรีใส่ที่ไว้

ข้าวเม่ากวนแป้งนวลชุบทอด

เอาไม้แยงแทงหลอดใส่ยอดไข่

มะพร้าวน�้ำตาลหวานไส้ใน

สุกแทงขึ้นไว้อ้ายลูกโดน”

ส่วนการจัดเครื่องกัณฑ์นั้น บางทีก็มีการแกะสลักเพื่อประกวดประขันกัน ในเสภาตอนขุนช้างจัดปีว่า
		
“มะละกอซื้อมาตะกร้าจีน

เอาหยักหั่นควั่นสิ้นหาช้าไม่

เม็ดยอช่อตั้งขึ้นบังใบ

รายเรียงเคียงใส่ไว้เบื้องบน

แกะเป็นหลวงชีชี่ตาเถร

แกะเจ้าเณรเคียงคั่นไว้ชั้นต้น

แกะแร้งกินผีดูพิกล

เอาดอกรักปักปนกับดาวเรือง”

ตอนนางพิมจัดประจ�ำกัณฑ์มีว่า
“บ่าวเอามะละกอมาผ่าจัก

ช่วยกันแกะสลักเป็นหนักหนา

แล้วย้อมสีงดงามอร่ามตา

ประดับประดาเป็นที่สีขรินทร์

แกะเป็นราชสีห์สิงห์อัด

เหยียบหยัดยืนอยู่ดูเฉิดฉิน

แกะเป็นเทพนมพรหมินทร์

พระอินทร์ถือแก้วแล้วเหาะมา

แกะรูปนารายณ์ทรงสุบรรณ

ผาดผันเผ่นผยองล่องเวหา

									

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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Open Eyes
วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร

เตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนจัดการศึกษาแบบบ้านเรียน
หลายท่านอาจไม่ทราบว่าประเทศไทยมีเครือข่ายการศึกษาแบบ
“โฮมสคูล” หรือการเรียนการสอนที่บ้านมานานนับ 10 ปีแล้ว

การศึกษาแบบ “บ้านเรียน” คือการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่บตุ รหลานโดยไม่สง่ พวกเขา
เข้าโรงเรียนตามระบบ ซึง่ ถือเป็นการศึกษาทางเลือกทีช่ ว่ ยให้เด็ก ๆ เรียนรูส้ งิ่ ทีพ่ วกเขาชอบ
และสนใจอย่างแท้จริง วิธีหลัก ๆ ที่ครอบครัวบ้านเรียนนิยมใช้คือการสร้างหลักสูตร
ตามความสนใจของเด็ก เช่น ลูกชอบงานศิลปะ พ่อแม่ก็อาจบูรณาการทั้งเรื่องของภาษา
การค�ำนวณ ทักษะทีค่ วรรูต้ า่ ง ๆ รวมทัง้ มารยาททางสังคมเข้ากับการเรียนรูเ้ รือ่ งศิลปะ การศึกษา
ลักษณะนี้ช่วยผู้ปกครองทั่วโลกคลายกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การสอนแนวคิด
ด้านศาสนา ด้านศีลธรรม และความไม่พึงพอใจต่อวิชาการในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
ส�ำหรับประเทศไทย ผศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
การศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่าการศึกษาไทย
ให้ความส�ำคัญกับการสอบแข่งขันเพือ่ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงมากเกินไป จนท�ำลาย
ความสนใจใคร่รู้ของเด็ก ๆ และเมื่อไม่มีทักษะการใช้ชีวิต ไม่ทราบว่าเป้าหมายของตนเอง
คืออะไร เด็กจ�ำนวนมากจึงเรียนดีตามมาตรฐานของโรงเรียนแต่กลับล้มเหลว เมื่อต้อง
ออกมาใช้ชีวิตนอกรั้วสถานศึกษา
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จึงไม่นา่ แปลกใจทีน่ บั วันครอบครัวไทยจะหันมาจัดการเรียนการสอนแบบบ้านเรียน
ให้แก่บุตรหลานเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ อย่างไรก็ตาม เส้นทางการศึกษาแบบบ้านเรียน
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ผูป้ กครองไทยหลายคนต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางการศึกษา รวมถึงอุปสรรคมากมาย บทความนี้จึงอยากเชิญชวนคุณส�ำรวจ
ความท้าทายของวงการศึกษาบ้านเรียนในปัจจุบันเพื่อเปิดมุมมอง มองหาทางเลือก
อันสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
ทัศนคติเชิงลบของหน่วยงานราชการต่อการศึกษาบ้านเรียน

ปัญหาใหญ่ที่ผู้จัดและผู้รับการศึกษาแบบบ้านเรียนต้องพบเจอคือทัศนคติ
เชิงลบและความไม่พร้อมของหน่วยงานราชการไทย เนือ่ งจากยังคุน้ เคยหรือให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาในระบบมาก จึงมักละเลยทางเลือกทางการศึกษาอื่น ๆ และไม่ยอมรับว่า
คุณภาพการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนก็อาจทัดเทียมกับการศึกษาในระบบอย่าง
ไม่น้อยหน้า กรณีตัวอย่างเช่น ครอบครัวบ้านเรียนทางภาคใต้หลายประสบปัญหา
หน่วยงานราชการไม่ยอมออกใบส�ำเร็จการศึกษา ไม่ยอมประเมินผลตามโครงการ โดยอ้าง
แนวทางกลุ่ม 8 สาระการเรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งการแก้ปัญหาของผู้ปกครองภาคใต้คือ
การต่อสูต้ ามกระบวนการทางกฎหมาย ผลปรากฏว่าฝ่ายผูป้ กครองชนะการฟ้องร้องคดี
ในศาลปกครองทุกครั้ง ซึ่งเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีสิทธิจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนและเขตการศึกษาพื้นที่และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการควรปรับ
มุมมองให้กว้างเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
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ความพร้อมของผู้ปกครอง

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและความ
ไม่มนั่ คงทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ผูป้ กครองหลายท่านประสบ
ความยากล�ำบากทางการเงินจนไม่สามารถจัดการศึกษา
แบบบ้านเรียนได้อีกต่อไป ดังนั้นหากผู้ปกครองอยากริเริ่ม
จัดการศึกษาแบบบ้านเรียนส�ำหรับลูกหลานนัน้ ต้องตระหนักว่า
ตนเองต้องทุม่ เทและเอาใจใส่เด็ก ๆ หลายด้านเป็นระยะนาน
ติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี
พ่อแม่แบบบ้านเรียนนั้นต้องมีความตั้งใจแน่วแน่
และหนักแน่ชดั เจน รวมถึงต้องเห็นพ้องกันอย่างแท้จริงทีจ่ ะจัด
การศึกษาทางเลือก นอกจากนัน้ ยังต้องมีความรู้เชิงวิชาการ
เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนการสอนอันเหมาะสมกับ
พัฒนาการตามวัยของลูก ผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้
หรือการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน อย่างงานบ้าน การล้างจาน ซึง่ ช่วยให้
เด็กรูจ้ กั หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ต้องรักษาระเบียบวินยั ทัง้ กับ
ตนเองและลูกอย่างจริงจัง ต้องเป็นนักจัดการที่ดี วางแผน
การเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
ยังต้องพัฒนาทักษะการสอนให้เชี่ยวชาญ
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ข้อจ�ำกัดของการศึกษาบ้านเรียน

ศาสตราจารย์ รอบ เรยช์ นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ดกล่าวถึงอุปสรรคการศึกษาแบบบ้านเรียน
ในหนังสือ The Civic Perils of Homeschooling ว่าเด็ก ๆ
ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบบ้านเรียนนั้นมีแนวโน้ม
จะได้รบั แนวคิดด้านเดียว คือเป็นแนวคิดทีล่ ว้ นมาจากพ่อ แม่
ซึ่งอาจท�ำให้เด็ก ๆ ขาดความอะลุ่มอล่วยทางความคิด
เนื่องจากมองไม่เห็นค�ำตอบหรือความเป็นไปได้อื่น ๆ
ต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ
นอกจากนัน้ ศาสตราจารย์ยงั กล่าวด้วยว่าการศึกษา
แบบบ้านเรียนอาจท�ำให้เด็ก ๆ ขาดการติดต่อสือ่ สารกับเด็ก
วัยเดียวกันทีม่ าจากต่างเชือ้ ชาติ ต่างศาสนา ท�ำให้ความรูส้ กึ
ที่มีต่อส่วนรวมและความผูกพันต่อชุมชนใด ๆ ลดลงและ
อาจพัฒนาไปสู่ความเป็นปัจเจกอย่างสุดโต่งจนไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตได้
ผู้ปกครองที่เตรียมตัวเองพร้อมรับมือกับอุปสรรค
เหล่านี้จะสามารถจัดการศึกษาบ้านเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด อบอุ่น
สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างอิสระ และใช้เวลา
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

อย่างมีอารมณ์
เมื่อพูดถึงค�ำว่า “อารมณ์” ซึ่งแปลว่า “ความรู้สึกของจิตใจ” ก็มักจะนึกถึง
ค�ำภาษาอังกฤษ... “Mood” หรือ “Emotion” ซึง
่ ก็คอ
ื ความรูส
้ ก
ึ นัน
่ เอง เช่น อารมณ์ดี
อารมณ์เสีย ลักษณะทั่วไปทางจิตใจของบุคคล เช่น เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน เขาพูด
ด้วยความรู้สึก (ดีใจ เสียใจ โกรธ ฯลฯ) เธอมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย (ร้องไห้ง่าย
ดีใจง่าย) มีอีกหลายค�ำที่ควรท�ำความเข้าใจ เช่น (in the) mood (bad) temper
(high) spirits (cool) disposition นอกจากนีก
้ ม
็ ี อารมณ์ขน
ั humor เอาเป็นอารมณ์
to burden one’s head with (details) to take (such trifling mistakes) into
consideration เป็นต้น
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อารี พลดี ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
กล่าวถึง “ภาวะทางอารมณ์” ไว้น่าสนใจว่า
“เมือ่ กล่าวถึงค�ำว่า อารมณ์ บางคนมักพูด
โดยมีสร้อยค�ำ ความรูส้ กึ ต่อท้ายมาเป็น “อารมณ์
ความรูส้ กึ ” ด้วยเสมอ ท�ำให้สงสัยว่า “อารมณ์” กับ
“ความรู้สึก” มีความหมายเหมือนกันหรืออย่างไร
ค�ำว่า อารมณ์ มีความหมายทัว่ ไปตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หลายความหมาย
อาทิ สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดยผ่านทางตา หู จมูก
ลิ้ น กาย และใจ เช่ น รู ป เป็ น อารมณ์ ข องตา
เสียงเป็นอารมณ์ของหู หรือหมายถึง เครื่องยึดถือ
เป็นจริงเป็นจัง เช่น เรือ่ งนีอ้ ย่าเอามาเป็นอารมณ์เลย
หรือหมายถึง ความรู้สึกทางใจที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามสิง่ เร้า เช่น อารมณ์รกั อารมณ์โกรธ อารมณ์ดี
อารมณ์ร้าย
ในทางจิตวิทยา ค�ำว่า “อารมณ์” ตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า mood พจนานุกรมศัพท์
จิตวิทยา อักษร M - Z ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2550 ให้ความหมายว่า ความรู้สึกภายใน
ที่เกิดขึ้นและคงอยู่ เป็นภาวะหนึ่งของจิต มีทั้ง
ด้านพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ แสดงถึงความรู้สึก
ของบุคคลนัน้ ในการรับรูโ้ ลกทัง้ ด้านบวกและด้านลบ
ภาวะอารมณ์ทางจิตวิทยามีอยู่หลายอย่าง เช่น
ภาวะอารมณ์ขึ้น หมายถึง ระดับอารมณ์ที่มี
ความลึกรุนแรงมากกว่าปรกติ อาจเป็นอารมณ์เบิกบาน
หรืออารมณ์กา้ วร้าว ภาวะอารมณ์กระวนกระวาย
หมายถึง ลักษณะอารมณ์ที่ไม่มีความสุข หงุดหงิด
รูส้ กึ ว่าอารมณ์ไม่อยูน่ งิ่ ภาวะอารมณ์แกว่ง หมายถึง
ลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตามสิ่ ง เร้ า ทั้ ง จากภายในและภายนอกตน
ภาวะอารมณ์ผยอง หมายถึง ลักษณะอารมณ์ที่มี
การขยายความรู ้ สึ ก มากกว่ า ที่ ค วรเป็ น เช่ น
ความรู้สึกยิ่งใหญ่ท�ำให้ตนรู้สึกพองโตขึ้นกว่าเดิม
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“

บางครั้งอารมณ์
ท�ำให้คนปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์
ได้อย่างดี แต่บางครั้ง
ก็ขัดขวางการปรับตัว

“

จากตัวอย่างที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าเราจะตก
อยู่ในภาวะอารมณ์เช่นไรก็ตาม หากเรามีสติและ
รู้จักควบคุมอารมณ์ หรือเรียนรู้ที่จะจัดการกับ
สถานการณ์อย่างมีเหตุผล พฤติกรรมทีเ่ ราแสดงออก
ก็จะมีผลเสียต่อตนเองและผูอ้ นื่ ทัง้ ทางร่างกายและ
จิตใจน้อยที่สุด”
กลับมาทีภ่ าษาอังกฤษอีกครัง้ ลองค้นดูคำ�
ทีแ่ สดงถึงอารมณ์และความรูส้ กึ ของคนเรา ปรากฏว่า
มีหลายค�ำที่เรามองข้าม เช่น Pride (ภาคภูมิใจ)
Excitement (ตื่นเต้น) Serenity (สงบ) Joy (รื่นเริง)
Inspiration (แรงบันดาลใจ) Hope (ความหวัง)
Guilt (รูส้ กึ ผิด) Awe (เกรงขาม) Gratitude (การรูค้ ณ
ุ )
Amusement (ขบขัน) Interest (สนใจ) Love (รัก)
Fear (กลัว) เป็นต้น
นักจิตวิทยากล่าวถึง อารมณ์บางอย่าง เช่น
รัก เกลียด อิจฉา กลัว กังวล และคับข้องใจ มีบทบาทมาก
ในชีวติ ประจ�ำวัน บางครัง้ อารมณ์ทำ� ให้คนปรับตัว
เข้ากับเหตุการณ์ได้อย่างดี แต่บางครั้งก็ขัดขวาง
การปรับตัว ภรรยาโกรธสามีที่กลับบ้านดึก เธอจะ
รูส้ กึ ว่าถ้าได้ระบายความโกรธออกมาบ้างจะสบายใจขึน้
การระบายก็อาจท�ำเพียงหน้างอให้สามีรวู้ า่ ไม่พอใจ
ในแง่นี้อารมณ์จะท�ำหน้าที่เป็นตัวสื่อสารบอก
ความรูส้ กึ ภายในใจ หลังจากได้ฟงั ค�ำอธิบายแก้ตวั แล้ว
สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ แต่หากภรรยาแสดง
อารมณ์เกรี้ยวกราดมากจนสามีเองก็ทนไม่ได้
โกรธตอบเอาบ้าง เรื่องก็บานปลายไปกันใหญ่
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การหัวเราะเป็นการแสดงอารมณ์ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับเรา
ยิ่งเราหัวเราะมากเราก็ยิ่งมีความทุกข์น้อยลง การหัวเราะ
จะเป็นรางวัลอย่างยิง่ ถ้ามีคนอืน่ อยูด่ ว้ ย เรามักจะเล่าเรือ่ งตลก
ให้คนอืน่ ฟังมากกว่าทีจ่ ะเล่าให้ตวั เองฟัง การหัวเราะอาจจะ
เป็นพฤติกรรมทีท่ ำ� เพือ่ ลดความเครียด เราอาจเห็นคนบางคน
หัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด หัวเราะ
ในเวลาแปลก ๆ ทีไ่ ม่ควรจะหัวเราะ เพราะฉะนัน้ คนบางคนอาจ
จะไม่ได้หัวเราะเพราะความสนุก แต่หาโอกาสหัวเราะ
เพือ่ ต้องการลดความตึงเครียดของตัวเองก็มไี ด้เช่นกัน
ส่วนที่ได้ตั้งหัวข้อไว้ข้างบนนี้ว่า “อย่างมีอารมณ์”
ผูเ้ ขียนจงใจจะให้ผดิ หลักไวยากรณ์ไทยเล่น ๆ เสียอย่างนัน้ แหละ
ที่ถูกจะต้องมีอะไรน�ำหน้าเสียหน่อย เช่น “ท�ำงานอย่าง
มีอารมณ์” “เล่นอย่างมีอารมณ์” หรือ “เรียนอย่างมีอารมณ์”
ถ้าอ่าน “วิทยาจารย์” ก็ตอ้ ง “อ่านอย่างมีอารมณ์” อารมณ์
ในที่นี้จึงหมายถึงความเอาใจใส่ สนใจ ใส่ใจ สนุกไปกับมัน
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การฝึ ก หรื อ การสร้ า งนิ สั ย ให้ เ ป็ น คนท� ำอะไร
“อย่างมีอารมณ์” ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ท�ำบ่อย ๆ อย่าง
นึกรูต้ นื่ รู้ เรียกว่ามีสติกำ� กับให้รวู้ า่ ก�ำลังฝึกสร้างอารมณ์อยูน่ ะ
เมือ่ ก�ำลังท�ำอะไรอยูก่ ใ็ ห้รวู้ า่ ก�ำลังท�ำอะไร ก�ำลังต่อเครือ่ งบิน
ไร้คนขับ (Drone) ตรงนัน้ เป็นใบพัด เมือ่ เอามาวางลงบนช่อง
ทีม่ ขี าสกรูโผล่ออกมาจากตัวเครือ่ งด้านบน แล้วขันน็อตให้แน่น
เมื่อเปิดสวิตช์ด้านข้างจะท�ำให้ใบพัดหมุน เช่นนี้ก็เรียกว่า
มี ค วามตั้ ง ใจในการท� ำ งาน แต่ ถ ้ า ในขณะที่ ท� ำ อยู ่ นั้ น
พลางฮ�ำเพลงทีช่ อบพร้อมกับส่ายหน้าไปมาเป็นจังหวะตาม
เสียงเพลง ก็จะเป็นการท�ำงานถึงขั้นตอนที่เรียกว่า “ท�ำงาน
อย่างมีอารมณ์” ส�ำเร็จออกมาจะเป็นผลงานที่ชื่นใจ
ท�ำอย่างตัวอย่างนี้ได้ไหม ...ได้ ...ไม่ยาก
แล้วท�ำไมถึงไม่ท�ำ ปล่อยให้ซังกะตายไปวันๆ
“อย่างไม่มีอารมณ์” หรือ “อย่างมีอารมณ์เสีย” หรือ
“อย่างมีอารมณ์ร้าย” ท�ำไม ๆ ๆ ๆๆๆ

ย�ำสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
มิ.ย.’62 เขียนที่ ป่าดิบ...ณ เขาสก เทือกบรรทัด

จงหาโอกาสไป...
“ชุบกาย” กันเถิด!
วันหนึ่ง… ของรอยต่อระหว่างร้อนของเดือน 5 กับการรอท่าฟ้าที่เริ่มอุ้มฝน
ของเดือน 6... ณ ป่าต้นน�้ำ เขาสก สุราษฎร์ธานี...
ผมก� ำ ลั ง นั่ ง เซ็ ง จ่ อ มอยู ่ กั บ หน้ า กระดาษขาวที่ ว ่ า งเปล่ า ของต้ น ฉบั บ
ย�ำสามกรอบที่มีข้อมูลสับสน แต่ไร้ข้อเขียน.........

จู่ ๆ... “ผึ้งน้อย” อาจไร้เดียงสากับโลกกว้าง และ
คนแปลกหน้าที่มีแก้วบังตา โผพรวดเข้าเกาะขอบแว่น
แล้วไต่ซอนเข้าหลังกรอบที่มีช่องว่าง.....!!!
เป็นครั้งแรกที่ผมแสดงอาการอ่อนโยน แผ่วเบา
กับสัตว์ผู้มีเหล็กใน
ด้วยกริยาทีไ่ ม่กระด้างกระเดือ่ ง ผมค่อย ๆ ปลดคันแว่น
จากใบหู อ อกมาอย่ า งนอบน้ อ ม สบตากั บ ผึ้ ง น้ อ ย
แบบอโหสิ... แล้วเปล่งมธุรสวาจา... “โปรดไปทีช่ อบ ๆ กันเถิดเรา
อย่าได้มีบาปเวรต่อกันเลย นะ!”... ฮ่าาาา!
แต่... ในใจนั้น... “ฮึ่ม! เกือบไปแล้วนะ... กูเกือบ
ตาปูดปิดครึ่งเดือน เอ็งก็ปิดฉากชีวิต... อิอิอิ!”...
นี่คือโลก และปฏิสัมพันธ์ของชีวิต... ขึ้นกับว่า
เราจะให้ด�ำรงอยู่ร่วมกันแบบใด “รุนแรง” หรือ “รอมชอม”
ก่อนจะเกิดปรากฏการณ์เล็ก ๆ ที่ผมเกริ่นน�ำ
ข้างต้นนัน้ ... ผมเพิง่ กลับจากกรุงเทพ ฯ ในสภาพร่างกาย
ที่ไม่พร้อมนักกับวัยเฉียด 70!

แต่เมื่อน้อง ๆ ลูกหลาน เสนอให้ไปพักเสพ
ธรรมชาติที่เขตป่าฝน “เขาสก” จึงตกลงใจโดยพลัน
เพราะไม่ต้องขับรถตะลอนแบบฅุรุชน มิตซูเก่าจึงได้
พักผ่อน!
ความจริงแล้ว ผืนป่าทิวเขาเทือกบรรทัด
ผมเดินทางตระเวนบ่อย แต่... ความกว้างใหญ่ของกลุม่
ขุ น เขาหิ น ปู น ที่ ค รอบคลุ ม ตอนกลางของภาคใต้
เป็นแนวกั้นอันดามัน กับ อ่าวไทย ท�ำให้ผมเชื่อว่า
ชัว่ ชีวติ ของผม ซึง่ เหลือไม่มากแล้ว คงตระเวนไม่หมด ไม่ทวั่
แนวป่าดิบชื้น เป็นสภาพป่าฝน ที่ผมนั่งรถ
ประมาณ 5 ชัว่ โมงจากลุม่ ทะเลสาบสงขลา เลาะด้ามขวาน
ภาคใต้ ขึน้ มานัน้ เริม่ สัมผัสฝนตัง้ แต่นครศรีธรรมราชแล้ว
รู้สึกชุ่มชื่นจากไอเย็นของฝนและความครึ้มของผืนป่า
ที่ดูเหมือนไร้ขอบเขต....
ความสดชืน่ ทีค่ ลุมกาย ส่งผลให้จติ สงบเย็น....
ด้วยเหตุนเี้ องทีก่ ารบรรลุอริยมรรค วิถกี ายและสภาวะจิต
จึงต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะของธรรมชาติ
ท�ำให้กายไม่ทุรน จิตไม่ทรุ าย ไม่ใช่ปราสาทสามฤดู
ไม่ใช่ความสะพรั่งพร้อมของเมืองวิไล และมิใช่กลไก
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ก ้ า วหน้ า ล�้ ำ ยุ ค ล�้ ำ สมั ย ... ที่ ไ ร้
การวิวัฒน์จิตวิญญาณ
แต่... แท้จริงแล้ว คือ การปรับจิตของเรา
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ นั่นเอง!
ผมได้พยายามท�ำชุดความคิดฅุรชุ นไว้เสมือน
เป็นข้อสังเกต เป็นมุมมอง เป็นทัศนะต่อสิ่งต่าง ๆ
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เพือ่ ให้สงั คมได้ฉกุ คิด ซึง่ ประกอบด้วย... ภาพงาม มีมติ สิ ะดุดตา
แล้วท�ำบทกวีสั้น ๆ ประกอบเมื่อสะกิดใจ พร้อมทั้งให้
ความคิดเห็นเป็นเบือ้ งต้นซึง่ ไม่ยาวนัก เพราะผมเข้าใจดีวา่
คนและสังคมยุคนี้ ไม่มีเวลาให้กับสาระยาว ๆ แล้ว... แต่...
อาจจะยอมเสียเวลากับเรื่องไร้สาระได้เสมอ หากถูกใจ!.....

ลองดูชุดความคิดฅุรุชนว่าด้วยธรรมชาติ กั บ
สรรพสัตว์กันไหมครับ.....
“พลอย” ภาษาใต้แปลว่า พึ่งพา.!
ภาพจิ๊บจ้อยพวกนี้... คนทั่วไปมักมองไม่เห็น...
ด้วยเหตุเพราะ... เล็กเกินกว่าที่มนุษย์จะใส่ใจ และเป็น
ปรากฏการณ์อันสั้น... ที่เกิดขึ้นแล้ว เคลื่อนเปลี่ยนไป
นี่คือธรรมชาติ แห่งการพึ่งพา การเอื้ออาทร เป็น
กระบวนนิเวศชีวติ ณ โลกใบนี้ ซึง่ มีอยูเ่ ป็นล้าน ๆ แบบอย่าง
แม้แต่ในร่างกายคนเรา... ก็ยังมีการอยู่รวมอาศัย
ร่วมกันอย่างสันติ... ระหว่าง “ชีวิตเรา” กับ “จุลชีวัน”
ในเรือนร่างเรา รู้จักกันมั้ยครับ Bacteria, Viruses, ฯลฯ
ซึ่งเขาอยู่คู่กับเรามานาน แต่เราไม่รู้สึก บ้างเป็นคุณ
บ้างเกิดโทษ... เป็น “ตถตา”.!
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ผมเชือ่ ในสภาวะ “หยิน - หยาง” คือ สองสภาวะ
ทีเ่ ป็นองค์เอกภาพเดียวกัน... ยามใดสภาวะเอกภาพเบีย่ ง
เบน วิกฤติยอ่ มเกิด... ทีเ่ ราเรียกว่า “ป่วย” โลกหรือร่างกายก็
ไม่ตา่ งกัน ชาติพันธุ์ ประเทศ สังคม ฯ ก็เคยมีอาการป่วย
แล้วทั้งสิ้น
คราวนี.้ .. ลองส�ำรวจดูสคิ รับ... ชีวติ เรา เกีย่ วพันกับ
ใคร อะไร สิ่งใด หรือชีวิตใด และ... มีคุณ มีโทษ ต่อกัน
เช่นไร...

ลองหาจุดทีเ่ ป็นคุณต่อกัน “พรรคคอมมิวนิสต์”
เรียกกระบวนการนี้ว่า “การแสวงจุดร่วม - การสงวน
จุดต่าง” ลองท�ำดูสิครับ!๚๛
๏ “พระเจ้า”... เป็นธรรมเสมอในการสร้าง
องค์ประกอบ “สรีระ” สรรพสัตว์
“Focus and Shutter” ส�ำหรับดวงตามนุษย์นนั้
ถูกผลิตติดตัง้ มาให้พอใช้ได้ แน่นอนว่าประสิทธิภาพนัน้
สู้สัตว์ไม่ได้
แต่... พระผู้สร้าง ทรงบรรจุพลังแห่งปัญญา
มาให้... ท�ำให้มนุษย์ สร้างกลไกเสริมปรับจุดอ่อนได้... วันนี้
“คน” จึงมานะมุ่งสร้างเทคโนโลยี กระทั่งก้าวไกล
พัฒนาการเกินกว่า “พระเจ้า” คาดคิด
เห็น... ภาพมัย้ ครับ... ล�ำพังตามนุษย์ ยากทีจ่ ะจับ
“ปฏิกิริยาชีวิต” ได้ แต่กลไกวิเศษที่มนุษย์ผลิตน้้น
“หยุดชีวิต” ได้

เชื่อผมไหมครับว่า... การชะลอชีวิตให้ช้า
ท�ำให้สติกระจ่าง ความคิดคมชัด
ทุกวันนี้เครื่อง “หยุดชีวิต” อยู่ในมือทุกท่าน
แล้ว... ลอง STOP ปรากฏการณ์สงิ่ ทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัวท่าน
มาพินิจดูสิ...
แต่ระวังอย่าไป “ลองของ” เข้าล่ะ๚๛
ย้อนกลับมา“เขาสก” การเข้าป่าครัง้ นี้ ผมตัง้ ใจ
จะไปพบสหายชาลี ณ ภู บ รรทั ด ... ในชื่อจริง
คือ ศรัทธา หนูแก้ว อดีตนักดนตรีวงคุรชุ น อดีตนักรบ
ประชาชน ฯลฯ.....

ผมท�ำชุดความคิดไว้ดังนี้ครับ
วงดนตรีครุ ชุ น น่าจะเป็นต�ำนานเพือ่ ชีวติ ได้ เพราะ
นี่คือ กลุ่มหนุ่ม สาว นักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ที่ได้
ร่วมกันก่อตั้งเมื่อปี 2517 (หลัง 14 ตุลา ’16) โดยในวงมี
ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อกลาง ศรัทธา หนูแก้ว ลิขิต บุญปลิว และ
“เล็ก วิไลวรรณ”...
    
ผมเริม่ เป็นครูปี 2515... ก่อนเหตุการณ์ ตุลา 16 - 19
สัมผัสได้ถงึ กระแสการเมืองทีร่ ะอุ แต่กา้ วหน้า ในยุคนัน้ และ
ได้ติดตามผลงาน น้อง ๆ “วงคุรุชน” มา จนกระทั่งเกือบจะ
เข้าห้าสิบปีแล้ว
  
วั น นี้ โ ลก สั ง คม และการเมื อ ง เปลี่ ย นไป
แต่วงคุรุชนยังอยู่ในความทรงจ�ำ ด้วยผลงานรับใช้สังคม
การศึกษา ในยุคหนึ่ง
  
“ศรัทธา หนูแก้ว” ซึ่งผมพบว่า เขายังมีฝีมือดนตรี
มีความคิดไม่ล้าหลัง และมีครอบครัวเล็ก ๆ น่ารัก อบอุน่
อยู่กับธรรมชาติที่ “เขาสก โฮมสเตย์ รีสอร์ท” จังหวัด
สุราษฎร์ธานี…
อนึ่ง...ในวันนี้... เสียงเพลงของคุรุชนยังกังวาล
ณ ป่าเขาสก เทือกเขาบรรทัด
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ท่านอาจได้พบ สหายอาทิตย์ กับ สหายชาลี
ที่ยังไม่แปรธาตุ
แต่... เสียดาย งวดนี้... ผมมีกิจกรรมร่วมกับ
ลูกหลานทีเ่ ขาหอบหิว้ ผมมา มากเกินไป และฝนในป่าดิบชืน้
ก็พร่างพรม กระทั่งผมต้องแกร่วอยู่กับต้นฉบับที่เปียกชื้น!
จนกระทั่ง สหายอาทิตย์ กับ สหายชาลี ไม่ได้พบกัน
ณ สันเขาบรรทัด ดังตั้งใจ
ท่ามกลางสายฝนที่พรมอย่างอ่อนโยนเป็นระยะ
ท�ำให้ต้องจ่อมกับที่ จึงเป็นโอกาสของความคิดอนุสติได้
เคลื่อนไหว!
ขณะที่เด็ก ๆ ลูกหลาน เริงร่ากับการออกไปเผชิญ
ป่าพงไพรที่เขาไม่ค่อยได้สัมผัสมากนัก ได้ออกแรงและ
สูดกลิ่นอายธรรมชาติบริสุทธิ์
ได้พบ “ทาก” สัตว์ร่วมโลกตัวจิ๋ว ที่เรียกเสียง
กรี๊ดดดดดดด!! ได้ลั่นสนั่นป่า กระทั่งส�่ำสัตว์น้อยใหญ่
ในไพรพฤกษ์เงียบกริบ!
ทุกคนสนุก แบบสยอง และอัศจรรย์กับ “ทาก”
สัตว์จวิ๋ ทีท่ ำ� ให้ทกุ คนได้บริจาคเลือดได้โดยไม่รตู้ วั ...ฮ่าาาา!
เบื้องหลังเสียงเซ็งแซ่ในการเล่าประสบการณ์
ผจญทากน้อยที่แข่งกันเล่าด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ ท�ำให้ผม
อดยิ้มไม่ได้.....
น้องอ�ำไพ อภิโมทย์ เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสประจ�ำอุทยาน
แห่งชาติเขาสก บอกผมว่า... “ทากเป็นสัตว์บริสุทธิ์
ไม่ดรุ า้ ย เขากินเลือดเรา พออิม่ ก็หยุด หลุดจากการเกาะดูด”.....
ก็... แบ่งๆ กันไปบ้าง ดีนะคะ เธอกล่าวยิ้ม ๆ
เห็นอารมณ์เย็นระรื่นแต้มเต็มหน้า...
เมื่ อ ว่ า งภารกิ จ เธอชอบเล่ า เรื่ อ งงาน
การคุ ้ ม ครองเขตป่ า ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ กิ น ก� ำ ลั ง คน ก� ำ ลั ง
งบประมาณ... แต่ ทุ ก คนที่ เ ข้ า มาเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
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จะหลวมใจรักป่า รักสัตว์ รักธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัว
เมือ่ ใด... นักท่องเทีย่ วไร้สำ� นึก ท�ำขยะ มลพิษ และท�ำลาย
สัตว์ สิ่งแวดล้อม ด้วยคะนอง มักง่าย เธอจะตักเตือน
อย่างสุภาพเสมอ
วันนั้น... ผมได้รู้จักน้อง ๆ ทีมนิยมไพร และ
รักเต็นท์ ชื่นชอบการเดินทาง กางเต็นท์นอนในป่าเขา
ตามธรรมชาติ แต่ต้องมั่นใจในความปลอดภัย
ผมชืน่ ชมในอุปกรณ์เดินป่าทีน่ อ้ ง ๆ เขามีมาใช้
แต่... ที่รักเขา คือ หัวใจที่รักการผจญภัย และมีส�ำนึก
ทีด่ งี ามต่อ ดิน น�ำ้ ป่า อากาศ ของพวกเขาทีแ่ ปลมาเป็น
วิถีชีวิต
... “ผมรักธรรมชาติบริสุทธิ์ ซึ่งท�ำให้ชีวิต
เราสะอาด สดใส... หากเรามักง่ายกับธรรมชาติ
นั่นคือ ความสะเพร่าของชีวิต... นี่คือ จุดจบของ
สังคมและโลก”.....
นี่คือค�ำพูดของเด็กหนุ่มปอน ๆ พงค์พันธ์
ณ นคร แต่มีชีวิตที่ไม่เอาเปรียบใคร!
เสียดาย… ผมได้มา “ชุบกาย” ด้วยเวลา
แสนสั้ น ที่ มี โ อกาสเกลื อ กกลิ้ ง กั บ ธรรมชาติ
พอฟืน้ กาย ก็ตอ้ งกลับสูส่ งั คมสับสน แต่ศวิ ไิ ล... ต่อไป
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เว้นว่าง ห่างบ้าง ก็ดี.!
๏ เมื่อได้เห็นภาพ “แนวตาลริมทาง” นอกจากสะดุดตา ความสดสวย และการจัดระยะ ของธรรมชาติทิวตาลแล้ว
ผมเกิดความคิด ซึ้งประดุจเห็นธรรม.!
สังคม และคน... วันนี้ สรุปเรื่องผู้อื่นไว สะดวก เพราะมีเครื่องมือในการว่ากล่าว ประณามกันง่าย ตามอารมณ์...
แต่หาก เรามีสติ พยายามฟังเหตุ ฟังผล รู้จักการจัดชีวิตให้มีความห่าง วางระยะ เว้นว่าง ลดการเบียดเบียน ละการพูด
ส่อเสียด ความเบาะแว้ง... แบบการเมืองไร้สาระ ก็จะไม่มี... อีกทั้ง “เรา” ก็ยังมีเวลา พอที่จะได้พิจารณาใคร่ครวญ
อย่างสุขุม....
เมื่อนั้น สังคมย่อมเกิดความ “สงบเย็น” เป็นสุข สนุกเสมือนพี่น้อง เยี่ยงวิถีไทย
สังเกตไหมครับว่า เรามีวิกฤติ ทางอารมณ์ ทั้ง ๆ ที่เราชอบ คนซื่อ สังคมใส ในบรรยากาศชนบทที่บริสุทธิ์เรียบง่าย
๏ แต่นับวัน กลับหาได้ยากยิ่ง.! ๚๛
“ฅุรุชน”
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้ำชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 82

ทางม้าลาย

ทุ่งหญ้าสะวันนา...
ที่ที่สรรพสัตว์หลากสายหลายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านาน ทั้งสัตว์นักล่าหรือสัตว์
ที่มักตกเป็นเหยื่อของนักล่า ทุกตัวต่างอยู่ร่วมกันภายใต้กฎแห่งการจัดสรรสมดุลอันยิ่งใหญ่
แห่งธรรมชาติ
การล่า การฆ่า ที่สัตว์สายพันธุ์หนึ่งกระท�ำต่อสัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งล้วนเป็นไปตามวัฏจักร
ทีห่ มุนเวียนเปลีย่ นผ่านมานับร้อยนับพันปี ถักพันฟัน่ โยงเป็นห่วงโซ่อาหารทีด่ ำ� รงอยูอ่ ย่างไม่เคยขาดตอน
นอกจากกฎแห่งสมดุลที่ธรรมชาติบัญญัติไว้ให้ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งนี้แล้ว
มันยังมีอีกหนึ่งกฎที่คอยควบคุมสรรพสัตว์เหล่านี้!
มันเป็นกฎซึง่ สัตว์ทกุ ตัวทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีแ่ ห่งนีท้ ำ� ข้อตกลงไว้รว่ มกันมาตัง้ แต่ยคุ บรรพบุรษุ ของ
พวกมันและถูกยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตราบจนเดี๋ยวนี้
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กฎนั้นถูกเรียกว่า...
กฎแห่ง “ทาง”
กฎที่ชื่อง่าย ๆ ว่า “ทาง” นี้มีหลักปฏิบัติอันแสนจะง่ายดายไม่ต่างจากชื่อของมัน โดยก�ำหนด
แบ่งแยกพื้นที่ให้สัตว์แต่ละสายพันธุ์มี “ทาง” ของตัวเอง
สัตว์ทุกตัวในทุ่งแห่งนี้สามารถเดิน วิ่งเล่น หรือกระโดดไปที่ไหนก็ได้ตามที่ใจปรารถนา ไม่ว่า
จะเป็นการเดินทางไปเพื่อหาอาหาร พักผ่อน ผสมพันธุ์ หรือให้ก�ำเนิดสายพันธุ์ของตัวเองรุ่นใหม่ ๆ
แต่แน่นอน ในบางจังหวะเวลา สัตว์บางสายพันธุ์ต้องถูกล่าเพื่อเป็นอาหารตามวัฏจักร
แห่งชีวิต
สัตว์เหล่านั้นสามารถเอาชีวิตรอดได้ถ้ามันหลบหนีจากการล่านั้นได้ทัน หรือแม้ถ้าหนีไม่ทัน
ขอแค่เผ่นโผนกลับมายัง “ทาง” ของมันได้ทันเวลา สัตว์นักล่าจะรู้ว่าถ้าหากมันหุนหันเข้าไปสังหาร
เหยือ่ โดยทีเ่ หยือ่ ยืนหรือเดินอยูใ่ น “ทาง” ของตัวเอง มันจะต้องถูกเนรเทศออกไปจากท้องทุง่ อันกว้างใหญ่
และอุดมสมบูรณ์แห่งนี้ชั่วนิรันดร์ ตามกฎที่บรรพบุรุษได้บัญญัติร่วมกันไว้
สัตว์ทุกสายพันธุ์จึงมี “ทาง” เป็นหลักเป็นแหล่งในทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งนี้
ทางสิงโต
ทางเสือ
ทางช้าง
ทางยีราฟ
ทางแรด
ทางหมาป่าไฮยีน่า
ทางกวาง
ทางควาย
ทางหมูป่า
ทางนกกระจอกเทศ
ทางม้าลาย
และอีกหลากหลาย “ทาง” ที่มีครบส�ำหรับสัตว์ทุกสายพันธุ์ให้ได้มีพื้นที่ลี้ภัยของตัวเอง
…
…
…
มันแอบอยู่ในพงหญ้าแห้งหนาทึบมาพักใหญ่แล้ว...
ฝูงม้าลายยืนเล็มต้นหญ้าเตีย้ ๆ อย่างสบายใจและสงบอย่างทีส่ ดุ ลมร้อนพัดผ่าวมาเป็นระลอก
แต่หาได้ระคายผิวสัตว์ป่าผู้กร้านสภาวะร้อนแล้งเหล่านี้ไม่

เดียวกัน

พึ่บ!
เสียงพุ่งแหวกอากาศเพียงวูบเดียวก็เพียงพอให้ม้าลายทั้งฝูงพุ่งโผนโจนทะยานไปในทิศทาง
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ที่ไล่กวดมาด้วยความเร็วปานสายลมอันเป็นพรสวรรค์ที่ธรรมชาติมอบให้นั้นคือเสือชีตาห์
โตเต็มวัยตัวเขื่อง อุ้งเท้าที่ตะกุยดินฝุ่นแต่ละครั้งพามันเข้าใกล้เจ้าม้าลายตัวที่วิ่งรั้งท้ายเข้าไปทุกที
ม้าลายทั้งฝูงต่างดีดพุ่งไปยังที่มั่นของมัน
“ทางม้าลาย”
ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก
ชีตาห์ควบเฆีย่ นเข้ามาใกล้ กรงเล็บและคมเขีย้ วของมันพร้อมช�ำแรกแทรกฝังลงในเนือ้ ม้าลาย
ทีว่ งิ่ กระเสือกกระสนหนีตายอยูต่ รงหน้า เท้ากีบของม้าลายกระทบกระแทกพืน้ ดินแห้งจนฝุน่ ฟุง้ คลุง้ ตลบ
ชีตาห์วิ่งขึ้นมาขนาบด้านข้าง เตรียมกระโดดเข้าตะปบ แยกเขี้ยวเตรียมฝังคม!
พึ่บ!
มันดีดตัวกระโจนเข้าหาม้าลายตัวหนึ่ง แต่หางตาเหลือบเห็นอะไรบางอย่าง
เพียงพริบตานัน้ กรงเล็บเก็บงุม้ เขีย้ วงับกลับเข้าปาก ตัวมันลอยหวือเข้าชนม้าลายตัวนัน้ จนเซ
เสือชีตาห์รว่ งลงกระแทกพืน้ โครมใหญ่ ฝุน่ ฟุง้ กระจายก่อนจะค่อย ๆ แผ่วจางตามแรงลมทีพ่ ดั โชย
เมื่อฝุ่นหาย เจ้าเสือนักล่าพบว่ามันอยู่บน “ทางม้าลาย”
เพียงแว้บเดียวเมือ่ กีท้ มี่ องเห็น ท�ำให้มนั เปลีย่ นใจไม่สงั หารม้าลายเป็นอาหารเพราะรูแ้ ล้วว่า
ตัวเองหลุดถล�ำเข้ามาในทางม้าลาย ถ้ามันพลั้งเขี้ยวฆ่าตายก็เท่ากับฝ่าฝืนกฎแห่งบรรพบุรุษ
มันยั้งกรงเล็บไว้ได้ในช่วงเวลาเศษเสี้ยววินาทีนั้น
เสือชีตาห์เดินคอตกออกมาจากทางม้าลาย มันต้องออกล่าเหยื่อใหม่อีกครั้ง
ฝูงม้าลายยืนโล่งใจที่ผ่านภัยจากสัตว์สายพันธุ์ผู้ล่าไปได้อีกวาระหนึ่ง มันยังยืนเกาะกลุ่มกัน
อยู่ในทางม้าลาย ทางศักดิ์สิทธิ์แห่งสายพันธุ์ม้าลายที่จะไม่มีสัตว์สายพันธุ์ใดท�ำอันตรายมันได้
ปัง!
ฝูงนกในทุง่ บินพรึบ่ ขึน้ พร้อมกัน เสือชีตาห์สะดุง้ ! หันขวับกลับไปทีฝ่ งู ม้าลาย ดวงตาเบิกโพลง!
กระสุนปืนพุง่ ทะลุอากาศเจาะทะลวงเข้ากะโหลกม้าลายตัวหนึง่ ร่วงลงไปกองแน่นงิ่ เลือดสีแดงสด
ไหลกองลงชโลมผืนดินแห้งผาก ...
กลาง “ทางม้าลาย” ของมันนั่นเอง!
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ห้องเรียนวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสว ฟักขาว

กรอบความคิดของความรู้
ในการสอนเนื้อหา
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
ความเป็นมาของ TPACK

TPACK มาจากชื่อเต็มว่า Technological Pedagogical and Content Knowledge
เป็นกรอบความคิดที่อธิบายถึงความรู้ที่จ�ำเป็น ในการสอนเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการใช้เทคโนโลยีซงึ่ มีความสัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนระหว่างองค์ความรู้ 3 ด้าน คือ ความรูใ้ นด้านเนือ้ หา
ความรู้ในด้านการสอน และความรู้ในด้านเทคโนโลยี ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
กรอบความคิดนี้ขยายมาจากกรอบความคิดของชูลแมน (Shulman, 1986) ที่เชื่อว่าความรู้
ในเนือ้ หาวิชา (Content Knowledge) เป็นสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น ดังนัน้ หลักสูตร
หรือโปรแกรมทางครุศึกษา (Teacher Education) ควรต้องรวมความรู้ทั้งสองด้านข้างต้น
เข้าด้วยกัน (Hlas and Hilderbrandt, 2010) ซึง่ เรียกว่า ความรูใ้ นการสอนเนือ้ หา (Pedagogical
Content Knowledge : PCK)
PCK เป็นความรูข้ องครูทเี่ กีย่ วกับการน�ำเสนอและการสร้างความคิดรวบยอดในเนือ้ หา
วิชาที่สอน การใช้เทคนิคการสอน การให้ความส�ำคัญของความรู้เดิมที่จะช่วยเชื่อมโยงให้เกิด
ความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่สอนอย่างถูกต้อง ซึ่งครูจะต้องมีความรู้ด้านการสอนและเนื้อหา
วิชาคณิตศาสตร์อย่างดี และเข้าใจบทบาทของตนว่าไม่ใช่สอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องน�ำความรู้ในการสอนมาใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งและถูกต้อง
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Pedagogical
Knowledge
(PK)

Pedagogical
Content
Knowledge
(PCK)

“I teach
children.”

“I teach
children
mathematics.”

Content
Knowledge
(CK)

“I teach
Mathematics.”

แผนภาที่ 1 กรอบความคิด PCK ในการสอนคณิตศาสตร์
ที่มา: https://reflectionsinthewhy.files.wordpress.com/2013/04/pk-pck-ck.jpg
องค์ประกอบของ TPACK

ต่อมา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอน จึงมีการขยาย
กรอบความคิดของ PCK โดยบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเข้าไปอีกด้านหนึ่ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน โดยใช้เทคโลยีจนกลายเป็นกรอบความคิดที่กว้างขึ้น
เรียกว่า Techonogical Pedagogilcal Content Knowledge ใช้ตวั ย่อว่า TPCK หรือในปัจจุบนั
นิยมใช้ TPACK ซึ่งมี 7 องค์ประกอบ ดังแผนภาพที่ 2
Technological
Padagogical Content
Knowledge
(TPACK)
Technological
Knowledge
(TK)

Technological
Pedagogical
Knowledge
(TPK)
Pedagogical
Knowledge
(PK)

Technological
Content
Knowledge
(TCK)
Content
Knowledge
(CK)

Pedagogical
Content
Knowledge
(PCK)
Contexts

แผนภาพที่ 2 : กรอบความคิดของ TPACK และความรู้ที่องค์ประกอบ 7 ประการ
ที่มา : www.tpack.com
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จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ขององค์ประกอบพืน้ ฐาน 3 อย่างภายใต้
กรอบความคิด TPACK คือ ความรู้ในเนื้อหา (CK) ความรู้ในการสอน (PK) และความรู้
ในเทคโนโลยี (TK) นอกจากนี้ ยังมีความรูท้ เี่ กิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างองค์ประกอบทัง้ 3 อย่าง
แต่ละคู่ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการสอนเนื้อหา (PCK) ความรู้เกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในเนื้อหา (TCK) และความรู้เกี่ยวกับการสอนโดยใช้เทคโนโลยี (TPK) ตรงกลางของ
แผนภาพแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ความรู้ในการสอนเนื้อหา
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ (TPACK)
การสอนเนือ้ หาวิชาใด ๆ โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูตอ้ งเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้แต่ละด้านที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ และการประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมตามบริบท โคห์เลอร์และมิชรา (Koehler & Mishra, 2009) ได้อธิบายความรู้
แต่ละองค์ประกอบใน TPACK ไว้ดังนี้
ความรู้ในเนื้อหา (Content Knowledge : CK)

เป็นความรู้ของครูเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่สอนหรือจัดให้ผู้เรียนในระดับต่าง ๆ ได้เรียน
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งคลอบคลุมความคิดรวบยอด
ทฤษฎี กรอบความคิด กระบวนการพิสูจน์ หรือสร้างความรู้ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา
ความรู้ ในเนื้อหาวิชาเหล่านั้น การที่ครูมีความรู้ไม่เพียงพอ และไม่ชัดเจน ในเนื้อหาที่สอน
จะท�ำให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และท�ำให้เกิดความคิดรวบยอดที่คลาดเคลื่อน
(Misconception) ในเนื้อหาที่สอน (National Researh Council, 2000; Pfundt & Duit, 2000)

ความรู้ในการสอน (Pedagogical Knowledge : PK)

เป็นความรู้ของครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียยนการสอน วิธีการและเทคนิค
ในการสอนแบบต่าง ๆ กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน จุดประสงค์ในการจัดการศึกษา การจัดการ
ชั้นเรียน การวางแผนการสอน และการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ธรรมชาติของผู้เรียน
ครูที่มีความรู้ในการสอนอย่างลึกซึ้งจะเข้าใจพัฒนาการทางสติปัญญา วิธีการสร้างความรู้
การพัฒนาทักษะที่ส�ำคัญ การสร้างนิสัยที่ดี รวมทั้งการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนให้เกิดขึ้น
ในตัวผู้เรียนได้
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ความรู้ในเทคโนโลยี (Technological Knowledge : TK)

เป็นความรู้ของครูเกี่ยวกับการท�ำงานด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือและแหล่งเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ตลอดจนความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางและเพียงพอใจการประยุกต์ใช้
ในการสอน ความหมายของความรู้ในเทคโนโลยี (TK) ในกรอบความคิด TPACK ที่เสนอโดย
Committee of Information Technology Literacy of the National Research Council (NRC,
1999) จะเน้นไปที่ความคล่องแคล่ว ช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Fluency of
Information Technology : FITness) และสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานทีร่ บั ผิดชอบอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ดังนัน้ ความรู้
ด้านเทคโนโลยีจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความรู้ในการสอนเนื้อหา (Pedagogical Content Knowledge : PCK)

เป็นความรูใ้ นการสอนวิชาเฉพาะซึง่ ครูตอ้ งสามารถแปลงเนือ้ หาไปสูก่ ารสอนได้อย่าง
เหมาะสม โดยการตีความเนื้อหา ใช้วิธีการในการน�ำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยน
และสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาและความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียน
เข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนอย่างลึกซึง้ ความรูใ้ นการสอนเนือ้ หาครอบคลุมความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียน
การสอน การเรียนรู้ของนักเรียนหลักสูตรการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนและการรายงาน ซึง่ การประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นนี้ ครูตอ้ งมี
ความยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนและนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ
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ความรู้ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในเนื้อหา
(Technological Content Knowledge : TCK)

เป็นความรู้และความเข้าใจถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีกับเนื้อหาวิชา ครูควรมีความรู้
มากกว่าเนือ้ หาวิชาทีส่ อน แต่จะต้องมีความเข้าใจในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเนือ้ หา
วิชาเฉพาะอย่างเหมาะสม และรูว้ า่ เทคโนโลยีใดในการน�ำมาใช้ในการสอนแต่ละเรือ่ ง เทคโนโลยี
จะช่วยในการน�ำเสนอหรืออธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรม ในอดีตมีการใช้ความรู้
เรื่องรังสีเอ็กซ์ ช่วยในการอธิบายความรู้ทางการแพทย์ การใช้เทคนิค Carbon - 14 dating
ช่วยอธิบายการหาอายุของวัตถุโบราณ ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการท�ำให้
เนื้อหาในวิชาต่าง ๆ เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
ในการสร้างสถานการณ์จ�ำลองภาพในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย
ดังนั้น ครูที่สอนวิชาใดควรศึกษาเทคโนโลยีที่มีการน�ำมาใช้ในวิชานั้นด้วย

ความรู้ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน
(Technological Pedagogical Knowledge : TPK)

และความเข้าใจของครูในการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนและวิธกี ารเรียนรูข้ องนักเรียน ซึง่ จะน�ำพาไปสูก่ ารออกแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี ครูต้องศึกษาข้อดีและข้อจ�ำกัดของเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้ในการจัด
การเรียนการสอนแต่ละชนิด ตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีการน�ำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ ป็นอุปกรณ์ เช่น กระดานอัจฉริยะ (Genius Board) เครือ่ ง Visualizer เครือ่ ง Projector เป็นต้น
เทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งมีการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น
ไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์
พาวเวอร์พอยต์ (Microsoft Power Point) มายแมปเปอร์ (Mind Mapper) สเก็ตแพต
(Sketchpad) โปรแกรมการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) และโปรแกรมทีใ่ ช้ตดิ ต่อ
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
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ความรู้ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเนื้อหา
(Technological Pedagogical Content Knowledge : TPACK)

เป็นความรู้ ความเข้าใจของครูในความสัมพันธ์ของความรูใ้ นเนือ้ หาความรู้ ในการสอน
และความรูใ้ นเทคโนโลยี ในลักษณะองค์รวมไม่แยกส่วนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการน�ำเสนอ
เนื้อหาที่สอนจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาที่ยากได้ง่ายและเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้น
เนือ่ งจากเทคโนโลยีจะช่วยท�ำให้เนือ้ หาทีเ่ ป็นนามธรรมเห็นเป็นรูปธรรม นอกจากนีค้ รูควรส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการท�ำงาน การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสอนเนื้อหาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของกรอบความคิดของความรู้ในการสอนเนื้อหา
โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ (TPACK)

กรอบความคิดของความรูใ้ นการสอนเนือ้ หา โดยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ดงั กล่าวข้างต้น
มีประโยชน์ต่อวงการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. เป็นแนวทางในการก�ำหนดโครงสร้างของความรู้ของครูที่ส�ำคัญในหลักสูตร
การผลิตครูของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
2. เป็นแนวทางในการก�ำหนดหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาวิชาชีพครูและคณาจารย์
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นแนวทางในการก�ำหนดประเด็นการวิจยั เพือ่ พัฒนาการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. เป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะของครูและคณาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชา

ที่มา : สารานุกรมการศึกษาร่วมสมัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำ�พี้
บูรณาการความรู้ สู่วิถีพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
256 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบ่อทอง อำ�เภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา อ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งเหล็กกล้าทางธรรมชาติที่มี
แหล่งเดียวในโลก เป็นบ่อเหล็กน�้ำพี้ที่มีความส�ำคัญมากทั้งทางประวิติศาสตร์ชาติไทยและด้านเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะวัตถุมงคลซึง่ ผูค้ รอบครองมีความเชือ่ ว่ามีเมตตามหานิยม อยูย่ งคงกระพันชาตรี จึงเป็นทีน่ ยิ มและ
ต้องการเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา ถือเป็นสถานที่โดดเด่นและส�ำคัญของ
อ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนทองแสนขันวิทยาจึงเล็งเห็นความส�ำคัญในการปลูกฝัง
สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของอ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้คงอยู่ สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขเติบโตและเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ จึงได้จัดกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้ บูรณาการความรู้ สู่วิถีพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่ยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านบ่อเหล็กน�ำ้ พี้ โดยบูรณาการความรู้ สูว่ ถิ พี อเพียง
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านวิชาการในหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและกิจกรรมในท้องถิน่
ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะชีวติ โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรภาคีให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
อาศัยความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคู่กับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และร่วมมือปรองดองกันในสังคม มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร
ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
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พลิกผันมาสรรค์สร้าง
โรงเรียนได้จดั กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูพ้ พิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านบ่อเหล็กน�ำ้ พี้ บูรณาการความรู้ สูว่ ถิ พี อเพียง
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านวิชาการในหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนและกิจกรรมในท้องถิน่
ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรภาคีให้มสี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพือ่ ให้สามารถพึง่ ตนเองได้
อาศัยความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง ควบคู่กับการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนกัน รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ร่วมมือปรองดองกันในสังคม มีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทั้งด้านบริหารจัดการหลักสูตร
ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน
การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยาได้จัดกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
บูรณาการความรู้ สู่วิถีพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยด�ำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 มีการยึดผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านวิชาการในหลักสูตร กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะชีวิต ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
2. ก�ำหนดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายส�ำคัญของโรงเรียนจัดท โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิน่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) เป็นทฤษฎีทางการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
โดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) เป็นทฤษฎี
การเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นผูส้ ร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองมีสาระส�ำคัญทีว่ า่ ความรูไ้ ม่ใช่มาจากการสอนของครู
หรือผูส้ อนเพียงอย่างเดียวแต่ความรูจ้ ะเกิดขึน้ และสร้างขึน้ โดยผูเ้ รียนเอง การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ ผูเ้ รียน
ได้ลงมือกระท�ำด้วยตนเอง (Learning by doing) และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
ได้ให้ความส�ำคัญของแหล่งการเรียนรูเ้ ป็นอย่างยิง่ จึงได้กำ� หนดให้รฐั ต้องส่งเสริมการด�ำเนินงานและการจัดตัง้
แหล่งการเรียนรูไ้ ว้ในมาตรา 25 ดังนี้ “มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด�ำเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนพิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
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อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น
อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ” รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการจัดการความรู้
ให้แก่นักเรียนให้รู้จักคิดเป็นท�ำเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำรงอยู่
และปฏิบัติตนอย่างพอเพียงโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและการมองโลกเชิงระบบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของ
การพัฒนา ความพอประมาณโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนปฏิบัติงานบนพื้นฐานความพอเหมาะพอควร
ความมีเหตุผลนักเรียนในโรงเรียนจะด�ำเนินงานอย่างมีเหตุมีผลโดยพิจารณาจากเหตุและศึกษาปัจจัย
ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนค�ำนึงถึงผลทีค่ าดว่าจะได้รบั การมีภมู คิ มุ้ กันในตัวทีด่ นี กั เรียนจะไม่ปฏิบตั ติ นบนความเสีย่ ง
แต่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยค�ำนึงถึง
ความเป็นไปได้ของตนเองซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง
4. จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำพี้ อ�ำเภอทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์ เพื่อขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
5. ผู้บริหาร คณะครู แกนน�ำนักเรียน คณะกรรมการโรงเรียนทองแสนขันวิทยาและ
คณะท�ำงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำพี้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ตามรอยเหล็กน�้ำพี้
6. คณะครูจดั ท�ำแผนการจัดการเรียนแบบคูข่ นานทัง้ การบูรณาการเพือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามรอยเหล็กน�้ำพี้ โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนทุกระดับชั้น ดังนี้ ม. 1 ตามรอยเหล็กน�้ำพี้ ม. 2
ลูกประค�ำ ม. 3 พระเครื่อง ม. 4 หล่อพระ ม. 5 ดาบเหล็กน�้ำพี้ และม. 6 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้

ขั้นตอนการด�ำเนินงานพัฒนา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยาได้ใช้หลักการบริหารจัดการโดยใช้เหล็กน�ำ้ พีโ้ มเดล(LEKNAMPHI MODEL)
ผนวกกับ 3 ศาสตร์ คือ ศาสตร์พระราชา ได้แก่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
ศาสตร์สากล ได้แก่ ขั้นตอนกระบวนการวงจรคุณภาพ P - D - C - A กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและ
ศาสตร์ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน
โดยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนมีความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โดยมีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
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		 ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan)
		 ระเบิดจากข้างในโดยผู้บริหารต้องสร้างศรัทธาให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่ 9
มีพระราชดํารัสให้คนไทยนํามาปฏิบัติใช้ในการดํารงชีวิต 		
		 L : Learning การประยุกต์หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียนรู้ศึกษาข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนนโยบาย
		 E : Education การให้ความรู้ อบรมสั่งสอน ติดอาวุธทางปัญญา สร้างความเข้มแข็งให้ครูและ
นักเรียนโดยการระเบิดจากข้างใน
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติตามแผน (Do)
		 เลือกกิจกรรมการเรียนรูต้ ามศักยภาพของตนเอง โดยครูและนักเรียนศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความต้องการของชุมชน ปฏิบตั กิ จิ กรรมพัฒนาการเรียนรูท้ ตี่ อบสนองกับบริบทและสภาพแวดล้อมปัญหา
ของสังคมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน
		 K : Knowledge การจัดระบบการเรียนรู้ ฝึกให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรู้ โดยบูรณาการเนือ้ หาสาระ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
		 N : Network การสร้างเครือข่าย ฐานการเรียนรู้ในชุมชน ถ่ายทอดเชื่อมโยงกิจกรรมบูรณาการ
ตามรอยเหล็กน�้ำพี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน
		 A : Activity ด�ำเนินกิจกรรมบูรณาการตามรอยเหล็กน�้ำพี้ ดังนี้
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		 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากร โดยเชิญวิทยากรให้ความรู้ในการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
		 2. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนแกนน�ำศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนทรัพย์ไพวัลย์
จังหวัดพิษณุโลก
		 3. คณะครูจัดท�ำแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น บูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและแผนการจัดการเรียนรู้โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หน่วยการเรียนรู้เหล็กน�้ำพี้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ ม.1 ตามรอยเหล็กน�้ำพี้ ม. 2 ลูกปะค�ำ ม. 3
พระเครื่อง ม.4 หล่อพระ ม. 5 ดาบเหล็กน�้ำพี้ และม.6 แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็ก
		 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคู่ขนานบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง
		 5. อบรมนักเรียนแกนน�ำเศรษฐกิจพอเพียง
		 6. น�ำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานและถอดบทเรียน
ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้ อ�ำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานตาม
รอยเหล็กน�้ำพี้ ฐานลูกประค�ำ ฐานพระเครื่อง ฐานหล่อพระ ฐานดาบเหล็กน�้ำพี้ ฐานการจัดท�ำโครงงาน และ
ฐานน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 7. นักเรียนในแต่ละระดับชั้นแบ่งกลุ่มละ 6 – 7 คน จัดท�ำโครงงานบูรณาการความรู้ทั้ง 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามรอยเหล็กน�้ำพี้
		 8. จัดประกวดโครงงานบูรณาการความรูท้ งั้ 8 กลุม่ สาระการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ตามรอยเหล็กน�้ำพี้ ในแต่ละระดับชั้น
		 9. จัดนิทรรศการพอเพียง ตามรอยเหล็กน�้ำพี้ให้นักเรียนแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนเครือข่าย ชุมชนและผู้ที่สนใจ
		 10. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียนในโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
		 ขั้นที่ 3 ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)
		 ท�ำงานแบบองค์รวม มีการคิดอย่างเชื่อมโยง โดยผู้บริหารเป็นผู้รับรู้ผลของการตรวจสอบงาน
(Check) ของการด�ำเนินงานทัง้ หมด เป็นผูป้ ระสานงาน (Coordinator) น�ำข้อมูลไปใช้ในการควบคุม (Control)
ให้ผลงานเป็นตามแผนและด�ำเนินการ ติดตาม การตรวจสอบงาน และควบคุมผลงานอย่างต่อเนื่อง
(Continue) สม�่ำเสมอ เพื่อท�ำให้ทีมงานเห็นถึงความส�ำคัญของงาน
		 M : Management การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยผู้บริหารเป็นก�ำลังขับเคลื่อน
		 P : Participation การประเมินผลการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ได้เข้า
มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกัน
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		 ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง (Act)
ใช้ความเพียรด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
โดยแก้ปญ
ั หาจากจุดเล็ก คือ มองภาพรวมก่อนเสมอ คิดใหญ่ทำ� เล็ก คิดกว้างท�ำแคบ ลงมือท�ำในจุดเล็กก่อน
ส�ำเร็จแล้วจึงค่อยขยายไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น
H : Happiness การปรับปรุงแก้ไขพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้บุคลากร ครู นักเรียนและ
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี
		 I : Independent ผู้เรียนมีคุณลักษณะพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ พออยู่ พอกิน ยึดหลักความ
พอดีในการด�ำรงชีวิต
		 โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระ

ระดับชั้น/ เรื่อง
ม. 2
การผลิตลูกประค�ำ
ด้วยหนังสือเล่มเล็ก

ม. 1
ม. 3
ประวัติบ่อเหล็กน�้ำพี้
โฆษณาพระเครื่อง
ภาษาไทย
ด้วยกาพย์ยานี 11
ลือเลื่องทองแสนขัน
การเปรียบเทียบการจ�ำหน่าย
คณิตศาสตร์
ผลิตภัณฑ์เหล็กน�้ำพี้
การหาอัตราส่วนของลูกประค�ำ
สถิติกับพระเครื่อง
ปี 2557 และ 2558
ทดสอบปริมาณแร่เหล็กน�้ำพี้ การศึกษาโมเมนต์ของแรง
วิทยาศาสตร์ การทดสอบหาแร่เหล็กน�้ำพี้
ในลูกประค�ำเบื้องต้น
ที่เหมาะสมในการพระเครื่อง
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาลูกประค�ำ
พระเครื่องกล้าแกร่ง
สังคมศึกษา ฯ
เหล็กน�้ำพี้
น�้ำพี้แร่ดีเมืองทองแสนขัน
จากแหล่งน�้ำพี้
ความปลอดภัยในชีวิต และ
ความปลอดภัย
สุขภาพดี ชีวิตปลอดภัย
สุขศึกษา ฯ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในการท�ำลูกประค�ำ
ในการท�ำพระเครื่อง
การศึกษารูปทรง
ศิลปะ
เครื่องประดับลูกประค�ำ
พระเครื่องแร่เหล็กน�ำ้ พี้
ผลิตภัณฑ์แร่เหล็กน�้ำพี้
การงานอาชีพ ฯ
การท�ำแผ่นพับ
LNP shop online
เหล็กน�้ำพี้สู่พระเครื่อง
Amazing of Lek Nam Phi
ภาษา
Buddha Bead Necklace
A small book of amulets
Let’ s go to bo lek namphi
ต่างประเทศ
มหัศจรรย์ลูกประค�ำ
เหล็กน�้ำพี้
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		 โครงงานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มสาระ

ม. 4

ระดับชั้น/ เรื่อง
ม. 5

ภาษาไทย

ประวัติของการหล่อพระ

ร่ายสุภาพดาบศักดิ์สิทธิ์

คณิตศาสตร์

การให้เหตุผลในขั้นตอน
ของการหล่อพระ

วิทยาศาสตร์

ส�ำรวจส่วนประกอบใน
การหล่อพระในต�ำบลน�้ำพี้

สังคมศึกษาฯ

ชาว ทข. ร่วมใจสืบสาน
การหล่อพระ

สุขศึกษาฯ

ความปลอดภัยในการหล่อพระ

การวัดมุมปลายดาบ
ด้วยฟังชั่นตรีโกณมิติ
การศึกษาวิธีตรวจสอบ
ดาบเหล็กน�้ำพี้ของแท้
เบื้องต้น
พลิกประวัติศาสตร์
ดาบเหล็กน�้ำพี้
ความปลอดภัย
ในการท�ำดาบเหล็กน�้ำพี้

ม. 6
ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
สถิตินักท่องเที่ยวที่มาพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
ประวัติพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
พิพิธภัณฑ์เผาผลาญ
แคลลอรี่
สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
เครื่องมือเครื่องใช้
จากแร่เหล็กน�้ำพี้

การศึกษากระบวนการหล่อพระ
บทละครดาบเหล็กน�้ำพี้
และลักษณะปางพระที่ได้รับความนิยม
แอพพลิเคชั่น
การงานอาชีพฯ
การหล่อพระ
การตีดาบเหล็กน�้ำพี้
南皮佛像铸造 SWORD
ภาษาต่างประเทศ
แผ่นพับแนะน�ำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน�้ำพี้
การหล่อพระเหล็กน�้ำพี้ MAKING
ศิลปะ

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
		 ความส�ำเร็จของการใช้นวัตกรรม “การพัฒนาสถานศึกษาด้วยแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
บ่อเหล็กน�้ำพี้ บูรณาการความรู้ สู่วิถีพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
		 • ปี 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ปัจจุบันเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ
		 • ปี 2556 ได้รบั เลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
		 • ปี 2558 ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา โครงการคัดเลือก นักเรียน
นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
		 • ปี 2558 ได้รับรางวัล ระดับทอง สุดยอดนวัตกรรม มัธยมสามสิบเก้า ด้านการน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและการด�ำเนินชีวิต
		 • ปี 2559 ได้รบั รางวัลสถานศึกษาพอเพียงทีม่ ผี ลงานการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ ระดับประเทศ
ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
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STEM Education
ในชุดอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรปาล์มน้ำ�มัน
โรงเรียนสุราษฎร์ เลขที่ 388 ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
การสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน
Thailand 4.0 เน้นการพัฒนาประเทศให้มคี วามทันสมัย มีรายได้มากขึน้ โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่าประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพท�ำสวนปาล์มน�ำ้ มันซึง่ มีปญ
ั หาปาล์มน�ำ้ มัน
ติดผลน้อย มีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของชาวสวนปาล์มซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน จึงได้วางแผน
การเรียนรู้แบบ STEM เพื่อเพิ่มผลผลิตของปาล์มน�้ำมัน โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมจาก
การใช้ความรู้ด้านชีววิทยา ศึกษาโครงสร้างของดอกปาล์มน�้ำมัน ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมเกสรปาล์มน�้ำมัน
ลักษณะเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย การบานของดอกปาล์มน�ำ้ มันตัวผูแ้ ละดอกปาล์มน�ำ้ มันตัวเมีย ศึกษาชนิด
ของสิง่ มีชีวติ บนดอกปาล์มตัวผูแ้ ละดอกปาล์มตัวเมีย ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของด้วงงวงปาล์มน�ำ้ มันทีช่ ว่ ยในการ
ผสมเกสร ศึกษาพฤติกรรมของด้วงงวงปาล์มน�้ำมันที่ตอบสนองต่อสารสกัดน�้ำมันหอมระเหยประเภทต่าง ๆ
ก่อนทีจ่ ะออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสม โดยใช้ความรูด้ า้ นฟิสกิ ส์ ออกแบบการระเหยของสารด้วยความรูด้ า้ นเคมี
และศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยความรู้ด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ออกแบบรูปทรง
ของกล่องด้วยหลักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
แนวคิดและหลักการที่ใช้ออกแบบกิจกรรม คือ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกิจกรรม SRP. STEM Model
2. เรียนรู้ปัญหาและวิธีแก้ด้วยกิจกรรม โครงงานวิทย์ – ชิดชาวบ้าน
3. ครูร่วมมือกันบูรณาการในการให้ความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมได้
4. ศึกษาโครงสร้างของดอกปาล์มน�้ำมันตัวผู้ และดอกปาล์มน�้ำมันตัวเมีย เพื่อน�ำมาเป็นพื้นฐาน
ความรู้ในการออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ละอองเรณูของเกสรตัวผู้ไปผสมกับเกสรตัวเมียได้แม้จะ
อยู่กันคนละดอกก็ตาม
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5. ศึกษาโครงสร้างของแมลงด้วงงวงปาล์มน�้ำมันเพื่อออกแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับด้วงชนิดนี้
ที่มีสมองส่วนการดมกลิ่นเจริญดี
6. ออกแบบอุปกรณ์ให้สามารถกระจายกลิ่นไปได้ไกลโดยการใช้ความร้อนเป็นตัวกระตุ้นโมเลกุล
ของน�ำ้ มันหอมระเหยให้กระจายไปได้ไกล และใช้ไม้งาในการกระจายกลิน่ เนือ่ งจากไม้งาประกอบด้วยรูพรุน
ขนาดเล็ก สามารถดูดซับน�้ำมันหอมระเหย และกระจายกลิ่นออกไปได้ดี
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้น�ำปัญหาของชุมชนมาเป็นหัวข้อในการสร้าง
นวัตกรรม โดยใช้โมเดลการเรียนรู้ SRP. STEM Model ได้ที่ประยุกต์ใช้ STEM เป็น STEAM2 และพบว่าวิธี
การจัดกระบวนการเรียนรูน้ สี้ ามารถส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ด้ตามความสนใจของนักเรียน เกิดประสบการณ์จริง
คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมินวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่าน Active learningโดยใช้ SRP STEM Model

98 วิทยาจารย์

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
การพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ท�ำให้บุคลากรได้เรียนรู้จากการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ จะท�ำให้การเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย และเกิดประโยชน์จริง มิใช่การเรียนรู้เพื่อท�ำข้อสอบ
รวมทั้งได้พัฒนาชุดอุปกรณ์ราคาต้นทุนต�่ำให้แก่ชุมชน และเป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสามารถใช้ธรรมชาติ
ดูแลธรรมชาติตามแนวศาสตร์พระราชา ได้น�ำสิ่งที่เรียนรู้ไปเผยแพร่ดังนี้
1. เผยแพร่ความรู้จากโครงงานที่ท�ำสู่ชุมชน ในกิจกรรม โครงงานวิทย์ ฯ ชิดชาวบ้าน และชุมชน
ได้น�ำความรู้จากการได้รับการเผยแพร่ไปใช้ในชีวิตจริง
2. เผยแพร่โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ ต�ำบลเสวียต อ�ำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. จัดแสดงผลงานระดับชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2557
4. เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
5. จัดนิทรรศการร่วมกับ สพม.11 ร่วมกับโรงเรียน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น
		 • จัดนิทรรศการในงานสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 จัดโดย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 - 16
		 • จัดนิทรรศการเวทีพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาคภาคใต้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
6. ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรเรือ่ งการจัดการเรียนรูแ้ บบ STEM ให้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7. ผลงานของนักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ เนื่องจากผลงานได้รับรางวัลระดับ
ประเทศ และระดับโลก ได้แก่ รางวัล Special awards จากบริษัท มอนซานโต้ ในเวที Intel ISEF 2012: Intel
International Science and Engineering Fair 2012 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2555
ณ รัฐเพนซิลเวเนีย USA
8. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2558
9. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในงาน YSC2015 จัดโดย สวทช.
10. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประกวดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
จัดโดย สถาบันพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการประกวดนักคิดประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
12. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับระดับภาคใต้ ในการประกวด SIT THILAND Award 2015
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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เล่าเรื่องด้วยภาพ
กองบรรณาธิการ

กิจกรรมของส�ำนักเลขาธิการคุรุสภา
ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562
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หอสมุดคุรุสภา โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว
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คุรุสภาประกาศผลการตัดสิน
การประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจ�ำปี 2562
ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผลงานจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจ�ำปี 2562 รอบคัดเลือก ในหัวข้อ
เรื่อง “ครูสร้างฅน” จ�ำนวน 14 เรื่อง และจัดประกวดหนังสั้นในรอบตัดสิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย กรุงเทพมหานคร แล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้นฯ ได้
พิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal)
รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ได้แก่ ชื่อผลงาน “มุทิตา” ของทีม AFTERCLAP STUDIO จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)
จ�ำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1) ชื่อผลงาน “คราบนักเรียน” ของทีม ศึกเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2) ชื่อผลงาน “รัมภา” ของทีม กันชนหลุด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3) ชื่อผลงาน “Message ของครู” ของทีม พี่นัดนะ น้องว่างหรอ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4) ชื่อผลงาน “ครูต่างถิ่น” ของทีม พี่โป๊ะ duction จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5) ชื่อผลงาน “The way ทางที่เลือก” ของทีม 8 a.m. Production จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
รางวัลระดับทองแดง (Bronze Medal)
จ�ำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่
1) ชื่อผลงาน “FIGHT” ของทีม DOUBLE 1 FILM จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
2) ชือ่ ผลงาน “มากกว่าค�ำว่า “ครู”” ของทีม หนังสัน้ แต่เราไม่สนั้ นะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3) ชื่อผลงาน “ประพฤตินิยม” ของทีม ไอติมรวมพลัง จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4) ชื่อผลงาน “ดินสอของครู” ของทีม ครูน้อยมอหนองอ้อ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
5) ชื่อผลงาน “ครูของผม” ของทีม สเปซด้าก่อน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6) ชื่อผลงาน “ครูคือผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุด” ของทีม วิศวชิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7) ชื่อผลงาน “1 Inspiration 1 Dream หนึ่งแรงบันดาลใจ หนึ่งความฝัน” ของทีม EDU NeungRoiJed
		 จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และ
8) ชื่อผลงาน “คอ รอ อู “ครู”” ของทีม วัยรุ่นท�ำทีม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการการตัดสินการประกวดหนังสั้นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
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ครูรู้กฎหมาย
กองบรรณาธิการ

พฤติกรรมซึ่งอาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพทางการศึกษา
กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือแบบแผนของทางราชการ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “ข้าราชการ”
หมายถึง คนที่ท�ำราชการตามท�ำเนียบ หรือผู้ปฏิบัติราชการในส่วนราชการ หรือบุคคล
ซึง
่ รับราชการโดยได้รบ
ั เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการ
พลเรือน ข้าราชการการเมือง ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ
ตุลาการ ข้าราชการอัยการ เมื่อบุคคลตามความหมายที่กล่าวมานี้กระท�ำความผิดก็จะถูก
ด�ำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และอาจถูกด�ำเนินการตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาด้วย หรือ
บางกรณีกระท�ำความผิดตามกฎหมายอาญาก็ต้องถูกด�ำเนินคดีอาญาด้วยเช่นกัน
แต่กม
็ บ
ี างกรณีทไี่ ม่ผด
ิ กฎหมายอาญาแต่อาจผิดตามจรรยาบรรณของวิชาชีพการศึกษา
เพียงอย่างเดียว ดังกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
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นายหล่อ (นามสมมติ) ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่าได้ปลอมแปลง
เอกสารและท�ำร้ายร่างกายจนเห็นเหตุให้ภริยา คือ นางสวย (นามสมมติ) ถึงแก่ความความตาย
เพือ่ หวังรับเงินประกันชีวติ นายหล่อผูเ้ ป็นสามีได้ตงั้ ใจท�ำประกันชีวติ ให้นางสวยเพือ่ แสดงออกถึงความรัก
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว นายหล่อได้ติดต่อไปยังตัวแทนขายของบริษัทประกันชีวิต คือ นางปลา
(นามสมมติ) ว่าตนเองสนใจซือ้ ประกันชีวติ ให้กบั นางสวยในวงเงิน 2,000,000 บาท โดยมีผรู้ บั ประโยชน์
คือ นายหล่อ และบุตรสาว ภายหลังจากนั้นไม่นาน นางสวยก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน เนื่องจาก
ขับรถยนต์ตกคลอง และเสียชีวิตจากการจมน�้ำ จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งพนักงานสอบสวนไม่ปักใจเชื่อว่าการตายของนางสวยเป็นเพียงอุบัติเหตุ แต่สันนิษฐานว่านางสวย
อาจถูกฆาตกรรมจากนายหล่อผู้เป็นสามี เพื่อหวังเอาเงินประกันชีวิตจากการเสียชีวิตของนางสวย
เมื่อพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบเอกสารในการท�ำประกันชีวิตของนางสวย ปรากฏว่า
การลงลายมือชือ่ ในกรมธรรม์ประกันชีวติ ไว้วา่ “นางสวย รักเรียน” แต่จากการตรวจสอบการลงลายมือชือ่
ในการมาปฏิบตั งิ านของนางสวยทีโ่ รงเรียนนัน้ นางสวยจะลงลายมือชือ่ ว่า “สวย รักเรียน” และประกอบกับ
ลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารไม่เหมือนกับลายมือชื่อของนางสวย เหตุที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงว่า
นายหล่ออาจเป็นคนวางแผนฆาตกรรมนางสวย ภรรยาตนเอง โดยอ�ำพรางคดีเพื่อเอาเงินประกันชีวิต
และปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอมเรียกเอาผลประโยชน์จากการตายของนางสวย
จากการใช้ถอ้ ยค�ำของนายหล่อกับพนักงานสอบสวน และคณะอนุกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
นายหล่อ ยอมรับว่าได้ลงมือชื่อแทนนางสวยจริงในการท�ำประกันชีวิต ทั้งยังมีพยานบุคคล คือ
นางปลา เจ้าหน้าที่ประกันชีวิต ได้ให้ข้อเท็จจริงว่านายหล่อท�ำการลงลายมือชื่อในช่องผู้สมัครว่า
“นางสวย รักเรียน” พนักงานสอบสวนจึงสรุปส�ำนวนให้พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง
โดยพนักงานอัยการมีความเห็นว่ากรณีที่นายหล่อ ได้ลงลายมือชื่อนางสวย ในใบค�ำขอซื้อ
ประกันชีวติ เป็นการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ หรือใช้เอกสารสิทธิปลอมตามทีถ่ กู กล่าวหา ซึง่ การกระท�ำ
ความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมาย มาตรา 246 การลงลายมือชื่อเป็นลายมือชื่อของ
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ผู้อื่น โดยปราศจากกอ�ำนาจหรือไม่ได้รับใบอนุญาตและต้องเป็นการกระท�ำที่ท�ำให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นและประชาชน
พนักงานอัยการเห็นว่านายหล่อ ไม่ได้ตระเตรียมวางแผนที่จะฆ่าผู้ตายเอาไว้ เพื่อจะเอา
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากเงินประกันชีวติ ของนางสวย การทีน่ ายหล่อลงลายมือชือ่ ในใบค�ำขอท�ำประกันชีวติ
ในนามนางสวยนั้น เป็นการกระท�ำของสามีที่อาจท�ำประกันชีวิตให้แก่ภริยาไว้ ตามวิถีทาง
การด�ำเนินชีวติ ปกติทวั่ ไปทีต่ อ้ งความมัน่ คงในชีวติ และทระพย์สนิ ถึงแม้นายหล่อซึง่ เป็นสามีทจี่ ะได้รบั
ประโยชน์จากการเสียชีวิตของภรรยาจะไม่บอกแก่ภรรยาว่าตนได้ลงลายชื่อไว้ในค�ำขอเอาประกันภัย
การกระท�ำดังกล่าวก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด
ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่จะสนับสนุนให้เห็นว่าขณะที่นายหล่อยื่นค�ำขอ
ประกันชีวิตในนามของนางสวย โดยมุ่งประสงค์จะลงมือฆ่าผู้ตายในอนาคต เพื่อหวังเงินประกันชีวิต
จากการเสียชีวิตของ นางสวย การกระท�ำของนายหล่อ จึงไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ
ตามทีถ่ กู กล่าวหา แม้การกระท�ำของนายหล่อทีไ่ ด้ลงลายมือชือ่ แทนนางสวย ในกรมธรรม์ประกันชีวติ
ของนางสวย จะมีเจตนาโดยสุจริตและกระท�ำไปเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต อันไม่เป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา แต่กฎหมายก็ไม่ได้ก�ำหนดให้กระท�ำได้
การกระท�ำดังกล่าวของนายหล่อทีล่ งลายมือชือ่ แทนนางสวย ซึง่ เป็นภรรยาทีช่ อบด้วยกฎหมาย
โดยไม่ได้รบั อนุญาตเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับการเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา อันเข้าข่าย
เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ” ประกอบกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรม
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2550 ในหมวด 2 ส่วนที่ 2 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในส่วนของจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ “(8) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (4) ไม่ซื่อสัตย์สุจริต
ไม่รับผิดชอบหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือแบบแผนของราชการ จนก่อให้เกิดความเสียหาย”
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ุ าตตามทรี่ ะบุไว้
ั อนญ
ู แบบใด หากไม่ได้รบ
้ ไม่วา่ ในรป
ั นัน
การเล่นพนน
ิ โดยกฎหมาย
ื เป็นความผด
ิ ารพนัน พ.ศ. 2478 ย่อมถอ
ั ญัตก
ในพระราชบญ
ั้งปรับ อันเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลาย
บัญญัติโทษถึงจ�ำคุก ปรับ หรือทั้งจ�ำท
ั สังคม
ู่ บ
่ ก
่ ยูค
่ ทีอ
ั เป็นสิง
วา่ การพนน
ย่อมทราบดีอยูแ่ ล้ว แต่กไ็ ม่อาจปฏิเสธได้
ห็นกันจนชินตาไม่ว่าจะเป็นงานบุญ
ทุก ๆ ด้าน ไม่เว้นแม้แต่สังคมไทย ที่เราเ
พนันกัน
หรืองานศพ ก็ยังไม่วายเล่นไพ่เล่นการ

ส�ำหรับค�ำว่า “จรรยาบรรณ” นั้น จะมีความหมายและความส�ำคัญเพียงใด ผู้เขียน
ขอยกความตอนหนึ่งใน พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 4 กรกฎาคม 2540 ความตอนหนึ่งว่า
“...การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงาม ที่คนอาชีพนั้น
พึงประพฤติปฏิบัติ หากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ
และส่วนรวมได้...”
วิชาชีพทางการศึกษา ถือเป็นวิชาชีพควบคุม ซึง่ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบวิชาชีพควบคุม
โดยไม่ได้รบั อนุญาต ทัง้ นี้ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 เนื่องจากวิชาชีพครูนั้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ประกอบวิชาชีพ
จะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจแก่ศิษย์ในการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้ง
อบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์เป็นคนดี ผู้ประกอบวิชาชีพครู จึงสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่
ในกรอบของมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูและเป็นข้าราชการครู เล่นพนันไพ่ป๊อกแปด ป๊อกเก้า นั้น
ขออนุญาตยกตัวอย่างอุทาหรณ์ ดังนี้
นาง ส. และนาง ว. เป็นข้าราชการครู วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก. ได้เล่นการพนันป๊อกแปด - ป๊อกเก้าในบ่อนการพนัน
อันถือเป็นการพนันประเภทห้ามขาด ตามบัญชี ก อันดับที่ 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ. 2478 โดยมิได้มพี ระราชกฤษฎีกาอนุญาตให้เล่นได้ในบ่อนการพนันขนาดใหญ่ ซึง่ นอกจาก
นาง ส. และนาง ว. ต้องรับโทษทางอาญาแล้ว นาง ส. และนาง ว. จะต้องถูกพิจารณาโทษ
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ทั้งทางวินัยและจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยศาลได้พิพากษา
ในคดีดงั กล่าว ให้ลงโทษจ�ำคุก 6 เดือน แต่จำ� เลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กงึ่ หนึง่ คงจ�ำคุก 3 เดือน
และเปลี่ยนโทษจ�ำคุก เป็นโทษกักขัง 3 เดือน
ต่อมาส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก. ได้ด�ำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง นาง ส. และ
นาง ว. แล้ว เห็นว่าการกระท�ำของบุคคลทั้งสอง ถือเป็นการกระท�ำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
กรณีกระท�ำการอันได้ชอื่ ว่าเป็นผูป้ ระพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 94 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยนาง ส. และ นาง ว. ถูกลงโทษปลดออกจาก
ราชการ ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้รับการประสานความร่วมมือจากทางส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ก. โดยการส่งส�ำเนาส�ำนวนการสอบสวนและผลการลงโทษทางวินยั มายังส�ำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�ำเนินการพิจารณา
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรสุ ภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�ำของนาว ส. และ นาง ว. เป็นการกระท�ำฝ่าฝืนจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพในด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ตามข้อ 14 และฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อ 15
แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 (กรณีดังกล่าว
เกิดขึน้ ก่อนวันทีข่ อ้ บังคับคุรสุ ภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ซึ่งได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548) ซึ่งเป็นการกระท�ำที่กระทบต่อวิชาชีพอย่างรุนแรง ตามมาตรา
50 (1) (2) แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพจึงพิจาราณาแล้ว มีมติให้พกั ใช้ใบอนุญาตประกอบวิขาชีพครูของนาง ส. และนาง ว. เป็นเวลา
5 ปี ส่งผลให้บุคคลทั้งสองไม่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้อีกเป็นเวลา 5 ปี
จะเห็นได้วา่ จรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ มีไว้เพือ่ ค�ำ้ ชูวชิ าชีพให้ได้รบั การยกย่องจากผูค้ นในสังคม
โดยการจะเป็นวิชาชีพชั้นสูงได้นั้น ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติและปฏิบัติให้อยู่ในจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นที่รัก เคารพ และศรัทธาจากคนทั่วไป

วิทยาจารย์ 109

กวีสยาม
กองบรรณาธิการ

บทกวีของกวีเอก
สุนทรภู่
ผลงานวรรณกรรรมด้านกวีของสุนทรภู่ กวีเอกแห่งแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์  เป็นทีป่ ระจักษ์
ทั้งแก่สายตาของชาวไทยและนานาชาติ ด้วยเพราะเสน่ห์จากการใช้ภาษา คือการเป็นคนที่มีคารมดี
ในการใช้ค�ำพูดค�ำจาหรือวาทศิลป์ ที่มักบรรยายหรือพรรณนาเหตุการณ์พร้อมสื่ออารมณ์ในวรรณคดี
เรื่องต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง มีความสละสลวยในด้านของภาษา สามารถสื่ออารมณ์ชัดเจนเข้าถึง
ความรู้สึกของผู้อ่านได้ และมักมีหลักธรรมหรือค�ำสอนสอดแทรกอยู่เป็นจ�ำนวนมาก อันเป็นข้อคิดและ
คติสอนใจในการด�ำเนินชีวิตที่สามารถใช้ได้ในยุคปัจจุบัน

จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวน

ให้สมควรรับพักตร์ตามศักดิ์ศรี

จะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์                 ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกิน
จะเก็บไรปล่อยผมให้สมพักตร์
เป็นสุภาพราบเรียบแลเจริญ

บ�ำรุงศักดิ์ตามศรีมิให้เขิน
คงมีผู้สรรเสริฐอนงค์ทรง

ใครเห็นน้องต้องนิยมชมไม่ขาด
ถึงรูปงามทรามสงวนนวลอนงค์

ว่าฉลาดแต่งร่างเหมือนอย่างหงส์
ไม่รู้จักแต่งองค์ก็เสียงาม

สุภาษิตสอนหญิง

110 วิทยาจารย์

บัดเดี๋ยว ดังหง่างเหง่งวังเวงแว่ว
เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมา     

สะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หา
ประคองพาขึ้นไปจนบรรพต

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์     
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด     
มนุษย์นี่ที่รักอยู่สองสถาน     
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน     
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ     
รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา     

มันแสนสุดลึกล�้ำเหลือก�ำหนด
ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน�้ำใจคน
บิดามารดารักมักเป็นผล
เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจา
ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

จงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด     
พอเสร็จค�ำส�ำแดงแจ้งคดี     

จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรี
รูปโยคีหายวับไปกับตา

สุดสาครเข้าเมืองการะเวก
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ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร

ไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน
ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา

แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ
แม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภุมรา

พี่ขอพบศรีสวัสดิ์เป็นมัจแ
เชยผกาโกสุมปทุมทอง

เจ้าเป็นถ�้ำอ�ำไพขอให้พี่
จะติดตามทรามสงวนนวลละออง

เป็นราชสีห์สิ่งสู่เป็นคู่สอง
เป็นคู่ครองพิศวาสทุกชาติไป

พระอภัยมณีเกี้ยวนางละเวง
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