บทบรรณาธิการ
สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านครับ เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 2560
ท่านที่ตั้งเป้าหมายท�าสิ่งใดในปี 2561 ที่จะถึงนี้ ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่าน
ท�าส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับ วารสารวิทยาจารย์ก็เช่นกัน
เรามีเป้าหมายที่จะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาสาระในแวดวงวิชาชีพ
ทางการศึกษา อันจะเป็นองค์ความรู้ทางวิชาชีพให้สมาชิกน�าไปปรับใช้
ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อศิษย์ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศต่อไป
วันที่ 5 ธันวาคม ที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ นั้น
นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันส�าคัญของชาติ
โดยทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีได้มมี ติรบั ทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการ
ในประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การก�าหนดวันส�าคัญของชาติไทย
ตามทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กา� หนด วันที่ 5 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันส�าคัญของชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ และให้เป็นวันหยุดราชการ
สกูป๊ พิเศษฉบับนี้ เสนอ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตอนที่ 3”
ซึง่ เป็นตอนสุดท้าย โดยน�าเสนอประวัตแิ ละรูปแบบการสอนของครูทไี่ ด้รบั
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจ�าปี 2560 อีก 5 ประเทศ คือ เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม เพื่อให้เพื่อนครูและ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้ศึกษาเป็นแบบอย่าง และเป็น
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
บรรณาธิการ

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมเกี่ยวกับวารสารวิทยาจารย์ หรือหากเป็นประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน
ของคุรุสภา ก็สามารถแลกเปลี่ยนซักถามเข้ามาได้ เพราะเป็นหน้าที่หลักของวิทยาจารย์ที่จะอยู่เ คี ย งข้ า งครู แ ละ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครับ และท้ายสุดนี้ ขอร่วมส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทุกท่านครับ
ขอเชิญร่วมส่ง

บทความ เรื่องสั้น บทกวี
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาจารย์ โดยสามารถส่งผลงาน ได้ดังนี้
1. e-mail : withayajarn@gmail.com
2. ไปรษณีย์ : กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
3. โทร. / โทรสาร : 0 2282 1308
ผลงานที่ส่งมานั้น ต้องมิได้ลอกเลียน ดัด แปลงงานของผู้อื่น
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ จะได้รับค่าตอบแทนตามที่กองบรรณาธิการกำาหนด
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รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
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สหภาพเมียนมา

นายทัน ทุม
ครูสอนดีเยี่ยม

ผู้ดึงผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ควบคู่กับการปลูกฝัง

ทักษะชีวิตและคุณธรรม

ครูอู วัย 58 ปี โรงเรียน Basic Education High School เมือง Ywarthargyi
แคว้น Sagaing จบการศึกษาอนุปริญญาด้านปศุสัตว์ ศึกษาต่อระดับปริญญา
ด้านพฤกษศาสตร์และชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยที่ Mandalay และ Sagaing
ครูอู ครูสอนภาษาอังกฤษและหลักสูตรร่วมระดับมัธยม ได้รับรางวัลการ
สอนดีเยี่ยมในการส่งเสริมเด็กระดับ 9 สอบผ่านภาษาอังกฤษทั้งระดับรัฐและภูมิภาค
ที่มีเป็นประจ�าทุกปี ด้วยวิธีการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
นอกจากการสอนแล้ว ครูอู ยังมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการจัดการสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมเพื่อสุขภาพอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพ
เช่น จัดกีฬาระหว่างโรงเรียน การป้องกันสารเสพติด แอลกอฮอล์ การติดเชือ้ HIV/AIDS
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียนเพื่อฝึกทักษะชีวิต การจริยธรรมและวินัย
ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์สอน จรรยาบรรณของครูและ
ทักษะการเป็นผู้น�าแก่ครูรุ่นใหม่
ครูอู มีความเชื่อและความรักให้แก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน นับเป็นบุคคล
ที่น่ายกย่องชมเชยจากพฤติกรรมส่วนตัวและความเป็นครูที่มีคุณธรรม
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดร. เฮซุส อินสิลาดา
ครูผู้สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม

บนวิถีทางวัฒนธรรม และนักประพันธ์
ผูป
้ ลุกความภูมใิ จในอัตลักษณ์ทอ
้ งถิน
่

ดร.เฮซุส วัย 39 ปี เกิดที่เมือง Calinog จังหวัด Iloilo จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Calinog
Agricultural and Industrial College และ ระดับปริญญาโท/เอกจาก West Visayas State University
หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ทา� หน้าทีเ่ ป็นครูที่ Alcarde Gustilo Memorial National High School
ระหว่างปี 2545 - 2548 ต่อมาได้มาเป็นครูใหญ่ที่โรงเรียน Wenceslao S. Grio National High School
ช่วงปี 2558 - 2559 หลังจากนั้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษาที่โรงเรียน Alcarde
Gustilo Memorial National High School จนถึงปัจจุบัน
ดร.เฮซุ ส เริ่ ม สอนหนั ง สื อ เมื่ อ ปี 2548 ใช้ ก ารศึ ก ษาแบบองค์ ร วมและอิ ง วิ ถี ท างวั ฒ นธรรม
(Cultural-Based Education) มุ่งเน้นที่นักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนโปรแกรมบูรณาการที่เรียนได้ดี
เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้รากเหง้าและตัวตนของตัวเองผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนและการค้นคว้าในชุมชน
ด้วยตนเอง บางครัง้ จะเชิญผูร้ ู้ ปราชญ์ทอ้ งถิน่ องค์กรท้องถิน่ และเอ็นจีโอด้านสิทธิและสวัสดิการให้กบั คนพืน้ เมือง
มาร่วมให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนภูมิใจในรากเหง้าและตัวตนของตัวเอง เรียนรู้ที่จะน�าอัตลักษณ์มาสร้าง
ความเป็นเจ้าของของชุมชนร่วมกัน
ดร.เฮซุส ยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนเรื่องสั้น นักประพันธ์บทกวี บทความที่ใช้ภาษาถิ่นคินารายา
ของฟิลปิ ปินส์และภาษาอังกฤษ เพราะเชือ่ ว่าการเขียนเป็นวิธที สี่ ามารถให้ความรูก้ บั ผูค้ นได้ในวงกว้าง ไม่จา� กัด
อายุ ไม่จ�ากัดสถานที่ และต้องการให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงความภูมิใจในความเป็นคนฟิลิปปินส์ท้องถิ่น

“

อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีเหมือนได้รางวัลจากการท�างานทุกวัน แม้บางครั้งอาจเผชิญ
กับความท้าทายแต่ไม่ใช่ปญ
ั หา ต้องมองโลกในแง่ดแี ละมีความหวังว่า ทุกสิง
่ จะด�าเนิน
ไปด้วยดีก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกช่วยกัน การที่เด็กคนหนึ่งจะมีความรู้
มีการศึกษาได้เป็นเรื่องที่ทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกัน

”
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ประเทศสิงคโปร์

มาดามสะรับจิต คอร์
บุตรีฮาร์ดิป ซิงห์
ครูผป
ู้ ลดปล่อยศักยภาพเด็กหลังห้อง
สู่การมีทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวก

มาดามสะรับจิต วัย 47 ปี ครูสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมแอนเดอสัน จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จาก National Institute on Education
และระดับปริญญาตรีสาขาเดียวกันจาก Nanyang Technological University มีประสบการณ์เป็นครู
16 ปี การสอนนักเรียนหลากหลายระดับชั้นท�าให้พบว่า เด็กที่ไม่ประสบผลส�าเร็จในการเรียนมักจะ
ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง การมองแง่บวกของครูจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนของเด็กได้ ส่งผลให้เด็ก
ทุกคนแสดงศักยภาพที่จะเรียนรู้และไปถึงจุดสูงสุดได้
รูปแบบการสอนเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กที่มีผลการเรียนต�่า มาดามสะรับจิต ให้เน้นที่
การป้อนค�าถามเชิงบวกเพื่อกระตุ้นผู้เรียน หาจุดแข็งและศักยภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์เชิงบวกจะส่งเสริม
ให้เกิดทัศนคติการเรียนรูเ้ ชิงบวกในกลุม่ เด็ก นอกจากนีใ้ นฐานะครูพเี่ ลีย้ งจึงได้ทา� งานกับครูพเ่ี ลีย้ งคนอืน่ ๆ
ในโรงเรียนเพื่อจัดโปรแกรมการให้ค�าปรึกษา ชี้แนะแก่ครูรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มงานสอน
ความเป็นครูผอู้ ทุ ศิ ตน เอาใจใส่การสอน สนใจความต้องการของเด็กทัง้ การเรียนและพฤติกรรม
จึงเป็นครูทเี่ ข้าถึงจิตใจเด็ก ผูป้ กครอง และเพือ่ นร่วมงาน จึงได้รบั รางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Teacher
Training Award ปี 2541- 2545 รางวัล The Efficiency Medal ปี 2554 รางวัล Long Service Award
ปี 2555 และรางวัล Excellent Service Award ปี 2557

“

นักเรียนรักครูเพราะครูสอนเด็กด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง ไม่เคยลังเลที่จะอธิบาย
เพิ่มเติมในทุกสิ่งที่นักเรียนสงสัย ไม่เข้าใจ หรือตั้งค�าถาม นักเรียนไม่เคยลืม
สิ่งที่ครูสอนเช่นกัน

”
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ประเทศติมอร์-เลสเต

ครูลีโอโปลดีนา
โจอานา กูเตเรส
นักบริหารจัดการทรัพยากรเป็นเลิศ
ทำาให้ความห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรค
ของการพัฒนาโรงเรียน

ครูลีโอโปลดีนา วัย 49 ปี เกิดที่เมืองบาเกีย (Bagnia) จังหวัดเบาเกา (Baucau) หลังจบการศึกษา
ระดับมัธยมได้ฝกึ อบรมครูและเป็นครูสอนระดับประถมศึกษาก่อนมาเป็นครูที่ Bagnia Catholic St.zzJoseph
School ตั้งแต่ปี 2538 - 2542 ขณะเดียวกันได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีด้านการสอนและภาษาโปรตุเกส
จากมหาวิทยาลัยที่กรุง Dili ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการ S.Jose Basic Education Central School ซึ่งมี
โรงเรียนสาขาอีก 7 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 822 คน ครูจ�านวน 55 คน
ครูลีโอโปลดีนา เป็นนักบริหารจัดการชั้นยอด เพราะต้องท�าหน้าที่บริหารจัดการและประสานการ
ท�างานกับโรงเรียนสาขาทัง้ 7 แห่ง จัดอบรมให้แก่ครู ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนและโรงเรียนสาขา จัดกิจกรรม
นอกหลักสูตร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นๆ โดยใช้กีฬา ดนตรี ภาพวาด การแสดงละคร
การเต้นร�าทางวัฒนธรรมของติมอร์-เลสเต และหาเงินสนับสนุนแก่ครูอาสาของโรงเรียน นอกเหนือจาก
การท�าหน้าทีผ่ อู้ า� นวยการโรงเรียน ยังเป็นครูสอนภาษาโปรตุเกสแก่นกั เรียนระดับ 8 และ 9 (15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
เป็นครูประจ�าชั้นทุกปีจนถึงปี 2555
นอกจากนี้ ยังเป็นนักเชื่อมประสานการสนับสนุนจากภายนอก ท�าให้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรค
ของโรงเรียน โดยเป็นผู้น�าจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนให้นักเรียนระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ซ่อมแซม
อาคารเรียนให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาสาขา พร้อมติดตัง้ ระบบไฟฟ้า แท้งก์นา�้ อุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์
และร่วมก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในเมืองบาเกีย สร้างสนามบาสเกตบอล วอลเล่ยบ์ อล ฟุตบอล จัดหาอุปกรณ์
ดนตรีให้แก่นักเรียน รวมทั้งจัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ให้คนในชุมชน
นางลีโอโปลดีนา มีทักษะภาษาระดับดีมากถึง 5 ภาษา คือ มากาไซ เตตุม อินโดนีเซีย โปรตุเกส
และอังกฤษ ได้เข้าร่วมประชุมทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ท�าหน้าที่เป็นผู้น�าเสนอผลงานโครงการ
“ด้วยเมล็ดเดียว” แก่ทปี่ ระชุมคณะรัฐมนตรีของติมอร์-เลสเต บทบาทสตรีดา้ นการศึกษาของครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน ที่ประเทศออสเตรเลีย การพัฒนาพื้นที่ในชนบทผ่านมิตรภาพระหว่างประเทศ ในการประชุม
นานาชาติที่กรุง Dili เป็นต้น

8 วิทยาจารย์

ประเทศเวียดนาม

ครูฟาน ถิ หนือ
ครูภาษาอังกฤษและนักเชือ
่ มความสัมพันธ์
ต่างประเทศ ผู้เปิดพรมแดนการเรียนรู้
ของลูกศิษย์ในต่างแดน

ครูฟาน วัย 54 ปี จบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษ เริม่ เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ Nguyen
Trai High School ในช่วงปี 2530 - 2536 ต่อมาปี 2537 ย้ายมาสอนที่ Le Quy Don Gifted High School
ที่ดานัง ปี 2548 ยังคงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และท�าหน้าที่หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์
ต่างประเทศของโรงเรียน
นับเป็นครูผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นตัวแทน
กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันตอบค�าถามภาษาอังกฤษ แข่งขัน ASEAN Quiz ในระดับภูมภิ าค และชนะเลิศเป็นแชมป์
ระดับภูมิภาค ปี 2557 และโรงเรียนได้คะแนนภาษาอังกฤษในระดับสูง

“

ดิฉันอยากเห็นเด็กมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี และสอนในหลายๆ สิ่งที่ถูกต้อง
เพราะครูก็คือแม่อีกคนของเด็ก เวลาที่พวกเขาอยู่โรงเรียน ดิฉันพร้อมที่จะรับฟัง
ปัญหาและเรือ
่ งราวต่างๆ พร้อมให้คา� แนะน�ากับลูกศิษย์ดว้ ยความรัก และจะยืนอยูเ่ คียงข้าง
พวกเขา เด็กนักเรียนคือผู้อยู่ในใจของดิฉันเสมอ

”

นอกจากนีค้ รูฟาน ยังได้สง่ ต่อลูกศิษย์ให้ไปถึงฝัง่ ด้วยการประสานขอทุนการศึกษาต่อในหลายประเทศ
และในฐานะทีด่ แู ลงานระหว่างประเทศของโรงเรียน จึงมีโอกาสท�างานร่วมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ ท�าให้เข้าใจจุดแข็งของแต่ละสถาบันว่ามีความเชีย่ วชาญด้านใดและเหมาะสมกับเด็กคนไหน
เพื่อให้เด็กมีทางเลือกและเตรียมความพร้อมของลูกศิษย์เพื่อศึกษาต่อในวัฒนธรรมต่างแดน
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ขำาเกิด

ย้อนรอยอดีตศึกษานิเทศก์ เมื่อคราแรกเริ่ม

อาจารย์สุเทพ โชคสกุล
ผู้ริเริ่มการสอนหนังสือด้วยเพลงเป็นคนแรกของเมืองไทย
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เคยเขียนบทกลอนไว้ว่า
“อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล
อาจจะชักเชิดชูฟูสกนธ์ ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ดี...”
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ผมได้อ่านประวัติของอดีตศึกษานิเทศก์ท่านหนึ่ง
จากหนังสือประวัตคิ รู พ.ศ. 2539 ซึง่ ท่านมีวถิ ชี วี ติ เช่นเดียวกับ
บทกลอนข้ า งต้ น ท่ า นเรี ย นจบการศึ ก ษาในระดั บ แค่
ชั้นประถมศึกษา แต่ท่านใฝ่ใจเรียนรู้ด้านเพลง ด้านดนตรี
ด้วยตนเองอย่างจริงจังและลุ่มลึก จนทางการเห็นแวว
ความสามารถจึงบรรจุให้เป็นครู ระหว่างเป็นครูก็ได้ศึกษา
ด้วยตนเองและสอบเพิม่ วุฒทิ างครูมาโดยล�าดับ จนสามารถ
สอบได้ประโยคครูมัธยม (พ.ม.) ท่านเป็นครูมา 15 ปี แล้ว
ได้รับคัดเลือกให้เป็นศึกษานิเทศก์และอยู่ในต�าแหน่งนี้
ถึง 25 ปี
อดีตศึกษานิเทศก์ทา่ นนี้ ท่านไม่มปี ริญญา แต่ทา่ น
ได้สร้างผลงานอันยิง่ ใหญ่ให้แก่วงการศึกษาจนได้รบั ยกย่องว่า
เป็นราชาเพลงประกอบบทเรียน เป็นผู้ริเริ่มการสอน
หนังสือด้วยเพลงเป็นคนแรกของเมืองไทย ใครทีเ่ คยได้รอ้ ง
และเคยได้ยนิ เพลง “ตรงต่อเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลา...”
“ความเกรงใจ เป็นสมบัตขิ องผูด้ .ี ..” รวมทัง้ เพลง “ความซือ่ สัตย์”
“อย่าเกียจคร้าน” ฯลฯ ล้วนเป็นผลงาน การประพันธ์
ส่วนหนึ่งของท่าน ...รวมถึงเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ”
ที่ท่านแต่งและขึ้นต้นว่า “แสงเรืองๆ ที่ส่องประเทืองไปทั่ว
เมืองไทย” คงไม่มใี ครไม่รจู้ กั เพลงนี้ ... ท่านผูน้ กี้ ค็ อื อาจารย์
สุเทพ โชคสกุล ที่ผมจะน�าประวัติและผลงานท่านมาเล่า
ให้ฟังต่อไปนี้ครับ
อาจารย์สุเทพ โชคสกุล เดิมชื่อสงัด เกิดเมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2470 ที่บ้านตั้งใหม่ ริมแม่น�้าท่าจีน
ต�าบลท่าพีเ่ ลีย้ ง อ�าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของ
นายเวชและนางเม้า โชคสกุล ตอนอายุ 5 - 6 ขวบ ได้เรียนหนังสือ
กับพระทีว่ ดั ไชนาวาส จนอ่านออกเขียนได้ ต่อมาได้เข้าเรียน

ในระบบทีโ่ รงเรียนวัดสารภี จบชัน้ ประถมศึกษาเมือ่ พ.ศ. 2478
อาจารย์สเุ ทพเรียนหนังสือเก่ง มีนสิ ยั ชอบร้องเพลงมาตัง้ แต่
ยังเด็กและร้องได้ดีด้วย จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้น�า
ในการร้องเพลงชาติเวลาเคารพธงชาติตอนเช้าทุกวัน และ
น�าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในวันสุดสัปดาห์ทุกครั้ง
ผลการเรียนสอบได้เป็นที่ 1 ตลอดมา ระหว่างเรียนชัน้ ประถมศึกษา
เมื่อวงแตรวงของพี่ชายมีงานก็จะมารับไปเป็นหางเครื่อง
ตีฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก ฉิ่ง กลองแทร็ก ได้รับค่าแรงมากบ้าง
น้อยบ้างก็นา� มาซือ้ สมุดดินสอ เสือ้ ผ้า โดยไม่ได้รบกวนทางบ้าน
เมือ่ ออกจากโรงเรียน พีช่ ายให้หดั เป่าแตร ต่อนิว้ ให้ 2 - 3 เพลง
ก็เป่าได้ จึงไปเป่าแตรหน้าโรงภาพยนตร์ได้ค่าแรงคืนละ
สิบสตางค์ ตั้งแต่สมัยภาพยนตร์เงียบจนถึงภาพยนตร์เสียง
จบชั้นประถมก็ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ
พ.ศ. 2488 ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา
อาจารย์สเุ ทพได้รบั คัดเลือกจากกองทัพญีป่ นุ่ ให้เป็นกลาสีเรือ
เดินทะเล ท�าการฝึกอยู่ที่ท่าเรือคลองเตย จังหวัดพระนคร
เมื่อเสร็จจากการฝึกในตอนเช้าก็ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
การเรี ย นภาษาญี่ ปุ ่ น ใช้ ส อนด้ ว ยเพลงมี เ ปี ย โนคลอ
ขณะร้องเพลง ท�าให้เรียนภาษาญีป่ นุ่ สนุกสนานเพลิดเพลิน
และได้รบั ความรูใ้ นเรือ่ งโน้ตดนตรีไปด้วย ในระยะนัน้ ได้เกิด
ขบวนการเสรีไทยขึน้ อาจารย์สเุ ทพจึงหนีจากเรือญีป่ นุ่ ไปอยู่
โรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่อ�าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
กลางคืนล่องเรือร้องเพลงไปกับครูโรงเรียนวัดงิว้ รายคนหนึง่
ตามล� า น�้ า จนถึ ง ตลาดนครชั ย ศรี ได้ รั บ ความนิ ย มจาก
ชาวบ้านนครชัยศรีเป็นอันมาก
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ปลาย พ.ศ. 2488 สงครามสงบ อาจารย์สุเทพกลับไปอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมา
ทางอ�าเภอประกาศรับผูท้ มี่ คี วามรูร้ ะดับประถมศึกษาและเป่าแตรเป็น ให้บรรจุเป็นครูโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อเป่าแตรวงของอ�าเภอ อาจารย์สุเทพจึงไปสมัครและได้รับบรรจุเป็นครู
ที่โรงเรียนวัดพิหารแดง เมื่อ พ.ศ. 2489 ได้รับเงินเดือนเดือนละ 8 บาท เวลานั้นเป็นระยะ
หลังสงคราม ข้าวของเครื่องใช้ขาดแคลนและราคาแพง ความเป็นอยู่ของอาจารย์สุเทพ
จึงค่อนข้างขัดสน กลางคืนต้องออกเร่เรือขายอ้อยควั่น ข้าวโพดคั่วตามล�าน�้าท่าจีนได้ก�าไร
คืนละ 2 - 2.50 บาท
อาจารย์สุเทพเป็นคนมีสติปัญญาดีและขยันขันแข็ง เมื่อมีครูบางคนในโรงเรียน
ปรามาสว่าอาจารย์สเุ ทพไม่มคี วามรู้ ทีไ่ ด้เป็นครูเพราะเป่าแตรเป็น จึงมุมานะศึกษาหาความรู้
และสมัครสอบวิชาชุดครูจนได้รับประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล (พ.) ใน พ.ศ. 2493
ได้ประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) ใน พ.ศ. 2498 และได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
ใน พ.ศ. 2500
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อาจารย์สเุ ทพมีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตามล�าดับ
คือ พ.ศ. 2489 - 2491 เป็นครูจัตวาโรงเรียนวัดพิหารแดง
พ.ศ. 2492 - 2496 เป็นครูจัตวาโรงเรียนวัดลาวทอง พ.ศ.
2497 - 2499 เป็นครูจตั วาโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2500
เป็นครูตรีโรงเรียนวัดสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2501 - 2503 เป็นครูตรี
โรงเรียนล�าปะซิว พ.ศ. 2504 - 2508 ท�าหน้าที่ศึกษานิเทศก์
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2509 - 2517 เป็นศึกษานิเทศก์โท
พ.ศ. 2518-2519 เป็นศึกษานิเทศก์ 1 พ.ศ. 2520 เป็น
ศึกษานิเทศก์ 2 พ.ศ. 2521-2527 เป็นศึกษานิเทศก์ ระดับ 5
พ.ศ. 2528 เป็นศึกษานิเทศก์ ระดับ 6 ท�าหน้าที่หัวหน้า
ฝ่ายนิเทศการศึกษา และ พ.ศ. 2529 ลาออกจากราชการ
แม้อาจารย์สเุ ทพจะมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน
เป็นเวลาอันเล็กน้อย ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
จนได้เป็นหัวหน้าฝ่ายนิเทศการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์สุเทพก็ได้สร้างผลงานที่ส�าคัญให้แก่วงการศึกษา
อย่างมาก คือ เป็นผู้ริเริ่มการสอนหนังสือด้วยเพลง
เป็นคนแรกของเมืองไทย การเรียนการสอนแต่เดิมนั้น
จะมีการร้องเพลงกันเพียงสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละชั่วโมง
ในวันสุดสัปดาห์ ถ้าร้องเพลงผิดเวลา เพื่อนครูก็จะแสดง
ความไม่พอใจ บางคนก็ต่อต้าน บางคนก็เห็นด้วย ท�าให้
อาจารย์สุเทพต้องใช้ความพยายายามสร้างความเข้าใจ
ให้แก่เพือ่ นครูมาโดยตลอด จนเป็นทีย่ อมรับกันในปัจจุบนั ว่า
เพลงประกอบการเรียนสามารถใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ในทุกขั้นตอน

เนื่องจากอาจารย์สุเทพมีความรู้ทางด้านดนตรี
ขับร้อง และประพันธ์บทเพลง จึงได้แต่งเพลงสั้นๆ ง่ายๆ
ประกอบบทเรียนสะสมไว้เรือ่ ยๆ เมือ่ มีโอกาสก็แนะน�าครูผสู้ อน
ครัง้ ละเพลงสองเพลงเรือ่ ยมา พอรวบรวมเนือ้ เพลงทีป่ ระพันธ์
ไว้ได้กว่าร้อยเพลง ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
จึงได้สง่ ให้วารสารวิทยาสารและวารสารมิตรครู ซึง่ ขณะนัน้
เป็ น วารสารการศึ ก ษาที่ แ พร่ ห ลายไปยั ง สถานศึ ก ษา
ทุกระดับ น�าไปลงตีพิมพ์ประกอบโน้ตสากลเพื่อเผยแพร่
ต่อมาได้แต่งเพลงในวิชาอื่นๆ อีกหลายวิชา และลงทุนท�า
แผ่นเสียงเพือ่ ให้กระจายความคิดไปทัว่ ประเทศ แม้จะประสบ
ปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่อาจารย์สุเทพก็สามารถฝ่าฟัน
จนประสบผลส�าเร็จ เป็นทีร่ จู้ กั ไปจนถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
เพลงที่นิยมกันมากไม่แต่เฉพาะวงการศึกษาเท่านั้น
ยังแพร่หลายไปทั่วทุกวงการ เช่น วงการลูกเสือชาวบ้าน
เป็นต้น เช่น เพลงตรงต่ อ เวลา เพลงความเกรงใจ
เพลงความซือ่ สัตย์ เพลงอย่าเกียจคร้าน ฯลฯ จากผลงาน
ด้านงานเพลงเหล่านี้ ท�าให้อาจารย์สเุ ทพได้รบั การยกย่องว่า
เป็นราชาเพลงประกอบบทเรียน และ ใน พ.ศ. 2517
กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือชมเชยอาจารย์สุเทพว่า
“เพลงภาษาไทยและศีลธรรมที่จัดท�าขึ้นนั้น เหมาะสมและ
มีประโยชน์ต่อการศึกษามาก”

วิทยาจารย์ 13

เพลงที่อาจารย์สุเทพแต่งเพื่อประกอบบทเรียนนั้น
เป็นเพลงสัน้ ๆ ใช้คา� ง่ายๆ ใส่ทา� นองสนุกสนานน่าฟัง เด็กๆ
ชอบและจดจ�าได้ง่าย ท�าให้เรียนรู้บทเรียนได้เร็ว เช่น
เพลง “อย่า อยู่ อย่าง อยาก” เด็กๆ ที่จ�า ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก
ไม่ได้ เมื่อร้อง เพลง “ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก” แล้วก็ไม่มีวันลืม
พยัญชนะทั้ง 44 ตัว เป็นต้น
อาจารย์สุเทพได้ประพันธ์เพลงเกี่ยวกับชีวิตครู
ไว้เป็นอันมาก เช่น เพลงครูโรงเรียนราษฎร์ ครูแถลงการณ์
แม่พิมพ์ใจพระ มาร์ชครู แม่พิมพ์ของชาติ ฯลฯ ซึ่งเป็น
เพลงที่ท�าให้ผู้ฟังรู้ถึงชีวิตอันล�าเค็ญของครูประชาบาล
ในสมัยนั้น โดยเฉพาะเพลง “แม่พิมพ์ของชาติ” ที่ขับร้อง
โดยวงจันทร์ ไพโรจน์ เป็นเพลงทีไ่ ด้รบั ความนิยมตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ท�าให้อาจารย์สเุ ทพได้รบั รางวัลเพลงเกียรติยศ
ในงานกึง่ ศตวรรษเพลงลูกทุง่ ไทย จากคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ใน พ.ศ. 2512 ซึง่ เป็นเพลงอมตะ
ตราบเท่าทุกวันนี้ และมีนักร้องน�าไปร้องกันหลายคน
ชื่อเสียงของอาจารย์สุเทพด้านการประพันธ์ค�าร้อง
และท�านองเพลงเป็นทีเ่ ลือ่ งลือไปในวงการศึกษา โดยเฉพาะ
บรรดาครูระดับประถมศึกษาได้ใช้เพลงประกอบการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาทุกกลุม่ ประสบการณ์ทวั่ ประเทศ
นอกจากจะมีความสามารถด้านการประพันธ์ค�าร้องและ
ท� า นองเพลงแล้ ว อาจารย์ สุ เ ทพยั ง ร้ อ งเพลงได้ ไ พเราะ
น�้าเสียงนุ่มนวลชวนฟังเป็นที่ยิ่ง ในการอบรมครูทุกครั้งที่
อาจารย์สุเทพได้เป็นวิทยากร บรรดาผู้เข้ารับการอบรม
จะขอให้อาจารย์สเุ ทพร้องเพลงทีเ่ ขาเป็นผูป้ ระพันธ์ให้ฟงั ด้วย
ความพออกพอใจยิ่ง
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นอกจากนี้อาจารย์สุเทพยังเขียนต�ารา “โน้ตสากล
เบื้องต้น” ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นัก เรี ย น
ทุกระดับ และอาจารย์สเุ ทพยังได้ปฏิบตั งิ านต่างๆ อีกมากมาย
งานทีส่ า� คัญทีอ่ าจารย์สเุ ทพเป็นผูร้ เิ ริม่ ท�าขึน้ เป็นครัง้ แรกของ
จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น น�าวิธสี อบวัดจิตพิสยั มาใช้ในการสอบ
ครั้งแรกกับเด็กนักเรียนชั้น ป.6 การน�าวิธีพัฒนาจิตใจ
ด้วยการ “จุดเทียนแห่งปัญญา” มาใช้เป็นครัง้ แรก ในการอบรมครู
ของจังหวัดสุพรรณบุรี การ ฟืน้ ฟูการสอนโน้ตสากลเบือ้ งต้น
ขึ้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียนประถมศึกษา การน�าวิธีการเดิน
หน้าขบวนวงดนตรี (Drum Major) และน�าวิธกี ารเดินพาเหรด
(Parade) มาใช้เป็นคนแรก เป็นต้น
อาจารย์สุเทพมีบุตร 5 คน คือ นางจริยา นายชนะ
นายชนินทร์ นายสมโชค และนางสาวสุนันท์ โชคสกุล
เมือ่ อาจารย์สเุ ทพลาออกจากราชการแล้วได้ชว่ ยงานการศึกษา
และงานสังคมอยู่มิได้ขาด โดยเฉพาะบรรดาครูโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จะมาขอค�าปรึกษาแนะน�า
ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการปฏิบตั งิ านอยูเ่ สมอ
อาจารย์สุเทพเป็นคนสูบบุหรี่จัด เมื่ออายุมากขึ้น
ร่างกายจึงทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2530
เกิดอาการแน่นหน้าอก จึงไปตรวจพบว่าเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง
ถึงแก่กรรม ในวันที่ 24 สิงหาคม 2530 สิริอายุได้ 59 ปี
5 เดือน 17 วัน
ชีวิตของอาจารย์สุเทพนับเป็นตัวอย่างของครูและ
ศึกษานิเทศก์คนหนึง่ ทีม่ พี นื้ ความรูน้ อ้ ย แต่ดว้ ยความมานะ
พยายาม สู้บากบั่นศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตนเอง และพัฒนา
พรสวรรค์ดา้ นเพลงและดนตรีทตี่ ดิ ตัวมาแต่กา� เนิด จนประสบ
ความส�าเร็จในชีวิตตลอดมา

โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

นวัตกรรม “บ้านแสนสุข การสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จ”

ของ โรงเรี ย นมั ธ ยมศรี ส� า เภาลู น

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดีโครงการเด่นฉบับนี้ เสนอ นวัตกรรม “บ้านแสนสุข การสร้าง
แรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จ” ของโรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน โดยโรงเรียนได้
มุง
่ สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนทีม
่ ค
ี วามรักความอบอุน
่ เปรียบโรงเรียนเป็นดัง
่ บ้านหลังที่ 2
ของนักเรียน และเติมเต็มความรักทีข
่ าดหายไปของนักเรียนทีข
่ าดความรักความอบอุน
่ จากบ้านหลังที่ 1
(บ้านของนักเรียนเอง) โดยโรงเรียนได้ใช้ทฤษฎีของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
โดยกระตุ้นให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน จนเกิดเป็นนวัตกรรม “บ้านแสนสุข การสร้าง
แรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จ” โดยเริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา 2557 มีการประเมิน
ผลการด�าเนินการและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งจนมาถึงปัจจุบน
ั การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ จะด�าเนิน
การไปพร้อมๆ กัน ทั้ง 3 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติโรงเรียน มิติที่ 2 มิติของบ้าน และมิติที่ 3 มิติของชุมชน
ทุกมิติให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน

วิทยาจารย์ 15

การด�าเนินกิจกรรม โรงเรียนจะจัดกิจกรรมในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ของทุกๆ ปีการศึกษา เป็นการปรับพื้นฐาน
การเรียนรูข้ องนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงตนเองในทุกๆ ด้าน จะด�าเนินการ
ไปพร้อมๆ กันทั้ง 3 มิติ ดังนี้

มิติที่ 1
โรงเรียน โรงเรียนจะจ�าลองบ้านหรือครอบครัว ให้มจ
ี า� นวนเท่ากับจ�านวนห้องเรียน คือ จ�านวน 10
ห้อง โดยให้ครูที่ปรึกษาเปรียบดั่งคุณพ่อและคุณแม่ และนักเรียนในแต่ละห้อง คือ ลูกๆ เป็นสมาชิก
ของครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีการก�าหนดบทบาทหน้าทีภ
่ ายในครอบครัว และให้แต่ละครอบครัว
ได้เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน ฐานต่างๆ ได้แก่

ฐานที่ 1

ฐานที่ 3

ฐานการเรียนรูร้ ะเบียบ เป็นการเรียนรู้ ระเบียบ

ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศรี ส� า เภาลู น ว่ า ด้ ว ย
การปกครองนักเรียน พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข
เพิม่ เติม 2552) แนวปฏิบตั ใิ นการเป็นนักเรียนทีด่ ี

ฐานนี้นักเรียนจะได้ฝึกการร้องเพลง
การร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน การฝึกท�ากิจกรรมหน้าเสาธง
การฝึกร้องเพลงเก่ง และ ดี (TO BE NUMBER ONE)
พร้อมทั้งเต้นประกอบเพลง
ฐานบันเทิงเริงใจ

เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ทราบเป้าหมาย
ชีวติ ของตน นักเรียนได้ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสามารถวางแผน
การเรียนของตนเองได้
ฐานอาชีพในฝัน

ฐานที่ 2

16 วิทยาจารย์

ฐานที่ 7

ฐานที่ 5

ฐานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

ฐานเสริมทักษะชีวต
ิ เป็นฐานทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ

โทษของสารเสพติดทุกชนิด การปฏิบตั ติ นให้หา่ งไกล
จากสิง่ เสพติด และการห่างไกลจากอบายมุข การให้
ความรูเ้ กีย่ วกับเพศวิถี เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ ว
กับการมีความรักในวัยเรียน การป้องกันตนเองจาก
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งจะมีวิทยากรที่มีความรู้
แต่ละด้านมาให้ความรู้กับนักเรียนโดยตรง
ซึ่งฐานนี้จะมีฐานย่อยๆ ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และศิลปะ เป็นฐาน
ที่สร้างทัศนคติเชิงบวกทางด้านการเรียน
ฐานความรู้

ฐานที่ 4

เป็นฐานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การน้ อ มน� า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน ให้นกั เรียนมีความพอเพียง
พอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกัน การรู้จักการออม

เป็นฐานที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
และปฏิบัติตนตามหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ฐานพัฒนาจิต

ฐานที่ 6
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มิติที่ 2
บ้าน มีข้อตกลง (MOU) ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน
ในความปกครอง โดยข้อตกลง (MOU) จะต้องมีการลงนามทุกฝ่ายคือ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และตัวนักเรียนเอง
มีการก�าหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การจัดตารางอ่านหนังสือ
การจั ด ระเบี ย บบ้ า นใน 5 ห้ อ งชี ว ิ ต และครู ท ี ่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งออกเยี ่ ย ม
บ้านนักเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยออกเยี่ยมบ้านในเดือนของแม่
(เดือนสิงหาคม) และเดือนของพ่อ (เดือนธันวาคม) การเยีย
่ มบ้านแต่ละครัง
้
จะให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรม ก.ก.ซ. (กราบ กอด ซบ)

การกราบ

การกอด

การซบ

คือ การให้นักเรียนได้แสดงออกต่อ
พ่อแม่ นักเรียนกล้าที่จะกราบพ่อแม่
และนักเรียนได้ขอขมาพ่อแม่โดยการยก
ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 เป็นการให้นักเรียน
ได้ส�านึกผิดในสิ่งที่เคยปฏิบัติไม่ดีต่อ
พ่อแม่ ผูป้ กครอง ไม่วา่ ด้วยกาย วาจา
หรือใจ เป็นการชะล้างสิง่ ไม่ดกี อ่ นทีจ่ ะ
รับสิ่งดีๆ เข้ามา

คือ การแสดงความรักความอบอุ่น ที่
ให้คุณค่าทางจิตใจ ภาษากายมีค่า
มากกว่าค�าพูด เป็นสิ่งที่นักเรียนและ
พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถสัมผัสได้ถึง
ข้างในจิตใจ เป็นความรูส้ กึ ทีป่ ลาบปลืม้

คื อ การให้ นั ก เรี ย นได้ ผ ่ อ นคลาย
ความรูส้ กึ ทีเ่ หนือ่ ยล้า ความรูส้ กึ ทีท่ อ้ แท้
เป็นการสร้างพลังทีด่ ใี ห้กบั ตนเองและ
พ่อแม่

ซึ่งนักเรียนบางคนไม่เคยได้ท�าสิ่งเหล่านี้
ในขณะที่อยู่ที่บ้าน กิจกรรม ก.ก.ซ. จึงถือว่าเป็น
การให้นกั เรียนได้แสดงออก และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ี
กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งเสริมให้
นักเรียนกล้าแสดงออก และกล้าท�าสิ่งดีๆ ภายใน
ครอบครัว
18 วิทยาจารย์

มิติที่ 3
ชุมชน มีข้อก�าหนด
ในการร่วมมือ
ร่วมพัฒนาชุมชน
เช่น

การท�า MOU ร้านค้าสะดวกยิ้ม
ซึ่งเป็นร้านค้าที่จะไม่ขายเหล้า ขายบุหรี่
ให้กับนักเรียนที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี
ครัวเรือนสีขาว
มีกิจกรรมกับชุมชน เช่น กิจกรรมทางประเทศวัฒนธรรม
การรณรงค์การลดละเลิก อบายมุข การยับยั้งนักดื่มหน้าใหม่
การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนร่วมกับชุมชน
ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ทางอาชีพ มองเห็นแนวทางในการสร้าง
อาชีพให้กับตนเองในอนาคต มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดได้

ความส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้นวัตกรรม “บ้านแสนสุข การสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาตนเองไปสูค่ วามส�าเร็จ”
โรงเรียนได้ขยายผล โดยการขับเคลือ่ นผลงาน น�าเสนอเผยแพร่ผา่ นชมรม TO BE NUMBER ONE มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ และนอกจังหวัด และมีการเผยแพร่ในสถานประกอบการ
ชุมชน ณ ชาแลนจ์เจอร์ฯ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยการจัดนิทรรศการ เอกสาร แผ่นพับ ทางสือ่ ICT
ต่างๆ เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมที่เราภาคภูมิใจ นอกจากนี้มีโรงเรียน ชุมขน หน่วยงาน / องค์การต่างๆ มาศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จนั้น นอกจากการสร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน แล้วนั้น สิ่งส�าคัญที่สุด คือ “ความเพียร” จากข้างในตัวตนของตัวเอง ที่จะน�าพาไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ท�าการงานใด ก็จะน�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง // สวัสดีครับ //
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เรียนรอบตัว
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

“STARs 5H Model”
ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
(ตอนที่ 2)

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

สรุปรูปแบบของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมีจา� นวน 63 กิจกรรม รวมบูรณาการ 186 H

หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (บังคับตามหลักสูตร)
หมวดที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้
หมวดที่ 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
หมวดที่ 4 สร้างเสริมทักษะการท�างาน การด�ารงชีพ และทักษะชีวิต

การได้มาซึ่งกิจกรรมโดยเน้นกระบวนการ
1.
โรงเรียน
จัดกิจกรรมที่
หลากหลาย

+

2.
โรงเรียน
เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเสนอกิจกรรม

โครงสร้างเวลาเรียนทั้งหมดตามระบบของ สพฐ. (รวม 30 ชม./สัปดาห์)

• คาบเรียนรายวิชาพื้นฐานและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ�านวน 24 ชม./สัปดาห์
• คาบเรียนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จ�านวน 6 ชม./สัปดาห์
(บูรณาการกับรายวิชาหน้าที่พลเมือง)
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โครงสร้างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

• กิจกรรมบุคคล (ครู) จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (อังคาร, พุธ)
(ครูเป็นผู้ก�าหนดหมวด 2, 3, 4 ด้วยตนเองและเป็นผู้ก�าหนด 4 H ด้วยตนเอง)
• กิจกรรมภาษาอังกฤษ จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (จัดในตาราง)
(หมวด 2 และก�าหนด Head, Heart, Hand)
• กิจกรรมวิชาชีพธ�ารงไทย จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ (พฤหัสบดี)
(หมวด 4 และก�าหนด Head, Heart, Health, Hand)
• กิจกรรมวิถีพุทธ บริสุทธิ์ธรรม น้อมน�าพลเมืองโลก จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา
1 คาบ/สัปดาห์ (ศุกร์) (หมวด 3 และก�าหนด Head, Heart, Health, Hand)

สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (63 กิจกรรม)

• มากที่สุด 90.47% มาก 9.53% ปานกลาง 0% น้อย 0% น้อยที่สุด 0%
• มากที่สุดทั้งหมด 57 กิจกรรม และมากทั้งหมด 6 กิจกรรม

สรุปการประเมินการพัฒนา 4 H ของนักเรียน (63 กิจกรรม)

• ดี 90.47% พอใช้ 9.53% ควรปรับปรุง 0%
• ดีทั้งหมด 57 กิจกรรม และพอใช้ทั้งหมด 6 กิจกรรม
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สรุปรูปแบบของ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนมีจ�านวน 43 กิจกรรม รวมบูรณาการ 172 H

10 จุดเน้นของโรงเรียน
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1. เน้นการเรียนอย่างมีความสุข

6. เน้นการคิดขั้นสูง และพัฒนาผลสัมฤทธิ์

2. เน้นการบูรณาการหมวด 2 - 4

7. เน้นค�าถาม R - C - A

3. เน้นการพัฒนา 4 H ทั้งระบบ

8. เน้นการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

4. เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วม

9. ลดการประเมินในสิ่งที่ไม่จ�าเป็น

5. เน้น Active Learning

10. ถอดบทเรียนเพื่อการพัฒนางาน

โครงสร้างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

• กิจกรรมบุคคล (ครู) จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (อังคาร, พุธ)
• กิจกรรมประวัติศาสตร์ จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ (พฤหัสบดี)
• กิจกรรมซ่อมเสริม จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (จันทร์)
• กิจกรรม 4 พร้อม : “พร้อมพอเพียง พร้อมธ�ารงวิถีพุทธ พร้อมวิชาชีพ
และพร้อมสู่พลเมืองโลก” จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ (ศุกร์)

โครงสร้างการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

• กิจกรรมบุคคล (ครู) จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (อังคาร, พุธ)
• กิจกรรมภาษาอังกฤษ จ�านวน 40 ชม./ภาคการศึกษา 2 คาบ/สัปดาห์ (จัดในตาราง)
• กิจกรรมซ่อมเสริม จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ (พฤหัสบดี)
• กิจกรรม 4 พร้อม : “พร้อมพอเพียง พร้อมธ�ารงวิถีพุทธ พร้อมวิชาชีพ
และพร้อมสู่พลเมืองโลก” จ�านวน 20 ชม./ภาคการศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์ (ศุกร์)

สรุปความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (43 กิจกรรม)

• มากที่สุด 100% มาก 0% ปานกลาง 0% น้อย 0% น้อยที่สุด 0%
• มากที่สุดทั้งหมด 43 กิจกรรม
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ตัวอย่างรายชื่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
ที่

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ลีลามือหนอนน้อย
เกมมหาสนุกสุดหรรษา
ดูเพลินทีวี ไอที สื่อสร้างสรรค์
ศิลป์อิสระ
น�้าพริกครัวไทย
เส้นสวย ลายสวย
แข่งขันทันเวลา (คณิตศาสตร์)
การละเล่นพื้นบ้าน สนุกสนานตามวัย
รักเมืองไทย
รวมศิลป์สร้างสรรค์
แข่งขันทันเวลา (ภาษาไทย)
Fun with English
นักคิดน้อย
เรียงร้อยภาษาคาราโอเกะ
สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา
น�้าสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ
กระดาษหรรษา
นักวิทยาศาสตร์น้อย
มหัศจรรย์ใบตอง
ค�าศัพท์ลับสมอง
คณิตหรรษา
เกมลับสมอง
นักประดิษฐ์น้อย
สุขภาพวัยใส
ใบจากสู่สุคติ
ปริศนาอักษรไขว้
การ์ตูนสุขสันต์
หนูน้อย เจ้าเวหา
Fun with English game
กีฬาสุขใจ ร่างกายแข็งแรง
เย็บด้วยมือ ถือหลักความพอเพียง
สร้างสรรค์งานศิลป์
ไหมพรมบ่มรัก

ผีเสื้อน้อยเรียงร้อยค�า
มือน้อยสร้างงาน
รวมมิตร สะกิดใจ ตามวัย ป.1
ศิลป์อิสระ
ดนตรีไทย
แข่งขันทันเวลา (คณิตศาสตร์)
วาดภาพด้วยคอม (Design by Paint)
รวมศิลป์สร้างสรรค์
การละเล่นพื้นบ้าน
ภาษาอังกฤษแสนสนุก (English is Fun)
ดนตรีคือชีวิต
ล�า้ ค่าเพลงพระราชนิพนธ์
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
สุภาษิตไทยแสนสนุก
สร้างสรรค์งานกระดาษ
ปิงปอง
เวทย์คณิตมหัศจรรย์
เกมลับสมอง
สนุกคิดกับลูกคิดญี่ปุ่น
ขับขานเสียงสวรรค์
พิมพ์ดีดภาษาไทย
คณิตคิดสนุก
ปริศนาอักษรไขว้ ภาค 2
รายได้จากมาลัยสู่การออม
มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย
ซาลอนตะลอนทัวร์
สวยด้วยมือเรา
หมากรุกมือทอง
ขยับกาย ขยายสุข
ตบเพื่ออาชีพ
หนูน้อยเจ้าเวหา
Fun with English game
กีฬาสุขใจร่างกายแข็งแรง

สี่เหลี่ยมสร้างสรรค์

ร้อยเรียงส�าเนียงไทย
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

วาทะพระบรมครู เรื่อง

การล้างวาทะเรื่องตบะ
(ตอนที่ 1)

จิตดิ้นรน การกลับกลอก ป้องกันยาก ห้ามยาก บุคคลที่มี
ปัญญาสามารถดัดจิตให้ตรงได้ เหมือนช่างศรดัดลูกศร
พบกันฉบับนี้ ขึน้ ต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิตเรือ่ งจิต ซึง่ เป็นพุทธศาสนสุภาษิตหลักสูตร
นักธรรมชัน้ โททีผ่ เู้ รียนสามารถสอบนักธรรมชัน้ โทได้ ด้วยการเรียงความแก้กระทูธ้ รรมด้วยพุทธภาษิต
บทนี้ และยังมาในหนังสือธรรมบท ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตแปลและ
เรียบเรียงใหม่ เพื่อน�าไปสู่เรื่องการล้างวาระเรื่องตบะ
การล้างวาทะเรื่องตบะนี้ เป็นเรื่องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงล้างวาทะของ
นิครนถ์นาฏบุตร ซึ่งมีมาในอุปาลิวาทสูตร คัมภีร์มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ดังต่อไปนี้

แด่คุณครู
ตอนที่ 44
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กาลครัง้ หนึง่ ขณะทีพ่ ระพุทธองค์ประทับอยูท่ ปี่ า่ วาริกอัมพวันวิหาร ใกล้เมืองนาลันทา
ในคราวนั้นนิครนถ์นาฏบุตรกับบริวารเป็นอันมาก อาศัยอยู่ที่เมืองนาลันทานั้นด้วย ครั้งนั้น
ฑีฆตปัสสีนคิ รนถ์กลับจากเทีย่ วบิณฑบาต แล้วไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์
ตรัสถามว่า นิครนถ์นาฏบุตร บัญญัติกรรมในการท�าบาปกรรม ในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่
ประการ
ฑีฆตปัสสีนิครนถ์กราบทูลว่า ข้าแต่พระพุทธองค์นิครนถ์นาฏบุตรไม่ได้สะสม
การบัญญัตกิ รรมว่าเป็นกรรม เพียงบัญญัตทิ ณ
ั ฑะว่าเป็นทัณฑะพระพุทธเจ้าข้า จึงตรัสถามว่า
เขาบัญญัติทัณฑะในการท�าบาปกรรมในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการ 3 ประการ คือ
กายทัณฑะ วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ พระพุทธเจ้าข้า ทัณฑะ 3 ประการนั้น อย่างเดียวกันหรือ
ต่างกัน ต่างกันพระพุทธเจ้าข้า นิครนถ์นาฏบุตรบัญญัตทิ ณ
ั ฑะ ทัณฑะไหนว่ามีโทษมากกว่ากัน
นิครนถ์นาฏบุตรบัญญัติกายทัณฑะว่ามีโทษมากว่าวจีทัณฑะและมโนทัณฑะพระพุทธเจ้า
นี่แน่ะฑีฆตปัสสี นิครนถ์นาฏบุตร บัญญัติว่ากายทัณฑะมีโทษมากว่าอย่างนั้นหรือ อย่างนั้น
พระพุทธเจ้าข้า แล้วทรงซักให้ตอบอย่างนี้เป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
เมื่อพระพุทธองค์ทรงซักให้ตอบอย่างนี้อีกถึง 3 ครั้งแล้ว ฑีฆตปัสสีนิครนถ์ก็ถูกถาม
ขึ้นว่า ข้าแต่พระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติทัณฑะในการกระท�าบาปกรรม ในการ
ประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการ พระพุทธเจ้าข้า ตรัสตอบว่า ฑีฆตปัสสีเราไม่ได้สะสมมาเพือ่
บัญญัตทิ ณ
ั ฑะว่าเป็นทัณฑะ สะสมแต่การบัญญัตกิ รรมว่าเป็นกรรมเท่านัน้ ถ้าอย่างนัน้ พระพุทธองค์
ทรงบัญญัติกรรมในการท�าบาปกรรม ในการประพฤติบาปกรรมไว้กี่ประการพระพุทธเจ้าข้า
ตรัสตอบว่าเราบัญญัตกิ รรมไว้ 3 ประการ ในการกระท�าบาปกรรม คือ กายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม
ข้าแต่พระพุทธองค์กรรม 3 อย่างนี้ ต่างกันหรือเหมือนกัน ต่างกัน ข้าแต่พระพุทธองค์
กรรม 3 อย่างคือ กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อย่างไหนมีโทษมากว่ากัน ดูกอ่ นฑีฆตปัสสี
มโนกรรมมีโทษมากกว่ากายกรรมและวจีกรรม พระพุทธองค์ตรัสว่า มโนกรรมมีโทษมากกว่า
กายกรรม และวจีกรรม แน่หรือพระพุทธเจ้าข้า แน่ๆ จริงหรือพระพุทธเจ้าข้าจริง ครัง้ ทีฑ่ ฆี ตปัสสีนคิ รนถ์
ทูลให้พระพุทธองค์ยืนค�าอยู่ถึง 3 ครั้งแล้ว ก็ทูลลาไปหานิครนถ์นาฏบุตร ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่
ของตน
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คราวนัน้ นิครนถ์นาฏบุตร ก�าลังนัง่ อยูใ่ นทีป่ ระชุมคฤหัสถ์ ซึง่ เป็นบริษทั ของตน ครัน้ เห็น
ฑีฆตปัสสีนิครนถ์มาแต่ไกลก็รีบถามว่าฑีฆตปัสสีมาแต่ไหนในเวลากลางวันเช่นนี้ ฑีฆตปัสสี
ตอบว่า ข้าพเจ้ามาจากส�านักพระพุทธองค์ เธอได้สนทนากับพระพุทธองค์อย่างไรบ้าง ฑีฆตปัสสี
ก็เล่าให้ฟังตามที่ได้สนทนากับพระพุทธองค์
นิครนถ์นาฏบุตร จึงว่า ดีละ ฑีฆตปัสสีสาวกผู้ได้สดับค�าสอนผู้รู้ค�าสอนขององค์ศาสดา
ได้ดี ฉันใดฑีฆตปัสสีนิครนถ์ก็กล่าวแก้ต่อพระพุทธองค์ ฉันนั้น เพราะว่ามโนทัณฑะอันต�่าช้านี้
เมื่อเทียบกับกายทัณฑะอันใหญ่แล้ว จะดีงามได้อย่างไร ในการกระท�าบาปกรรม กายทัณฑะ
อย่างเดียวมีโทษมาก วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ ไม่มีโทษมากเหมือนกายทัณฑะเลย
เมือ่ เขากล่าวอย่างนีแ้ ล้วอุบาลีคฤหบดี ผูเ้ ป็นสาวกของเขาก็ได้กล่าวต่อนิครนถ์นาฏบุตรว่า
ดีละๆ ฑีฆตปัสสีสาวกผู้ได้สดับผู้เข้าใจค�าสอนของศาสดาได้ดีเป็นฉันใดฑีฆตปัสสีก็ได้กล่าวแก่
พระพุทธองค์ ฉันนั้น มโนทัณฑะอันลามกนี้ เมื่อเทียบกับกายทัณฑะอย่างใหญ่นี้แล้วจะงามได้
อย่างไร ในการท�าบาปกรรม ในการประพฤติบาปกรรม กายทัณฑะอย่างเดียวเท่านั้นมีโทษ
มากกว่าวจีทัณฑะ มโนทัณฑะ ไม่มีโทษมากเหมือนกายทัณฑะเลยเอาหละ เราจะไปคิดผิด
พระพุทธองค์ในข้อนี้ให้ได้
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ตัวพระพุทธองค์จะยืนตามทีฑ่ ฆี ตปัสสีพดู นี้ เราจักกระชากพระพุทธองค์มาด้วยวาทะ
ของเราให้เหมือนกับบุรษุ ผูม้ กี า� ลังจับแกะทีม่ ขี นยาวกระชากมาฉันนัน้ เราจักฉุดคร่าพระพุทธองค์
ด้วยวาทะของเรา ให้เหมือนกับคนซักกระด้งแป้งเหล้า น�ากระด้งที่ตากแป้งเหล้าไปทิ้งไว้
ในห้วยน�า้ ทีล่ กึ แล้วจับมุมฉุดกระฉากมาฉันนัน้ เราจักจับพระพุทธองค์พลิกคว�า่ พลิกหงายจับเคาะ
พระพุทธองค์ดว้ ยวาทะของเรา เหมือนกับนักเลงสุราจับเครือ่ งกรองสุราคว�า่ หงาย เคาะให้กากสุรา
ออกฉะนัน้ เราจักหมุนพระพุทธองค์เล่นด้วยวาทะของเขาให้สนุกสนาน เหมือนกับช้างลงเล่นน�า้
แล้วพ่นน�า้ เล่นตามสบายฉันนัน้ นิครนถ์นาฏบุตร ผูเ้ ป็นอาจารย์จงึ กล่าวว่า ดีละ อุบาลีคฤหบดี
เธอจงไปจับผิดพระพุทธองค์ในข้อนี้ให้จงได้ ถ้าเธอไม่ไป เราหรือที่ฑีฆตปัสสีก็จะไป
เมื่ อ นิ ค รนถ์ น าฏบุ ต รผู ้ เ ป็ น อาจารย์ ใ หญ่ ก ล่ า วอย่ า งนี้ แ ล้ ว ฑี ฆ ตปั ส สี นิ ค รนถ์
ก็กล่าวขึน้ ว่าในการทีจ่ ะให้อบุ าลีคฤหบดี ไปโต้วาทะกับพระพุทธองค์นนั้ ข้าพเจ้าไม่ชอบใจเลย
เพราะว่าพระพุทธองค์เป็นผู้มีมารยา รู้จักมารยาส�าหรับกลับใจพวกสาวกของพวกนิครนถ์
ได้เป็นอย่างดี นิครนถ์นาฏบุตรจึงว่าเป็นไปไม่ได้อบุ าลีคฤหบดีจะไม่ยอมเป็นสาวกของพระพุทธองค์
เป็นแน่ ไปเถิดคฤหบดี จงไปจับผิดวาทะของพระพุทธองค์ในเรื่องนี้ให้ได้ถ้าคฤหบดีไม่ไป
เราหรือฑีฆตปัสสีก็จะไป ฑีฆตปัสสีนิครนถ์ก็ได้ห้ามอย่างนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
นิครนถ์นาฏบุตรก็ยังยืนค�าอยู่อย่างนั้น
ท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังคงต้องการจะทราบว่ากายทัณฑะ การประพฤติบาปกรรม
ทางกาย วจีทัณฑะ การประพฤติบาปกรรมทางวาจา และมโนทัณฑะ การประพฤติบาปกรรม
ทางใจ อย่างไหนจะมีโทษรุนแรงหรือมากกว่ากัน การที่อุบาลีคฤหบดี สาวกผู้อุปถัมภ์นิครนถ์
คนส�าคัญ เมื่อไปโต้วาทะกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ใครจะเป็นผู้ชนะ และ
ผลที่ติดตามมาจะเป็นอย่างไร ต้องอ่านตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนส�าคัญต่อไป จากกันฉบับนี้จาก
กันด้วยพุทธภาษิต เรื่อง จิตที่น�าคงามสุขมาให้ที่ว่า
“จิตนั้นข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติเขา (คือเกิดขึ้นเร็วและดับไปเร็ว) มีปกติตกไปตาม
ความใคร่ คือตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ การฝึกจิตเช่นนั้นเป็นการดี เนื่องจากจิตที่ฝึกดีแล้ว
น�าความสุขมาให้”
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงนำ้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 67

หมีขั้วโลกตัวสุดท้าย!
ดูท่าว่า โลกของเราใบนี้คงด�ารงอยู่มานานเกินไปในความคิดของมนุษย์ผู้ประเสริฐ
มนุษย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายจึงร่วมด้วยช่วยกันพาโลกใบนี้ ไปสู่จุดสิ้นสุดในอัตราเร่งอันรวดเร็ว
พยานส�าคัญคือดินแดนน�้าแข็งขั้วโลกผืนสุดท้ายที่ก�าลังละลายด้วยสภาวะโลกร้อน...
ที่กลายเป็นปัญหา คือ หมีขั้วโลกตัวสุดท้ายอาศัยอยู่บนแผ่นดินน�า้ แข็งผืนนั้น!
…
…
…
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หลังทีมส�ารวจดินแดนขั้วโลกค้นพบว่า โลกใบนี้เหลือหมีขั้วโลกอยู่เพียงตัวเดียว
เป็นตัวสุดท้าย สื่อมวลชนทั้งโลกโหมกระพือข่าวการค้นพบครั้งนี้ จนสร้างแรงกระเพื่อมและ
ความตระหนกอกสั่นไปทั่วทุกหัวระแหง ทุกคนล้วนรู้ได้ทันทีว่านี่คือ วิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถ
นิ่งนอนใจได้อีกต่อไป!
นั่นก็เพราะหมีขั้วโลกคือสัญลักษณ์ของความมีอยู่ของแผ่นดินน�้าแข็ง สัญลักษณ์ของโลก
ที่ยังไม่ร้อนจนน�้าจะล้นท่วมโลก สัญลักษณ์ว่าเราจะสามารถสบายใจไปได้อีกสักพักตราบใดที่
หมีขั้วโลกยังคงด�ารงชีพอยู่
หลังจากข่าวหมีขั้วโลกตัวสุดท้ายเกิดเป็นกระแสอันร้อนแรง มาตรการแก้ปัญหาโลกร้อน
หลากหลายวิธจี ากทุกประเทศผุดโผล่พรวดพราดออกมาราวคนท้องเสียเผลอกินยาถ่าย ผูน้ า� ทุกคน
ตื่นตัวและยกปัญหาโลกร้อนขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไข ประเทศไหนที่นักการเมือง
ก�าลังหาเสียงเพือ่ การเลือกตัง้ ต่างดันเอาปัญหาโลกร้อนขึน้ เป็นนโยบายหลักของพรรคหวังคะแนนเสียง
ที่ท่วมท้น สมัชชา สมาคม สมาพันธ์ สหพันธ์ NGO หรือองค์กรใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทั่วโลกนัดประชุมพร้อมกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ทุกคนมีมติเห็นพ้องต้องกัน...
“มนุษย์ต้องอนุรักษ์หมีขั้วโลกตัวสุดท้ายนี้ไว้ให้นานที่สุด!”
ปฏิบัติการพิทักษ์ชีวิตหมีขั้วโลกตัวสุดท้ายจึงเริ่มขึ้นจากความร่วมมือของทุกหน่วยงาน
จากทั่วทุกมุมโลก
เริม่ จากการวิจยั ศึกษาชีวติ ความเป็นอยูข่ องมันโดยละเอียด แบบทีไ่ ม่เคยมีใครคิดจะศึกษามาก่อน
ในระหว่างนั้นก็จัดตั้งทีมพิเศษเฉพาะกิจที่จะมารับผิดชอบปฏิบัติการนี้
ทีมพิเศษเฉพาะกิจทีแ่ บกความหวังของคนทัง้ โลกไว้ดว้ ยการช่วยชีวติ หมีขวั้ โลกตัวสุดท้าย!
…
…
…
ไอเย็นฟ้าวฟุ้งคลุ้งครืนม้วนกระจายออกเป็นวงกว้างตามแรงเป่าของใบพัดเฮลิคอปเตอร์
2 ล�าที่กา� ลังลดระดับลงจอดบนลานน�้าแข็งขาวโพลนกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา
ทัง้ 2 ล�าแตะสัมผัสพืน้ น�า้ แข็งแทบจะพร้อมกัน และแทบจะทันทีทลี่ งจอด ประตูเฮลิคอปเตอร์
ทั้ง 2 ล�าเปิดผลัวะออกพร้อมกัน
มนุษย์ในชุดกันหนาวเต็มพิกัดกระโดดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทีละคนจนครบ
ทีมพิเศษเฉพาะกิจทุกคนซึง่ ล้วนเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับปฏิบตั กิ าร
ระดับโลกครั้งนี้ และถูกคัดเลือกมาจากหลายประเทศทั่วโลก อยู่ในชุดพร้อมอุปกรณ์กันหนาว
สีขาวสะอาดดูเป็นทีมเดียวกัน นับไล่เรียงกันไปได้ 20 คน พอดิบพอดี
ชีวิตของหมีขั้วโลกตัวสุดท้ายฝากไว้กับมนุษย์ 20 คนนี้
ความหวังของมวลมนุษยชาติฝากไว้กับทีมพิเศษเฉพาะกิจ 20 คนนี้!
…
…
…
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“นีน่ า�้ แข็งขัว้ โลกมันก�าลังจะละลายหมดจริงเหรอวะ นีม่ นั ยังดูกว้างใหญ่อยูเ่ ลยนะ เดินมา
ทัง้ วันแล้วยังไม่เห็นขอบน�า้ แข็งตรงไหนเลย” ชายคนหนึง่ ในทีมพิเศษเฉพาะกิจบ่นขึน้ กลางวงอาหารค�า่
ในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนต้องพักอาศัยร่วมกันตลอดการปฏิบัติภารกิจนี้
มันเป็นเต็นท์ทเี่ พียบพร้อมไปด้วยสิง่ อ�านวยความสะดวกครบครัน ทัง้ ฮีทเตอร์ให้ความอบอุน่
ตูเ้ ย็น (เพราะในเต็นท์มฮี ที เตอร์ทปี่ รับอากาศให้อบอุน่ อยูต่ ลอดเวลา จึงต้องมีตเู้ ย็นเพือ่ เก็บรักษาอาหาร)
เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ห้องน�้าที่ติดตั้งเครื่องท�าน�า้ ร้อน อ่างอาบน�า้ อ่างล้างหน้า ครัวขนาดย่อม
และเครื่องล้างจาน...
และแน่นอน ทุกอย่างอาศัยไฟฟ้าทีก่ า� เนิดมาจากเครือ่ งปัน่ ไฟทีใ่ ช้พลังงานจากทัง้ แบตเตอรี่
และน�้ามัน
ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ ให้ทมี พิเศษเฉพาะกิจสามารถช่วยเหลือหมีขว้ั โลกตัวสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
ทุกคนเรียกเต็นท์ใหญ่หลังนี้ว่า “แคมป์”
“เราเพิ่งส�ารวจได้วันเดียวเองนะ อย่าเพิ่งคิดตื้นๆ ว่าปัญหานี้มันยังไม่วิกฤต เพียงเพราะ
เราได้มาเห็นลานน�้าแข็งกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา” หญิงวัยประมาณ 45 ปี บุคลิกเคร่งเครียด
เอ่ยบอกเสียงเรียบโดยไม่เงยหน้าขึ้นสบตาพลางกัดขนมปังก้อนแล้วเคี้ยวช้าๆ
“เมื่อไม่กี่สิบปีก่อน...” เธอพูดต่อ
“มันมีดนิ แดนน�า้ แข็งแบบนีน้ บั พันนับหมืน่ แห่งทัว่ ขัว้ โลก แต่ตอนนี้ ตรงนี้ นีค่ อื ผืนสุดท้าย
และมันก�าลังละลายสลายไปทุกวินาที!”
เธอจุ่มขนมปังก้อนชืดๆ ลงไปในถ้วยซุปร้อนๆ ตรงหน้าก่อนยกมันขึ้นมากัดอีกค�า พูดต่อ
ด้วยน�้าเสียงกร้าวขึ้นทั้งๆ ที่ปากยังเคี้ยวอยู่
“แล้วไอ้เต็นท์พกั แรม หรือแคมป์ทที่ า� ตัวยังกับบ้านตากอากาศเนีย่ นะ ก็ไม่รวู้ า่ เป็นความคิด
ของใครที่ต้องการให้เราต้องพักในที่แบบนี้ ไอ้ของอ�านวยความสะดวกพวกนี้แม่งท�าให้โลกร้อนขึ้น
ทั้งนั้น...”
ทั้ง 19 คนที่เหลือในทีมมองเธอเป็นตาเดียว ด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย
…
…
…
10 วันแห่งการส�ารวจแผ่นดินน�า้ แข็งผืนสุดท้ายผ่านไป ทีมพิเศษเฉพาะกิจยังไม่พบ
แม้ร่องรอยของหมีขั้วโลกตัวสุดท้าย ความหวังของทุกคนเริ่มหรี่โรย
อีกทั้งสมาชิกในทีมยังป่วยซมอยู่ 6 คน ไม่สามารถออกนอกแคมป์ได้
…
วันที่ 16 ของภารกิจกู้ชีวิตหมีขั้วโลกตัวสุดท้าย
ทีมพิเศษเฉพาะกิจที่ร่างกายยังพออยู่ในสภาพที่ท�างานได้ 3 คน เดินส�ารวจไปจนพบ
รอยเท้าอันเลือนรางของหมีขั้วโลก!
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แม้เวลาตอนนัน้ จะล่วงไปค่อนข้างเย็นแล้ว แต่ทงั้ 3 ตัดสินใจไม่กลับแคมป์ ยังคงเดินหน้า
ส�ารวจต่อไป
ไม่เจอไม่กลับ!
ไม่ตายไม่หยุด!
เพราะพรุ่งนี้ รอยเท้าที่พบวันนี้อาจหายไป
หญิงวัยประมาณ 45 ปี บุคลิกเคร่งเครียดคนนัน้ คือ 1 ใน 3 คน ทีอ่ อกมาส�ารวจในวันนีด้ ว้ ย
และเธอโน้มน้าวให้ทกุ คนเดินหน้าต่อไป ค�า่ ไหนนอนนัน่ ด้วยอุปกรณ์ยงั ชีพเท่าทีม่ ตี ดิ ตัวมา!
ทั้ง 3 วิทยุบอกทีมที่เหลือ ซึ่งรออยู่ที่แคมป์แล้วออกตามรอยหมีขั้วโลกท่ามกลางอากาศที่
ดิ่งเย็นลงอย่างรวดเร็ว!
…
…
…
ครืด... ครืด... ครืดๆๆ
เสียงสัญญาณขาดๆ หายๆ กระชากทุกคนในแคมป์ให้หนั มาสนใจเครือ่ งวิทยุสอื่ สาร เพราะ
พวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากทีมส�ารวจมา 5 วันแล้ว!
“ส�ารวจเรียกแคมป์! ส�ารวจเรียกแคมป์!”
ทุกคนแทบจะโห่ร้องดีใจออกมาพร้อมกัน
“แคมป์ได้ยินแล้ว ว่ามาได้เลย”
“เราพบหมีขั้วโลก!”
สิ้นเสียงนี้ ทุกคนในแคมป์โห่ร้องดีใจออกมาพร้อมกันอย่างไม่สามารถสะกดกลั้นได้อยู่
ก่อนทุกเสียงจะเงียบกริบเมื่อได้ยินค�าต่อมาจากวิทยุ
“ผอมโซเหลือแต่หนังหุม้ กระดูก อ่อนแรง สภาพใกล้ตาย เราต้องท�าการเคลือ่ นย้ายด่วน!”
…
…
…
หญิงวัยประมาณ 45 ปี บุคลิกเคร่งเครียดคนนั้นก�าลังเคร่งเครียด
แต่มนุษย์ทั่วโลกก�าลังรู้สึกโล่งอกและสบายใจ เมื่อสื่อทุกส�านักรายงานข่าวว่าหมีขั้วโลก
ตัวสุดท้ายสามารถถูกช่วยเหลือให้รอดชีวิตมาได้ และตอนนี้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
เป็นคนละตัวกับตอนที่ทีมพิเศษเฉพาะกิจไปเจอมันครั้งแรก
ทีโ่ ล่งอกและสบายใจนัน่ ก็เพราะหมีขวั้ โลกคือสัญลักษณ์ของความมีอยูข่ องแผ่นดินน�า้ แข็ง
สัญลักษณ์ของโลกที่ยังไม่ร้อนจนน�้าจะล้นท่วมโลก สัญลักษณ์ว่าเราจะสามารถสบายใจไปได้
อีกสักพักตราบใดที่หมีขั้วโลกยังคงด�ารงชีพอยู่
แม้วา่ ทีท่ มี่ นั ด�ารงชีพอยูค่ อื สวนสัตว์ทดี่ ที สี่ ดุ ท่ามกลางเครือ่ งปรับอากาศทีท่ รงประสิทธิภาพ
ที่สุดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนขั้วโลกมากที่สุด
มนุษย์ก็สบายใจแล้ว...
ความตระหนกอกสั่นปลาสนาการไปในเวลาไม่นาน ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ดินแดนน�้าแข็งผืนสุดท้ายก็ยังคงละลายสลายไปทุกวินาที...
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บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

ข้อสอบแบบอัตนัย
ในปัจจุบน
ั ผูอ
้ อกข้อทดสอบส่วนใหญ่มก
ั ไม่นย
ิ มใช้ขอ
้ ทดสอบแบบอัตนัยกัน
เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ กันไป จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะ
ในการใช้ภาษาได้ไม่ดเี ท่าทีค
่ วร บางครัง
้ ได้รบ
ั ค�าตอบว่า “รูแ้ ต่อธิบายไม่ถก
ู ”
นั่ น ก็ ห มายความว่ า เล่ า เรื่ อ งไม่ เ ป็ น ล� า ดั บ เรื่ อ งไม่ ถู ก อธิ บ ายไม่ เ ข้ า ใจ
เป็ น ต้ น จึ ง มี ส ถานศึ ก ษาบางแห่ ง บั ง คั บ ให้ อ อกข้ อ ทดสอบแก่ นั ก เรี ย น
โดยต้ อ งมี ข ้ อ ทดสอบแบบอั ต นั ย รวมอยู ่ ด ้ ว ยอย่ า งน้ อ ย 20% ของ
ข้อทดสอบทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไปนี้เรามาท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อทดสอบแบบอัตนัยกัน
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1. ความหมายของข้อสอบแบบอัตนัย
ข้อสอบคืออะไร?
ตามความหมาย หมายถึง แบบทีใ่ ช้สอบเป็นข้อในการประเมินผล สามารถให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ในระบบการศึกษาทุกระดับ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นๆ จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน ในโรงเรียนหรือในชุมชน
ก็ตาม
อัตนัยคืออะไร?
ตามความหมายจากหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ค�าว่า
อัต, อัตตะ หมายถึง ตน, ตัวเอง ส่วนค�าว่า นัย หมายถึง ข้อความส�าคัญ, ข้อเค้า, เค้าความ,
เค้าเงื่อน, รวมความแล้ว อัตนัย คือ ข้อความส�าคัญของตนเอง
จึงพอสรุปได้งา่ ยๆ ว่า แบบทีใ่ ช้สอบโดยใช้ขอ้ ความส�าคัญของตนเอง ซึง่ อาจจะหมายถึง
การตอบอย่างอิสระเสรี หรืออาจจะหมายถึงการตรวจให้คะแนนของข้อสอบนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้ตรวจข้อสอบเองเป็นประการส�าคัญเช่นกัน
ข้อสอบแบบนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดผลได้คาดคะเนอย่างมีเหตุผลว่า แบบทดสอบ
อัตนัยนั้นได้เริ่มใช้กันมาอย่างแพร่หลายประมาณครึ่งศตวรรษแล้ว อย่างไรก็ตามแบบทดสอบ
อัตนัยนี้ ปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมในการใช้อยู่ตามสถานศึกษาบางแห่ง เช่นกัน
2. ลักษณะของค�าถามและค�าตอบ
ลักษณะของค�าถามจะเป็นประโยคค�าถามสัน้ ๆ เพียงค�าถามเดียวหรือหลายค�าถามซ้อนกัน
สามารถเขียนถามได้หลายแบบ ทัง้ ในด้านความรูค้ วามจ�า ความเข้าใจ หรือการน�าไปใช้ ตลอดทัง้
การตัดสินใจ
ลักษณะของค�าตอบ เป็นข้อสอบที่ต้องการค�าตอบประเภทความเรียงอย่างมีอิสระเสรี
โดยการใช้ความสามารถในด้านความรู้ ความจ�า ความเข้าใจ การน�าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การประเมินค่า ทัศนคติ ความสามารถในการรวบรวม และเรียบเรียงล�าดับเรือ่ งราวของประสบการณ์ตา่ งๆ
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการตอบค�าถามหรือในการแก้ปัญหา เน้นในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เกณฑ์ในการให้คะแนนก็ขนึ้ อยูก่ บั ผูต้ รวจข้อสอบเอง (อัตนัย) การให้อสิ ระในการตอบค�าถามมาก
ท�าให้ยากล�าบากในการตัดสินในเมือ่ นักเรียนทุกๆ คน ท�าความตามความคิดความสามารถของตน
การเปรียบเทียบการตอบของนักเรียนจึงล�าบากมากในการให้คะแนน
3. ข้อปรับปรุงในการใช้ข้อสอบแบบอัตนัย
3.1 ในการเขียนข้อสอบแบบอัตนัยนั้น ประโยคที่เริ่มด้วยค�าว่า ใคร อะไร เมื่อไร และ
ที่ไหน ใช้ได้ดีเมื่อต้องการให้ผู้ตอบรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ มาตอบให้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงในการตอบค�าถาม การอ้างเหตุผลหรือการตีความหมายของเหตุการณ์ในเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง เป็นการตั้งค�าถามที่เหมาะ
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ดีขึ้น : ใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์ตัวพิมพ์ไทย ซึ่งใช้พิมพ์ในโรงพิมพ์ต่างๆ ขึ้นเป็นคนแรก?
ดีขึ้น : ผลที่ได้รับจากการอ่านวรรณคดีคืออะไร?
ดีขึ้น : คิดว่าจุดมุ่งหมายของบทละครพูดเรื่องหลวงจ�าเนียรเดินทาง คืออะไร?
ส่วนค�าว่า ท�าไม และ อย่างไรนัน้ เหมาะส�าหรับการถามถึงข้อเท็จจริงบางอย่างทีเ่ กิดขึน้ เช่น
ดีขึ้น : ท�าไม อักษรไทยจึงเกิดขึ้น?
ดีขึ้น : ผลที่ส�าคัญของการวิจารณ์วรรณกรรมเป็นอย่างไร?
ส�าหรับค�าถามทีเ่ ริม่ ด้วยค�าว่า จงอภิปราย จงอธิบาย จงประเมินค่า ควรใช้กบั ค�าถามทีต่ อ้ งการราย
ละเอียดของข้อมูลและความสามารถในการเลือกรวบรวมความรูข้ องผูต้ อบเอง จึงจะเหมาะและสามารถได้
ค�าตอบตามความต้องการของผู้ถาม
ดีขึ้น : จงบรรยายถึงการเล่นกุลาตีไม้ ซึ่งเป็นการเล่นของชาวอินเดีย
ดีขึ้น : จงอธิบายลักษณะของช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างของพระอินทร์มาโดยละเอียด
3.2 เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชา เพราะข้อสอบแบบอัตนัยนี้มักจะเจาะวัดเฉพาะจึงท�าให้วัดผล
ไม่คลุมเนือ้ หา วิธแี ก้กด็ ว้ ยการเพิม่ ข้อค�าถามให้มากขึน้ ดูจากสัดส่วนเนือ้ หากับเวลาทีใ่ ช้สอน สอนเรือ่ งใดมาก
ควรจะออกข้อสอบให้มากตามไปด้วย โดยวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามโครงการสอนประจ�าภาคเรียน
ที่ท�าไว้
3.3 เนือ่ งจากข้อสอบแบบอัตนัยนี้ การให้เด็กมีอสิ ระในการตอบอย่างเต็มทีน่ นั้ ท�าให้การให้คะแนน
มีความล�าบากมาก ซึ่งให้ค่าความเที่ยงตรงลดลงเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่เด็กตอบจะแปรเปลี่ยนไปตาม
ความเข้าใจและประสบการณ์ ทางแก้ก็คือ ใช้วิธีจา� กัดความอิสระในการตอบ ก�าหนดขอบเขตของปัญหา
ที่จะถามและการตอบไว้แน่นอนและรัดกุม ไม่ควรใช้ค�าถามกว้างๆ ที่ท�าให้ผู้ตอบไม่ทราบขอบเขต
ที่ควรตอบมีมากน้อยเพียงไร แม้เราจะก�าหนดด้วยเวลาแล้วก็ตาม
ไม่ดี : ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย?
ดีขนึ้ : จากการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ท่านสามารถน�าไปใช้ในชีวติ ประจ�าวัน
อย่างไรบ้าง?
3.4 ควรชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบอย่างชัดเจนว่าการจะตอบให้ได้คะแนนดีขนึ้ ควรปฏิบตั ติ นอย่างไรบ้าง
เช่น การเตรียมตัวดูหนังสือ วิธีการตอบค�าถามแบบต่างๆ เช่น ถ้าขึ้นต้นค�าถามว่า ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร
หรืออย่างไร หรือ จงอธิบาย จงอภิปราย จงเปรียบเทียบ เหล่านี้ นักเรียนควรจะตอบอย่างไร และเกณฑ์
ในการตรวจให้คะแนนของครูหรือคณะกรรมการตรวจข้อสอบมีอะไรบ้าง สามารถชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบล่วงหน้า
จะเป็นการดี
3.5 พยายามออกข้อค�าถามให้วดั ด้านการวิเคราะห์วจิ ารณ์หรือประเมินค่าจริงๆ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ใช้
สมรรถภาพของสมองอย่างเต็มที่และควรพิจารณาดูว่า ค�าถามนี้ไม่สามารถออกเป็นข้อสอบแบบปรนัยได้
จึงเหมาะในการออกข้อสอบแบบอัตนัย
ดีขึ้น : การทิ้งขยะไม่ถูกที่ทิ้งนั้นสมควรหรือไม่ให้นักเรียนวิจารณ์
ดีขึ้น : เมื่อเราเสียดุลการค้ากับต่างประเทศเช่นนี้เราจะมีทางแก้ไขอย่างไร?

วิทยาจารย์ 35

4. เกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบอัตนัย
ในการให้คะแนนข้อสอบอัตนัยนัน้ มีหลักเกณฑ์ทคี่ วรน�ามาพิจารณาในการให้คะแนนคือ
4.1 ด้านเนื้อหา โดยตรวจสอบค�าตอบของนักเรียนแล้วทราบได้ว่านักเรียนมีความรู้
ที่จะเขียนไม่ใช่น�้าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง หาสาระอะไรไม่ได้เลย
4.2 ด้านการจัดรวบรวมความคิดให้สมบูรณ์ ทักษะในการเขียนค�าตอบ เช่น พิจารณา
จากการเตรียมหัวข้อที่จะตอบก่อนหรือเปล่า การล�าดับเรื่อง การสื่อความหมายแสดงให้เห็นถึง
ความคิดอย่างมีเหตุผล นอกจากนีก้ ารเขียนผิดถูก การใช้ไวยากรณ์ ก็ควรน�ามาประเมินด้วย เพราะ
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ขบวนการของการสื่อความหมายช่วยให้มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
4.3 เขียนเฉลยข้อสอบเอาไว้ว่า ค�าตอบที่ถูกต้องคืออะไร เกณฑ์การให้คะแนนเต็ม
ควรค�านึงถึงสิง่ ใดบ้าง เช่น ค�าจ�ากัดความ เหตุ - ผล ความคิดหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทักษะการน�า
ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า แต่ละตอนแต่ละข้อจะให้คะแนนเท่าใด
4.4 การตรวจข้อสอบแบบอัตนัย ควรตรวจทีละข้อของทุกๆ ฉบับ เช่น ตรวจข้อ 1 ก็เริม่
ตรวจข้อ 1 ของคนแรกจนถึงคนสุดท้าย แล้วจึงเริ่มตรวจข้อ 2 เป็นการประหยัดเวลาและ
ก�าลังงานในการตรวจและการดูเฉลย เกิดความคล่องตัวและข้อเปรียบเทียบของข้อตอบช่วยให้
ยุตธิ รรมมากขึน้ ในการให้คะแนน ข้อเสนอแนะในการตรวจอีกแบบหนึง่ ก็คอื การอ่านค�าตอบของ
ทุกคนก่อน แล้วแยกออกมาเป็นกลุ่มๆ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และอ่อน กับอ่อนมาก
จากนั้นจึงตรวจรายละเอียดให้คะแนนในแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง โดยแบ่งคะแนนในแต่ละกลุ่มไว้
เช่น อ่อนมาก 1 - 5 คะแนน อ่อน 6 - 10 คะแนน พอใช้ 11 - 15 คะแนน ปานกลาง 16 - 20 คะแนน
ดี 21 - 25 คะแนน ดีมาก 26 - 30 คะแนน เป็นต้น
5. ข้อดีและข้อเสียของข้อสอบอัตนัย
ข้อดีเป็นข้อสอบที่ออกง่าย ครูสามารถออกข้อสอบได้ภายในระยะเวลาที่จ�ากัด เช่น
ในชั่วโมงสอน หรือหลังจากจบบทเรียนหนึ่งๆ ป้องกันการเดาได้อย่างกว้างขวาง สามารถ
วัดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เช่น การรวบรวมเรียบเรียงล�าดับความส�าคัญ หรือต�าแหน่งหน้าทีข่ อง
ข้อมูลที่ได้มา การเน้นถึงความคิดรวบยอดของผู้ตอบ เป็นการฝึกทักษะและนิสัยในการท�างาน
ของนักเรียน ฝึกให้นกั เรียนมีปรัชญาหรือทัศนคติเฉพาะตนในการแก้ปญ
ั หา เป็นแรงจูงใจอย่างหนึง่
ให้ผู้ตอบรู้จักปรับปรุงการเขียนตอบของตนเอง สร้างโครงเรื่องในการตอบ การสรุปและมองเห็น
ความสัมพันธ์หรือแนวโน้มของความรูท้ เี่ ขียนมาทัง้ หมด เป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนใช้ความคิดริเริม่
ในการตอบปัญหา ที่ช่วยให้ผู้ตอบได้คะแนน วัดความสามารถในการจ�าไปใช้ว่านักเรียนสามารถ
น�าไปใช้ในการตอบหรือแก้ปญ
ั หาได้มาก - น้อยเพียงใด เป็นการวัดถึงความสนใจ ความถนัดและ
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ทัศนคติของผูเ้ รียนทีม่ ตี อ่ วิชานัน้ ๆ ค่าใช้จา่ ยในการสร้างข้อสอบแบบอัตนัยก็ประหยัดกว่าแบบอืน่
และเป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนเก่งในด้านภาษาอีกด้วย เช่น การใช้ภาษา การสะกดการันต์ ลายมือ
อันเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนวิชาอื่นๆ อีกด้วย
ส�าหรับข้อเสียของข้อสอบแบบนี้ คือ วัดเนือ้ หาได้จา� กัด ไม่ครอบคลุมเนือ้ หา ขาดความเทีย่ งตรง
ในการให้คะแนน เนื่องจากมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความสามารถในการใช้ภาษา
ลายมือ การสะกดตัวหนังสือ และการสุม่ เอาบทใดบทหนึง่ มาออกข้อสอบ ท�าให้ประเมินผลการเรียน
วิชานั้นๆ ไม่แน่นอน การตรวจให้คะแนนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผู้ตรวจ ถ้าผู้ตรวจคนเดียว คะแนน
อาจจะคลาดเคลื่ อ นไปบ้ า งเนื่ อ งจากร่ า งกายและอารมณ์ สภาพแวดล้ อ มร้อนหนาวเย็น
เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตรวจให้ ค ะแนน ถ้ า ผู ้ ต รวจหลายคน คะแนนก็ ยิ่ ง แตกต่ า งกั น
ออกไปเพราะพื้นฐานความรู้ ทัศนคติและอารมณ์ของผู้ตรวจต่างกัน ผู้ตรวจมีความประทับใจ
ในความสามารถของนักเรียน โดยยึดเอาผลงานและชือ่ เสียงของนักเรียนเป็นหลักฐาน เช่น ด.ช.ดนัย
เคยท�าคะแนนสูงในครั้งแรก ก็จะสอบได้คะแนนสูงในครั้งต่อๆ ไป หรือ ด.ช.โอชา เรียนอ่อนมาก
ก็ควรจะสอบได้คะแนนน้อยในครั้งต่อๆ ไปด้วย แม้ว่าครั้งหลังจะตอบได้ดีมากก็ตาม แต่ก็จะ
มีโอกาสได้คะแนนไม่ตรงตามเนื้อผ้า ข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือไม่มีค�าตอบที่แน่นอนส�าหรับ
การตรวจให้คะแนน การน�าไปใช้ครั้งต่อไปได้น้อยเพราะเป็นข้อสอบที่ใช้แล้วจดจ�าได้ง่าย
สิ้นเปลืองเวลาและก�าลังงานในการตรวจอย่างยิ่ง และสามารถตบตาผู้ตรวจได้ด้วยลายมือและ
จ�านวนเนื้อหาที่ตอบได้
จะเห็นได้ว่าข้อสอบแบบอัตนัยนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเพื่อนครูควรน�ามาวิเคราะห์
และเลือกใช้ข้อสอบแบบนี้ตามความเหมาะสม เพราะถึงอย่างไรข้อสอบแบบนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย
ตามสถาบันบางแห่งนิยมใช้กันอยู่อย่างกว้างขวาง บางแห่งน�าไปผสมกับข้อสอบแบบอื่น
แล้วน�าไปใช้ บทความเรือ่ ง “ข้อสอบแบบอัตนัย” คงจะเป็นประโยชน์กบั เพือ่ นครูและผูส้ นใจบ้าง
ไม่มากก็น้อย
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา :
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พัฒนาวิชาชีพครู
โดยปกติ ต ้ น เดื อ นสิ บ เอ็ ด ซึ่ ง เป็ น
ช่ ว งออกพรรษา พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม
ทะเลสาบจะได้ ยิ น เสี ย งตะโพน
ดั ง กึ ก ก้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ หั ว ค�่ า ไป
จนดึกดื่น เรียกกันว่า “คุมโพน”
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัดหรือวัยรุ่น
ไปจนถึ ง วั ย ผู ้ ใ หญ่ ที่ รั ก สนุ ก
แบกตะโพนตีในบริเวณใกล้วัดอีก
หมู่บ้าน หรือ บางครั้งวัดที่ใกล้ก็
พาตะโพนมาประชั น กั น อย่ า ง
สนุ ก สนานพร้ อ มกั บ ท่ า ตี ลี ล า
ทะมัดทะแมง ก่อนรับออกพรรษา
พร้อมกับการ “ชักพระ” ซึ่งมีทั้ง
ชักพระน�้า และ ชักพระบก
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แต่เนื่องด้วยประเทศไทยก�าลังอยู่ในช่วงเศร้าโศกของคนทั้งประเทศ การละเล่นรื่นเริง
ได้ถกู งดเว้น เสียงตะโพนห่างหายไม่ได้ยนิ เสียงแม้แต่นอ้ ย เพือ่ เป็นการถวายความอาลัยร่วมกัน
แม้กระทั่งงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่จัดเป็น
เกียรติให้กับผู้เกษียณก็ถูกงดเว้นเช่นกัน จนกระทั่งเลยเวลาก�าหนด หลังเดือนตุลาคมก็พากัน
จัดงานย้อนหลังจนต้องร่วมงานแทบไม่เว้นแต่ละวัน
หนึ่งเดือนของชีวิตหลังเกษียณอายุราชการพักจากการท�างาน เมื่อเจอค�าถามว่า
“เป็นอย่างไรบ้าง” ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “มันโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก”
ชีวิตหลังเกษียณของวิชาชีพครูจึงเป็นวิถีชีวิตมีทั้งการเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้น ส�าหรับ
ผู้ออกแบบชีวิตของตนเองที่ผิดพลาดในเชิงบุคคล และสุขสบายตามอัตภาพส�าหรับผู้ออกแบบ
ตนเองได้ดตี ามความคาดหวังตนเองและสังคม แต่ทงั้ หมดไม่วา่ จะเป็นแบบใดต่างมีความรูร้ ว่ มกัน
ที่ทางเดินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้ยิ้มรับถึงความปลอดโล่งในชีวิตที่ก�าลังเริ่มต้นขึ้น
และอีกต่อไป
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“พีว่ า่ ..มันเป็นอะไรทีไ่ ม่เคยเป็นมาของชีวติ ความรูส้ กึ ทีป่ ลอดโปร่งโล่ง ไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งคิดหรือท�าทีท่ บั
หนักอึ้งเหมือนแบกอยู่ทั้งชีวิต” พี่ผู้บริหารโรงเรียนกล่าวบนเวทีให้ผู้มาร่วมงานมุทิตาจิต โดยนัยยะ
เป็นการบอกอะไรบางอย่างให้กบั รุน่ น้องๆ ทีน่ งั่ อยูไ่ ด้ฟงั รับรู้ และเข้าใจ และนัยยะดังกล่าวนอกจากจะแสดง
ความรูส้ กึ ของตนเองทีม่ ตี อ่ เส้นทางวิชาชีพ ยังสร้างทัศนคติ กล่อมเกลา หรือกระทัง่ เป็นตัวอย่างทีม่ รี ปู ลักษณ์
อย่างชัดเจน บ่งบอกถึงความพึงพอใจในงานทางวิชาชีพและเป็นทัศนะร่วมสมัยจากคนหลายต่อหลายคน
งานวิชาชีพครู “หนักหนาสาหัสอย่างทีก่ ล่าวถึงจริงๆ หรือ” คือค�าถามทีส่ งั คมรอบข้างอาจจะนึกแย้ง
ในใจ เพราะเท่าทีเ่ ห็นเป็นปรากฏการณ์ คือ “เงินเดือนสูง มีหยุด เสาร์ - อาทิตย์ ปิดเทอม อีกต่างหาก หนึง่ ปีมี
365 วัน ที่มาท�างานจริงๆ 200 กว่าวัน แล้วจะหนักอะไรอีก”
โรงเรียนกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่แม้กระทั่งชายขอบของประเทศ มีทั้งอยู่ในเมือง แต่ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ไปตามชุมชนต่างๆ ขึ้นเขาลงห้วย ข้ามน�้าข้ามทะเล มีครบหมด เช้าๆ ต้องเดินทางสวนทางกับ
ข้าราชการหน่วยงานอื่นๆ ที่มักอยู่ในชุมชนเมือง หรือชุมชนใหญ่
โรงเรียนมีงบประมาณในการพัฒนาน้อยมากเพราะส่วนใหญ่งบประมาณอยูใ่ นหมวดของเงินเดือน
งบการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ หรือความทันสมัยที่ควรมีเหมาะสมกับยุคสมัย มีน้อยมาก ขณะที่โลกก้าว
สูศ่ ตวรรษที่ 21 แต่โรงเรียนสภาพอาคาร ห้องเรียน อุปกรณ์ยงั ยืนหยัดอยูใ่ น ศตวรรษที่ 19 หรือ 20 และบางครัง้
อาจจะวิถีชีวิต ความเชื่อ ของคนชายขอบยังร่วมสมัยกับศตวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ทันสมัยจึงตกเป็นภาระของครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน เป็นส่วนใหญ่ และใช้ความเชื่อ
บุญกุศลในศตวรรษที่ 19 - 20 มาใช้ในการพัฒนาให้เกิดความทันสมัยในยุคศตวรรษที่ 21 ตัง้ แต่เลีย้ งน�า้ ชา
ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ฯลฯ จึงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง คล้ายดั่งการเล่นแชร์วงใหญ่ทางการศึกษาที่มีลูกแชร์ คือ
กลุ่มครู เจ้ามือ คือ โรงเรียนแต่ละโรงเรียน
ทุกวันนี้การท�างานด้านวิชาชีพครู ด้วยปรัชญาการพัฒนาคน ต้องการให้เติมเต็มให้เป็นคนอย่าง
สมบูรณ์ในทุกด้านทั้งด้านสังคม ร่างกาย จิตใจ เพื่อให้เกิด ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะทางสังคม
จึงมีหน่วยงานทีเ่ ข้ามามีบทบาทร่วมกับครูหลายหน่วยงานและหลายกระทรวงทีม่ ลี กั ษณะของการท�าข้อตกลง
ร่วมกันต่อการพัฒนาคน (เยาวชน) แต่จริงๆ แล้ว กลับมีผู้ปฏิบัติเพียงฝ่ายเดียวคือโรงเรียนและครู
ในขณะภารกิ จ หลั ก ของการจั ด การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานคื อ การสอนให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู ้
ในด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบถ้วน และมีความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตร แต่งานด้านนโยบายตามวัตถุประสงค์ดา้ นการเมือง (ทัง้ รัฐบาล หรือ ตัวบุคคล) สอดแทรกเข้ามา
มีการประเมิน ตรวจสอบ (ทั้งเยี่ยม ตรวจสอบ ตรวจเอกสาร) แย่งชิงเวลาในการท�างานตามภารกิจหลัก
จนสร้างปัญหาถึงคุณภาพของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตกต�า่ กิจกรรมต่างๆ ทีค่ ดิ ขึน้ มาโดยฝ่ายนโยบาย
ก็ใช่วา่ จะแปลกใหม่ แต่กลับคิดขึน้ มาบนความทับซ้อนกับองค์ประกอบของหลักสูตรเป็นส่วนใหญ่ จึงก่อให้เกิด
ความซ�้าซ้อนในการท�างาน ทั้งๆ ที่หลักสูตรได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางให้เดินและเด่นชัดในทุกขั้นตอน
เหลือเพียงการก�ากับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
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กิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นระดับเขตพืน้ ที่ หรือ หน่วยงานต่างๆ นอกจากจะแย่งเวลางานภารกิจหลัก
ส่งผลให้เกิดภาระการใช้จ่ายของครูที่ต้องเพิ่มขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่มีงบประมาณ
รองรับสนับสนุนแม้กระทั่งค่าเดินทาง และรวมไปถึงหากเกิดภาวะเสี่ยงภัยต่างๆ ต้องรับผิดชอบเอง
อย่างเช่น กรณีนา� นักเรียนไปแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและประสบอุบตั เิ หตุ ! นัน่ หมายถึงความซวย
ของบุคคลที่ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆ
โครงสร้างทางการศึกษาที่แตกหน่อเป็นฝ่ายต่างๆ มากขึ้น ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกภาคส่วนมุ่งท�างานในการสร้างงานให้กับฝ่ายตนเอง
โดยเรียกงานต่างๆ จากหน่วยปฏิบัติ (โรงเรียน,ครู) การรายงานของโรงเรียนซ�้าซ้อนในเรื่องเดียวกัน
รายงานแล้วรายงานอีกวนเวียนอยู่เป็นประจ�า จนก่อให้เกิดค�าถามมากมาย เมื่อแต่ละฝ่ายหน่วยงาน
ในระดับขึ้นไปต้องการเนื้องานเพื่อประสิทธิภาพงานของฝ่ายตนเอง หรือเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โรงเรียน ครู ต้องสาระวนวุ่นแทบทั้งวันเพื่อให้ทัน แม้กระทั่งต้องงดการสอนก็ตาม
คือ...ปรากฏการณ์ที่บ่งบอกถึง “ความโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอก” เพราะการขับเคลื่อน
ทางนโยบายทีม่ ตี อ่ วิชาชีพส่งผลให้การท�างานต้องถดถอยในคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ในขณะที่
การศึกษาของรัฐชายขอบก�าลังขับเคี่ยวอยู่กับความเป็นไปในยุคศตวรรษที่ 19 - 20 และไทยแลนด์
1.0 - 2.0 เกินก�าลังของคนปฏิบัติที่ก้าวผ่านตามความคาดหวังของรัฐได้ หากบอกว่า การพัฒนา
ทางการศึกษาผ่านการยืนหยัดอยู่ได้มาจากความยืนหยัดในความเสียสละและการจั ด การของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูคงไม่เกินเลยไปนัก ท่ามกลางความขาดแคลนและข้อจ�ากัด พลังครูเท่านั้น
ท�าให้เกิดเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางวิชาชีพครู มองเห็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ การพัฒนาทางวิชาชีพเพือ่ ก้าวสูก่ ารจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพมีความส�าคัญก่อนอื่น การเมืองในระดับนโยบายต้องนิ่งและต่อเนื่อง ให้ความส�าคัญกับ
ภารกิจหลักทางวิชาชีพ และในเชิงการบริหารจัดการ โรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลในทุกภาคส่วน
มีการกระจายงบประมาณเพือ่ พัฒนาตรงกับความต้องการของโรงเรียนทีแ่ ท้จริง มีระบบการควบคุมที่ดี
และมีกรอบอัตราก�าลังของฝ่ายสนับสนุนในระดับโรงเรียน เพือ่ สนับสนุนให้ครูทา� หน้าทีก่ ารจัดการเรียน
การสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอเพียงการลดโครงสร้างในระดับข้างบนเพื่อเพิ่มในระดับปฏิบัติ
..การเรียนการสอนและประสิทธิภาพเกิดขึน้ ได้อย่างแน่นอน อย่างน้อยในปีถดั ไป เมือ่ ถึงวันเกษียณอายุราชการ
จะไม่ได้เสียงบ่น “โล่งอก” อีกต่อไป
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เรื่องสั้น
สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

จาก

วังตาเพชร
ถึง

บ้านจระเข้ใหญ่

ทุกปีของวันเข้าพรรษา ผม “งดเหล้า เข้าพรรษา” จะเดินทางมาเที่ยว
พักบ้านเพื่อนที่ชื่อ “ชูเกียรติ วรรณศูทร” เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเขียน
หนังสือทีเ่ กีย
่ วกับเกร็ดประวัตศ
ิ าสตร์เมืองสุพรรณบุรี บ้านเพือ
่ น - อยูห
่ มูบ
่ า้ น
ในต�าบลบางปลาม้า อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คนบ้านเดียวกันกับ
“วาณิช จรุงกิจอนันต์” นักเขียนรางวัลซีไรต์ ทีน
่ เี่ รียกว่า “หมูบ
่ า้ นวังตาเพชร”
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ตอนที่ “สุนทรภู่” อายุ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2379 เดินทางมาที่สุพรรณบุรีและได้แต่ง
นิราศสุพรรณ แต่งเป็นโคลงสี่สุภาพ ซึ่งมีสัมผัสสระและอักษรแพรวพราว เพื่อแสดงถึงว่าเป็น
คนมีฝีมือที่เหนือชั้นกว่ากวีบางท่าน มีความยาว 463 บท ตรงบทที่ 117 กล่าวถึง “วังตาเพชร” ว่า

(117) ถึงวังตาเพชรอ้าง
ไผ่พุ่มซุ้มเซิงรัง

ตาเพชรเหตุใดวัง
ฤาว่าตาเพชรเชื้อ

ปางหลัง
รกเรื้อ

มีเล่า เจ้าเอย

ชาติท้าวเจ้าเมืองฯ

ดึกสงัดคืนนัน้ ผมตืน่ ตอนตี 3 หรือ 3 นาฬิกาของวันใหม่ เดินมาสูดอากาศทีน่ อกชานเรือนเห็น
“แขกที่ไม่ได้รับเชิญ” คือ จระเข้ตัวยาวประมาณ 5 เมตร โผล่จากคลองบางปลาม้าขึ้นมานอน
อาบแสงจันทร์นวลผ่องอยูห่ น้าบ้าน แต่ชนื้ ใจทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ลอดภัยโดยเหตุการณ์สยองกว่าการเจอผีนี้
เคยเกิดขึน้ กับชาวบ้านหลายครัง้ แล้ว เดิมทีเมือ่ จูๆ
่ เกิดเสียงแปลกๆ ปลุกขึน้ เพราะความอยากรู้
อยากเห็น สลัดคราบความงัวเงียและสงสัยเจ้าตัวเจ้าต�านาน จึงรวบรวมความกล้าลุกขึ้นตื่นไปยัง
ต้นเสียง แล้วก็ต้องตกใจจนลืมความง่วงเหงาหาวนอนทันที เพ่งสายตาเห็นจระเข้ตัวยักษ์เขี่ยหาง
ไปมา ปากยังเคี้ยวปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ แล้วนอนอาบแสงจันทร์นวลผ่องดังกล่าว พอตั้งสติได้
ผมก็รีบปลุกคนในเรือนพักตื่นพร้อมกัน สักพักหนึ่ง คุณ “ชูเกียรติ วรรณศูทร” เล่าว่า
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“มีตา� นานเล่ากันมาเป็นวิถชี วี ติ ว่า สามี - ภรรยาคูห่ นึง่ สามีชอื่ “ตาเพชร” ภรรยาไม่ทราบชือ่
ตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้าสุพรรณบุรี (ท่าจีน) ตาเพชรเป็นคนชอบเรียนวิชาอาคม
คาถา ปลุกเสกเครื่องรางของคลัง หวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา เช้าวันหนึ่งมีการท�าบุญที่
“วัดสวนหงส์” ฝัง่ ตรงข้ามบ้าน สองสามี - ภรรยาเตรียมข้าวของ แต่งตัวด้วยเสือ้ ผ้าใหม่ระหว่างนัน้
เป็นฤดูน�้าหลากเต็มสองฟาก พอดีคนข้างบ้านยืมเรือพายข้ามไปท�าบุญแล้ว ไม่มีเรือ ตาเพชร
จึงเสกน�้ามนต์ขึ้นมาขันหนึ่งมอบให้ภรรยาถือไว้ สั่งว่าตัวเองจะท่องคาถาแปลงเป็นจระเข้ตัวใหญ่
และยาว 5 เมตร ขวางแม่น�้า ให้ภรรยายืนบนล�าตัว จะว่ายข้ามให้ถึงฝั่ง เมื่อถึงฝั่งแล้วให้ภรรยา
เอาน�า้ มนต์ในขันรดทีต่ วั จระเข้ เพือ่ กลับร่างเป็นตาเพชรตามเดิม ภรรยารับค�า ตาเพชรจึงแปลงร่าง
เป็นจระเข้ตามทีก่ ล่าว ภรรยาเอาขันน�า้ มนต์วางลงในหาบ ครัน้ ใกล้ถงึ ฝัง่ ภรรยายกหาบใส่บา่ เตรียม
ขึน้ ฝัง่ ตาเพชรในร่างจระเข้ตอ้ งการหยอกภรรยาเล่น จึงอ้าปากกว้าวง ภรรยาตกใจสุดขีด กระโดดหนี
หาบหลุดจากบ่าขันน�้ามนต์หกหมดตาเพชรกลายเป็นจระเข้ตลอดกาล ด้วยความเป็นห่วงภรรยา
จึงขุดวังอยูร่ มิ ตลิง่ หน้าบ้านของตน และขุดทะเลออกมาทีต่ ลาดคอวัง เล่ากันต่อว่า เมือ่ ใดทีข่ องใคร
หล่ น เข้ า วั ง ตาเพชร สิ่ ง ของนั้ น จะไปโผล่ ที่ ต ลาดคอวั ง เป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ชาวบ้ า นจึ ง เรี ย ก
“วังตาเพชร” กับ “ตลาดคอวัง” “บ้านคอวัง” ส่วนจระเข้ตาเพชรนัน้ บางวันว่ายเข้าคลองบางปลาม้า
ไปทางคลองชะโดเพื่อหากิน ชาวบ้านไม่เคยเห็นจระเข้เพศผู้ใหญ่และยาวมาก่อน จึงเรียกหมู่บ้าน
ที่พบจระเข้ตาเพชรว่า “บ้านจระเข้ใหญ่” มาจนถึงทุกวันนี้”
ต่อมาตอนสายๆ ชาวบ้านวังตาเพชรรวมตัวกันจัดการแขกไม่ได้รับเชิญเสียอยู่หมัด
โดยมัดไว้กับโคนต้นก้ามปู (ฉ�าฉา) รอการพิพากษาว่าจะเอาอย่างไรกับมันดี ตอนแรกชาวบ้าน
อยากจะฆ่ามันทิ้ง เพราะถ้าปล่อยไปมันอาจจะย้อนกลับมาอีก เคราะห์กรรมของจระเข้ตัวนี้ยังดี
ที่ผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อมให้ลูกบ้านไว้ชีวิตมันส�าเร็จ น�าไปปล่อยที่ “บึงฉวาก” ที่อ�าเภอด่านช้าง ห่างกัน
80 กิโลเมตร คุณ “ณัช ศรีบุรรี ักษ์” เป็นกวีและหมอดูไพ่ยิปซีผู้มีชื่อเสียงเสริมว่า “ดิฉันได้ยินผู้เฒ่า
ผูแ้ ก่บอกว่า น�ามันไปปล่อยแล้วอีก 20 กว่าปีมนั กลับมาอีก แต่ไม่ทา� อะไรใคร เป็นเช่นนีม้ า 7 - 8 ครัง้
ไม่ทราบว่าเป็นลูกมันหรือเปล่า แปลกมาก ตรงที่น�ามันไปปล่อยต่างที่ต่างวาระ มันกลับมาที่เดิม
ได้อย่างไร เหมือนนกพิราบเลย ไม่เชื่อก็คอยดูสิ ประวัติศาสตร์ย่อมซ�้ารอยเสมอ”
สุดท้ายทุกคนลงมติว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” เชื่อไปต่างๆ นานา คือจระเข้ตาเพชร
กลับชาติมาเกิดซ�า้ แล้วซ�า้ เล่า เพือ่ รอเวลา “คนดีมวี ชิ า เหมือนตาเพชรทีเ่ รียนวิชาอาคม คาถา ปลุกเสก
เครื่องรางของคลัง หวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นสมปรารถนา มาพบเพื่อแก้อาถรรพ์ คือแก้สิ่งที่เป็นอ�านาจ
ลึกลับ เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้มีอันเป็นไป” ซึ่งจะว่าไปแล้ว เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานถึง 182 ปี
อาถรรพ์ยังคงเป็นอาถรรพ์ เคยมีปราชญ์ชาวบ้านเสนอให้เปลี่ยนชื่อบ้านนามเมืองเสียทั้งหมด
ท�าให้ชาวบ้านร้านตลาดวิพากษ์กันกระหึ่มว่า “เอาสมองหยักไหนมาคิด เพราะชื่อบ้านนามเมือง
ในสุพรรณมีต�านานที่ไปที่มาทั้งนั้น หากลงมือท�าจริงรับรองได้ ยุ่งเหมือนฝอยขัดหม้อแน่นอน!
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

เขาว่าเด็กชาวยิวเก่ง ...เขาเก่งเพราะใคร
เราได้แต่รับฟังมาว่า “เด็กชาวยิวเก่ง” ไปเรียนที่ประเทศไหนๆ
คุณครูที่นั่นก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เด็กที่มาจากอิสราเอล
เมือ
่ ได้มาเรียนทีน
่ แี่ ล้ว เขาจะปรับตัวในช่วงแรกๆ ทีม
่ าเรียนไม่นานนัก
ต่อจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นเด็กท็อปเทนของห้องไปในบัดดล
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มีค�าถามตามมามากมาย ...เขาเก่งเพราะอะไร เพราะใคร ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีนกั ค้นคว้าไปศึกษาวิธกี ารเลีย้ งดูเด็กของพ่อแม่ชาวยิวอย่างถึงแก่น มาเสนอในทีส่ าธารณะ
ในหลายมุมมอง ท้าทายนักจิตวิทยาเด็กทีม่ กั พูดเสมอว่า “ไม่มอี ะไรตายตัวในการอบรมเลีย้ งดูเด็กเสมอไป”
เหมือนกับจะค้านว่า ใครก็เลี้ยงดูลูกของตนได้ดีทั้งนั้น ขอให้เอาใจใส่อย่างจริงจังและเข้าใจเด็กดีก็พอ
แต่เมือ่ อ่านพบกฎการเลีย้ งเด็ก 10 ข้อ ของผูป้ กครองชาวยิว จนท�าให้เด็กของเขาเป็นอัจฉริยะ มากกว่า
ชาติไหนๆ ท�าให้หายสงสัย ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนความสงสัยนั้น มาเป็น “ความเลื่อมใส” ในการเอาใจใส่เลี้ยงดู
บุตรหลานของผู้ปกครองชาวยิว และพร้อมที่จะน�าไปใช้กับบุตรหลานของเรา (ถ้าพ่อแม่รุ่นใหม่เขาอนุญาต)
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กฎ 10 ข้อที่ว่านี้ เริ่มจาก
ข้อที่ 1

รู้จักสังเกตว่าเด็กท�าอะไรเองได้บ้าง
ถ้าเห็นว่าเขาท�าเช่นนั้นได้ สิ่งที่พ่อแม่
ไม่ควรมองข้ามก็คือ การให้รางวัลหรือ
ค�าชมเชย ทุกครั้ง
ข้อที่ 2

ข้อที่ 5

เล่นแป๊บเดียว เดีย๋ วก็หมดแรง พ่อแม่
ชาวยิวถือว่าเด็กมีพลังทีจ่ ะเล่นซุกซนไป
ตามประสาเด็กๆ ดังนัน้ การปล่อยให้เขา
ได้ เ ล่ น เช่ น นั้ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมา
เมือ่ ลูกหลานเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า
เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจ และ
ท�างานอย่างไม่มีวันย่อท้อ

ข้อที่ 8

พ่อแม่ตอ้ งเชือ่ ใจเด็ก เด็กปฐมวัยทุกคน
ปรารถนาให้ผู้ใหญ่ไว้ใจในตัวเขา และ
เมื่อใดผู้ใหญ่เชื่อใจเขา เขาจะถือว่า
นัน่ คือรางวัลที่เขาได้รับ มากกว่ารางวัล
ที่เป็นสิ่งของอย่างอื่น

เชื่อว่า เด็กของเราสามารถควบคุม
อารมณ์ได้ พ่อแม่ชาวยิวเมือ่ พบว่าเด็ก
มีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ เช่น ไปเอาของ
ของคนอื่นมาเล่นโดยไม่ขออนุญาต
เจ้าของเช่นนี้ พ่อแม่ชาวยิวจะไม่ลงโทษ
ด้วยวิธีการไปแย่งของนั้นมาจากเด็ก
ในทันทีทนั ใด ด้วยอารมณ์ไม่พอใจ แต่เขา
จะตั้ ง กฎที่ ใ ห้ ร างวั ล กั บ การกระท� า
ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กของเขาลืม
การถูกลงโทษ แต่จะเรียนรู้ที่จะปรับ
พฤติกรรมให้เป็นผลดีแก่ตัวเองมากขึ้น

ยอมรับในความไม่เรียบร้อยของเด็ก
พ่อแม่ชาวยิวส่วนใหญ่จะเห็นคล้ายกันว่า
ลูกของเขาทีม่ กั ท�าเลอะเทอะเพราะเป็น
ธรรมชาติของเด็ก ดังนัน้ เขาจึงปล่อยให้
เด็กเล่นตามประสาเด็ก แล้วค่อยหาวิธี
อธิบายว่า การท�าให้เป็นระเบียบดีกว่า
อย่างไรภายหลัง

ทุกอย่างจะยากก่อนที่จะง่ายเสมอ
พ่อแม่ชาวยิวสนับสนุนให้เด็กช่วยตัวเอง
และพร้อมให้การสนุบสนุน เช่น การสวม
กางเกงของเด็ก เขาจะไม่พูดว่า “You
are too young for this.” แต่จะพูดว่า
“Don’t worry, just take them off, and
try again.” ถ้าเห็นว่าเด็กยังท�าได้ไม่ดพี อ
เขาก็ จ ะพู ด ว่ า “การเริ่ ม ต้ น มั น ยาก
แบบนีแ้ หละ” แล้วเด็กก็จะพยายามต่อไป
อย่างมีก�าลังใจ

ข้อที่ 3

ข้อที่ 7

ข้อที่ 10

พ่อแม่ตา่ งก็มบี ทบาทในการเป็นหัวหน้า
ครอบครัว การสอนให้เคารพพ่อแม่
จึงมีความจ� าเป็น เพื่อให้เด็กเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในวิถีทางที่สังคมยอมรับ

ข้อที่ 4

การให้อิสระอย่างมีขอบเขต พ่อแม่
ชาวยิวจะไม่ใช้อารมณ์ดดุ า่ ว่าเด็ก ถ้าพบว่า
เด็กก�าลังท�าในสิ่งที่เขาไม่ต้องการ เช่น
การไม่เคารพพ่อแม่หรือด่าพ่อแม่ แต่จะ
ใช้กฎเหล็กสั่งสอนอย่างเฉียบพลัน เช่น
สัง่ ให้ไปยืนตัวตรงทีม่ มุ ห้อง เป็นการสัง่ สอน
และลงโทษในเบื้องต้น
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ข้อที่ 6

เสือ้ ผ้าไม่ใช่สงิ่ ส�าคัญทีส่ ดุ เด็กไม่สนใจ
หรอกว่าเสือ้ ผ้าต้องสะอาดเนีย๊ บตลอดเวลา
เพราะเขายังอยูใ่ นวัยทีไ่ ม่สนใจเรือ่ งเหล่านี้
ถ้าไปห้ามปรามเขา ก็จะท�าให้เด็กกลายเป็น
คนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

ข้อที่ 9

ชืน่ ชมในการพึง่ พาตัวเองได้ ครอบครัว
ทั่วไปมักพูดว่า “I can do anything.”
แต่ครอบครัวยิวจะพูดว่า “I can do
anything myself.” เพราะเขาถือว่า
การที่เด็กๆ รู้สึกเช่นนั้น เป็นการส่งเสริม
ความสามารถเบือ้ งต้นจนเกิดนิสยั เป็นคนที่
จะพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต เราจึงมัก
เห็นเสมอในร้านอาหารทีป่ ระเทศอิสราเอล
ว่าเด็ก 1 ขวบของเขาสามารถกินอาหาร
เองได้แล้ว

ลองดู ...
ถ้าอยากให้ลูกหลานเก่ง
อย่างเด็กชาวยิว

ความเป็นมา/ค�าถามวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย/ปัญหาวิจัย

(อ่ านต่อจากฉบับที่แล้ว)
3. ถาม : ครูหรือผูบริหารควรทําวิจัยเรื่องอะไรเพื่อพัฒนา
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ตอบ : ขอนี้ พอมองเห็น ความกัง วลของผู ถาม ในยุค
การสงเสริ ม ครู แ ละผู บริ ห ารซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑที่ เ ปนกรอบการปฏิ บั ติ
ในสวนที่เปนงานวิจัย ครู/ผูบริหารตองเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับระดับ
วิ ท ยฐานะ ตองเสนอผลการวิ จั ย อยางมี คุ ณ ภาพ และยั ง ตองระบุ
การนําผลงานทางวิชาการไปใช โดยตองชี้แจงวานําไปใชอยางไร เมื่อใด
นอกจากนี้ ยั ง ตองชี้ แ จงวาไดนํ า ผลงานทางวิ ช าการไปเผยแพรที่ ใ ด
อยางไร เมื่อใด ดูเปนเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติมากมาย แตถาเราพิจารณาถึง
ขนาดรางวัลที่ตอบแทน มีทั้งเกียรติและเงินแลว ก็นาจะเปนเหตุผลที่รับได
แตเหนือ อื่น ใด มีค รูแ ละผู บริ ห ารจํา นวนหนึ่ ง ภูมิ ใ จในความสํา เร็จ
ของการพัฒนาและขยายผลเปนแบบอยางตอวงวิชาชีพอยางนาชื่นชม
เพื่อใหการวิจัยไดสนองความตั้งใจในการพัฒนาความเปนมืออาชีพ
อยางนาภาคภู มิ ใ จ การเริ่ ม ตนที่ ดี จ ะชวยใหงานดํ า เนิ น ไปดวยความ
ราบรื่นได พูดกันวาการเริ่มตนที่ดีเทากับงานสําเร็จไปกวาครึ่ง จึงขอ
แนะนํ า ใหใชหลั ก การพื้ น ฐานที่ ไ ดกลาวแลวในคํ า ถามขอที่ 2 ทั้ ง นี้
นักวิจัยตองใหเวลากับการเตรียมความพรอมกอนที่จะถึงวิทยฐานะขั้นสูง
เพราะวิ จั ย เปนทั ก ษะที่ ตองอาศั ย ปญญาเปนปจจั ย ขั บ เคลื่ อนที่ สํา คั ญ
ใหใชการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบเปนแบบฝกการทํ า วิ จั ย อยางจริ ง จั ง
เนนกระบวนการพัฒนาผูเรียน ใชความรูที่ไดมาเปนแนวทางเพิ่มพูน
ศั ก ยภาพผู เรี ย น แลวตั้ ง คํ า ถามวิ จั ย เพื่ อ นํ า ไปสู การพั ฒ นานวั ต กรรม
และพัฒนาตนแบบอยางตอเนือ่ ง
10 การเรี ยนรูที่ มีความตอเนื่อง เปนการใชผลการวิจั ยในสภาพจริง
และหาโอกาสนําเสนอผลการวิจัยในวาระตาง เชน เวทีของคุรุสภา
ที่ กํ า หนดใหสงผลงานวิ จั ย ไดทุ ก ป สภาการศึ ก ษาแหงชาติ มี ว าระ
ทํานองเดียวกันปเวนป และเวทีนาํ เสนอผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีทุกปอยางตอเนือ่ ง เปนตน
ในวิ ช าชี พ ครู / ผู บริ ห ารการศึ ก ษา หรื อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ดานการศึกษา ความสําเร็จที่บุคคลไดดํารงวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ จะมีลักษณะเดน คือ มีบุคลิกภาพของผูใฝรู มีความเปน
นักวิชาการที่ไดทักษะทางปญญา และพรอมที่จะใชปญญาที่สรางสรรค
นับไดวาเปนผูควรยกยอง เปนผูที่ไดสรางผลงานแกสังคม โดยเ พาะ
วิชาชีพทางการศึกษา
4. ถาม : เ ียนความเปนมาหรือความสําคัญ องปญหาอยางไร
ตอบ : การทําวิจัยเปนวัฒน รรมของชุมชนการเรียนรูในยุคการเรียนรู
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และเชี่ยวชาญ จะมีลักษณะเดน คือ มีบุคลิกภาพของผูใฝรู มีความเปน
นักวิชาการที่ไดทักษะทางปญญา และพรอมที่จะใชปญญาที่สรางสรรค
นับไดวาเปนผูควรยกยอง เปนผูที่ไดสรางผลงานแกสังคม โดยเ พาะ
วิชาชีพทางการศึกษา
4. ถาม : เ ียนความเปนมาหรือความสําคัญ องปญหาอยางไร
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ตอบ : การทําวิจัยเปนวัฒน รรมของชุมชนการเรียนรูในยุคการเรียนรู
ที่ไรพรมแดน ดังจะเห็นกิจกรรมสรางสรรคมากมาย ตั้งแตการขอรับ
การสนั บ สนุ น โครงการ แสดงถึ ง การยอมรั บ คุ ณ ภาพของขอเสนอ
การเผยแพรผลการวิจัยอยางเปดเผยพรอมรับการวิพากษวิจารณอยางสงา
ไมกลัวเสียหนา การประณามการละเมิดลิขสิท ิทางปญญา เพื่อสราง
ปญญาชนรุนตอ ไป การประกวดและประกาศเกีย รติคุณแกผลงาน
ที่ดเี ดน เพื่อสงเสริมชุมชนและสืบทอดมรดกทางปญญา เปนตน
การเขียนความเปนมาหรือความสําคัญของปญหา เปนขอความที่
ผูวิจัยจะเปดตัวใหผูอานรูจัก เขาใจเราในดานความคิด ความตองการ
และความมี เ หตุ ผ ลจากเรื่ อ งที่ เ รานํ า เสนอ หั ว ขอแรกนี้ เปนประตู
11
เชิญชวนผูอานใหเดินชมติดตามความตองการของเจาของงาน ถาผูอาน
มี ห นาที่ ใ หการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ก็ จ ะพิ จ ารณาสาระที่ นํ า เสนอ
จากหัวขอแรกนี้ไปจนจบโครงการวิจัยที่นําเสนอ ในกรณีที่เปนนิสิต
นักศึกษา เปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาตองใหคําชื่นชม เมื่อนําเสนอดี
และใหคําแนะนําแกไขเมื่อมีขอบกพรอง สวนในกรณีที่เปนการเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนระดับนักวิจัยเต็มตัว หรือตัวจริง ผลการพิจารณา
อาจยุ ติ ที่ ก ารตั ด สิ น ใจของกรรมการวา “รั บ ” หรื อ “ไมรั บ ” ถาเปน
การประกวดผลงานที่วิจัยเสร็จแลว อาจยุติที่คําตัดสิน “มีคุณภาพ สมควร
ใหรางวัล” หรือ “ไมมีคณ
ุ ภาพ หรือไมถึงเกณฑที่จะใหรางวัล” เปนตน
หลักการเขียนความเปนมา หรือความสําคัญของปญหาที่มีคุณภาพ
มีสองสวนที่เกี่ยวโยงกันคือ ตัวนักวิจัย และการนําเสนอ
ครูห รือผูบริหารนัก วิจัย เปนเจาของขอเขียนที่นําเสนอ คิดอะไร
คิดอยางไร สุดทายตัดสินใจกับงานชิ้นนี้อยางไร จากนั้น นําเสนอตาม
กระบวนการคิด ที่ สะทอนถึ ง ความตั้ งใจใชการวิ จัย เพื่อ ใหไดความรู
ในการแกปญหาที่ตองการ การนําเสนอควรมีประเด็นโดยสังเขปดังนี้
1. ระบุตัว “ปญหาวิจัย” ที่ชัดเจน ปญหาในที่นี้คือโจทยวิจัย
ที่ ผู วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น และมี ค วามคาดหวั ง ที่ จ ะไดคํ า ตอบที่ จ ะนํ า ไปใช
ประโยชนอยางสรางสรรคที่ชัดเจน ในตัวปญหาจะเห็นตัวแปรที่ตองใช
กระบวนการวิจัยไปเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหหาคําตอบ ปญหาวิจัย
12
ในทางการศึกษา หรือการสอน เปนปญหาที่นักวิจัยหวังจะไดคําตอบ
เพื่อนําไปแกไขสภาพความออนดอยที่พบ หรือ เสริมความเขมแข็งที่มีอยู
ใหมีความโดดเดน หรือพัฒนายิ่ง ขึ้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองเขียนบรรยาย
สภาพหรื อ บริ บ ทนั้ น ที่ ทํ า ใหนั ก วิ จั ย ตองหยิ บ ปญหานั้ น มาทํ า วิ จั ย
การบรรยายตรงนี้จะสรางความเชื่อมโยงกับเหตุผลที่นํามาสนับสนุน
และวิ กี ารที่จะเสนอในกระบวนการวิจยั ตอไป
2. ความสมเหตุ ส มผลของการหาคํ า ตอบของปญหาวิ จั ย นั้ น
ขอความที่เขียนจะตองมีเหตุผลจากแหลงที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนขอมูล
หรือความรูที่นํ ามาตองสอดคลองกับปญหาในแงมุมที่เกี่ยวของ เชน

ใหมีความโดดเดน หรือพัฒนายิ่ง ขึ้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองเขียนบรรยาย
สภาพหรื อ บริ บ ทนั้ น ที่ ทํ า ใหนั ก วิ จั ย ตองหยิ บ ปญหานั้ น มาทํ า วิ จั ย
การบรรยายตรงนี้จะสรางความเชื่อมโยงกับเหตุผลที่นํามาสนับสนุน
และวิ กี ารที่จะเสนอในกระบวนการวิจัยตอไป
2. ความสมเหตุ ส มผลของการหาคํ า ตอบของปญหาวิ จั ย นั้ น
ขอความที่เขียนจะตองมีเหตุผลจากแหลงที่นาเชื่อถือมาสนับสนุนขอมูล
หรือความรูที่ นํามาตองสอดคลองกับปญหาในแงมุมที่เ กี่ยวของ เชน
นักวิจัยตองการแสดงความรุนแรงของความออนดอย เพื่อสนับสนุน
เหตุผลที่ตองหาคําตอบของปญหาวิจัยนี้ หลักฐานที่นํามาอาจเปนขอมูล
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น เกิ ด จากสภาพดั ง กลาวไมไดรั บ การแกไข
หรือผู วิ จัย ตองการแสดงความจํ าเปนของการปฏิบัติการเพื่ อสรางสื่อ
หรือนวัตกรรมที่มีวิ ีการเ พาะบางอยาง หลักฐานที่นํามาสนับสนุน
อาจเปนท ษ ี หรื อ หลั ก การ หรื อ แนวทางที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ ห็ น ผล
หรื อ ผู วิ จั ย ตองการสรางตนแบบเสนอรั ฐ ใหการสนั บ สนุ น โรงเรี ย น
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางยั่งยืน หลักฐาน
ที่ นํ า มาสนั บ สนุ น ก็ จ ะมี ค วามซั บ ซอน ครอบคลุ ม ประเด็ น ที่ จ ะสราง
13
ความนาเชื่ อ ถื อ ใหผู สนั บ สนุ น ใหงบประมาณที่ เ พี ย งพอที่ จ ะใหได
คําตอบทีเ่ ปนลักษณะตนแบบนัน้
3. แสดงความคาดหวังที่จะนําผลการวิจัยไปใชที่มีความเปนไปได
สอดคลองกับสาระที่นําเสนอในขอ 1 และ 2 ไมกวางแบบเลื่อนลอย
5. ถาม : การตั้งชื่อเรื่องที่วิจัยควรตั้งอยางไร
ตอบ : โดย รรมเนียมปฏิบัติ ผูเขียนเอกสารวิชาการจะเสนอนําดวย
ชื่อเรื่องเปนอันดับแรก เปนการแสดงใหผูอานเริ่มรับรูสาระที่จะตามมา
แตโดยการทํ างานของผู เขียนจะมีลําดับการคิด ที่ แ ตกตางกัน บางคน
เริ่มตนดวยความมั่นใจ และดําเนินเรื่องตอมาดวยความตอเนื่อง แตก็มี
ผูเขียนจํานวนมากที่มีการคิดไตรตรอง ทบทวน ชั่งใจ กวาจะไดชื่อเรื่อง
ก็ใ ชเวลาคิด ย้ํา ซ้ํา ทวน การเขีย นชื่อ เรื่อ งจึง เปนงานที่เ ขีย นภายหลัง
จากการตัดสินใจตอมา
งานวิ จั ย เปนงานวิ ช าการที่ มี ก ระบวนการคิ ด อยางเปนระบบ
เรื่องที่จะวิจัย จะมีคําถามวิจัยที่ชัด และมองเห็นคุณคาของงานที่จะเกิดขึ้น
การวิ จ ั ย จะจบลงดวยการไดคํา ตอบตรงวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง นั้ น
การตั้งชื่อเรื่องวิจัยจึงเปนงานที่ตองการความคิดที่ประณีต นักวิจัยมักจะตั้ง
ชื่อครั้งแรกแลวทบทวนแกไขจนมั่นใจวาตรงกับวัตถุประสงคที่ตนตองการ
จากการวิ เ คราะหการตั้ ง ชื่ อ เรื่ อ งในงานวิ จั ย ที่ เ ผยแพรทั่ ว ไป
พบจุดออนหลายประเด็น ไดแก
14
วิทยาจารย์ 51

ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
นักวิจยั คงตองตรวจสอบวัตถุประสงคของการวิจยั และคําถาม
วิจยั วาตองการศึกษาอะไร เกี่ยวของกับตัวแปรอะไร
ไมสื่อถึงระเบียบวิ ีวิจยั ที่จะไดความจริงที่ตองการ
นักวิจัยควรจะตรวจสอบเปาหมายงานของตน วาตองการ
บรรยายปรากฏการณ หรือคนหาความสัมพัน ของตัวแปร หรือตองการ
หาประสิท ิภาพของนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น หรือตองการสรางรูปแบบ
ของระบบการเรียนรู
ไมระบุขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยที่ตองการความจริงเ พาะบริบท หรือพื้นที่ หรือ
กลุมเปาหมาย ผูวิจัยตองระบุชัดเจน เพื่อไมใหเกิดผลการวิจัยที่เกิดความ
คลาดเคลื่อน ที่เรียกวา Overgeneralization ซึ่งเปนจุดออนกระทบตอ
คุณภาพการวิจัยในดานความตรงภายนอก (external validity)
เขียนไมกระชับ ใชคํามากเกินความจําเปน
โดยปกติ การตั ้ ง ชื ่ อ เรื ่ อ งจะมี ห ลัก ของความกระชับ
ตรงประเด็ น แตก็ พ บลั ก ษณะของการใชภาษาที่ มี คาํ ขยายมากเกิ น
ความจํา เปน นั ก วิ จั ย จะแกไขเองไดไมยาก ดวยการอานทบทวน
ไมรีบรอนเกินไป
กลาว ดยสรป หลักการตั้งชื่อเรื่อง มีดงั นี้
สั้น กระชับ และใชคําถูกตองตามหลักภาษา
สื่อความหมายวากระบวนการนัน้ ตองการคนหาความจริง
15
เรื่องอะไร เห็นตัวแปร
เกี่ยวของกับใคร ในสถานการณหรือบริบทใด เวลาใด
เปนขอบเขตที่ ต องกํา หนดเพื่ อ ความถู ก ตองของ
การสรุปผลที่ได
ทํ า อยางไร เปนการระบุ ก ารทํ า ชื่ อ ที่ ตั้ ง ไดถู ก ตอง
เหมาะสมจะสะทอนถึ ง ระเบี ย บวิ ี วิ จั ย และความรู
หรือผลการวิจัย
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ขอสังเกตที่นาพิจารณา ความกระชับ กับความครอบคลุม บางครั้ง
ก็ มี ค วามขั ด แยง นั ก วิ จั ย อาจละคํ า บางคํ า ไปขยายในรายงาน เชน
รายละเอี ย ดของขอบเขต บางอยางอาจนํ า ไปเขี ย นขยายความไว
ในขอบเขตของการวิจัย หรือในหัวขอที่เกี่ยวของ ถานักวิจัยไมแนใจ
ก็สามารถนําเสนอใหผูที่อยูในชุมชนนักวิจัยของตนไดใหความเห็นได

ทํ า อยางไร เปนการระบุ ก ารทํ า ชื่ อ ที่ ตั้ ง ไดถู ก ตอง
เหมาะสมจะสะทอนถึ ง ระเบี ย บวิ ี วิ จั ย และความรู
หรือผลการวิจัย
ขอสังเกตที่นาพิจารณา ความกระชับ กับความครอบคลุม บางครั้ง
ก็ มี ค วามขั ด แยง นั ก วิ จั ย อาจละคํ า บางคํ า ไปขยายในรายงาน เชน
รายละเอี ย ดของขอบเขต บางอยางอาจนํ า ไปเขี ย นขยายความไว
ในขอบเขตของการวิจัย หรือในหัวขอที่เกี่ยวของ ถานักวิจัยไมแนใจ
ก็สามารถนําเสนอใหผูที่อยูในชุมชนนักวิจัยของตนไดใหความเห็นได
แนวคิด/ท ษฎีที่เกี่ยวข้อง/กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

6. ถาม : การกํา หนดกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย มี ห ลั ก การหรื อ อควร
16
พิ จ าร าที่ สํา คั ญ อะไรบาง และจดออนหรื อ อควรระวั ง
ในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยคืออะไร
ตอบ : กรอบแนวคิดการวิจัยเปนสวนสําคัญในการออกแบบการวิจัย
ที่แสดงถึงความคิดหรือรูปแบบของสิ่งที่วางแผนจะศึก ษา โดยผูวิจัย
เปนผูสรางขึ้น อาจอยูในรูปแบบการพรรณนาความ หรือภาพซึ่งแสดง
องคประกอบสําคัญ แนวคิด ตัวแปรที่จะศึกษาหรือตัวแปรและทิศทาง
ความสัมพัน กรอบแนวคิดที่กําหนดอยางเหมาะสมจะสะทอนความจําเปน
ที่ ส นับ สนุน วาควรมีก ารวิจั ย ในเรื่ อ งนั้น เปนกรอบในการออกแบบ
สวนอื่น ของงานวิจัย และสะทอนความเปนไปไดในการดําเนินการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยโดยทั่วไป ผูวิจยั มักกําหนดจากขอมูลหลัก คือ
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แตนักวิจัยอีกกลุมหนึ่ง
ใหความเห็ น วา ผู วิ จั ย ควรใหความสนใจแหลงที่ ม าของความคิ ด
ที่หลากหลาย กรอบแนวคิดการวิจัยที่ดีจึงควรสรางขึ้นโดยผสมผสาน
หลายวิ ีการ เชน ขอมูลจากเอกสารก็อาจศึกษาจากเอกสารที่ไมจํากัด
เ พาะหนังสือ ตําราและงานวิจัยที่ตีพิมพแลว แตอาจศึกษาจากบทความ
วิทยานิพน ที่กําลัง ดํา เนิน การ ขอมูลจากบุคคล เชน ในตางประเทศ
จะใหความสําคัญกับความคิด การคาดการณ และประสบการณของที่ปรึกษา
เนื่ อ งจากการแตงตั้ ง ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย จะตองเปนผู ที่ เ ชี่ ย วชาญจริ ง
ในเรื่องนั้น รวมทั้งขอมูลจากแหลงอื่นซึ่งอาจไดจากการศึกษานํารอง
ผลการสํารวจทีเ่ คยทํามาแลว
18
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ตัวอยางจดออนที่มักพบในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ไดแก
1. กรอบแนวคิดการวิจยั ที่นําเสนอไมมีฐานมาจากผลการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่นาเชื่อถือ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเอกสารและงานวิจยั ที่นาํ มาศึกษา
ใหขอมูลจํา กั ด ไมครอบคลุ มประเด็น สํา คัญ ในการวิจัย สวนที่นํา มา
ไมเชื่ อ มโยงหรื อ เชื่ อ มโยงนอยกั บ เรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา หรื อ ไมนํา เสนอ
เ พาะประเด็นที่เกี่ยวของ ขอมูลจากหลายแหลงไมนาเชื่อถือหรือลาสมัย
2. กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ที่ กํา หนดเปนการลอกเลี ย นแบบจาก
งานวิจัย อื่น หรือ ปรับ โดยไมมีขอมูลรองรับ ไมใชกรอบแนวคิด ใหม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากความคิดรวบยอดโดยมีลักษณะเ พาะของงานวิจัย
ที่ จ ะทํา ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ
เปนการพรรณนาความ เขี ย นในรู ป รายงาน หรื อ คั ด ลอกขอมู ล
มานําเสนอตอ กันวา เคยมีใครเขียนหรือวิจัยในแตละเรื่องไวอยางไร
แตไมมีการวิเคราะหทั้งในแงความนาเชื่อถือ ความเหมือน ความขัดแยง
จุดออนหรือความไมสมบูรณของท ษ ีและงานวิจยั ในปจจุบัน
ผลที่เกิดจากการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยขาดฐานขอมูล
ที่ครอบคลุมและเชื่อถือได ทําใหไดกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไมสอดคลอง
กั บ สภาพความเปนจริ ง ซึ่ ง จะมี ผ ลตอองคประกอบอื่ น ของการวิ จั ย
เชน การกําหนดขอตกลงเบือ้ งตนและขอจํากัดของการวิจัย
7. ถาม : อะไรคือหลักการหรือ แนวทางที่ควรจะเปนในการนําเสนอ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยว อง
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ตอบ : การทบทวนวรรณกรรมหรือเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Review of related literature) มีหลักคิดที่ปรากฏในคําสําคัญ 2 คํา คื19
อ
“การทบทวน” ซึ่ ง หมายถึ ง การอานแบบพิ นิ จ พิ เ คราะห และคํา วา
“ที่เ กี่ย วของ” ซึ่ง หมายถึงวา วรรณกรรมที่นํามาศึก ษาจะตองมีสาระ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะวิจัยเทานั้น การทบทวนวรรณกรรมจะตองทําตั้งแต
ขั้นตอนแรกของการวิจัย เพราะผลจากการทบทวนวรรณกรรมจะเปนขอมูล
สนับสนุนเหตุผลในการทําวิจัย ชวยใหเกิดความชัดเจนในประเด็นปญหา
ไมเกิดการวิจัยซ้ําโดยไมมีเหตุผลความจําเปนรองรับ และเชื่อมโยงไปสู
องคประกอบสําคัญอื่นของการวิจัย โดยเ พาะอยางยิ่งกรอบแนวคิด
การวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรและรูปแบบการวิจัย โดยปกติผลการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของจะปรากฏอยูในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัย
ยกเวนในบางกรณี ซึ่ ง มี เ อกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของไมมากนั ก
ผลการศึกษาก็อาจรวมอยูในบทที่ 1 หรือบทนําก็ได
ในการศึ ก ษาแนวคิ ด ท ษ ี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของมี ห ลั ก การ
และขั้นตอนที่สําคัญ กลาวคือ

การวิจัย สมมติฐาน ตัวแปรและรูปแบบการวิจัย โดยปกติผลการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของจะปรากฏอยูในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัย
ยกเวนในบางกรณี ซึ่ ง มี เ อกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของไมมากนั ก
ผลการศึกษาก็อาจรวมอยูในบทที่ 1 หรือบทนําก็ได
ในการศึ ก ษาแนวคิ ด ท ษ ี และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของมี ห ลั ก การ
และขั้นตอนที่สําคัญ กลาวคือ
1. จะตองเลื อ กศึ ก ษาเ พาะเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของ
เปนประโยชนตอการวิจัยที่จะดําเนินการ อาจจะเปนในขั้นการวางแผน
การวิจัย การดําเนินการวิจัย หรือการเขียนรายงานการวิจัย
2. จะตองจัดระบบในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดกรอบ
ประเด็น ที่จ ะศึก ษาใหครบถวนชัด เจน วิเ คราะหเอกสารที่เ กี่ย วของ
20
และบั น ทึ ก ขอมู ล โดยอาจใชบั ต รบั น ทึ ก ขอมู ล ระบุ ส าระสํ า คั ญ
ตามประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษา และจะตองระบุ แ หลงที่ ม าของเอกสาร
และงานวิจัยใหถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบทีจ่ ะใชอางอิงได
3. เอกสารที่ อ างอิ ง ควรใชจากแหลงปฐมภู มิ มี ค วามทั น สมั ย
และในกรณีที่ทําได ควรใชเอกสารที่เชื่อถือ ไดโดยมีขอสรุปจากการ
ศึกษาวิจัยที่เ ปนระบบรองรับ เชน บทความจากวารสารตางประเทศ
มากกวาเอกสารที่เขียนขึ้นจากประสบการณที่จํากัด หรือเปนความเห็น
สวนบุคคลที่ไมมีขอมูลรองรับ
การนําเสนอผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย
สาระสําคัญ 2 สวน คือ สวนแรกเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ท ษ ีทเี่ กี่ยวของ
กับเรื่องที่จะวิจัย และสวนที่ 2 คือ งานวิจยั ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
โดยการนําเสนอในสวนนี้จะตองครอบคลุมองคประกอบสําคัญตั้งแต
เรื่องที่ทําวิจัย ความเปนมา วัตถุประสงค วิ ีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย
ขอคนพบและขอสั ง เกตของผู วิ จั ย ที่ จ ะนํ า ไปวิ เ คราะห สั ง เคราะห
เชื่อมโยงกับสิ่งที่คนพบในงานวิจยั ที่จะดําเนินการ
แนวทางในการนํา เสนอผลการวิ เ คราะหเอกสารและงานวิ จั ย
ทีเ่ กี่ยวของ โดยสรุปมีดังนี้
1. ทํา เคาโครงเนื้ อ หาที่ จ ะนํา เสนอซึ่ ง ตองครอบคลุ ม คํา สํา คั ญ
และตั วแปรที่จะศึ กษา โดยแบงประเด็น ที่จะนําเสนอเปนหั วขอหลัก
หัวขอรอง หัวขอยอยใหสอดคลองสัมพัน กัน
2. นําเสนอเนื้อหาในแตละหัวขอโดยวิเคราะหใหเห็นความเหมือ21น
หรือตางของขอมูลจากแหลงตาง ประเด็นที่งานวิจัยใหคําตอบชัดเจน
สมบูรณแลว หรือยังไมชัดเจน ไมสมบูรณโดยเขียนใหเปนภาษาของผูวิจัย
ไมเปนการคัดลอกขอมูลจากแหลงตาง มาตอกัน แลวสังเคราะหเปนสรุป
ของแตละประเด็นยอยและสรุปรวม ซึง่ จะเชื่อมโยงสัมพัน กับการกําหนด
องคประกอบสําคัญของงานวิจัย เชน นิยามตัวแปรและกรอบแนวคิด
การวิจัย
8. ถาม : อบกพรองที่ มั ก พบในการนํา เสนอเอกสารและงานวิ จั ย
ทีเ่ กี่ยว องคืออะไร
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เครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ
เพื่อการประกอบอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
วิทยาลัยเทคนิคระนอง ๑๕๕ หมู่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำาบลบางนอน
อำาเภอเมือง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ ๘๕๐๐๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๘ ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ อาจกระทบต่อความต้องการแรงงาน
ในระบบเศรษฐกิจในอนาคต การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ
ภาครัฐและครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐและมีคา่ ใช้จา่ ยของครัวเรือนในการดูแลสุขภาพอนามัย และการ
จัดสวัสดิการทางสังคม ซึ่งรายได้ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มาจากบุตร ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนการสร้าง
รายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการมีงานทำาและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงการสร้างโอกาส
ทางอาชีพให้กับคนพิการด้วย จากการสำารวจชุมชนห้วยนายร้อย เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์ มีต้นอ้อที่ใช้สำาหรับการทำาไม้กวาดอยู่จำานวนมากขึ้นตามธรรมชาติ ชุมชนส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ไม้กวาดดอกอ้อ จึงรวมตัวตั้งกลุ่มชุมชนเพื่อผลิตไม้กวาดดอกอ้อ
เพื่อใช้และจำาหน่ายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน
การผูกไม้กวาดออกอ้อผูท้ าำ ต้องนัง่ บนแผ่นไม้รองนัง่ และใช้เท้ากดแกนพันลวดเพือ่ ควบคุมการปล่อย
ลวดหรือเชือก และมือต้องออกแรงดึงลวดขณะมัดไม้กวาดให้แน่น การทำาไม้กวาดดอกอ้อในลักษณะนี้
กล้ามเนือ้ แขน กล้ามเนือ้ ขา และกล้ามเนือ้ หลังต้องออกแรงเกร็งตลอดเวลา การนัง่ ทำาไม้กวาดจำานวนมาก
วันละหลายชั่วโมงจะส่งผลต่อสุขภาพ กล้ามเนื้อเมื่อยล้า และเกิดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง รักษาไม่หาย
การทำางานต้องหยุดพักเป็นช่วง ๆ ส่งผลให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง ไม่ทันต่อความต้องการของตลาด
และความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ อาจเกิดอุบัติเหตุขณะดึงลวดทำาให้ลวดบาดมือบ่อยครั้ง

สร้างสรรค์งานวิทยาลัยนักคิด

จากปัญหาดังกล่าวได้วิเคราะห์ตามหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง ของเครื่องช่วยผูกไม้กวาด
ดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติเพื่อการประกอบอาชีพสำาหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ดังนี้
๑) คว�มพอประม�ณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น โดยครู นักเรียน นักศึกษา ได้บูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม
เครือ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ เพือ่ การประกอบอาชีพสำาหรับผูส้ งู อายุและคนพิการ สนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน ผลิตไม้กวาดดอกอ้อที่สนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นสินค้า OTOP เป็นรายได้หลัก
ของครอบครัว ให้มรี ายได้ทมี่ นั่ คง ใช้วตั ถุดบิ ทีห่ าได้จากท้องถิน่ ผลิตเพือ่ จำาหน่ายได้ทงั้ ปี ครอบครัวอบอุน่
เพราะไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อหางานทำาที่อื่น และลดปัญหาการว่างงานของสมาชิกในชุมชน รวมถึง
ผู้สูงอายุ คนพิการ
One School One Innovation
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) คว�มมี
ั อ ก�ร
เห �เล ิ หมายถึ
ก�รพั ง กา� ตด ิน เกี่ยวกบ ะดบ องความพอเพียงนน ะต้องเปนไป
อย่างมีเ ตผล โดยพิ
๑ ศกษ�เอก
า า ากป
�ร ละง�
ยที่เกี่ยวิวจัย้องตลอด
ีเกียว นคา
อง จากการศึ
งผลที่คาดว่
กษาเอกสารและงานวิ
า ะเกิด ากกา ก ะทานน
จัยที่เกี่ยวข้อง
อย่าง อบคอบ
คณะผู้จเป็ัดทำนาการส่
ได้ศึกงษาข้
เสริมอสุมูขลภาพพลานามั
ต่าง ๆ ที่เป็นยประโยชน์
ผู้สูงอายุในการจั
คนพิกดารทำาสิช่่งวประดิ
ยลดอาการเจ็
ษฐ์ เช่นบวงจรอิ
ปวดเรืเ้อล็รักงทรอนิกส์
จากวิธีเดิมอเตอร์
ม และรักวัษาภู
สดุโมครงสร้
ิปัญญาางการผู
และงานวิ
กไม้กจวาดด้
ัยที่เกีว่ยยมืวข้ออไว้งเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ภูมิใจในความเป็นไทย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก�ห
ละ กอาชี
หลัพกเกณ
การทำาไม้ก�รออก
กวาด เพื่อการประกอบอาชี
จากหลักการและเหตุ
พสำาหรับผูผ้สลที
ูงอายุ
่ได้ศแึกละคนพิ
ษาจากเอกสารและ
การ
พัฒนาต่องานวิ
ยอดผลิ
จยั ทีตเ่ภักีณย่ วข้์ไอปสูงคณะผู
่อุตสาหกรรมได้
จ้ ดั ทำาได้นาำ มากำาหนดหลักเกณ ใ์ นการเครือ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ
)โดยการออกแบบระบบการทำ
ระ มิคมกั วั ี ี หมายถึ
างานดัง กา
งนี้ เต ยี มตว พ้ อ้ ม บต่อผลก ะทบและกา เปลีย่ นแปลง
ก มกว�
อกออกงอั
นด้านต่าง ไม่ว่าออก
ะเปนด้านเละ ร�งเครองชวย
กิ งคม ิ่งแวดล้
อม และว
น ม เพืมั่อ ิ ้ ามา ป บตวและ
ั อนวัก�ร
�วงจรอิ
บมือได้อย่างทนท่วงที๑ การมี
ตกรรมเครื
่องช่เลก
วยผูรอ
กไม้ิก วาด สนับสนุนให้มีการผลิตได้เป็น ๒ เท่า
แผ่นวงจรมาออกแบบลายวงจรทุ
กวงจรโดยใช้โาปรแกรม
สนับสนันภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้๑าน เป็นำนาความรู
ค้ วามสามารถติดตัว นวัตกรรมสามารถนำ
ไปจดสิทธิPบตั รคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ผลิต และจัดจำาหน่ายผลิตภัณ ์แต่เพียงผู้เดียว
) เงอ คณ รรม ะต้อง า้ งเ มิ เ้ ปนพืน าน ติ องคน น าติ ป ะกอบด้วย ด้าน ติ
คือ กา ต ะ นก นค
ม ู้ผิด อบ ่วดี ื่อ ตย ิต ้ ติป าอย่าง ูกต้องและเ มาะ ม
นกา ดาเนิน วี ติ และด้านกา ก ะทา คือ มีความ ยน ม่นเพีย อดทน ไม่โล ไม่ต ะ นี่ ู้ กแบ่งปน และ
บผิด อบ นกา อยู่ ่วมกบผู้อื่น น งคม โดยสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษา สำานึกรักบ้านเกิด
ชง� ปรษฐ์นกรม
๑ ชย์วลและ
นักเรียน นักศึกษาอาชี�พก�ร
วะศึกษาประดิ
วัตกรรมเพื่อสนัออก
บสนุนชุวงจร
มชนเพืหลงจ�ย
่อการผลิตเชิง�พาณิ
การแบ่งปันความรู้ระหว่าง ครู นักศึกษา และชุมชน ทำาให้เกิดสังคมกลุ่มของชุมชนเป็นแหล่งพบปะ
๒ นำาลายวงจรทั้งหมดที่ได้พิมพ์ลงบนแผ่นใสใช้เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ในการพิมพ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความสามัคคี โดยครูผู้สอนปลูก ังเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพให้กับ
นำาแผ่นใสมาวางทาบบนแผ่น P เตารีดมารีดออกแรงกดเล็กน้อยรีดไปมาให้ทั่ว
นักศึกษาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
) เงอ คว�มร ป ะกอบด้วย กา กตน ้มีความ อบ ู้เกี่ยวกบวิ ากา ต่าง ที่เกี่ยว ้อง
อย่าง อบด้าน มีความ อบคอบ และความ ะมด ะวงที่ ะนาความ ู้ต่าง เ ล่านนมาพิ า า
้เ ื่อมโยงกน เพื่อป ะกอบกา วางแผน และ น นป ิบติ โดยครู นักเรียน นักศึกษา ได้วางแผน
การป ิบัติงานบูรณาการความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการของ T
รวมทั้ง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิต
�พ ง ั อ ก�ร �ล�ยเ วงจรอิเลก รอ ิก ลง
ก�รออก
วั กรรมเพอก�รพั �
๓ เมื่อได้ลายเส้นวงจรทั้งหมดแล้วใช้ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้เขียนทับบนลายวงจร
การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติเพื่อการประกอบอาชีพ
อีกหนึ่งรอบแล้วให้นำาแผ่นปริ้นที่ได้ลงไปแช่นำ้ายากัดลายปริ้นที่เตรียมไว้
สำาหรับผูส้ งู อายุและคนพิการ มีรายละเอียดดังนี้ ระ ี ๑ ก�รเก ปลอยลว สามารถทำาได้โดยใช้เท้า
เหยียบควบคุมสวิตซ์ไ าทำาการเก็บลวดปล่อยลวดได้อย่างต่อเนือ่ ง ระ ี ระ ว
� เมือ่ เริม่ กด
จะทำางานอัตโนมัติตามเวลาที่หน่วงเวลาไว้ และมีปุมปรับความแรงของการนวดให้ทำางานได้เหมาะ
กับการใช้งาน ระ ี เ �ะ ัง สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังได้ด้วยระบบไ าได้
ระ ี
งกั ก�รล รง งลว หรอเชอก โครงสร้างทำาด้วยวัสดุแข็งแรงทีช่ ว่ ยลดแรงต้านจากกำาลัง
แขนออกแรงดึงลวดผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อ เพื่อต้านแรงดึงลวดจากมอเตอร์ ส่งผลให้ลดอาการเจ็บ
กล้ามเนื้อที่ทำาให้บาดเจ็บปวดเรื้อรัง ระ ี ช อปกรณเ ริมอ� วยคว�ม ะ วกให้กับผู้สูงอายุ
�พ ง ั อ ก�ร ช �ย�กั �ล�ยเ
และคนพิการ ควบคุมชุดเก็บลวด ปล่อยลวด ด้วยแปนสั่งการเพื่อรองรับการทำางานให้สะดวกมากขึ้น
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ั อ ก�ร �เ ิ ก�รพั �
๑ ศกษ�เอก �ร ละง� วิจัย ีเกียว อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทำาได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำาสิ่งประดิษฐ์ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์
มอเตอร์ วัสดุโครงสร้าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก�ห หลักเกณ ก�รออก
จากหลักการและเหตุผลที่ได้ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องคณะผูจ้ ดั ทำาได้นาำ มากำาหนดหลักเกณ ใ์ นการเครือ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ
โดยการออกแบบระบบการทำางานดังนี้
ออก
ละ ร�งเครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิ
๑ ั อ ก�ร �วงจรอิเลก รอ ิก
๑ นำาแผ่นวงจรมาออกแบบลายวงจรทุกวงจรโดยใช้โปรแกรม P

�พก�ร ชง� ปร กรม

ออก

วงจร หลงจ�ย

� ๑ วล

๒ นำาลายวงจรทั้งหมดที่ได้พิมพ์ลงบนแผ่นใสใช้เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ในการพิมพ์
นำาแผ่นใสมาวางทาบบนแผ่น P เตารีดมารีดออกแรงกดเล็กน้อยรีดไปมาให้ทั่ว

�พ ง ั อ ก�ร �ล�ยเ วงจรอิเลก รอ ิก ลง
๓ เมื่อได้ลายเส้นวงจรทั้งหมดแล้วใช้ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้เขียนทับบนลายวงจร
อีกหนึ่งรอบแล้วให้นำาแผ่นปริ้นที่ได้ลงไปแช่นำ้ายากัดลายปริ้นที่เตรียมไว้

�พ

ง ั อ ก�ร ช �ย�กั �ล�ยเ
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ั อ ก�รนำา�เลายวงจรไปเจาะแผ่
ิ ก�รพั � นปริน้ ตามตำาแหน่งของอุปกรณ์เสร็จ แล้วนำาวงจรทีไ่ ด้ทงั้ หมด
มาลงอุปกรณ์โดยบั
๑ ดศกษ�เอก
กรีอุปกรณ์ท�รี่อยู่รละง�
ะดับตำ่าวิก่จอัยน ทัีเกี้งหมด
ยว อง
๕ วงจร
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จัดทำาได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำาสิ่งประดิษฐ์ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์
มอเตอร์ วัสดุโครงสร้าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก�ห หลักเกณ ก�รออก
จากหลักการและเหตุผลที่ได้ศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องคณะผูจ้ ดั ทำาได้นาำ มากำาหนดหลักเกณ ใ์ นการเครือ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ
โดยการออกแบบระบบการทำางานดังนี้
ออก
ละ ร�งเครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิ
๑ ั งอ ั ก�ร
�วงจรอิ
เลก รอ เิกลก รอ ิก ลง
�พ
อ ก�ร
�ล�ยวงจรอิ
๑ นำาแผ่นวงจรมาออกแบบลายวงจรทุกวงจรโดยใช้โปรแกรม P
ั อ ก�รออก
ละ ร�งเครอง
๑ ออกแบบโครงสร้างแบบภาพจำาลองด้วยโปรแกรม
ตามขนาดยาว ๑ ๐
เซนติเมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร

�พก�ร ชง� ปร กรม

ออก

วงจร หลงจ�ย

� ๑ วล

๒ นำาลายวงจรทั้งหมดที่ได้พิมพ์ลงบนแผ่นใสใช้เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ในการพิมพ์
�พ
ง จ�ลองเครองชวย
มกว� อกออกงอั
มั ิ ทั่ว
นำาแผ่นใสมาวางทาบบนแผ่
น P เตารีดมารีกดออกแรงกดเล็
กน้อยรีดไปมาให้
๒ นำาเหล็กกล่องอลูมเิ นียมทีเ่ ตรียมไว้มาตัดตามความยาวของแต่ละชุด เชือ่ มประกอบ
ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว นำาเบาะนวดไ ามายึดติดกับโครงยึดให้แน่น

�พ ง ั อ ก�ร �ล�ยเ วงจรอิเลก รอ ิก ลง
�พ๓ เมื
ง ่อั ได้อลายเส้
ก�รนวงจรทั
�ช คว้งหมดแล้
คมก�รเก
ปลอยลว
วใช้ปลว
ากกาเคมี
แบบลบไม่ได้เขียนทับบนลายวงจร
อีกหนึ่ง๓รอบแล้
วให้นำาอแผ่
นปริน้นาำ มอเตอร์
ที่ได้ลงไปแช่
นำ้ายากัดลายปริ
ที่เตรีมาเชื
ยมไว้อ่ มติดกับแกนหมุนลวด
ขัน้ ตอนต่
ไปให้
ไ ากระแสตรง
๑๒้นโวลต์
ที่มีลักษณะเป็นเกลียว แล้วนำาไปยึดกับเบาะนวดไ า

�พ

งก�รเ ิ �ย �กั วงจรอิเลก รอ ิก
�พ ง ั อ ก�ร ช �ย�กั �ล�ยเ
เดินสายไ ให้เรียบร้อย และนำากล่องวงจรที่ได้มาต่อเข้ากับตัวเครื่อง ติดตั้งเบาะนั่ง
ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังได้ด้วยระบบไ าและมีปุมปรับความเร็วให้ทำางานได้
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ศกษ�อั ร�เรว ก�รปลอยเ ลว ี ช ก�ร ก มกว� อกออ เมอ งระ
ั ั เกลวอลม �งกั
๑ นำาลวดหรือเชือกทีจ่ ะใช้ในการผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อประกอบไว้ในช่องสำาหรับเก็บลวด
๒ ตั้งระดับสเกลวอลุ่มของเครื่องที่ระดับ ๑ ใช้เท้ากดสวิตช์ ๑ ครั้งแล้วยกเท้าออก
ให้เครื่องปล่อยลวดออกจากขด ทำาการทดลองซำ้าอีก ๓ ครั้ง บันทึกผล
๓ ทำาการทดลองเช่นเดียวกับข้อ ๑ ๒ ด้วยการตั้งระดับสเกลวอลุ่มที่ระดับ ๒ ๓
และ ๕

�พก�ร ลองอั ร�เรว ก�รปลอยเ ลว ี ช ก�ร ก มกว� อกออ
ศกษ� รง งลว ีเหม�ะ ม อก�ร ก มกว� อกออ วยเครองชวย ก มกว� อกออ
กงอั มั ิ เพอก�รประกอ อ�ชีพ �หรั งอ�ย ละค พิก�ร เมอ ังระ ั เกลวอลม �งกั
๑ ดึงลวดออกจากทีเ่ ก็บลวดของเครือ่ งช่วย
ผูกไม้กวาดดอกอ้อแล้วนำาลวดผูกไว้ทเี่ ครือ่ งวัดแรงดึง ส่วนปลาย
อีกข้างหนึ่งของเครื่องชั่งผูกตรึงติดไว้กับที่

๒ ตั้งระดับสเกลวอลุ่มที่ระดับ ๑ เปดให้
เครือ่ งทำางาน มอเตอร์จะหมุนพร้อมกับดึงลวดทีผ่ กู ไว้กบั เครือ่ ง
วัดแรงดึงทำาให้สเกลของเครื่องวัดแรงดึงเลื่อนออกไปจนหยุด
นิ่งเมื่อเกิดการสมดุลของแรงทั้งสองด้าน ทำาการทดลองซำ้าจน
ครบ ๓ ครั้ง บันทึกผลและหาค่าเฉลี่ยของแรงดึง
๓ ทดลองเช่นเดียวกับข้อ ๑ ๒ แต่เปลี่ยน
ระดับสเกลวอลุ่มเป็นระดับ ๒ ๓ และ ๕

�พก�ร อ วั รง ง
กั ก�รมั �ม มกว�

ทดลองผูกไม้กวาดดอกอ้อโดยการตั้งระดับสเกลวอลุ่ม ๑ ในการผูกไม้กวาดดอกอ้อ
จะเริ่มตั้งแต่การมัดช่อ ผูกช่อและมัดด้าม จนกระทั้งเสร็จทำาการทดลองซำ้าอีก ๒ ครั้ง
๕ สังเกตผลการผูกช่อ มัดช่อ และมัดด้าม ว่าสามารถมัดก้านไม้กวาดดอกอ้อเข้าด้วย
กันได้แน่นโดยไม่ทำาให้ก้านไม้กวาดดอกอ้อหักหรือขาดบันทึกผล
๖ ทดลองตั้งระดับเป็นระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ และระดับ ๕ ตามลำาดับ
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เพอศกษ�เปรี
ั อ ก�ร �เย ิ เ ก�รพั
ยี ประ �ิ ิ �พ ก�รล รง � จ�กก�ลัง
ก�ร ก มกว� อกออ
ระหว�งก�ร ช ๑ งกัศกษ�เอก
งลว กั �รม ละง�
ช งกัวิจัย ีเกียว อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้จ๑ัดทำาตัได้้งสเกลวอลุ
ศึกษาข้อ่มมูเครื
ลต่า่องงช่ๆวยผู
ที่เกป็ไม้
นประโยชน์
กวาดดอกอ้
ในการจั
อกึ่งอัตดโนมั
ทำาสิต่งิ ประดิ
ทีไม่ตษิดฐ์แผงกั
เช่น้นวงจรอิ
ดึงลวดไว้
เล็กททรอนิ
ี่ กส์
ระดับ ๓ มอเตอร์ วัสดุโครงสร้าง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒ ก�ห
นำาช่อไม้หลักวาดดอกอ้
กเกณ อก�รออก
ที่ผูกเตรียมไว้แจากหลั
ล้วเป็นช่กอการและเหตุ
เล็ก ๆ มัดรวมกั
ผลที่ไนด้จำศาึกนวน
ษาจากเอกสารและ
๘ ช่อ
ต่อไม้กวาด
งานวิ
๑ จด้ยั ามทีเ่ การทดลองผู
กีย่ วข้องคณะผูกมัจ้ ดั ไม้
ทำากได้วาดดอกอ้
นาำ มากำาหนดหลั
อจะเริ่มกตัเกณ
้งแต่กใ์ ารมั
นการเครื
ดช่อไม้อ่ กงช่วาดดอกอ้
วยผูกไม้กอวาดดอกอ้
รวมกัน และ
อกึง่ อัตโนมัติ
ขั้นตอนการมั
ดด้ามไม้กวาดดอกอ้อ างานดังนี้
โดยการออกแบบระบบการทำ
ละ ง้ ทีร�งเครองชวย
ก มกว�
อกออกงอั
๓ ออก
นับจำานวนครั
ต่ งั้ ออกแรงดึงจากกำ
าลังแขนเข้
าหาตัวเอง เพืมัอ่ ต้ิ านแรงดึงจากมอเตอร์
อ งก�ร
เลก่งทำารอไม้กิกวาดดอกอ้อเสร็จ ๑ ด้าม แล้วบันทึกผล
ซึ่งมีแรงดึง ๑๐๐ นิวตั๑นต่อั การดึ
๑ ครั�วงจรอิ
้งจนกระทั
๑ นำาแผ่นำาวงจรมาออกแบบลายวงจรทุ
โปรแกรม P
ทำาการทดลองซ้
เช่นเดียวกับข้อ ๑ ๓ อีก ๒ กครัวงจรโดยใช้
้ง บันทึกผไว้
๕ หาค่าเฉลีย่ ในการใช้แรงต้านจากกำาลังแขนในการผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อ บันทึกผลไว้
๖ หาค่าเฉลีย่ ในการใช้แรงต้านจากกำาลังแขนในการผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อ บันทึกผลไว้
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดแรงต้านจากกำาลังแขนระหว่างการใช้แผงกั้นดึง
ลวดและไม่ใช้แผงกั้นโดยใช้สูตรดังนี้
สูตร η
๑๐๐
�พก�ร ชง� ปร กรม
ออก วงจร หลงจ�ย � ๑ วล
ก�รศกษ�เปรีย เ ีย เวล� ก�ร ก มกว� อกออ ย ชเครองชวย ก มกว�
๒ นำาลายวงจรทั้งหมดที่ได้พิมพ์ลงบนแผ่นใสใช้เครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ในการพิมพ์
อกออ เ ิมกั ชเครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิ
นำาแผ่นใสมาวางทาบบนแผ่น P เตารีดมารีดออกแรงกดเล็กน้อยรีดไปมาให้ทั่ว
๑ คัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำาไม้กวาดดอกอ้อ ๑๐ คน เป็นกลุ่มทดลอง
๒ การทดลองจะให้ทงั้ สองกลุม่ ผูกไม้กวาดดอกอ้อ คนละ ๑ ด้าม ซึง่ ประกอบด้วยการผูกช่อ
มัดช่อและมัดด้าม ทดลองจับเวลาในแต่ละตอน พร้อมกับบันทึกผล หาค่าเฉลี่ยของเวลา
ศกษ�คว�มพงพอ จ อง ชเครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิ
การศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทมี่ ตี อ่ เครือ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ ดำาเนินการดังนี้
๑ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ทำาไม้กวาดดอกอ้อ จำานวน ๓๐ คน
๒ อธิบายขัน้ ตอนการใช้งานให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าใจขัน้ ตอนการทำางานของเครือ่ งช่วยผูก
�พ ง ั อ ก�ร �ล�ยเ วงจรอิเลก รอ ิก ลง
ไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผล
๓ เมื่อได้ลายเส้นวงจรทั้งหมดแล้วใช้ปากกาเคมีแบบลบไม่ได้เขียนทับบนลายวงจร
อีกหนึ่งรอบแล้วให้นำาแผ่นปริ้นที่ได้ลงไปแช่นำ้ายากัดลายปริ้นที่เตรียมไว้

�พก�รเ ย พร � ิ เครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิกั วิ �หกิจชมช
�พ ง ั อ ก�ร ช �ย�กั �ล�ยเ
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ผลิต าพ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

ล ีเกิ
� ประ ิ ิ �พ ละประ ิ ิ ล
๑ ลก�รออก
ละ ร�งเครองชวย ก มกว� อกออกงอั มั ิ
การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
แผงกั้นการดึงลวด
เบาะนั่งระบบนวดไ า
แผงควบคุมการทำางาน
สวิตช์ควบคุมการเก็บปล่อยลวด
�พเครองชวย ก มกว� อกออกงอั

มั ิ

ลก�รศกษ�อั ร�เรว ก�รปลอยเ ลว ี ช ก�ร ก มกว� อกออเมอ งระ
ั ั เกล
วอลม �งกั
จากผลการทดลอง พบว่า เมื่อตั้งระดับสเกลวอลุ่มต่างกัน อัตราเร็วในการปล่อยลวดออกจากขด
จะแตกต่างกันโดยที่ระดับเสกลวอลุ่ม ๕ มีอัตราเร็วเฉลี่ยในการปล่อยลวดสูงสุด ๖๑
และการ
ตั้งระดับเสกลวอลุ่ม ๑ มีอัตราเร็วเฉลี่ยในการปล่อยลวดตำ่าสุด ๐
ลก�รศกษ� รง งลว ีเหม�ะ ม อ ก มกว� อกออ วยเครองชวย ก มกว� อก
ออกงอั มั ิเมอ ังระ ั เ กลวอลม �งกั
จากผลการทดลอง พบว่าแรงดึงลวดสำาหรับผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อจะเพิ่มขึ้นตามการตั้งระดับ
สเกลวอลุ่ม โดยการตั้งสเกลวอลุ่มระดับ ๑ และระดับ ๒ จะให้แรงดึงลวดน้อยเกินไปไม่เหมาะต่อการผูก
ไม้กวาดดอกอ้อ ส่วนการตั้งสเกลวอลุ่มระดับ ๓ และระดับ จะให้แรงดึงมากเกินไปไม่เหมาะต่อการผูก
ไม้กวาดดอกอ้อ แต่การตั้งสเกลวอลุ่มระดับ ๓ จะทำาให้เกิดแรงดึงเฉลี่ย ๑๐๐ นิวตัน ซึ่งเป็นแรงดึงที่
เหมาะสมที่สุดสำาหรับการผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อ สามารถผูกมัดไม้กวาดดอกอ้อได้แน่น ก้านไม้กวาดถูก
รวบตึงโดยก้านไม้กวาดไม่หักและขาด
ลก�รศกษ�เปรีย เ ีย ประ ิ ิ �พก�รล รง � จ�กก�ลัง
ก�ร ก มกว�
ระหว�งก�ร ช งกั งลว กั ม ช งกั งลว
จากผลการทดลอง พบว่า การทำาไม้กวาดดอกอ้อ ๑ ด้าม จะใช้แรงต้านเฉลี่ยจากกำาลังแขน
เพือ่ ต้านแรงดึงจากมอเตอร์ ๑๐๐ นิวตัน แต่เมือ่ ใช้แผงกัน้ ดึงลวดจะไม่ตอ้ งใช้แรงต้านจากกำาลังแขน แรงต้าน
๐ นิวตัน ซึง่ การใช้แผงกัน้ ดึงลวดจะมีประสิทธิภาพในการลดแรงต้านจากกำาลังแขนได้มากกว่าแบบไม่ใช้
แผงกั้น ๑๐๐
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ั ลก�รศกษ�เปรี
อ ก�ร �เ ิ ยก�รพั
เ ีย เวล�
� ก�ร ก มกว� อกออ ย ชเครองชวย ก มกว�
เ ิมกั ชเครองชวย
๑ ศกษ�เอก
ก มกว� �รอกออกงอั
ละง� วิจัยมั ีเกีิ ยว อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากผลการทดลอง
คณะผู้จัดทำาได้ศึกษาข้
พบว่อามูการผู
ลต่าง กๆไม้ทีก่เวาดดอกอ้
ป็นประโยชน์
อด้วใยเครื
นการจั
่องช่
ดทำวายผู
สิ่งกประดิ
ไม้กวาดกึ
ษฐ์ เช่่งอันตโนมั
วงจรอิ
ติจเะใช้
ล็กทรอนิกส์
เวลาเฉลี่ยมอเตอร์
ในการผูวักส๑๒
ดุโครงสร้
๒ นาที
าง และงานวิ
ต่อด้าม จซึัย่งใช้
ที่เเกีวลาน้
่ยวข้องยกว่าการผูกไม้กวาดด้วยเครื่องช่วยผูกไม้กวาด
แบบดั้งเดิมซึ่งใช้เวลาเฉลี
ก�ห ่ย ๒หลัก๒๘
เกณนาทีต่อก�รออก
ด้าม เมื่อพิจารณาแล้
จากหลัวกพบว่
การและเหตุ
าการผูกไม้ผกลทีวาดด้
่ได้ศวึกยเครื
ษาจากเอกสารและ
่องช่วย
ผูกไม้กวาดดอกอ้
ตโนมั
ติจะประหยั
๐ กนาที
าม อ่ งช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ
งานวิจยั ทีอกึเ่ กี่งย่ อัวข้
องคณะผู
จ้ ดั ทำาได้ดเวลาถึ
นาำ มากำงา๑๕
หนดหลั
เกณต่อใ์ ด้นการเครื
ลก�รศกษ�คว�มพงพอ จางานดั
อง งชเครองชวย
ก มกว� อกออกงอั มั ิ
โดยการออกแบบระบบการทำ
นี้
ออก ร�ยก�รประเมิ
ละ ร�งเครองชวย ก มกว� อกออกงอัระ ั คว�มพงพอ
มั ิ
จ
๑ ั อ ก�ร �วงจรอิเลก รอ ิก
ก�ร ปล ล
๑ นำาแผ่นวงจรมาออกแบบลายวงจรทุกวงจรโดยใช้โปรแกรม P

๑ ด้านโครงสร้างทั่วไป
๑ ๑ ขนาดของเครื่องมีความเหมาะสม
๕
๐ ๕
มากที่สุด
๑ ๒ รูปทรงของเครื่องมีความเหมาะสม
๕๕
๐ ๕
มากที่สุด
๑ ๓ วัสดุที่ใช้ทำาเครื่องมีความเหมาะสม
๖๕
๐ ๓๕
มากที่สุด
ค�เ ลีย
ม�ก ี
๒ ด้านการออกแบบ
�พก�ร ชง� ปร กรม
ออก วงจร หลงจ�ย � ๑ วล
๒ ๑ กลไกการทำางานของเครื่องมีความเหมาะสม
๐ ๓๐
มากที่สุด
๒ ๒ การวางตำาแหน่งชุ๒ดควบคุ
มีความเหมาะสม
๕
่สุด ในการพิมพ์
นำามลายวงจรทั
้งหมดที่ได้พิมพ์ลงบนแผ่๕๒
นใสใช้เครื๐่องเลเซอร์
ปมากที
ริ้นเตอร์
๒ ๓ นำาการวางตำ
าแหน่งเก้าอี้เพื่อสุขภาพมี
๕๕ ทั่ว มากที่สุด
แผ่นใสมาวางทาบบนแผ่
น Pความเหมาะสม
เตารีดมารีดออกแรงกดเล็๕๕กน้อยรีด๐ไปมาให้
๒ การวางตำาแหน่งชุดมัดไม้กวาดมีความเหมาะสม
๕๕
๐ ๕๐
มากที่สุด
ค�เ ลีย
ม�ก ี
๓ ด้านการใช้งาน
๓ ๑ ใช้งานได้ง่าย
๕
๐ ๓๕
มากที่สุด
๓ ๒ ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ในการสร้าง
๐ ๓๐
มากที่สุด
๓ ๓ มีความปลอดภัยในการใช้งาน
๕๕
๐ ๕๕
มากที่สุด
ค�เ ลีย ง ั อ ก�ร �ล�ยเ วงจรอิเลก รอ ิก ลง
ม�ก ี
�พ
ด้านความคุ้มค่าในการลงทุ
๓๐
่สุด ได้เขียนทับบนลายวงจร
๓ น เมื๘๕่อได้ลายเส้นวงจรทั้งหมดแล้วใช้ป๐ากกาเคมี
แมากที
บบลบไม่
ม�ก ี
อีกหนึ่งรอบแล้วให้นค�เำาแผ่ลีนย ปริ้นที่ได้ลงไปแช่นำ้ายากัดลายปริ้นที่เตรียมไว้
๕ ด้านสุขภาพ
๕ ๑ มีความรู้สึกผ่อนคลายในขณะทำางาน
๐
๐ ๓๕
มาก
๕ ๒ เมื่อต้องการนวด ระบบนวดสามารถเรียกใช้งานได้ทันที
๖
๐ ๓๘
มากที่สุด
๕ ๓ เบาะนวดมีความเหมาะสมกับตัวเครื่อง
๕๒
๐ ๕๐
มากที่สุด
ค�เ ลีย
๑
ม�ก ี
รวม
ม�ก ี

จากผลการศึกษา พบว่า ความพึ
ช้เครืชอ่ งช่�ย�กั
วยผูกไม้ก�ล�ยเ
วาดดอกอ้อกึง่ อัตโนมัติ โดยภาพรวม
�พ งพอใจของผู
ง ั อ ใ้ ก�ร
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
๖๓
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

รูป รรมที่ าค ูมิ

๑ ผู้บริหารสามารถบริหารงาน ตอบสนองนโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเรื่องการสอนเป็นชิ้นงาน หรือการสอนเป็นโครงการ
๒ ผูบ้ ริหารมีความใกล้ชดิ กับชุมชนและหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนมากขึน้ ซึง่ จะมีประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการบริหารในด้านความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
๓ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากองค์กรภายนอกเพือ่ การประดิษฐ์นวัตกรรมสูช่ มุ ชน เช่น บริษทั
โอสถสภา จำากัด หน่วยงานสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง
พวธ เป็นต้น
สถานศึกษามีชอื่ เสียงในด้านนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ทสี่ ร้างขึน้ ชนะการประกวดแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ
เช่น เครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น
ลง� ระ ั � �ช� ิ
ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และนำาเสนอแผนธุรกิจดีเด่นด้านนวัตกรรม
ภาคภาษาอังก ษ เครื่องช่วยผูกไม้กวาด ที่สถาบัน T
ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ลง� ระ ั ช� ิ
๑ รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการ รางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี ๒๕๖๐ ประเภทอาชีวศึกษา ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
๒ ผ่านการประเมิน ระดับชาติ ระดับ ๕ ดาว ผลการดำาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจเพือ่ การศึกษา
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน แผนธุรกิจ ผลิตเครื่องช่วยผูกไม้กวาดและจำาหน่ายไม้กวาดดอกอ้อ
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ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 87
ความสงสัยสรรค์สร้างสรรพสิง
่
สือ
่ สารไร้ซบ
ั ซ้อนซ่อนเนือ
้ นัย
ผูส
้ น
ั ทัดวิสช
ั นากล้าเปิดโลก
สงสัยเถิดหากสงสัยไร้ซอ
้ นซับ

สงสัยจริง - ใช่แสร้งแกล้งสงสัย
กีป
่ จ
ุ ฉายิม
้ ได้เปิดใจรับ
มิไหวโยกโย้ขยายหมายโต้กลับ
น้อมค�านับ การถาม-ตอบอันชอบธรรม

“ค�าถาม” เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน มีคา� ตอบหรือไม่มขี นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยหลากหลาย และส�าหรับ
หนึ่งค�าถามก็ไม่จ�าเป็นจะต้องมีเพียงหนึ่งค�าตอบที่ “ถูกต้อง” หรือ “ถูกใจ” เท่านั้น
น้องดาวคงเคยใช้คา� ถามเป็นส่วนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาบ้างแล้ว
ถ้าสังเกตให้ดีขณะด�าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูมักจะใช้ “ค�าถาม” ตลอดเวลา หากให้
นักเรียนถามบ้าง บางคนถามได้แต่ถามไม่เป็น บางค�าถามไม่ตรงตามค�าสัง่ หรือไม่ตรงประเด็น
ทีก่ า� หนดไว้ พีเ่ คยให้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตัง้ ค�าถามในกรอบทีก่ า� หนดว่า “ถามเกีย่ วกับ
เนื้อหาวิชาภาษาไทย ที่ไม่ใช่ค�าถามเรื่องความจ�า” ปรากฏว่านักเรียนตั้งค�าถามได้ทุกคน
แบ่งง่ายๆ ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มที่ 1
ถามตรงประเด็น เช่น
1. ท�าไมต้องเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง
2. ภาษาไทยมีความส�าคัญอย่างไร
3. เหตุใดค�าว่า “คน” จึงไม่ใช้ “ฅ”
4. ท�าอย่างไรจะแต่งกลอนสุภาพได้ไพเราะที่สุด
5. ท�าไมคนไทยจึงต้องเรียนภาษาไทยทั้งที่พูดภาษาไทยได้
6. ท�าไมเราไม่ยืมภาษาต่างประเทศมาใช้ทั้งหมด
7. แต่ละปีคนไทยได้รับความรู้เรื่องภาษาไทยมากน้อยแค่ไหน
8. ท�าไมเราต้องเรียนวรรณคดีและสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้หรือไม่

กลุ่มที่ 2
ถามเนื้อหาภาษาไทยแต่เป็นความจ�า เช่น
1. สระมีกี่รูป กี่เสียง
2. อักษรไทยมีกี่ตัว
3. สระประสมมีอะไรบ้าง
4. ใครเป็นผู้แต่งนิทานยายกับตา

กลุ่มที่ 3
ถามไม่ตรงประเด็น เช่น
1. ท�าไม ก.ไก่ จึงไม่มีหัว
2. ท�าไมครูเขียนหนังสือกลับหัวได้
3. ท�าไมครูมาสอนวิชาภาษาไทย
4. ท�าไมครูภาษาไทยใจดีมาก
5. ชีวิตประจ�าวันของครูคืออะไร
6. น�าตัวอักษรมาเขียนบนอากาศได้หรือเปล่า
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จากตัวอย่างค�าถามน้องดาวพอจะ
วิเคราะห์ได้หรือไม่วา่ นักเรียน “ถามเป็นหรือไม่”
หากถามไม่เป็น ครูจะมีวธิ แี ก้ไขอย่างไร แต่พเี่ ชือ่
อยู่เรื่องหนึ่งว่าการตั้งค�าถามของนักเรียนจะ
แสดงถึงความสามารถในการเรียนรูข้ องนักเรียนได้
สังเกตจากบางค�าถามเราจะพบแนวคิดหรือวิ ธี
การจั ด การเรี ย นรู ้ ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอก
ห้องเรียนได้อย่างหลากหลายทีเดียว

โลกนี้ เกิดมาพร้อมค�าถาม และค�าถามนี่เอง
จะมีคา� ตอบแห่งการสร้างหรือการท�าลายล้างตามมา...
น้องดาวคิดเช่นเดียวกับพี่หรือไม่
พี่เคยตั้งค�าถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่นักเรียน
สัมผัสและใช้ในชีวิต ซึ่งบางคนอาจเก่งหรือช�านาญกว่า
ครูหลายๆ คนเสียอีก เช่น เฟซบุ๊กหรือไลน์ บางคน “เล่น”
จนดวงตาแดงก�่าหรือนั่งง่วงเหงาหาวนอนในห้องเรียน
เพราะเล่นดึกๆ ดื่นๆ แทบจะไม่ได้ท�ากิจกรรมอื่นๆ เลย
ค�าถามของพี่ก็คือ “จะให้นักเรียนเรียนรู้และ
สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้อย่างไร”
พี่จึงคิดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษาไทยให้
นักเรียนปฏิบัติ 2 กิจกรรม คือ
1. ประกวดอ่านท�านองเสนาะบันทึกเสียงส่ง
ในเฟซบุ๊กหรืออีเมล
2. ประกวดกิจกรรม “พระอภัยมณีก็มีไลน์”
ก�าหนดให้นักเรียนวาดภาพระบายสีพร้อมเขียน
ข้อความสนทนาระหว่างนักเรียนกับพระอภัยมณี
ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ดังตัวอย่างผลงาน น.ส.ณัฐธิดา
หมื่นจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พี่คิดว่าครูไม่สามารถปิดกั้นหรือห้ามการใช้โซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้ตลอดเวลา
แต่สามารถสร้างหรือปลูกฝังให้เขาใช้อย่างสร้างสรรค์ได้ มิใช่ปล่อยปละละเลยให้ใช้ชวี ติ กับจอหลากแสงสีเสียงไปตามยถากรรม
ชีวิตคนไม่เหมือนภาพวาดต้นไม้ที่จัดองค์ประกอบตัวเองได้อย่างงดงามลงตัวโดยไม่ต้องอาศัยมือมนุษย์ปั้นแต่ง
แต่ชีวิตนักเรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและจากคนอื่น โดยเฉพาะครูซ่ึงเป็นบุคคลส�าคัญที่สุด ที่จะหยิบยื่น
ให้เขาได้เรียนรู้ คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น เพือ่ หยัดยืนอยูบ่ นโลกนีอ้ ย่างเข้มแข็งและทุกข์นอ้ ยทีส่ ดุ พีเ่ ชือ่ มัน่ เหมือนดัง่ กลอน
ที่พี่เขียน
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มนุษย์มีแบบทดสอบอยู่รอบด้าน
บางข้อง่ายเปรียบปานปอกเปลือกกล้วย
บางค�าถามลวงหลงจนงงงวย
รู้คา� ตอบก็แทบม้วยมรณา
มนุษย์มีแบบทดสอบอยู่รอบทิศ
ทุกชีวิตย่อมประสบพบปัญหา
ให้เรียนรู้ ให้แก้ไข ให้เยียวยา
เพื่อเข้มแข็งแกร่งกล้าเต็มค่า “คน”
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

ผู้เรียน : เป้าหมายส�าคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพคน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย ยุค 4.0
การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ส มรรถนะ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยยุ ค 4.0 นั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ภารกิ จ หน้ า ที่
ส�าคัญของการศึกษาและสถานศึกษา ดังนั้นการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนต้องมุ่งเป้าหมาย
และให้ ค วามส� า คั ญ กั บ ผู ้ เ รี ย นเพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน
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ลักษณะของผู้เรียนเพื่อประเทศไทยยุค 4.0

1. มีวิถีทางของการคิด คือ สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ และตัดสินใจ
2. มีวิถีทางของการท�างาน คือ การติดต่อสื่อสาร และการร่วมมือ
3. มีเครื่องมือส�าหรับการท�างาน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรู้ด้านข้อมูล
4. มีทกั ษะส�าหรับด�ารงชีวติ ในโลกยุคปัจจุบนั คือ ความเป็นพลเมือง ชีวติ และอาชีพ และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง
5. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสือ่ สารได้หลากภาษา ล�า้ หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
และร่วมกันรับผิดชอบ
ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ความเอาใจใส่และความรักของครูที่มีต่อศิษย์
2. ความสามารถในการสอนของครู
3. ความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาที่ครูสอนของครู

กระบวนทัศน์การเรียนรู้ 5 ขัน
้ ตอน เพือ
่ พัฒนาผูเ้ รียนไปสูค
่ ณ
ุ ลักษณะทีพ
่ ง
ึ ประสงค์

1. การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม
2. การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
3. การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
4. การเรียนรู้เพื่อแสวงหาสารสนเทศ
5. การเรียนรู้เพื่อตั้งค�าถาม
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การที่การศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะด้านความคิดได้นั้น ครูจะต้อง
ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิด กล่าวคือ ถ้าต้องการให้ผู้เรียนคิดอย่างวิเคราะห์จะต้องให้ผู้เรียนมองสังคม
ให้รอบด้าน รู้ที่มาที่ไปของปัญหาในสังคม และเข้าใจเหตุที่ไปนั้นอย่างชัดเจน ส่วนการคิดสร้างสรรค์
ต้องค�านึงถึงความคิดใหม่ และต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ มองเห็น มองหาประโยชน์และการใช้สอบได้
รวมถึงการมองของใหม่เพิม่ เติมในขณะทีก่ ารคิดผลิตภาพ คือ การค�านึงถึงผลผลิตมีวธิ กี ารในการสร้าง
ผลผลิต สร้างค่าของงานอยูเ่ สมอและมีสา� นึกทีจ่ ะสร้างผลงานขึน้ มาใหม่ๆ และการคิดรับผิดชอบ ก็คอื
การมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อสังคมด้วยพร้อมกันไป
ลักษณะการเรียนรูท้ จี่ ะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองให้เป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นทุนมนุษย์
ที่มีคุณภาพ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 ควรมีลักษณะส�าคัญ คือ ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง
รู้วิธีก�าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ แยกแยะได้ รู้จักแก้ปัญหา รู้จักประยุกต์ใช้ ฝึกการท�างานร่วมกัน
ฝึกความรับผิดชอบ และฝึกทักษะใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น รู้จักคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
ต้องสร้างผลงาน มีความเป็นผูน้ า� ฝึกเสียสละอดทน อันเป็นคุณลักษณะของคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามความต้องการ
ของประเทศไทยยุค 4.0
การรู้ถึงลักษณะของผู้เรียนในบริบทต่างๆ ตลอดจนแนวคิดของนักการศึกษาจะช่วยให้
ผูเ้ กีย่ วข้องสามารถบริหารจัดการการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความจริงอันจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้
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ห้องเรียนวิชาการ
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อเตรียมนักเรียน (กทม.)
รองรับ Thailand 4.0
ตอนที่ 1

ด้วย พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายผลักดันทันใจ
แก้ ไ ขทั น ที (now) ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน (ใน 50 เขต)
ไปยกระดับคุณภาพการศึกษา เพือ
่ เตรียมความพร้อมให้นก
ั เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทุกคนในทุกระดับ ตัง
้ แต่ชน
ั้ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้สามารถรองรับนโยบาย
Thailand 4.0 ซึ่ ง เน้ น ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
รวมถึ ง ความเป็ น เมื อ งอั จ ฉริ ย ะ (Smart City) โดยมอบหมายให้ ที่ ป รึ ก ษาของ
ผู ้ ว ่ า กรุ ง เทพมหานคร (ดร.พลสั ณ ห์ โพธิ์ ศ รี ท อง) รั บ ไปประสานด� า เนิ น การ
ด้วยการรวมพลังและบูรณาการ
ส่ ว นต่ า งๆ ขอกรุ ง เทพมหานคร
ส� า นั ก การศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ โรงเรี ย น
(ผู ้ บ ริ ห าร ครู นั ก เรี ย น ) ผู ้ ป กครอง
ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ มี ส ่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่ ก ารวางแผน
ด� า เนิ น การ ตรวจสอบ ผลลั พ ธ์
และร่ ว มชื่ น ชมผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ให้ ท ดลองท� า โดยเลื อ กโรงเรี ย น
ในเขตใดเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
เป็ น เขตน� า ร่ อ ง หรือ Model เพื่อให้
เ ข ต ที่ เ ห ลื อ น� า ไ ป เ ป ็ น M o d e l
หรื อ กรณี ตั ว อย่ า งในการยกระดั บ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ ไป
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ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ร่วมกับคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร
และข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ร่วมกับส�านักงานเขต และตัวแทนประชาชนในเขตคลองเตย
เป็นเขตคลองเตย เสนอให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ใช้โรงเรียน 4 โรงเรียน ในเขตคลองเตยเป็นเขตทดลอง
โดยเสนอให้ผวู้ า่ ราชการ ก�าหนดให้เป็น “โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคลองเตยโมเดล” ซึง่ ต่อมา
ได้จัดตั้งคณะกรรมการอ�านวยการ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาครัฐและเอกชน และผูม้ ปี ระสบการณ์ในภาคส่วนต่างๆ
คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจากกรุงเทพมหานคร ส�านักการศึกษาและ
ส�านักงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย โรงเรียน 4 โรงเรียนในเขตคลองเตย ตัวแทนผูป้ กครอง
ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายในเขตคลองเตย ซึ่งทั้งหมด
เห็ น ชอบให้ด� าเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาคลองเตยโมเดล ตั้งแต่ปลายปี 2559
โดยมีสาระส�าคัญคือ
1. วัตถุประสงค์หลักของโครงการคลองเตยโมเดล

“การยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 4 โรงเรียนในเขตคลองเตย เพื่อเตรียมนักเรียน
รองรับนโยบาย Thailand 4.0
2.รูปแบบและวิธีการด�าเนินการของโครงการโดยใช้รูปแบบและวิธีการ

“วิจัยปฏิบัติการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ใช้ภาษอังกฤษว่า “Parcipatory Action Research
and Development” ย่อว่า “PAR - D” คือเป็นรูปแบบวิธีการที่ทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันคิด
ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจประเด็นการแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างถ่องแท้ ร่วมกัน
ก�าหนดเป้าหมายทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา และพัฒนาวางแผนการด�าเนินการร่วมกัน ลงมือแบ่งหน้าทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา
และพัฒนา วางแผนการด�าเนินการร่วมกัน ลงมือท�าโดยแบ่งหน้าที่ปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ ประเมินผล
ร่วมกันปรับปรุง ร่วมกันตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้าย และร่วมกันชื่นชมยินดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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3.เนือ
้ หาสาระ (Contents)

สิง่ ทีต่ อ้ งกระท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
หรือพัฒนา ได้แก่ องค์ประกอบ (ปัจจัย)
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึง่ จากการวิจยั
โดยเป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปมีอยู่ 7 องค์ประกอบ
ดังนี้
3.1 ตัวผูเ้ รียน (Learner) หรือนักเรียนต้องร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย หรือเป้าประสงค์
ที่ต้องการให้มีหรือเกิดขึ้นในตัวผู้เรียน หลังจัดการเรียนรู้ การสอนมาครบรอบ 1 ปี (1 ภาคเรียน)
ในแต่ละชัน้ ปี ช่วงอายุ เช่น จบอนุบาล 1 (4 ขวบ) อนุบาล 2 (5 ขวบ) อนุบาล 3 (6 ขวบ) ป.1 (7 ขวบ)
ป.6 (12 ขวบ) ม.1 (13ปี) และม.6 (18 ปี) โดยก�าหนดสิ่งที่ต้องการให้มีให้เกิดขึ้นของแต่ละชั้น
เป็นสมรรถนะผู้เรียน 3 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ (Knowledge) (2) ด้านทักษะ (Skills) และ
(3) ด้านคุณลักษณะ (Attributes) ซึง่ ในอดีตแต่ละด้านก็ถกู ก�าหนดไว้บา้ งแล้วในหลักสูตร แต่ไม่ชดั เจน
โดยครูเน้นแต่การเรียนการสอนด้านความรู้ ส่วนด้านทักษะและด้านคุณลักษณะสอนน้อย ไม่ฝกึ อบรบ
พัฒนาเท่าที่ควร สมรรถนะด้านทักษะและคุณลักษณะ จึงมีหรือเกิดน้อย หรือไม่มี เพราะต้องบังคับ
อันหนึ่งคือข้อสอบ แบบทดสอบ เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่เน้นแต่ด้านความรู้
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3.2 กระบวนการ/วิธีการ/กิจกรรมหรือหลักสูตร (Curriculum) คือ
เนื้อหาและวิธีการที่จะท�าให้ตัวผู้เรียน บรรลุหรือส�าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้
ในองค์ประกอบทีห่ นึง่ ซึง่ การน�าเนือ้ หาและวิธกี ารทีจ่ ะท�าให้ตวั ผูเ้ รียนส�าเร็จตามเป้าประสงค์
เรียกว่ากระบวนการเรียนรู้ (กระบวนการเรียนการสอน) นัน่ เอง หรือการเรียนรู้ (Learning)
ที่ผ่านมาเราใช้การเรียนรู้ 6 การเรียนรู้ คือ (1) การเรียนเพื่อรู้ (2) การเรียนรู้เพื่อให้คิดเป็น
(3) การเรียนรู้เพื่อให้ท�าเป็น (4) การเรียนรู้เพื่อให้แก้ปัญหาได้ (5) การเรียนรู้เพื่อให้ด�ารง
อยู่ได้ และ (6) การเรียนรู้เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ แต่ในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้ใน
Thailand 4.0 ต้องการให้ตัวผู้เรียน ประชาชนทั่วไปมีการเรียนรู้ตามระบบนิเวศน์
การเรียนรู้ใหม่ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น
เพือ่ ให้มชี วี ติ อยูอ่ ย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) โดยเน้นการเรียนรู้
ด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความอยากรู้อยากท�า
เป็นของผูเ้ รียน (Passion Driver) เป็นการเรียนรูเ้ พือ่ ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized)
โดยพัฒนาจากศักยภาพ โอกาส และข้อจ�ากัดของแต่ละบุคคล (2) การเรียนรูเ้ พือ่ บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสร้าง และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Generative Learning)
โดยเน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกโรงเรียน นอกระบบที่เคยปฏิบัติ ซึ่งปรับเปลี่ยน
จากการคิดในกรอบทีเ่ น้น “ท่องจ�า” “เชือ่ ฟัง” และ “ท�าตาม” ไปเป็นการคิดนอกรอบทีเ่ น้น
“กล้าคิดต่าง” “ท�าตาม” “แต่เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น” ปรับเปลี่ยนจากการเรียน
แบบถ่ายทอดข้อเท็จจริง เป็นการเรียนรู้แบบชี้แนะให้ใช้ความคิด และหาข้อมูลพิสูจน์
(3) การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ บ่ ม เพาะปลู ก ฝั ง จิ ต สาธารณะ ยึ ด ประโยชน์ ส ่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง
สร้างคุณลักษณะความเป็นคนดี พลเมืองดีทมี่ คี วามเกือ้ กูลและแบ่งปัน (Mindful Learning)
โดยการส่งเสริมการเลี้ยงดูครอบครัว เน้นฝึกเด็ก (ผู้เรียน) ให้รู้จักพึ่งตนเอง มีวินัย
มีความซือ่ สัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมในชีวติ ประจ�าวัน
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ การท�างานเป็นทีม โดยปรับเปลี่ยนจาก
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การให้รางวัล จากการเน้นประโยชน์รว่ ม (Common Interest) เป็นเน้นคุณค่าร่วม (Sharing
Value) ปรับเปลี่ยนจากการให้รางวัลจากการแข่งขัน (Competing Incentive) เป็นการให้
รางวัลจากการท�างานร่วมกัน (Sharing Incentive) การเตรียมการเพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้
(Active Citizen) ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้น
คือ วิชาหน้าที่พลเมือง (Civic Education) และกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จะต้องถูกฟื้นฟู
อย่างเราด่วน จริงจังเพื่อบ่มเพาะเยาวชนเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และมีคุณภาพในที่สุด
โดยการระดมพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน (4) การเรียนรู้เพื่อมุ่งการท�างาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result Based Learning) โดยการปรับเปลีย่ นจากการเรียนโดยเน้นทฤษฎี
ไปเป็นการเรียนที่เน้นการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และน�าสู่การปฏิบัติจริง ปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนแบบฟังบรรยาย ไปเป็นการเรียนแบบการท�าโครงงาน และการแก้ไขปัญหาโจทย์
ในรู ป แบบต่ า งๆ ปรั บ เปลี่ ย นจากการวั ด ความส� า เร็ จ โดยระบบการนั บ หน่ ว ยกิ จ
ไปเป็นการวัดความส�าเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ปรับเปลีย่ นจากการเรียนเพือ่ วุฒกิ ารศึกษา
ไปเป็นการเรียนเพื่อประกอบอาชีพ ผลักดันให้มีการน�าวัฒนธรรมการท�างานที่พึงประสงค์
ไปปฏิบัติจนให้เป็นคุณลักษณะที่ส�าคัญของคนในสังคมไทย
ส�าหรับหลักสูตรการศึกษาที่เน้น “เนื้อหาสาระ” (Contents) และ “กระบวนการ/
วิธกี าร/กิจกรรม (Process/Method/Activities) ต้องสามารถท�าให้เป้าประสงค์ของผูเ้ รียนนัน้
บรรลุเป้าหมายทุกประเด็นทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณะลักษณะ โดยครูผู้สอนแต่ละ
รายวิชาต้องน�าทั้งสาระและกระบวนการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในแต่ละชั้นปี คือ อนุบาล 1 - 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มาเขียนไว้ (ก�าหนดไว้แล้ว) ในแผนการสอน
ของครูเองทัง้ เป็นรายปี รายภาค หรือรายเดือน รายสัปดาห์ ซึง่ ต้องมีผ้รู บั รองแผนการเรียน
การสอนโดยทั่วไปก็จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งครูแต่ละคนจะใช้แผนการสอนของตนนี้
เป็นหลักฐานในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ต�าแหน่ง และวิทยฐานะต่อไป
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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เรื่องสั้น
ส.สันติ ทิพนา

ค�าสัญญาของลูกชายคนที่ 2
ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ประกอบด้วยพ่อแม่ พี่ ผม และน้อง เมื่อถึงช่วงเดือน 6
ฟ้ า ฝนตกลงมาพ่ อ แม่ ก็ ท� า นา ผมพี่ แ ละน้ อ งก็ ช ่ ว ยพ่ อ แม่ ท� า นา ปี ไ หนฝนดี ก็ พ อได้ ข ้ า ว ปี ไ หนแล้ ง
ข้าวก็ไม่พอกิน ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่ยากจน บางวันแทบไม่มีเงินติดบ้านแม้แต่บาทเดียว
ท� า ให้ พ ่ อ ผมต้ อ งท� า งานหนั ก และล้ ม ป่ ว ยในสุ ด พ่ อ จากพวกเราไปในเวลาที่ ยั ง ไม่ ส มควร แพทย์
ลงความเห็ น เกี่ ย วกั บ โรคที่ พ ่ อ ประสบอยู ่ คื อ มะเร็ ง ตอนนั้ น แม่ พี่ ผม และน้ อ งต้ อ งอยู ่ อ ย่ า งล� า บาก
เพราะขาดเสาหลั ก ไป
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พี่ชายคนโตต้องเข้ากรุงเพื่อหางานท�า น้องชายผมก็ยังเล็ก เพราะพึ่งอยู่ ม.1
ส่วนผมก�าลังเรียนอยูช่ นั้ ม.5 เทอมทีส่ อง พ่อล้มป่วยด้วยโรคทีร่ กั ษาไม่หาย ถ้าเป็นโรคนี้
มีแต่ตายกับตาย และแล้วพ่อก็จากพวกเราไปด้วยวัยทีย่ งั ไม่ได้เห็นลูกประสบความส�าเร็จ
ส่วนแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง ท�างานหนักไมค่อยได้ แต่แม่จะไม่บ่นว่าเหนื่อยให้ผมกับ
น้องฟัง แม่เป็นคนที่มีความอดทนสูง ในที่สุดผมก็เรียนจบชั้น ม.6 ในช่วงนั้นผมได้มี
โอกาสไปสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในวันเสาร์อาทิตย์ ผมกลับบ้าน
เพื่อไปเยี่ยมแม่ ในยามที่ไม่มีเรียนหรือกลับบ้านเสาร์อาทิตย์ สมัยก่อนโน้นเพราะ
ผมต้องไปเรียนหนังสืออยู่ต่างจังหวัด วันไหนที่แม่ไม่ได้ไปนา แม่จะอยู่บ้านเวลาว่าง
แม่จะทอเสื่อ (สาด) หรือถ้าไม่อยู่บ้านแม่จะไปอยู่ที่ทุ่งนาที่พ่อใหญ่เฒ่ามอบให้เป็น
มรดก
ในช่วงฤดูท�านาแล้วหรือฤดูเกี่ยวข้าว แม่จะไปหารับจ้างเกี่ยวข้าวได้วันละ
150 บาท เพราะแม่ไม่มีงานท�าประจ�าเหมือนแม่ของคนอื่น แม่เป็นคนที่ประหยัดเงิน
แม่จะเก็บเงินไว้ให้ลกู ชายทัง้ สามคน ผมมักจะกลับบ้านโดยทีจ่ ะไม่บอกแม่กอ่ น เพราะว่า
ในสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีเครื่องสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน
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ท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไฟศาล มองไปยังทุ่งนา มีคนเดินอยู่ที่ปลายนา
บ่ายของอีกวัน แสงแดดแรงกล้า แม่ยงั อยูท่ งุ่ นา ในมือมีเสียมและข้อง เพือ่ หาขุดปูนา
ปลาในหนองน�้าอย่างไปพูดถึง แล้งขนาดนี้จะเอามาจากไหน น�้าในห้วยแห้งขอด
แต่ยังเหลือปูที่รอดพ้นจากความแห้ง ปูยังขุดรูเพื่อหลบความร้อนลงไปในดิน วันนี้
โชคไม่ดลี กู แม่หาปลาไม่ได้สกั ตัว ได้แต่ปนู า 4 - 5 ตัว แม่พดู พลางเดินไปหารูปู ก้มๆ เงยๆ
อยูส่ กั พัก เหลือบไปเจอรูปทู มี่ ฟี างอุดรูปู แม่จงึ ลองขุดดูเผือ่ ได้ปู เพิม่ สองสามตัว ตะวัน
เริ่มจะลับขอบฟ้า แสงสีแดงตรงปลายขอบฟ้ามีผีตากผ้าหอม แม่บอกผม พลางเดิน
น�าหน้า ถึงบ้านมืดค�่าพอดี
แม่จดั แจงเอาปูนาไปล้างดินออกจากตัวปู แม่จะท�ากับข้าว คือคัว่ ปูนา กินกับ
แจ่วบอง แม่เป็นคนที่ท�าอาหารได้เร็วมาก พลางสอนลูกว่า “คั่วปูนากะแซบดอกลูก
เฮามันคนจนหน่าก�า เงินค�ากะบ่มีพอดี้ มีหยังกะกินส�า่ นี้ เลี้ยงลูกซายสามคน แมบ่จ่ม
พอดี้ กินมาตัง้ แต่นอ้ ยเท่าใหญ่” สมัยก่อนแม่เคยป้อนข้าวลูกด้วยค�าข้าวจ�า้ กระดองปู
ใส่น้�าปลาตราหน่อไม้ วางไว้บนฝากระติบข้าวเป็นค�า ลูกก็แย่งกันจับเข้าปากอย่าง
รวดเร็ว ร้องบอกแม่ว่า “แซบหลายๆๆ เด้อ” เสียงลูกชายบอกแม่ดังแว่วมา
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วันนีเ้ ป็นวันเสาร์ บรรยากาศรอบบ้านเงียบ หมาอีแดงปีนแี้ ก่ลงมาก นอนหมอบอยูข่ า้ งๆ แคร่
บรรยากาศอบอ้าว ไม่มีลม แม้กระทั่งใบไม้แทบไม่กระดิก แม่ไม่ได้ไปที่ทุ่งนา ผมเห็นนั่งทอเสื่อกก
อยู่ใต้ถุนบ้าน ผมพอลงจากรถมอเตอร์ไซค์ ผมเลยเข้าไปหาแม่ ก้มกราบไปที่ตักแม่ บรรยากาศ
เหมือนผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง
“สวัสดีครับแม่ แม่เป็นไงบ้างสบายดีไหมครับ เหนื่อยไหมครับแม่” เสียงแม่ตอบซึ่งท�าให้
ผมฟังแล้วแทบน�า้ ตาไหล แม่บอกว่าไม่เหนือ่ ยหรอกถ้าได้เห็นหน้าลูก ความเหนือ่ ยล้าจากการท�างาน
มลายหายไปสิ้น ผมก้มลงกราบบนตักแม่ แม่พลางเอามือที่ผ่านการใช้งานมากกว่า 50 ปี ลูบเบา
ที่หัวผม บรรยากาศอบอุ่น น�้าตาแม่ไหลอาบแก้ม บรรยากาศในช่วงนั้นเงียบสนิท ความรักที่แม่ให้
เป็นความรักความผูกพันมากมายยิ่งนัก
หลังจากทีพ่ อ่ จากไปแม่กอ็ ยูค่ นเดียว ผมพึง่ เข้าใจแม่วา่ แม่ตอ้ งเหงาและคิดถึงพ่อขนาดไหน
ลูกก็ต้องไปท�างานไปเรียน แม่อยู่คนเดียวย่อมอ้างว้างเป็นธรรมดา สักพักแม่ก็เอ่ยถามผมว่า
ลูกอยากกินอะไร แม่จะไปหามาให้ ผมตอบออกไปด้วยน�้าเสียงที่นึกสงสารแม่ที่ต้องไปท�าอาหาร
ให้ลกู อีกใจหนึง่ ก็อยากกินส้มต�าฝีมอื แม่ทแี่ สนอร่อยในสามโลก ฝีมอื ของแม่ในการต�าส้มต�าประกอบกับ
ปลาร้าที่แม่ได้จากทุ่งนา ในยามที่ก่อนจะเกี่ยวข้าว ส่งกลิ่นยั่วน�้าลาย ผมกลัวแม่เหนื่อยผมก็เลย
บอกว่าไม่เป็นไรครับแม่ จากนั้นแม่ก็ลงมือทอเสื่อต่อไป โดยมีผมเป็นสอดต้นกกใส่ในกี่ทอเสื่อจน
เสร็จหนึ่งผืนในวันนี้ แต่กว่าจะสิ้นหนึ่งผืนแม่ใช้เวลาหลายวัน และต้องทอให้ได้หลายๆ ผืน เพื่อแม่
จะได้น�าไปขายเพื่อส่งผมเรียน
สักพักหนึ่งแม่มานั่งคุยกับผมที่เปลหน้าบ้าน เป็นไงลูกเรียนหนังสือเหนื่อยไหม ผมก็ตอบ
ออกไปว่าไม่เหนื่อยครับแม่ ผมกับแม่นั่งคุยกันไปประสาแม่ลูก กับบรรยากาศที่อบอุ่นระหว่าง
แม่กับลูก แต่ครอบครัวเรานั้นอยู่ไม่ครบพี่ชายผมและน้องชายผมไม่ได้อยู่กับแม่ เขาต้องไปหาเงิน
เลีย้ งครอบครัวเขา ผมก้มลงตักแม่ และนอนตักแม่ สลับกับบางทีผมก็หาผมหงอกให้แม่ ปีนเี้ ส้นผม
ของแม่มีเส้นผมสีขาวจ�านวนมาก แม่บอกว่าคันมากต้องถอนออก สีผมของแม่เริ่มเป็นสีดอกเลา
ใบหน้าของแม่เริม่ มีรอ่ งรอยเหีย่ วย่น แต่แม่ยงั สวยเสมอในใจผม ช่วงนีแ้ ม่รา่ งกายไม่คอ่ ยแข็งแรงนัก
บางวันแม่บอกว่านอนไม่หลับ วิธกี ารผ่อนคลายคือแม่จะมีสมุดกับปากกาเขียนความรูส้ กึ ทีค่ ดิ ถึง
ลูกแต่ละคน สมุดทีแ่ ม่เขียนบันทึกนัน้ เป็นทีท่ างโรงเรียนแจกให้สา� หรับเด็กทีย่ ากจน ครอบครัวยากจน
สมุดเล่มนัน้ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ครอบครัวของเราก็เป็นหนึง่ ในนัน้ ทีไ่ ด้รบั แจก
ทุกวันนีผ้ มกลับไปอ่านบันทึกของแม่ทไี ร น�า้ ตาไม่รมู้ นั ไหลมาจากไหน สะอึกสะอืน้ เต็มที จุกอยูใ่ นอก
คิดถึงแม่คิดถึงพ่อ คิดขึ้นมาครั้งใด ผมแทบขาดใจ อยากจะร้องออกไปในสามโลก เพื่อบอกท่านว่า
ลูกยังรักท่านทั้งสองหมดหัวใจ
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เช้าวันต่อมา บรรยากาศขมุกขมัว หนาวแสบไปทั่วร่างกาย แม่ตื่นแต่เช้า ไก่อีลายกับลูกๆ ยังคงหมอบและ
ใช้ปีกปกครอบลูกๆ ของมัน อยู่ในที่ปลอดภัย อยู่ภายใต้โพรงกอฟางข้างบ้านเรา เพื่อไม่ได้ลูกหนาวตาย
ควายอีแต๋นกับลูกของมันในคอกยังคงเคีย้ วเอือ้ งฟางแห้งอย่างสบายใจ หมาอีแดงยังคงหมอบอยูข่ า้ งๆ เตา
เพือ่ คลายหนาวได้บา้ ง “แม่แม่ผมเรียกแม่ เสียงแม่ตอบดังมาว่าไงลูกแม่อยูใ่ นครัว” เสียงครกสากกระทบกัน
กลิ่นของชอบผมหอมโชยมาแต่ไกล ผมเดินลงมาตามกลิ่นที่หอมฟุ้งไปทั้งบ้าน ผมลงมาจากบ้าน
หลังจากที่เก็บที่นอนหมอนเสื่อเรียบร้อย แม่รู้ว่าวันนี้ตอนบ่ายผมจะกลับไปเรียนหนังสือ แม่เข้าไปในครัว
ไปล้วงปลาร้ามาแจ่วบองให้ลกู เป็นอาหารของครอบครัวเราทีช่ อบมาก ผมนัง่ ลงดูแม่ตา� แจ่วบองอย่างช�านาญ
ถ้าเปรียบเป็นครู คงอยู่ในระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ผมถามแม่ว่าได้สูตรมาจากไหน แม่ก็ตอบด้วยรอยยิ้ม
เรียนรูล้ องผิดลองถูกมา ปรุงมาเรือ่ ยๆ จึงได้สตู รทีล่ งตัว และแล้วแจ่วบองปลาร้าฝีมอื แม่กเ็ สร็จ แม่กจ็ ดั แจง
กระปุกมาใส่ให้เรียบร้อย แล้วก็ก�าชับลูกเป็นภาษาอีสานว่า “กินแจ่วกะแซบอยู่ดอกลูก ประหยัดเด้อลูก
เงินค�าก�าแก้วมันหายาก มันอยูฟ่ ากป่าเยาว์” ตอนนัน้ ผมก็ยงั ไม่เข้าใจ แต่สดุ ท้ายผมก็เข้าใจว่า กว่าจะได้เงิน
มาทุกบาททุกสตางค์ คนหาหาจนเมื่อยล้า
บ่ายวันนั้นผมแทบไม่อยากกลับไปเรียน ผมก้มกราบเท้าแม่ ลาแม่กลับไปท�าหน้าที่ น�าแจ่วบอง
ครกเก่าของแม่ ถือกระปุกใส่แจ่วบองใส่กระเป๋าไปกินทีม่ หาวิทยาลัย เสียงส่งท้ายปลิวมาตามลม บอกลูกว่า
เป็นครูให้ได้นะลูก ลูกต้องเป็นครู แม่อยากเห็นก่อนตาย เสียงนั้นยังคงก้องอยู่ในหูผม จนกระทั่งถึงบัดนี้
หลายวันต่อมาในช่วงนัน้ เงินทีแ่ ม่ให้มาหมดแล้ว จากการทีต่ อ้ งออกเงินไปท�ารายงานเพือ่ ส่งอาจารย์
ทีส่ ง่ งานแบบเอาเป็นเอาตาย หิวก็หวิ เงินหลายไม่ถงึ สิบบาท ผมเดินไปหลังห้อง พลางนึกขึน้ ได้วา่ ยังเหลือ
แจ่วบองของแม่ ผมใช้โอกาสนั้นจัดการตัวเองด้วยการจ�้าแจ่วบองของแซบหลายที่แม่ฝากไว้เมื่อครั้งก่อน
ผมจ�า้ จนหนอนที่อยู่ในปลาร้าต้องหลบหลีกวิถีคา� ข้าวของผม ช่วยต่อลมหายใจไปอีกหลายวัน หลายเดือน
หลายปี จนผมจบการศึกษา และสอบเป็นครูตามความหวังของแม่ ผมท�าได้แล้วแม่ ผมท�าได้แล้วแม่
แต่บัดนี้แม่ไม่มีลมหลายใจอยู่ในโลกนี้แล้ว
ผมหวนคิดถึงหนอนตัวนั้น ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในไหแล้ว ไหที่แม่เคยทะนุถนอมนั้นไม่อยู่ที่เดิม
ไหปลาแดกปลาร้าของแม่ถูกทิ้งร้าง หนอนปลาร้า เชือกรัดไห ว่างเปล่า หยุดนิ่งไม่ไหวติง
วันนี้ผมกลับมาเยี่ยมบ้านไม่มีแม้เงาของพ่อแม่ มีแต่บ้านที่ว่างเปล่ารกครึ้มด้วยต้นเครือตดหมา
โยงระยางบนเสาอากาศโทรทัศน์ โต้ลมหนาวอย่างโดดเดีย่ วเดียวดาย ไร้เงาพ่อแม่ พีแ่ ละน้องชาย บรรยากาศ
เงียบสงบ ผมพลางเดินไปหลังบ้าน มองไปที่เสาอากาศโทรทัศน์ แหงนมองสู่ท้องฟ้า และพลางพูดในใจว่า
ลูกชายคนที่ 2 กลับมาแล้ว พลางพูดในใจบอกพ่อแม่ พี่ และน้องว่า........ผมท�าตามสัญญาได้แล้วครับ........
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รักษ์ไทย

>>
ความเป็นมา

ตี่จับ

<<

ตี่จับเป็นการละเล่นไทยที่เล่นกันในจังหวัดแถบภาคเหนือ เช่น จังหวัดล�าพูนและเชียงราย เป็นต้น
มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการออกก�าลังกาย และเพื่อความสนุกสนานในหมู่เด็กๆ ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
เริ่มเล่นตั้งแต่สมัยใด แต่พบว่ามีการเล่นกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ดังปรากฏในหนังสือกีฬาพื้นเมือง
ของกรมพลศึกษา กระทรวงธรรมการ (2480 : 259)
การเล่นตีจ่ บั สันนิษฐานว่าเป็นการเล่นเลียนแบบวิถชี วี ติ ประจ�าวันของชาวเหนือทีต่ อ้ งดูแลสัตว์เลีย้ ง
เช่น เป็ด ไก่ หมา แมว โดยเฉพาะสัตว์ใช้งาน เช่น วัว ควาย ซึ่งต้องมีการจับอุ้มแยกกรง แยกคอก
อยู่บ่อยๆ ชาวบ้านน�าเอาลักษณะการออกแรงจับปล�้ากับสัตว์เลี้ยงเพื่อแยกกรง เข้าคอก ออกจากคอก
มาดัดแปลงเป็นเกมกีฬาเล่นกัน บางท้องถิน่ เรียกชือ่ เป็นอย่างอืน่ ก็มี เช่น ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน
เรียกว่า จับควายออกวง เป็นต้น

82 วิทยาจารย์

ผู้เล่น
นิยมเล่นกันในหมูเ่ ด็ก โดยแบ่งผูเ้ ล่นเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึง่ เป็นเด็กเล็กอายุประมาณ 10 - 12 ขวบ
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กโตกว่าอายุประมาณ 14 - 15 ปี ให้ผู้เล่นฝ่ายที่เป็นเด็กเล็กมีจ�านวนมากกว่า
เด็กโต จ�านวนผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
สถานที่เล่น
บริเวณที่ว่างเป็นลานกว้างที่ใดก็ได้ เช่น สนามเล่นในโรงเรียน บริเวณที่ว่างใต้ต้นไม้
ลานบ้าน ลานวัด เป็นต้น
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วิธีเล่น
1. ให้ผู้เล่นที่เป็นเด็กเล็กและมีจ�านวนมากกว่า อยู่ในเขตที่ก�าหนดเรียกว่าเป็นฝ่ายตี่ ส่วนผู้เล่น
ที่เป็นเด็กใหญ่และมีจ�านวนน้อยกว่าให้กระจายอยู่รอบนอกเขตที่กา� หนดเรียกว่าเป็นฝ่ายจับ
2. เริ่มเล่นโดยผู้ตัดสินให้สัญญาณการเล่น เมื่อได้รับสัญญาณให้เริ่มเล่นได้ ผู้เล่นฝ่ายจับจะ
ต้องเข้าไปช่วยกันจับหรือปลุกปล�้าและดึงเอาผู้เล่นฝ่ายตี่ออกมานอกเขตที่ก�าหนดให้ได้
3. ผูเ้ ล่นฝ่ายตีทอี่ ยูใ่ นเขตจะต้องร่วมมือกันช่วยกันป้องกันการจับจากฝ่ายจับ โดยสามารถใช้ฝา่ มือ
ตี ตบ ปัด เพื่อป้องกันตัวจากการจับได้
4. ผู้เล่นฝ่ายจับจะตีผู้เล่นฝ่ายตี่ไม่ได้ จะต้องใช้วิธีการจับอย่างเดียว
5. ถ้าฝ่ายจับสามารถจับฝ่ายตี่ที่อยู่ในเขตออกนอกเขตได้หมดจะเป็นฝ่ายชนะ แต่ถ้าไม่สามารถ
จับฝ่ายตีออกนอกเขตได้หมดจะต้องเป็นฝ่ายแพ้ ตามปกติไม่มีการก�าหนดเวลาการเล่น เล่นกันจนกว่า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ จะแพ้หรือยอมแพ้ ในบางท้องทีอ่ าจก�าหนดเวลาการเล่นหรือจ�านวนคนทีถ่ กู จับออกนอกวง
เพื่อให้การเล่นสนุกสนานขึ้น
กติกา
1. ก่อนเริม่ เล่นผูเ้ ล่น ทัง้ สองฝ่ายตกลงกันเกีย่ วกับจ�านวนผูเ้ ล่นของแต่ละฝ่าย ขนาดของสนามเล่น
และอื่นๆ เสียก่อน
2. อนุญาตให้ผเู้ ล่นทีเ่ ป็นฝ่ายตี่ ใช้ฝา่ มือตบ ตี และป้องกันตัวจากการจับของฝ่ายจับได้ทกุ ประการ
เฉพาะภายในเขตสนามเล่นเท่านั้น
3. ห้ามผู้เล่นที่เป็นฝ่ายจับตอบโต้ผู้เล่นที่เป็นฝ่ายตี่ไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การจับหรือ
ปลุกปล�้ากันด้วยมือเท่านั้น
4. ผู้เล่นฝ่ายตี่ที่ถูกจับออกนอกเขต จะถือว่าตายและหมดสิทธิ์การเล่น
5. ให้มีกรรมการผู้ตัดสิน 1 คน ท�าหน้าที่ควบคุมการเล่น และตัดสินผลการเล่น
6. การตัดสินตี่จับ ถ้าข้างใดตายหมดก่อน ฝ่ายนั้นคือฝ่ายแพ้
เทศกาลที่เล่นตี่จับ
มีการเล่นในเดือน 4 - 5 (เดือน
มีนาคม – เมษายน) ในเทศกาลตรุษไทย
และตรุษสงกรานต์
คุณค่า/แนวคิด/สาระ
การเล่นตี่จับเป็นการฝึกการใช้
ก�าลัง ความว่องไว และความอดทน อีก
ทัง้ เป็นการออกก�าลังกายในทางสนุกสนาน
รืน่ เริง ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ที่มา : http://การละเล่นพื้นบ้าน.blogspot.com/2014/12/Tee-Jub.html
http://www.patongbeachthailand.com/thai/21_13/679.shtml
http://thaifolksport.wordpress.com/tag/ตี่จับ/
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IT Hero
Teacher COMP

ออกแบบ

Infographic
อย่างไรให้

ปัง!!!
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ในยุคปัจจุบันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยหลักในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือ
น� า เสนอผลงาน สิ่ ง ที่ เ ข้ า มามี บ ทบาทส� า คั ญ คื อ สื่ อ Infographic (อิ น โฟกราฟิ ก ) มาจากค� า ว่ า
Information (ข้อมูล) + Graphic (รูป) เป็นการน�าเอาเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ที่เยอะและเข้าใจยาก
มาท�าให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อออกมาในรูปแบบของรูปภาพเพื่อให้ดูน่าสนใจและเข้าใจ
ง่ายมากกว่าเดิม สาเหตุทเี่ ราไม่นา� เสนอข้อมูลเป็นข้อความยาวๆ และน�าเสนอเป็นรูปสวยงามแทน เพราะว่า
สมองคนเราสามารถประมวลผลภาพ และแยกแยะความต่างของสีได้เร็วกว่าตัวหนังสือถึง 60,000 เท่า
ฉะนั้น การที่เราใช้เวลาอ่านข้อมูลที่เยอะเป็นตั้งๆ ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการท�าความเข้าใจ กับการอ่าน
ข้อมูลภาพที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว อาจะใช้เวลาเพียงไม่ถึง 10 นาที ในการท�าความเข้าใจทั้งหมด
นอกจากนั้นการท�า Infographic ยังท�าให้ข้อมูลที่ดูน่าเบื่อกลายเป็นน่าสนใจขึ้นมาได้ ท�าให้นิยม
น�ามาใช้ใน Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter หรือแม้กระทั่ง Youtube โดยการน�าสื่อ
Infographic มาท�าในรูปแบบสือ
่ มัลติมเิ ดีย เป็นคลิปวีดโี อสัน
้ ๆ ซึง
่ ถือได้วา่ การใช้สอ
ื่ Infographic มาช่วย
ในการน�าเสนอข้อมูลนั้น เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

INFOGRAPHIC ท�าอย่างไร?

การออกแบบอินโฟกราฟิกขึ้นมาสักอันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีขั้นตอนส�าคัญๆ ดังนี้
Research เตรียมข้อมูล

เราจะท�า Infographic เล่าเรือ่ งอะไรบ้าง? เตรียมหาข้อมูลจาก
หลายๆ ที่ เพื่อรวมแล้วมาสรุปให้ได้ใจความส�าคัญ น�าข้อมูล
จากหลายๆ แห่ง มาตรวจสอบว่าเหมือนกันหรือไม่ ขัน้ ตอนนีใ้ ช้เวลา
เยอะพอสมควร เพื่อให้ได้ข้อความที่ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และ
ได้ใจความส�าคัญ
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Plan วางแผนการน�าเสนอข้อมูล

เราอยากให้ Infographic ของเราสื่อ “ข้อความ” อะไรออกไป? จะน�าเสนอผ่าน Flow / Narrative แบบไหน?
ขั้นตอนนี้ส�าคัญมาก เช่น เราจะขายสินค้าออนไลน์ แล้วต้องมีวิธีการเลือกซื้อและช�าระเงิน ต้องท�าออกมา
ให้เข้าใจล�าดับขั้นตอนในการท�างาน เพื่อลูกค้าจะได้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจาก
คนท�างานด้าน Creative เข้ามาช่วยครับ

Story สร้างเรื่องราว

ข้อความที่ต้องการสื่อออกมา มีความกระชับแค่ไหน?
ขั้นตอนนี้เป็นเวลาของการสร้างเรื่องราว ย่อยข้อมูลต่างๆ
ทีไ่ ด้มาจากข้อมูลหลายหน้ากระดาษ ให้เหลือไม่กบี่ รรทัด
ต้ อ งสั้ น และกระชั บ ที่ สุ ด นอกจากนี้ ต ้ อ งเริ่ ม คิ ด ถึ ง
การออกแบบดีไซน์ การจัดระเบียบ การจัดสรรพื้นที่
การแบ่ ง หมวดหมู ่ ข ้ อ มู ล การวางเลย์ เ อ้ า ท์ เพื่ อ ให้
ข้อมูลไหลลื่นและดูง่ายขึ้น
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Design ลงมือออกแบบ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุด นั่นก็คือ การลงมือท�า เลือกภาพที่น่าสนใจ สีที่โดดเด่น ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ให้เต็มที่ เป็นหน้าที่ของ Designer ในการท�าให้ไอเดียออกมาเป็นกราฟิกของจริง ปกติแล้วจะนิยมใช้โปรแกรม
Adobe Illustrator กัน เพราะสามารถท�างานออกมาเป็น Vector น�าไปใช้ในเว็บก็ได้ และสามารถพิมพ์ออกมา
ในขนาดใหญ่ได้ ไฟล์ภาพไม่ถูกลดขนาด

Feedback ปรับปรุงให้ดีขึ้น

การโปรโมท เพราะแต่ละขั้นตอนของการท�า
Infographic ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แถมยังใช้เวลานาน
จึงต้องโปรโมทให้คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
เพือ่ สร้างการรับรูไ้ ปยังกลุม่ เป้าหมาย หลังจาก
ออกแบบ Infographic เสร็จแล้ว น�าไปให้
กลุ่มเป้าหมายดู เพื่อให้สะท้อนกลับมาว่า
มีสว่ นไหนทีค่ วรปรับปรุงบ้าง เพือ่ ให้การออกแบบ
Infographic ออกมาให้ตรงใจกลุม่ เป้าหมาย
มากที่สุด

ดังนั้นสื่อ Infographic นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เช่น ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ให้ความรู้ บอกเล่า
ต�านานหรือวิวฒ
ั นาการ อธิบายผลส�ารวจ งานวิจยั หรือโปรโมทสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนัน้ การจะท�า Infographic
ให้ปัง!!! และสามารถให้ผู้อ่านได้รับความรู้ให้ได้เร็วที่สุดในเนื้อหานั้นๆ ต้องผ่านกรบวนการมากพอสมควร แต่เมื่อ
ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเชื่อว่าจะท�าให้สื่อ Infographic ของท่าน เป็นที่น่าสนใจของผู้อ่าน และน่าติดตาม รอชมเนื้อหา
ของสื่อใหม่ๆ ที่จะผลิตออกมาอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียว
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

8 ท่าโยคะลดพุง

ส�าหรับสาววัย 30 ขึ้นไป
พุงหาย แถมช่วยคลายปวดหลัง!

ย่างเข้าเลข 3 เมือ
่ ไหร่ เป็นใครก็ตอ
้ งรูส
้ ก
ึ หวัน
่ ใจ
ทุกทีใช่ไหมครับ ไหนจะพุงที่เริ่มย้อย จากที่
ไม่ เ คยมี ม าก่ อ น ไหนจะอาการปวดหลั ง
ทีถ
่ ามหาแทบทุกวัน เรียกได้วา่ เข้าเลขสามแล้ว
อาการนู่นนี่ตามมาไม่มีหยุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ก็เป็นเพราะวัยที่เปลี่ยนไป ปัจจัยหลายๆ อย่าง
ของร่างกายเราก็เปลี่ยนตามไปด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นระบบการท�างานของร่างกายทีเ่ ริม
่ เสือ
่ มลง
หรือระบบเผาผลาญที่เริ่มท�างานไม่เป็นปกติ
ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แน่นอนว่า เราต้องหาทาง
ฟื้นฟูร่างกายค่ะ และสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้ดีเลยก็
คือ โยคะ นี่ล่ะ!
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ท่าที่ 1
บอกเลยว่า สาววัยเลข 3 ต้องหันมา
โยคะให้มากขึน
้ ครับ เพราะโยคะไม่เพียง
ช่วยแก้อาการปวดของเราได้เท่านั้น
แต่โยคะยังช่วยดีท็อกซ์ แถมยังช่วย
ลดพุงได้อีกด้วย! ซึ่ง 8 ท่าโยคะนี้
เป็นท่ า ง่ า ยๆ ที่ จ ะช่ ว ยสลายพุ ง ของ
สาววัยเลข 3 ให้หายไป

นอนคว�า่ วางฝ่ามือไว้ดา้ นหน้า ยกล�าตัวช่วงบน
ขึน้ จากพืน้ หน้ามองตรง เปิดอก เปิดไหล่ ยืดหลัง
ค้างไว้ 30 วินาที ท�าซ�้า 3 ครั้ง

ท่าที่ 2
ท่าที่ 3
นั่งหลังตรง ขาทั้งสองข้างเหยียดไป
ด้านหน้า จากนั้นก้มตัวลง มือทั้งสอง
ข้างจับทีป่ ลายเท้า ค้างไว้ 3 ลมหายใจ
เข้าออก ท�าซ�้า 5 ครั้ง
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นอนหงาย ยกเข่าขึ้นแนบอก
มือทัง้ สองข้างกอดเข่าไว้ ค้างไว้
3 ลมหายใจเข้าออก ท�าซ�า้ 5 ครัง้

ท่าที่ 4
1. นอนคว�่า วางฝ่ามือแนบข้างล�าตัว งอข้อศอก
2. เหยียดแขนขึน้ ตรง ดันล�าตัวและขา แหงนหน้าขึน้
เปิดอก เปิดไหล่ ยืดหลัง ค้างไว้ 3 ลมหายใจ
เข้าออก แล้วจึงกลับสู่ท่าเริ่มต้น ท�าซ�า้ 5 ครั้ง

ท่าที่ 6

ท่าที่ 5

นั่งหลังตรง ขาขวาพับเข้าหาตัว
ขาซ้ า ยเหยี ย ดไปด้ า นหลั ง
ยกปลายเท้าซ้ายขึน้ มือทัง้ สองข้าง
วาดไปด้านหลังจับปลายเท้าซ้ายไว้
ค้ า งไว้ 3 ลมหายใจเข้ า ออก
ท�าซ�้า 5 ครั้ง แล้วสลับข้าง

นั่งหลังตรง ขาขวาพับเข้าหาตัว ขาซ้ายเหยียด
ตรงไปด้านหลัง ยกปลายเท้าซ้ายขึน้ มือทัง้ สอง
ข้างวางแนบพืน้ ไปด้านหลัง บริเวณต้นขา ค้างไว้
3 ลมหายใจเข้าออก ท�าซ�า้ 5 ครั้ง แล้วสลับข้าง
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ท่าที่ 7

นัง่ ขัดสมาธิ โดยให้ปลายเท้าทัง้ สองข้าง
ประกบกันไว้ที่ด้านหน้า จากนั้นโน้มตัว
มาด้านหน้าใช้มอื จับปลายเท้าทัง้ สองข้างไว้
ค้างไว้ 3 ลมหายใจเข้าออก ท�าซ�้า 5 ครั้ง

ท่าที่ 8
ยืนตรง เหยียดแขนขึ้นด้านบน ประนมมือทั้งสองข้าง
จากนั้นค่อยๆ เอนล�าตัวไปด้านหลัง เงยหน้า มองไป
ด้านบน ค้างไว้ 3 ลมหายใจเข้าออก ท�าซ�้า 5 ครั้ง
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้เงินงอกเงย : ออมในกองทุนให้งอกเงย

ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุน RMF
ภาค 1

เราได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าการลงทุนใน LTF ท�าอย่างไรกันบ้าง ในวันนี้ เรามาทราบ
กองทุนลดหย่อนภาษีอีกประเภทหนึ่งที่นิยมลงทุนกันมาก และยังอาจเป็นกองทุนที่จะช่วย
ให้เรามีเงินใช้อย่างสุขสบายในชีวิตหลังเกษียณได้เลยทีเดียว นั่นคือ กองทุน RMF
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RMF ย่อมาจาก Retirement Mutural Fund
หรือที่เรียกกันว่า “กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ”
เป็นกองทุนรวมประเภทหนึง่ ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการออมเงิน
ระยะยาวไว้สา� หรับใช้จา่ ยยามเกษียณอายุ ซึง่ คล้ายๆ กับ
กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพของเอกชน (Provident Fund)
หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญของส่วนราชการ (กบข.)
ถ้าสงสัยว่ากองทุนไหนเป็น กองทุน RMF บ้าง
สังเกตไม่ยากเลยครับ ดูชื่อย่อของกองทุน ก็จะมี
“RMF” อยู ่ ด ้ ว ย หรื อ ถ้ า ดู ชื่ อ ที่ เ ป็ น ภาษาไทย
ก็จะมีค�าว่า “เพื่อการเลี้ยงชีพ” อยู่ต่อท้ายด้วย
เช่น กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KFEURORMF) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล
พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (CIMBPRINCIPAL) กองทุนเปิดภัทร หุน้ ทุนเพือ่ การเลีย้ งชีพ
(PHATRA EQRMF) กองทุนเปิดกรุงไทย หุน้ ไฮดิวเิ ดนด์
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT - HiDiv RMF) กองทุนเปิด
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุ น เปิ ด ธนชาตตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
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(T - NFRMF) กองทุนเปิดทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดหน่วยลงทุน B (TFIRMF - B) กองทุนเปิดทหารไทย
ธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBBFRMF) กองทุนเปิด
ธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T - NGRMF) เป็นต้น

โดยจะน�าเงินลงทุนใหม่มาลงทุนเพิ่มในกองทุนเดิม และ/
หรือ จะลงทุนในกองทุนใหม่ก็ได้ และ/หรือ จะลงทุนเพิ่มทั้ง
ในกองทุนเดิมและกองทุนใหม่ ก็ได้ เพียงแต่ตอ้ งเป็นกองทุน
RMF

กองทุน RMF เป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่ผู้ซื้อ
สามารถน�ามาลดหย่อนภาษีได้ เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่
ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ยัง
ไม่มสี วัสดิการออมเงินเพือ่ วัยเกษียณมารองรับ หรือมีสวัสดิการ
ดังกล่าว แต่ยังมีก�าลังออมมากกว่านั้น ถือเป็นเครื่องมือ
การลงทุนทีม่ งุ่ เน้นส่งเสริมให้มกี ารลงทุนในระยะยาว จึงได้มี
การก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้เพือ่ เป็นแรงจูงใจพร้อมกับ
ก�าหนดเงื่อนไขไว้ด้วย ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขได้ ก็จะต้องเสียสิทฺธิในการได้รับยกเว้นภาษี
ส�าหรับเงินที่น�าไปลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น ในส่วนของเงินภาษี
ที่ได้รับยกเว้นไปแล้วในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง ก็จะต้องมี
การช�าระคืนให้กบั ทางการอีกด้วย ดังนัน้ หากจะลงทุนใน RMF
ควรอ่านหนังสือชี้ชวน และศึกษาคู่มือภาษีอย่างรอบคอบ
ซึง่ เอกสารดังกล่าวสามารถขอได้จากบริษทั จัดการทีเ่ สนอขาย
RMF

เงือ่ นไขทีส่ อง ต้องลงทุนและถือหน่วยลงทุนจนกว่า
ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และมีการลงทุนมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปีบริบรู ณ์ นับตัง้ แต่วนั ทีซ่ อื้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก
(การนับ 5 ปีให้นับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น
กล่าวคือ ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนมาแล้ว
5 ปีบริบรู ณ์ นับแต่วนั ทีซ่ อื้ หน่วยลงทุนครัง้ แรก ก็จะสามารถ
ขายกองทุน RMF ที่ซื้อไว้ได้ และสามารถขายได้ทั้งจ�านวน
แต่ทั้งนี้การนับระยะเวลาในการลงทุน จะนับเฉพาะปีที่มี
การลงทุนเท่านัน้ ถ้าไม่ลงทุนจะไม่นบั ว่ามีอายุการลงทุนในปี
นั้นๆ ) เช่น นายด�า อายุ 50 ปี ในปี 2561 ซื้อกองทุนต่อเนื่อง
ทุกปีตั้งแต่ ปี 2561 2562 2563 2564 2565 2566 กรณีนี้
นายด�าจะถือกองทุนครบ 5 ปีในปี 2566 แต่ถ้านายด�าซื้อ
กองทุน RMF แบบไม่ตอ่ เนือ่ งทุกปี โดยซือ้ กองทุนในปี 2561
2563 2564 2566 2568 2569 กรณีเช่นนี้ นายด�าจะถือ
กองทุนครบ 5 ปี ในปี 2569 ไม่ใช่ปี 2566 เพราะปีที่ไม่ได้ซื้อ
จะไม่น�ามานับรวมด้วย ซึ่งตรงนี้จะขายบางส่วนก็ได้หรือ
ขายทั้งจ�านวนก็ได้ (จะต่างจากกองทุน LTF ที่จะขายได้
เฉพาะส่วนที่ถือครองครบตามจ�านวนปีเท่านั้น)

ก่อนที่จะเริ่มลงทุนในกองทุน RMF เราต้องทราบ
เงิื่อนไขที่ส�าคัญของกองทุนนี้ก่อน ซึ่งเงื่อนไขในการลงทุน
RMF ที่สา� คัญมี 4 ข้อ คือ
เงือ่ นไขแรก เมือ่ เริม่ ลงทุนแล้ว ต้องลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
ทุกปี โดยซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF ไม่น้อยกว่าปีละ
1 ครัง้ และต้องไม่ระงับการซือ้ หน่วยลงทุนเป็นเวลาเกินกว่า
1 ปี ติดต่อกัน โดยสามารถเว้นช่วงการซือ้ หน่วยลงทุน RMF
ได้สงู สุดไม่เกิน 1 ปี (ยกเว้นปีใดทีไ่ ม่มรี ายได้กไ็ ม่ลงทุนก็ได้)
กล่าวคือ สามารถซื้อกองทุนปีเว้นปีได้ เช่น นายแดง เริ่ม
ลงทุนกอง RMF ในปี 2561 ในปี 2562 นายแดงไม่ซอื้ กองทุน
RMF ก็ได้ แต่ในปี 2563 นายแดงต้องซื้อกองทุน RMF ทั้งนี้
ผูล้ งทุนไม่จา� เป็นต้องลงทุนในกองทุนเดิมทุกปี สามารถลงทุน

เงื่อนไขที่สาม ต้องลงทุนขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 3%
ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จ�านวนใด
จะต�า่ กว่า กล่าวคือ ถ้าเงินลงทุน 3% ของเงินได้ทงั้ ปีนอ้ ยกว่า
5,000 บาท ก็จะต้องลงทุนขั้นต�่า 3% ของเงินได้ท้ังปี
แต่ถ้าเงินลงทุน 3% ของเงินได้ทั้งปีมากกว่า 5,000 บาท
ก็ต้องลงทุนขั้นต�่า 5,000 บาท เช่น นายแดงมีเงินได้ทั้งปี
จ�านวน 150,000 บาท เงินลงทุนในกองทุนของนายแดง 3%
คือ 3% x 150,000 บาท เท่ากับ 4,500 บาท ซึ่งน้อยกว่า
5,000 บาท ดังนั้นจ�านวนเงินขั้นต�่าที่นายแดงจะเริ่มลงทุน
ในกองทุน RMF คือ 4,500 บาท หรือนายด�ามีเงินได้
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ทั้งปี 300,000 บาท เงินลงทุนในกองขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 3%
คือ 3% x 300,000 บาท เท่ากับ 9,000 บาท ซึ่งเกินกว่า
5,000 บาท ดังนั้นนายด�า สามารถซื้อกองทุน RMF ขั้นต�่า
เริม่ ที่ 5,000 บาท การลงทุนขัน้ ต�า่ ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 บาท นี้
ไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อกองทุน RMF ครั้งเดียวทีละ
5,000 บาท แต่หมายถึง ซือ้ รวมกันทัง้ ปีไม่ตา�่ กว่า 5,000 บาท
เงื่อนไขที่สี่ เงินลงทุนขั้นสูงสุดไม่เกิน 15% ของ
เงินได้ทั้งปีที่ต้องเสียภาษี เมื่อรวมกับเงินสะสมหมวด
ลดหย่อนภาษีอนื่ ๆ ทีม่ เี พือ่ เกษียณ เช่น กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ
ของเอกชน (Provident Fund) หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญของ
ส่วนราชการ (กบข.) หรือประกันชีวติ แบบบ�านาญ แล้วต้องไม่เกิน
500,000 บาทต่อปี เช่น นายขาวเป็นข้าราชการ มีเงินได้
ทัง้ ปี 600,000 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
(กบข.) ปีละ 80,000 บาท ดังนัน้ นายขาวจะซือ้ กองทุน RMF
ได้ไม่เกิน 15% X 600,000 บาท เท่ากับ 90,000 บาท เนือ่ งจาก
เงินทีน่ ายขาวจ่ายสะสมเข้ากองทุน กบข. รวมกับเงินกองทุน
RMF รวมกันแล้วเท่ากับ 170,000 บาท ซึง่ ไม่เกิน 500,000 บาท
ขณะเดียวกันนายเขียวท�างานบริษัทเอกชนมีเงินได้ทั้งปี
จ�านวน 2,000,000 บาท จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ
ของเอกชนทั้งปี 280,000 บาท ฐานในการค�านวณเพื่อซื้อ
กองทุน RMF ของนายเขียวคือไม่เกิน 15% X 2,000,000 บาท
เท่ากับ 300,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชี้พ
ของเอกชนจะเท่ากับ 580,000 บาท เกินจ�านวน 500,000 บาท
ดังนัน้ นายเขียวจึงซือ้ กองทุน RMF ได้อกี ไม่เกิน 220,000 บาท
ในเงื่อนไขที่สี่นี้ หลายคนเข้าใจผิดว่าการค�านวณ
เพดานสิทธิ์ลดหย่อนของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ RMF
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี
เช่น ถ้ามีเงินได้ 2,000,000 บาท และเพดานสิทธิ์ 15% ของ
เงินได้แปลว่าสิทธิลดหย่อนกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพและ RMF
รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 300,000 บาท ซึง่ เป็นความเข้าใจ

96 วิทยาจารย์

ที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่ถูกต้องคือกฎหมายให้ค�านวณเพียงว่า
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและ RMF แต่ละรายการต้องไม่เกิน
15% ของเงินได้ทตี่ อ้ งเสียภาษี และทัง้ 2 รายการรวมกันแล้ว
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ใช่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15%
ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแบบที่เข้าใจผิดกันแต่อย่างใด
เงื่อนไขทั้งสี่ข้อดังกล่าวผู้ลงทุนในกองทุน RMF
ต้องอยูใ่ นเงือ่ นไขทัง้ สีข่ อ้ ไม่ใช่ขอ้ ใดข้อหนึง่ ต้องรักษาเงือ่ นไข
ครบทุกข้อ ซึง่ หากผิดเงือ่ นไขแล้ว ต้องคืนเงินภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น
และน�าก�าไรทีไ่ ด้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ไปค�านวณรวม
เพื่อเสียภาษีด้วย ดังนั้นหากตั้งใจจะลงทุนใน RMF แล้ว
ควรจะลงทุนอย่างต่อเนื่อง และครบเงื่อนไขการลงทุน
ทุกข้อนะครับ ซึ่งจะท�าให้เราได้ประโยชน์ทั้งได้เงินคืนภาษี
และมีเงินไว้ใช้ยามทีเ่ ราเกษียณอายุการท�างาน เงือ่ นไขสีข่ อ้
ทีก่ ล่าวมาบางคนอาจจะมองว่ายุง่ ยากและซับซ้อนจะลงทุน
ก็กลัวผิดเงือ่ นไขการลงทุน ผูเ้ ขียนแนะน�าลงทุนแบบง่ายๆ เลย
คือ ลงทุนในกองทุน RMF ต่อเนื่องไปทุกปี ปีละ 5,000 บาท
เมื่อเราอยากขาย เราก็โทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล
กองทุ น เราซื้ อ ไว้ ว ่ า เราสามารถขายกองทุ น ได้ ห รื อ ไม่
ขายแล้วผิดเงื่อนไขไหม เท่านี้ก็ไม่ยากแล้วครับ แต่เบื้องต้น
เราก็ตรวจสอบได้ด้วยตัวเองตามเงื่อนไขทั้งสี่ข้อได้เลยครับ
ในครั้งหน้าเราะจะมารู้จักกันให้มากขึ้นนะครับว่า
กองทุน RMF ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง ซึ่งจะท�าให้เรา
เข้าใจกองทุน RMF มากขึ้นและเลือกประเภทกองทุน RMF
ที่เหมาะสมกับลักษณะของเราได้ครับ

เรื่องสั้น
สุวัฒน์ชัย ศรีบัว

ขอทานในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เสียงประกาศแว่วมาตามสายบอกว่าหมดเวลาสอบแล้ว ผมวางปากกา ดินสอ เก็บอุปกรณ์
ทุกอย่างยั ด ใส่ ก ระเป๋ า เสื้ อ ยื น ขึ้ น เดิ น ไปส่ ง กระดาษค�า ถามและกระดาษค�า ตอบแก่ ท ่ า นกรรมการ
ที่นั่งอยู่ตรงมุมหน้าห้องทันที แล้วเดินไปเก็บกระเป๋าเดินออกจากห้องไป

ผูค้ นพลุง่ พล่านทีเดียว เพราะมาจากทัว่ สารทิศของ
ประเทศไทยเพื่อมาประชันความรู้ที่มีอยู่เตรียมมาเพื่อสอบ
เข้ารับราชการในการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุเป็นครูผชู้ ว่ ย และ
ที่ส�าคัญเพื่อจะได้สวมใส่ชุดสีกากี อันสง่างามในการเป็น
ข้าราชการแผ่นดิน
ผมเดินออกมาทางประตูหน้า เดินฝ่าฝูงชน รถรา
บนท้องถนนขวักไขว่ กลุม่ ควันพิษลอยอบอวลอยูใ่ นชัน้ บรรยากาศ
เดินเลี้ยวซ้ายเดินขึ้นสะพานลอยเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
มาหยุดยืนอออยู่กับฝูงชนเช่นคนอื่นๆ อีกมากมาย ที่ต่างรอ
รถ ขสมก.เช่นเดียวกัน และมีอีกหลายคนที่อาศัยแท็กซี่
เพื่อความรวดเร็วยอมเสียเงินค่าแท็กซี่ที่แพงกว่ารถ ขสมก.
หลายเท่าตัว ผมไม่นงั่ หรอก แท็กซีแ่ พงและเพือ่ ประหยัดเงิน
ในกระเป๋าเงินจะได้อยู่ในกระเป๋าของผมนานขึ้น

จากเมืองนนทบุรถี งึ อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมกิ ไ็ กลโขอยู่
แถมช่วงนีร้ ถก็ตดิ อีกต่างหาก ยืนรอรถเมล์สาย 57 เพือ่ ไปยัง
จุดหมาย คือ อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ขณะยืนรอรถก็ยงั ไม่มวี แี่ วว
มาสักที ผมเกิดอาการคอแห้ง หันรีหันขวาง แล้วตัดสินใจ
เดินไปซือ้ โอเลีย้ งราคายีส่ บิ บาท เดินกลับมาหยุดทีเ่ ดิม ยืนดูดกิน
น�้าโอเลี้ยงเพื่อดับกระหาย พลันรถสาย 57 ก็มา พร้อมกับ
โอเลี้ยงหมดพอดี ผมรีบเดินไปโยนแก้วน�้าโอเลี้ยงลงในถัง
ขยะ รีบวิ่งมาขึ้นรถ ทว่าหาได้ขึ้นดั่งใจไม่ผู้คนยืนออแน่นอยู่
หน้าประตูทางขึ้น ผมจึงตัดสินใจถอยให้คนอื่นขึ้นไปก่อน
แล้วผมจึงขึน้ ทีหลัง พอดีกบั รถคันหลังบีบแตร่ไล่ แล้วรถสาย 57
ก็ออกจากที่นั่นทันที
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เป็นไปอย่างที่คาดหมายเอาไว้ ที่นั่งเต็ม คนแน่น
คันรถ ผมยืนเกาะราวอย่างเหนียวแน่น พร้อมกับกระเป๋ารถ
เป็นผู้หญิงเดินมาเก็บค่าโดยสาร ผมเอามือล้วงเงินเหรียญ
จ�านวนแปดบาทในกระเป๋ากางเกงอย่างทุลักทุเล ฉับพลัน
ตัวผมและคนบนรถเซถลาไปด้านหน้า เมือ่ รถเบรกกะทันหัน
พร้อมเสียงสบถด่าของสารถีทไี่ ด้ยนิ กันทัว่ ทัง้ รถ สารถีสบถด่า
มอเตอร์ไซด์ที่วิ่งปาดหน้าอย่างหัวเสีย ผมยิ้มให้กระเป๋ารถ
แล้วยื่นเงินจ�านวนแปดบาทให้กับเขาไป
รถวิง่ ไปตามถนนเรือ่ ยๆ พร้อมๆ กับการผลัดเปลีย่ น
มีคนขึน้ ๆ ลงๆ อยูต่ ลอดเวลาตามเสียงกดกริง่ พอทีน่ งั่ ว่างลง
ก็มีการนั่งต่อกันเป็นลูกโซ่ ส่วนมากผู้ชาย จะเป็นฝ่ายยืน
เพราะกฎของสังคม เป็นเช่นนั้น และเพื่อแสดงความเป็น
สุภาพบุรุษ ทว่าก็มีผู้ชายอีกจ�านวนหนึ่ง ไม่ยอมเสียสละให้
กับผู้หญิงสายตาของแต่ละคนจึงจ้องจับไปยังที่ผู้ชาย
แล้งน�้าใจเหล่านั้น
รถวิ่งมาเรื่อยๆ เข้าเขตกรุงเทพฯ แล้วคนทยอยลง
จนเริ่มบางตาแล้วทว่าที่นั่งก็ยังไม่ว่างลง ผมยืนด้วยความ
เมือ่ ยล้า พร้อมกับรถจอดมีหญิงชราเดินเงิน่ ๆ ขึน้ มา แล้วไม่มี
ที่นั่ง ไม่มีชายคนใดยอมสละให้ที่นั่งแก่หญิงชรา แต่แล้วมี
ผู้หญิงวัยท�างานสวมใส่อาภรณ์สวยงามลุกยืนแล้วสะกิด
หญิงชราลงนัง่ แทนทีท่ นั ที ผมนึกชืน่ ชม ในความมีนา�้ ใจของเธอ
เป็นทีส่ ดุ รถวิง่ มาถึงสถานีรถไฟแถวเตาปูน คนเริม่ ทยอยลง
หลายคน ทีนี้ที่นั่งว่างลง ผมจึงทรุดนั่งลงบนเบาะที่ว่างข้าง
ผู้หญิงคนหนึ่ง หล่อนนั่งอ่านหนังสือ ผมลอบช�าเลืองมอง
หล่อน แล้วหล่อนก็มองผมเช่นกัน ผูค้ นเริม่ บางตาทีน่ งั่ ว่างลง
เยอะพร้อมๆ กับคนขึ้นอยู่เป็นระยะๆ
แล้วรถก็วงิ่ มาถึงอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมเิ วลาประมาณ
สีโ่ มงยีส่ บิ นาที ผมยังไม่อยากกลับถึงทีพ่ กั เร็วนัก พอลงจากรถ
ผมเดินฝ่าผูค้ นมากหน้าหลายตา ไปยังร้านหนังสือดอกหญ้า
กะว่าจะหาหนังสือกลับไปอ่านในห้องสักหน่อยไหนๆ
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ก็เข้ามาในกรุงเทพฯแล้ว ให้เวลาตัวเองอยูใ่ นร้านสักหนึง่ ชัว่ โมง
แล้วค่อยออกมารอรถที่ฝั่งตรงข้ามรอรถเมล์สาย 133
เพื่อกลับหอพักที่จังหวัดสมุทรปราการ
เลือกหาหนังสือ และยืนอ่านนิตยสารต่างๆ คนในร้าน
มีไม่มากนักผมเดินไปยังหมวดหมู่ของหนังสือต่างๆ แล้ว
มาหยุดทีห่ มวดหมูเ่ รือ่ งสัน้ เปิดอ่านแต่ละเล่ม ด้วยความใคร่
สนใจ เพราะหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือ ที่ผมชอบอ่านมาก
เพราะมันเป็นเสน่หข์ องหนังสือพวกนี้ ถ้าอ่านมันจะได้ความรู้
เรื่องสังคม แต่ละเรื่องมักจะสะท้อนสังคมในรูปแบบต่างๆ
ที่เราอาจจะพบเจอ หรือไม่ใคร่ใส่ใจมันนัก ทว่านักเขียนเขา
หยิบยกมันขึน้ มาเขียนสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของสังคม
ที่มันเป็นอยู่ ในหมวดของเรื่องสั้นมีวัยรุ่นคนหนึ่งนั่งอ่าน
หนังสือรวมเรือ่ งสัน้ น่าจะเป็นของ อัศศิริ ธรรมโชติ ทีไ่ ด้รางวัล
ซีไรต์ รวมเรื่องสั้นชุดขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง และเขา
น่าจะนั่งอ่านเรื่องนี้อยู่ด้วยใจจดจ่อที่ผมรู้เพราะผมลอบ
ช�าเลืองสายตามองดูอยู่ เหมือนเขาไม่เห็นผม เขายังคงก้มหน้า
อ่านอย่างแน่วนิ่ง
“ขอโทษนะครับ ขอทางหน่อย” เขาเบีย่ งตัวหลบให้
ทางแก่ผม ในชัน้ วางหนังสือมีหนังสือออกใหม่เยอะเหมือนกัน
ทัง้ ของนักเขียนรุน่ เก่าไปจนถึงของนักเขียนรุน่ ใหม่ ผมเปิดดูหนังสือ
ของแต่ละนักเขียนด้วยความสนใจ
ผมง่วนอยูก่ บั หนังสือบนชัน้ วาง ผมหยิบอ่านแต่ละเล่ม
ไปเรื่อย และแล้วผมได้หนังสือรวมเรื่องสั้น ของนักเขียน
ที่ผมชื่นชอบ หยิบมันติดมือไปด้วย แล้วเดินไปยังชั้นวาง
นิตยสารรายสัปดาห์ที่วางอยู่ หยิบแต่ละเล่มขึ้นมาอ่าน
นานระยะหนึง่ จึงตัดสินใจหยิบนิตยสารเล่มหนึง่ ติดมือมาด้วย
เดินมายังเคาน์เตอร์เพือ่ จ่ายเงิน แล้วเดินออกจากร้าน ผมยิม้
ที่ได้หนังสือรวมเรื่องสั้นของนักเขียนที่ชื่นชอบและนิตยสาร
รายสัปดาห์ที่ผมอ่านอยู่เป็นประจ�าตลอดหลายปีที่ผ่านมา

วิทยาจารย์ 99

100 วิทยาจารย์

“

มาช่วยกันท�ากรุงเทพฯ ให้สดใส
ด้วยการหยุด! ให้ขอทาน
ออกจากร้านหนังสือดอกหญ้า เดินมาทางสะพานลอย
ฝ่าผู้คนมากหน้าหลายตา เดินผ่านร้านรวงที่วางของ
แบะลงตามพืน้ หลายร้านทีอ่ ยูบ่ นสะพานลอย เดินผ่านขอทาน
หญิงขี้โรคตามมือเท้าทั่วทั้งร่างกายเป็นรอยด่างดวงเหมือน
เกลือ่ นหน้าตาขะมุกขะมอม นัง่ ประนมมือขอทานอยู่ เบือ้ งหน้า
มีขันใบเก่าวางอยู่ เดินมาสักระยะ เด็กชายขอทานตัวเล็ก
หน้าตามอมแมมนั่งคุดคู้ก้มกราบ โดยไม่ได้เงยหน้ามอง
ผู้สัญจรไปมา มีขันใบเก่ากระด�ากระด่างวางอยู่เบื้องหน้า
เดินมาสักระยะผ่าน ขอทานหญิงวัยกลางคนนัง่ อุม้ ลูกตัวเล็ก ๆ
ทีน่ อนหลับพริม้ ในอ้อมกอดของผูเ้ ป็นแม่ดว้ ยดวงหน้ามอมแมม
ส่วนแม่นงั่ พนมมือด้วยความน่าสงสารเบือ้ งหน้ามีขนั ใบเก่า
คร�่าวางอยู่ เดินผ่านมาได้สักระยะผ่านขอทานชายวัยชรา
รู ป ร่ า งผ่ า ยผอมที่ น อนแผ่ ร าบกั บ พื้ น บนสะพานลอย
เบือ้ งหน้ามีขนั ใบเก่าวางอยูเ่ บือ้ งหน้า ผมลอบมองในขันเก่าๆ
ใบนั้ น มี เ ศษเงิ น ประมาณยี่ สิ บ บาท เดิ น ผ่ า นมาได้
สักระยะ ผ่านขอทานชายวัยกลางคน นั่งหลับตาหลังพิงซี่
ที่กั้นอยู่เบื้องหลัง ตรงหน้ามีขันใบเก่ามีเงินไม่มากนัก และ
เยือ้ งๆ ไปนัน้ เป็นแผ่นกระดาษเขียนด้วยลายมือว่า “ผมหิวข้าว
ช่วยให้ทานผมด้วย” เดินมาได้สักระยะมีคนเดินมาเป็น
ผูช้ ายแล้วยืน่ เหรียญพระอะไรไม่รใู้ ห้ผม ผมรับไว้ดว้ ยความฉงน
ในหัวมึนๆ อยู่ แล้วเขาบอกกับผมว่าให้เอาไปบูชาราคายีส่ บิ
เก้าบาท ผมส่ายหัวบอกปฏิเสธ เขาจึงขอคืน เล่นเอาผมงง
ไปเลยทีเดียว เดินมาได้สกั ระยะหนึง่ ชายชราหน้าตากร้านแดด
กร้านลมนั่งเป่าแคนอยู่ มีขันใบเก่าๆ วางอยู่เบื้องหน้า
เดินมาได้สักระยะตรงหัวมุมสะพานลอย มีเด็กหญิงขอทาน
ตัวเล็กๆ แต่งกายมอมแมม ดวงหน้าเป็นคาบกระด�ากระด่าง
สกปรกเหมือนไม่ได้อาบน�้ามานานปี นั่งอยู่เบื้องหน้ามีขัน
ใบเก่าๆ วางอยู่ตรงหน้า ผมมองด้วยความสงสารแล้วเดิน
จากมา...
ผมเดิ น ผ่ า นมา มี แ ต่ ข อทานตามจุ ด ต่ า งๆ
บนสะพานลอย จนผมอดคิ ด ไม่ ไ ด้ ว ่ า ท� า ไมกรุ ง เทพฯ
ถึงมีแต่คนขอทานมากมายถึงเพียงนี้...

”

ลงบันไดสะพานลอยมาทรุดนัง่ ลงบนม้านัง่ บนศาลา
ผู้โดยสาร ผมหยิบนิตยสารที่ซื้อมานั่งเปิดอ่าน บางคอลัมน์
ที่สนใจก็อ่านอย่างละเอียด บางคอลัมน์ที่ความน่าสนใจ
รองลงมาก็เก็บไปอ่านที่หอพัก
พออ่านได้สกั พักรถสายทีร่ อมานานก็มาใกล้จะถึงแล้ว
ผมยืนขึ้นเก็บนิตยสารเข้าในกระเป๋ารูดปิดสะพายใส่บ่า
มายืนรอรถซึ่งตอนนี้มองเห็นอยู่ไกลๆ ก�าลังวิ่งมาทางที่
ผมยืนรออยู่ พลันมีชายคนหนึง่ วัยประมาณไม่เกินห้าสิบสาม
สวมเสื้อสีด�ามอมแมมไม่ได้พิกลพิการแม้แต่น้อย ไม่ได้
มอมแมมน่าสงสาร เดินมาหยุดยืนตรงหน้าผม พร้อมกับรูปถ่าย
ที่แปะใส่กระดาษแข็งสีขาวแล้วผูกด้วยเชือกฟางห้อย
อยู่บนคอ ในกระดาษแผ่นนั้นเป็นรูปของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ที่นอนอยู่บนเตียงของโรงพยาบาล เธอคงป่วยเป็นอะไร
สักอย่างหนึง่ อาการน่าเป็นห่วง มีสายยางระโยงระยางมากมาย
ผมจ้องมองด้วยความหดหู่ ผมเพ่งพินจิ ดู พลางอ่านข้อความ
ทีเ่ ขียนตัวโต อยูด่ า้ นล่างภาพด้วยปากกาเมจิกสีนา�้ เงินตัวโต
“หลานสาวผมป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีเงินรักษา
ช่วยให้ทานผมด้วย หลานผมจะได้รอดตาย”
ผมอ่านข้อความจบลง ด้วยความสงสาร ผมล้วง
หยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ หยิบแบงค์ยี่สิบออกมาว่าจะยื่น
ให้ชายวัยกลางคน
พลันฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ผมอ่านนิตยสารที่อ่านจบ
เมื่อครู่ใหญ่ แล้วนึกถึงข้อความที่เป็นค�าขวัญเชิญชวนและ
จ�าง่ายว่า
“มาช่วยกันท�ากรุงเทพฯ ให้สดใส ด้วยการหยุด!
ให้ขอทาน”
ผมยิม้ อย่างพึงใจ ชักเงินยัดเข้ากระเป๋าสตางค์
กลับคืน แล้วรีบไปขึน้ รถทีม่ าจอดเทียบศาลาผูโ้ ดยสาร
ทิ้งให้ชายคนนั้นมองตามหลังอย่างงวยงง...

วิทยาจารย์ 101

ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

“รอยไทยในพระตะบอง”
ดังที่เราทราบกันดีว่า เมื่อ พ.ศ. 2450 ประเทศสยามได้ยกดินแดนที่เรียกว่า “เขมรส่วนใน” หรือ
ที่ในเวลานั้นเรียกว่ามณฑลบูรพา อันประกอบด้วย 3 เมือง ได้แก่ พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ
ให้ แ ก่ ฝ รั่ ง เศส เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ เมื อ งตราดซึ่ ง กองทั พ ฝรั่ ง เศสได้ ยึ ด ครองอยู่ ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นั้ น
สยามได้ยกดินแดน “เขมรส่วนนอก” ให้แก่ฝรั่งเศสไปแล้วตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4
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อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้สทิ ธิป์ กครองพระตะบอง
เสียมราฐ และศรีโสภณ อีกครั้งช่วงเวลาสั้นๆ ในระหว่าง
สงครามโลก ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484 - 2489) โดยผลของอนุสญ
ั ญา
โตเกียวระหว่างไทยกับฝรั่งเศส แต่ไทยก็จ�ายอมส่งดินแดน
ดังกล่าวคืนให้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังสงครามโลก
สิ้นสุดลง
แม้ดนิ แดนเขมรส่วนในไม่ได้อยูภ่ ายใต้การปกครอง
ของไทยนานถึง 110 ปีแล้ว (นับจากปี พ.ศ. 2450 ในรัชกาลที่ 5)
ทว่า ในปัจจุบัน ยังคงปรากฏร่องรอยอิทธิพลของสยาม
ในดินแดนแถบนี้อยู่จ�านวนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมือง
พระตะบอง ซึง่ เคยเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของสยาม
ในมณฑลบูรพามาก่อน การเดินทางมาเยือนพระตะบองครัง้ นี้
ของผม จึงมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อค้นหาร่องรอยไทยที่ยัง
หลงเหลือให้เห็นตราบจนถึงทุกวันนี้
การเดินทางของผมมีขนึ้ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
ผมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้โดยสารประจ�าทาง
มายังด่านอ�าเภออรัญประเทศ กว่าจะท�าเรื่องผ่านด่าน
เสร็จสรรพก็ร่วม 5 โมงเย็น นั่งรอรถบัสเพื่อเดินทางต่อไปยัง
พระตะบองอีกร่วมชั่วโมงจึงได้เวลาล้อหมุน

จากด่านปอยเปตถึงเมืองพระตะบอง ระยะทาง 140
กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษๆ ก็ถึงที่หมาย เมื่อผม
ไปถึงโรงแรมใจกลางเมืองราวๆ 2 ทุ่มครึ่ง ผมได้พบกับ
พนักงานต้อนรับชายคนหนึ่งซึ่งสามารถพูดภาษาไทยได้
พอประมาณ จากการพูดคุยกัน ท�าให้ผมทราบว่าเขาชือ่ พานิช
อายุ 28 ปีเศษ เคยท�างานในเมืองไทยแถวๆ ส�าโรงร่วม 3 ปี
ก่อนที่จะย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวเมื่อหลายปีก่อน
ผมได้บอกพานิชว่า ผมมีจดุ มุง่ หมายอย่างไรในการเดินทาง
มาเยือนพระตะบองครั้งนี้ พานิชก็ดีเหลือหลาย อาสาว่า
จะขับรถมอเตอร์ไซค์พาผมตระเวนไปยังที่ที่ผมต้องการ
โดยเรานัดหมายเวลากันตอน 8 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
พานิชมาพบผมก่อนเวลาทีน่ ดั ไว้เล็กน้อย เขาพาผม
นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปยังสถานที่แรก ซึ่งอยู่ห่างจาก
ตัวเมืองไปไกลราว 10 กิโลเมตร นัง่ กินลมชมวิวสองข้างทาง
ไม่นานนัก รถก็เลี้ยวลอดซุ้มประตูวัดแห่งหนึ่ง พอผมเห็น
หน้าบันอุโบสถของวัดปุบ๊ ก็รทู้ นั ทีวา่ ใช่แล้ว สถานทีท่ ผี่ มตามหา
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สิง่ ทีน่ า่ สนใจภายในวัดกดล คือ ลวดลายบนหน้าบัน
หน้าอุโบสถ ซึ่งปั้นเป็นตราราชวงศ์จักรี (ตรีศูรอยู่ในกงจักร)
เหนือพระขรรค์ชยั ศรีบนพานแว่นฟ้า แวดล้อมด้วยลวดลาย
พรรณพฤกษา พระแสงขรรค์ชยั ศรีเป็นหนึง่ ในเครือ่ งราชกกุธภัณฑ์
ของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน)
เจ้าเมืองพระตะบองคนแรก เป็นผู้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
รัชกาลที่ 1 หน้าบันอีกด้านหนึ่งปั้นเป็นรูปตะบองบนพาน
แว่นฟ้า ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของเจ้าเมืองพระตะบอง

วัดกดล หรือวัดกระโดนในภาษาไทย เป็นสถานที่
ที่ผมจะค้นหาร่องรอยไทยเป็นแห่งแรก วัดแห่งนี้มีชื่อเรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า “วัดปราบปัจจามิตร” เป็นวัดที่เจ้าพระยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สร้างไว้ในบริเวณทีท่ า่ นเคยมา
ตั้งทัพ เมื่อคราวยกทัพมาปราบญวนในสมัยรัชกาลที่ 3
ต่อมาภายหลังวัดนีไ้ ด้รบั การบูรณะและอุปถัมภ์โดยเจ้าเมือง
พระตะบองสายสกุลอภัยวงศ์ ซึง่ สืบทอดต�าแหน่งเป็นล�าดับ
มาตั้งแต่รัชกาลที่ 1
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ณ ด้านหลังพระอุโบสถ มีหลักฐาน
เชื่ อ มโยงกั บ สยามอี ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ
มี พ ระเจดี ย ์ ท รงปราสาทขนาดใหญ่
องค์หนึง่ สันนิษฐานว่าอาจเป็นเจดียบ์ รรจุ
อัฐขิ องผูค้ นในตระกูลอภัยวงศ์ เนือ่ งจาก
ณ ซุ้มประตูทางเข้าด้านหนึ่ง มีรูปปั้น
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมือง
พระตะบองคนสุ ด ท้ า ยตั้ ง อยู ่ ทั้ ง ซ้ า ย
และขวา

จากวัดกดล ผมนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปยัง
วัดแห่งที่ 2 โดยไม่รอช้า วัดแห่งนีต้ งั้ อยูไ่ ม่ไกลจาก
วัดแห่งแรก เป็นวัดที่เก่าแก่มาก แถมยังเป็น
วัดประจ�าตระกูลอภัยวงศ์อกี ด้วย เพียงชัว่ อึดใจเดียว
รถก็เลี้ยวเข้าไปยังวัดส�าโรงคนง โดยมุ่งหน้า
ตรงไปยังอุโบสถหลังเก่าของวัด

วัดส�าโรงคนง หรือ วัดส�าโรงใน เป็นวัดที่เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร (แบน) ได้มาสร้างเอาไว้ เดิมอุโบสถของวัดสร้างด้วยไม้
แต่ได้ถูกรื้อสร้างใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนในสมัยของเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร (ชุม่ ) ปัจจุบนั โบสถ์หลังนีไ้ ม่ได้ใช้งานแล้ว และอยูใ่ นสภาพ
ค่อนข้างทรุดโทรม แต่ก็ยังเห็นเค้าความงามของอุโบสถได้อย่าง
ชัดเจน
ลักษณะเด่นของอุโบสถ คือ หน้าจั่วหลังคาที่สร้างเป็น
มุขประเจิด รองรับด้วยเสา 2 ต้นบนหลังคาปีกนก ซึ่งเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทีน่ ยิ มสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น หน้าบันของอุโบสถท�าด้วยไม้ แกะสลักเป็นลวดลาย
พรรณพฤกษาที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ
ซุ้มหน้าต่างรอบอุโบสถซึ่งประดับประดาด้วยปูนปั้นลวดลาย
พรรณพฤกษาอันอ่อนช้อยพลิ้วไหว
ในบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถภายในก�าแพงแก้ว
มีสงิ่ ทีน่ า่ สนใจ คือ เจดียย์ อ่ มุมไม้สบิ สอง จ�านวน 3 องค์ ตัง้ อยูด่ า้ นหน้า
อุโบสถด้านซ้ายและขวาจ�านวน 2 องค์ และด้านหลังอุโบสถ
อีก 1 องค์ เจดีย์เหล่านี้สร้างในลักษณะทรงเครื่อง คือ มีลวดลาย
เฟื่องอุบะห้อยระย้ารอบองค์ระฆัง ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมสร้าง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ว่ากันว่าเจดีย์ด้านหน้าซ้ายมือของ
อุโบสถมีโกศบรรจุอัฐิของคนในตระกูลอภัยภูเบศรถึง 12 โกศ
หลังจากศึกษาร่องรอยและเรื่องราวความเป็นไทย
ในวัดส�าโรงคนงกันพอสมควรแล้ว พานิชบอกผมว่าไม่ไกลจาก
ละแวกวัด มีวิสาหกิจในครัวเรือนที่น่าสนใจหลายแห่ง จึงชวนผม
ไปเยีย่ มชม ผมเห็นดีเห็นงามด้วย ไหนๆ เราก็มาถึงทีแ่ ล้ว เข้าไปชม
เสียหน่อยจะเป็นไรไป
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นั่งชมวิธีการผลิตได้สักประเดี๋ยว
ชาวบ้านก็นา� กล้วยตากแผ่นมาให้ชมิ ผมไม่รรี อ
เพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเสียน�า้ ใจ พอได้ชมิ
ค�าแรกก็ตอ้ งบอกว่าติดใจในรสชาติ ทีห่ วาน
หอม เหนียวหนึบๆ ก�าลังดี จึงซือ้ ติดไม้ตดิ มือ
กลั บ บ้ า นเสี ย หลายห่ อ หลั ง จากพู ด คุ ย
กับชาวบ้านพอปากหอมคอแล้ว ก็ได้เวลา
ลากลับ ผมก็ขอให้พานิชขับรถพาผมไปยัง
วัดแห่งที่ 3 และ 4 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง
เพียงชั่วอึดใจเดียวก็ถึงที่หมาย

พานิชวิ่งรถพาผมไปยังบ้านที่ผลิตแผ่นแป้งปอเปี๊ยะญวนเป็น
แห่งแรก จากนัน้ ก็พาผมไปแวะทีบ่ า้ นซึง่ ผลิตกล้วยตากแผ่น พอไปถึง ผมเห็น
ชาวบ้านก�าลังฝานกล้วยน�า้ ว้าสุกเป็นแผ่นบางๆ วางเรียงต่อกันเป็นผืนบนแพ
ซีกไม้ไผ่ สอบถามชาวบ้านซึง่ พูดไทยได้ ได้ความว่า หลังจากได้กล้วยฝานบางๆ
วางเรียงต่อกันเป็นแพแล้ว ก็จะน�ากล้วยที่ได้ไปตากแดดจนแห้ง แล้วจึงน�า
ไปปิง้ บนไฟอ่อนๆ จนเหลืองหอม ก่อนทีจ่ ะบรรจุถงุ รอน�าไปจ�าหน่ายเป็นขัน้ ตอน
สุดท้าย
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วัดด�าเรยซอ หรือ วัดช้างเผือก สร้างขึน้ ในสมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ ) จัดเป็น
วัดหลวงประจ�าเมืองพระตะบองเลยก็วา่ ได้ อุโบสถของวัดนีม้ ชี อื่ เสียงในแง่ความวิจติ รพิสดาร
ของงานปูนปั้นเขียนสีที่แสดงเรื่องราวรามเกียรติ์ทั้งบนผนังและกรอบประตูหน้าต่าง แต่สิ่ง
ทีน่ บั ว่าพิเศษทีส่ ดุ เห็นจะไม่มสี งิ่ ใดเกินตราพระราชลัญจกรประจ�าแผ่นดินสยาม หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า
“ตราอาร์มแผ่นดิน” บนหน้าบันและซุ้มกรอบหน้าต่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังอุโบสถ
ตราอาร์มแผ่นดิน มีลักษณะคือ ส่วนบนสุดตรงกลางท�าเป็นรูปพระมหาพิชัย
มงกุฎเปล่งรัศมี ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎแสดงตราราชวงศ์จักรี ใต้ลงมาเป็นรูปโล่
แบ่งออกเป็น 3 ห้อง โดยห้องด้านบนเป็นรูปช้าง 3 เศียร หมายถึง สยามเหนือ กลาง และใต้
ส่วนห้องล่างด้านซ้ายมือ เป็นรูปช้างเผือก หมายถึง หัวเมืองลาวล้านช้าง และห้องล่างด้านขวามือ
เป็นรูปกริชไขว้กนั หมายถึง หัวเมืองมลายู นอกจากนัน้ เบือ้ งซ้ายและขวาของรูปโล่ยงั ขนาบ
ด้วยฉัตร 7 ชั้น ซึ่งประคองด้วยคชสีห์และราชสีห์ ตามล�าดับ
ตราอาร์มแผ่นดินแบบนีน้ า� มาใช้ครัง้ แรกในรัชกาลที่ 5 แต่ใช้ได้ไม่นานก็ยกเลิกไป
เมื่อน�าตราครุฑมาเป็นตราประจ�าแผ่นดินแทน อย่างไรก็ตาม ตราอาร์มแผ่นดินยังคงมี
บางหน่วยงานน�าไปใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น ที่ประดับอยู่ตรงหน้าหมวกของต�ารวจ

ใกล้ๆ วัดด�าเรยซอ ยังมีอกี วัดหนึง่ ซึง่ ปรากฏร่องรอยไทยให้เห็นอยู่ นัน่ คือ วัดซองแก หรือ วัดสะแก
ณ เบื้องหลังอุโบสถ จะเห็นเจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสองสีขาวขนาดกลางๆ ตั้งอยู่ซ้ายขวา เจดีย์ทั้งสองเป็นที่
บรรจุอัฐิบิดาและมารดาของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) คือเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์ (เยีย) เจ้าเมือง
พระตะบองคนที่ 7 กับท่านผู้หญิงทับทิม ซึ่งแต่ละองค์มีป้ายภาษาไทยก�ากับไว้
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ผมเดินชมวัดซองแกได้สกั พัก ฟ้าเริม่ มืดครึม้ คล้าย
ฝนจะตก ผมจึงไม่รอช้าทีจ่ ะขอให้พานิชพาผมไปยังสถานที่
แห่งสุดท้าย ซึ่งก็คือ ศาลากลางเมืองพระตะบองหลังเก่า
ศาลากลางเมืองพระตะบองหลังนี้ นับเป็นสัญลักษณ์
ที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองของ
สยามทีเ่ คยมีเหนือเมืองพระตะบอง ตัวอาคารทาด้วยสีเหลือง
ตัดกับบานหน้าต่างสีเทา สร้างในสไตล์ยุโรปอย่างใหญ่โต
ตั้งอยู่ข้างๆ ศาลากลางเมืองหลังปัจจุบัน เป็นอาคารที่
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ ) ได้สงั่ ให้สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2448
โดยมีสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นผู้ออกแบบ เพื่อใช้เป็นที่พ�านัก
และว่าราชการ น่าเสียดายทีท่ า่ นยังไม่เคยได้ใช้อาคารแห่งนี้
ตามที่ต้ังใจไว้ เพราะสยามได้ยกพระตะบองให้แก่ฝรั่งเศส
เสียก่อนที่อาคารจะสร้างแล้วเสร็จ ท่านจึงตัดสินใจอพยพ
ครอบครัวและไพร่พลกลับมาตั้งรกรากที่จังหวัดปราจีนบุรี
ภายหลังเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) ได้ถอดแบบ
อาคารหลังนี้มาสร้างอาคารหลังหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี
เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับรับรองรัชกาลที่ 5 ปัจจุบนั คือ ตึกเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ผมทรุดตัวลงนั่งบนสนามหญ้าหน้าตึกเพื่อชื่นชม
ความงามที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าให้ถนัดตา โดยมีพานิช
นัง่ อยูข่ า้ งๆ เห็นธงชาติกมั พูชาสะบัดอยูไ่ หวๆ บนยอดเสาสูง
พาให้นึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ที่
นายควง อภัยวงศ์ บุตรชายของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม)
น�าธงไตรรงค์ไปเชิญขึน้ สูย่ อดเสา ณ เมืองพระตะบอง ระหว่าง
รับหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในพิธีรับมอบดินแดน
มณฑลบูรพาเดิมคืนจากฝรัง่ เศส ผมลองนึกดูเล่นๆ ว่าถ้าเกิด
ตอนนั้นไทยเราไม่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2
จนต้องถูกบังคับให้ส่งคืนดินแดนทั้งหมดที่ได้มาในระหว่าง
สงครามให้แก่ฝรัง่ เศสและอังกฤษ ในทุกวันนีธ้ งทีโ่ บกสะบัด
อยู่เบื้องหน้าอาคารหลังนี้ อาจจะเป็นธงไตรรงค์ของไทย
ก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม สายน�า้ ย่อมไม่ไหลย้อนกลับ ผมเพียง
แต่หวังว่านับจากนี้ต่อไปศาลากลางหลังนี้จะเป็นอนุสรณ์
แสดงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทย
กับกัมพูชา รวมทัง้ เป็นสือ่ เชือ่ มสัมพันธไมตรีระหว่างประชาชน
ทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนตราบชั่วกัลปาวสาน
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อ เภอ/เขต .................................................... จังหวัด ...................................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์/โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................................................................
การสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
ดังนี้

ชื่อผู้แนะน

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

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

การช ระค่าสมาชิก

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

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

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

ย�าสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
ธันว์ ’60 เขียนที่ ยอดตึกใบหยก

โลกต้องเปลี่ยนผ่าน

แต่... ต�านาน - จิตวิญญาณ ยังคงอยู่
เดือนสุดท้ายของปีมาถึงแล้วครับ เส้นทาง
สัญจรของ “ฅุรุชน” นั้น เจิ่งนองไปด้วยนำ้าป่า
ไหลหลาก นำา้ มาจากเหนือ หลงเหลือมาท่วมขัง
ยังแผ่นดินลุม
่ ภาคกลาง และอ้อยอิง
่ อยูแ่ รมเดือน
ยังไม่เหือด!

ชาวบ้าน ณ ราบลุ่มภาคกลาง ที่อยู่กับน�้าร่วม
แรมเดือน คงปวดเศียรเวียนเกล้า เหมือนทัพพม่าทีต่ อ้ ง
หนีญะญ่าย พ่ายจะแจต่อกระแสน�้า เมื่อท่วมเหนือ
ทุ่งรอบอยุธยา.....
เป้ - ปอน - ปอน ทีค่ อนไหล่ กับรองเท้าผ้าใบเก่าคร�า่
น�าผมขึ้นรถไฟฟรีจากอยุธยาเข้ามหานครฯ
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เพียงรถชะลอตัว ผมก็หย่อนกายลงทีจ่ ดุ จอดยมราช
ลัดเลาะข้ามทางรถไฟเข้าถนนหลานหลวงซึง่ ออกไปเชือ่ มกับ
ถนนราชด�าเนิน เพือ่ มุง่ ไปพระมหาเมรุมาศทีท่ อ้ งสนามหลวง
อันคราคร�า่ ด้วยผู้คนหลากหลาย
ผมไม่ได้เข้าไปภายใน ซึ่งจะต้องผ่านจุดตรวจ แต่
เลี่ยงอ้อมไปทางด้านเหนือ ใกล้วั ด ชนะสงครามและ
ตรอกข้าวสารอันเลื่องชื่อ
ใต้ต้นไม้ร่มครึ้มยามบ่ายกับลมหนาวต้นฤดู ท�าให้
ผมนัง่ สงบ มองพระเมรุมาศกลางทุง่ พระเมรุได้ชดั ในมุมกว้าง
แดดบ่ายนั้นไม่เจิดจ้านักด้วยมีเมฆพราง... แต่ดูเหมือน
ยิง่ ขับให้อาคารทรงบุษบก 9 ยอด เปล่งรัศมีปลัง่ วาว ระเรือ่ ยไป
ถึงยอดพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
เป็นปกติเมื่อผมอยู่คนเดียว มักก�าหนดลมหายใจ
เข้า - ออกเงียบๆ เมือ่ ภวังค์เริม่ เกิดสมาธิ จิตค่อยนิง่ เสียงรถ
อันจอแจ ฝูงชนอันพลุกพล่านที่มองเห็นด้วยตาเนื้อค่อยๆ
เลือนไป
หนังตาหลุบต�า่ ปกคลุมเลนส์ กลไกการเห็น อันเป็น
“ผัสสะ” เบื้องต้นในการรับภาพ
บรรยากาศรอบกาย สลัว สงัดลงโดยอัตโนมัติ ทว่า
เบือ้ งหน้าโพ้นกลับเรืองรองด้วยพระเมรุมาศเก้ายอดอร่าม...
เหนือยอดบุษบกประธานซึ่งเป็นพระจิตกาธานนั้น...
สูงเด่นขาวสกาวด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

ในจิตที่สัมผัสได้นั้น กระจ่างในรายละเอียดแห่ง
กนกอันชดช้อยงอนงามพริ้ว และชัดเจนในองค์ประกอบ
ทั้งเสาครุฑ ท้าวจตุโลกบาล เทพยดา ราชสีห์
คชสีห์ นาคราวบันได ฐานชาลาล่างต่างมีสัตว์มงคล
ประจ�าทิศโดยรอบ
อีกสระอโนดาตที่พรั่งพร้อมด้วยสัตว์หิมพานต์
อันหลากหลาย
คราวนี้ สิ่งส�าคัญอันอัศจรรย์คือ ในจิตสัมผัสนั้น
ผมเห็นการณ์เคลื่อนไหวแปรเปลี่ยน เริ่มจาก น�้าในสระ
อโนดาตนั้น เขียวเข้มดั่งมรกต ไหวกระฉอกซ่านเซ็น
ด้วยสัตว์ศักดิ์สิทธิ์รอบพระเมรุมาศ ออกอากัปกิริยา
เคลือ่ นกาย แต่ยงั คงประจ�า ณ อาณาบริเวณ ไม่เปลีย่ นทิศ
เปล่งปลั่งรัศมีพระเมรุมาศอันเจิดจ้านั้น กระจ่าง
งามนัก
ทะมึนมืดที่ครอบคลุมภายนอกนั้น หุ้มบริเวณ
ทั้งหมด กระทั่งถึงปลายยอดเศวตฉัตร.....
กระยางขาว 9 ตัว ยังโบกปีกโบยบินรอบบุษบก
ประธานอย่างสง่าอาลัย.!.?...
เมื่ อ ทั ก ษิ ณ าวรรตของกระยางขาวผ่ า นไป
ทุกสรรพสิง่ ในผัสสะแห่งสมาธิคอ่ ยเลือนจางไป เหลือเพียง
ความมืดทึบ แล้วค่อยมีภาวะโปร่งแสง ผ่านผนังตา

“โสต”...เริ่มสดับเสียงจากภายนอก ผมถอนสมาธิ
ออกมาสูส่ ภาพปกติทลี ะขัน้ ตรวจสอบประสาทสัมผัสทีละส่วน
กระทั่งขยับ แขน,ขา และคอ....เพื่อรับรู้การเคลื่อนไหว...
ก่อนลืมตา! และสัมผัสได้ถึงปิติที่เอ่อท้นทั่วสรรพางค์กาย
นี่ ค งเป็ น ปรากฏการณ์ สุ ด ท้ า ยที่ ผ มรั บ ได้
จากร่องรอยการส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัยในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9....
ต่อจากนี้ไป ก็จะมีเพียง “พระราชด�าริ” ที่จะเป็น
แนวทางแห่ง “ฅุรุชน” ตลอดไป.....
บ่ายสามวันนั้น...ผมก็ขึ้นนั่งเอกเขนกบนขบวนรถ
“ทักษิณารัถย์” ขาล่องสายใต้จากหัวล�าโพงไปหาดใหญ่
เพื่อไปรับน�้าภาคใต้ช่วงเดือนอ้ายเดือนยี่ที่มีมรสุม คลื่นลม
เกรี้ยวกราดต่อไป.....
มรสุมทางใต้ ฝน ลม คลื่น และน�า้ หลากเอ่อท้น....
เราไม่เคยรู้สึกเดือดร้อน เพราะนับว่าเป็นภาวะฤดูกาลปกติ
ทุกบ้าน ทุกครัว จะเตรียมรับน�้า - ลม ตั้งแต่
ก่อนออกพรรษา โดยการเตรียมเรือ ซ่อมอุดขี้ชันกันรั่วไว้
เรียบร้อย
เก็ บ ของใต้ ถุ น ขึ้ น เรื อ นเสาสู ง เปิ ด พื้ น ที่ รั บ น�้า
เตรียมหาที่โคกกั้นคอกไว้ส�าหรับสัตว์เลี้ยง
แล้วเอาแห อวน ลอบ ไซ เบ็ด ซึง่ เป็นเครือ่ งมือหากิน
ไว้รับมือกับปลาที่หลงระเริงน�้าใหม่
แค่นี้ชวี ติ ก็พร้อมที่จะรับมือกับฤดูนา�้ หลากได้แล้ว
อย่างมีความสุขกับธรรมชาติ ประดุจญาติสนิทผู้มาเยือน
ปีละครั้ง ได้อย่างครื้นเครง
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ผมตัดสินใจ กินมื้อค�า่ บ้านหนึ่ง และ
ไปหาที่นอนอีกบ้านหนึ่ง
แน่นอนครับว่า.....การสังสรรค์ชีวิต
ของพวกเราทั้งหมดคืนนั้น สถิตเหนือผืนน�้า
ทะเลสาบสงขลา
ผมนอนฟั ง เสี ย งปลาสะบั ด ตั ว
เหนือผิวน�้า ใต้ถุนเรือน เหมือนจะท้าทายว่า...
“ลงมา... เล่นเกมชีวติ กันหน่อยไหม.?... ฮ่าาาาา....”

HOTLINE – สายตรง

ผมใช้ชวี ติ การเป็นครูเริม่ ต้น ณ ริมทะเลสาบมานาน
อาศัยนอน ขึ้นกิน ลงกิน บ้านต่างๆ ไปทั่ว แทบจะรอบ
ริมทะเลสาบ เข้าใจวิถี และมีความสุขกับเด็ก กับครู กับชาวบ้าน
ซึ่งเป็นความสุขที่ซื่อใสแบบธรรมชาติ
ผมมีความสุขอยู่หลายปี ได้รับการหล่อหลอม
ขัดเกลาภาพของคนเมืองให้ลอกล่อน เติมความแข็งแกร่ง
และทักษะการด�ารงชีพแบบพอเพียงธรรมดาให้ โดยเด็กและ
ชาวบ้าน
เสมือนจะเตรียมความเป็น “ฅุรุชน” ไว้ล่วงหน้า
กระนั้น!
น�้าท่วม! เอ่อท้น! ปลายปี 2560 นั้น ดูค่อนจะ
หนักหนานัก เพราะมาก มาเร็ว และอยู่นาน.....
ผมจึง...ตระเวนล่อง ณ รอบลุ่มทะเลสาบ เพื่อ
เยีย่ มเยือน ถามไถ่ แต่สงิ่ ทีผ่ มได้รบั คือเสียงตะโกนทักทายกัน
เหนือพืน้ น�า้ - ริมถนน ด้วยความดีใจ และแทนทีผ่ มจะถาม
“ครู...สบายดีไหม?”.....
“มาๆๆ.... มากินข้าวกันก่อน เดีย๋ วไปหาปลามาแกง
กินกัน... มีเหล้าป่า ริมทะเลสาบ เพิง่ หุงใหม่ๆ หอม อุน่ อร่อย
นะครับ ฮ่าาาาา..... เดี๋ยวผมไปเอามาให้”.....
ผมไม่เคยปฏิเสธน�้าใจอันบริสุทธิ์ของทั้งพี่น้อง
ชาวบ้าน และลูกศิษย์ ทีว่ นั นี้ วัยล่วงห้าหกสิบกันไปหมดแล้ว.....
วันนี้ เขาและเธอเหล่านัน้ ต่างเป็นผูน้ า� ชุมชนอาวุโส
อย่างเต็มภาคภูมิ.....
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หากเป็นสมัยก่อน เมือ่ สามสีส่ บิ ปีทแี่ ล้ว... ฮึม่ มมม.!!
ข้าไม่ปล่อย ให้เอ็ง มาดีดตัว ท�าเสียงโผงๆ ท้าทาย อยูใ่ ต้จมูก
แบบนี้หรอกว่ะ.!!!.....
ก่อนหลับคืนนั้น…..
ผมนึกถึง ซานตาคลอส Santa Claus เทพชรา
ในต�านาน ผูใ้ จดีตอ่ เด็ก แต่จะทัง้ โลก รึเปล่า ผมไม่ร.ู้ ..เดือนนี้
เป็นเดือนของเขาที่จะตระเวนมอบความหวัง ความฝัน
แก่เด็กๆ ด้วยเลื่อนเทียมด้วยกวางเรนเดียร์
แต่วันนี้ “Santa” คง
เหนื่อยเกินกว่าจะมอบของขวัญ
ตามค�าภาวนาให้ใครได้อกี แล้ว...
เหมือนผม “ฅุรุชรา” ที่ค่อยๆ
หลับไปด้วยความอ่อนล้า.......
และ..... ไม่รู้ “วันพรุง่ ”...
“Tomorrow” จะยังมีอกี หรือไม่.....
“MERRY CHRISTMAS”

โลกวันนี้ และ Social Media เคลื่อนและวิวัฒน์ไปไวมาก กระทั่งเรา
ปรับตัวแทบไม่ทัน
แต่ผู้ที่เดือดร้อน และวิตกที่สุด น่าจะเป็น “เทพชรา” ผู้เป็นต�านาน
แห่ง “CHRISTMAS”.....!.?
ศรัทธาและความเชื่อมั่น ท�าให้ Santa Claus มีพลังแห่งความรัก
และความหวัง เป็นของขวัญให้กับเด็กทั่วโลก
แต่…วันนี้ วิกฤติเด็กทัว่ โลก ดูเหมือน Santa จะรับมือไม่ไหว... กระมัง?
“ฅุรุชน”

