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บทบรรณาธิการ
12 สิงหาคม เป็น “วันแม่แห่งชาติ” หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างร่วมมือร่วมใจกัน จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา
87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ในโอกาสนี้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และประชาชนทั่วประเทศต่างพร้อมใจกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน สถิตเป็นพระแม่ของปวงชนชาวไทยตลอดไป พระราชกรณียกิจ
ของพระองค์ได้ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ทรงเป็นแบบอย่างของ
ความเป็นแม่และความเป็นครู และได้รบั การถวายพระราชสมัญญา “พระผูท้ รงเป็นแม่
และครูแห่งแผ่นดิน”
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ได้เข้ารับต�ำแหน่ง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา
โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายการศึกษาและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วารสารวิทยาจารย์ได้น�ำมา
เสนอไว้ในสกู๊ปพิเศษ
ส�ำหรับ “ครู” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองนั้น เป็นความหวัง
ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้ฝาก “ลูกหลาน” ให้มาเป็น “ลูกศิษย์” โดยหวังให้ได้รับ
ความรู้และการฝึกฝนบ่มเพาะในวิถีทางที่ถูกต้องและดีงาม เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ทีเ่ ป็นคนดีและมีคณ
ุ ภาพ ดิฉนั เชือ่ ว่าคุณครูทกุ ท่านต่างมีความรักความเมตตาต่อศิษย์
เปรียบดุจลูกหลานเช่นกัน ขอให้ทกุ ท่านได้รว่ มกันหล่อหลอม “ลูกศิษย์” ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติในการสร้างสรรค์สังคมให้รุ่งเรืองและผาสุกสืบไปค่ะ

(ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์)

บรรณาธิการ

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

วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
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สกู๊ปพิเศษ

นโยบายการศึกษา รัฐมนตรี ศธ. คนใหม่
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
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รอบรั้วคุรุสภา
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ครูรู้กฎหมาย
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การพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณี สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา/
ผู้ถูกกล่าวโทษ

Read Up Zone

6 ครูดอย กศน. ร่วมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามพระราชด�ำริ ฯ ในการประชุมวิชาการ กพด.

25

Knowledge All Around

29

การศึกษารอบทิศ

ปีที่ 118 ฉบับที่ 10 เดือนสิงหาคม 2562

33

Open Eyes

39

ห้องเรียนวิชาการ

43

โรงเรียนดี โครงการเด่น
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Full Frame
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เรียนรอบตัว

คะแนนสอบ O-NET ต�่ำ
ความรู้น้อยหรือข้อสอบยาก
เรียนรู้จากความผิดพลาดของนักเรียน
การบริหารงานวิชาการด้วยระบบคุณภาพ
: TK SMART
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
การจัดการเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในศตวรรษที่ 21

การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนตามศาสตร์
NLP (Neuro - Linquistic Programming)

53

ประสบการณ์

57

ยุทธศาสตร์ศึกษา

“พันธะใจ”

การแสวงหาโอกาส :
สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร ตอนที่ 4

แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมดิจิทัลส�ำหรับผู้สูงอายุ
KVC - Cisco Innovation Center
คณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ)
ซึ่งท�ำการแทน ก.ค.ศ.
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กองบรรณาธิการ
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มิติการศึกษา

ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน

67

บริหารการศึกษา
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วิชาการบันเทิง
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ตระเวนเที่ยว

80

รู้ไว้ใช่ว่า

86

ย�ำสามกรอบ

92

อันก�ำเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่างสงสัย
ค่าน�้ำนม

ไซ่ง่อนอ้อนฝน
สาชาวิชาสัตวรักษ์ กับอาชีพการพยาบาลสัตว์
ครั้งหนึ่ง..ซึ่งนานแล้ว! แต่วันนี้...ใช่วันนั้น!

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

•
		
		
•
		
•
		

รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลตาก
“เล่น เรียน รู้ พัฒนาสู่ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (EF)
ด้วย Baankunmae Kids Model” โรงเรียนบ้านคุณแม่
สนุกกับการเรียนรู้การอ่าน เขียน ภาษาไทย
ด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง

101 ทัศน์ศึกษา

สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกสนาน พร้อมพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์: เทคนิค 5 T Model
บูรณาการกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น เรียน ตอนที่ 1

107 รอบรู้การศึกษา

การศึกษาตามอัธยาศัย = การศึกษาในวิถีชีวิต

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

นโยบายการศึกษา
รัฐมนตรี ศธ. คนใหม่
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เข้ารับต�ำแหน่ง
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี คุ ณ หญิ ง กั ล ยา โสภณพนิ ช และ
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายการด�ำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้น�ำแนวทางของรัฐบาล
มาต่อยอดเป็นแนวทาง และจะจัดท�ำแผนปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ นโยบาย
ของรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความเท่าเทียมกัน
ทั้งประเทศ โดยมีแผนการด�ำเนินงานภายใน 2 - 3 ปี
2. งบประมาณ ให้มกี ารวางแผนการใช้งบประมาณ
ล่วงหน้า 3 ปี เพือ่ ให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุม้ ค่า ลดความซ�ำ้ ซ้อน
โดยจะบูรณาการงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการทัง้ ระบบ
3. การจัดท�ำข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับสถานศึกษา
จะปรับปรุงข้อมูลให้ถกู ต้อง สอดคล้อง ตรงกันกับทุกภาคส่วน
โดยจะเริม่ จากปรับข้อมูลให้ตรงกับกระทรวงมหาดไทยก่อน
เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม
4. การควบรวมโรงเรียนเพือ่ ให้การจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจน สื่อสารให้
ประชาชนรับทราบว่า การควบรวมท�ำให้ประชาชนได้ประโยชน์
อย่างไร ลูกหลานของเขาจะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ แต่การควบรวมจะต้องไม่ลิดรอนสิทธิของ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ ลดแรงกดดันให้นอ้ ยลง โดยถ้าควบรวมแล้ว
โรงเรียนมีขนาดใหญ่มาก ก็อาจจะมีผอู้ ำ� นวยการหลายฝ่าย
เช่น ฝ่ายประถมศึกษา ฝ่ายมัธยมศึกษา เป็นต้น
4 วิทยาจารย์

5. การพัฒนาครู จะต้องสร้างครูที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย ต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูเพือ่ ต่อยอด
ความรู้ที่ครูมีอยู่แล้ว และจะต้องมีระบบตรวจสอบ ประเมิน
วัดผล หลังจากการพัฒนาครูเสร็จแล้ว การพัฒนาครูอาจจะ
พั ฒ นาโดยใช้ เ ทคโนโลยี แ ทนการอบรมเพื่ อ ประหยั ด
งบประมาณในด้านนี้ และครูทกุ คนจะต้องมีความรูค้ วามสามารถ
เท่าเทียมกัน เช่น ครูที่อยู่ชายขอบและครูท่ีอยู่ในเมือง
จะต้องมีความสามารถใกล้เคียงกัน ทีส่ ำ� คัญครูทกุ คนจะต้องรู้
ภาษาอังกฤษภายใน 3 ปี และจะดูแลในเรื่องหนี้สินครูด้วย
6. การใช้บริการจากหน่วยงานภายในกระทรวง
ศึกษาธิการ ควรใช้หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ในการซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออาจจะจ้างมาจัดนิทรรศการ
เพื่อไม่ให้งบประมาณรั่วไหลออกนอกกระทรวงศึกษาธิการ
มากเกินไป

7. คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนที่ไม่มีคุณภาพจะสะท้อน
ให้เห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งความสะอาด
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็นต้น ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรจัดหางบประมาณส�ำหรับปรับปรุง
ห้องน�้ำนักเรียนและโรงอาหารส�ำหรับนักเรียนด้วย
8. การศึกษาปฐมวัย จะจัดให้เด็ก 0 - 6 ขวบ ได้รบั
การพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะจัดสรรงบประมาณเพือ่ การนีด้ ว้ ย
9. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะแยกนักเรียนกลุ่ม
ที่มีศักยภาพออกมาต่างหาก เพื่อน�ำมาอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทีด่ แี ละพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ เพือ่ ให้คนกลุม่ นีม้ าเป็นผูน้ ำ�
ของประเทศในอนาคต
10. หลักสูตร ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอน
ไม่ทันสมัย ไม่เป็นศตวรรษที่ 21 จะปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย

11. กฎหมาย จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ต่าง ๆ ทีต่ ราไว้เกิน 5 ปี ทีท่ ำ� ให้การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า หรือเคลือ่ นไปไม่ได้จะปรับปรุง
แก้ไขใหม่
12. การศึกษาพิเศษ จะน�ำนักเรียนทีจ่ บการศึกษา
จากโรงเรียนการศึกษาพิเศษมาเป็นครูสอนในโรงเรียน
ในสังกัด และจะขอการสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาคเอกชน
ให้กับนักเรียนการศึกษาพิเศษด้วย
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ให้สอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติที่จะเตรียมความพร้อมของคนเข้า
สู่ยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
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นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษา ฯ พร้อม รัฐมนตรีช่วย 2 คน
คือ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และ นางกนกวรรณ วิลาวัณย์ เข้าท�ำงานวันแรก (18 กรกฎาคม 2562)
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ประวัติ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ
เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ที่เมือง
บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขามาร์เก็ตติ้ง บอสตัน
ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาโท สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การท�ำงาน
ปี 2562 ส.ส. บัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ
ปี 2561 รองหัวหน้าพรรค พลังประชารัฐ
ปี 2552 - 2554 ส.ส. กทม ประชาธิปัตย์
ปี 2550 เลขาธิการสมาคมเทควันโด
แห่งประเทศไทย
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รอยัลไทย จ�ำกัด
สาขาดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผู้บริหารกิจการกระเบื้องคัมพานา พรมไทปิง
และพรม Royal Thai
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย จ�ำกัด (มหาชน)

วิทยาจารย์ 7

8 วิทยาจารย์

วิทยาจารย์ 9

10 วิทยาจารย์

รอบรั้วคุรุสภา
กองบรรณาธิการ
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ผู้ที่ผ่านการ

ให้รีบปฏิบัติการสอนต่อเนื่องเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ส�ำหรับผู้ที่ผ่านช่องทางการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานแล้ว โดยการทดสอบ เทียบโอนความรู้ อบรมความรู้ ฯ
ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
และยังไม่ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงมีเวลาอีกประมาณ 1 ปี ในการด�ำเนินการ จึงขอเตือนให้รบี ด�ำเนินการ
ยืน่ ขอรับใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอน และไปปฏิบตั กิ ารสอนต่อเนือ่ งเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี เมือ่ ผ่านการประเมินจากสถานศึกษา
ให้น�ำรายงานผลการประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพประสบการณ์วิชาชีพครู มาด�ำเนินการ
ขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีค่ รุ สุ ภาก�ำหนด ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563
หากพ้นก�ำหนดแล้ว จะไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรค 3
ว่า กรณีผู้มีคุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี และผ่านการรับรองมาตรฐานความรู้ ครบ 9 มาตรฐาน แต่ยังขาดประสบการณ์
วิชาชีพครู ตามทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการรับรองความรูแ้ ละประสบการณ์วชิ าชีพเพือ่ การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. 2550 เมื่อได้ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว ให้สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได้ ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หากพ้นก�ำหนดแล้ว ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาได้เปิดให้บริการ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ฯ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ KSP e-Service โดยเข้าไปที่ http://selfservice.ksp.or.th จากนั้น
ด�ำเนินการสมัครสมาชิก ภายหลังจากสมัครแล้วรอการยืนยันตัวตน (ประมาณ 1 วันท�ำการ) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว
สามารถด�ำเนินการยื่นค�ำขอใช้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา อัพโหลดเอกสารหลักฐานตามที่คุรุสภา
ก�ำหนดในระบบ KSP e-Service ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่าการยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และทางเคาน์เตอร์บริการ
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คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี

“ครูดีจึงบอกต่อ”

คุรุสภาจัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี...เพื่อเด็กดี “ครูดีจึงบอกต่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกิดความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน และนิสิต
นักศึกษา และรวมถึงประชาชนทัว่ ไปได้มสี ว่ นร่วมกับคุรสุ ภาในการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม
คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
“ครูดีจึงบอกต่อ” จ�ำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกอัดคลิปวิดีโอบอกเล่าลักษณะครูดีตามแบบฉบับตนเองและครูดีที่ชื่นชอบ
จ�ำนวน 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที กิจกรรมที่ 2 บอกเล่าครูดตี ามแบบฉบับตนเองผ่านภาพถ่าย จ�ำนวน 1 ภาพ พร้อมตัง้ ชือ่
ภาพถ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://bit.ly/sharedgoodteacher2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
30 กันยายน 2562 (ส่งได้กจิ กรรมละ 1 ผลงาน) ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม “ครูดจี งึ บอกต่อ” จะได้รบั เกียรติบตั รขอบคุณจากคุรสุ ภา
ทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ พร้อมทัง้ คลิปวิดโี อ/ภาพถ่ายทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกจะน�ำไปเผยแพร่ผา่ นช่องทางสือ่ ของคุรสุ ภาต่อไป
นอกจากนี้ ขอเชิญชวนรับชมหนังสั้นครูสร้างฅน ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น. ผ่านทาง
Facebook เพจครูดี 360 องศา /เพจคุรุสภา /Khurusapha YouTube Channel เริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
เพื่อสะท้อนถึงตัวอย่างครูดีที่มีลักษณะแตกต่างกันตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2280 2735 หรือ เพจครูดี 360 องศา
12 วิทยาจารย์

ครูรู้กฎหมาย
กองบรรณาธิการ

การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

“……ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ท�ำแต่ความดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสาหะ
พากเพียร ต้องเอือ
้ เฟือ
้ เผือ
่ แผ่เสียสละ ต้องหนักแน่นอดทน และอดกลัน
้ ส�ำรวม ระวัง
ความประพฤติปฏิบต
ั ข
ิ องตน ให้อยูใ่ นระเบียบ แบบแผนทีด
่ ง
ี าม รวมทัง
้ ต้องซือ
่ สัตย์
รักษาความจริงใจ วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ�ำนาจอคติ……”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ครูอาวุโส
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2523

จากพระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ครูอาวุโส วันที่ 28 ตุลาคม 2523 ในประโยคที่ว่า “…ครูที่แท้จริงนั้น
ต้องเป็นผูท้ ำ� แต่ความดี…” เพราะครูตอ้ งเป็นแบบอย่างทีด่ ี เป็นทีร่ กั และศรัทธาของศิษย์ และประชาชน
คุรสุ ภาในฐานะองค์กรวิชาชีพของครูจงึ ต้องท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมก�ำกับดูแลให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพครู
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในปัจจุบันคุรุสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อให้ทันต่อ
เหตุการณ์และให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม
2559 และให้มผี ลบังคับใช้วนั ถัดจากในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 จึงเป็น
เรือ่ งส�ำคัญที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องรู้
หลักการส�ำคัญของแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับคุรสุ ภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 คือ กรณีทผี่ ปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติผดิ
จรรยาบรรณวิชาชีพปรากฏต่อสาธารณชน เช่น ทางสือ่ มวลชนหรือทางโซเชียลมีเดีย (Social Medea)
ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพสัง่ พักใช้ใบอนุญาตเป็นการชัว่ คราวโดยไม่ตอ้ งรอผลสืบสวน
หรือสอบสวนก็ได้ ซึ่งเพิ่มเติมเป็นหมวดที่ 13 การพักใช้ใบอนุญาต ข้อ 60/1 ถึงข้อ 60/4
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ข้อ 60/1 กรณีปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กระท�ำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างร้ายแรงดังต่อไปนี้ ให้เลขาธิการคุรสุ ภาน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
สืบสวนหรือสอบสวนทันที เมือ่ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสืบสวนหรือสอบสวน แล้วให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตไว้ก่อน โดยไม่ต้องรอผลสืบสวนหรือสอบสวนก็ได้
(1) มีพฤติกรรมเกีย่ วข้องกับยาเสพติดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 หรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
(2) มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการกระท�ำล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ว่า
จะอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ หรือกระท�ำล่วงละเมิดทางเพศกับข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาหรือบุคคลอื่น
(3) ถูกฟ้องในคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์หรือทุจริตต่อหน้าที่
ข้อ 60/2 การวินิจฉัยพักใช้ในอนุญาตตามข้อ 60/1 ให้วินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตทุกประเภท
ได้ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วนั ทีผ่ ถู้ กู กล่าวหาหรือผูถ้ กู กล่าวโทษได้รบั ทราบค�ำวินจิ ฉัย หากล่วงเลยก�ำหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว การสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จให้คณะกรรมการวินิจฉัยยกเลิก
การพักใช้ใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้ค�ำวินิจฉัยยกเลิกการพักใช้ใบอนุญาต มีผลย้อนหลังนับถัดจากวันที่
ครบก�ำหนดในค�ำวินิจฉัย
ข้อ 60/3 ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 60/1
อาจอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค�ำวินิจฉัย
ข้อ 60/4 เมือ่ ได้มกี ารพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ 60/1 ถ้าภายหลังผลการสืบสวนหรือสอบสวน
ปรากฏว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้นั้น ไม่มีพฤติกรรมประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ให้คณะกรรมการมีค�ำวินิจฉัยยกเลิกการพักใช้ใบอนุญาตทันที
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นอกจากนี้ ยังแก้ไขข้อบังคับเพิม่ เติมในข้อ 55/1 “การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตทุกประเภทที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาได้รบั ” จากเดิมการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ข้อบังคับคุรสุ ภาก�ำหนดให้พกั ใช้เฉพาะใบอนุญาตทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพผูน้ นั้ กระท�ำ
ความผิดเพียงใบเดียว เช่น ผูบ้ ริหารก่อนได้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารจะต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูด้วย จึงท�ำให้ผู้บริหารมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากกว่าหนึ่งใบ เมื่อผู้บริหาร
ท�ำร้ายร่างกายเด็ก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาต ก็จะถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตเฉพาะใบอนุญาตของผู้บริหาร เพราะขณะกระท�ำความผิดด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
แต่ผู้บริหารก็ยังสามารถใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท�ำหน้าที่สอนเด็กต่อไป
อย่างไรก็ตามคนทีเ่ ป็นครูเป็นผูท้ แี่ บกภาระหนัก เพราะท่านเป็นผูท้ ดี่ แู ลลูกหลานคนอืน่ ซึง่ มีพฤติกรรม
ทีห่ ลากหลาย จึงต้องอดทน ใจเย็นไตร่ตรองก่อนกระท�ำเสมอ รวมถึงความอยากได้อยากมีทที่ ำ� ให้ขาดสติ
พลั้งเผลอกระท�ำความผิด เล่าจื๊อ ศาสดาของศาสนาเต๋า กล่าวว่า “ชื่อเสียงชักพาให้ผู้คนแก่งแย่ง
ทรัพย์สนิ กระตุน้ ให้ผคู้ นละโมบเร่งเร้าให้เกิดเล่หเ์ หลีย่ มฉ้อฉล นีค่ อื สาเหตุแห่งความวุน่ วายของสังคม”
บางครั้งผู้ประกอบวิชาชีพอาจคิดว่ากฎหมายห้ามไม่ให้ลงโทษเด็กด้วยความรุนแรง เช่น ใช้ไม้เรียวตี
ก็เลยหันมาใช้การลงโทษด้วยการตบหน้าบ้าง บ้องหูบา้ ง ใช้อะไรทีอ่ ยูใ่ กล้มอื ขว้างปาบ้าง จึงฝากข้อคิด
ของมหาตมะคานธี ว่า “สิ่งที่คุณท�ำอาจไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ แต่สิ่งส�ำคัญกว่าคือการลงมือท�ำ” และ
ผลจากการกระท�ำจะย้อนกลับมาสู่ผู้กระท�ำ ซึ่งบางกรณีอาจรู้ส�ำนึกก็สายเสียแล้ว
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้ 5 ปี และต้องของต่อใบอนุญาต
ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน
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การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กรณี : สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ถูกกล่าวโทษ

ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตราที่ 51 ได้กำ� หนด
ให้บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ได้รับอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหา และบุคคลซึ่งเป็นกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
บุคคลอื่นใดที่มีสิทธิกล่าวโทษ ผู้ประกอบวิชาชีพว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิทธิ
ของผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
เมือ่ มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษเกิดขึน้ แล้ว ในขัน้ ตอนการสอบสวนการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ ตามข้อ 26 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2553 ก�ำหนดให้คณะอนุกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวโทษให้ทราบ ตามข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 23 และข้อ 24 ดังนี้
ข้อ 19 ในการสอบสวน คณะอนุกรรมการสอบสวนต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเว้นแต่
จะมีผลท�ำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้ก�ำหนดว่าต้องล่าช้าออกไป หรือปรากฏโดยสภาพ
เห็นได้ชัดว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระท�ำได้
การอ้างพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
จะน�ำพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้วขอให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
หลักฐานนั้นมาก็ได้
ข้อ 20 ในการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ มีสิทธิน�ำทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้ แต่จะให้ถ้อยค�ำหรือตอบค�ำถามแทนผู้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวโทษหรือเสนอความเห็นใดแก่คณะอนุกรรมการสอบสวนไม่ได้
ข้อ 23 ผูถ้ กู กล่าวหาหรือผูถ้ กู กล่าวโทษมีสทิ ธิคดั ค้านผูไ้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นอนุกรรมการสอบสวน
ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท�ำการในเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษ
(2) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ
(3) เป็นผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้อง
ร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดามารดา ลูกพีล่ กู น้องนับได้เพียงภายในสามชัน้ หรือเป็นญาติ เกีย่ วพันทาง
แต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้กล่าวหรือหรือผู้กล่าวโทษ
(4) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทน หรือตัวแทนของผู้กล่าวหา
หรือผู้กล่าวโทษ
(6) เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ
(7) มีเหตุอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท�ำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง
การคัดค้านให้กระท�ำภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั รับทราบค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบสวน
หรือนับแต่วันที่ทราบสาเหตุแห่งการคัดค้านโดยท�ำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทีเ่ ป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วย ว่าจะท�ำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง และความยุตธิ รรม
อย่างไร ยื่นต่อประธานกรรมการหรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้และให้ประธานกรรมการส่งส�ำเนา
หนังสือคัดค้าน และแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานอนุกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว้
ในส�ำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ ในการนี้ให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อน
ข้อ 24 ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิ
คัดค้านกรรมการ ถ้ากรรมการ ผู้ถูกคัดค้านมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง
ทั้งนี้ สิทธิในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ ตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 19 นั้น ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษมีสิทธิท�ำค�ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือพยาน
หลักฐานใด ๆ มาสนับสนุนแก้ขอ้ กล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษได้ภายใน 15 วัน แต่หากผูถ้ ูกกล่าวหาหรือ
ผู้ถูกกล่าวโทษไม่ประสงค์จะยื่นค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ
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คณะอนุกรรมการสอบสวนก็จะด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษให้ถ้อยค�ำ
และน�ำสืบแก้ข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษได้โดยไม่ชักช้า ตามข้อ 34 วรรค 4 แห่งข้อบังคับเดียว
กันนี้ ซึ่งถ้อยค�ำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ รวมทั้งพยานหลักฐานใด ๆ ที่ยื่นแสดงมา
พร้อมกับค�ำชี้แจงนั้น
คณะอนุกรรมการสอบสวนจะน�ำมาประกอบการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ แต่หากพยานหลักฐานใดทีผ่ ถู้ กู กล่าวหา หรือผูถ้ กู กล่าวโทษอ้างนัน้ ไม่สามารถน�ำมาสนับสนุน
ค�ำชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษได้ คณะอนุกรรมการสอบสวนก็สามารถทีจ่ ะไม่นำ� พยานหลักฐาน
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาได้เช่นกัน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้คราวละ 5 ปี และจะต้องขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ฯ ภายใน 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ หากยื่นค�ำขอต่ออายุ ฯ หลังจากวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าด�ำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ
200 บาท เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
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Read Up Zone
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

6 ครูดอย กศน.
ร่วมเสวนาแนวปฏิบัติที่ดีตามพระราชด�ำริ ฯ
ในการประชุมวิชาการ กพด.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี
การศึกษา 2561 ณ อิมแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี โดยมีสำ� นักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส�ำนัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วม และมีส�ำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพหลัก
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมด้านทักษะอาชีพของสถานศึกษา” ในส่วนของส�ำนักงาน กศน. มีครู ศศช.ทีช่ นะเลิศแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
จ�ำนวน 6 ราย ซึ่งได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ด้วย โดยทั้ง 6 คน มีความภาค
ภูมิใจที่มีโอกาสได้ท�ำงานภายใต้โครงการพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี และสามารถน�ำเสนอเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
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แนวปฏิบัติที่ดี ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย
เรื่อง “สุขภาพดีด้วยอาหารโปรตีนจากไข่”

นางอัมพร สุขใจ ครูศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง”
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 11 ต�ำบลปางหินฝน อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านสันปูเลยมีประชากรทั้งหมด 313 คน เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
นับถือศาสนาคริสต์ เป็นหมูบ่ า้ นเกษตรกรรม ชาวบ้านปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์
ศูนย์การเรียน ฯ บ้านสันปูเลย มีนักเรียน จ�ำนวน 25 คน มีพัฒนาการ
ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน น�ำ้ หนัก
และส่วนสูงของนักเรียนบางคนต�่ำกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดจึงท�ำการศึกษา
ค้นคว้าและลงมือปฏิบตั ริ ว่ มกับผูป้ กครองหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นเรือ่ งสุขภาพดี
ด้วยอาหารโปรตีนจากไข่ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ เพือ่ ให้นกั เรียนและผูป้ กครองมีความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งไก่ และ
โภชนาการโปรตีนจากไข่ไก่ น�ำไปสูก่ ารขยายผลการเลีย้ งไก่ไข่สชู่ มุ ชน เป้าหมายในการจัดกิจกรรม คือ นักเรียน จ�ำนวน 25 คน
และผู้ปกครอง จ�ำนวน 20 คน โดยการจัดกิจกรรมอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมการฝึกปฏิบัติ น�ำผลผลิตไข่ไก่มาจัดประกอบ
อาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน และส่งเสริมการรับประทานไข่ไก่ เป็นต้น ผลการด�ำเนินงานพบว่า
สามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการต�่ำให้เป็นไปตามเกณฑ์มีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น นักเรียนและผู้ปกครอง มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าสารอาหารโปรตีนจากไข่ไก่และมีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่และสามารถขยายผลสู่ชุมชนได้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
(ภาษาไทย) “นิทานแสนสนุก น�ำสู่การอ่านออก เขียนได้
รู้ความหมายของค�ำ”

นางสาวชิชาชาญ กอบกาญจ์กุล
ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านคุทะ หมู่ที่ 15 ต�ำบลแม่สอง อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
จากการสอนวิชาภาษาไทยของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านคุทะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ครูสังเกตว่า
นักเรียนยังอ่านเขียนไม่คล่องและไม่สามารถแต่งประโยคได้ เพราะทีผ่ า่ นมา
ได้จัดการเรียนการสอนแบบท่องจ�ำจึงท�ำให้นักเรียนท่องจ�ำอย่างเดียว
แต่ไม่รู้ความหมายของค�ำ ครูจึงคิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่าน
การเขียนโดยใช้กิจกรรมนิทานแสนสนุกน�ำสู่การอ่านออกเขียนได้
รู้ความหมาย ผลการด�ำเนินกิจกรรมพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับ
กิจกรรมเป็นอย่างดีส่งผลให้นักเรียน มีทักษะในการอ่านการเขียนและ
แต่งประโยคได้ดีขึ้นตามล�ำดับ
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่อง “ฝายมีชีวิต พลิกพื้นป่าต้นน�้ำบ้านแม่ปะกลาง”

นายสนั่น เชียงแก้ว ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่สวด
อ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุมชนบ้านแม่ปะกลางประสบปัญหาขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ อุปโภคบริโภค และ
ขาดไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้าน จากการที่ครูใช้ความพยายามในการน�ำข้อมูล
ชุมชนมาร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกับชาวบ้าน พบว่าการเร่งฟืน้ ฟู
อนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อให้มีน�้ำในการอุปโภคบริโภครวมทั้งการให้ชุมชน
บ้านแม่ปะกลางจะได้ใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในการท�ำกระแสไฟฟ้า โครงการฝาย
มีชวี ติ พลิกผืนป่าต้นน�ำ้ บ้านแม่ปะกลาง ครูได้จดั กิจกรรมแบบมีสว่ นร่วม
กับชาวบ้านทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ การประชุมการร่วมกัน สรุปและหาแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายนอก
ท�ำให้ชุมชนบ้านแม่ปะกลางมีน�้ำอุปโภคบริโภค ใช้ในฤดูแล้งและน�้ำ
ยังเพียงพอในการน�ำมาเป็นพลังงานในหมู่บ้านซึ่งท�ำให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมเรียนรู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่
ได้ส่งผลให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม
เรื่อง “ออมดี มีเงินเก็บ”

นางนงนุช วรรณวัตร ครูศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟา้ หลวง”
บ้านกิว่ จันทร์ หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลขุนน่าน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
กลุม่ ออมทรัพย์บา้ นกิว่ จันทร์ มีสมาชิกผูร้ ว่ มกลุม่ จ�ำนวน 32 คน วัตถุประสงค์
ของกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความ
สามัคคี มีวินัย และการเก็บออมเงิน รวมทั้งให้ประชาชนมีความรู้เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินชีวติ ของตนเองได้ โดยมีกระบวนการขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
5 ขั้นตอน พาคิด พาท�ำ ท�ำให้ดู ปล่อยให้เขาท�ำเอง และเราเป็นพี่เลี้ยง
ผลการด�ำเนินงานพบว่า ผู้ร่วมกลุ่มออมทรัพย์มีวินัยมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีการออมเงินเป็นประจ�ำซึง่ สมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์ มียอดเงินฝาก
ในบัญชี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน คนละ 900 บาท รวมยอดเงินฝากของกลุ่ม
เป็นเงินจ�ำนวน 28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
เรื่อง “ต้าถ่ากิ๊เขว่ : ลายผ้ากอกะเหรี่ยงบ้านขุนหาด”

นางสาววรินทิรา ก้านค�ำ
ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านขุนหาด ต�ำบลยางเปียง อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ค�ำว่า “ต้าถ่ากิ๊เขว่” เป็นภาษากะเหรี่ยงสะกอแปลว่าลายผ้าทอ เป็นการ
ด�ำเนินงานที่สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2569 เป้าหมายหลักที่ 6
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย เพื่อรวบรวมและบันทึกผ้าทอลายต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และฝึกทักษะการทอผ้าส�ำหรับเด็กและเยาวชน และสืบสานและอนุรกั ษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมของท้องถิน่ ในการทอผ้า
ให้คงอยู่ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ�ำนวน 17 คน และนักศึกษา กศน.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 33 คน ด�ำเนินกิจกรรมโดยครูผนู้ ำ� ชาวบ้าน นักเรียนและ
นักศึกษา ร่วมกันส�ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการของหมูบ่ า้ นโดยการจัดเวทีประชาคมเพือ่ น�ำข้อมูล
ไปวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านโดยก�ำหนดกิจกรรมในการอนุรักษ์ ได้แก่ กิจกรรมวาดภาพลายผ้าทอจากเสื้อของจริง ศึกษา
ลายผ้าทอกะเหรีย่ งในหมูบ่ า้ นขุนหาด โดยการสัมภาษณ์ผรู้ ภู้ มู ปิ ญ
ั ญาเกีย่ วกับชือ่ ของลายผ้าทอ พร้อมทัง้ วาดลายผ้าทอต่าง ๆ
และจดบันทึกขั้นตอนการทอผ้า เรียนรู้และฝึกทักษะการทอผ้ากับผู้รู้และภูมิปัญญา และก�ำหนดให้นักเรียนและนักศึกษา
แต่งกายมาเรียนด้วยชุดกะเหรี่ยง (สกอร์) ทุกวันศุกร์ ผลการด�ำเนินงานพบว่า นักเรียนสามารถรวบรวมบันทึกและวาดภาพ
ผ้าทอได้ จ�ำนวน 3 ลาย ได้แก่ กิ๊เคถาหริแมะคลี (ลายรูปกรรไกรและดวงตา) กิ๊เคโตกแมะคลี (ลายรูปสะพานและดวงตา)
กิ๊เคตะชอเคอะ (ลายรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้น) นอกจากนี้ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 - 6 และนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถทอผ้าได้ จ�ำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.84 ที่ส�ำคัญนักเรียนและนักศึกษา
ทุกคนแต่งกายมาเรียนด้วยชุดกะเหรีย่ ง (สกอร์) ทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนนักศึกษาสามารถน�ำลายผ้าทัง้ ลายเก่า
และลายใหม่มาผสมผสานเพื่อเกิดผ้าทอลายใหม่ เช่น กิ๊เคถาหริผสมกับลายดอกไม้
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แนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีพ เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ปกาเกอะญอประยุกต์สร้างรายได้ ให้ชุมชน”

นางวราภรณ์ กันธะรักษา ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟา้ หลวง” บ้านซอแข่วาคี หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลแม่สอง อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก
บ้านซอแข่วาคี มีประชากร 252 คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ
อาชีพหลัก คือ การปลูกข้าวไร่ ข้าวนา ข้าวโพด และอ้อย หญิงชาว
ปกาเกอะญอ จะทอผ้าเพื่อใช้ท�ำเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ ยังมีอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได้ คือการทอผ้าปกาเกอะญอ ผ้าพันคอปกาเกอะญอ และ
ผ้าพันคอโปร่ง ส่งให้แก่ร้านภูฟ้า ส�ำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แต่เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�ำวัน ครูและสมาชิกกลุ่มผู้ทอจึงร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน จากนั้นได้ประสานกับ
เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ผ้าทอปกาเกอะญอแบบสมัยใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
กลุม่ แม่บา้ นบ้านซอแข่วาคี สามารถทอผ้าแบบสมัยใหม่ ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอได้ และสร้างรายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว โดยมีกลุม่ เป้าหมายคือ สมาชิกกลุม่ ทอผ้าปกาเกอะญอ จ�ำนวน 14 คน ผลการด�ำเนินงานพบว่า สมาชิกกลุม่ ทอผ้า
ปกาเกอะญอ จ�ำนวน 4 คน สามารถทอผ้าแบบสมัยใหม่ ซึ่งผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอได้ โดยประยุกต์และ
เพิ่มลวดลายรูปแบบที่ทันสมัย ท�ำให้มีคนสนใจสวมใส่ชุดผ้าทอกันมากขึ้นโดยดูได้จากการสั่งสินค้าทางออนไลน์ที่เสนอขาย
ผ่านเฟซบุ๊กท�ำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

วิทยาจารย์ 23

นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กศน. ยังร่วมจัดนิทรรศการ : หัวข้อ กศน.เรียนรูน้ วัตกรรม
สร้างอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เนื้อหาที่น�ำเสนอเป็นเรื่องราวของ เด็ก ๆ ใน ศศช.
บนพืน้ ทีส่ งู ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลทุรกันดาร การคมนาคมล�ำบาก ไกลจากโรงเรียนและโรงพยาบาล
ท�ำให้ขาดโอกาสและไม่ได้รับการศึกษา ต่อมาเมื่อมีครู ศศช. เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เด็ก ๆ
จึงได้รับความรู้ทั้งด้านการศึกษาและด้านอาชีพ เพื่อการด�ำรงชีพในชุมชน ผลิตภัณฑ์
และผลิตผลที่น�ำมาจัดในนิทรรศการ จะคัดเลือกมาจากแนวปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริม
อาชีพทีช่ นะประกวดแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องส�ำนักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วม ได้แก่ การเลีย้ งแพะ
การเพาะเห็ดหอม (แม่ฮ่องสอน) การปลูกกาแฟ ตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
(เชียงใหม่) การทอผ้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอปกากะญอ (ตาก) ซึ่งเป็นผลท�ำให้ชุมชนและ
เด็ก ๆ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ตลอดจน
น�ำเสนอผลงานของนักเรียน ศศช. ที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะด้านอาชีพของ
นักเรียน ศศช. ระดับอนุบาล ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยการน�ำวัสดุตา่ ง ๆ ทีส่ ามารถ
น�ำมาปั้นเป็นชิ้นงาน อาทิ พวงกุญแจของที่ระลึก กระปุกออมสิน ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้
และพัฒนาต่อยอดให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป และ “การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์”
การปั้นดินน�้ำมัน ตามเนื้อเรื่อง “ความสุขที่บ้านเรา”
โอกาสนี้ ครู ศศช.ที่ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดี จ�ำนวน 6 ราย นักเรียน ศศช.
ที่ประกวดการแข่งขันทักษะภาษาไทย จ�ำนวน 5 ราย และนักเรียน ศศช. ที่ประกวด
การแข่งขันทักษะทักษะด้านอาชีพ จ�ำนวน 15 ราย ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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Knowledge All Around
ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์

แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมดิจิทัลส�ำหรับผู้สูงอายุ
KVC - Cisco Innovation Center
ปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญ

ทักษะทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 21
(21 Century Skills) คือทักษะแห่งการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม
การคิดเชิงสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวจิ ารณญาณ แก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารดี มีจิตอาสา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะชีวิตและอาชีพ ที่มีความยืดหยุ่น ริเริ่ม
สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ
ทีห่ ลากหลายมิติ ให้หลุดพ้นกับดักประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ด้วยนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีวิสัยทัศน์
เป็นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว
st

ระบบไอทีเชิงสร้างสรรค์ (Creative IT) ที่ประกอบ
ไปด้วย การสอนเชิงสร้างสรรค์ การเรียนเชิงสร้างสรรค์ และ
แหล่งเรียนรูเ้ ชิงสร้างสรรค์ น�ำมาบริหารจัดการเรียนการสอน
สาขาไอที วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) ขอนแก่น ส่งผลให้
ผูเ้ รียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ ขี นึ้
ออกแบบและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ฯ
จนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) วอศ. ขอนแก่น
เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทางด้านดิจทิ ลั ทีม่ มี าตรฐาน
ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญทองชนะเลิ ศ ระดั บ ชาติ มากที่ สุ ด
ในประเทศไทย การพัฒนาอย่างต่อเนื่องก้าวต่อไปคือ
การต่อยอดและพัฒนาการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้
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เทคโนโลยีเฉพาะทางสูก่ ารบ่มเพาะนวัตกรและผลิต
นวัตกรรม ก่อเกิด KVC - Cisco Innovation Center
ซึ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมที่มีวิสัยทัศน์คือ เป็นผู้น�ำ
ด้านดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ มีภารกิจ
คือ พัฒนานวัตกร ผลิตนวัตกรรม สร้างบุคลากรให้เป็น
ผูน้ ำ� ด้านความคิดเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์นวัตกรรม ฯ
ประกอบไปด้วยผลผลิตของผูเ้ รียนและผูส้ อน ดังนี้
Smart Pharmacy Cabinet (เครือ่ งแจ้งเตือนการจ่ายยา
อัตโนมัติ) และ Smart Aging Care (ระบบจดจ�ำ
ใบหน้าและสัง่ การด้วยเสียง) Healthy Aging Care
(นวัตกรรมอาหารส�ำหรับผูส้ งู อายุ : ก้อยคัว่ สะดิง้
และคุกกี้สะดิ้ง) และ Smart Food อาหารอัจฉริยะ
ที่ผ่านการสกัดและแปรรูปอย่างมีคุณภาพ โดยใน
อนาคตอันใกล้นี้จะมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ และเพื่อการเรียนรู้เชิง
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

พลิกผันมาสร้างสรรค์

แนวความคิดในการออกแบบ มาจากการออกแบบ
และพัฒนาสถานทีเ่ รียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทาง ทีม่ กี ระบวนการ
ในการพัฒนาทั้ง 4 องค์ประกอบคือ 1) ด้านการจัดสภาพ
แวดล้อม 2) ด้านการใช้ทรัพยากรสนับสนุน 3) ด้านกระบวนการ
และ 4) ด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยองค์ประกอบในการ
พั ฒ นานี้ อ ้ า งอิ ง แนวคิ ด การประเมิ น ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม
(Stufflebeam’s CIPP Model) ซึ่งเป็นทฤษฎีการประเมิน
ทีเ่ ป็นสากล ในปัจจุบนั เรียกกันย่อ ๆ ว่า CIPP Model ประกอบ
ไปด้วย 1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Content : C)
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input : I) 3) ด้าน
กระบวนการ (Process : P) และ 4) ด้านผลผลิต (Product : P)
ในการพัฒนาสถานทีเ่ รียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
เป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง ได้จัดสถานที่เรียนรู้
หรือสถานที่ส�ำหรับการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ มีการเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมด้านปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนทั้งใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา รวมทัง้ ประชาชนได้เข้าถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) ส่งเสริมให้มกี าร
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พัฒนาอาคารสถานทีห่ อ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร โรงฝึกงาน
ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ทั้งด้านบรรยากาศความสะอาด
และศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง (Self Learner) และส่งเสริม
ให้ มี ก ารพั ฒ นาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนจากภาคเอกชนหรือจากงบประมาณ เพือ่ ขยายผล
ให้เป็นสถานทีส่ ำ� หรับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนทุกระดับ โดยมี
องค์ประกอบในการเรียนรูค้ รบถ้วนตามหลักการให้การเรียนรู้
(Learning How to Learn) และสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้
ของสังคม (Learning College) ในการออกแบบและพัฒนา
เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นขัน้ ตอนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
โดยอิงหลักคิด หลักสูตรและหลักสากล ส่งผลให้มีรางวัล
ระดับชาติมากมายอาทิ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ
ประจ� ำ ปี 2557 แหล่ ง เรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี เ ฉพาะทาง ฯ

Creative Web Design ประจ�ำปี 2559 แหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ฯ Mobile Application รางวัล
เหรียญทอง ระดับชาติ ประจ�ำปี 2558 แหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทาง ฯ Multimedia and Digital Content
และ ประจ�ำปี 2560 แหล่งเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเฉพาะทาง ฯ
Animation and Digital Content
ปัจจัยที่เกื้อหนุนสู่ความส�ำเร็จ นอกจากพลัง
แห่งทีมงานเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรครูและผู้เรียน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท
เสียสละ เอาจริงเอาจังแล้ว สิ่งส�ำคัญที่ขาดมิได้คือ
การอ�ำนวยความสะดวก การส่งเสริม และสนับสนุนจาก
คณะผูบ้ ริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นับเป็นความ
โชคดีขององค์กรที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
สร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและตระหนักในการท�ำงานเป็นทีม
น� ำ ไปสู ่ ก ารผสานความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ
สถานประกอบการชั้นน�ำของโลก วอศ. ขอนแก่น และ
บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จับมือกัน
จัดการศึกษาร่วมกัน โดยศูนย์นวัตกรรม ฯ จะมุง่ เน้นผลิต
ผู้เรียนให้เป็นนวัตกรและบ่มเพาะนวัตกรรมด้านดิจิทัล
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และการบ่มเพาะนวัตกรด้วยผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จากบริษัท ฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างสังคม
ผูส้ งู อายุให้นา่ อยู่ มีคณ
ุ ค่า เข้มแข็ง ยัง่ ยืน โดยยึดหลัก 5 จ.
คือเปิดใจ จริงใจ ใส่ใจ ตั้งใจ และไว้วางใจ ซึ่งจะมี
รายละเอียดดังนี้
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เปิดใจ การคิดและมองอย่างยืดหยุน่ เปิดตา เปิดใจ
รับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นเสมือนน�้ำที่ไม่เต็มแก้ว
จริงใจ การมีความจริงใจ มีสจั จะ วาจา ตรงไปตรงมา
ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
ใส่ใจ การใส่พลังพิเศษในการท�ำงาน ไม่ใช่ท�ำตาม
หน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันน�ำสู่ความส�ำเร็จ
ตั้งใจ การมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานร่วมกัน ไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค
ไว้วางใจ การไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันโดยพื้นฐาน
มาจากความซื่อสัตย์
ผลจากการพั ฒ นาสถานที่ เ รี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี
เฉพาะทางด้านดิจทิ ลั และการร่วมมือกับสถานประกอบการ
ด้านดิจิทัลชั้นน�ำ ของโลก โดยมีเป้าหมาย คือประเทศชาติ
และผู้เรียน น�ำไปสู่การเปิดศูนย์บ่มเพาะนวัตกร ที่ชื่อว่า
KVC - Cisco Innovation Center
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แบบอย่างแห่งความภาคภูมิใจ

การประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง
สะท้อนถึงการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคณ
ุ ภาพ ตอกย�ำ้ ความเชือ่ ทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าการจัด
การศึกษาที่มีแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง
ด้านดิจทิ ลั และด้านนวัตกรรมเป็นเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ
เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส� ำ หรั บ
การพัฒนาคนสูก่ ารพัฒนาประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
ตอบสนองการที่จะท�ำให้รายได้ของประชากร
ในประเทศก้าวพันกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยหลักคิด
และหลักการที่เป็นหลักสากลอย่างแท้จริง

การศึกษารอบทิศ
ดรุวรรณ บุญมาก

คณะอนุกรรมการวิสามัญ
(อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ)
ซึ่งท�ำการแทน ก.ค.ศ.
ต่อเนือ
่ งจากฉบับทีแ่ ล้วทีเ่ สนอเรือ
่ งระบบการบริหารงานของ ก.ค.ศ. ว่า ก.ค.ศ.
มีระบบการบริหารงานโดยการกระจายอ�ำนาจไปยังองค์คณะต่าง ๆ 3 ระดับ ได้แก่
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ กศจ./อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ในส่วนราชการ และ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เฉพาะกิจ ฯ ฉบับนี้จะน�ำเรื่องของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ. ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ แทน ก.ค.ศ.
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พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 17 ก� ำ หนดให้ ก.ค.ศ. มี อ� ำ นาจตั้ ง
คณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญ” เพื่อท�ำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือ
ท�ำหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการอืน่ ทีก่ ำ� หนด
ตามพระราชบัญญัตินี้…
ประกอบกับค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ข้อ 5 ก�ำหนดให้ ก.ค.ศ.
มีอำ� นาจตัง้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ เพือ่ ท�ำการใด ๆ แทน
ก.ค.ศ. ดังนี้

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และก
ารร้องทุกข์
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจ
ากราชการ
อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับกฎหมายและระเบยี
บขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

นอกจาก อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ตามวรรคหนึง่
ก.ค.ศ. อาจแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญอืน่ เพือ่ ท�ำการ
ใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรือท�ำหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะอนุกรรมการอืน่ ทีก่ ำ� หนดตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก็ได้
จากกฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ที่ก�ำหนดให้ ก.ค.ศ. มีอ�ำนาจตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ
เพือ่ ท�ำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ได้ ดังนัน้ ก.ค.ศ. จึงได้
ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อท�ำการแทน ก.ค.ศ.
ในการพิจารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวน 11 คณะ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
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1

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับการพัฒนานโยบายและ
ระบบบริหารงานบุคคล ท�ำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำร่าง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ เกีย่ วกับ
การบริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ในเรือ่ งการก�ำหนดเกณฑ์อตั ราก�ำลัง เงือ่ นไข
การจ้ า งเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในต�ำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษา การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการรวมทัง้ การก�ำหนด
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน พิจารณารับรองวุฒิ และพิจารณา
การด�ำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนาก�ำลังคนภาครัฐ

2

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท�ำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับปรุงอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ จัดท�ำและพัฒนาร่างกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การประเมินเลื่อนเงินเดือน เงินเพิ่มส�ำหรับ
ต�ำแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษ มาตรการให้การเสริมสร้างวินยั คุณธรรม
และจริยธรรม ขวัญก�ำลังใจ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ในพื้นที่ปกติ

4

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับต�ำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาก�ำหนดกรอบ
อัตราก�ำลัง ก�ำหนดต�ำแหน่ง การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย
การเปลีย่ นต�ำแหน่ง เลือ่ นต�ำแหน่งและระดับต�ำแหน่ง บรรจุ
กลับผู้ออกจากราชการไปแล้ว การตัดโอนต�ำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาการให้ขา้ ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จัดท�ำ
และพัฒนากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6

อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ ต� ำ แหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค. (2) พิจารณาด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของต�ำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

7

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่พิจารณา
จัดท�ำและพัฒนาร่างกฎหมาย กฎ ก.ค.ศ. และระเบียบเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตี ค วามปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาและพิจารณา
ตอบข้อหารือในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย

8

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจาก
ราชการ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการ
ทางวินยั และการออกจากราชการ และการรายงานการด�ำเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการของส่วนราชการและ
หน่วยงานการศึกษา

9

อ.ก.ค.ศ. วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ การอุ ท ธรณ์ แ ละ
การร้องทุกข์ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งการอุทธรณ์และการร้องทุกข์
เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณา
การร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีที่เห็นว่า กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง กระท�ำการ
มีมติขดั หรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด

10

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกีย่ วกับการร้องทุกข์ และการร้องเรียน
ขอความเป็ น ธรรมเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องการร้องทุกข์ หรือการร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยื่นต่อ ก.ค.ศ. กรณีที่พบว่า
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานการศึกษา คณะอนุกรรมการ หรือ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการหรือมีมติไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม หรือปฏิบตั กิ ารโดยขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด

11

อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการก�ำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารงานบุคคล ท�ำหน้าที่ เสนอ ก.ค.ศ.
ในการวางระบบและกลไกการตรวจติดตามและประเมินผล
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจสอบเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา กศจ.
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และองค์คณะบุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.ศ. และ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ
การรายงานการบริหารงานบุคคลส�ำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งจัดท�ำระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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จากการที่ ก.ค.ศ. ได้ตงั้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ จ�ำนวน 11 คณะ ท�ำการแทน
ก.ค.ศ. ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีต่ า่ ง ๆ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาแล้วนัน้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ คณะต่าง ๆ ยังสามารถ
ตัง้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ ฯ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณา กลัน่ กรอง เรือ่ งต่าง ๆ
ก่อนน�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญอีกชัน้ หนึง่ ได้ โดยในขณะนี้
มี อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ ที่ท�ำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ�ำนวนกว่า 100 คณะ
ส�ำหรับการพิจารณาตั้งบุคคลเพื่อเข้ามาท�ำหน้าที่ใน อ.ก.ค.ศ.
วิสามัญเฉพาะกิจ หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ นัน้ ก.ค.ศ. จะตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาท�ำหน้าที่ประธาน และอนุกรรมการ
โดยในแต่ละคณะจะประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ผูแ้ ทนส่วนราชการ ผูแ้ ทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง
และมีเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ท�ำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะต่าง ๆ
และในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีการนัดประชุม
เพือ่ ให้องค์ประชุมครบทัง้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ และองค์ประชุม
เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ หมด เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีร่ อบคอบ รอบด้าน
ก่อนน�ำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาและมีมติในล�ำดับสุดท้าย
อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของบุคคลภายนอก และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ได้สะท้อนความคิดเห็นกลับมายังส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ว่า หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด มีการเปลีย่ นแปลงบ่อย ท�ำให้การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารนัน้ เกิดปัญหาอุปสรรคจนน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�ำหนด ซึ่งในความเป็นจริง การก�ำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จะมาจากเหตุปัจจัย 2 ประการ คือ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สภาวการณ์ในขณะนั้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้น ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องและ ก.ค.ศ. ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้กบั ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ ส่งผลต่อผูเ้ รียน และระบบการศึกษาของประเทศ ให้มกี ารพัฒนาก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนั่นเอง
ในฉบับที่ผ่านมา และฉบับนี้ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับทราบ
ถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย ก.ค.ศ. และส�ำนักงาน ก.ค.ศ. ที่กระจ่างชัดเจนขึ้น
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Open Eyes
ดร.วิเชียร เกตุสิงห์

คะแนนสอบ O-NET ต�ำ่
ความรู้น้อย
หรือข้อสอบยาก

การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศ โดยมีสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วย
ทีร่ บ
ั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน ก่อตัง้ เมือ
่ ปี พ.ศ. 2548
โดยรับช่วงการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (การสอบ
Entrance ที่ใช้ข้อสอบ O-NET และ A-NET)
ซึง
่ เป็นการทดสอบหลังจบชัน
้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
มาด�ำเนินการต่อ ภายหลังมีการทดสอบเพิ่ม
ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นด้วย
และในปัจจุบน
ั มีการพัฒนาการทดสอบ จนมีการ
สอบต่าง ๆ มากมาย ทีส
่ ำ� คัญ เช่น การสอบ GAT
PAT V-NET I-NET N-NET B-NET และ
การทดสอบสมรรถนะครู เป็นต้น

ส�ำหรับการสอบ O-NET ซึง่ เป็นการทดสอบรวบยอด
ปลายช่วงชั้นที่ 2 - 4 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 ช่วงแรกมีการทดสอบครบทั้ง 8 สาระวิชา
จนกระทัง่ ในปี 2558 ลดเหลือ 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น
ในปี 2560 ไม่มกี ารสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ในชัน้ ป.6 และ ม.3)
และผลการสอบ O-NET ดังกล่าวได้รับการยอมรับว่า
เป็นตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของการศึกษาแต่ละระดับได้ดพี อสมควร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านความรูต้ ามหลักสูตรของแต่ละระดับ
จึงกล่าวได้ว่าผลการทดสอบ O-NET เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมมากในปัจจุบัน
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ประเด็นทีจ่ ะกล่าวถึงในทีน่ อี้ ยูท่ กี่ ารน�ำผลการทดสอบ
ไปใช้ประโยชน์ โดยเริ่มต้นจากการแปลความหมายของ
ผลการทดสอบ ซึ่งก็คือ คะแนนที่ได้จากการทดสอบนั่นเอง
ในภาพรวมของการแปลความหมายมักจะดูจากคะแนนเฉลีย่
เปรียบเทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละวิชา และเพือ่ ให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นก็ใช้วิธีแปลงเป็นร้อยละ ในกรณีของคะแนน O-NET
แต่ละวิชาใช้คะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน ดังนั้นคะแนน
ทีไ่ ด้กค็ อื ร้อยละนัน่ เอง การแปลความหมายจึงดูจากคะแนนเฉลีย่
ได้เลย ประเด็นส�ำคัญของเรือ่ งนีจ้ งึ อยูท่ วี่ า่ คะแนนเฉลีย่ เท่าไร
จึงจะเป็นทีน่ า่ พอใจ (หรือบางท่านอาจเรียกว่า “ได้มาตรฐาน”)
โดยทัว่ ไปก็มกั จะยึดเอาครึง่ หนึง่ ของคะแนนเต็มหรือร้อยละ 50
เป็นระดับทีน่ า่ พอใจหรือได้มาตรฐาน กล่าวคือ ถ้าผลการทดสอบ
ได้คะแนนเฉลีย่ ไม่ถงึ 50 คะแนน หรือร้อยละ 50 ก็มกั จะสรุปว่า
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ผลการทดสอบวิชานัน้ ๆ ยังไม่ได้มาตรฐานหรือยังไม่นา่ พอใจ
ดูเผิน ๆ ก็เหมือนว่าการสรุปเช่นนั้นมีความเหมาะสมแล้ว
แต่ในความเป็นจริง การทีผ่ ลการทดสอบจะได้คะแนนเท่าไร
นั้นขึ้นอยู่กับสองเรื่อง คือ 1) ความรู้ในวิชาที่ทดสอบมีมาก
หรือน้อย และ 2) ข้อสอบทีใ่ ช้สอบยากหรือง่ายเพียงใด ดังนัน้
ตามหลักแล้ว ก่อนทีจ่ ะแปลความหมายคะแนน ต้องพิจารณา
ระดับความยากของข้อสอบในแบบทดสอบทีใ่ ช้ในการทดสอบ
ด้วย
ถ้าน�ำผลการทดสอบทางการระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ที่ทดสอบนักเรียนทั่วประเทศในช่วงเจ็ดที่ผ่านมา
คือตั้งแต่ ปี 2554 - 2560 ทั้งสามระดับ ใน 5 รายวิชา
มาพิ จ ารณาประกอบกั บ ระดั บ ความยากของข้ อ สอบ
ในแบบทดสอบที่ใช้สอบในแต่ละปี จะปรากฏดังนี้

ตารางแสดงค่าความยากเฉลี่ยของข้อสอบและคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในแต่ละวิชา
ในการทดสอบนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในปี 2554 - 2560
ชั้น

วิชา

รายการ

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

เฉลี่ย

ภาษาไทย

ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก

0.49
50.04
0.55
52.22
0.41
38.37
0.52
52.4
0.36
40.82
0.49
48.11
0.43
42.73
0.30

0.43
45.68
0.44
44.22
0.37
36.99
0.42
35.77
0.37
37.46
0.43
54.48
0.47
47.12
0.29

0.46
45.02
0.38
38.31
0.33
33.82
0.44
41.95
0.37
37.4
0.41
44.25
0.39
39.37
0.30

0.45
44.88
0.50
50.67
0.35
36.02
0.41
38.06
0.42
42.13
0.33
35.2
0.47
46.79
0.27

0.48
49.33
0.49
49.18
0.39
40.31
0.47
43.47
0.42
42.59
0.43
42.64
0.46
46.24
0.30

0.51
51.20
0.45
45.33
0.34
33.8
0.44
39.1
0.39
40.38
0.46
45.91
0.49
48.52
0.28

0.45
44.89
ไม่มสี อบ
ไม่มสี อบ
0.35
35.28
0.45
35.86
0.39
38.16
0.48
47.81
ไม่มสี อบ
ไม่มสี อบ
0.3

0.47
47.29
0.47
46.66
0.36
36.37
0.45
40.94
0.39
39.85
0.43
45.49
0.45
45.13
0.29

ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย
ความยาก
ค่าเฉลี่ย

30.49
0.34
32.08
0.38
32.19
0.39
41.88
0.31
33.39
0.26
21.8
0.26
22.73
0.28
27.9

28.71
0.31
26.95
0.34
35.37
0.47
47.19
0.34
36.27
0.25
22.13
0.25
22.73
0.33
33.1

30.35
0.29
25.45
0.36
37.95
0.49
49.26
0.29
33.02
0.26
25.35
0.23
20.48
0.20
30.48

27.46
0.35
29.65
0.38
36.62
0.49
50.76
0.35
36.53
0.27
23.44
0.25
21.74
0.35
32.54

30.54
0.38
32.4
0.37
37.63
0.49
49.36
0.36
39.71
0.28
24.98
0.30
26.59
0.31
33.4

31.6
0.34
29.02
0.35
34.79
0.50
52.12
0.33
35.82
0.28
27.71
0.28
24.81
0.30
31.56

30.31
0.3
26.02
0.32
32.09
0.48
49.11
0.31
34.64
0.28
28.27
0.27
24.46
0.27
29.32

29.92
0.33
28.80
0.36
35.23
0.47
48.53
0.33
35.63
0.27
24.81
0.26
23.36
0.29
31.19

สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ
ป.6

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ

ม.3

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ฯ
ภาษาอังกฤษ

ม.6
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
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จากตารางข้างต้น ซึง่ แสดงค่าความยาก - ง่าย (หรือ
เรียกสัน้ ๆ ว่า “ความยาก”) ของข้อสอบในแบบทดสอบแต่ละ
วิชาโดยเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เข้าสอบ
ทัว่ ประเทศจากการสอบในแต่ละระดับ/ชัน้ ตัง้ แต่ปี 2554 - 2560
พบว่า แบบทดสอบที่ใช้สอบนักเรียนในแต่ละวิชา ในแต่ละ
ระดับ ในแต่ละปี เกือบทัง้ หมดมีคา่ ความยากเฉลีย่ ต�ำ่ กว่า 0.50
ที่เป็นค่าความยากปานกลาง (ค่าความยากที่ใช้ในกรณีนี้
ตามหลักการจะมีค่าที่เป็นไปได้ต�่ำสุดคือ 0 = ยากที่สุด
ค่าสูงสุดคือ 1.00 = ง่ายทีส่ ดุ ) แสดงว่าแบบทดสอบทีใ่ ช้สอบ
อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างยากถึงยากมากในหลายวิชาส�ำหรับ
นักเรียนทัง้ ประเทศในแต่ละระดับชัน้ โดยพบว่าแบบทดสอบ
ทีม่ คี า่ ความยากเฉลีย่ สูงสุดหรือง่ายทีส่ ดุ ได้แก่ แบบทดสอบ
วิชาสังคมศึกษา ชัน้ ป.6 ทีใ่ ช้สอบในปี 2554 ซึง่ มีคา่ ความยาก
เฉลีย่ เท่ากับ 0.55 รองลงมาคือแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
ชัน้ ป.6 ทีใ่ ช้สอบในปี 2554 และแบบทดสอบวิชาภาษาไทย
ชั้น ป.6 ที่ใช้สอบในปี 2559 โดยมีค่าความยากเฉลี่ยเท่ากับ
0.52 และ 0.51 ตามล�ำดับ แบบทดสอบทั้งสามฉบับ
ดังกล่าวตามหลักวิชาการวัดผลถือว่ามีความยากปานกลาง
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละกลุม่ ส่วนแบบทดสอบทีม่ คี า่
ความยากต�ำ่ สุดหรือยากทีส่ ดุ คือแบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.6 ที่ใช้สอบในปี 2556 มีค่าความยากเฉลี่ยเท่ากับ
0.20 รองลงมาคือแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
ทีใ่ ช้สอบในปี 2556 ซึง่ มีคา่ ความยากเฉลีย่ เท่ากับ 0.23 และ
แบบทดสอบวิชาเดียวกันที่ใช้สอบในปี 2555 และ 2557
ที่มีค่าความยากเฉลี่ยเท่ากับ 0.25 ทั้งสองปี แบบทดสอบ
ทั้งสองวิชาดังกล่าวถือว่ายากมากส�ำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ทั่วประเทศ
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ถ้าพิจารณาค่าความยากของแบบทดสอบทีใ่ ช้สอบ
โดยรวมของการสอบ โดยพิจารณาจากค่าความยากเฉลี่ย
ของแบบทดสอบแต่ละวิชาทีใ่ ช้สอบในช่วง 6 - 7 ปี พบว่า วิชา
ที่มีค่าความยากเฉลี่ยสูงสุดหรือง่ายที่สุดคือวิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษา ฯ ชั้น ป.6 และวิชาภาษาไทยชั้น ม.6
ซึ่งมีค่าความยากเฉลี่ยในรอบ 6 - 7 ปี เท่ากับ 0.47 จัดอยู่
ในระดับความยากปานกลางส�ำหรับการสอบนักเรียนในแต่ละชัน้
ส่ ว นวิ ช าที่ มี ค ่ า ความยากเฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด หรื อ ยากที่ สุ ด คื อ
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ม.6 ทีม่ คี า่ ความยากเฉลีย่
7 ปี เท่ากับ 0.26 จัดอยู่ในระดับยากมากส�ำหรับการสอบ
นักเรียนชั้น ม.6 ถ้าจะแบ่งแบบทดสอบออกเป็นสองกลุ่ม
คือกลุม่ ทีม่ คี วามยากปานกลางน่าจะได้แก่ แบบทดสอบวิชา
ภาษาไทย ทัง้ 3 ชัน้ กับวิชาสังคมศึกษา ฯ ชัน้ ป.6 และ ม.3
ซึง่ พบว่ามีคา่ ความยากเฉลีย่ ในรอบ 6 - 7 ปี อยูร่ ะหว่าง 0.43
ถึ ง 0.47 ส่ ว นกลุ ่ ม ที่ มี ค วามยากอยู ่ ใ นระดั บ ยากคื อ
แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ม.3 และ ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ ทัง้ 3 ชัน้ ซึง่ มีคา่ ความยากเฉลีย่ จากการสอบ
ในรอบ 7 ปีอยู่ระหว่าง 0.26 ถึง 0.39
หากพิจารณาผลการทดสอบโดยดูจากคะแนนเฉลีย่
ระดับชาติในแต่ละวิชา แต่ละชั้น ในการทดสอบแต่ละปี
จะเห็นว่า วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต�่ำหรือต�่ำมาก เช่น
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และภาษาอั ง กฤษ
ทีใ่ ช้สอบนักเรียนชัน้ ม.3 และ ม.6 จะเป็นวิชาทีม่ คี อ่ นข้างยาก
หรือยากมากนั่นเอง
อีกแง่หนึ่ง การที่คะแนนเฉลี่ยสูงหรือต�่ำมีความ
เกี่ยวข้องกับความยาก - ง่ายของข้อสอบที่ใช้ในการสอบ
หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากกราฟแสดงค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสอบกับค่าความยากเฉลี่ยของข้อสอบที่ใช้สอบ
โดยใช้ข้อมูลจากตารางข้างต้น ดังนี้

กราฟแสดงค่าความยากของข้อสอบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศของวิชาต่าง ๆ 5 วิชา
ในชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ในการสอบตั้งแต่ปี 2554 - 2560

ป.6

ม.3

ม.6

ภาษาไทย
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จากกราฟข้างต้น ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความยากของข้อสอบกับคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศของแต่ละวิชา ในแต่ละชั้น จะเห็นว่าส่วนใหญ่หรือ
เกือบทัง้ หมด ปีใดทีข่ อ้ สอบวิชาใดง่าย คะแนนเฉลีย่ ของวิชานัน้
ก็จะสูง ในขณะปีที่ข้อสอบยากกว่า คะแนนเฉลี่ยก็จะต�่ำลง
แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจะต�่ำหรือสูงขึ้นอยู่กับ
ความยาก - ง่ายของข้อสอบนั่นเอง
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นที่มาของข้อสงสัย
ทีว่ า่ ทีน่ กั เรียนได้คะแนน O-NET ต�ำ่ ในบางวิชานัน้ เป็นเพราะ
นักเรียนมีความรู้น้อยหรือเพราะข้อสอบยากกันแน่
ในกรณีของการน�ำผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์
เพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาอันเกิดจากความยาก - ง่ายของข้อสอบ
ในแบบทดสอบแต่ละวิชา หรือแต่ละปี ที่แตกต่างกัน ไม่ว่า
จะยากไป หรือง่ายไปก็ตาม การน�ำไปใช้ในการเปรียบเทียบ

ระหว่างกลุ่มย่อยต่าง ๆ ในแต่ละวิชาในแต่ละปี ยังท�ำได้
แต่ถา้ ต้องการเปรียบเทียบระหว่างวิชา หรือระหว่างปีตา่ ง ๆ
ควรเปลี่ยนคะแนนที่ได้จากการสอบเดิม ให้เป็นคะแนน
มาตรฐาน (Standard Score) เสียก่อน เช่น เปลี่ยนเป็น
คะแนน - ที (T -Score) ที่ปรับคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศเดิม
ให้เป็น 50 แต่การใช้คะแนน - ที ไม่สามารถใช้ได้กับ
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ เพราะคะแนน - ที
จะมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศเท่ากับ 50 เสมอ ให้ใช้เฉพาะ
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มย่อย ๆ เท่านั้น เช่น ระหว่าง
สังกัด ระหว่างภาค ระหว่างจังหวัด เป็นต้น
เรือ่ งนักเรียนสอบ O-NET ได้คะแนนต�ำ่ ในบางวิชา
ดังกล่าวข้างต้น เคยมีคนถามผูเ้ ขียนว่าจะมีวธิ ที ำ� ให้คะแนน
สูงขึ้นได้อย่างไร ผู้เขียนก็ตอบติดตลกว่า “ง่ายนิดเดียว ก็ใช้
ข้อสอบง่าย ๆ คะแนนสอบก็สูงขึ้นเอง”

“

ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด
ปีใดที่ข้อสอบวิชาใดง่าย คะแนนเฉลี่ยของวิชานั้นก็จะสูง
ในขณะที่ปีที่ข้อสอบยากกว่า คะแนนเฉลี่ยก็จะต�่ำลง

“
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ห้องเรียนวิชาการ
นิพนธ์ ลิ้มพงษา

เรียนรู้จาก

ความผิดพลาดของนักเรียน

คนที่ได้ประกอบอาชีพครู หน้าที่ก็คือ การสอน อบรมลูกศิษย์ให้มีความรู้ มีความสามารถ
เพือ
่ น�ำไปประกอบอาชีพ เพือ
่ ศึกษาต่อ และเป็นคนดีของสังคมหลังจากจบหลักสูตรการศึกษาในแต่ละ
ช่วงชัน
้ ซึง
่ ผลการสอนของครูจะมีคณ
ุ ภาพในระดับใดก็ดไู ด้จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ผลงานนักเรียน
ชิ้นงานนักเรียน อื่น ๆ เป็นต้น กรณีแบบทดสอบถ้าครูได้น�ำแบบทดสอบมาตรวจสอบมาวิเคราะห์
ก็จะพบปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่แตกต่างกัน ก็จะท�ำให้ครูได้หาวิธีการแก้ไข และปรับปรุง
การเรียนการสอนให้เป็นปัจจุบน
ั และวางแผนการสอนเรือ
่ งต่อไปได้สำ� หรับนักเรียนแต่ละบุคคล ข้าพเจ้า
ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ทเี่ ป็นพืน
้ ฐานระดับชัน
้ ม.4 และได้ใช้แบบทดสอบประเภทเขียนค�ำตอบให้นก
ั เรียนท�ำ
ซึง
่ ได้นำ� บางข้อมาน�ำเสนอแก่เพือ
่ นครูคณิตศาสตร์ ท�ำให้พบค�ำตอบทีผ
่ ด
ิ พลาดทีเ่ ป็นปัญหาบางส่วน
และจากแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่มีการแสดงวิธีท�ำที่ผิดมาแสดงดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิก

1.1 เซตของจ�ำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า 20
พบค�ำตอบที่ผิดพลาด
1)
2)
3)
4)

{ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 }
{-9,-8,-7,…,-1}
1,3,5,7
ไม่ตอบค�ำถาม

นักเรียนอ่านโจทย์แล้วตีความไม่ถกู นักเรียนไม่เข้าใจเรือ่ งจ�ำนวนคีท่ เี่ ป็นจ�ำนวนบวก
นักเรียนอ่านโจทย์ไม่ละเอียด โจทย์ต้องการจ�ำนวนคี่บวก
นักเรียนเขียนไม่ถกู หลักคณิตศาสตร์ เช่นไม่ใส่วงเล็บปีกกา และเขียนไม่ครบจ�ำนวน
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก และเขียนไม่คล่อง

1.2 เซตของจ�ำนวนเต็มลบที่มากกว่า -100
พบค�ำตอบที่ผิดพลาด
1)
2)
3)
4)

{-200,-300,-400,-500,...}
{-10,-20,-30,-40,-50}
{-10-20-30-40-50 }
{-101,-102,-103,...}

นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องจ�ำนวนเต็มลบ จ�ำนวนลบใดมีค่ามากกว่ากัน
เขียนไม่ถูกหลักคณิตศาสตร์เช่นไม่ใส่วงเล็บปีกกา และเขียนไม่ครอบคลุม
ไม่ใส่เครื่องหมาย “,” ระหว่างสมาชิก และเขียนไม่ครอบคลุม
นักเรียนไม่สามารถเรียงล�ำดับจ�ำนวนลบที่มีค่ามากไปหาค่าน้อย
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1.3 เซตของชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ขึ้นต้นด้วย “นคร”
พบค�ำตอบที่ผิดพลาด
1)
2)
3)
4)

{1,2,3,4}
{10}
บึงกาฬ
ไม่ตอบค�ำถาม

นักเรียนใช้จ�ำนวนแทนชื่อจังหวัดแบ่งเป็นภาค
นักเรียนใช้จ�ำนวนแทนชื่อจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทยที่นักเรียนคิดได้
นักเรียนขาดความรู้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยที่ถูกต้อง
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก และเขียนไม่คล่อง

น�ำผลการตอบค�ำถามมาวิเคราะห์ โดยเลือกนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ห้องจ�ำนวน 1 ห้อง และนักเรียนทวิศึกษา
จ�ำนวน 1 ห้อง มาเปรียบเทียบจะพบว่าจ�ำนวนนักเรียนที่ตอบค�ำถามถูกบางส่วน ตอบถูกต้องสมบูรณ์รวมกัน ดังตาราง
แผนการเรียน

จ�ำนวน
(คน)

ข้อ1.1

%
ตอบถูก

ข้อ1.2

%
ตอบถูก

ข้อ1.3

%
ตอบถูก

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

40

28

70

8

20

34

85

ทวิศึกษา

33

17

51.52

4

12.12

27

81.82

จากตัวอย่างที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเซต (ความรู้ความจ�ำ) ตอบถูกบางส่วน หรือตอบถูกต้องสมบูรณ์ 		
ข้อ 1.1 จ�ำนวนตอบถูกสมบูรณ์จริง ๆ ก็ยงั มีจำ� นวนปานกลาง โดยต้องแก้ไขแบบเร่งด่วนเนือ่ งจากเป็นการจ�ำนวนเต็มบวก
ที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งนักเรียนไม่ควรตอบผิดจ�ำนวนมาก
ข้อ 1.2 นักเรียนสอบไม่ผ่าน หรือผ่านไม่ถึง 50% ของทั้ง 2 สาย โดยที่ครูต้องไปหาแนวทางแก้ไขแบบเร่งด่วนอย่างมาก
เนื่องจากนักเรียนมีความรู้ที่ผิดเกี่ยวกับการเรียงล�ำดับจ�ำนวนเต็มลบจากน้อยไปหามาก หรือเรียงจากมากไปหาน้อย
ข้อ 1.3 นักเรียนส่วนใหญ่ตอบได้ แต่มสี ว่ นน้อยตอบผิด หรือไม่ตอบ สาเหตุมาจากอ่านหนังสือไม่คอ่ ยออก และเขียนไม่คล่อง
เป็นปัญหาใหญ่ของครู ของโรงเรียน และประเทศชาติที่มีคนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 2 มาจากแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับชั้น ม.5

1. นักเรียนไม่เข้าใจคุณสมบัตจิ ริงกรณีทอี่ ยูใ่ นรูปกรณฑ์ทสี่ องเกีย่ วกับ
การบวก การลบ และการคูณ
2. นักเรียนไม่เข้าใจคุณสมบัตจิ ริงกรณีทอี่ ยูใ่ นรูปกรณฑ์ทสี่ องเกีย่ วกับการหาร
สรุป นักเรียนขาดความเข้าใจจ�ำนวนที่อยู่ในรูปของกรณฑ์
ตัวอย่างที่ 3 มาจากแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับชั้น ม.5

1. นักเรียนแยกตัวประกอบพหุนามก�ำลังสองไม่ถูกต้อง
2. นักเรียนแก้สมการไม่ถูกต้อง
3. นักเรียนหาค่า 2y=0 แล้ว y=1/2ไม่ถูกต้อง
สรุป นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจหลักคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ถูกต้อง
เช่น หลักการแยกตัวประกอบ การแก้สมการ การหารจ�ำนวนเต็ม
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ตัวอย่างที่ 4 มาจากแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับชั้น ม.5

1. นักเรียนเข้าใจการหารเศษส่วนทีผ่ ดิ โดยเปลีย่ นหารเป็นคูณ
2. เป็นค�ำตอบทีผ่ ดิ
สรุป นักเรียนไม่เข้าใจการเปลีย่ นสัญลักษณ์การหาร ให้อยูใ่ นรูป
เศษส่วนและไม่เข้าใจหลักการหารเศษส่วน

ตัวอย่างที่ 5 มาจากแบบฝึกหัดของนักเรียนระดับชั้น ม.5

1. นักเรียนไม่เข้าใจการบวก การลบเศษส่วน โดยต้องท�ำส่วน
ให้เท่ากันก่อน
2. นักเรียนลบฟังก์ชนั ตรีโกณมิตทิ อี่ ยูใ่ นวงเล็บไม่ถกู ต้อง
3. นักเรียนไม่เข้าใจการหารเศษส่วนทีถ่ กู ต้อง โดยอาจมีเหตุผล
มาประกอบแล้วแทนค่าไซน์เข้าไปแทน
สรุป นร.ไม่เข้าใจการบวก ลบและหารทีอ่ ยูใ่ นรูปเศษส่วน และ
การแทนค่าไซน์ทไี่ ม่ถกู หลัก
ตัวอย่างที่ 6 มาจากแบบทดสอบของนักเรียนระดับชั้น ม.4

ค�ำตอบที่ผิดของนักเรียน
5.1 A={ 1,5,6,7,8 }
5.2 A={1, a , 6}
5.3 A={5,7,8}
5.4 A ={ 1,2,3,4,5,6,7,8 }
5.5 ไม่ตอบค�ำถาม

5.1 นักเรียนสับสนสมาชิกในเซต A ระหว่างจ�ำนวนหรือ ตัวอักษร
โดยนักเรียนใส่เฉพาะจ�ำนวน
5.2 นักเรียนเลือกสมาชิกของเซต A ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับเซต B
5.3 นักเรียนไม่เข้าใจคุณสมบัติของเซต
5.4 นักเรียนไม่เข้าใจคุณสมบัติของเซต โดยเลือกเฉพาะจ�ำนวน
มาเป็นสมาชิกส่วนตัวอักษรคิดว่าเป็นชื่อเซตอื่น
5.5 นักเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออก และเขียนไม่คล่อง
สรุป 1. นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของเซต
2. นักเรียนอ่านหนังสือไม่คอ่ ยออก และเขียนไม่คล่องจ�ำนวนมาก
เป็นเรื่องเร่งด่วน ถ้าอ่านหนังสือไม่คล่อง ตีความไม่ได้
การเรียนการสอนทุกวิชามีปัญหาแน่นอน

วิทยาจารย์ 41

42 วิทยาจารย์

ยั ง สอบไม่ ผ ่ า นในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่
ถ้าเป็นข้อสอบเขียนตอบ ข้อสอบอัตนัย นักเรียนจะยิ่งสอบ
ไม่ผา่ นมากยิง่ ขึน้ ถึงแม้ขอ้ สอบ O-NET จะไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ของ
การศึกษา แต่ตอ้ งมีขอ้ สอบมาตรฐานมาวัดความรูข้ องนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นครู
นักเรียน ผูป้ กครอง และผูบ้ ริหารโรงเรียน ไม่ใช่เป็นการจับผิด
แต่เป็นการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียน ถ้าปล่อยให้โรงเรียน
รายงานผลอย่างทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่อดีตจนปัจจุบนั ก็จะได้ตวั เลข
ที่สวยงาม แต่ในทางปฏิบัติกลับตรงกันข้าม
การแก้ไขไม่ต้องใช้งบประมาณละลายแม่น�้ำ หรือ
ท�ำโครงการเพื่อต้องการใช้แต่งบประมาณอย่างที่ผ่านมา
ในเมือ่ บุคลากรครูทเี่ ป็นอาจารย์ 3 มีมากอยูแ่ ล้วจนเป็นเรือ่ ง
ปรกติ ถ้าน�ำผลงานที่ได้มาพัฒนานักเรียนในแต่ละโรงเรียน
ก็น่าจะแก้ไขได้มาก และทางฝ่ายบริหารต้องจัดหาอุปกรณ์
เสริมเพิม่ เติม และส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาลทีก่ ำ� หนดเป็นระยะเวลาทีก่ ำ� หนด เพือ่ พัฒนานักเรียน
อย่างจริงจัง และควรส่งเสริมเป็นโครงการของครูแต่ละคน
ที่ควรปฏิบัติ เนื่องจากครูอยู่พัฒนานักเรียนจนกว่าเกษียณ
อายุราชการย่อมรู้ปัญหาดีกว่าบุคคลอื่น ถ้าครูคิดถึงตนเอง
มากกว่านักเรียน ผลที่ตามมาประเทศชาติคงได้นักเรียนที่มี
ปัญหาคุณภาพต�่ำ ที่มีแต่ปริมาณ ถ้าตรวจสอบนักเรียน
ในด้านความรูท้ เี่ น้นกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์
มีการพัฒนาน้อยมาก ไม่คอ่ ยมีเปลีย่ นแปลง ท�ำให้สง่ ผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ คงเกิดยาก ส่งผลการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่คิดได้เองก็คงเกิดยาก ประเทศไทย
ก็คงพัฒนาการศึกษาแบบวังวนเป็นรูปวงกลม ไม่เปลีย่ นแปลง
…ถึงเวลาที่จะรอไม่ได้อีกแล้ว ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูป้ กครอง นักเรียน ต้องเปลีย่ นมุมมองใหม่ในด้านการศึกษาใหม่
ก่อนที่จะเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศ

“

อนาคตข้างหน้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
เราไม่รู้ แต่ที่รู้ คือ
ครูต้องเป็นครูมืออาชีพ

“

จากตัวอย่างทีก่ ล่าวมาครูคณิตศาสตร์ทกุ ท่านทีเ่ น้น
นักเรียนท�ำแบบฝึกหัด แบบทดสอบประเภทเขียนตอบหรือ
แบบทดสอบประเภทอัตนัย ก็จะพบข้อผิดพลาดของนักเรียน
ทีห่ ลากหลายแตกต่างกันไป และในปัจจุบนั จะพบว่า นักเรียน
เขียนหรือแสดงวิธีท�ำไม่ได้ หรือไม่เขียน เพราะไม่รู้จะเขียน
อย่างไร แต่ครูส่วนใหญ่ไปเน้นแบบทดสอบประเภทปรนัย
มากเกินไป เพราะสะดวกในการตรวจสอบของครู และประเมิน
ง่ายกว่าแบบทดสอบอืน่ ๆ แต่สำ� หรับนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาพืน้ ฐาน
ด้านคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ ถ้าท�ำแบบทดสอบประเภท
ปรนัย ส่วนใหญ่จะตอบค�ำถามโดยไม่อา่ นโจทย์คำ� ถาม และ
ใช้เวลาท�ำไม่นานก็ได้คะแนนเช่นกัน ถึงแม้เพือ่ นครูจะแจ้งว่า
ในการท�ำแบบทดสอบรายจุดประสงค์ก็เขียนอยู่แล้วก็จริง
แต่ถ้ารู้ปัญหาที่เกิดขึ้นและครูไม่น�ำผลการสอบนักเรียนมา
วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างจริงจัง ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็จะ
สะสมมากขึน้ ไปเรือ่ ยๆ นักเรียนก็จะไม่แสดงกระบวนการคิด
ออกมาเนือ่ งจากไม่ได้ถกู ฝึกให้คดิ มากกว่าเน้นค�ำตอบ นักเรียน
ส่วนใหญ่รวู้ า่ ท�ำไม่ได้กไ็ ม่มอี ะไรเกิดขึน้ ลอกเพือ่ นสบายกว่า
เดีย๋ วก็ได้คะแนนเหมือนกัน การสอบ หรือไม่สอบมีคา่ เท่ากัน
นับว่าเป็นค่านิยมทีผ่ ดิ อย่างมาก จุดบอดของวงการศึกษาไทย
ที่เป็นมาทุกยุค ทุกสมัย การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ถ้าไม่ฝกึ กระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นขัน้ ตอน การใช้
หลักคณิตศาสตร์ บทนิยาม ทฤษฎีบทสูตรการค�ำนวณทีถ่ กู ต้อง
ยิ่งท�ำให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดอย่างมาก และ
ถ้าครูปล่อยละเลยคิดว่านักเรียนคงไปเรียนสายอาชีพแทน
หรือจบไปก็จะประกอบอาชีพแรงงานระดับล่างโดยทั่วไป
ก็จะเป็นปัญหาสะสมของนักเรียนจนจบการศึกษา และจะมี
ผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อ
ในระดับสูงต่อไป ตลอดจนมีผลต่อการเรียนรู้เป็นลูกโซ่
ต่อไปเรือ่ ย ๆ เพราะคณิตศาสตร์สอนให้รจู้ กั กระบวนการคิด
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ถ้าวันนีค้ รูทกุ ท่านปล่อยปะละเลย
อนาคตนักเรียนจะยิง่ มีปญ
ั หาในการเรียนรูใ้ นด้านกระบวนการคิด
ที่ยังตามหลังประเทศในกลุ่มอาเซียน และจะไม่สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตราบใดคุณภาพนักเรียนไม่มกี าร
พัฒนาอย่างจริงจังก็คงหาคนที่มีคุณภาพในการพัฒนา
ประเทศรุ่นต่อไปล�ำบากมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนอย่างง่ายที่สุด
ทีส่ ะท้อนผลการเรียนของนักเรียน คือข้อสอบ O-NET จะเป็น
ตัวชีว้ ดั เบือ้ งต้น แม้ขอ้ สอบเป็นประเภทปรนัย นักเรียนส่วนใหญ่

โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

การบริหารงานวิชาการด้วยระบบคุณภาพ : TK SMART
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่น
ฉบับนี้ เสนอนวัตกรรมเรือ่ ง การบริหารงานวิชาการด้วยระบบ
คุณภาพ : TK SMART ของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง
วิทยาคม สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 จังหวัดปทุมธานี โดย นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ และ
คณะครูผรู้ ว่ มพัฒนา การบริหารงานวิชาการด้วยระบบคุณภาพ
: TK SMART MODEL เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเป็น
ระบบ เป็นกระบวนการ น�ำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ และแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ�ำปี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
รับฟังเสียง รับข้อเสนอแนะและประเมินความพึงพอใจ
รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินจัดท�ำเป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการตัดสินใจ เปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน

เทียบเคียงกับโรงเรียนชัน้ น�ำ มีการพัฒนาบุคลากรมอบหมายงาน
ตามขีดความสามารถ จัดรูปแบบการท�ำงาน เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพัน เพื่อจัดการปฏิบัติการ
ออกแบบหลักสูตร กระบวนการท�ำงาน กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน การนิเทศติดตามและ
การวัดผลประเมินผลเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์
คลองหลวงวิทยาคม มีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ TK SMART
ดังนี้ นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านทักษะและวิชาการ
(Talent) นักเรียนมีความเข้มแข็งในองค์ความรูต้ ามหลักสูตร
สามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ในการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือ
ประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตน (Knowledge)
นักเรียนมีทักษะ (Skill) กระบวนการวิทยาศาสตร์ (Science
Process) และการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) มีทักษะ
การสือ่ สารและมนุษย์สมั พันธ์ (Communication & Relation)
ทักษะการแก้ปญ
ั หา (Problem Solving) และทักษะกระบวนการ
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ในการท�ำงาน นักเรียนมีภาวะผูน้ ำ� (Leadership)
มีความสามารถในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
(Participative Management) และน�ำตนเอง
ในการศึกษาเล่าเรียน (Self - Directed Learning)
โดยมีครูเป็นผูส้ นับสนุน (Management) นักเรียน
ได้รบั อิทธิพลจากการสร้างวัฒนธรรมสถานศึกษา
ได้รบั การเพาะบ่ม ให้เป็นคนดี มีนำ�้ ใจ ใฝ่เรียนรู้
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (Attitude)
นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ มี่ ที รัพยากรเพือ่ การ
เรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่
นักเรียนอย่างมีประสิทธิผล (Resource) บุคลากร
ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นกั เรียน
ทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่
ของกิจ กรรมการเรีย นและในชีวิต ประจ�ำ วัน
(Technology)
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ผลลัพธ์ของการบริหารงานในมุมมองเชิงระบบ น�ำองค์กร
อย่างมีวิสัยทัศน์ ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน ให้ความส�ำคัญ
กับบุคลากร เป็นการเรียนรู้ระดับองค์กร และความคล่องตัว
มุง่ เน้นความส�ำเร็จ เป็นการจัดการโดยใช้ขอ้ มูลจริง เพือ่ นวัตกรรม
มีจริยธรรมความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงถึงการ
ส่งมอบคุณค่าและผลลัพธ์ ส่วนการขยายผลและเผยแพร่ผลการ
พัฒนา คือการน�ำรูปแบบ วิธีการบริหารและพัฒนางานวิชาการ
ไปใช้กับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ ของโรงเรียน และขยายผลไปยัง
โรงเรียนที่เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งระดับประถมและ
มัธยมศึกษา ภายใต้บริบทเดียวกัน และนอกจากนี้ ยังเผยแพร่
ผลการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ สู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นการช่วยโรงเรียน
ในการตอบค�ำถาม ว่าโรงเรียนด�ำเนินการได้ดเี ท่าทีค่ วรเป็นไปหรือ
ไม่ โรงเรียนอยูไ่ ด้อย่างไร และโรงเรียนควรปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลง
อะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เป็นการวัดผลส�ำเร็จในการจัดการและ
ด�ำเนินการของโรงเรียน ด้านน�ำองค์กร กลยุทธ์ นักเรียนผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร
การปฏิบัติการ ซึ่งในทุก ๆ ด้านควบคุมการด�ำเนินงานด้วยระบบ
วงจร PDCA น�ำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความเป็นเลิศ (TK SMART)
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Full Frame
สุรชัย ทุหมัด

การจัดการเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในศตวรรษที่ 21
ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลังโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน แนวคิดการจัดการเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการการศึกษาของประเทศไทย ในฐานะที่เป็น
ทั้งแนวทางและวิธีการในการจัดการเรียนรู้เพื่อรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นักวิชาการหลากหลายแขนงจึงหันกลับมา
ให้ความส�ำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทีบ
่ รรพบุรษ
ุ ได้สร้างสรรค์ขน
ึ้ เพือ
่ ใช้ในการแก้ปญ
ั หาการด�ำรงชีวต
ิ
เป็นส่วนหนึง
่ ของวัฒนธรรมทีม
่ ค
ี ณ
ุ ค่า และสามารถช่วยพัฒนามนุษย์ทง
ั้ ทางด้าน
กายภาพและด้านจิตใจ เห็นได้วา่ ภูมป
ิ ญ
ั ญานัน
้ มีคณ
ุ ค่ามหาศาล จึงท�ำให้การศึกษา
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศตระหนักถึงความส�ำคัญและน�ำภูมิปัญญามาใช้
บูรณาการและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
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ปัจจุบันวิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการการเรียนรู้
ของผู้เรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีหลากหลายวิธกี าร แต่โดยสรุปแล้ว
มีวธิ กี ารหลักสามารถท�ำได้ 3 วิธกี าร
ได้แก่ การน�ำโรงเรียนออกสูภ่ มู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
บู ร ณาการเข้ า สู ่ โ รงเรี ย น และวิ ธี
ผสมผสานทัง้ 2 วิธี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

วิธีการที่ 1
การน�ำโรงเรียนออกสูภ่ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หมายถึง การทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยพาผูเ้ รียนออกไปศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ยังสถานทีจ่ ริง วิธนี มี้ ขี อ้ ดี คือ ท�ำให้ผเู้ รียนได้เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา ในบริบทจริง
เข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ตระหนักและเห็นคุณค่าได้โดยง่าย อย่างไร
ก็ตาม วิธกี ารนีม้ จี ำ� กัด คือ อาจไม่สะดวกในการเดินทาง หรือการควบคุม
ดูแลผู้เรียนอาจท�ำได้ค่อนข้างล�ำบาก และไม่ทั่วถึง
วิธีการที่ 2
น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเข้าสู่โรงเรียน วิธีการนี้สามารถท�ำได้
อย่างหลากหลาย ได้แก่ การเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้ หรือ
การที่โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขึน้ ในโรงเรียน แล้วให้นกั เรียนได้ศกึ ษาข้อมูลจากพิพธิ ภัณฑ์นนั้ วิธกี ารนี้
มีขอ้ ดีคอื มีความสะดวกเพราะแหล่งข้อมูลอยูใ่ นโรงเรียน ผูเ้ รียนสามารถ
เรียนรู้ได้เองทั้งในและนอกชั่วโมงเรียน ข้อจ�ำกัด คือ หากพิพิธภัณฑ์
ในโรงเรี ย นที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ออกแบบได้ ไ ม่ น ่ า สนใจ ก็ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย น
เกิดความเบือ่ หน่าย ไม่เกิดความเข้าใจ ไม่ตระหนักใน คุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญา
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วิธีการที่ 3
คือ วิธีผสมผสาน คือ การผนวกทั้ง “น�ำโรงเรียนออกสู่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และ “น�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ
เข้าสูโ่ รงเรียน” มาบูรณาการร่วมกัน ซึง่ วิธจี ะช่วยลดข้อจ�ำกัด
ในสภาพแวดล้ อ มและปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ของแต่ ล ะ
ท้องถิน่ ได้ ฉะนัน้ แล้วหากได้บรู ณาการทัง้ 2 วิธขี า้ งต้นมาใช้
ร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาย่อมท�ำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน
และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิน่ ได้ นอกจากนี้
สถานศึกษาควรก�ำหนดประเด็นการบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญากับกลุม่ สาระการเรียนรูท้ เี่ กีย่ วข้องและ
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้

จากทีก่ ล่าวมา การจัดการเรียนรูบ้ นฐานภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนา
ทักษะในหลากหลายมิตอิ ย่างรอบด้าน โดยมุง่ เน้นการเรียนรู้
จากคติชน เนือ่ งจากคติชนเป็นส่วนส�ำคัญของการสร้างสรรค์
ภูมปิ ญ
ั ญาแต่ละท้องถิน่ และมีความสัมพันธ์กบั การพัฒนา
ทักษะของกลุ่มคนให้สามารถปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้
ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ท�ำให้ผู้เรียนสามารถด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมในยุคสมัยแห่งความเปลีย่ นแปลงได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

ที่มา: ศิรวิ รรณ วณิชวัฒนวรชัย และชลธิชา หอมฟุง้ , วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 11 (3), 2561.
สโรชา เมฆอรุณ, รายงานวิจยั การจัดการพิพธิ ภัณฑ์ในสถานศึกษาเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ : กรณีศกึ ษาพิพธิ ภัณฑ์การศึกษาไทย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์, 2557, สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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เรียนรอบตัว
เกศรินทร์ พยอม

การสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนตามศาสตร์

(Neuro - Linquistic Programming)

การทีเ่ ราท�ำอะไรบางอย่างเพือ
่ ให้ประสบความส�ำเร็จ
จุดเริ่มที่ใจนึกถึงสิ่งนั้น อยากได้สิ่งนั้น อยากเป็น
แบบนั้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด กระบวนการต่ า ง ๆ เกิ ด ขึ้ น
โดยสั่งการไปที่ ส มองต่ อ ไปยั ง ระบบประสาทและ
ออกค�ำสัง
่ ให้รา่ งกายท�ำงานตามทีเ่ ราต้องการ เพือ
่ ให้
ท�ำงานตามทีเ่ ราต้องการนัน
้ หมายความว่าร่างกาย
มีกลไกการท�ำงานผสานกับสิง
่ ทีเ่ รานึกคิดและออกมาเป็น
การกระท� ำ ซึ่ ง การกระท� ำ วั น นี้ ส ่ ง ผลต่ อ อนาคต
ไม่วา่ จะเป็นความส�ำเร็จ ในเรือ
่ งการเรียน การท�ำงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ ราต้องการให้เกิดขึน
้ กับตัวเรา
ในปัจจุบน
ั หรืออาจมองได้ถง
ึ การประสบความส�ำเร็จ
ในอนาคตได้ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงมีการศึกษาศาสตร์
ที่ชื่อว่า NLP เพื่อใช้ผสมผสานการเรียนการสอน
ในปัจจุบัน

NLP ย่อมาจาก Neuro - Linguistic
Programming คือเทคนิคการจัดพฤติกรรมของ
สมองและจิตใต้สำ� นึก (Neuro) โดยใช้ชดุ ภาษาพูด
และทางกาย (Linguistic) เพื่อช่วยให้บุคคล
แปลความสิง่ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ หรือสิง่ ทีม่ ากระทบ
ต่อร่างกายและจิตใจแล้วตอบสนองออกมาเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่ดีเป็นประโยชน์กับชีวิต คิดค้น
โดย ดร.ริชาร์ด แบนด์เลอร์ (Richard Bandler)
ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านคอมพิวเตอร์เมื่อปี ค.ศ. 1970 (อ้างอิง:
https://pintolifecoach.wordpress.com)
มีการน�ำ NLP มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ บริษทั
ที่มีพนักงานหลายร้อยชีวิตมีการสอนศาสตร์นี้
ให้แก่พนักงานเพื่อหวังผลลัพธ์ในการท�ำงาน
การมีเจตคติที่ดีกับสิ่งที่ตัวเองท�ำและองค์กร
ที่ท�ำงานอยู่ ส่วนในเรื่องของการเรียนการสอน
ปัจจุบนั นัน้ เราสามารถน�ำศาสตร์ NLP มาปรับใช้
เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
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1. การตั้งเป้าหมายผ่านจินตนาการ (Set Goal thru Imagination)

แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น โดยในชั่วโมงแรกในการเรียนครูพูดคุยเรื่องการที่จะเรียน และ
ให้นักเรียนบอกความต้องการของนักเรียนว่าต้องการอะไรจากวิชาที่เรียน แน่นอนว่านักเรียนหลายคน
อยากได้ เกรด 4 ต้องการได้คะแนนเต็ม หรือบางคนอาจให้คำ� ตอบว่าอยากได้ความรูเ้ พือ่ น�ำไปศึกษาต่อ
นีเ่ ป็นการตัง้ เป้าหมายทีต่ วั นักเรียนอยาก ในระยะสัน้ ๆ ส่วนเป้าหมายระยะยาว อาจเป็นเรือ่ งของอาชีพ
ในฝัน การวางอนาคต เป้าหมายระยะยาวหรือเรียกง่าย ๆ ว่า ความฝันทีต่ ัวเองอยากเป็น ซึ่งจะยากกว่า
การท�ำเป้าหมายระยะสั้น การเริ่มเรียนโดยการให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนนั้นจ�ำเป็นมาก ๆ
นักเรียนจะมีสิ่งยึดเหนี่ยว นักเรียนบางคนเรียนมาโดยไม่มีเป้าหมายอาจหวังแค่เรียนจบเท่านั้น
จึงไม่ตอบโจทย์การศึกษา เนื่องจากการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีอาชีพและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
การตอบของนักเรียนใช่สิ่งผิดนักเรียนสามารถตอบได้ แต่จะเป็นจริงหรือไม่นั้นอยู่ที่การลงมือท�ำ
ของนักเรียน การเขียนเป้าหมายต้องเขียนให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น “ฉันอยากได้เกรด 4 วิชาชีววิทยา”
คิดในแบบปัจจุบันให้ใช้ค�ำว่า “ฉันได้เกรด 4 วิชาชีววิทยา” บอกตัวเองซ�้ำ ๆ ย�้ำความรู้สึกที่เราได้สิ่งที่
เราต้องการเรียกว่า การพูดคุยกับตัวเอง (Self - Talk) สิง่ นีจ้ ะส่งผลไปถึงพฤติกรรมทีเ่ ราจะแสดงออกมา
เป็นการลงมือท�ำ เพื่อไปสู่เป้าหมายนั่นเองกระบวนการที่จะได้มาของเกรด 4 นั้น ต้องผ่านกระบวนการ
อะไรบ้าง เขียนออกมาในรูปแบบแผนผัง (Mind Map) เป้าหมายเกรด 4 ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียน
อ่ า นหนั ง สื อ ทบทวนบทเรี ย นและอ่ า นหนั ง สื อ ล่ ว งหน้ า วั น ละ 2 ชั่ ว โมงเวลา 20.00 - 22.00น.
จะเห็ น ได้ ว ่ า เป้ า หมายต้ อ งชั ด เจนระบุ อ อกเป็ น ตั ว เลขเพื่ อ ให้ เ ราจ� ำและเตื อ นตั ว เองเสมอว่ า เรา
ต้องท�ำอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
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2. น�ำเป้าหมายมาแตกเป็นเป้าหมายย่อย (Make Your Goal Actionable)

เมื่อเรามีเป้าหมายใหญ่ซึ่งมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โดยเป้าหมายต่อเนื่อง
จากข้อที่ 1 ถ้าเป้าหมายของเราคือ ผลการเรียน 3.9 ในภาคเรียนนี้ เราต้องท�ำอย่างไรบ้าง พิจารณา
ก่อนว่าเราเรียนในภาคเรียนนัน้ กีร่ ายวิชาและแต่ละวิชาเก็บคะแนนอย่างไร เราควรได้ผลการเรียนเท่าใด
จึงจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ การแยกย่อยเป้าหมายออกมาให้ดูเล็กลงท�ำให้นักเรียนไม่รู้สึกท้อแท้
ต่อการท�ำไปสู่เป้าหมาย เนื่องจากถ้าเรามุ่งแต่เป้าหมายใหญ่จนลืมส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่าลืม
ส่วนประกอบของความส�ำเร็จ ผลการเรียน 3.9 มาจาก ผลการเรียนหลาย ๆ วิชามารวมกัน
เพราะนั้นส่วนย่อยส�ำคัญจึงส�ำคัญที่สุด
3. เริ่มต้นสร้างนิสัยใหม่ (Begin Your New Habit)

หลังจากที่เราได้ตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาวแล้ว น�ำเป้าหมายใหญ่แยกย่อย
ให้เป็นเป้าหมายที่เล็กลงเพื่อที่จะท�ำให้เราท�ำความส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น การประสบความส�ำเร็จเล็ก ๆ
แต่ละครั้งท�ำให้เราเกิดความภาคภูมิใจ และท�ำเป้าหมายต่อ ๆ ไปได้ เป็นการสร้างนิสัยใหม่
ในตัวเราซึ่งเป็นนิสัยที่เราควรมี เราอาจจะมีแนวคิดการจัดตารางเพื่ออ่านหนังสือแต่ละวัน
แบ่งเวลาอ่านหนังสือ หรือค้นคว้าหาความรู้ ตัง้ ใจในเวลาเรียนมีสมาธิ ไม่พดู คุยขณะทีค่ รูกำ� ลังสอน
สิ่งเหล่านี้ล้วนหล่อหลอมให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้
4. ลงมือท�ำอย่างต่อเนื่อง (Be Consistent and Persistent)

ไม่ว่าเราจะตั้งเป้าหมายเล็ก หรือเป้าหมายใหญ่ สิ่งส�ำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการลงมือท�ำ
อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งเรารู้ว่าเราต้องท�ำอะไรเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จแต่เราไม่ลงมือท�ำ
มีข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือ การบ้านเยอะ เหน็ดเหนื่อยจากการเรียน
แต่ในทางกลับกันนักเรียนเอาตรงในนั้นเวลาไปเล่นเกมได้ นั่นหมายความว่า เราไม่ได้ตั้งใจกับ
เป้าหมายนัน้ อย่างแท้จริง จะกล่าวถึงตามทฤษฎี 21 วัน เป็นการอธิบายถึงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของมนุษย์ว่า “การกระท�ำ” จะตกผลึกกลายเป็น “นิสัย” โดยกระท�ำต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน
บนพื้นฐานความเชื่อว่าสามารถเป็นไปได้และมีสติในการลงมือท�ำ (ดร.แมคเวล มอลท์. (1960)
Psycho - Cybernetics.) จากทฤษฎีนี้อาจกล่าวได้ว่าการที่จะประสบความส�ำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่
เป้าหมายนั้ น ที่ ส� ำ คั ญ แต่ ก ารลงมื อ ท� ำ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งท� ำ ให้ เ ราประสบความส� ำ เร็ จ ได้ จ ริ ง
ก็ เ ป็ น ความส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ในทางกลับกันแม้ว่าเป้าหมายของเราเล็กน้อยสามารถท�ำได้
ง่าย ๆ แต่ไม่ลงมือท�ำสุดท้ายแม้สิ่งที่ง่ายที่สุดเราอาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จก็เป็นได้
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5. ฉลองความส�ำเร็จ (Celebrate Your Success)

การฉลองความส�ำเร็จในทีน่ ไี้ ม่ได้หมายความว่าจะต้องจัดงานเลีย้ งเมือ่ ท�ำสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ส�ำเร็จ
แต่เป็นการชืน่ ชมตัวเอง ขอบคุณตัวเองทีเ่ ราท�ำส�ำเร็จ เช่น ตัง้ ใจว่าอ่านหนังสือวันละ 2 ชัว่ โมง เราท�ำได้
ให้ชนื่ ชมตัวเองใช้พดู ค�ำดี ๆ บอกตัวเอง ขอบคุณตัวเองทีท่ ำ� ส�ำเร็จแม้เป็นเรือ่ งเพียงเล็กน้อยแต่นนั่ เป็น
ความส�ำเร็จทีค่ วรชืน่ ชมอย่างจริงใจ แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ควรท�ำอย่างยิง่ คือการท�ำสิง่ ทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ได้ครึง่ ทาง
แล้วหยุดท�ำ โดยหาข้ออ้างให้กับตัวเองต่าง ๆ นานา นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเพราะเมื่อเราท�ำ
ไม่ส�ำเร็จและมีข้ออ้าง สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ท�ำสิ่งใดแล้วไม่ประสบความส�ำเร็จเลย
การน�ำศาสตร์ NLP มาใช้ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ แต่หากเป็นศาสตร์ทเี่ รามาใช้กบั ธรรมชาติ
ของพื้นฐานการเป็นมนุษย์ การปรับกรอบแนวคิดแบบเดิมที่เคยเป็นเพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดี
เลิกดูถูกตัวเองตั้งข้อจ�ำกัดกับตัวเองในการท�ำสิ่งใหม่ เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะ
รู้สึกกลัวนั่นเป็นธรรมชาติของมนุษย์และตีกรอบตัวเองให้ไม่กล้าท�ำในสิ่งนั้นแม้จะรู้ว่าสิ่งนั้น
เป็นสิง่ ทีด่ กี ต็ าม เพราะฉะนัน้ เมือ่ เกิดความกลัวในใจให้เรารับรูไ้ ว้วา่ ชีวติ ของเราก�ำลังมีการพัฒนาก้าวไป
ข้างหน้า จงกล้าตั้งเป้าหมาย ลงมือท�ำ อย่างจริงจังต่อเนื่องแม้จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย
จงตั้งรับกับปัญหาแก้ปัญหานั้น เพราะนั่นเป็นเพียงบททดสอบของ “ความส�ำเร็จ” เท่านั้นเอง
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

“พันธะใจ”
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก

เพียงพอต่อการเป็นฐานรับ
ทัดทานประสานสอดกอดกระโบม
เอนเอียงเพียงนิดวิกฤตินัก
จึงถนนลอยฟ้าสง่าทรง

ดูดซับพลังห้าวคราวถาโถม
เป็นคานเสาเนาโน้มน�้ำหนักลง
ยุบแยกแตกหักเป็นผุยผง
จักด�ำรงได้ฉันใด...ไร้เสาคาน

บันทึกฉบับนีค้ งไม่ลา่ ช้าเกินไปส�ำหรับการต้อนรับคณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยเฉพาะรัฐมนตรี
ว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการคนใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ก�ำกับดูแลการศึกษาของชาติ
เกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนโดยตรง การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนเป็นความคุ้นชินมาหลาย
ต่อหลายครั้ง ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน พี่กับน้องดาวและผู้เกี่ยวข้องหวังว่าจะได้พบอะไรใหม่ ๆ
ทันอกทันใจ น�ำพาการศึกษาของชาติให้ก้าวไกลไปจากจุดเดิมอย่างรวดเร็วและรุ่งเรือง
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การเปลี่ยนแปลงคือสัจธรรม ที่พี่เคยพูดกับน้องดาวอยู่บ่อยครั้ง
การเปลี่ยนแปลงท�ำให้ครูต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าได้ปรับเปลี่ยนอะไร อย่างไร
เพื่อพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับชาติ
ทั้งหมดที่กล่าวมาพี่เปรียบเทียบด้วยภาพถ่ายและบทกลอนที่กล่าวในท�ำนองว่า
หากทุกองคาพยพของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะเจาะจงลงที่ สพฐ.ของเรา ไม่ร่วมมือกัน
อย่างจริงจังเพือ่ เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ก็เหมือนสะพานหรือถนนลอยฟ้าทีม่ เี สา
และคานไม่ได้มาตรฐานทั้งวัสดุและวิธีการสร้างมารองรับ วันหนึ่งอาจพังครืนลงมาได้
อย่างไม่คาดคิด แล้วเมื่อนั้นการสัญจรก็จะล�ำบากยากยิ่งไปกว่าเดิม
เช่นเดียวกับสะพานการศึกษาของชาติ ฉันใดก็ฉันนั้น
นับจากนี้ “เรา” คงต้องท�ำงานหนักขึ้น
ยิง่ ในระดับโรงเรียนอันเป็นแหล่งผลิตหรือสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง หากผูบ้ ริหาร
และครูไม่ใส่ใจนักเรียนหรือ “ไม่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” ก็น่าวิตกอย่างยิ่ง พูดง่าย ๆ ก็คือ
ในโรงเรียน “นักเรียนส�ำคัญที่สุด” ส�ำคัญกว่าบุคลากรอื่นหรือการสร้างเสกเอกสารใด ๆ
กิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมคือการเยีย่ มบ้านนักเรียน มองดูเผิน ๆ เหมือนการพบปะ
ทั่ว ๆ ไป แต่แท้จริงแล้วพี่คิดว่าส�ำคัญมากทีเดียว และจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากโรงเรียน
ได้น�ำข้อมูลมาพิจารณาด�ำเนินการต่อให้เหมาะสมและรวดเร็ว
จากประสบการณ์การเยีย่ มบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในต�ำบล พีพ่ บ
นักเรียนที่มีครอบครัวไม่พร้อมอยู่มากมาย เด็กบางคนแร้นแค้น อยู่เพียงล�ำพัง ไร้พ่อแม่
ญาติพนี่ อ้ ง ตกอยูใ่ นภาวะเสีย่ งและล่อแหลมทีจ่ ะชักน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม พรรณนา
ไม่หมดสิ้น
พวกเขาเหล่านี้ครูจะทอดทิ้งได้อย่างไร
พีค่ ดิ ว่าครูไม่อาจช่วยเรือ่ งความเป็นอยูข่ องเขาได้ทงั้ หมด แต่ครูสามารถส่งน�ำ้ หล่อเลีย้ ง
บ�ำรุงหัวใจเขาให้สู้ชีวิตได้ โดยเฉพาะการสร้างขวัญและก�ำลังใจเพื่อการมองโลกในแง่ดี
พร้อมจะเผชิญชีวิตได้อย่างอดทนเข้มแข็ง
พีพ่ ยายามปลูกฝังให้นกั เรียนมองโลกในแง่บวกโดยเฉพาะคนทีข่ าดพ่อแม่ เน้นให้เขา
ตระหนักถึงความยากล�ำบากและอดทนของผู้ให้ก�ำเนิด ให้เขาได้อ่านบทกวีที่พี่แต่ง จากนั้น
“ครูและนักเรียนช่วยกันแปลความ ตีความและขยายความบทกวี” เชื่อมโยงไปสู่
“ความเป็นแม่” ดังบทกวี
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บางที ลูกอาจจะรู้
..................................
ยังเยาว์นักลูกเอ๋ย
ไฉนเลยเข้าใจโลกได้ง่าย ๆ
เรื่องราวอีกมากมาย
ทั้งเรื่องดีเรื่องร้าย เจ้ายังไม่รู้
อยากให้เจ้าพบทางงดงาม
ตักเตือน ห้ามปราม อ้อนวอน ข่มขู่
หางตาสักนิดไม่แลดู
ไม่รู้หรือไรว่าแม่รัก
รัก...
ไม่รู้หรือว่าแม่รักเจ้าเพียงไหน
ห่วง...
ไม่รู้หรือว่าแม่ห่วงเจ้าเพียงไร
เจ้ากลับประชดประชัน
ผลุนผลันออกจากบ้านไป...
ไม่ต้องพูดถึงการเลี้ยงดู
เอาแค่เจ้าอยู่ในครรภ์
ลองดูเถิดลูกรัก
เอาถุงใหญ่ ๆ มาสักใบ
มัดไว้ที่หน้าท้อง
แล้วหย่อนก้อนหินก้อนเล็ก ๆ ลงไป
หนึ่งวัน หนึ่งก้อน
สามร้อยวัน สามร้อยก้อน
ยามนอน ยืน เดิน นั่ง
เจ้าจงระวังระไว
เอาถุงติดกายไว้ทุกเวลา
.........................
บางทีลูกอาจรู้ว่า
กว่าจะเป็นตัวเจ้า
แม่ทุกข์ยากมากเพียงใด
		

(นิตยสาร “แพรว”)
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สิงหาคมปีนี้ พีจ่ ะน�ำบทกวีบทนี้ ให้นกั เรียนแสดงบทบาทสมมติ โดยนักเรียนสะพายย่าม
แล้วเพือ่ น ๆ น�ำหนังสือใส่ยา่ มทีละคน คนละเล่ม จนครบทัง้ ห้อง จากนัน้ จึงโยงเข้าสูค่ วามหมาย
และคุณค่าของบทกวี
น้องดาวคงทราบนะว่าพี่สอนเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใด
อะไรไม่ส�ำคัญเท่ากับว่าครูได้ท�ำตามอุดมการณ์อันเป็นพันธะทางใจของการเป็นครู
อย่างเต็มเปี่ยมมิเสียชื่อที่ใคร ๆ เรียกว่า “ครู” กันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นเอง
น้องดาวเห็นด้วยกับพี่ไหม ?

มีใบมีดอกเพื่อบอกโลก
เพียงลมโบกไหวสั่นใช่ - หวั่นไหว
ที่กระทบภายนอกบอกภายใน
ว่ามั่นคงเพียงใดในภาระ
รังสรรค์สรรพสีมิมีเปลี่ยน
วนและเวียนวัฏจักรแห่งตรรกะ
กี่ฤดูดาลสุขทุกภาวะ
ผูกพันธะอุดมการณ์...งานดอกไม้
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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ยุทธศาสตร์การศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต

การแสวงหาโอกาส :

สิ่งจ�ำเป็นในชีวิตของผู้บริหาร
(ตอนที่ 4)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

โอกาสคืออะไร
โอกาส คือ แนวปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ และเห็นได้ชัดว่า มีค่าควรแก่การปฏิบัติ

ผู้บริหารหลายคนคิดว่าโอกาสคือการเสี่ยงโชคและเห็นว่ามีวิธีอื่นที่จะได้รับประโยชน์หรือได้รับก�ำไร
มากกว่าการเสี่ยงโชค ตามความเป็นจริงแล้วโอกาสไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเพราะเป็นเรื่องของอนาคต
ถ้าหากถือว่าโอกาสคือการเสี่ยงโชคแล้ว งานที่เราท�ำอยู่ในขณะนี้ก็เป็นการเสี่ยงโชคเพราะเราพยายามที่จะ
ท�ำให้เกิดผลบางอย่างขึน้ มา และเราเชือ่ ว่าสามารถท�ำได้ โอกาสทีแ่ ท้จริงไม่ใช่การเสีย่ งโชคเป็นเรือ่ งผลประโยชน์
ที่เห็นได้ชัด การเสี่ยงเกี่ยวข้องกับโอกาสก็เมื่อต้องใช้เวลาคิดหาโอกาสและท�ำให้มาอยู่ในขั้นที่เมื่อปฏิบัติแล้ว
ได้ผลคุ้มค่า
ผูบ้ ริหารอาจต้องคิดคิดแล้วคิดอีก ก่อนทีจ่ ะรูว้ า่ โอกาสนัน้ มีคา่ แก่การปฏิบตั ิ ขณะผูบ้ ริการคิดถึงโอกาส
จ�ำเป็นจะต้องคิดไปด้วยว่า โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นคุ้มค่าหรือไม่ การคิดถึงเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเสี่ยง
ในขั้นแรกอาจมองเห็นว่า โอกาสนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่เมื่อคิดให้รอบคอบแล้วจะเห็นว่าความเป็นไปได้
มีเพิ่มมากขึ้น ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แล้ว โอกาสก็ไม่มี
โอกาสทีแ่ ท้จริงท�ำเป็นใช้เวลาในการคิดและใช้ความพยายามในการคิดจุดประสงค์อย่างแรก ของการคิด
ก็คือ การประมวลความคิดเกี่ยวกับโอกาส อย่างที่สองคือ การประเมิน ประโยชน์ที่จะได้นับและจุดประสงค์
อย่างที่สามคือ หาแนวปฏิบัติที่เป็นไปได้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ยิ่งคิดให้รอบคอบเท่าใดโอกาสที่จะเสี่ยงมีน้อย
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โอกาสที่จะขยายและโอกาสที่จะลด

รูปที่สอง แสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะขยายและโอกาสที่จะลด สี่เหลี่ยมรูปแรกแสดงถึงกิจกรรม
ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูห่ รือสถานภาพเดิม สีเ่ หลีย่ มรูปทีส่ อง แสดงการขยายกิจกรรม รูปสุดท้ายแสดงการลดกิจกรรม
การลดกิจกรรมในที่นี้มิได้หมายถึงการด�ำเนินงานให้น้อยลงเท่านั้นแต่หมายถึงการลดค่าใช้จ่ายลง
ในการท�ำงานท�ำงานเท่าเดิม

การขยายกิจกรรม

รูปที่ 2 โอกาสที่จะขยายหรือลด
การขยายโอกาสอาจหมายถึ ง การขยายการผลิ ต ให้ ม ากขึ้ น หรื อ รั บ นั ก เรี ย นให้ ม ากขึ้ น
หรืออาจหมายถึงการขยายตลาด ซึง่ เป็นการรุกในเชิงเศรษฐกิจ หรืออาจหมายถึงการขายยีห่ อ้ ซึง่ เป็นการให้
คนอื่น ผลิตภายใต้ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าของเรา ดังจะเห็นได้จากชื่อของเครื่องยนต์ ชื่ออาหาร
ประเภทฟาสท์ฟดู หรือชือ่ โรงแรมทีเ่ หมือนกันแต่อยูค่ นละประเทศ และด�ำเนินการโดยคณะบุคคลต่างกลุม่ กัน
นอกไปจากนั้น การขยายโอกาสอาจหมายถึงการเพิ่มยี่ห้อของผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน หรือผลิตภัณฑ์
ที่คล้ายกัน เช่น บริษัทที่ผลิตผงซักฟอก แต่ละบริษัทมักจะผลิตผงซักฟอกอย่างน้อยสองยี่ห้อหรือบริษัท
ผลิตน�้ำอัดลมก็เช่นกัน แต่ละบริษัทจะผลิตน�้ำอัดลมออกมาขายอย่างน้อยสองยี่ห้อ
การลดโอกาสนั้นจะเห็นว่า ท�ำให้อัตราการเสี่ยงนั้นลดลง การลดโอกาสมักจะท�ำในรูปแบบของ
การลดต้นทุน เมื่อสามารถผลิตของได้เท่าเดิมแต่ลดต้นทุนลงจึงเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีก�ำไรมากขึ้น
เทคนิคที่นิยมน�ำมาใช้ในการลดต้นทุนก็คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การมุ่งลดต้นทุนแต่เพียงอย่างเดียว
ก็เป็นอันตรายสินค้าตัวนี้ท�ำให้สามารถขายสินค้าตัวอื่นได้ดี ดังจะเห็นได้จากกรณีของบริษัทผลิตรถยนต์
มักจะต้องผลิตรถแข่งออกมาด้วย หากรถแข่งสามารถชนะ และมีชอื่ เสียงก็จะส่งผลต่อการท�ำให้ขายรถยนต์
ประเภทอื่นส�ำหรับครอบครัวได้ดีขึ้น
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ในธุรกิจภัตตาคารนั้น จากการขายอาหารได้แต่ละจากนั้น 38 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าเครื่องปรุง
30 - 50 เปอร์เซ็นต์เป็นค่าแรง ดังนั้นถ้าสามารถลดราคาของเครื่องปรุงลง และลดราคาของค่าแรงลงได้
จะท�ำให้ได้ก�ำไรมากขึ้น อาหารประเภทฟาสท์ฟูดมุ่งแต่การขยายโอกาสสามารถขายได้ปริมาณมากขึ้น
แต่ก�ำไรอาจไม่มากนัก
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นถึงวิธงี า่ ยๆ ในการมองโอกาส รูปแรกเป็นการมองอย่างธรรมดาและมองตรงไป
ยังสิ่งที่เราต้องการรูปถัดมานั้นเรามองไปแล้วกลับมาคิดดูใหม่ อาจพบว่าสิ่งแรกเราอยากจะได้นั้น
อาจท�ำได้ง่ายกว่าที่คิดไว้แต่แรก
รูปถัดมานั้น เรามองไปแล้วกลับมาคิดดูใหม่ อาจะพบว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้น อาจะท�ำได้ง่าย
กว่าที่คิดไว้แต่แรก
รูปสุดท้าย เมื่อมาคิดทบทวนดูอีกครั้ง โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่เรามีอยู่และจากทิศทาง
ที่เราอยากจะไป เราอาจพบว่ามีสิ่งอื่นที่เราสามารถเอาได้หรือบรรลุได้อีกเหมือนกัน

รูปที่ 3 วิธีง่าย ๆ ในการมองหาโอกาส
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ทิศทาง จุดหมายปลายทาง และวิธีการ

เราอาจมองไปทางทิศใดก็ได้ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก หรือมองข้างบน หรือ
มองลงล่าง แต่ละทิศทางอาจมีจดุ หมายปลายทางหลายอย่างทีเ่ ราสามารถไปถึงได้ โอกาสก็เป็นเช่นเดียวกัน
หน่วยงานหรือบุคคลอาจมองหาโอกาสในทิศทางกว้าง ๆ เช่น บริษัทอยากเปลี่ยนจากบริษัทที่ท�ำหน้าที่
ผลิตไปเป็นบริษัทที่มีหน้าที่จ�ำหน่าย บริษัทอาจมุ่งการขายไปยังประเทศที่ก�ำลังพัฒนาโรงเรียนอาจ
ขยายจากชั้นอนุบาลไปถึงชั้นประถม
จุดหมายปลายทางมีความจ�ำเพาะมากกว่า ทิศทาง ทางทิศเหนืออาจมีหลายเมืองทีเ่ ราสามารถไปถึงได้
แต่เราจะต้องตัดสินใจว่าจุดหมายปลายของเราคือเมืองใด จุดหมายปลายทางอาจเป็นสินค้าบางตัวหรือ
ตลาดบางแห่ง ทิศทางอาจจะเป็นการผลิตเครื่องอุปโภคหรือเครื่องบริโภค
เมื่อก�ำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางแล้วก็ย่อมก�ำหนดวิธีการที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางได้
ซึง่ เป็นเรือ่ งของการแสวงหาโอกาส อาจมีทางหลายทางหรือถนนหลายสายทีเ่ ราจะใช้ได้ เราจะแน่ใจก็ตอ่ เมือ่
เราพบทางนั้นแล้ว ทางหนึ่งอาจดีกว่าอีกทางหนึ่ง หรือทางหนึ่งอาจเป็นอันตรายน้อยกว่าอีกทางหนึ่ง
ในบางครั้งการเลือกไปทางนี้ก็เพราะเคยไปทางนี้แล้ว ก็เหมือนกับท�ำไมเราใช้สินค้าตัวนี้เพียงเหตุผลเดียว
เพราะเราเคยใช้สินค้าตัวนี้มาก่อน
ในบ่อยครั้งโอกาสมักจะเกิดขึ้นในรูปของทิศทาง แต่ถ้าหากแสวงหาโอกาสให้ดี โอกาสสามารถ
เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับจุดหมายปลายทางและในระดับวิธีการ

การมองหาโอกาส

ในการมองหาโอกาสนัน้ ต้องคิดอย่างรอบคอบ จึงจะพบโอกาสทีแ่ ท้จริงการมองหาโอกาสเกีย่ วข้องกับ
วิธกี ารมองหาโอกาสเกีย่ วข้องกับวิธกี ารและกระบวนการคิดต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล การประเมินค่าและ
การวิเคราะห์เป็นต้น ความคิดทีส่ ำ� คัญยิง่ ในการมองหาโอกาสก็คอื การเปลีย่ นแปลงการรับรู้ การเปลีย่ นแปลง
การรับรู้เกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่เราก�ำลังมอง และวิธีที่เรามองสิ่งนั้น ๆ
รูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า โอกาสที่มีคุณค่ายิ่ง เราอาจไม่ได้มองหรือเราอาจมองไม่เห็น ในกรณีแรก
เราไม่เห็นโอกาส อาจเป็นเพราะเรามัวแต่ยุ่งกับการท�ำงานประจ�ำหรือยุ่งกับการแก้ปัญหาต่างๆ จนกระทั้ง
ไม่มีเวลามองหาโอกาส ในกรณีที่สองเรามุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาส แต่เรามองผิดทางหรือเพ่งมองหาผิดที่
กรณีที่สามเราก�ำลังมองไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่เรามองหาโอกาสไม่พบ อาจเป็นเพราะเราใช้วิธีการ
มองผิด หรืออาจเป็นเพราะโอกาสไปอยู่ปะปนกับสิ่งอื่นๆ จนกระทั่งเราแยกไม่ออก ในกรณีที่มีสี่นั้นเราเห็น
โอกาส แต่เรามองไม่เห็นคุณค่าของมัน เราจึงไปคิดถึงสิ่งอื่นที่ด้อยค่ากว่า
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รูปที่ 4 การมองหาโอกาส
กลยุทธ์ง่ายๆ ในการแก้ปัญหาการมองไม่เห็นโอกาส อาจท�ำได้ดังนี้
1. ยอมสละบางเวลาใช้ความพยายามในการแสวงหาโอกาสด้วยความรอบคอบและมีจุดหมาย
2. พยามยามมองหาโอกาสในมุมกว้าง ซึ่งจะดีกว่ามุ่งมองในทางใดทางหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว
3. เมื่อมีอะไรผ่านสายตาเข้ามา ขอให้พยามยามมองสิ่งนั้นในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งผลดีและผลเสียก่อน
ที่จะเร่งรีบไปท�ำสิ่งอื่นใด
4. ใช้เวลาบางขณะมองหาประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบในสถานการณ์ต่าง ๆ แทนที่
จะเฝ้ารอสิ่งที่จะเห็นประโยชน์ในตัวมันเอง
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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มิติการศึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

ปรัชญา
การศึกษานอกโรงเรียน

เวลาเรากล่าวถึงปรัชญา คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่ไกลตัว
สูงส่ง และเข้าใจยากหนักหนาสาหัสถึงขนาดใครถูกเรียกว่าเป็นนักปรัชญา
จะถูกเข้าใจว่าเป็นคนพูดอะไรเข้าใจยากจนถึงพูดไม่รู้เรื่องไปเลย
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แต่แท้จริงแล้ว ปรัชญามีความส�ำคัญมากต่อเรื่องราวความเป็นไปต่าง ๆ
ในสังคมมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการศึกษาด้วย เพราะปรัชญามีหน้าที่ส�ำคัญก็คือ การอธิบาย
อย่างมีหลัก มีเหตุผล และเป็นตัวก�ำหนดบรรทัดฐานของความคิด ความเชื่อชุดหนึ่ง
ของผู้คนที่มีความคิดในท�ำนองเดียวกัน อย่างน้อยปรัชญาก็สามารถให้ค�ำอธิบายได้ว่า
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไร มีหนทางและวิธีการอย่างไรที่จะไปสู่เป้าหมายอันเป็น
อุดมคตินั้น รวมทั้งสามารถอธิบายถึงคุณค่าของความพยายามที่ทุ่มเทไปสู่เป้าหมาย
อันสูงสุดนั้นคือ ความเข้มข้นของบทบาทของปรัชญานี้มาสู่การก�ำหนดวิธีคิด และท่าที
ของของบุคคลต่อสิง่ ต่าง ๆ ดังทีค่ ำ� ในปัจจุบนั มักจะใช้คำ� ว่า กระบวนทัศน์บา้ ง วาทกรรมบ้าง
ซึง่ มีผลต่อการก�ำหนดทิศทางของการกระท�ำของผูค้ นทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ งราวเหมือน ๆ กัน และ
พยายามที่จะให้คนอื่น ๆ เชื่อและท�ำเหมือนกัน
โดยแนวดังกล่าวของปรัชญา เมื่อน�ำมาใช้กับการศึกษาก็ย่อมต้องท�ำหน้าที่
ต่อการศึกษา โดยให้ค�ำอธิบายได้ว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคืออะไร มีวิธีการ
อย่างไรในกระบวนการทาง การศึกษาเพือ่ ทีจ่ ะไปสูเ่ ป้าหมายอันเป็นอุดมคตินนั้ ได้อย่างไร
และมีคณ
ุ ค่าอย่างไรต่อความเชือ่ และพยายามเช่นว่านั้น ค�ำอธิบายชุดนี้ย่อมกลายเป็น
บรรทัดฐานหรือเป็นหลักคิดของกลุ่มความเชื่อในแบบนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า
ปรัชญาการศึกษา ในวงวิชาการศึกษามีส�ำนักปรัชญาการศึกษาหลัก ๆ ได้แก่
ส�ำนักสารัตถนิยม ส�ำนักพิพัฒนาการนิยม ส�ำนักสัจวิทยานิยม ส�ำนักปฏิรูปนิยม ส�ำนัก
อัตถิภาวนิยม
แต่นกั วิชาการบางท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยในค�ำอธิบายนีเ้ ท่าไรนัก ท่านมองปรัชญา
การศึกษาเป็นเพียงแนวความคิดทางการศึกษาเท่านั้น หรืออาจเป็นชุดของความเชื่อ
อย่างใดอย่างหนึง่ แต่ถา้ เราจ�ำกัดสถานะของปรัชญาไว้เพียงแนวความคิด หรือความเชือ่
ก็จะมีพลังน้อยในการก�ำหนดทิศทางของการจัดการศึกษดังเช่น ทีก่ ารศึกษานอกโรงเรียน
พยายามอธิบายปรัชญาของตนไว้เพียงเป็นแนวคิด และความเชือ่ เท่านัน้ เอง
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แล้วอะไรคือปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียน ถ้าเราย้อนกลับไปศึกษาวิวัฒนาการของงานการศึกษา
นอกโรงเรียนของไทย และดูลกึ ลงไปถึงแนวคิดของผูน้ ำ� ทางการศึกษานอกโรงเรียนเราจะเห็นความหลากหลาย
ของแนวความคิดที่มีอิทธิพลต่อการท�ำงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งก่อร่างสร้างตัวตนของงานการศึกษา
นอกโรงเรียนของประเทศไทยจนอาจจะกล่าวได้วา่ ปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนมีความผสมผสานของแนวคิด
ทางปรัชญาอย่างหลากหลาย ส�ำนักคิดทางปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการศึกษา
นอกโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันไป ซึง่ นับเป็นความงอกงามของการศึกษานอกโรงเรียน
ถึงกระนัน้ ก็ตาม ในความเป็นการศึกษานอกโรงเรียนนัน้ ก็มจี ดุ ร่วมของความคิดบางประการทีต่ รงกัน
หรือใกล้เคียงกัน ความที่จุดร่วมของความคิดบางประการที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ความที่มีจุดร่วม
คล้าย ๆ กันท�ำให้คนที่ท�ำงานการศึกษานอกโรงเรียนท�ำงานด้วยกันได้ และสร้างวาทกรรมบางอย่าง
ที่กลายเป็นอัตลักษณ์ของคนท�ำงานการศึกษานอกโรงเรียน กล่าวคือ

1. ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและให้ความส�ำคัญ
กับคนที่ด้อยโอกาสหรือล�ำบากยากจน

ซึ่งเข้าไม่ถึงบริการหลักของรัฐ คนที่ท�ำงานการศึกษานอกโรงเรียน
มานานมักจะตระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงมักจะมุ่งให้คนกลุ่มที่ดอ้ ยโอกาสและอยูน่ อกระบบโรงเรียนได้เข้าถึงการศึกษา
เป็นล�ำดับแรก ๆ แต่กระนั้นก็ตาม โอกาสที่คนด้อยโอกาสเหล่านี้จะได้รับก็อาจ
จะถูกฉกฉวยโอกาสนั้นไปโดยคนที่มีโอกาสอยู่แ ล้ ว แต่ อ ยากได้ โ อกาสพิ เ ศษ
อยู ่ เ สมอ ๆ ถ้ า คนท� ำ งานการศึ ก ษานอกระบบไม่ มั่ น คงในหลักการเรื่องนี้
ก็มักจะถูกท�ำให้สับสนและไขว้เขวกันได้ง่าย ๆ
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2. การจัดการศึกษาในลักษณะยืดหยุ่น

คื อ ยอมปรั บ รู ป แบบและวิ ธี ก ารของการจั ด การเรี ย นการสอน
ให้เหมาะสมกับสภาพและความจ�ำเป็นของผู้รับบริการ เช่น ปรับเวลาเรียน
ให้สามารถเรียนได้ อาจได้เรียนตอนเย็นหรือเรียนในวันหยุด แต่ตอ้ งมีเวลาเรียน
อาจไม่ตอ้ งเรียนทัง้ หมด เพราะสามารถเทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์ทตี่ ดิ ตัว
มาบ้างแล้ว ก็ใช้เวลาเรียนน้อยลง อาจปรับการเรียนการสอนโดยไม่ต้องเรียน
จากครูเท่านั้น ให้เรียนรู้จากสื่อหรือเรียนด้วยตนเอง เรียนโดยกระบวนการกลุ่ม
หรืออาจปรับสถานที่เรียนโดยไม่ต้องเรียนในโรงเรียน แต่เรียนที่บ้านก็ได้หรือ
เรียนในศูนย์การเรียนหรือทีผ่ เู้ รียนตกลงนัดหมายกัน อาจปรับการวัดผลประเมินผล
จากการเขี ย นค� ำ ตอบในแบบทดสอบเป็ น การปฏิ บั ติ ใ ห้ ดู ห รื อ สั ม ภาษณ์
โดยผูม้ คี วามรูก้ ไ็ ด้ แต่ในความยืดหยุน่ นัน้ ยังคงมีกฎกติกาอยู่ ไม่ได้ยกเว้นหรือละเลย
ซึ่งเป็นประเด็นส�ำคัญของการเรียนการสอนแบบการศึกษานอกโรงเรียน ดังนั้น
กฎ กติกา ของการศึกษานอกโรงเรียนจึงยังยังมีแต่ยดื หยุน่ ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
3. การยอมรับความรู้และประสบการณ์ของตัวผู้เรียน

ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากต่อการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เพราะผูเ้ รียนแต่ละคนล้วนแต่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ จากการใช้ชวี ติ
และการท�ำงานมาโดยตลอด เพียงแต่เป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกับที่ก�ำหนดไว้ใน
หลักสูตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากฝ่ายรัฐ แต่ไม่ได้หมายความว่า เป็นคนที่ไม่มี
ความรู้ ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เพราะคนที่อยู่
นอกโรงเรียนแม้ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนก็ใช้ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้
เลีย้ งชีวติ ยืนหยัดอยูไ่ ด้ในสังคมมาตลอด แถมยังน�ำรายได้มาส่งเสียให้ลกู หลาน
ได้เรียนในโรงเรียนเสียด้วย
หากพิจารณาความรู้และประสบการณ์ของคนที่อยู่นอกโรงเรียนอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นได้ว่า
มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับความรูท้ อี่ ยูใ่ นหลักสูตรนัน่ เอง นักการศึกษานอกโรงเรียนจึงต้องสร้างเครือ่ งมือ
เพื่อประเมินเทียบเคียงความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น และโอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่ก�ำหนด
ไว้ในหลักสูตรแล้ว โดยไม่ต้องให้กลับมาเรียนใหม่ จึงต้องเข้าใจว่าคนที่อยู่นอกโรงเรียนไม่ใช่คนที่มีความรู้
เป็นศูนย์ หากเรามีทุนเดิมอยู่พอสมควรทีเดียว
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ประเด็นส�ำคัญก็คอื นักการศึกษานอกโรงเรียนซึง่ เป็นผูท้ รี่ บั ผิดชอบจัดการศึกษาให้กบั คนนอก
โรงเรียนนัน้ เข้าใจและมีเครือ่ งมือทีน่ า่ เชือ่ ถือหรือไม่ มีมาตรฐานในการวัดประเมินความรูแ้ ละประสบการณ์
นั้นอย่างไร

4. บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลาย

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์มาช้านานอย่างแทบจะไม่ต้องสงสัย
แม้จะไม่มีโรงเรียนก็ตาม ทัศนะแบบนี้เป็นทัศนะที่มองการเรียนรู้ในมิติที่กว้าง
และมีอมิ ธิพลต่อความคิดและวิธกี ารท�ำงานของคนทีจ่ ดั การศึกษานอกโรงเรียน
มาตลอดเวลา ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอิทธิพลที่ได้รับสืบเนื่องมาตั้งแต่จัด
การศึกษาผู้ใหญ่ ในประเทศไทยจนท�ำให้นักการศึกษาผู้ใหญ่หลายคนมองว่า
การศึกษาผู้ใหญ่ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตนั่นเอง รวมทั้งยังเห็นว่าการศึกษา
นอกโรงเรียนก็เป็นการศึกษาตลอดชีวิตด้วย ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างไร เพราะ
ประสบการณ์ของการท�ำงานการศึกษาส�ำหรับคนที่อยู่นอกโรงเรียนได้สะท้อน
ให้เห็นได้เช่นกัน
การทีต่ ระหนักว่ามนุษย์เรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีววิตจึงกลายมาเป็นเป้าหมายหนึง่ ของการจัด
การศึกษานอกโรงเรียนด้วย
ความคิดเห็นทีเ่ ป็นลักษณะร่วมกันของคนท�ำงานการศึกษานอกโรงเรียนในท�ำนองนี้ จึงเป็นค�ำอธิบาย
ในเชิงปรัญชาของการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งในเรื่องเป้าหมาย คุณค่า และวิธีการขิงการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน
ที่มา: บันทึกความรู้ ความคิด เกี่ยวกับการศึกษา ของ...คนนอกโรงเรียน
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

อันก�ำเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่างสงสัย
1. ความหมายของ
“อันก�ำเนิดเกิดมาในหล้าโลกสุขกับโศกมิได้สิ้นอย่างสงสัย”
ความสุขคืออะไร
ตามความหมายของ ส. พินิจจันทร์ กล่าวไว้ในหนังสือคติธรรมว่า ความสุขหรือความสบายหมายถึง
ความอยูด่ กี นิ ดี ครองตนครองชีพดี ไม่มที กุ ข์ ไม่มโี รค ไม่ลำ� บาก ไม่ยาก ไม่ตดิ ขัด ไม่คบั แค้น ปลอดโปร่ง สดชืน่
สะดวก(1)
ม.จ อากาศด�ำเกิง รพีพัฒน์ กล่าวไว้ในหนังสือละครแห่งชีวิตว่า “ความตายคือปรินิพพาน คือ
ความบรมสุข ไม่ต้องนึกถึงทุกข์ในอนาคต ความตายนี่ก็ไม่ร้ายแรงอะไรมากนัก เป็นแต่เพียงการปราศจาก
ความรู้สึก ตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกอยู่ เราก็จะหนีวัฎสงสารมิพ้น ความสุขคือส่วนหนึ่งของความทุกข์และ
ความทุกข์ก็ดุจกัน”(2)
พุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ในหนังสือวิธีระงับดับทุกข์ว่า ความทุกข์ยากในโลกทุกชนิดก็เกิดจากการ
ที่คนในโลกไม่เป็นมนุษย์กนั นัน่ เอง เป็นกันอย่างมากแต่เพียงคน ไม่สงู ขึน้ ไปถึงมนุษย์ เมือ่ ทุกข์คนมีใจสูงพอแล้ว
ปัญหาหรือความทุกข์ยากต่าง ๆ ในโลกนี้จะสูญสิ้นไปในพริบตาเดียว

(1) ส. พินิจจันทร์,คติธรรม,พระนคร:ธรรมบรรณาคาร, 2516 น. 213
(2) อากาศด�ำเกิง ,หม่อมเจ้า,ละครแห่งชีวิต,พระนคร:แพร่พิทยา, 2505 น. 302
(3) พุทธทาสภิกขุ,วิธีระงับทุกข์, พระนคร:ศิวพร, 2555 น. 7
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ตามความหมายในพจนานุกรม สุข หมายถึง ความสบาย ความส�ำราญ ก็พอจะสรุปได้ว่า ความสุข
ก็คือความสบายกายสบายใจ จะต้องมีเกิดควบคู่กันไป ทั้งทางกายและทางใจ จึงจะจัดว่าเป็นความสุข
ที่สมบูรณ์
ความโศกคืออะไร
ในหนังสือศีลธรรมประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการกล่าวไว้วา่ ความโศก
คือความเศร้าใจ ความแห้งใจ อันนับเป็นเหตุแห่งทุกข์ประการหนึ่ง ความโศกนี้ย่อมเกิดมาจากความรัก
หรือความหวงแหน ถ้าคนหรือสิง่ ทีเ่ รารักเราหวงแหนพลัดพรากจากเราไปก็ยอ่ มเกิดความเศร้าโศก ความเศร้าโศก
ถ้าเป็นไปมากระงับไว้ไม่ได้ยอ่ มท�ำให้เป็นอันตรายแก่ตวั เอง อาจล้มป่วยลงไปก็ได้ ดังนัน้ จึงควรระงับความเศร้าโศก
โดยใช้ ป ั ญ ญาพิ จ ารณารู ้ เ ท่ า ทั น ถึ ง คนหรื อ สิ่ ง ที่ เ รารั ก เราหวงแหนย่ อ มต้ อ งมี อั น เป็ น ไปตามกฎ
ธรรมดา การเศร้าโศกถึงสิ่งของหรือบุคคลที่รักใคร่ชอบใจนี้ เป็นการทรมานจิตใจอย่างยิ่ง หากระงับได้ก็จะ
มีความสุขใจเกิดความผ่องใสชื่นบาน(4)
พระสารประเสริฐกล่าวไว้ในหนังสือสนุกนึกว่า ความกังวลเป็นความทุกข์ ความสุขคือความไม่มกี งั วล(5)
พันเอกปิน่ มุทกุ นั ต์กล่าวไว้ในหนังสือกลวิธแี ก้ทกุ ข์วา่ ทุกข์กค็ อื ความเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศและนินทา
ส่วนสุขก็เป็นผลจากการได้ลาภ ได้ยศและได้สรรเสริญ(6)

(4) ศึกษาธิการ,กระทรวง,ศีลธรรมประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย,พระนคร:คุรุสภา, 2509 น. 104
(5) สุลักษณื ศิวรักษ์,สนุกนึก,พระนคร:สมาคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2511 น. 144
(6) ปิ่น มุทุกันต์,กลวิธีแก้ทุกข์, พระนคร:คลังวิทยา, 2507 น. 291
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ความหมายในพจนานุกรม โศก หมายถึง ความทุกข์ ความเศร้า ความเดือดร้อนใจ จึงพอสรุปได้ว่า
ความโศกคือความทุกข์ทางใจ ซึ่งแปรรูปมาจากความทุกข์ทางกาย รวมไปถึงต้นเหตุความอยากได้ทั้งหลาย
และความไม่อยากด้วย

“

อันก�ำเนิดเกิดมาในหล้าโลก
สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่างสงสัย

“

เป็นค�ำกล่าวของสุนทรภู่ในพระอภัยมณี หมายถึงว่า อย่าสงสัยเลยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์เวียนว่าย
อยู่ในโลกจะหนีพ้นความสุขความโศกไปได้เป็นความจริงทีเดียวชีวิตย่อมคละเคล้าไปด้วยความสุขและ
ทุกข์เสมอ ส่ ว นมากจะโศกมากกว่ า สุ ข และด้ ว ยเหตุ นี้ เ องจึ ง ท� ำ ให้ ค นเราดิ้ น รนแสวงหาความสุ ข และ
ความสมหวัง เพราะขึ้นชื่อว่าความทุกข์โศกแล้วใคร ๆ ก็ไม่ต้องการ
2.ความสุขและความโศกสัมพันธ์กับชีวิตอย่างไร?
ในชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะต้องรู้จักค�ำว่า “สุข” และ “ทุกข์” ซึ่งเป็นของคู่กันอยู่กันมาทุกยุคทุกสมัย
แม้กระทั่งในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่ พระองค์ก็ได้แสดงธรรมไว้บทหนึ่ง
ซึง่ มีชอื่ ว่าโลกธรรม 8 ประการ คือ คนเรานัน้ เมือ่ มีลาภก็เสือ่ มลาภ มียศก็เสือ่ มยศ มีสขุ ก็มที กุ ข์ มีสรรเสริญ
ก็มนี นิ ทา ดังนั้น ก็ย่อมกล่าวได้ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะไม่รู้จักกับค�ำว่า สุข” และ “ทุกข์ ตราบเท่ากับที่มนุษย์อยู่คู่
กับโลกเช่นนี้
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เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความสุขและ
ความทุกข์อยูเ่ สมอ นับตัง้ แต่ลมื ตาดูโลกถึงวินาทีสดุ ท้ายของชีวติ อย่าว่าแต่ชวี ติ ของคนเราเลยแม้แต่สตั ว์เดรัจฉาน
และพืชพันธุ์ต่าง ๆ ก็ย่อมมีสุขและทุกข์อยู่เช่นกันเว้นแต่ว่าบางครั้งมนุษย์ก็ไม่เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของสัตว์
และพืชนั้นได้ ขอแยกกล่าวเป็นข้อ ๆ เพื่อให้เห็นชัดชีวิตของคนเรานั้นย่อมมีความสัมพันธ์กับความสุขและ
ความทุกข์อย่างแน่นอนดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. ความสุขและความทุกข์สัมพันธ์กับชีวิตเมื่ออยู่ในวัยทารก เมื่อเราลืมตาดูโลก ชีวิตของเราก็ต้องรู้จัก
กับความสุขและความทุกข์ แต่เรายังพูดไม่ได้จึงไม่สามารถเปล่งวาจาออกมาให้ผู้ที่เลี้ยงดูเราอันประกอบด้วย
บิดามารดา ญาติพน่ี อ้ งให้ทราบถึงความทุกข์สขุ ได้ แต่เราก็สามารถแสดงออกมาในรูปของกิรยิ าท่าทางต่าง ๆ ได้
เช่น ร้องไห้เมื่อมีความทุกข์ หัวเราะเมื่อมีความสุขเป็นต้น
2. ความสุขและความทุกข์สัมพันธ์กับชีวิตเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็ก พอเราเติบโตขึ้นจากวัยทารกสู่วัยเด็ก
เราก็เริ่มเรียนรู้ภาษาพูด ตอนนี้แหละหัวใจเราได้รับความรู้สึกทุกข์สุขอย่างจริงจังเป็นความรู้สึกแบบเด็ก ๆ
กล่าวคือมีความรู้สึกทุกข์ง่าย สุขง่าย และเปลี่ยนแปลงเร็ว เป็นเรื่องของความทุกข์สุขเกี่ยวกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
เช่น ได้สตางค์ค่าขนม ได้เสื้อผ้าใหม่ ๆ ได้ไปเที่ยว เราก็ดีใจคิดว่าตัวเราเวลานั้นมีความสุขเหลือเกิน แต่พอเรา
ถูกตี หกล้ม หรือถูกผู้อื่นรังแก เราก็รู้สึกว่าเรามีความทุกข์มาก ต่อเมื่อเราได้รับการปลอบโยนเราก็จะรู้สึก
เป็นสุขอีก
3. ความสุขและความทุกข์สัมพันธ์กบั ชีวิตเมื่อเข้าสูว่ ัยรุน่ ชีวติ วัยรุน่ เป็นชีวิตทีอ่ ยู่ระหว่างหัวเลีย้ วหัวต่อ
เป็นชีวิตที่ชอบอิสระ เด็กวัยรุ่นมีอารมณ์รุนแรง เมื่อเป็นสุขก็มีความรู้สึกราวกับโลกทั้งโลกนี้คือสวรรค์
หนทางเดินเต็มไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่พอพบกับความทุกข์เข้าเท่านั้นสวรรค์ก็กลายเป็นนรก บางรายคิดสั้น
ถึงฆ่าตัวตายไปก็มี เป็นบ้าไปก็มาก ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่นจะมีความสุขเมื่อเขาสอบไล่ได้ สอบเข้าศึกษาต่อ
ในแขนงวิชาที่เขาปรารถนาอยากได้ หรือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อน ๆ มีโดยไม่น้อยหน้าเพื่อน ท�ำทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ เ พื่ อ น ๆ ท�ำได้โดยไม่มีใ ครขัด ขวาง สิ่ง เหล่านี้ท�ำให้เ ขาเป็นสุข แต่ถ้าบุคคลใดได้รับผลตรงกันข้า มคือ
สอบตกสอบสอบเข้าศึกษาต่อไม่ได้ เขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขานั้นช่างอาภัพจริง ๆ และอาจตัดสินใจท�ำในสิ่งที่ผิดได้
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

ค่าน�้ำนม
“

แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ
เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน�้ำนม
ครวญคิดพินิจให้ดี ค่าน�้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน�้ำนม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน�้ำนมให้ลูกดื่มกิน

“
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แต่ไหนแต่ไรมาแล้วมีคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นมแม่ คืออาหารที่ดีที่สุดส�ำหรับทารก
เพราะว่าในทุกหยดน�้ำนมแม่นั้นให้ทั้งคุณค่าด้านโภชนาการและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นมแม่
ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น สารภูมิต้านทาน (Anitbody) และโปรตีน
ต่าง ๆ รวมทั้งแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางเดินอาหารของลูกน้อย ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
นอกจากนี้ ยังมีกรดไขมันจ�ำเป็นที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทและสมอง เช่น DHA
(สารต่อต้านอนุมูลอิสระ) และวิตามินอีกด้วย
สารอาหารในน�้ำนมแม่มีความแตกต่างกันตามช่วงวัยและความต้องการทางร่างกายของ
ลูกน้อย ลูกน้อยจะมีภูมิคุ้มกัน โดยการรับสารภูมิต้านทาน (Antibody) ผ่านทางนมแม่ ซึ่งช่วยให้
ลูกน้อย สามารถปรับตัวสร้างภูมิต้านทานเพื่อปกป้องลูกจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่อาจมีผลต่อความเจ็บป่วยได้ เนื่องจากวัยทารกระบบภูมิต้านทานต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์
ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ ระบุว่า
นมแม่ คือ Super food มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด โดยมีสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วนทีท่ ารกต้องได้รบั ในการเจริญเติบโตในช่วงหกเดือนแรก ท�ำให้มภี าวะโภชนาการ
ที่ดีกว่า นอกจากนั้น นมแม่ย่อยง่าย ลูกสามารถดูดซึมสารอาหารต่าง ๆ ได้ง่าย ต่างจากอาหารอื่น
ที่ร่างกายอาจย่อยได้ยากกว่า ท�ำให้เด็กท้องอืด อาหารไม่ย่อย
นมแม่ชว่ ยลดความเสีย่ งจากโรคต่าง ๆ มีงานวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า นมแม่สามารถลดความเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ ต่าง ๆ เช่น ท้องเสีย การติดเชือ้ ในหู และการติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ หรือปอดบวม
ส่วนในระยะยาว ก็จะลดความเสีย่ งต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคหอบหืดในเด็ก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ในเด็ก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง
นมแม่เพิ่มไอคิว นมแม่มีกรดไขมันและสารอาหารอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมอง การศึกษา
หลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าเด็กที่กินนมแม่มีผลทดสอบทั้งทางด้านสติปัญญาดีกว่าเด็กที่กินนมผง
นมแม่สร้างความอบอุ่น การได้ดูดนมแม่ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูก
ตั้งแต่แรกเริ่มและช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสมอง จิตใจ และอารมณ์ของเด็ก
นมแม่ชว่ ยสุขภาพของแม่ แม่ทใี่ ห้ลกู กินนมแม่ จะมีความเสีย่ งต่อมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่
และโรคกระดูกพรุนที่ลดลง งานวิจัยชี้ว่า ทุก ๆ 1 ปีที่แม่ให้ลูกกินนมแม่ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อ
มะเร็งเต้านมของแม่ได้ร้อยละ 6
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นมแม่ชว่ ยประหยัด การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ สามารถประหยัดเงินได้ถงึ 3,000 - 5,000 บาทต่อเดือน
เพราะไม่ตอ้ งซือ้ นมผง นอกจากนี้ ครอบครัวสามารถประหยัดเงินเพราะลูกมีโอกาสเจ็บป่วยน้อยลง
แม่แทบทุกคนสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้ส�ำเร็จ ยิ่งถ้าลูกดูดนมมาก แม่ก็จะผลิต
น�้ำนมได้มากตามความต้องการของลูก ดังนั้น ถ้าแม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้รบั การสนับสนุนจากครอบครัว การเลีย้ ถงลูกด้วยนมแม่
จนถึง 2 ปีก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินไปเลย
เมือ่ ต้นปีทผี่ า่ นมา มีการพูดถึงสารในนมแม่ ทีเ่ รียกว่า MFGM (Milk Fat Globule Membrane)
คือ “เยื่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม” โดยเยื่อหุ้มนี้จะห่อหุ้มอนุภาคไขมันในนม ท�ำให้ไขมันสามารถ
คงรูปได้ ซึ่งประกอบด้วยสารอาหาร ส�ำคัญต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ในส่วนของ MFGM เอง ประกอบด้วยโปรตีนต่าง ๆ และไขมันรวมกว่า 150 ชนิด โดยจาก
การศึกษาวิจัยทางคลินิก พบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และ
ระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่เด็กยุคใหม่ควรมี
จากงานวิจยั ทางคลินกิ พบว่า เด็กทีไ่ ด้รบั MFGM ร่วมกับ DHA มีระดับคะแนนพัฒนาการ
ทางสติปัญญาสูงกว่าเด็ก ที่ได้รับ DHA เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นจากการทดลองในห้องปฏิบัติ
การเพื่อศึกษาการท�ำงานของ MFGM พบว่า เมื่อใช้สารอาหารใน MFGM ท�ำงานร่วมกับ DHA
ที่เวลา 21 วัน จะช่วยเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อเซลล์สมองมากกว่าการใช้ DHA เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงเท่านั้นครับ งานวิจัยทางคลินิกยังพบว่า MFGM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางพฤติกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการทางอารมณ์อีกด้วย เพราะโปรตีนบางชนิดใน MFGM
มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างระบบการป้องกัน การติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย เช่น มีการพบว่า
MFGM ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดภาวะหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น เมื่อลูกน้อยมีระบบ
ภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะท�ำให้ ลูกน้อยสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา
ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับ ช่วยกันให้ความรู้เกี่ยวกับน�้ำนมแม่เพื่อสร้างทารกน้อย
ให้มีภูมิคุ้มกัน สมบูรณ์ทั้งกายและใจ อันเป็นขั้นตอนส�ำคัญมาก ๆ ของการพัฒนาการต่อไป
ของทุกวัย
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

ไซ่ง่อนอ้อนฝน
ผมพร้อมสหายโดยสารรถทัวร์ระหว่างประเทศจากพนมเปญมุ่งหน้าสู่
นครโฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม “ไซ่ง่อน” เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ
เวียดนาม และเคยมีสถานะเมืองหลวงของประเทศเวียดนามใต้
ราว ๆ บ่ายโมงครึง่ รถทัวร์ของบริษทั เอกชนแห่งหนึง่ ทีเ่ ราจองผ่านเอเจนซี ก็เคลือ่ นตัวออกจากท่า
ก่อนออกเดินทางประมาณ 20 นาที ผมรีบน�ำสัมภาระขึ้นไปจองบนรถ กะว่าจะเลือกท�ำเลดี ๆ ให้ห่าง
จากห้องน�้ำสักหน่อย เพราะกังวลเรื่องกลิ่นที่อาจรบกวนจิตใจ ที่ไหนได้ พอได้เวลารถออก ปรากฏว่า
มีผู้โดยสารทั้งคันเพียง 4 คนเท่านั้น ที่นั่งเหลือบานเบอะ จะนั่งจะนอนตรงไหนก็ไม่มีใครว่า
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เราใช้เวลาบนรถกันนานถึง 6 ชั่วโมงกับระยะทาง
เพียง 230 กิโลเมตร กว่าจะมาถึงโฮจิมินห์ก็ร่วม ๆ 2 ทุ่ม
ถ้าค�ำนวณความเร็วที่รถใช้บนถนน โดยหักเวลาท�ำเรื่อง
ทีด่ า่ น ตม. กับแวะพักกินข้าวออกไปเสีย 1 ชัว่ โมง ก็จะเหลือ
เวลาทีร่ ถแล่นจริง ๆ บนถนน 5 ชัว่ โมง เฉลีย่ แล้วรถเคลือ่ นตัว
ด้วยความเร็วไม่ถึง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหตุทที่ ำ� ให้รถทัวร์วงิ่ ช้าจนเกินเหตุนี้ ก็เนือ่ งมาจาก
ถนนตลอดเส้นทางตั้งแต่พนมเปญมาถึงด่านพรมแดน
มีขนาดเพียง 2 เลนเท่านัน้ แม้จะราดยางโดยตลอด ท�ำให้รถ
ไม่อาจใช้ความเร็วได้เต็มที่ ครัน้ พอเข้าเขตประเทศเวียดนาม
แทนทีร่ ถจะสามารถเร่งความเร็วได้มากขึน้ เพราะถนนขยายใหญ่
เป็น 4 - 6 เลน แต่ก็ไม่สามารถท�ำได้ เนื่องด้วยมีกฎหมาย
ห้ามมิให้รถโดยสารวิ่งเร็วเกิน 60 กิโลต่อชั่วโมง
เมื่อผมก้าวลงจากรถ โฮจิมินห์ก็ส่ง “น้องฝน”
มาต้อนรับผมโดยทันที สายฝนทีโ่ ปรยปรายลงมานัน้ แม้ไม่ถงึ
กับหนัก แต่กว่าผมจะเดินถึงโรงแรมทีจ่ องไว้ ก็เล่นเอาเปียก
ชื้นไปทั้งตัวเหมือนกัน
หลังจากน�ำสัมภาระขึน้ ไปเก็บ ผมกับสหายก็ลงมา
หาอะไรกินเป็นมือ้ ค�ำ่ ทันที เนือ่ งจากแบกท้องมาหลายชัว่ โมง
สหายของผมบ่นอยากกินเฝอตัง้ แต่อยูพ่ นมเปญ มือ้ แรกทีน่ ี่
เราจึงได้เฝอร้อน ๆ จากร้านรถเข็นริมทางใกล้ ๆ โรมแรม
มาใส่ท้องพอให้คลายหิว
คืนแรกทัง้ คืนจนกระทัง่ วันรุง่ ขึน้ ทัง้ วัน ดูเหมือนน้องฝน
จะรักพวกเรามาก จึงไม่ยอมจากไปเสียที ผมรอแล้วรอเล่า
เฝ้าแต่รอให้ฝนหยุดตกทั้งวันจนอ่อนใจ ก็ไม่มีท่าทีจะ

หยุดง่าย ๆ แม้รทู้ งั้ รูจ้ ากรายงานข่าวพยากรณ์อากาศว่าโฮจิมนิ ห์
จะมีฝนตกทั้งวัน เพราะมีพายุหลงฤดูลูกใหญ่พัดผ่าน
ฉะนัน้ วันทีส่ องทีโ่ ฮจิมนิ ห์จงึ เป็นวันทีเ่ ราสองสหายนอนอุดอู้
แบบเพลียใจกันในโรงแรมโดยไม่ได้ไปไหนเลย ค�ำว่า
“นอนแกล่ว” จึงเป็นอะไรที่เรารู้ซึ้งถึงรสชาติเป็นอย่างดี
แต่กท็ ำ� อะไรไม่ได้มากไปกว่า “ท�ำใจ” ยอมรับสภาพทีเ่ กิดขึน้
ด้วยความเบื่อสุด ๆ ทั้งฝนและเฝอ ซึ่งเรากินกันมา
ทุกมื้อตั้งแต่มาถึง เพราะบังเอิญร้านเฝออยู่ติดกับโรงแรม
แถมมื้อเช้าโรงแรมยังจัดเฝอมาให้กินอีก พวกเราสองสหาย
รู้สึกเหมือนจะลงแดงตาย ถ้าจะต้องกินเฝออีกมื้อหนึ่ง
เปียกเป็นเปียก ผมกับสหายตกลงใจทีจ่ ะฝ่าฝนทีเ่ ทกระหน�ำ่
ออกไปหาอะไรกินข้างนอก สหายของผมใจดีอาสาไปซื้อร่ม
มาให้
เราสองสหายเดินลุยน�ำ้ (รอระบาย) ออกไปหาร้าน
อาหารแบบเสีย่ งดวงตามยถากรรม เพราะแท็กซีใ่ นขณะนัน้
หายากเต็มทน เดินหาครู่หนึ่งก็พบร้านขายต้มเครื่องในวัว
สไตล์เวียดนาม ซึ่งพวกเราเองก็ไม่เคยกิน แต่ที่เลือกเพราะ
เหตุผลเรื่องความสะดวกเป็นหลัก ส่วนรสชาติของต้ม
เครื่องในวัวอร่อยพอใช้ได้ แม้จะไม่ได้ประทับใจอะไรมาก
แต่ก็ถือว่าโอเคกว่ากินเฝอเป็นไหน ๆ
หลังจากกินเสร็จ พวกเราก็เดินฝ่าพายุอีกรอบ
เพือ่ กลับเข้าทีพ่ กั กว่าจะถึงห้อง เนือ้ ตัวก็เปียกมะล่อกมะแล่ก
ต้องรีบอาบน�้ำสระผมเพื่อป้องกันไข้ ก่อนนอน ผมภาวนา
ให้ตนื่ มาพบกับท้องฟ้าทีไ่ ร้ฝน เพราะวันรุง่ ขึน้ จะเป็นวันสุดท้าย
ที่เราจะได้อยู่ที่โฮจิมินห์ก่อนเดินทางกลับไทยในช่วงค�่ำ
ลืมตาตื่นขึ้นมายามเช้า สิ่งที่ผมท�ำเป็นอย่างแรก
คือรีบไปเปิดหน้าต่าง เช็คดูวา่ ฝนหยุดตกแล้วรึยงั ปรากฏว่า
เหมือนฟ้าทรงโปรด น้องฝนได้อันตรธานหายไปแล้ว
สมดังค�ำอธิษฐาน ทว่า ท้องฟ้ายังดูอมึ ครึมขมุกขมัว พวกเรา
สองสหายรีบเร่งอาบน�้ำแต่งตัว เพื่อจะลงไปกินอาหารเช้า
โดยเร็ว เสร็จแล้วจะได้ออกไปตระเวนเทีย่ วตามสถานทีส่ ำ� คัญ
ต่าง ๆ ในโฮจิมินห์กันต่อ เนื่องจากเรามีเวลาเที่ยวค่อนข้าง
จ�ำกัด และไม่แน่ว่าฝนเทจะลงมากวนใจอีกหรือเปล่า
วันนีเ้ ป็นวันทีเ่ ราสองสหายมองเห็นสภาพบ้านเมือง
โฮจิ มิ น ห์ เ ต็ ม ตาเป็ น ครั้ ง แรก ภาพที่ เ ห็ น โดยทั่ ว ไปคื อ
เมืองใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้า ตึกรามบ้านช่องใหญ่โต
รถราขวักไขว่ ผูค้ นมากมายใช้ชวี ติ กันอย่างเร่งรีบ ซึง่ เป็นสภาพ
ที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับพนมเปญที่เราจากมา
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จากทีพ่ กั ผมเดินไปยังท�ำเนียบอิสรภาพ (Independence
Palace) เป็นแห่งแรก เพราะอยู่ใกล้ที่สุด ระหว่างทาง ผมเห็น
ต้นยางใหญ่ริมสองฝั่งถนนเยอะมาก ให้ความรู้สึกร่มเย็นสบายตา
สบายใจอย่างยิ่ง ผิดกับเมืองใหญ่ ๆ แถวบ้านเรา ที่ไม่ค่อยจะมี
ต้นไม้ใหญ่ให้เห็นมากนัก
ไม่นานนัก ผมก็ถงึ ท�ำเนียบอิสรภาพ มีชอื่ เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า
ท�ำเนียบรวมชาติ (Reunification Palace) ซึ่งเคยเป็นท�ำเนียบ
ประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามใต้มาก่อน ในช่วงทีเ่ วียดนาม
ยังแบ่งเป็น 2 ประเทศ
หลังจากทีซ่ อื้ ตัว๋ เข้าชมแล้ว ผมกับสหายก็เดินผ่านแนวรัว้
ประตูเหล็กดัด ซึง่ รถถังของกองทัพเวียดนามเหนือเคยพุง่ ชนจนพังยับ
ก่อนจะทะลุทะลวงเข้าไปในท�ำเนียบได้ส�ำเร็จในช่วงสายของ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุด
อ�ำนาจของรัฐบาลเวียดนามใต้ รวมไปถึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรวมชาติสองเวียดนามเข้าด้วยกัน
ภายในท�ำเนียบแห่งนีม้ ที งั้ สิน้ 4 ชัน้ ประกอบด้วยห้องหับ
ต่าง ๆ จ�ำนวนมาก มีทั้งที่เป็นห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องจัดเลี้ยง
ห้องมอบอักษรสาส์นตราตัง้ ห้องการข่าว ห้องนันทนาการ ห้องนอน
ของผู้น�ำและภริยา รวมไปถึงห้องใต้ดิน
แต่ละห้องตกแต่งอย่างหรูหราสมฐานะทีท่ ำ� งานผูน้ ำ� สูงสุด
ของประเทศ ส่วนด้านบนอาคารเป็นทีจ่ อดเฮลิคอปเตอร์ ซึง่ เคยถูก
ทิง้ ระเบิดในช่วงสงครามเวียดนาม ขณะทีด่ า้ นข้างอาคารเป็นทีจ่ อด
รถถัง
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หลังจากเดินชมจุดต่าง ๆ ของท�ำเนียบอิสรภาพจนทัว่
ผมพร้อมสหายก็ออกเดินไปยังอาคารทีท่ ำ� การคณะกรรมการ
ประชาชน (People’s Committee) ซึ่ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลกั น
อาคารแห่ ง นี้ ยั ง ใช้ เ ป็ น ศาลาว่ า การนครโฮจิ มิ น ห์ ด ้ ว ย
อาคารที่ท�ำการคณะกรรมการประชาชน ได้ชื่อว่าเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด
ของเมือง ซึง่ นักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึก แต่ไม่
อนุญาตให้คนภายนอกเข้าชมด้านใน ด้านหน้าอาคารมีรปู ปัน้
ท่านโฮจิมนิ ห์ตงั้ อยูท่ า่ มกลางสวนสวย เสียดายว่าตอนทีไ่ ปนัน้
รูปปั้นอยู่ในระหว่างซ่อมบ�ำรุง เราจึงไม่มีโอกาสได้เห็นเป็น
บุญตา
หลังจากถ่ายภาพไปเสียหลายแชะ ผมกับสหายก็
มุ่งหน้าไปยังที่ท�ำการไปรษณีย์กลางกันต่อ เพียงแค่ไม่กี่
อึดใจ ก็เดินถึงหน้าอาคาร ซึ่งมองเห็นแว้บแรกก็รู้สึก
หลงเสน่หท์ นั ที เพราะมีความสวยงามมาก อาคารแห่งนีเ้ ป็น
อาคารอนุรักษ์อีกหลังหนึ่งซึ่งสร้างในสมัยอาณานิคม และ
ยังใช้ท�ำการอยู่กระทั่งถึงทุกวันนี้
พอเข้าไปข้างในอาคารจะพบห้องโถงเพดานโค้ง
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีรูปภาพท่านโฮจิมินห์บานใหญ่ติดบนผนัง
กึ่งกลางโถง มีเคาน์เตอร์ท�ำงานของเจ้าหน้าที่อยู่ซ้ายขวา
ตรงกึง่ กลางของห้องโถงเป็นเคาน์เตอร์จำ� หน่ายแสตมป์และ
ไปรษณียบัตร รวมไปถึงของที่ระลึก ส่วนด้านซ้ายและขวา
ติดกับประตูทางเข้าจะมีตู้โทรศัพท์ไม้โบราณตั้งเป็นแถว
ช่วยให้เราสัมผัสถึงบรรยากาศสมัยเก่า ๆ ได้เป็นอย่างดี
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และเห็นดีดว้ ย พอถ่ายรูปเสร็จ คุณลุงก็เปิด
การขายทันที ชักชวนให้เราอุดหนุนไอศกรีม
ของเขาใหญ่ ผมกะไว้อยู่แล้วว่าคุณลุงน่า
จะมามุกนี้ เพราะได้ยินกิตติศัพท์และ
เคยประสบมาด้วยตัวเองเกี่ยวกับเทคนิค
การขายที่แพรวพราวของพ่อค้าแม่ค้า
ชาวเวียดนาม แม้ว่าตอนนั้นผมจะไม่ค่อย
อยากกินไอศกรีมเท่าไหร่ แต่ก็ยอมควัก
สตางค์ซื้อ เพราะราคาไอศกรีมไม่ได้แพง
มากนัก และอยากตอบแทนน�้ำใจของ
คุณลุงด้วย
เสร็จสรรพจากวิหารนอทอร์ดาม
ผมกับสหายก็รบี เดินกลับมายังโรงแรม เพือ่
มาเก็บสัมภาระ และล้างเนื้อล้างตัวให้ทัน
เทีย่ งซึง่ เป็นเวลาเช็คเอาต์ หลังจากเช็คเอาต์
เสร็จ เราขอฝากกระเป๋าไว้กับทางโรงแรม
เนือ่ งจากเรามีกำ� หนดบินกลับไทยในช่วงค�ำ่
และตอนบ่ายเรายังมีแผนจะเดินเที่ยวใน
โฮจิมนิ ห์อกี เล็กน้อย จึงไม่อยากแบกกระเป๋า
ให้เป็นภาระ

เสร็จแล้ว ผมข้ามฝัง่ ถนนไปยังวิหารนอเทอร์ดาม
(Notre Dame Cathedral) ซึง่ ตัง้ อยูข่ า้ ง ๆ ทีท่ ำ� การไปรษณีย์
โบสถ์แห่งนีไ้ ด้ชอื่ ว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่
ของเวียดนาม มีอายุร่วม ๆ 140 ปี ตัวอาคารสร้างตาม
แบบศิลปกรรมนิโอโรมาเนสก์ (Neo - Romanesque) มีเอกลักษณ์
ตรงผนังอาคารซึ่งก่อด้วยอิฐสีแดงน�ำเข้ามาจากฝรั่งเศส
ทั้งหลัง ด้านหน้าวิหาร ประดิษฐานรูปปั้นพระแม่มารีสีขาว
บนแท่นกลม
ขณะที่ไปเยือนวิหารนอทอร์ดาม อาคารก�ำลังปิด
ซ่อมแซม จึงไม่สามารถชื่นชมความงามของวิหารได้อย่าง
ใกล้ชดิ ท�ำได้แต่ถา่ ยภาพกับวิหารอยูด่ า้ นหน้า ซึง่ มีนกั ท่องเทีย่ ว
มากหน้าหลายตามาชุมนุมอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ผมกับสหาย
ผลัดกันถ่ายภาพให้แก่กันและกันคนละรูปสองรูป จู่ ๆ
ก็มคี ณ
ุ ลุงขายไอศกรีมคนหนึง่ อาสาจะถ่ายรูปคูใ่ ห้ เราก็ดใี จ
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เทีย่ งนีเ้ ราได้ปอเปีย๊ ะสดญวนและสลัดมะละกอจาก
ร้านริมทางมาเป็นมื้อกลางวัน พวกเราเห็นว่าร้านนี้มีลูกค้า
หลายโต๊ะ จึงสันนิษฐานว่าปอเปีย๊ ะของทีน่ นี่ า่ จะอร่อยไว้ใจได้
แต่พอเอาเข้าจริง พวกเรากลับไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่
อาจเพราะไม่คนุ้ ลิน้ กับน�ำ้ จิม้ สูตรต้นต�ำรับขนานแท้กเ็ ป็นได้
หลังจากเต็มอิ่มกับอาหารมื้อเที่ยงแล้ว พวกเราสองสหาย
ก็เดินไปยังตลาดเบ๊นถั่นห์ (Ben Thanh Market) ซึ่งเป็น
ตลาดในร่มขนาดใหญ่และเก่าแก่ของโฮจิมนิ ห์ ทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
นิยมมาซือ้ ของฝากติดไม้ตดิ มือก่อนกลับบ้าน ภายในมีสนิ ค้า
วางจ�ำหน่ายนานาชนิด ทั้งของกินของใช้ จ�ำพวกงาน
ศิลปหัตถกรรม เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารสด อาหารแห้ง
ของกินเล่นต่าง ๆ
ผมตัง้ ใจจะซือ้ เม็ดบัวอบแห้งและกาแฟเป็นของฝาก
เพราะทราบว่าเป็นของดีของขึ้นชื่อของเวียดนาม กว่าจะได้
ของฝาก 2 อย่างนีต้ ดิ มือกลับบ้าน ก็เดินจนเมือ่ ยขา ไม่ใช่วา่
หาซือ้ ยากหรอกนะครับ แต่เพราะเจ้าของร้านส่วนมากใจแข็ง
ไม่ยอมลดราคาตามทีเ่ ราเสนอ จึงต้องเดินถามราคาร้านโน้น
ร้านนี้ไปเรื่อย ๆ กระทั่งเจอะกับร้านที่ยอมให้ราคาที่ถูกใจ

พอได้ของทีต่ อ้ งการแล้ว ผมกับสหายก็ไม่มโี ปรแกรม
จะไปไหนกันต่อ จึงต้องหาอะไรท�ำฆ่าเวลาระหว่างรอเวลา
เดินทางไปสนามบินตอนค�ำ่ ผมกับสหายจึงชวนกันไปนัง่ เล่น
ที่ร้านกาแฟริมทาง ซึ่งมีลูกค้านั่งกันเต็มหน้าร้าน ร้านกาแฟ
ร้านนีเ้ ป็นแบบโอเพ่นแอร์ นอกจากทีน่ งั่ ในร้านแล้ว ทางร้าน
ยังจัดโต๊ะเก้าอีต้ วั เล็ก ๆ ให้ลกู ค้านัง่ บริเวณหน้าร้าน พวกเรา
นั่งดื่มกาแฟไปเรื่อยเปื่อย มองดูวิถีชีวิตริมทางไปเรื่อย ๆ
เมื่อได้เวลาพอสมควรก็เดินกลับโรงแรมเพื่อไปรับสัมภาระ
ซึง่ ฝากไว้ ระหว่างทางพวกเราแวะกินบูน๊ จ๋า (Bun Cha) ของ
ร้านดังในย่านฟัมงู้เล้า (Pham Ngu Lao) เป็นมื้อสุดท้าย
บุน๊ จ๋ามีลกั ษณะเหมือนขนมจีนในน�ำ้ ซุปใสใส่หมูยา่ ง น�ำ้ ซุป
รสชาติออกหวาน ๆ เค็ม ๆ กินคู่กับผักสดนานาชนิด ถือเป็น
อาหารเวียดนามมื้อสุดท้าย ก่อนอ�ำลาโฮจิมินห์ที่ไม่เลวเลย
ทีเดียว
แม้การท่องเที่ยวโฮจิมินห์ในคราวนี้จะสั้นไปนิด
แถมต้องประสบกับความทุลกั ทุเลจากพายุฝนทีพ่ ดั กระหน�ำ่
เมืองอีก แต่ก็ยังนับว่าโชคยังดี ที่ฟ้าปรานีให้ผมได้มีโอกาส
ท�ำความรู้จักโฮจิมินห์อย่างเต็มที่ในวันสุดท้าย ท�ำให้ผมมี
ช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจ�ำและแสนประทับใจ
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รู้ไว้ใช่ว่า
น.สพ.พิเชษฐ ประจงทัศน์

สาขาวิชาสัตวรักษ์
กับอาชีพการพยาบาลสัตว์
หากจะกล่าวถึงค�ำว่า “สัตวรักษ์” หลายท่านคงตีความ
ไปต่ า ง ๆ นานา ว่ า มี ค วามหมายเป็ น ประการใด
ใช่สัตวแพทย์หรือเปล่า คงคล้ายกับสัตวบาลหรือ
สั ต วศาสตร์ มั้ ง ตั้ ง แต่ จั ด การรเรี ย นการสอนและ
เปิดสาขานี้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
มาเป็นเวลาไม่ตำ�่ กว่า 25 ปี ผลิตนักศึกษาไปหลายรุน
่
จากเริ่ ม แรกที่ ต ลาดแรงงานไม่ เ ข้ า ใจกั บ ค� ำ ว่ า
“สัตวรักษ์” ณ ปัจจุบันมีความเข้าใจถึงบทบาทและ
หน้าทีด
่ ย
ี ง
ิ่ ขึน
้ แต่สำ� หรับประชาชนทัว
่ ไปก็ยง
ั คงงุนงง
และสงสั ย อยู ่ ซึ่ ง ก็ ไ ม่ แ ปลกอะไรยั ง คงเป็ น หน้ า ที่
ผูเ้ กีย
่ วข้องทีจ
่ ะต้องอธิบาย ให้ความหมายและค�ำตอบ
ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะคลายความสงสัย
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วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ให้ความหมาย
ของอาชีพพยาบาล คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
พยาบาลคนไข้ เช่น การตรวจเช็คสภาพอาการ เพือ่ บันทึกผล
ให้คุณหมอดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพอาการคนไข้
คอยช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้ ให้ก�ำลังใจ และใช้
ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลรักษาคนไข้..อาชีพนีม้ กั มีคนเข้าใจผิด
อยู่บ่อย ๆ ว่าเป็น “ผู้ช่วยหมอ” ซึ่งไม่ถูกต้องนัก โดย
ลักษณะงานแล้วเป็นการท�ำงานร่วมกันกับหมอจนไม่น่า
จะแยกจากกันได้ จึงท�ำให้ถกู เหมาเอาว่าเป็นผูช้ ว่ ย ผมคิดว่า
เป็นการเสริมงานซึง่ กันและกันเพือ่ ประโยชน์ของคนไข้มากกว่า
เพราะต่างคนต่างมีสภาวิชาชีพทีไ่ ม่ขนึ้ แก่กนั มีผเู้ ชีย่ วชาญ
ของแต่ ล ะอาชี พ ควบคุม กันเอง มีการพัฒนาอาชีพและ
ใบประกอบวิชาชีพของตนเอง สาเหตุที่ยกตัวอย่างอาชีพ
พยาบาลขึ้นมาก็เพราะ สัตวรักษ์มีลักษณะอาชีพที่พอจะ
เทียบเคียงระหว่างอาชีพหมอและอาชีพพยาบาลได้อย่าง

เห็นภาพพจน์ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
(เกษตรเขาเขียว) ก�ำลังจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ
ด้านสัตว์เลีย้ งในระดับอนุปริญญา (สาขาวิชาสัตวรักษ์) และ
ระดับปริญญา (สาขาเทคโนโลยีสตั วรักษ์) ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อจัดการดูแลตลอดจนส่งเสริมสุขภาพให้กับสัตว์ให้อยู่ดี
มีสขุ เป็นการท�ำงานร่วมกันกับอาชีพสัตวแพทย์ เช่นเดียวกับ
หมอรักษาผู้ป่วยที่ต้องมีสายงานพยาบาลเป็นผู้ร่วมงาน
ในการท� ำ กิ จ กรรมทางด้ า นสาธารณสุ ข และให้ บ ริ ก าร
ด้านสุขภาวะกับผูม้ ารับบริการ ดังนัน้ จึงเห็นว่าน่าจะมีพนื้ ที่
ในบทความนี้อธิบายความถึงที่มาที่ไปของหลักสูตร และ
ค�ำจ�ำกัดความของสัตวรักษ์ในสายงานการพยาบาลสัตว์เลีย้ ง
เพือ่ ความรูแ้ ละความเข้าใจในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร
ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารปรับตัวเปลีย่ นไปตามบริบทของสังคม
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“

มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดการดูแล
ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับสัตว์ให้อยู่ดีมส
ี ข
ุ
เป็นการท�ำงานร่วมกัน
กับอาชีพสัตวแพทย์

“

หลักสูตรด้านการพยาบาลสัตว์แรกเริ่มเดิมทีเป็น
ความด�ำริจากกรมอาชีวศึกษาเมือ่ ปี พ.ศ. 2536 สมัยนายบุระ
กาญจนเสริม เป็นผูอ้ ำ� นวยการกองเกษตรกรรม โดยมีนโยบาย
ให้ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมราชบุรีในสมัยนั้น
คือ นายประวัติ ญาณะชัย รับนโยบายสร้างหลักสูตรนี้
ให้ส�ำเร็จเพื่อทดแทนหลักสูตรของสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์
ทีย่ กเลิกการผลิตวุฒสิ ตั วแพทย์ใบประกาศ ซึง่ เป็นหลักสูตร
สองปีที่รับจากนักเรียนชั้น ม.6 ในสมัยนั้น ให้เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับช่วงต่อและพัฒนาหลักสูตร
ในชื่อสาขาวิชาว่า “สัตวรักษ์” โดยเริ่มรับสมัครผู้เรียน
ในหลักสูตรสัตวรักษ์รุ่นแรกปี พ.ศ. 2538 รับนักศึกษา
ชั้นปีละ 30 คน และมีพัฒนาการจากระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นมาเป็นระดับปริญญาในสาขา
เทคโนโลยีสัตวรักษ์ สาขางานการพยาบาลสัตว์เลี้ยง
ในปี พ.ศ. 2561 โดยรับนักศึกษาต่อเนื่องจากผู้ที่จบสาขา
สัตวรักษ์ระดับ ปวส. ในระบบทวิภาคี มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท และโรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข
เพื่อพัฒนาพยาบาลสั ต ว์ วิ ช าชี พ ระดั บ ปริ ญ ญามาดู แ ล
สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข แมว ส�ำหรับวุฒิ ปวส. นั้นมีเนื้อหา
หลากหลายตามความต้อ งการของผู้เรียน เช่น ปศุสัตว์
สัตว์เลีย้ ง และสัตว์ปา่ แต่ถา้ หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา
มีเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง คือ สุนัขและแมว
เท่านัน้ อาชีพนี้จึงจัดเป็นอาชีพเฉพาะทางที่ต้องการพัฒนา
จากมืออาชีพที่อยู่ในแวดวงด้านการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน แรกเริม่ เดิมทีหลักสูตรนีม้ คี วามซ้อนทับ
กั บ อาชี พ สั ต วบาลจนแยกกั น ไม่ ชั ด เจนนั ก เนื่ อ งจาก
มีรายวิชาที่คล้ายกัน ดังนั้นในช่วงสองทศวรรษแรกของ
การเปิดหลักสูตรสัตวรักษ์จงึ มีลกั ษณะการท�ำงานในหน่วยงาน
หรือสถานประกอบการเดียวกัน ต่อมาคณะท�ำงานของสาขา
จึงปรับแนวทางของหลักสูตรใหม่ โดยเพิ่มวิชาบังคับและ
วิชาเลือก ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
มากขึ้น เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอาชีพที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของสถานประกอบการที่หลากหลาย โดยมี
อาชีพต่าง ๆ มากมายที่ศิษย์เก่าจบไปท�ำงาน ตั้งแต่อาชีพ
รับราชการในกรมปศุสตั ว์ เจ้าหน้าทีต่ รวจเนือ้ สัตว์ของเทศบาล
งานฟาร์มปศุสตั ว์ งานพยาบาลสัตว์เลีย้ งในโรงพยาบาลสัตว์
ทัง้ รัฐและเอกชน สัตวรักษ์ทหารอากาศในส่วนของงานดูแล
สุนขั สงคราม งานส่งเสริมการเลีย้ งโคนมของ อสค. (องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) เป็นต้น
จุ ด เปลี่ ย นของหลั ก สู ต รนี้ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เมื่อส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้วิทยาลัย
ในสังกัดอาชีวศึกษาต่าง ๆ สามารถจัดการศึกษาในระบบ
ทวิภาคีได้ โดยน�ำเอาสถานประกอบการมืออาชีพเข้ามา
ร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัยฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ตอบโจทย์การผลิต
ก� ำ ลั ง คนในสายอาชี พ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
สถานประกอบการ สามารถท�ำงานได้ทนั ทีเมือ่ จบการศึกษา และ
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ให้ผเู้ รียนมีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานท�ำตรงกับคุณวุฒิ
ทีเ่ รียนมาและมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path)
ของตนเอง ด้วยเหตุนที้ างคณะท�ำงานในสาขาได้มกี ารหารือ
กันว่า หากยังคงจัดการศึกษาแบบเดิม ๆ เห็นท่าจะไม่ทนั กับ
ความเปลีย่ นแปลงของการศึกษาและโลกอาชีพแน่ถา้ ยังคง
จั ด การศึ ก ษาในระบบปกติ ที่ เ คยท�ำ กั น มา จึ ง มี แ นวคิ ด
ในการปรับเปลีย่ นจากการศึกษาระบบปกติคอ่ ย ๆ เปลีย่ นเป็น
ระบบทวิภาคีโดยเริ่มครั้งแรกในสมัยท่าน ผ.อ.วีระพันธุ์
ส�ำเภานนท์ ท�ำความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด การศึ ก ษาร่ ว มกั น
ในระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส. และในเวลาต่อมาได้มี
การท�ำความร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อในสมัย
ท่าน ผ.อ.คมสัน เข็มเพชร ซึ่งในยุคสมัยนี้มีพันธมิตรจาก
สถานประกอบการเข้ า มาร่ ว มจั ด การศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น
เช่น โรงพยาบาลสัตว์เจริญสุข โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท โรงพยาบาลสัตว์สมุทรสงคราม
นอกจากนี้ยังมีสายงานฟาร์มปศุสัตว์ เช่น วีระชัยฟาร์ม
สุพจน์ฟาร์มหมูหลุม ฟาร์มโคนมในกลุม่ ศิรโิ ชค องค์การสวนสัตว์
ซึ่งมีความประสงค์จะผลิตนักศึกษาอาชีวสายงานสัตวรักษ์
ที่ต้องการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยก็ได้เข้า
มาร่วมจัดการศึกษากับวิทยาลัย ฯ ด้วย เมื่อความนิยมของ
ผู้เรียนมีมากขึ้น สถานประกอบการในเครือข่ายเพิ่มจ�ำนวน
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พอเพียงกับการรับนักศึกษาจ�ำนวน 30 คนได้ ทางคณะท�ำงาน
จึ ง เห็ น ควรว่ า ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ จ ะปรั บ การเรี ย นการสอน
ของนักศึกษาในสาขาสัตวรักษ์เป็นระบบทวิภาคี 100%
ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีลักษณะการเรียนเตรียมพื้นฐานวิชาชีพที่วิทยาลัย ฯ
1 ปี ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบในเครือข่ายอีก 1 ปี
การจะเรียนในสถานประกอบการใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความต้องการ
ของผูเ้ รียนว่าอยากจะท�ำงานด้านไหน อย่างทีเ่ กริน่ ไว้เกีย่ วกับ
การพยาบาลสัตว์นนั้ เป็นอาชีพเฉพาะทาง ไม่ใช่อาชีพสัตวบาล

และไม่ใช่อาชีพสัตวแพทย์ เป็นสาขาขาดแคลนอย่างมาก
จ�ำเป็นต้องเรียนรู้จากหน้างานและการปฏิบัติจริง มีการท�ำ
หัตถการทางการแพทย์คล้ายของคน (หากฝึกในโรงพยาบาลสัตว์)
มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มากมายที่ต้องเรียนรู้ในการปฏิบัติ
ต่อตัวสัตว์ บางครัง้ อาจอยูบ่ นความเป็นความตายของสัตว์เลีย้ ง
ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่ออาชีพและความต้ อ งการของ
สถานประกอบการทางวิทยาลัย ฯ ภายใต้การดูแลและก�ำกับ
นโยบายจากสถาบั น การอาชี ว เกษตรภาคกลางและ
คณะสัตวแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านคณบดี
ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ รุง่ โจน์ ธนาวงษ์นเุ วช เล็งเห็น
ความส�ำคัญของการพัฒนาสาขาวิชาสัตวรักษ์ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้เป็นระดับปริ ญ ญาตรี

เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยี สัตวรักษ์
เปิดขึน้ เป็นรุน่ แรกในปี พ.ศ. 2561 จึงเน้นการผลิตพยาบาลสัตว์
ในสาขาต่าง ๆ ซึง่ ผูเ้ รียนต้องเลือกสาขาใดสาขาหนึง่ มีทงั้ หมด
5 สาขางาน ได้แก่ สาขางานอายุรกรรม สาขางานสูติกรรม
สาขางานศัลยกรรม สาขางานพยาธิวิทยา และสาขางาน
เทคนิคภาพวินจิ ฉัย โดยจะเรียนวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพของทุกสาขา
เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นจะข้ามฝั่งไปเรียนยังรั้วจามจุรี
ที่โรงพยาบาลสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอีก 1 ปี เมื่อจบแล้วได้ปริญญาตรีเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ (Veterinary Nurse
Technology)
และนีก่ ค็ อื อาชีวเกษตรอีกสายพันธุห์ นึง่ ทีต่ อ้ งฝาก
ความหวังในการท�ำอาชีพการพยาบาลสัตว์เลีย้ ง ให้มคี ณ
ุ ค่า
เป็นผู้ร่วมงานกับนายสัตวแพทย์อย่างมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพ
ซึ่งต่างมีภาระกิจหลักของตนเอง ในการช่วยกันส่งเสริมสุข
ภาพสัตว์เลีย้ งให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารในกิจกรรม
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพสัตว์เลีย้ งร่วมกับสัตวแพทย์ภายใต้
กรอบหน้าที่ที่กฎหมายก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สนใจข้อมูลเพิม่ เติม “สาขาวิชาสัตวรักษ์” สืบค้น
ได้ที่ rbcat .ac.th วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
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ย�ำสามกรอบ
สิงห์ 62
เขียนที่ โรงเรียนรุ่งอรุณ!
เขตจอมทอง, กทม.

ครั้งหนึ่ง..ซึ่งนานแล้ว!

แต่วันนี้...ใช่วันนั้น!

แม้ผมจะรูอ
้ ดีตต�ำนานการก่อเกิดของ
วิ ท ยาจารย์ ที่ ร ่ ว มกั น ผลิ ต โดยนั ก เรี ย น
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เมือ
่ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2443
ผมรูส
้ ก
ึ ว่า นิตยสารฉบับนี้ “เดินทาง”
มานานมาก ผ่านเส้นทางยาวไกลอย่าง
ไม่น่าเชื่อ!
ส�ำหรับมนุ ษ ย์ ที่มีอายุเกินร้อย ทั่วโลกน่าจะมี
จ�ำนวนไม่ถึงร้อยแล้วล่ะ
หากพูดถึงหนังสือ ในประเทศนี้ ตัง้ แต่เป็น “สยาม”
กระทั่ ง เปลี่ ย นเป็ น “ไทย” หากยกเว้ น หนั ง สื อ ที่ ชื่ อ
“ราชกิจจานุเบกษา” ทีจ่ ดั พิมพ์ตงั้ แต่ครัง้ แรกสมัยรัชกาลที่ 4
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือปี 2401
ซึ่งแรก ๆ เรียกว่า “บาทหมาย” จากกรมวัง แจ้งข้อราชการ
จากพระมหากษัตริย์ ไปยังหัวเมืองต่าง ๆ
เดิมนั้นเขียนด้วยดินสอด�ำ จัดท�ำทุก 15 วัน
ปั จ จุ บั น นี้ ในบรรณพิ ภ พสยาม จึ ง มี ห นั ง สื อ
สองฉบับที่มีอายุเกินร้อยซึ่งยังมีชีวิตเคลื่อนไหวสืบทอด
อยู่อย่างปกติ คือ
ราชกิจจานุเบกษา อายุ 161 ปี (2401)
และ วิทยาจารย์
อายุ 118 ปี (2443)
ส่วนโลกของหนังสือวันนี้ เป็นอย่างไรนะหรือ
ครั บ .???... บอกได้ เ ลยครั บ ว่ า ใครท� ำ งานในโลกของ
สื่อสิ่งพิมพ์… น่าเป็นห่วง… ผมเคยเขียนชุดความคิดฅุรุชน
ไว้ดังนี้...
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“CHANGE”
บางครั้ง ในค�่ำคืนอันเดียวดาย ผมเคยนั่ งวิ เ วก
ณ ราวป่าริมน�้ำ.! จิบกาแฟแกล้มแสงนวลจันทรา
   
บางราตรี ก็มีโคมไฟในเมืองหลวงเสมือนลวงว่า
“ดวงดาว”!
   
ทว่าเสียงเครือ่ งยนต์จากรถแผดสนัน่ แต่ไม่เย็นเยือก
วังเวง ไม่เหมือนเสียงห่มระงมไพร ที่ให้ความรู้สึกสงัดจิต..
สงบใจ.!
    
แต่ ในความอึกทึกของเมือง ก็ยังมีความนิ่งเหงา
และเงียบงัน หลบซุกในซอกอยู่แบบผู้พ่าย.!!
    	 คลองกรุงเกษมกัน้ ระหว่าง “คุรสุ ภา” กับ “ครัวมงกุฏ”
ที่ผมมักมาอาศัย ดื่ม - กิน บ่อยมื้อ!
   
มีแผงเล็ก ๆ ขายหนังสือพิมพ์ ปกิณกะ กับ ชายชรา
ที่สถิตอยู่หน้าร้านครัวมงกุฏ มาช้านาน ผมจึงได้แวะฟังเขา
คุยก่อน “กิน”

“.....ก็ รับแผงขายมาจากพ่อ.. เมื่อก่อน.. รายได้
สามสี่ ร ้ อ ยอยู ่ ไ ด้ ส บาย ๆ แต่เดี๋ยวนี้ นั่ง ทั้ง วัน ได้สักร้อย
ก็เต็มกลืน ทุกวันนี้คน “ฟังข่าว” มากกว่า “อ่านข่าว”
หนังสือพิมพ์ ก�ำลังจะ “จบข่าว” แล้ว TV. 3 5 7 9 และ 11
ก็จะหมดไป เมือ่ TV. DIGITAL พัฒนา จากนัน้ ก็เข้ากรุพพิ ธิ ภัณฑ์
เมื่อถึงยุค Facebook YouTube Google ได้เข้าครอบคลุม
คุมโลก.......”
วั น นั้ น เขาขาย หนัง สือ พิม พ์ไ ด้ 50 บาท และ
เตรี ยมเก็บแผง กลับบ้าน
   
ผมวางเงินให้เขา 100 เขายื่น หนังสือพิมพ์ให้...
ผมเดินกลับคุรสุ ภาและบอกเขาว่า.. “ผมเลิกอ่านหนังสือพิมพ์
แล้ว.!” ๚๛

วันหนึ่ง... ณ ชายแดนใต้
แม้มืดหม่น...คนยังมีใจ.!
สามจังหวัดชายแดนใต้ และ สีอ่ ำ� เภอรอยต่อ
จังหวัดสงขลา.. ถูกก�ำหนดเป็นเขตพื้นที่ “เสี่ยงภัย”
 	
เมือ่ ผม.. หวนคืนกลับไป พบผูน้ ำ� “ครูประชาบาล”
รุ่นเก่า ๆ.. เรา ยังพบบรรยากาศ อึมครึม สัมผัส
ความรู้สึกแคลงใจ.. และแรงกดดันที่มืดทึบทะมึน
แม้จะผ่านไปถึงสามสิบปีแล้ว ก็ตาม..
ความรูส้ กึ เช่นนี้ มีอยูท่ งั้ กับ ครูไทยพุทธ - มุสลิม
ทีเ่ สมือนเปลวเทียนอันริบหรี่ ทีท่ า่ นเหล่านัน้ ปักกาย
อยู่ในพื้นที่ เหล่านี้
   
หลายคนและสังคมภายนอก เพียงเห็นข่าว
เพียงรู้เรื่องเล่า...ก็มักสร้างจินตนาการเกินจริง...
   	
เมือ่ พีน่ อ้ งครูไทยมุสลิมออกจาก “รอมฎอน”
พีน่ อ้ งครูไทยพุทธก็เริม่ “เข้าพรรษา” เราต่างมีประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา ยึดมั่น...แล้วต่างก็พยายามอยู่กัน
อย่างมีความสุข โดยมี “เด็ก” เป็นแกนกลางให้ครูเรา
เกลาสร้าง อย่างเต็มพลังด้วยวิชาชีพครู

ผมไม่ทราบว่าโลกทุกวันนี้ เคลื่อนหมุนไว หรือ
ชี วิ ต คนยุ ค นี้ เ ร่ า ร้ อ น จึ ง ท� ำ ให้ เ วลาดู เ หมื อ นรวดเร็ ว
กิจกรรมก็ต้องเร่งรัดไปด้วย
ฅุรุชน ก็ตกอยู่ในบรรยากาศนี้เช่นกัน ผมจึงรู้สึก
ถึงชีวิตที่ลุกลี้ลุกลนในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
แต่... ก็ดีนะครับ เมื่อชีวิตขับเคลื่อนมากขึ้น ผมก็มี
เรื่องเล่ามากขึ้น มีร่องรอยทางวิชาชีพครูเพิ่มขึ้น และ
แน่นอน ทุกปรากฏการณ์ที่ฅุรุชนผ่านพบ จักเป็นต�ำนาน
การศึกษาไทย
คราวนี้ ลองมาดูไหมครับว่า... ในช่วงเวลาสั้น ๆ
ผมได้พบอะไร แล้วบันทึกความเห็นเป็น “ชุดความคิด”
ไว้อย่างไร?.....
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    	 ในความอึมครึม วังเวง และ ระแวง.. เสมือน.. “ผ้าฮิญาบ” ที่คลุมหน้าผ่องอันมิดชิด.!!!!
    
เชื่อไหมครับว่า.. แม้นผืนผ้านั้น จะมืดสนิท.. เรายังสัมผัส “จิตใจ” ได้จาก “ดวงตา”
    
เมื่อผมตามร่องอดีตผู้น�ำครู ผมจึงเห็นรอย.. “ความศรัทธา” ที่ลูกศิษย์ และ “ชุมชนมุสลิม” มอบให้
ด้วยใจ..อย่างแท้จริง..
    
อย่าคาดหวัง นะครับว่า.. “ชุดความคิดฅุรุชน” จะท�ำให้ผลแห่งสงครามนั้นผันเปลี่ยน
แต่ผมเชื่อว่า “ความรัก” หากเราช่วยกันถักทอ จะลบ “รอยแค้น” ณ แผ่นดินนี้ได้บ้าง.๚๛
									
“ฅุรุชน”

“ราคาความตาย”
“การตระเวนศึกษาไทย” ณ จังหวัดชายแดนใต้
ตลาดเช้า ท้องถิ่นพื้นบ้าน.. มีเสน่ห์ให้เราเดินเตร็ดเตร่
เลือกซื้อหากินได้อย่างมีสีสัน สะดวก สบาย โดยต้องระวัง
แต่...อย่าระแวงมาก
    
ไม่งั้น..ไม่สนุก.!!
    
“ปลาขีต้ งั ”... เป็นปลาภาคใต้ ทีม่ รี าคาแพง เพราะ
เนื้อหวาน, มัน, นุ่ม..โดยรวมคือ รสอร่อย...
  
สองตัวนีร้ าคาเบาะ ๆ ก็หกร้อย หากเป็นปลาทะเลสาบ
สงขลา...และ...ราคาจะลดหลัน่ กันลงไป หากมาจาก มาเลเซีย
อ่าวไทย หรือพันธุ์จาก...อันดามัน.!
    
อัตรา ราคาแลกเปลี่ยน ของชีวิต “ขี้ตัง” ระดับนี้
พอสูสกี นั ได้กบั “แซลมอน” ในพิกดั น�ำ้ หนัก ต่อ ปอนด์ หรือ
ต่อกิโลกรัม...
    
ค่าของชีวิต หรือ ราคาแห่ง“ความตาย” ระดับนี้
มีแต่ชนชั้น “คหบดี” ที่ ตัดใจซื้อ เสพได้
“ฅุรชุ น” เป็นนักเสพ มีรสนิยม แต่ไม่ชมชอบกับการ
ซื้อชีวิต... จึงเพียง ก้มลงพิจารณา เพื่อ...ค�ำนวณราคา...
แล้วเดินจากไป
    
บางทีดวงตาของ “ขี้ตัง” อาจสะท้อนแวววิงวอน
แต่เข็มตาชั่งก�ำลังชี้ค่าตีราคา..โดยไม่มี นัย...“คุณธรรม”
แต่อย่างใด.!!๚๛
“ฅุรุชน”
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วันนั้น... ของเด็กไทย
“เด็ก” กับ วิชาชีพสร้างคน.!
   
ภาพนีผ้ มท�ำไว้นานมากแล้ว ตัง้ แต่เริม่ ท�ำภาพ
บทกวีเพื่อชีวิตใหม่ ๆ...ก็หลายปีแล้ว ละครับ.. สังเกต
ดูเถอะการจัดวางอักษร...ค่อนข้างจะโบราณ หน่อย อิอิ
   
แต่แปลก ภาพชีวติ ลักษณะนี้ เรายังเห็นอยูเ่ สมอ
ตามยุคสมัย
และอนาคต ไม่ว่าโลกเจริญก้าวไกลเพียงใด
เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสเช่นนี้ ยังมีอยู่ ในซอกมืด ทั่วไทย
และในมุมหม่น ทัว่ โลก...และแน่นอนครับว่า จะยิง่ มากขึน้
ด้วยระบอบทุนนิยม ที่มือใครยาว ก็ยื้อได้แย่งเอา ทว่า
อีกด้านหนึ่ง เด็กเหล่านี้จะได้ความแข็งแกร่ง การเรียนรู้
การต่อสู้ เพื่อชีวิต เป็นการตอบแทน ให้กับชีวิต...
    
ภาพชีวติ เยาวชน แบบนี.้ . วิชาชีพเดียว ทีอ่ ยูใ่ กล้
ได้เห็นได้คลุกคลีด้วย คือ วิชาชีพครู
    
ขึ้นอยู่กับว่า.. “ตาครู” จะรับรู้ และ “มือครู”
จะรองประคองทัน กับปัญหาเด็กเหล่านี้หรือไม่.!
    
ตรงนีไ้ งครับทีโ่ ลกก�ำหนดให้ “ครู” เป็น “วิชาชีพ”
ที่จะต้องมี “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ”.. เพื่อรองรับ
กับภารกิจ “สร้างคน” มิใช่ใบอนุญาตให้ท�ำการสอน
เหมือนที่ผู้ใหญ่ ศธ. คิดเอาเอง!
    
คงเข้าใจค�ำว่า..วิชาชีพ (PROFESSION) กับ
อาชีพ (ซึ่ง คือ CAREER) แล้วนะครับ!๚๛
							
		
“ฅุรุชน”

“เด็กยากไร้” ใช่สวะสังคม.!
๏ วิถี “ตระเวนศึกษาไทย” ของฅุรุชนตลอด
12 ปีทผี่ า่ นมา ได้พบเด็กทุกเพศพันธุช์ นั้ ชน.. ทัง้ กักขฬะ
หยาบกร้าน กร�ำงาน และผ่านโลกร้ายมา ก็มากมาย
เด็กน้อยนี้ หากผ่านวิกฤติชีวิตได้ เขาจะพบ
ความส�ำเร็จ
    
แต่..ยังไม่มงี านวิจยั เพือ่ “ตามติดชีวติ เด็ก”
เหล่านี้จริง ๆ
    
เราจึงเห็นเพียงผลบัน้ ปลายแห่งชีวติ เขาเหล่านัน้
ส่วนใหญ่ไม่ดีนัก เพราะเป็นชีวิตรันทด.!
    
ในกรุงเทพมหานคร ฯ และเมืองใหญ่ทวั่ ไทย
เราจะพบเด็กเหล่านีม้ ากมาย ในนาม “เด็ก”... เร่รอ่ น
จรจัด ขายแรง บ้านแตก โสเภณีน้อย หรือ
เด็กไร้โอกาส ฯ
ยามใดผมเห็นเด็กดิน้ สูช้ วี ติ ผมชอบบันทึกภาพ
หากคุยได้ ก็จะคุย เพราะความฝัน ความเจ็บปวด
จะอยู่ในค�ำสนทนาที่ไม่เป็นทางการเสมอ
  
ส�ำหรับเด็กเหล่านี้ ไม่ตอ้ งช่วยเขามาก เพียง
ท�ำตัวให้เขาวางใจ แล้วฟัง แค่นี้ก็เป็นพระคุณแล้ว
    
เมือ่ ใด ท่านพบเด็กแบบนี.้ ..แม้เขาจะมอมแมม
โปรดมองเขาด้วยสายตาเอ็นดู...เพราะเขาก็คอื อนาคต
ของชาติ.๚
 						
			
“ฅุรุชน”
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วันต่อมา... จิตอันเป็นสากล
HOLD on TOGETHER
    
ผม..ชอบภาพการร่วมมือช่วยเหลือกันด้วยบริสุทธิ์จริงใจ
    
ปรากฏการณ์แบบนี้...เรามักพบบ่อย ทั่วไทย..และ..ทั่วโลก เพียงแต่เราจะสะดุดตา สะกิดใจ
แล้วจับภาพนาทีชีวิตนี้ทันไหม?
  
ฅุรุชนมักไวในเส้นทางสัญจร
  	
ดูภาพนี้แล้ว โปรดร�ำลึกไว้ว่า... “เรา” ทุกคน คือ นักเดินทาง เพื่อตามความฝัน และ เรียนรู้โลก...
    
จะดีไหมครับ... “หากเราจักจับมือมั่น แล้วก้าวไปด้วยกัน” IF WE HOLD ON TOGETHER.!
 	
อย่าพะวงหลงทางกับวันเวลาที่ผ่านไป เราได้ก้าวมาไกลแล้ว
    
จงมีชีวิต ด้วยความเชื่อมั่น...มีความฝัน แทนความอ่อนล้า...และมีศรัทธาต่อความดีงามเถิด
    
หากเรา จับมือกันไว้แล้วไปด้วยกัน สิ่งมหัศจรรย์ก�ำลังรออยู่ เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่
    
ณ สะพานข้ามแม่น�้ำแคว.. หลักฐานแห่งสงคราม ร่องรอย “วิบัติ” จากการทะเลาะ ท�ำลาย.!
   
ผมกลับพบสุขและสันติจากนักเดินทางกับเด็กน้อยผู้มี “หวัง” !๚๛
“ฅุรุชน”
เส้นทางชีวิตที่ก้าวผ่านไปของพวกเราทุกคน ล้วนแล้วแต่มีภาพการแสดงให้เราดู เห็น สัมผัส ตลอดเวลา
อยู่ที่ว่า... เราจะเห็นทัน และมองผ่าน หรือเปล่า หรือหากว่า ได้พบปรากฏการณ์นั้น ๆ เรามีประเด็น
ความเห็น ความคิดเช่นใด? ที่จะมอบให้สังคม!
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HOTLINE – สายตรง

“MISSION”
คุณหรือใครก็ตาม ได้ลืมตาดูโลกนี้แล้ว จะอยู่ได้อีกกี่วันเชียว?
เอาเถอะ... ผมให้ ร้อยปี ก็แค่ 36,500 วันเอง... จบบทบาท.....
ถามอีกครับว่า... สังขาร คุณ แข็งแกร่ง ทรงพลัง เพียงใดกัน?
กว่าคุณจะทรงตัวได้ ก็ล่วงสามร้อยวัน กว่าจะรู้เดียงสา ก็เกินสามพันวัน... กว่าจะเริ่มชีวิต
ด้วยตนเอง ก็เกือบหมื่นวันแล้ว!
อนึ่ง ชีวิตคนนั้น เปราะบางนัก ฝนนิดก็หวัด แดดหน่อยก็ป่วย ยิ่งจิตใจยิ่งป่วนและหม่นง่าย
เราได้เปรียบชีวิต “Species” อื่น ก็เพียงมีสมองและสติปัญญา! ที่สามารถวิวัฒนาการได้ดีกว่า
แต่... ท่ามกลางความอ่อนแอ เปราะบาง มนุษย์ ก็ยงั มี พันธกิจ Mission ต่อตน ต่อชีวติ อืน่ ...
และ ต่อโลกด้วย “เวลา” อันจ�ำกัด
โดยคุณไม่มีสิทธิ์รับรู้ด้วยว่า เวลาของคุณ เหลือเท่าใด.!
บางชีวิต.. เกิดวันนี้ เพื่อตายวันพรุ่ง...ทว่าเวลาที่มีของชีวิตเพียงน้อยนิด “พันธกิจ” ก็ยังมีอยู่
เพราะ..ไม่มีชีวิตใด เกิดมาเปล่าดาย และ อยู่ไร้ค่า.?๚๛
									

“ฅุรุชน”
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
กองบรรณาธิการ

รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน
การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานการเรียนรู้
โรงเรียนอนุบาลตาก 99/8 ตำ�บลน้ำ�รึม อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กจิ กรรมเป็นฐานการเรียนรู้
ของโรงเรียนอนุบาลตาก ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สมรรถนะส�ำคัญของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ รวมทั้งจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากผลการวิเคราะห์การอ่าน เขียน ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ปีการศึกษา 2558 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ผลการประเมิน
ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT และผลการวิเคราะห์การใช้ข้อสอบกลาง ปรากฏว่านักเรียนตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 มีผลการเขียนในระดับดีเยี่ยมลดลง

พลิกผันมาสรรค์สร้าง
กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เป็นดังนี้
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พรบ.การศึกษาแหงชาติ

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 8 กลุมสาระการเรียนรู
- 5 สมรรถนะ
- 8 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค

สมรรถนะสำคัญของนักเรียนในศตวรรษที่ 21

-

มีความสามารถในการสื่อสาร
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
มีความสามารถในการคิด
มีความสามารถในการแกปญหา

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน
การคิดวิเคราะหและเขียน
- ชุดกิจกรรมเรียนรูคำจำใหแมน
- ชุดกิจกรรมเรียนรูมาตราตัวสะกดไทย
ใชคลอง
- ชุดกิจกรรมเรียนรูสังเกตและจดจำเรียนรู
คำภาษาไทย
- ชุดกิจกรรมเรียนรูคิด อาน เขียน
เรียนเรื่องสนุก
- ชุดกิจกรรมเรียนรู อาน คิดพิชิต ความรู
สูสรางสรรค
- ชุดกิจกรรมเรียนรู Four Skills’ learning

สภาพปญหาของโรงเรียน/แนวคิดทฤษฎี

คูมือพัฒนาทักษะการอานการคิดวิเคราะหและเขียนโดยใชกิจกรรมเปนฐานการเรียนรู

การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
ได้เพิม่ เวลาและโอกาสให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง สร้างเสริม ทักษะการเรียนรูท้ กุ ด้านในรูปแบบกิจกรรมนอกห้องเรียน
การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน แบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบ ส�ำรวจ สืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
น�ำเสนอแลกเปลี่ยน และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยใช้ชุมชน ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้
ท�ำให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงของชีวิตหลากหลายมิติ ได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมและได้รับประสบการณ์ตรง
โดยการเรียนรูก้ บั ผูค้ นทีแ่ ตกต่างกันหลายช่วงวัย มีสว่ นร่วมในการถ่ายทอดประสบการณ์หลากหลายมิติ นอกจากนัน้
ผูเ้ รียนจะได้ฝกึ ฝนทักษะความสามารถพืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การวางแผน แบ่งหน้าทีก่ นั
ท�ำงาน สังเกต ส�ำรวจค้นคว้า ลงมือปฏิบตั ิ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล แก้ปญ
ั หา ปรับปรุง น�ำเสนอ แลกเปลีย่ น
สรุปความรู้ เกิดทักษะทางสังคม การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นและทักษะชีวิต
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วิธกี ารด�ำเนินงานจัดท�ำ “คูม่ อื พัฒนาทักษะ การอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนโดยใช้กจิ กรรม
เป็นฐานการเรียนรู้” ดังนี้
1. ประชุ ม ครู หั ว หน้ า สายชั้ น หั ว หน้ า กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ มอบนโยบายในการจั ด กิ จ กรรม
พัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์
และเขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้จากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจัดท�ำ “คู่มือพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และ
เขียน โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้”
4. จัดท�ำ Workshop ให้กับครูหัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนและคณะครูในสายชั้น
5. น�ำเสนอวิธีการด�ำเนินงานของแต่ละสายชั้น
6. จัดท�ำคูม่ อื การพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กจิ กรรมเป็นฐานการเรียนรู้
7. คณะครูตรวจสอบความถูกต้อง น�ำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพิจารณาเห็นชอบ
8. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือของแต่ละสายชั้น
9. ประเมินผลการใช้คู่มือ
10. จัดท�ำรายงานและเผยแพร่

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน โดยใช้กจิ กรรมเป็น
ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลตาก เป็นดังนี้
1. โรงเรียนได้รปู แบบ กระบวนการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียน จากหลายกลุม่
สาระการเรียนรู้ ท�ำให้การท�ำกิจกรรมแต่ละครั้งผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา และสามารถน�ำไป
ต่อยอดในชั่วโมงต่อไปได้ ท�ำให้ผู้เรียนไม่เบื่อที่จะเรียนรู้ เกิดความอยากรู้ อยากเห็น
2. นักเรียนมีผลการอ่าน การเขียน ทั้งระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่อยู่ที่ในระดับที่พึงพอใจ
3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับ
ประเทศ
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร และนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา และมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
และสมรรถนะส�ำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
5. ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป
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“เล่น เรียน รู้ พัฒนาสู่ทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สำ�เร็จ (EF) ด้วย Baankunmae Kids Model”
โรงเรียนบ้านคุณแม่ 184 ถนนเลียบคลองชลประทาน
ตำ�บลหนองควาย อำ�เภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาและปัจจุบันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก จนเป็น
วิกฤติของการพัฒนาเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ทไี่ ด้รบั การจัดการศึกษาแบบแยกส่วน โดยพบว่าเด็กปฐมวัยถูกเร่ง
ให้อ่านออกเขียนได้และคิดค�ำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ สาเหตุหนึ่งมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวัยและต้องการเตรียมบุตรหลานในการสอบแข่งขันเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
จึงจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาการ ไม่ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการอย่างรอบด้าน
“เล่
้ พัพัฒฒนาสู
นาสู่ท่ทักักษะสมองเพื
ษะสมองเพื
(EF)
Baankunmae
Kids Model”
Model”
นน เรีเรียยนน วรูรู้ น
ววิติตทีที้น่ส่สำเร็
จจ(EF)
ด้ด้ววยย Baankunmae
Kids
เป็นการพัฒนาอย่“เล่
างแยกส่
การจั
ดการเรี่อย่อชีชีนรู
ั้นำเร็ไม่
สอดคล้
องพัฒนาการตามวั
ยและวุฒิภาวะของเด็ก
โรงเรียยนบ้
นบ้าานคุ
นคุณณแม่
แม่๑๑๘๔
๘๔ ถนน
ถนน เลีเลียยบคลองชลประทาน
บคลองชลประทาน ตำบล
ตำบล หนองควาย
หนองควาย อำเภอหางดง
อำเภอหางดง จัจังงหวั
หวัดดเชีเชียยงใหม่
งใหม่
โรงเรี
รวมถึงการท�ปรากฏการณ์
ำงานของสมองของเด็
ก และไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต
ปรากฏการณ์
ททสี* สี* ํ าํ าคัคัญญ
การจั
การศึกกษาสำหรั
ษาสำหรับบเด็เด็กกปฐมวั
ปฐมวัยยทีที่ผ่ผ่า่านมาและปั
นมาและปัจจจุจุบบันันยัยังงมีมีคความคลาดเคลื
วามคลาดเคลื่อ่อนอยู
นอยู่ม่มาก
าก จนเป็
จนเป็นนวิวิกกฤติ
ฤติขของ
อง
ในศตวรรษที่ 21 อีกการจั
ด้วดดยการศึ
การพัฒฒนาเด็
นาเด็กกปฐมวั
ปฐมวัยยส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่ทที่ไี่ได้ด้รรับับการจั
การจัดดการศึ
การศึกกษาแบบแยกส่
ษาแบบแยกส่ววนน โดยพบว่
โดยพบว่าาเด็เด็กกปฐมวั
ปฐมวัยยถูถูกกเร่เร่งงให้ให้ออ่า่านออกเขี
นออกเขียยนน
การพั
ละคิดดคำนวณทางคณิ
คำนวณทางคณิตตศาสตร์
ศาสตร์ไได้ด้ สาเหตุ
สาเหตุหหนึนึ่ง่งมาจากความเข้
มาจากความเข้าาใจคลาดเคลื
ใจคลาดเคลื่อ่อนเกี
นเกี่ย่ยวกั
วกับบการศึ
การศึกกษาปฐมวั
ษาปฐมวัยยและ
และ
ได้ได้แและคิ
งการเตรียยมบุ
มบุตตรหลานในการสอบแข่
รหลานในการสอบแข่งงขัขันนเข้เข้าาเรีเรียยนในสถาบั
นในสถาบันนการศึ
การศึกกษาที
ษาที่ม่มีชีชื่อื่อเสีเสียยงง จึจึงงจัจัดดการศึ
การศึกกษาที
ษาที่ม่มุ่งุ่งเน้เน้นน
ต้ต้อองการเตรี
พลิกผันมาสรรค์
สร้าญญงกักับบการเตรี
าการ ไม่ไม่ใให้ห้คความสำคั
วามสำคั
การเตรียยมความพร้
มความพร้ออมและพั
มและพัฒฒนาการอย่
นาการอย่าางรอบด้
งรอบด้าานน เป็เป็นนการพั
การพัฒฒนาอย่
นาอย่าางแยกส่
งแยกส่ววนน
วิวิชชาการ
การจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้น้นั้นั้นไม่ไม่สสอดคล้
อดคล้อองพั
งพัฒฒนาการตามวั
นาการตามวัยยและวุ
และวุฒฒิภิภาวะของเด็
าวะของเด็กก รวมถึ
รวมถึงงการทำงานของสมองของเด็
การทำงานของสมองของเด็กก และ
และ
การจั
อบสนองต่ออการพั
การพัฒฒนาทั
นาทักกษะที
ษะที่จ่จำเป็
ำเป็นนในการดำรงชี
ในการดำรงชีววิติตในศตวรรษที
ในศตวรรษที่ ่๒๑
๒๑อีอีกกด้ด้ววยย
ไม่ไม่ตตอบสนองต่
พลิกกผัผันนมาสรรค์
มาสรรค์
กรอบแนวคิ
ดพืส้นสร้ร้ฐานส�
พลิ
าางง ำคัญในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย เป็นดังนี้
กรอบแนวคิดดพืพื้น้นฐานสำคั
ฐานสำคัญญในการพั
ในการพัฒฒนาการจั
นาการจัดดประสบการณ์
ประสบการณ์สสำหรั
ำหรับบเด็เด็กกปฐมวั
ปฐมวัยยเป็เป็นนดัดังงนีนี้ ้
กรอบแนวคิ
นาสู่ท่ทักักษะสมองเพื
ษะสมองเพื่อ่อชีชีววิติตทีที่ส่สำเร็
ำเร็จจ (EF)ด้
(EF)ด้ววย“Baankunmae
ย“Baankunmae Kids
Kids Model
Model
เล่เล่นน เรีเรียยนน รูรู้ ้ พัพัฒฒนาสู
Projectbased
basedlearning
learning
Project

การเรียยนรู
นรู้โ้โดยใช้
ดยใช้โโครงงานเป็
ครงงานเป็นนฐาน
ฐาน
การเรี
การเรี
การเรี

Phase 11 :: How
How the
the Project
Project Began
Began (ช่(ช่ววงที
งที่ 1่ ๑๑ :: เริเริ่ม่มต้ต้นนโครงงาน)
โครงงาน)
Phase
Phase 22 :: Investigation
Investigation and
and Representation(ช่
Representation(ช่ววงที
งที่ ่ ๒2๒ :: สานต่
สานต่ออเรืเรื่อ่องราว)
งราว)
Phase
Phase 33 :: Conducing
Conducing the
the Project
Project (ช่(ช่ววงที
งที่ ่3๓๓ :: ก้ก้าาวสู
วสู่บ่บทสรุ
ทสรุปป))
Phase

ExecutiveFunction
Function
Executive

ษะสมองเพื่อ่อชีชีววิติตทีที่ส่สำเร็
ำเร็จจ
ทัทักกษะสมองเพื

BalancedLiteracy
Literacy
Balanced

High/Scope
High/Scope

Plan
Plan

วางแผน
วางแผน

/สโคป
ไฮไฮ/สโคป
การเรี
การเรี
Do
Review
Do
Review

ลงมืออทำ
ทำ
ลงมื

ทบทวน
ทบทวน

สมดุลลภาษา
ภาษา
สมดุ
การเรี
การเรี
ReadAloud
Aloud Share
ShareReading
Reading Home
HomeReading
Reading
Read

นให้ฟฟังัง
อ่อ่าานให้

นทั้ง้งชัชั้น้น
อ่อ่าานทั

นที่บ่บ้า้านน
อ่อ่าานที
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นวัตกรรมทีอ่ อกแบบขึน้ มานีไ้ ด้นำ� นวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) เป็นนวัตกรรมหลักในการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กปฐมวัยผสานกับ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (High/Scope Approach) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีกระบวนการและ
วิธกี ารสนับสนุนการเรียนโดยการลงมือปฏิบตั ขิ องเด็ก และเพือ่ แก้ปญ
ั หาการพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็ก
ทีม่ กี ารเร่งเรียนเขียนอ่านก่อนวัยอันควร เราได้นำ� นวัตกรรมการสอนภาษาแบบสมดุลภาษา (Balanced Literacy)
มาผสานเป็นวัฏจักร เป็นแนวทางการจัดประสบการณ์ด้านภาษาที่ให้ความส�ำคัญทั้งการสื่อความหมาย
แบบองค์รวม (Whole Language)และการแจกลูกสะกดค�ำ (Phonics) ซึ่งการบูรณาการนวัตกรรมทั้ง
3 นวัตกรรมนี้ ส่งผลที่เด็กปฐมวัยจะได้รับคือการพัฒนาทักษะสมอง (EF = Executive Functions) ดังนี้

แบบอย่างที่ภาคภูมิ
จากการพัฒนานักเรียนด้วยนวัตกรรม “เล่น เรียน รู้ พัฒนาสูท่ กั ษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ ำ� เร็จ (EF)
ด้วย Baankunmae Kids Model” นี้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ผลที่เกิดกับนักเรียนคือ การพัฒนานักเรียน
ในระดับปฐมวัยเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ นักเรียนมีกระบวนการคิด การท�ำงานอย่างเป็นระบบ มีการคิด วิเคราะห์
การวางแผน การแก้ปัญหา สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นคนมีเหตุผล มีทักษะในการสังเกต ทักษะ
การท�ำงานตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย สามารถใช้ภาษา
ในการสือ่ สารได้เป็นอย่างดี มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงสามารถน�ำประสบการณ์ทไี่ ด้รบั อย่างหลากหลาย
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล โรงเรียนได้รับ
การยอมรับจากชุมชนว่าเป็นโรงเรียนทีเ่ ป็นแบบอย่างของการเตรียมความพร้อมส�ำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน
ได้ขยายผลและเผยแพร่การพัฒนาสูช่ มุ ชนและสังคม ดังนี้

96 วิทยาจารย์

1. ถ่ายท�ำวีดิทัศน์ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ครั้ง เกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง โคมลอยและเรื่องไอศกรีม
2. ผูบ้ ริหารและคณะครูเป็นวิทยากรร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
1 ส.ค.55 ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และคณะครูผู้สอนที่มี Good Practice ของโครงการ BBL
		 ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)
25 พ.ย.55 ผูบ้ ริหารและคณะครู เครือข่ายท้ายเหมือง 4 ต�ำบลนาเตย อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
21 ม.ค.56 คณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ หลักสูตรปฐมวัย
		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20 ส.ค.56 คณาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
21 ส.ค.56 คณะผู้บริหาร ผู้ประสานงานโรงเรียนวรรณสว่างจิต กรุงเทพมหานคร
25 ต.ค.56 คณะผู้บริหารและครูจากสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดตรัง
12 ธ.ค.56 คณาจารย์และนิสิตปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน
		 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ก.พ.57 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3 มี.ค.57 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
		 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 มี.ค.57 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดเขื่อน สพป. ปทุมธานี เขต 2
26 ก.ย.57 คณะนักศึกษาปริญญาเอกและอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
6 มี.ค.58 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดหนองพังนาค สพป. ชัยนาท
10 ก.ค.58 ผู้บริหารและคณะครูศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
		 กลุ่มโรงเรียนคลองวาฬ - ห้วยทราย สพป. ประจวบคีรคขันธ์ เขต 1
25 ธ.ค.58 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดล่าง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1
29 ม.ค.59 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก
11 ก.พ.59 ผูบ้ ริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
12 ก.พ.59 ผูบ้ ริหารและครูครูเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
24 ส.ค.59 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
17 พ.ย.59 คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
		 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผลการพัฒนาจะเห็นชัดเจน ได้รบั การยอมรับจากนักการศึกษามากมาย แต่ในการ
ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะน�ำไปขยายผลนั้นยังมีเพียงบางส่วน เพราะผู้บริหารส่วนหนึ่งยังต้องตอบสนอง
ผู้ปกครองในเรื่องการเร่งเรียนเขียนอ่านของเด็กปฐมวัย เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะผู้บริหารของโรงเรียน
เอกชน อย่างไรก็ตามโรงเรียนเชือ่ มัน่ ว่าแนวทางการจัดประสบการณ์ตามนวัตกรรมนีจ้ ะได้รบั การขยายผลต่อไป
อย่างแน่นอน
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สนุกกับการเรียนรู้การอ่าน เขียน ภาษาไทย
ด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์
โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง
186 หมู่ที่ 6 ตำ�บลอมก๋อย อำ�เภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ปรากฏการณ์ที่สำ�คัญ
นักเรียนโรงเรียนนีส้ ว่ นใหญ่ยงั เป็นชาวไทยภูเขา ซึง่ จะใช้ภาษาชนเผ่าเป็นหลัก ครอบครัวไม่จบการศึกษา
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปกครองท�ำให้ไม่เข้าใจเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน การเรียนรู้ภาษาไทย
การคิดวิเคราะห์ จากการส�ำรวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาพบว่านักเรียนร้อยละ 15 ของโรงเรียนทัง้ หมดทีม่ ปี ญ
ั หา
ด้านการอ่านเขียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านเขียน
ไม่อยากเรียน หนีเรียนในวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาทีม่ กี ารคิดวิเคราะห์ เพราะเรียนไปก็เรียน
ไม่รู้เรื่อง หากชั้นที่สูงขึ้นก็จะอายให้เพื่อน แต่ ชอบเรียนในรายวิชาปฏิบัติ เช่น วิชาศิลปะ วิชาพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนของครูให้เด็กกลุ่มนี้จึงเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่
พลิกผันมาสรรค์สร้าง
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมสนุกกับการเรียนรู้
การอ่าน เขียน ภาษาไทย ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ แล้วน�ำมาทดลองใช้ให้กบั นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการอ่าน
เขียน ภาษาไทย ในโรงเรียนบ้านแม่อา่ งขาง นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการอ่าน เขียน ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 28 คน
การพัฒนาแนวคิดด้านกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมสนุกกับการเรียนรูก้ ารอ่าน เขียน ภาษาไทย
ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ใช้แนวคิดตามหลักพระราชด�ำรัส "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ก�ำหนดเป็น 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้
ขั้นที่ 1 เข้าใจ คือเข้าใจบริบทพื้นที่ ความเป็นอยู่ของนักเรียนเรียน และสิ่งที่จะพัฒนา พบว่า
นักเรียนกลุ่มนี้ไม่สนใจการเรียนที่คุณครูท�ำการสอน เพราะสาเหตุที่ส�ำคัญคือเรียนไป ก็อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้
คิดวิเคราะห์ไม่ได้ และในการจัดการเรียนรู้นักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน เขียน ภาษาไทย
หากสอบแบบเดียวกัน ไม่มกี ารดึงดูดความสนใจในการเรียนรูใ้ นนักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งการอ่าเขียนภาษาไทย
สือ่ การเรียนรูเ้ ป็นหนังสือเรียนอย่างเดียวหรือเพียงภาพโปสเตอร์ซงึ่ เป็นสือ่ ทีไ่ ม่แปลกใหม่ ไม่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่าน เขียน ภาษาไทย นั่นเอง
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ขัน้ ที่ 2 เข้าถึงด้วยความมุง่ มัน่ ให้เข้าถึงนักเรียนเรียนอย่างจริงใจ จริงจังท�ำการวิเคราะห์ผนู้ กั เรียน
รูจ้ กั นักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วท�ำข้อมูลสาระสนเทศในการพัฒนานักเรียนทีม่ มี ปี ญ
ั หาเข้าถึงครอบครัวนักเรียน
ให้ผู้ปกคอรงเห็นความส�ำคัญในการช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนที่มีปัญหา
ขั้นที่ 3 เข้าถึงด้วยการปฏิบัติ ด้วยการจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเรื่องการอ่าน เขียน ภาษาไทย
และการวัดประเมินผลตามจัดสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้จัดให้กับนักเรียนที่มีเรื่องการอ่าน เขียน ภาษาไทย
ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและบุ ค คลในการที่ จ ะช่ ว ยกั น พั ฒ นา จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ตามแผนทีเ่ น้นในการพัฒนาผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ท�ำการวัดประเมินผลเป็นรายบุคคล โดยบูรณาการรายวิชาอืน่ ๆ ด้วย
และให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
ขั้นที่ 4 มุ่งมั่นปฏิบัติและพัฒนา เป็นการพัฒนาสร้างนวัตกรรมจากพื้นฐานเล็ก ๆ อาจเป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่น�ำมาปรับให้เข้ากับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน เขียน ภาษาไทย จากสิ่งที่มีอยู่ใกล้ตัว
นักเรียนก่อน การพัฒนาต้องท�ำต้องท�ำทุกวันต่อเนื่องจนสามารถพัฒนานักเรียนได้ ท�ำให้นักเรียนได้เรียน
เป็นวิถีชีวิตจริง ๆ
ขั้นที่ 5 ร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืน คือ ร่วมมือกันลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ อย่างจริงจัง
จริงใจ ทั้ง ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน อย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่อง จากแนวคิดน�ำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน
ท�ำให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง
โดยท�ำการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมแล้วพบว่า
ผลการวิเคราะห์หาผลทางการเรียนก่อนและหลังการจัดนวัตกรรมสนุกกับการเรียนรู้การอ่าน เขียน
ภาษาไทย โดยใช้บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ�ำนวน 28 คน เป็นรายบุคคล ตามคุณลักษะหลัก (KPA) ด้านความรู้ (Knowledge)
ก่อนเรียน 1.56 หลังเรียน 3.56 ด้านทักษะและการปฏิบัติ (Practice) ก่อนเรียน 2.02 หลังเรียน 3.98 และ
ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) ก่อนเรียน 1.98 หลังเรียน 3.56
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาเรื่อง การอ่าน เขียน ภาษาไทย เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2558 - 2559 พบว่าว่านักเรียนได้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิป์ ี 2558 เฉลีย่ ร้อยละ 87.26
และคะแนนเฉลี่ยจากท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 2559 เฉลี่ยร้อยละ 95.72 ในภาคเรียนที่ 1
ในด้านความพึงพอใจพบว่านักเรียนที่เรียนและใช้กิจกรรมการเรียนรู้ นวัตกรรม มีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านรูปแบบการจัด
การเรียนรู้นักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมาก ข้อที่นักเรียนพึงพอใจในด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้
มากทีส่ ดุ ส่วนด้านบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ทใี่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ กั เรียนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ส่วนข้อทีน่ กั เรียนพึงพอใจในด้านนีม้ ากทีส่ ดุ คือ มีความสะดวก รวดเร็ว ง่าย ต่อการเข้าใช้บทเรียน
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สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น
1. มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดารห่างไกล
ได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อการเรียนที่ดีขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
3. มีบทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
4. มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยี
และท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน สนุกและสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
5. มีเว็บไซต์สำ� หรับเก็บรวบรวมสือ่ บทเรียนโปรแกรมแบบมัลติพอยท์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ครูทกุ คนสามารถ
น�ำไปใช้ได้
แบบอย่างที่ภาคภูมิ
1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา โรงเรียนมีนวัตกรรมใหม่ ที่ใช้ส�ำหรับการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่เน้นให้นักเรียน เกิดผลทางการเรียนรู้ทั้งเรื่องการอ่าน
เขียน ภาษาไทย และบูรณาการ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดีขึ้น
นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี และโรงเรียนได้รางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรรม
รางวัลนวัตกรรมเด็กพิเศษ และอีกมากมายในด้านการพัฒนานักเรียนพื้นที่สูง
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ นวัตกรรมสนุกกับการเรียนรู้ การอ่าน เขียน
ภาษาไทย ด้วยเทคโนโลยีมัลติพอยท์ เป็นนวัตกรรมที่คณะครูวงการวิชาชีพจากโรงเรียน เครือข่าย เขตพื้นที่
การศึกษา และในระดับภาค ชาติให้ความสนใจที่จะน�ำไปใช้ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ของตนเอง เพราะนวัตกรรมมีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาการเรียนรู้ การอ่าน เขียน และทักษะอืน่ ๆ ตลอดจน
วิธีการเรียนรู้ (Learning Style) ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ บนเทคโนโลยีมัลติพอยท์
สามารถสร้างเนือ้ หาวิชาขึน้ มาเองได้นอกเหนือไปจากการสร้างบทเรียน ในเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
มีการบูรณาการเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเพื่อให้การเรียนรู้และความคิดในการสร้างบทเรียน
การแสดงออกได้อย่างหลากหลายและการค้นหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลงานส่งผลให้ได้รับรางวัลที่ได้รับ อันทรงคุณค่า ดังนี้
		 3.1 รางวัลผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Brest Practice) รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนส�ำหรับนักเรียนเรียนร่วม ระดับชาติและภาคเหนือ
ปีการศึกษา 2559
		 3.2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
ด้ า นนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นการสอน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาไทย ระดั บ ชาติ แ ละภาคเหนื อ
ปีการศึกษา 2559
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ทัศน์ศึกษา
นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุกสนาน
พร้อมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ :

เทคนิค 5T Model

บูรณาการกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น เรียน
ตอนที่ 1

ทักษะการคิดจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุค
ศตวรรษที่ 21 เนือ่ งด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทสี่ ง่ ผลต่อสภาพสังคม ท�ำให้สงั คมมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อที่หลากหลาย บุคคลจ�ำเป็น
จะต้องใช้ทกั ษะการคิดในการพิจารณาข่าวสารและเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ รอบตัวว่าความจริงเป็นเช่นไร อะไรควรเชือ่ ไม่ควรเชือ่
สิง่ ไหนทีค่ วรถือปฏิบตั ิ การคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ ฐานของทักษะการคิดขัน้ สูงประเภทหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้บคุ คลสามารถพิจารณา
อย่างมีหลักการ สามารถควบคุม จัดการและตรวจสอบความคิดของตนเองได้ รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา
โดยใช้เหตุผลอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงนับได้วา่ เป็นทักษะส�ำคัญทีจ่ ะพัฒนาบุคคลให้สามารถ “คิดเป็น ท�ำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น”
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 50 - 51) แต่การจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ประเทศไทยนั้น พบว่า ผลการจัดการศึกษาไม่ค่อยประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลที่เยาวชนไทยยังขาด
ทักษะความสามารถในการคิดอยู่ จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของส�ำนักรับรองและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในรายงานประจ�ำปี 2557 ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556 พบว่าผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในด้านผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณภาพในมาตรฐานที่ 4 ที่ก�ำหนดว่า ผู้เรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่า สภาพการพัฒนา
ส่งเสริมทักษะการคิดในโรงเรียนยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในมาตรฐานอื่น ๆ
ทัง้ 14 มาตรฐาน พบว่ามีผลประเมินต�ำ่ สุด ดังนัน้ ทักษะการคิดวิเคราะห์จงึ เป็นทักษะทีจ่ ำ� เป็นทีผ่ เู้ รียนต้องได้รบั การเสริมสร้าง
และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
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การคิดวิเคราะห์เป็นการจัดการกับข้อมูลในสถานการณ์ แล้วน�ำไปสู่การคิดระดับสูง เช่น การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิดเพื่อตัดสินใจ (Decision Making) การคิดแก้ปัญหา
(Problem Solving) และการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ซึ่งได้มาจากพื้นฐานการคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking) ซึ่งสามารถสรุปเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันได้ ดังนี้

การวิเคราะห

- ระบุความสำคัญ
- แจกแจงขอมูลและ
จำแนกขอมูล
- ระบุความสัมพันธ
และความเปนเหตุผล

การคิดอยางมีวิจารณญาณ

- ระบบขอมูลหลากหลาย
- ทบทวนจุดเดนจุดดอย
ของระบบขอมูล
- ปรับระบบโดยหา
ขอมูลเพิ่ม

การตัดสินใจ

เลือกวิธีเหมาะสมเปน
ประโยชนในการแกไขปญหา
หรือสรางสรรคงาน

การคิดแกไขปญหา
การคิดอยางสรางสรรค

การคิดวิเคราะห์น�ำไปสู่การคิดระดับสูง (วิทย์ทิชัย พวงค�ำ, 2551: 2)
จะพบว่า การคิดวิเคราะห์นั้นเป็นพื้นฐานของการคิดระดับสูง อนึ่งในสังคมปัจจุบันครูมีบทบาท
ส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด ดังนั้นครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องค�ำนึงในเรื่อง การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการฝึกทักษะการคิด รู้จักวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่รู้สู่การคิด
ให้นกั เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโดยมีครูเป็นผูเ้ สริมและน�ำทางไปสูเ่ ป้าหมายของการคิดทีถ่ กู ต้อง
เชือ่ มโยงความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ คี วามคิดแตกต่างกัน ครูจะต้องใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
บนพื้นฐานของเหตุผล มีความเป็นมิตร มีความใกล้ชิดและจริงใจต่อนักเรียน ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักค้นพบ
ในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนได้รู้จักอภิปรายร่วมกันและเสนอแนะผลจากการคิดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามครูจะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนได้ฝกึ ทักษะการคิด เช่น กิจกรรม
การฝึกทักษะการคิด แบบฝึกหัดทักษะการคิด กระบวนการจัดการเรียนรู้ ใช้วธิ สี อนอย่างหลากหลายทีเ่ น้น
ให้นกั เรียนรูจ้ กั การคิด  การทีค่ รูฝกึ ให้นกั เรียนเป็นผูต้ นื่ ตัวในการเรียนรูท้ ใี่ ช้ทกั ษะการคิดอยูเ่ สมอโดยเชือ่ มโยง
ประสบการณ์เดิมของตนกับข้อมูลความรู้ที่แสวงหามาใหม่มาเป็นพื้นฐานหรือประเด็นในการคิด
อยู่ตลอดเวลาสม�่ำเสมอ จนเป็นวิถีชีวิตของการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว ย่อมส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถด�ำเนินชีวติ ไปตามเส้นทางทีถ่ กู ต้อง ครูจงึ ได้ชอื่ ว่าเป็นผูส้ ร้างนักคิดรุน่ เยาว์ซงึ่ จะส่งผล
ให้พลเมืองของชาติเป็นผู้มีทักษะการคิด คิดเป็น คิดถูก ท�ำถูก อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ทุกด้านในอนาคต (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2555: 25 - 28; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557: 9 - 17; พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข, 2557: 1 - 11)
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ครูผู้สอนภาษาไทยจึงสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชื่อ THINK TALK TURN plus TEACH for THAI
LANGUAGE : 5T Model โดยบูรณาการกิจกรรมร้องเล่นเต้นเรียน เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนานักเรียน
ในเรื่อง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
THINK

ขั้นนำกิจกรรมการเรียนรู

TEACH
ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
TALK

TURN
THAI LANGUAGE

ขั้นสรุปและประเมิลผล
กิจกรรมการเรียนรู

5 T Model

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม 5T Model
(ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ, 2559: 108)
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อนึง่ นวัตกรรม THINK TALK TURN plus TEACH for THAI LANGUAGE: 5T Model หมายถึง
เทคนิคการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถสอดแทรกเข้าในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นขัน้ ตอนใด
ขัน้ ตอนหนึง่ หรือทัง้ 3 ขัน้ ตอนได้ คือ ขัน้ น�ำกิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และขัน้ สรุป
และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ โดย 5T Model ทีค่ รูผสู้ อนภาษาไทยสร้างขึน้ มานัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
T – THINK
T – TALK
T – TURN A KNOWLEDGE
T – TEACH
T – THAI LANGUAGE SKILLS

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

การคิด
การพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
การย้อนกลับแห่งมวลความรู้  (วัดและประเมิน)
การสอนของครู หรือนักเรียนสอนเพื่อน
ทักษะวิชาภาษาไทย (การฟัง พูด อ่านและเขียน)

ความแปลกใหม่ของนวัตกรรม
1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน
นวัตกรรมทีน่ ำ� เสนอนีข้ า้ พเจ้าได้สงั เคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางการศึกษาเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่ผู้เรียน ดังรูปแบบต่อไปนี้

เลน

THINK
TEACH

บูรณาการกิจกรรม

เตน

TALK

TURN
THAI LANGUAGE
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รอง
เรียน

2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม

Think
Teach

THINK

Teach

TEACH

รอง เลน
เตน เรียน
Turn

TALK

TURN

Talk

THAI LANGUAGE

Teach

แนวคิดเดิม Triple T plus T Model

แนวคิดใหม 5T Model

3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและน�ำมาพัฒนาใหม่
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนประเภทเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้บูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
THINK
TEACH

TALK

TURN

กระบวนการกลุม
และ
รับฟงความคิดเห็น

เลน
รอง

เตน

THAI LANGUAGE

เรียน
นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาภาษาไทย

ทักษะการคิดวิเคราะห

การเรียนแบบรวมมือ

เกมการศึกษา

ทักษะชีวิต

คำถาม RCA
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4. ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่
ชุดนวัตกรรมประเภท เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยนี้ ได้สังเคราะห์ทฤษฎี
ทางการศึกษา และหลอมรวมประยุกต์เข้าใช้รว่ มกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดเจตคติทดี่ ี
ต่อรายวิชาภาษาไทยและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยมี จุดเด่น ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัย
2) ใช้เทคนิควิธ/ี กลวิธแี บบ 5T Model (Think Talk Turn Teach Thai)
3) การเรียนแบบสร้างสรรค์
4) ทักษะการคิดวิเคราะห์
5) ทักษะชีวิต
6) การเรียนแบบร่วมมือ/มีส่วนร่วม
7) เกมการศึกษา
8) ค�ำถาม RCA
9) กิจกรรม ร้อง เล่น เต้น เรียน
10) กระบวนการกลุ่มและรับฟังความคิดเห็น
5. ใช้ง่าย สะดวก
เนือ่ งจากนวัตกรรมนีเ้ ป็นชุดนวัตกรรมประเภท เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยจึงมีความสะดวกในสามารถปรับประยุกต์
เข้าใช้ได้เข้ากับทุกช่วงวัย และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะในการจัดท�ำ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนในแต่ละรายวิชานัน้ สามารถ
ใช้นวัตกรรม 5T Model (Think Talk Turn Teach Thai) ร่วมเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ในกระบวนการ/ขัน้ ตอน/การด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
สามารถน�ำเทคนิคการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถสอดแทรกเข้าในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทั้ง 3 ขั้นตอนได้ ดังนี้
1) ขั้นน�ำกิจกรรมการเรียนรู้
2) ขั้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
3) ขั้นสรุปและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
6. ลงทุนน้อย
ชุดนวัตกรรมประเภท เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยนี้ เป็นนวัตกรรมทีไ่ ม่ตอ้ งลงทุน
สิ่งใดเลย นอกจากการคิดของผู้ใช้นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในห้องเรียน เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว ตะกร้า ร่ม
เก้าอี้ โต๊ะ ไม้กวาด เป็นต้น โดยสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องเรียนนั้นเป็นเสมือนสื่อการเรียนรู้แบบธรรมดาพื้นฐาน
แต่ทจี่ ริงแล้วนัน้ ผูส้ อนสามารถประยุกต์เพือ่ เร้าความสนใจให้กบั ผูเ้ รียนได้เป็นอย่างดี ทัง้ นีผ้ สู้ อนสามารถใช้สภาพแวดล้อม
ในบริเวณโรงเรียนหรือห้องเรียนเป็นฐานได้ เช่น ห้องสมุด ลานกีฬา หอประชุม สวนในวรรณคดี เป็นต้น
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รอบรู้การศึกษา
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

การศึกษาตามอัธยาศัย
=
การศึกษาในวิถีชีวิต
ประเทศไทยบัญญัตค
ิ ำ� ว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ
่ อธิบายความหมาย
ของค�ำว่า Informal Education โดยบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึง
่ ท�ำให้ผท
ู้ รี่ แู้ ละเข้าใจความหมายของทัง
้ ค�ำว่า "อัธยาศัย"
และ "Informa Educaton" รู้สึกอิหลักอิเหลื่อ เพราะรู้ว่าแท้จริงต่างมี
ความหมายเฉพาะของค�ำนัน
้ ๆ อยูแ่ ล้ว การเอาบทบัญญัตใิ ห้เป็นเรือ
่ งเดียวกัน
เลยกลายเป็นเอาฝรั่งมาแต่งเป็นไทย

ค�ำว่า "อัธยาศัย" เป็นศัพท์ในภาษาสันสกฤต หมายถึง นิสัยใจคอ ในพจนานุกรม
สันสกฤต ไทย อังกฤษ อภิธาน ได้อธิบายว่า หมายถึง พื้นฐานของจิตใจหรือก�ำพืดของบุคคล
ซึ่งเป็นค�ำกลาง ๆ นอกจากนั้นในพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ยังได้ให้
ความหมายเพิม่ ว่า หมายถึง ความพอใจ ความประสงค์ ด้วยและยังมีคำ� ในภาษาบาลีทเี่ ป็นค�ำเดียวกัน
คือ ค�ำว่า "อัชฌาศัย" แต่ในภาษาไทยให้ความหมายว่า นิสัยใจคอที่ดี ดังนั้นเมื่อเอามารวมกับ
ค�ำว่าการศึกษา เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ก็จะอธิบายได้เพียงแต่เป็นการศึกษาที่ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความประสงค์เท่านัน้ เอง ซึง่ ผิดรูปกับความหมายของ "อัธยาศัย" ในศัพท์เดิม
แต่นา่ คิดว่าหากจะยึดความหมายเดิมการศึกษาก็ควรจะจัดให้สอดคล้องกับอัธยาศัยของผูเ้ รียน
แต่ละคน ซึ่งสนใจกว่า และเหมาะแก่ยุคสมัยเสียด้วยซ�้ำ
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ประการส� ำ คั ญ ก็ คื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
ในความหมายทีว่ า่ เป็นการศึกษาทีจ่ ดั ให้ผเู้ รียนได้เรียนตาม
ความประสงค์ หรือความสนใจนั้น เป็นความหมายเพียง
ส่วนเดียวของค�ำว่า Informal Education
ก่อนทีจ่ ะพูดถึง Informal Education ควรทีจ่ ะเข้าใจ
เป็นเบื้องต้นก่อนว่า ค�ำนี้มีที่มาอย่างไร ซึ่งต้องยกย่องว่า
Philip H.Coombs และคณะนักวิจัย ซึ่งได้ท�ำรายงานเสนอ
ต่อองค์การ Unesco เกีย่ วกับการเรียนรูข้ องคนในยุคปัจจุบนั
โดย Philip Coombs ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะคือ
Formal Education ซึ่งหมายถึง การศึกษาที่จัด
ในโรงเรียนทัว่ ไป มีระบบ มีแบบแผนทีช่ ดั เจน เป็นการศึกษา
กระแสหลักของทุกประเทศทั่วโลก
Non - Formal Education หมายถึง การศึกษา
ทีจ่ ดั ขึน้ โดยมีลกั ษณะทีย่ ดื หยุน่ ไปตามสภาพและความจ�ำเป็น
ของผู้เรียน มีลักษณะเป็นการเรียนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
และเป็นระยะสั้น อาจจัดเป็นเอกเทศหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาก็ได้
Informal Learning เป็นค�ำที่ Coombs ใช้ในระยะ
แรก ๆ โดยอธิบายว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ ไี่ ม่เป็นทางการ
มีความหลากหลาย และไม่เป็นระบบทีช่ ดั เจน ผูเ้ รียนจะรูต้ วั
หรือไม่กไ็ ด้ จะมีผสู้ อนหรืออาจไม่มอี ย่างชัดเจนก็ได้ สามารถ
เรียนรู้ได้จาก สื่อ วัตถุ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ได้
แต่ไม่เป็นระบบชัดเจนตายตัวต่อ ๆ มาได้มีการปรับเปลี่ยน
ค�ำว่า Informal Learning เป็น Informal Education อาจจะ
เพื่อให้เข้าพวกกับ Formal Education และ Non Formal
Education แต่มีนัยว่าหากเป็น Education ก็ย่อมหมายถึง
เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการได้
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แต่อย่างไรก็ดใี นแวดวงวิชาการต่างประเทศก็ยงั ใช้
ค�ำว่าInformal Education ปะปนกับค�ำว่า Non Formal
Education ซึง่ มักท�ำให้สบั สนกันจึงต้องสังเกตว่า มีการกล่าวถึง
กิจกรรมที่เป็น Non Formal Education ไว้ในขณะที่กล่าว
คือ Informal Education ด้วยหรือไม่ หรือ ผู้พูดจะหมายถึง
เรื่องเดียวกัน สาเหตุส�ำคัญก็คือ ความไม่ชัดเจนในตัวเอง
ของ Informal Education ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของการศึกษา
ประเภทนี้
เพื่อที่จะเข้าใจการศึกษาตามอัธยาศัย เราควรจะ
ท�ำความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
หรือทีร่ บั รูก้ นั เรือ่ ง Lifelong Education การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เป็นเบื้องต้นก่อนแท้จริงแล้วมนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดา เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับแม่ เรียนรู้เมื่อลืมตาดูโลก และ
ค่อย ๆ พัฒนาการเรียนรูเ้ พือ่ เอาชีวติ รอดตัง้ แต่หายใจ กินนม
ร้องไห้ หัดพูด หัดสื่อสาร ด้วยการท�ำตาม เลียนแบบ หรือ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งจากการท�ำด้วยตัวเอง พัฒนาสู่
การท�ำตาม สังเกต ลองผิด ลองถูก เป็นกระบวนที่เรียกว่า
เป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม เป็น Socialization
ท�ำให้เด็กแรกเกิดเป็นเพศชาย เพศหญิง ทางสังคมเป็นคน
ในสังคมแบบต่าง ๆ คนไทย คนลาว คนจีน.... เราถูกกระบวนการ
ทางสังคมหล่อหลอมคูข่ นานไปกับการเรียนรูใ้ นตัวของเราเอง
เราเรียนรู้ที่จะท�ำงานโดยการช่วยพ่อแม่ ท�ำโน่น ท�ำนี่
เช่น เราหุงข้าวเป็น แต่จะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้ได้ เพียงแต่รู้ว่า
ช่วยแม่อยูใ่ นครัวหยิบจับโน่นนิดนีห่ น่อย จนสุดท้ายก็หงุ ข้าวเป็น
ท�ำอาหารเป็น หรือไปช่วยพ่อท�ำนาเริม่ จากตามพ่อไปในท้องนา
พ่อแม่จะสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็หาได้ชัดเจนไม่เพียง
แต่ให้ลูกไปช่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ในที่สุดก็ท�ำเป็น
พอเริม่ โตเข้าโรงเรียนได้เราก็ไปเรียนทีโ่ รงเรียนตามที่
คุณครูท่านสอนวิชาต่างๆ แต่เราก็มีกิจกรรมในโรงเรียน
อีกมากมาย ตั้งแต่เล่นกับเพื่อน ช่วยกันท�ำความสะอาด
ห้องเรียน สารพัดกิจกรรมทั้งที่เราสนใจจะไปท�ำหรือไม่ได้
ตั้งใจจะเรียนรู้เสียด้วยซ�้ำ

วัฒนธรรมไทยเรามีกิจกรมที่เรียกว่า "ครูพักลักจ�ำ"
เป็นครูทปี่ ระเพณีไทยเราต้องไหว้รวมกับครูอนื่ ๆ ด้วย แต่วธิ ี
ครูพักลักจ�ำคือการไปลักจ�ำ ไปดู ไปสังเกตแล้วมาลองท�ำ
ลองดัดแปลง เจ้าของวิชาท่านก็ไม่ได้สอน แต่ทา่ นท�ำภารกิจ
ของท่านไปแล้วมีคนแอบไปจ�ำมา เช่น พ่อเพลงแม่เพลง
ท่านร้องเพลงแล้วเราไปจ�ำมา หรือเราไปเป็นผู้ช่วยช่าง
ช่วยช่างหยิบจับเครือ่ งไม้เครือ่ งมือ พอคล่องแคล่วก็ชว่ ยช่าง
ท�ำงานได้ไม่ว่าจะเป็นช่างเครื่องยนต์ ช่างไม้ ช่างปูน
ช่างแกะสลัก ฯลฯ ในที่สุดก็เอาความรู้ที่ไปจ�ำมาเอามา
เป็นอาชีพของตนเองได้ แบบนี้ก็เป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
ไม่เป็นทางการแต่มีความหมายมีคุณค่า
ในองค์กรสมัยใหม่ การฝึกอบรมบุคลากรอาจยังคง
มีความส�ำคัญ แต่กม็ กี ระบวนการเรียนรูแ้ บบโค้ชให้คำ� แนะน�ำ
หรือสอนงานโดยการสังเกตให้ลองท�ำ รวมทั้งการพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นการถกเถียง โต้วาที รวมตลอดไปจนถึง
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ การเข้าไปเรียนรู้ผ่าน
แอปพลิเคชันต่าง ๆ การค้นคว้าทาง Internet เป็นวิธกี ารเรียนรู้
ทีไ่ ม่เป็นทางการและมีวธิ กี ารทีห่ ลากหลายมาก ซึง่ ท�ำให้เกิด
การเรียนรูไ้ ด้ แทบจะไม่ตา่ งไปจากการอ่านหนังสือสารพัดชนิด

การเรียนรูท้ มี่ รี ปู แบบและวิธกี ารทีห่ ลากหลายและ
ไม่เป็นทางการนีค้ ขู่ นานไปกับการใช้ชวี ติ ปกติของคนทุกกลุม่
ทุกเพศ ทกวัย ทุกสถานะ ทุกอาชีพ เราเรียนรู้ผ่านการศึกษา
ในระบบเพียงช่วงหนึง่ ของชีวติ เฉลีย่ แล้วไม่เกิน 20 ปี ส�ำหรับ
การเรียนรูต้ งั้ แต่โรงเรียนอนุบาลเรือ่ ยมาจนถึงจบมหาวิทยาลัย
ในระหว่างนัน้ หรือในช่วงวัยท�ำงาน เราก็เรียนรูจ้ ากการศึกษา
นอกระบบแบบ Non - Formal Education เป็นระยะ ๆ
ตามความสนใจ แต่การเรียนรูแ้ บบ Informal Learning มีอยู่
ตลอดช่วงชีวติ จนกระทัง่ ลมหายใจสุดท้ายดังคนไทยสมัยก่อน
จะบอกทางพระอรหันต์แก่ผู้ที่ก�ำลังจะสิ้นชีวิตดังนั้นจึงเห็น
ได้วา่ กระบวนการเรียนรูแ้ บบไม่เป็นทางการ เป็นรูปแบบหรือ
วิธีการที่มีความหลากหลายที่ตัวผู้เรียนเองจะสนใจหรือไม่
ก็ได้ จะตั้งใจหรือไม่ก็ได้ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่จ�ำกัดความไว้เฉพาะการศึกษาที่จัดให้บุคคลเรียนรู้ตาม
ความสนใจจึงเป็นเพียงบางส่วนและก่อให้เกิดความสับสน
ปะปนกับการเรียนรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ (Non - Formal
Education) ด้วย เพราะการศึกษานอกระบบก็เป็นการจัด
การศึกษาเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียนด้วยเช่นกัน
การที่บุคคลมีการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และไม่เป็นทางการ ไม่มีขอบเขตเรื่อง ระบบ รูปแบบ วิธีการ
ของความคิดเรือ่ งการศึกษา ดังนัน้ เราจึงไม่ควรมอง Informal
Learning ด้วยกรอบความคิดเรือ่ งการศึกษาทีจ่ ะต้องมีหลักสูตร
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
เพราะจะไม่พบในสิ่งที่ระบบคิดเรื่องการศึกษาได้ก�ำหนดไว้
และไม่ควรลืมด้วยว่า Informal Learning นัน้ ให้ความส�ำคัญ
ที่ตัว Learning คือการเรียนรู้มากกว่าการศึกษา ซึ่งเป็น
การจัดการเพือ่ ขัดเกลาหล่อหลอมในความหมายของ Educate
ซึ่งมีรูปแบบและกระบวนการ
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เมื่อจะมอง Informal Learning ให้เป็น Informal
Education จึงมองได้แต่เพียงว่าเป็นกระบวนการจัดการ
เพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ
การจัดการให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างไม่เป็น
ทางการท�ำได้เพียงแต่เป็นการจัดสถานการณ์ โอกาส เงือ่ นไข
และสภาพแวดล้อมให้บคุ คลได้เรียนรูใ้ นรูปแบบและวิธกี าร
ทีห่ ลากหลาย และไม่เป็นทางการ เช่น การอ่านหนังสือ การดู
โทรทัศน์ การชมการแสดงต่าง ๆ การฟังวิทยุ การใช้สอื่ Online
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น Facebook Twister Line หรือ Application
ต่าง ๆ แม้กระทั่ง Games การไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
ตามโปรแกรมทีก่ ำ� หนด หรือไม่กำ� หนดก็ได้ การไปพิพธิ ภัณฑ์
การพูดคุยสนทนา การสังเกต หรือเพียงไปดูเฉย ๆ อาจจะตัง้ ใจ
หรือไม่ตั้งใจ โดยสรุปคือการที่ตัวเราเข้าไปสัมผัสกับสถานที่
เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วเกิดการรับรู้ เรียนรู้ขึ้นมาจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ตงั้ ใจ เพราะอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการท�ำงาน
การใช้ชวี ติ หากก่อให้เกิดการเรียนรูก้ เ็ รียกได้วา่ เป็นการเรียนรู้
ตามวิถชี วี ติ อย่างไม่เป็นทางการทีเ่ รียกว่า Informal Learning
หากมีการจัดการให้คนได้เรียนรูใ้ นลักษณะนี้ เช่น จัดห้องสมุด
ให้ผู้สนใจเข้ามาอ่านหนังสือ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวให้ได้
เรียนรู้ไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วย เช่น สวนสัตว์ ทัวร์ไหว้พระ
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จั ด แสดงนิ ท รรศการ จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
จัดการเล่นกีฬา แสดงปาฐกถาเป็นทางการ หรือแม้แต่
เดี่ ย วไมโครโฟนก็ ใ ช่ รวมตลอดไปจนถึ ง การจั ด ให้ ใ ช้
Application ต่าง ๆ ในโลก Online เกมส์ ฯลฯ ซึง่ เป็นกิจกรรม
ทีท่ ำ� ให้คนได้เรียนรูก้ อ็ าจสังเคราะห์เรียกว่า Informal Education
ซึ่งไม่ควรแปลว่า การศึกษาตามอัธยาศัย เพราะกินความ
ไม่ครบถ้วนและก่อให้เกิดความสับสนปะปนกับการเลือกเรียน
การศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ตามความสนใจ
ด้วยเหตุที่การศึกษาประเภทนี้มีความหลากหลาย
ไม่ตายตัว ดังนัน้ จึงไม่สามารถมองด้วยสายตาของนักการศึกษา
ในระบบได้แน่นอน เพราะนักการศึกษาทัว่ ๆ ไป ก็จะมองหา
ว่าอะไรคือหลักสูตรหรือเนือ้ หาสาระทีจ่ ะใช้สอน จุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตรเป็นอย่างไรวิธสี อนเป็นย่างไร ใครจะเป็นคนสอน
การวัดผลประเมินผลเป็นอย่างไร มีตลกร้ายที่สุดก็คือ
ถามหาผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาแบบ Informal Education
การมองแบบระบบการศึกษาซึง่ ตกอยูใ่ นวาทกรม Pedagogy
จึงท�ำให้เกิดความคับข้องใจและมองว่า Informal Education
เป็นการศึกษาที่เข้าใจยากและอธิบายแบบวิชาการศึกษา
ทั่วไปไม่ได้

ประการส�ำคัญก็คอื ความไม่มรี ะบบชัดเจนตายตัว
ความหลากหลายของรูปแบบและวิธีการ และความไม่เป็น
ทางการของการศึกษาประเภทนี้ เป็นอัตลักษณ์ส�ำคัญและ
ไม่ควรท�ำให้มีระบบชัดเจนเพราะจะกลายเป็นการศึกษา
รูปแบบอื่นไป
ถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์เราเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกิดจนตาย
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและการเรียนรู้แบบ Informal
Learning เป็นวิถีชีวิตของเราทุกคน เราจะเห็นคุณค่าของ
การเรียนรู้แบบนี้ และจุดเด่นของการเรียนรู้แบบ Informal
Learning นี้เองที่ติดฝังแน่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเรา
เราเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้ดีและไม่ลืมเลย เพราะ
เราเรียนพูดเรียนฟังด้วยวิธีธรรมชาติ
เราท�ำงานได้ดีทั้งงานบ้าน งานอาชีพต่าง ๆ เพราะ
เราเรียนด้วยวิธีธรรมชาติ
เราใช้ชีวิตได้ดี เป็นคนดีของชุมชน เพราะเราเรียน
ด้วยวิธีธรรมชาติ
วิธีการแบบธรรมชาติคือ การเรียนแบบไม่เป็น
ทางการและแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่า เราก�ำลังเรียนรู้เพราะ
เราใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่การเลียนแบบ
การลองผิดลองถูก เป็นวิธหี ลัก การเรียนในระบบจาก Formal
Education เป็นเพียงแต่การท�ำให้ความรูข้ องเราเป็นระบบขึน้
ลึกซึง้ ขึน้ และเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ แล้วเราเรียนรูจ้ าก Non - Formal
Education เป็นตัวเสริมเพิม่ เติมความรูค้ วามสามารถของเรา
ไม่มใี ครเรียนไวยากรณ์หรือหลักภาษามาแต่กำ� เนิด
เราเรียนก็ต่อเมื่อเราเริ่มพูดเริ่มฟังได้แล้ว
ไม่มใี ครเรียนหลักคณิตศาสตร์ สมการทางคณิตศาสตร์
ได้มาแต่กำ� เนิด เราเรียนเมือ่ หัดบวก ลบได้บา้ งแล้ว

ไม่มใี ครเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์
มาแต่ก�ำเนิดแต่เรามาเรียนเมื่อเรารู้จักดิน น�้ำ ลม ไฟ รู้จัก
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวแล้วทั้งนั้น
การเรียนรูแ้ บบ Informal Learning จึงเป็นแกนกลาง
ของการเรียนรู้ทั้งมวลในชีวิตของมนุษย์
โจทย์ส�ำคัญของนักการศึกษาก็คือ ท�ำอย่างไร
จึงจะจัดการให้มนุษย์ได้เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ ควรจะได้รบั
การฝึกฝน และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เพื่อที่เขา
จะได้ไปเรียนรู้จาก Informal Education ได้อย่างมีความสุข
1. เราต้องไม่ท�ำลายความกระหายใคร่รู้ของเด็ก
ของเราแล้วต้องช่วยให้เขามีความสุขกับการได้เรียนรูต้ อ่ เนือ่ ง
ไปไม่สิ้นสุด
2. เราต้องช่วยพัฒนาทักษะพืน้ ฐานให้เขาสามารถ
ไปแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นได้อีก เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะ
การค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการตั้งค�ำถาม
ทักษะการจดบันทึกทักษะการเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ๆ
3. เราต้องให้กำ� ลังใจ ยกย่องชืน่ ชมกับผลการเรียนรู้
ทีเ่ ขาเรียนรูด้ ว้ ยวิธขี องเขาเอง ซึง่ อาจจะไม่ได้เกิดจากการสอน
ของเร้าเลย
4. เราต้ อ งช่ ว ยกั น สร้ า งสรรค์ บ รรยากาศของ
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เริม่ ต้นตัง้ แต่ในครอบครัว ชุมชน สังคม
ของเรา เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ที่หลากหลาย สังคมแห่งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคน
ในสังคมไม่ลงมือสร้างขึ้นด้วยมือของพวกเราเอง
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เพื่อที่จะท�ำให้ Informal Education มีความหมาย
ที่สมบูรณ์ในตัวเอง และไม่ก่อให้เกิดความสับสน เราควรใช้
ค�ำว่า "การศึกษาในวิถีชีวิต" เป็นความหมายของ Informal
Education เพราะเป็นการจัดการให้คนได้เรียนรู้ในวิถีชีวิต
ของเขาเอง ไม่ใช่ตามอัธยาศัย และเป้าหมายของการศึกษา
ในวิถีชีวิตก็คือการท�ำให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสมบูรณ์
ในตัวของเขาเอง
รัฐควรจะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคน ทุกภาคส่วน
ในสังคมจัดการศึกษาในวิถชี วี ติ ขึน้ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
โดยไม่ตอ้ งควบคุมก�ำกับในสิง่ ทีเ่ กินกว่ามาตรฐานของสังคม
วัดหรือสถาบันทางศาสนาสามารถจัดกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคล
พิพธิ ภัณฑ์สามารถจัดกิจกรรมหรือแสดงนิทรรศการ
ได้อย่างหลากหลายตามจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์
สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานธรรมชาติ ฯลฯ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลได้อย่าง
หลากหลาย

ห้องสมุด ทีอ่ า่ นหนังสือ บริษทั ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า
สามารถจัดมุมหนังสือ มุมเรียนรู้
ชุมชนแต่ละชุมชนจัดกิจกรรมในชุมชนของตน
ให้ผคู้ นได้มาเรียนรู้ มาท่องเทีย่ ว สวนผลไม้ไม่เพียงแต่ขายผลไม้
อาจให้ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ในสวนผลไม้ได้ด้วย
อุทยานประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมให้ผู้คนได้เรียนรู้
เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ทอี่ าจจะสนุกกว่ามานัง่ เรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ในห้องเรียนก็ได้
เมื่ออยากจะท่องโลก Online ผ่านเทคโนโลยี
ที่หลากหลายทั้งทางวิชาการ กึ่งวิชาการ หรือแม้แต่เกม
ต่าง ๆ ก็เป็นช่องทางการเรียนรู้อีกมหาศาล
ฯลฯ
การศึ ก ษาในวิ ถี ชี วิ ต นี้ ใ ครจะจั ด ก็ ไ ด้ ไ ม่ จ� ำกั ด
รัฐเพียงแต่ส่งเสริมสนับสนุนว่าทุกคนมีสิทธิ และมีหน้าที่
ให้ความรู้แก่คนในสังคม

“

เป้าหมายของการศึกษาในวิถีชีวิต
ก็คือการท�ำให้ชีวิตของแต่ละคน

มีความสมบูรณ์ในตัวของเขาเอง

“
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