บทบรรณาธิการ
วารสารวิทยาจารย์ฉบับเดือนมีนาคม 2561 ยังคงรับใช้เพื่อนครูและ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือมีความตัง้ ใจและความพยายามทีจ่ ะเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเพื่อนครูอย่างสม�่าเสมอให้สมกับเจตนารมณ์ของวิทยาจารย์ที่ก�าเนิดมาตั้งแต่
สมัยสามัคยาจารย์สมาคม ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นคุรุสภา ที่รบั ใช้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษามาตั้งแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ให้มีสภา
ในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “คุรุสภา” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2488 โดยก�าหนด
ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของคุรุสภา และวันที่ 2 มีนาคม 2488 ได้ก่อเกิดส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของคุรุสภา
ก้าวสู่ พ.ศ. 2561 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ทา� หน้าที่เป็นเลขานุการ
ด�าเนินงานของคุรสุ ภาในฐานะสภาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษามาแล้ว 73 ปี
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
โดยมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 9 ในการก�าหนด
มาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ากับ ดูแล การปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ วารสารวิทยาจารย์
ฉบับนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญ
ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2560 และยังได้รวบรวมผลงานต่างๆ โดยสรุป
ตลอดระยะเวลาหนึง่ ปีของส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภาไว้ในสกูป๊ พิเศษประจ�าฉบับนี้
เดือนมีนาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีการศึกษาที่ทุกโรงเรียนจะจัดการสอบ
ปลายภาค ยังมีกจิ กรรมทีค่ รูและผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะต้องท�าอีกมากมาย
ทั้งท�าคะแนนผลการสอบของนักเรียน ทั้งการเตรียมการรับสมัครนักเรียนรุ่นใหม่
เตรียมการสอนส�าหรับปีการศึกษาใหม่ และอีกมากมายสารพัด ฯลฯ วารสารวิทยาจารย์
ขอเป็นก�าลังใจให้ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอยู่เสมอ และสัญญา
ว่าจะน�าสิ่งดีๆ ที่คัดสรรแล้วมาน�าเสนอแก่ทุกท่านตลอดไป
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สกู๊ปพิเศษ

73 ปี

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

นับย้อนกลับไปเมือ
่ วันที่ 2 มีนาคม 2488 วันสถาปนาสำานักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา ก�าหนดขึน
้
โดยถือเอาวันที่นายทวี บุณยเกตุ รัฐมนตรีว่าการกะทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการคุรุสภา
ในขณะนัน
้ ลงนามค�าสัง
่ แต่งตัง
้ ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ เริม
่ ปฏิบต
ั ง
ิ าน
ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488
จึงก่อเกิด สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขึ้นอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าคุรุสภาจะปรับเปลี่ยนมาเป็นสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แต่สา� นักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภายังคงถือเอาวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

ตลอดระยะเวลา 73 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ท�าหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการด�าเนินงานของคุรสุ ภา ในฐานะสภาวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยยังมี
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 และมีอ�านาจหน้าที่ ตามมาตรา 9 ในการก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ก�ากับ ดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานความรูแ้ ละสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา มุง่ สูผ่ เู้ รียนได้พฒ
ั นาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ
4 วิทยาจารย์

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 73 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา

ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา เป็นหน่วยงานในการขับเคลือ่ นนโยบายและ
ภารกิจของคุรสุ ภา องค์กรหลักด้านวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย ท�าหน้าที่
ในการก�าหนด ควบคุม และรักษามาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทีป่ ระกอบวิชาชีพในประเทศไทย
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถตามความต้องการและ
ความคาดหวังของสังคม
ส�านักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ได้ดา� เนินงานตามบทบาทภารกิจของคุรสุ ภาจนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลา 73 ปี
ในปี 2561 ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคุรสุ ภา ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อครู
และวิชาชีพครูเสมอมา ได้มีนโยบายและโครงการมากมายเพื่อให้ครูมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีความน่าเชื่อถือ
มีความมุ่งมั่น ท�าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง พัฒนาและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าของบุคคลเหล่านี้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ การพัฒนา
ประเทศทีย่ งั่ ยืน โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบนั ทีม่ คี วามก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยิง่ ท�าให้ครูมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น ต้องมี
ความรู้ความสามารถและทักษะอย่างสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู
ที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างเท่าทันไปพร้อมกับเด็กยุคใหม่
ในนามของคณะกรรมการคุรุสภา ต้องขอขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สา� นักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน และผูป้ ระกอบวิชาชีพครูทกุ ท่าน ทีใ่ ห้ชว่ ยกันส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่วมกันเดินหน้าการศึกษาไทยเพือ่ ขับเคลือ่ นประเทศสูป่ ระเทศไทย 4.0

(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา
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สารเลขาธิการคุรุสภา
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 73 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปี 2561 นับเป็นปีที่ 73 ของการก่อตั้งส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็น
หน่วยงานในการขับเคลือ่ นนโยบายและภารกิจของคุรสุ ภาในฐานะสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนับเป็นปีที่ 2 ของการด�าเนินงานตามภารกิจของ
คุรุสภาตามแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา ปี 2560 - 2564 ที่มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ “คุรสุ ภาเป็นองค์กรวิชาชีพทีม่ รี ะบบและกลไกในการส่งเสริม
สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรองและพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล”
ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภามีความมุ่งมั่นยกระดับการด�าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจในการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาภายใต้นโยบาย “คุรุสภามุ่งยกระดับคุณภาพครู
สู่คุณภาพการศึกษาไทย” มีผลงานการด�าเนินงานที่ส�าคัญ อาทิ สถาบันคุรุพัฒนากับการรับรองหลักสูตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC) การก�าหนด SEA – TCF (Southeast
Asia Teachers Competency Framework) การก�าหนดแนวทางการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การรับรองปริญญาทางการศึกษาเพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับองค์กรวิชาชีพในประเทศและ
ต่างประเทศ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และการเพิ่มช่องทางการบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ในโอกาสที่ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาครบรอบ 73 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 กระผมขอขอบคุณ
และขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา และผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุรุสภาทุกท่าน ขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

(ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์)
เลขาธิการคุรุสภา

6 วิทยาจารย์

หน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 34 ก�าหนดให้สา� นักงานเลขาธิการคุรุสภา
มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงานของคุรุสภา ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก�ากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพ
2. ประสานและด�าเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
3. จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงานเสนอต่อคุรุสภา
การด�าเนินงานของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ก�าหนดให้เลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบบริหารกิจการของส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งด�าเนินการตามที่ประธานกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการคุรุสภา มอบหมาย โดยรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการคุรุสภา นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. บริหารกิจการของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต�าแหน่ง
เว้นแต่ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการคุรุสภา ตามระเบียบที่คณะกรรมการคุรุสภาก�าหนด
2. ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาต
3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของคุรุสภา
4. เสนอรายงานประจ�าปีเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด�าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปีตอ่ ไปต่อคณะกรรมการคุรสุ ภาเพือ่ พิจารณา
5. เสนอความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงกิจการและการด�าเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
คุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา
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ก้าวสู่ปีที่ 74 นี้ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพภายใต้นโยบายคุรสุ ภา “มุง่ ยกระดับคุณภาพครู สูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษาไทย”
และท� า หน้ า ที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ วิ ช าชี พ ครู มี คุ ณ ค่ า เป็ น ที่ เ คารพ ศรั ท ธา และได้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากลต่ อ ไป
โดยก�าหนดแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา ปี 2560 – 2564 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่มี
ระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน
เชือ่ มโยง การผลิต การคัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานสากล

1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และก�ากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพ
2. พัฒนาวิชาชีพ และส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. ประสาน ส่งเสริม การศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการประกอบวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพที่บ่งชี้ระดับคุณภาพของ
สมรรถนะและจิตวิญญาณความเป็นครู
พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชือ่ มโยง
การผลิต การคัดกรองและการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ประสาน ส่งเสริม ศึกษาและวิจยั เกีย่ วกับการประกอบ
วิชาชีพและพัฒนาวิชาชีพ
เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม และมีธรรมาภิบาล

ลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของสำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี พ.ศ. 2560
จัดงาน 72 ปี ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรสุ ภา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมคุรสุ ภา ส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
2 มีนาคม 2560

ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทท�าดีเพื่อพ่อ 9,999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดบุคลากรเข้าร่วม
อุปสมบท จ�านวน 5 คน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
10 เมษายน 2560

24 – 25 เมษายน 2560 คุรส
ุ ภาร่วมกับส�านักงานเลขาธิการซีมโี อ จัดประชุมเพือ่ พัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครู

ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย นายแพทย์ธรี ะเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการคุรุสภา และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชด�าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 โดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
7 มิถุนายน 2560

8 วิทยาจารย์

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา เป็นประธาน ณ บริเวณพิธีหอประชุมคุรุสภา
28 กรกฎาคม 2560

จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สูก่ ารรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพือ่ ประกอบวิชาชีพแนวใหม่ โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
8 กันยายน 2560

9 กันยายน 2560 จัดการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�าปี 2560 เรื่อง “ครูยุคใหม่...สร้างเด็กไทย 4.0”

โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา
เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่สุดยอดครูผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 11 ประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
11 ตุลาคม 2560

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภามอบสื่อการเรียนการสอน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการ “คุรุสภาร่วมใจ...
สานสายใยสู่สังคม” แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด
13 ตุลาคม 2560

14 ตุลาคม 2560 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�าปี 2560 ของส�านักงานเลขาธิการคุรส
ุ ภา ณ วัดคิรวี หิ าร

พระอารามหลวง ต�าบลช�าราก อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด

26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรสุ ภา และคณะผูบ้ ริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธี ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณแยก จปร. ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพมหานคร
“ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติผม้ ู คี ณ
ุ ปู การต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ” โดย หม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน จัดโดยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ส�านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และส�านักงานคณะกรรมการ สกสค. ณ หอประชุมคุรุสภา ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา
3 พฤศจิกายน 2560

16 มกราคม 2561 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จัดงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก�าหนดแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงาน
วันครู ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
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นิเทศการศึกษา
ธเนศ ข�าเกิด

ย้อนรอยอดีตศึกษานิเทศก์ เมื่อคราแรกเริ่ม

ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำาแหง
ผู้อาจหาญทั้งทางโลกและทางธรรม

10 วิทยาจารย์

รูส
้ ก
ึ เป็นเกียรติและภูมใิ จอย่างยิง
่ ทีม
่ โี อกาสได้เรียบเรียงประวัตอ
ิ ดีตศึกษานิเทศก์ทา่ นหนึง
่ ผูเ้ ป็น
แบบอย่างของครูที่ทุ่มเทอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างเคร่งครัดและจริงจัง ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ
และด้านความประพฤติ ...รวมทั้งท่านยังเป็นแบบอย่างของผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักค�าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหมดจด งดงาม และสม่า� เสมอจวบจนชัว
่ ชีวต
ิ ...ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปูช
่ า
สุภัทโท และท่านพุทธทาสภิกขุ ได้อุทิศตนเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านสื่อต่างๆ มากมาย จนคนทั่วไป
เรียกท่านว่า “อุบาสิกา” และให้สมญานามท่านว่า “ผู้อาจหาญทั้งทางโลกและทางธรรม”

ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรก�าแหง เกิด
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ที่บ้านบางรัก อ�าเภอ
บางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรนายพันเอก พระศรีพิชัย
บริบรู ณ์ (เหมือน) และนางเชย อินทรก�าแหง มีพชี่ ายร่วมบิดา
คือ นายอมร และน้องชายร่วมบิดาและมารดาคือ ดร.สาทิส
อินทรก�าแหง
ท่านได้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมจนถึง
ชั้นมัธยมปีท่ี 3 ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จังหวัดพระนคร
ซึง่ เป็นโรงเรียนประจ�า จบชัน้ มัธยมปีที่ 3 ใน พ.ศ. 2475 จากนัน้
ได้ย้ายตามบิดาไปเรียนต่อที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา จบชั้นบริบูรณ์คือมัธยมปีที่ 6 ใน พ.ศ. 2479
แล้วมาเรียนต่อโรงเรียนสวนสุนนั ทาวิทยาลัย จังหวัดพระนคร
จบชั้นมัธยมบริบูรณ์ (ชาย) คือมัธยมปีที่ 8 ใน พ.ศ. 2481
และศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา) ส�าเร็จได้รบั ประกาศนียบัตร
ประโยคครูประถม (ป.ป.) ใน พ.ศ. 2483 ต่อมาหลังจาก
เข้ารับราชการไประยะหนึง่ พ.ศ. 2497 ก็ได้รบั ทุนจาก USOM
ให้ไปดูงานด้านบรรณารักษศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1 ปี เมื่อไปถึงสหรัฐอเมริกาได้ขอเปลี่ยนจากทุนดูงานเป็น
ทุนการศึกษาโดยขอเทียบหน่วยกิตกับวิชาครูที่เรียนใน
ประเทศไทย ก็ได้รบั อนุญาตให้เข้าศึกษาชัน้ ปีที่ 4 โดยเรียน
เฉพาะวิชาบรรณารักษศาสตร์อย่างเดียว ที่ Florida State
University มลรัฐฟลอริดา ส�าเร็จได้รบั ปริญญา B.A.ใน พ.ศ. 2498
แล้วได้รบั ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทอีก 1 ปี ในมหาวิทยาลัย
เดียวกัน และส�าเร็จได้รับปริญญา M.A. Libraly Science
ใน พ.ศ. 2499
ท่านเริม่ เข้ารับราชการครู เมือ่ พ.ศ. 2483 ทีโ่ รงเรียน
สตรีประจ�าจังหวัดขอนแก่น ”สตรีกัลยาณวัตร” (ปัจจุบันคือ
โรงเรียนกัลยาณวัตร) พ.ศ. 2490 ย้ายมาที่โรงเรียนสุรนารี
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2494 ย้ายมาโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดพระนคร ต่อมา พ.ศ. 2495 ก็ได้รับ

ค�าสั่งจากกรมวิสามัญศึกษาให้ไปท�าหน้าที่ผู้ประสานงาน
กับ UNESCO และ USOM พ.ศ. 2499 หลังกลับจากไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ศึกษานิเทศก์ ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนของกรมวิสามัญศึกษา
พ.ศ. 2508 ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการกรม กรมวิสามัญ
ศึกษา พ.ศ. 2511 เป็นผูอ้ า� นวยการกองการสัมพันธ์ตา่ งประเทศ
ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2515 ลาออก
จากราชการไปเป็นอาจารย์พเิ ศษทีภ่ าควิชาบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และลาออกจากมหาวิทยาลัย
รามค�าแหงใน พ.ศ. 2524 เพือ่ มุง่ เดินทางสูส่ ายธรรมจนตลอดชีวติ
ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน ได้รบั การยอมรับว่าเป็น
ผู้อาจหาญทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อเป็นครูก็ได้ชื่อว่า
เป็นครูทอี่ อกจะเคีย่ วเข็ญดูแลศิษย์อย่างจริงจัง มีอยูค่ ราวหนึง่
ได้ลงโทษโดยให้นักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนให้ออกไปยืน
นอกห้องเรียน ปรากฏว่านักเรียนทั้งชั้นต้องออกไปยืนนอก
ห้องเรียนทัง้ หมด เหลือครูอยูใ่ นห้องเพียงคนเดียว แต่นกั เรียน
ต่างก็เข้าใจดีว่าท่านอุทศิ ทั้งกายและใจ ทุม่ เทการสอนศิษย์
อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก และคอยอบรมนักเรียน
ด้วยความรักความเมตตาอย่างสม�า่ เสมอ นักเรียนจึงยอมรับ
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การลงโทษทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ชดเชยกับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินอย่างมีชวี ติ ชีวาในชัว่ โมงเรียนวิชาอืน่ ๆ ทีท่ า่ นสอน
ขณะเป็นศึกษานิเทศก์ ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียน
คนแรกของกรมวิสามัญศึกษาในยุคของการบุกเบิกจัดตั้ง
ห้องสมุดโรงเรียน ซึง่ อยูใ่ นโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท
(ค.ม.ช.) ท่านก็จะวางแผนบริหารงานห้องสมุดในแต่ละ
ปีงบประมาณ พร้อมทั้งจัดอบรมผู้บริหาร ครูที่ท�าหน้าที่
บรรณารักษ์หอ้ งสมุดให้ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการจัดการห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมตามที่ได้ศึกษา
อบรมมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าของครู
และนักเรียน รวมทัง้ การปรับซ่อมหนังสือในห้องสมุดให้ใช้การ
ได้ดีอยู่เสมอ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ ติดตาม
การใช้ การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในโครงการทัง้ การไป
เยี่ยมเยียนที่โรงเรียนโดยตรง และทุกครั้งที่พบผู้บริหาร
หรือครูโรงเรียนในโครงการทีม่ าติดต่อราชการในกรมวิสามัญ
ศึกษาหรือมาประชุมในงานโครงการอื่นๆ โดยจะไถ่ถามถึง
สภาพงานห้องสมุดของโรงเรียนพร้อมทั้งถือโอกาสนิเทศ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าตามควรแก่กรณี ท�าให้งานห้องสมุด
ของโรงเรียนเป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น
ด้วยจิตใจที่รักความเป็นครู และอยากจะไปสอน
หนังสือพอดี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงติดต่อให้
มาเป็นอาจารย์สอนวิชาบรรณรักษศาสตร์ จึงขอลาออกจาก
กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นอาจารย์ประจ�าที่ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�าแหงโดยท�าหน้าที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและเป็น
ทีป่ รึกษาในการจัดตัง้ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และส�านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง และ พ.ศ. 2517 - 2519
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ประธานสภาคณาจารย์ ค นแรกของ
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกต�าแหน่งหนึง่ ระหว่างเป็นอาจารย์
ทีม่ หาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้รบั เชิญเป็นอาจารย์พเิ ศษสอน
วิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ตลอดจนสอนการวิจารณ์หนังสือที่โรงเรียน
เสนาธิ ก ารทหารอากาศและวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
นอกจากนีย้ งั ช่วยงานสมาคม โดยเป็นนายกสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 3 สมัย เป็นกรรมการสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการสมาคมสตรีอดุ มศึกษา
แห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมการศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
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โดยปกติท่านจะมีนิสัยใฝ่ในทางธรรมและจะหา
โอกาสไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ มีครั้งหนึ่งได้ไปรับฟังธรรม
จากพระอาจารย์เทศก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัด
หนองคาย เกิดความรูส้ กึ ชุม่ เย็นในจิตใจ มีความปลอดโปร่ง
เบาสบาย เกิดความรู้สึกเหมือนเห็นหนทางสว่างของชีวิตที่
จะเดินต่อไป ต่อมา พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ถูกน�้าท่วมหนักต้องปิดท�าการสอนกว่าสองเดือน ท่านจึง
ถือโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)
ทีว่ ดั หนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี ยิง่ เกิดความประทับใจ
ในค�าสอนที่รู้สึกว่าฟังง่าย ชัดเจน สั้นและลัดตัดตรงสู่เรื่อง
ของความทุกข์ เข้าใจชัดว่ามีลาภก็เสือ่ มลาภ มียศก็เสือ่ มยศ
มีสรรเสริญก็มีนินทา มีสุขก็มีทุกข์ จึงขอสมัครเป็นศิษย์และ
ตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยรามค�าแหง
ใน พ.ศ. 2524 ปล่อยวางทุกสิ่งมุ่งสู่การปฏิบัติธรรมที่
วัดถ�า้ แสงเพชร จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึง่ เป็นวัดสาขาแห่งหนึง่
ของพระอาจารย์ชา สุภทั โท โดยขอปลงผม นุง่ ผ้าด�า สวมเสือ้ ขาว
และรับศีลแปด และพากเพียรปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง
จนกระทัง่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทั โท) มรณภาพ เลยเกิด
ความรูส้ กึ ว่าตนเองยังเป็นผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทีอ่ อ่ นหัดจ�าเป็นต้อง
ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ต่อไป พ.ศ. 2525
จึงไปทีส่ วนโมกขพลาราม วัดธารน�า้ ไหล อ�าเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพือ่ ขอรับการศึกษาและฝึกอบรมจากพระธรรม
โกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ท่านได้เล่าถึงวันแรกที่ไปกราบ
ท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุ ไว้ในเอกสารของหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ ความตอนหนึ่งว่า

“

ใช่ว่าบุรุษ จะเป็นบัณฑิต ไปเสียทุกแห่ง ก็หาไม่

แม้สตรี เมื่อใช้วิจักขณญาณ อยู่ในที่นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้

“

“สิ่งที่ท่านอาจารย์สั่งให้ท�าเป็นสิ่งแรก คือนับแต่นี้
ให้ “อ่านหนังสือเล่มใน” หยุดอ่านหนังสือข้างนอกได้แล้ว
นัน่ ก็คอื ให้ฝกึ ปฏิบตั ดิ ว้ ยการหมัน่ “ดูจติ ” ของตนเพือ่ ให้รจู้ กั
ลักษณะของจิต และให้รู้เท่าทันจิตว่ามีสภาพเป็นอย่างไร
จะได้รู้จักแก้ไขพัฒนาจิตเถื่อนนั้นให้เป็นจิตที่เจริญ คือเป็น
จิตที่นิ่ง มั่นคง และสงบเย็น พร้อมอยู่ด้วยสติ สมาธิ และ
ปัญญา แล้วท่านอาจารย์ยงั สัง่ อีกว่า ให้หามุมสงบท่ามกลาง
ธรรมชาติ แล้วก็อ่านหนังสือเล่มในให้แตกฉาน”
ท่านได้ศกึ ษาและปฏิบตั ธิ รรมอยูท่ สี่ วนโมกขพลาราม
อย่างเคร่งครัดและเป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแผ่พทุ ธศาสนา
ในหลายๆ ด้าน เช่น การด�าเนินการจัดระบบห้องสมุดแห่ง
สวนโมกข์ (ห้องสมุดพุทธทาสบรรณาลัย) จนส�าเร็จ ในด้าน
การปฏิบตั ภิ าวนา ได้มสี ว่ นช่วยจัดอบรมอานาปานสติภาวนา
ทัง้ แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ และทีส่ า� คัญ คือ การเป็นผูน้ า�
ในการจัดตั้ง “ธรรมาศรมธรรมมาตา” ตามด�าริในช่วง
ปลายชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่งศาสตราจารย์
คุณรัญจวน ได้เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน
ความตอนหนึ่งว่า
“เป้าหมายส�าคัญของการด�าเนินงานธรรมาศรม
ธรรมมาตา คื อ การด� า เนิ น งานตามเจตนารมณ์ ข อง
ท่านอาจารย์พทุ ธทาสทีเ่ ขียนไว้ในบันทึกว่า เพือ่ ให้เพศแม่ได้มี
โอกาสศึกษาธรรมและปฏิบตั ธิ รรมได้เต็มที่ แล้วเผยแผ่และ
สืบอายุพระพุทธศาสนาได้สงู สุด ในลักษณะของธรรมฑูตหญิง
เป็นการเสริมแทนภิกษุณีบริษัทที่ยังขาดอยู่”
นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยจัดท�าหลักสูตรการสอน
และเป็นผูใ้ ห้การอบรมทีจ่ ะท�าให้ผหู้ ญิงสามารถฝึกปฏิบตั ธิ รรม
ได้อย่างต่อเนื่องและเต็มที่ ตามโครงการฝึกอบรมตน
เพือ่ ความมีชวี ติ พรหมจรรย์ทหี่ มดจดงดงาม นอกจากช่วยเหลือ
งานปฏิบัติภาวนาที่สวนโมกขพลารามแล้ว ท่านยังได้
ช่วยงานด้านปริยตั ธิ รรมของสวนโมกขพลารามเป็นการแบ่งเบา
ภาระของท่านอาจารย์พุทธทาสไปได้มาก เช่น การจัดท�า
หนังสือ “ธรรมโฆษณ์อรรถานุกรม” ซึง่ ท่านอาจารย์พทุ ธทาส
ได้กล่าวอนุโมทนาไว้ในหนังสือเล่มนี้ ที่แสดงถึงการให้สิทธิ
ต่างๆ แก่สตรีเท่ากับบุรษุ โดยอ้างอิงไว้ในเอกสารเล่มเดียวกัน
ความตอนหนึ่งว่า

“ใช่ว่าบุรุษ จะเป็นบัณฑิต ไปเสียทุกแห่ง ก็หาไม่
แม้สตรี เมื่อใช้วิจักขณญาณ อยู่ในที่นั้นๆ ก็เป็นบัณฑิตได้”
ศาสตราจารย์ คุ ณ รั ญ จวน ได้ มี ส ่ ว นเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปอย่างกว้างขวาง ทัง้ เผยแพร่โดยตรง และ
ผ่านสือ่ ทัง้ หนังสือและโทรทัศน์ ได้จดั รายการ “ธรรมสนทนา”
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 - 2550 ซึ่ง
เป็นรายการที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทุกระดับ และได้รับ
การตอบสนองจากผูช้ มว่า “พูดธรรมะ เข้าใจง่าย แต่กถ็ งึ แก่น
ของพระธรรม” อาทิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี
ได้เขียนชมเชยในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ “ซอยสวนพลู”
ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ดังปรากฏในเอกสาร
ฉบับเดียวกัน ความตอนหนึ่งว่า
“อุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรก�าแหง มีรายการ
โทรทัศน์ซึ่งท่านสอนพุทธศาสนาด้วยวิธีตอบค�าถามแก่ผู้ที่
ไปร่วมรายการกับท่าน เป็นการสอนตามแบบทีเ่ ขาเรียกกันว่า
ไดอะเลกติก ในภาษาอังกฤษ คุณความดีของรายการนี้
มีอยูม่ าก ผมอาจพูดได้วา่ ผมไม่เคยเห็นรายการศาสนาใดๆ
ที่ออกมาทางโทรทัศน์ดีเท่ารายการนี้ อุบาสิกา คุณรัญจวน
มีหลักในการเผยแผ่ธรรมะว่า ต้องให้ผู้ฟังได้มีความรู้และ
ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา จึงจะ
สามารถน�ามาปฏิบัติจนเกิดความสุขสงบเย็นที่แท้จริงได้”
ในส่วนของงานเขียนเผยแผ่ทางธรรมะ ท่านมีงานเขียน
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมหลายเรือ่ ง งานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสอน
ธรรมะที่ส�าคัญ เช่น จัดท�าอัลบั้มงานเพลงปรมัตถ์ชุดแรก
ของไทยในชือ่ “80 ปีแห่งความทรงจ�า” หรือ “ลอยธรรมะมาลัย”
ซึ่งปรากฏในแวดวงเพลงและธรรม ในฐานะที่เป็น “ครูผใู้ ห้”
มาทั้งชีวิต ท่านเคยเขียนหนังสือชื่อ “ครูคือผู้สร้างโลก”
เมื่อ พ.ศ. 2547 โดยระบุว่า ครูคือ ผู้นา� ทางจิตวิญญาณที่จะ
น�าพาศิษย์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยการพัฒนาจิตให้เกิด
สัมมาทิฐิ มีความคิด ความเห็นทีถ่ กู ตรง อันจะน�าไปสูก่ ารคิด
พูด และท�าในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง โดยได้สรุปคุณสมบัตขิ องผูเ้ ป็นครู
ไว้วา่ ต้องมีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง มีความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อศิษย์ตลอดชีวติ มีความซือ่ ตรงต่ออุดมคติของความเป็นครู
อดทนและเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั เป็นเสมือนประภาคารหรือ
ดวงประทีปของศิษย์ เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ ครูตอ้ งสามารถ
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กระท�าได้อย่างที่สอนศิษย์ ใครจะท�าอย่างไรก็ช่างเขา แต่
ผูเ้ ป็นครู จะต้องมีจดุ ยืนให้เห็นว่า นีค่ อื ความถูกต้อง ถ้าลูกศิษย์
ไปประสบปัญหาชีวิต แล้วกลับมาหาครูเพื่อขอค�าปรึกษา
ครูตอ้ งยืนอยูบ่ นความถูกต้อง ต้องชีใ้ ห้ลกู ศิษย์เห็น และกลับไป
สู้ใหม่ ด้วยความถูกต้อง โดยธรรม นี่คือวิธีที่เราจะยกฐานะ
ของสังคมให้เป็นโลกของมนุษย์ มิใช่เป็นเพียงโลกของคน
ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน ได้ให้ข้อคิดการเป็น
ครูยคุ ใหม่ ไว้ในเอกสารฉบับเดียวกันความตอนหนึง่ ว่า “ถ้าดิฉนั
กลับไปเป็นครูได้ใหม่อกี ครัง้ ดิฉนั จะไม่สอนลูกศิษย์แต่เพียงว่า
ให้เป็นคนดี แต่จะสอนให้มี สติปัญญา ที่ฉลาดกว่านั้น
จะช่วยอบรม ช่วยหล่อหลอม ช่วยกระตุ้นให้เขาเป็นคนมี
จิตใจเข้มแข็ง แข็งแกร่งพอที่จะยืนอยู่ได้ด้วยการกระท�า
ทีแ่ น่ใจว่า ถูกต้อง ค�าว่า “ถูกต้อง” ในทีน่ คี้ อื ถูกต้องโดยธรรม
เพราะการกระท�านั้น เป็นประโยชน์ทั้งต่องานที่ท�า และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ตัวผูท้ า� เองก็ไม่ทกุ ข์ มีแต่ความเบิกบานแจ่มใส
เพราะมันอิ่มใจ พอใจ ว่าสิ่งที่ได้ท�าลงไปด้วยความแน่ใจว่า
ถูกต้องนี้ จะมีคนได้รับประโยชน์ โดยไม่จา� เป็นจะต้องมีใคร
มารูม้ าเห็น ว่าเป็นการกระท�าของเรา” เกียรติคณ
ุ ทีท่ า่ นได้รบั
เช่น ศาสตราจารย์พิเศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
มหาวิทยาลัยค�าแหง พ.ศ. 2515 ปริญญาปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
พ.ศ. 2524 รางวัลวรรณกรรมไทยชมเชย มูลนิธิธนาคาร
กรุงเทพ เรือ่ ง “สวนโมกข์ทา� ไม? ท�าไมสวนโมกข์?” ภาคสอง
พ.ศ. 2537 รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคล
ผู้มีผลงานดีเด่นในการเสริมสร้างสันติภาพและสันติสุขใน
สังคมไทย จากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาเพือ่ สันติภาพ
พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโฺ ต) พ.ศ. 2542 รางวัล “ผูใ้ ช้ภาษาไทย
ดีเด่นผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
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ประจ�าปี 2544 รางวัล “นราธิป” วรรณกรรมดีเด่น ส�าหรับ
นักเขียนอาวุโส สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
รางวัล “Outstanding Woman in Buddhism” เนือ่ งในวาระ
วันสตรีสากลโลกขององค์การสหประชาชาติเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม
พ.ศ. 2548
ในบัน้ ปลายของชีวติ หลังจากท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุ
ได้มรณภาพ เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ศาสตราจารย์
คุ ณ รั ญ จวนได้ ห ยุ ด การบรรยายธรรมในที่ ต ่ า งๆ ลง
และมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคง โดยมาพ�านัก
ตามล�าพังทีว่ ดั ป่าหนองไผ่ ต�าบลดงมะไฟ อ�าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 กระทัง่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
ได้เข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช และถึงแก่อนิจกรรม
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สิริอายุ 94 ปี ท่านได้เคย
กล่าวไว้ในเอกสารฉบับเดียวกัน ความตอนหนึ่งว่า “เมื่อใด
ทีบ่ งั เกิดความรูส้ กึ มี “ธรรมะ” เป็นเพือ่ น มี “ธรรมะ” เป็นชีวติ
เมื่อนั้นความรู้สึกอบอุ่น มั่นคง อาจหาญ เป็นสุขสงบ
ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างเป็นประจักษ์พยานในตนเอง” และ
ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่าน ก็แสดงให้ประจักษ์ว่า
เมือ่ มีการปฏิบตั ธิ รรมจริง ย่อมได้รบั ผลของการปฏิบตั นิ นั้ จริง
ชีวิตของท่านจึงสมบูรณ์พร้อมทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ
ศิษย์ผู้ใกล้ชิดและดูแลท่านจนถึงนาทีสุดท้ายได้เขียนไว้ใน
เอกสารเล่มเดียวกันความตอนหนึ่งว่า
“ค� า พู ด สุ ด ท้ า ยที่ ท ่ า นกล่ า วย�้ า ซ�้ า หลายรอบ
ด้วยระดับเสียงทีแ่ ผ่วลงๆ เป็นล�าดับ มีอยูป่ ระโยคเดียวอย่าง
มัน่ คงจนถึงนาทีสดุ ท้ายคือ “เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระธรรมเจ้า
เห็นพระสังฆเจ้า” เป็นการจบทีส่ งบ สบาย และสง่างามทีส่ ดุ ”

โรงเรียนดี โครงการเด่น
ดร.วิทยา ศรีชมภู

นวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ ด้วยรูปแบบ

JAROH Model “พลังจิ๋ว แต่แจ๋ว”
โรงเรียนบ้านจะเราะปะไต อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่รัก โรงเรียนดี โครงการเด่นฉบับนี้ เสนอนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพด้วยรูปแบบ JAROH Model “พลังจิว
๋ แต่แจ๋ว” ของโรงเรียนบ้านจะเราะปะไต สังกัด
ส�านักงานการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีหมูบ
่ า้ นในเขตบริการ 1 หมู่ คือ หมู่ 1 ต�าบลตาเนาะแมเราะ
อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ�านวน 61 คน นักเรียนส่วนใหญ่
เป็นนักเรียนมุสลิม มีปญ
ั หาในการอ่านออกเขียนได้ ผลสัมฤทธิท
์ างการเรียนต่า� กว่าระดับประเทศในการทดสอบ
ผลการเรียนในระดับประเทศ (O - NET) และ ผลการทดสอบ (NT) ท�าให้โรงเรียนได้รับผลกระทบ
นักเรียนจ�านวนน้อยลง จึงมีค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนโรงเรียน
ขนาดใหญ่ในตัวเมืองจะมีคุณภาพสูงกว่าการเรียนในชุมชนของตนเอง ท�าให้นักเรียนในเขตบริการ
เข้ามาเรียนในโรงเรียนลดน้อยลงไปในทุกปีๆ เกิดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งยังโรงเรียน
ขาดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ปกครองที่น�าบุตรหลานมาเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณ
ชุมชนเล็กๆ หลังโรงเรียนมีฐานะยากจน ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน ท�าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา
ทัง
้ ยังไม่มเี วลาดูแลเอาใจใส่บต
ุ ร ดังนัน
้ จึงส่งผลกระทบต่อโรงเรียน คือ ชุมชนกับโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ค่อนข้างน้อย และผู้ปกครองขาดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาในโรงเรียน

รูปก่อนพัฒนา
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นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพด้วยรูปแบบ JAROH Model “พลังจิ๋ว แต่แจ๋ว” มีวัตถุประสงค์
(1) เพือ่ บริหารจัดการโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา (2) เพือ่ บริหารจัดการในการเพิม่ โอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับนักเรียนเด็กพิเศษ ยากจน และด้อยโอกาส (3) เพื่อบริหารจัดการให้ชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา เกิดความศรัทธา เห็นคุณค่า และให้ความร่วมมือ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพด้านการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าว โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ได้มงุ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดทักษะการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
ระหว่างผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน ชุมชน โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต ด�าเนินการบริหารจัดการศึกษา ยึดทฤษฎีหลักการบริหารงาน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management : SBM) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นการมีสว่ นร่วม
มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของการด�าเนินงานตามแผน
พัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน เพือ่ จัดให้มกี ารศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ สามารถพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะ ความรู้ ความสามารถ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและสอดคล้องกับจุดหมายในการศึกษาของชาติ คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ ด้วยแนวคิดหลักการบริหารโดยยึดหลักการบริหารจัดการ
แบบวงจรคุณภาพ Deming Cycle และหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) เน้นความส�าคัญของการ
พัฒนาการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา จึงต้องพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามีกรอบการดำาเนินงาน
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J : Join our Team
ผลึกก�าลังเป็นทีมเดียวกัน โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีจ�านวนน้อย ซึ่งการท�างานในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ผู้บริหาร
ครูเป็นบุคคลกลุ่มแรกบุคคลที่ต้องมีเป้าหมายร่วมกันและทุกคนในโรงเรียนมีบทบาทช่วยด�าเนินงาน
ต้องมีการติดต่อสื่อสารและประสานงานกันเพื่อให้งานบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด ทั้งยัง
ประสานความสัมพันธ์อนั ดีไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ภาคีเครือข่าย ให้เกิดการท�างาน
เป็นทีม มีลกั ษณะร่วมกันหลายประการ คือทุกคนช่วยกันผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ วัตถุประสงค์
เดียวกัน
A : Awareness
ตระหนักรับรู้มีส่วนร่วม โรงเรียนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ผู้ปกครองและเครือข่ายผูป้ กครอง ผูน้ �าศาสนา ได้เข้าประชาคมหมู่บา้ นร่วมกันสะท้อนถึง
สภาพปัญหาและการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน ทัง้ ยังท�าข้อตกลง (MOU) กับผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และทางองค์การ
บริหารส่วนต�าบลตาเนาะแมเราะได้ให้การสนับสนุนร่วมท�าประชาคมระดับต�าบล ทัง้ ยังสร้างแรงจูงใจ
ให้คนในชุมชน องค์กรต่างๆ ส่งบุตรหลานมาเรียนยังโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต เป็นการสร้างความมัน่ ใจ
และเชื่อมั่นคุณภาพการศึกษาให้กับผู้ปกครอง
R : Resource Mobilization
ร่วมระดมทรัพยากร ชุมชนมีแนวคิดร่วมระดมทรัพยากรด้านต่างๆ ให้กบั โรงเรียน ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน สนับสนุนจัดหางบประมาณ ร่วมระดมแรงงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
โรงเรียนซึง่ เป็นความรูด้ า้ นวิชาการ เช่น ห้องสมุดมีชวี ติ โรงประกอบเลีย้ งอาหาร แหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
พอเพียง สนาม BBL เข้ามาร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษา ทั้งยังสนับสนุน
ให้โรงเรียนเป็นแหล่งบริการชุมชน ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนตามหลักศาสนา
อิสลาม ผู้น�าชุมชนช่วยบริการข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และอุทิศเวลา เพื่อร่วมท�ากิจกรรม
กับโรงเรียน และร่วมประเมินเพื่อพัฒนาในแต่ละกิจกรรมของโรงเรียนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
O : Organization Development (OD)
พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้น�าผลการนิเทศ ก�ากับติดตาม มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
3 ส่วน คือ พัฒนาด้านผูเ้ รียน พัฒนาครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพือ่ การบริหารทีต่ อ่ เนือ่ งและเป็นระบบ
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถามคือ
คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
H : High Effectiveness
มุ่งประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูงขึ้น การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม การสร้างโอกาส
และคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาโรงเรียนบ้านจาเราะปะไต มีผลการปฏิบตั วิ ธิ ที เี่ ป็นเลิศ ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพด้วยรูปแบบ JAROH Model มุง่ ให้เกิดประสิทธิผลกับผูเ้ รียน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึน้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์และผลการทดสอบระดับชาติ O - NET และ NT
สูงขึ้น ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะในระดับสูง มีผลงานความส�าเร็จของครู และ
ประสิทธิผลสูงสุดคือ การเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่นให้กลับมาและ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ผลของการพัฒนาด้วยการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพด้วยรูปแบบ JAROH Model เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกที่สนับสนุน
ด้านการศึกษา โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะใช้เทคนิคการบริหาร
เข้าใจ เข้าถึง ร่วมพัฒนา เป็นผูใ้ ห้กอ่ นเป็นผูร้ บั และเสนอแนวคิด
ว่าโรงเรียนไมใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่โรงเรียนเป็นของ
ชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงเกิดการบริหารจัดการศึกษา
ด้วยรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ JAROH Model
“พลังจิ๋ว แต่แจ๋ว” ขึ้น
“พลังจิ๋ว แต่แจ๋ว” ท�าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาในทุกมิติ นักเรียนมีความสุขทีจ่ ะมาโรงเรียน
ในทุกๆวัน มีความรักและหวงแหนในโรงเรียนปฏิบตั ติ ามกฎกติกา
ที่โรงเรียนวางไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการบริหารการศึกษา
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ได้รับการ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนให้
นักเรียนเกิดกระบวนคิดในการแก้ปัญหาโดยพึ่งตนเองและครู
ในเบือ้ งต้นนักเรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนทั้งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
มี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละของการประเมิ น NT
ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2557
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 และผลคะแนนเฉลีย่ ร้อยละของการประเมิน
O - NET ปีการศึกษา 2558 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับ
การศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมิน
O - NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่า ปีการศึกษา 2557 ไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 กลุม่ สาระ และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ใน 1 กลุม่ สาระวิชา
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในระดั บ ประเทศโซนเขตตรวจราชการที่ 8
ประจ�าปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัล ป.ป.ส. ระดับประเทศ
และรางวัลสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ
คงต้องแสดงความชื่นชมกับแนวคิดการพัฒนาด้วย
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ยิง่ เป็นเครือ่ งตอกย�า้
ว่า “โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ไม่สา� คัญ” ส�าคัญทีค่ า� ว่า “ตัง้ ใจ”
ที่จะพัฒนาหรือไม่ครับ/สวัสดีครับ
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รูปหลังพัฒนา

เรียนรอบตัว
ธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันพัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

กิจกรรม “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย
หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน”
โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(ตอนสุดท้าย)

( ต่อจากฉบับที่แล้ว )

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
• เทคนิคการตั้งค�าถาม R - C - A
• เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนทัศน์ทางปัญญา 6T model ดังนี้
(Think, Talk, Turn, Teach, Thai Skills and Technology)

6T Model เป็นการต่อยอดพัฒนามาจาก 5T
Model ซึง่ เป็นรูปแบบเทคนิคการสอนทีข่ า้ พเจ้า
เป็นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมขึน้ มาโดยได้รบั รางวัล
งานวิจัยคัดสรรของคุรุสภา “ระดับประเทศ”
ในงานวิจยั เรือ่ ง การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
นวัตกรรม 5T Model โดยบูรณาการกิจกรรม
ร้องเล่นเต้นเรียน เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และได้ตพี มิ พ์ในหนังสือการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประจ�าปี 2559

T – THINK คือ การคิดวิเคราะห์
T – TALK คือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้
T – TURN A KNOWLEDGE คือ การย้อนกลับแห่งมวลความรู้
T – TEACH คือ เพื่อนสอนเพื่อน หรือครูกระตุ้นการเรียนรู้
T – THAI SKILLS คือ ทักษะภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
T – TECHNOLOGY คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

“สุข” มาจาก ผูเ้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข “สม”
มาจาก ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมกับผูเ้ รียน “อารมณ์” มาจากพัฒนาอารมณ์
สนุกสนาน ความสุขและจิตใจของผู้เรียน และ
“หมาย” มาจาก สูจ่ ดุ มุง่ หมายในการเป็นมัคคุเทศก์นอ้ ย
ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ
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ชิ้นงาน/ภาระงาน
กิจกรรมที่ 1 “สร้างสรรค์ – มัคคุเทศก์น้อย”
ชิ้นงาน ---> แผนภาพความคิด / จดหมายส่วนตัว
กิจกรรมที่ 2 “สร้างเสริม – มัคคุเทศก์น้อย”
ชิ้นงาน ---> สมุดค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ / กราฟแท่ง / การน�าเสนอผลงาน
กิจกรรมที่ 3 “สร้างสุข – มัคคุเทศก์น้อย”
ชิน้ งาน ---> วีดทิ ศั น์แนะน�า / แผ่นพับ / โปสการ์ด / ภาพวาด / โฆษณา / โมเดล / รูปถ่าย / QR Code / หนังสือ 360 องศา

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “สร้างสรรค์ - มัคคุเทศก์น้อย” // เวลา 5 ชั่วโมง
ขั้นนำากิจกรรมการเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดประเด็นสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ด้วยค�าถาม ดังนี้
(ให้ผู้เรียนยกมือตอบค�าถามโดยไม่บังคับ) (Think,Turn)
• ค�าว่า “มัคคุเทศก์” ตามความคิดของนักเรียนหมายถึงอะไร
• มัคคุเทศก์ในประเทศไทยกับต่างประเทศมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
• คุณสมบัติของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนยกตัวอย่าง
• “มัคคุเทศก์น้อย” คืออะไร
• แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้าง มีความส�าคัญอย่างไร
• สัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดของเราคืออะไร และประเพณีส�าคัญคืออะไร
• ถ้าอนาคตนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละประมาณ 3 คน จ�านวน 4 กลุ่ม (Talk)
ขั้นขยายกิจกรรมการเรียนรู้

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมและสังเกตวีดิทัศน์เรื่อง ประวัติ “พระสมุทรเจดีย์” จังหวัดสมุทรปราการ ตอนที่ 1 และ ประวัติ
“พระสมุทรเจดีย์” จังหวัดสมุทรปราการ ตอนที่ 2 รวมความยาวประมาณ 25 นาที จากสื่อออนไลน์ YouTube (อ้างอิงจาก
https://www.youtube.com/watch?v=Xq48JDARrXU และ https://www.youtube.com/watch?v=1qe8M_wXWUk
ตามล�าดับ) (Talk)
4. ผูเ้ รียนด�าเนิน กิจกรรม “แผนภาพความคิดขององค์พระสมุทรเจดีย”์ โดยผูส้ อนแจกกระดาษวาดรูปกลุม่ ละ 1 แผ่น
โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันและระดมสมองในการเขียนแผนภาพความคิดที่แสดงหรือถ่ายทอดสถานที่ส�าคัญ
ในองค์พระสมุทรเจดีย์พร้อมทั้งระบายสีเชิงสร้างสรรค์อย่างสวยงามหรือผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม Edraw Mind Map
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ (Think,Talk,Turn,Technology,Thai Skills)
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ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้

5. ผูเ้ รียนและผูส้ อนร่วมกันสรุปสถานทีส่ า� คัญขององค์พระสมุทรเจดียพ์ ร้อมขยายความให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม
(Think,Talk,Teach,Turn,Technology,Thai Skills)
6. ผูส้ อนสร้างสถานการณ์ คือ นักเรียนมีญาติอาศัยอยูต่ า่ งประเทศ โดยขณะนีน้ กั เรียนได้รบั คัดเลือกให้เป็นมัคคุเทศก์
น้อยประจ�าโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ นักเรียนจะบอกเล่าเรือ่ งราวของการเป็นมัคคุเทศก์นอ้ ยเพือ่ แนะน�าองค์พระสมุทร
เจดีย์ให้ญาติที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้เห็นภาพและมีความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยวประจ�าท้องถิ่นได้อย่างไร ซึ่งผู้เรียน
จะต้องเขียนจดหมายส่วนตัวหรือพิมพ์จดหมายในโปรแกรมส�าเร็จรูปถึงญาติดังกล่าว แล้วน�าจดหมายไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์
ตรงข้ามโรงเรียน (Think,Talk,Turn,Technology, Thai Skills)
คำาถาม R – C – A ปิดท้ายกิจกรรม

ค�าถามสะท้อน R (Reflect)
ค�าถามเชื่อมโยง C (Connect)
ค�าถามปรับใช้ A (Apply)

• นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปแล้ว
• ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมอยู่นั้นเพื่อนๆ ในกลุ่มรู้สึกอย่างไรบ้าง
• ในวันข้างหน้าถ้านักเรียนได้ประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์จริงๆ
นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “สร้างเสริม - มัคคุเทศก์น้อย” // เวลา 5 ชั่วโมง
ขั้นนำากิจกรรมการเรียนรู้

1. ผูส้ อนแสดงรูปภาพต่างๆ ในสือ่ ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปได้อย่างหลากหลายเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้สงั เกตและ
ทายพร้อมกันว่าคือรูปอะไรบ้าง (รูปเจดีย์ ระฆัง เกาะ ค้างคาว พระพุทธรูป เรือ น�้า หญ้า พระสงฆ์ ผ้าแดง รูปปั้น
การท�าบุญ ดอกบัว เป็นต้น) (Think,Turn)
2. ผู้สอนน�าเข้าสู่ประเด็น “ปัจจุบันประเทศไทยได้เป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนและประเทศอาเซียนนั้นนักเรียน
ทุกคนจ�าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง” ต่อมาผู้สอนให้ผู้เรียนด�าเนินกิจกรรม “ศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว”
โดยผูเ้ รียนสามารถไปค้นคว้าค�าศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์พระสมุทรเจดียใ์ ห้ได้จา� นวนมากทีส่ ดุ อนึง่ ผูเ้ รียนสามารถ
ไปค้ น คว้ า ค� า ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษได้ ที่ ห ้ อ งสื บ ค้ น หอสมุ ด หรื อ แม้ แ ต่ ถ ามคุ ณ ครู ที่ ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษก็ ไ ด้
โดยครูกา� หนดกิจกรรมเพียง 20 นาที จากนัน้ ครูสมุ่ ให้นกั เรียนประมาณ 2 คน ออกมาน�าเสนอหน้าชัน้ เรียน และให้สร้างชิน้ งาน
เป็นสมุดสะสมค�าศัพท์แบบพกพา (Talk,Turn,Technology, Thai Skills)
ขั้นขยายกิจกรรมการเรียนรู้

3. ผู้สอนเปิดประเด็นสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ด้วยค�าถาม ดังนี้
(ให้ผู้เรียนยกมือตอบค�าถามโดยไม่บังคับ) (Think,Turn)
• ในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาที่องค์พระสมุทรเจดีย์
ประมาณกี่คน
• ถ้านักท่องเที่ยวมาจ�านวนมากในฐานะที่นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไร
• นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวขององค์พระสมุทรเจดีย์จากสื่อใดบ้าง
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4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละประมาณ 3 คน จ�านวน 4 กลุ่ม (Talk)
5. ผู้สอนให้ผู้เรียนไปศึกษาจากสถานที่จริง คือ องค์พระสมุทรเจดีย์ แล้วให้ส�ารวจสิ่งต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ถ้าผู้เรียนเกิดความสงสัยสามารถสอบถามหรือสัมภาษณ์คุณป้าสาหร่ายผู้ดูแลองค์พระสมุทรเจดีย์ได้ ทัง้ นีผ้ สู้ อนจะท�าหน้าที่
เป็นผูอ้ า� นวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียน (Think,Talk,Turn,Teach,Technology, Thai Skills)
ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้

6. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปล�าดับความเป็นมาขององค์พระสมุทรเจดีย์ และร่วมกันเสนอแนวทางอนุรักษ์
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมขององค์พระสมุทรเจดียแ์ ละป้อมผีเสือ้ สมุทรโดยใช้โปรมแกรมน�าเสนอผลงาน (Think, Talk, Turn,
Teach, Technology, Thai Skills)
7. ผู้สอนสร้างสถานการณ์ คือ ท่านนายกรัฐมนตรีต้องการทราบถึงจ�านวนโดยประมาณของผู้มาเยี่ยมชม
องค์พระสมุทรเจดียจ์ า� นวน 2 สัปดาห์โดยมีการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน ซึง่ ผูเ้ รียนแต่ละกลุม่ จะต้องเก็บข้อมูลประมาณค่า
จากสถานที่จริงโดยวิธีการใดใดก็ได้ แล้วน�ามาก�าหนดลงในกราฟแท่งเพื่อน�าเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในล�าดับต่อไป โดยใช้
โปรมแกรมน�าเสนอผลงาน (Think,Talk,Turn,Teach,Technology)
คำาถาม R – C – A ปิดท้ายกิจกรรม

ค�าถามสะท้อน R (Reflect)
ค�าถามเชื่อมโยง C (Connect)
ค�าถามปรับใช้ A (Apply)

• นักเรียนเกิดอุปสรรคในการท�างานหรือไม่ อย่างไร
• ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักเรียนเคยปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้หรือไม่
• นักเรียนคิดว่าการน�าเสนอผลงานด้วยกราฟแท่งสามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมใดใดภายในโรงเรียนของเราได้บ้าง

กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “สร้างสุข - มัคคุเทศก์น้อย” // เวลา 5 ชั่วโมง
ขั้นนำากิจกรรมการเรียนรู้

1. ผู้สอนเปิดประเด็นสร้างความสนใจและกระตุ้นผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ด้วยค�าถาม ดังนี้
(ให้ผู้เรียนยกมือตอบค�าถามโดยไม่บังคับ) (Think,Turn)
• นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรในการน�าเสนอเรื่องราวขององค์พระสมุทรเจดีย์ให้คนที่นักเรียนไม่รู้จักได้มี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
• ในฐานะทีน่ กั เรียนเป็นมัคคุเทศก์นอ้ ยนักเรียนมีขนั้ ตอนในการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ ยีย่ มชมหรือผูม้ าทัศนศึกษา
อย่างไร
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละประมาณ 3 คน จ�านวน 4 กลุ่ม (Talk)
ขั้นขยายกิจกรรมการเรียนรู้

3. ผู้สอนสร้างสถานการณ์ คือ เชิญนักเรียนชั้น ป. 4 ประมาณ 20 คน มาแสดงบทบาทสมมติให้เป็นนักท่องเที่ยว
เพือ่ เข้าเยีย่ มชมองค์พระสมุทรเจดียจ์ ริง ซึง่ ผูส้ อนจะให้มคั คุเทศก์นอ้ ยแต่ละกลุม่ ปฏิบตั กิ ารพานักท่องเทีย่ วเข้าเยีย่ มชมสถาน
ที่จริง สามารถอธิบายความส�าคัญของสถานที่ต่างๆ ได้ มีการฝึกตั้งค�าถามและตอบค�าถามจริง เดินน�าทางจริง และมีการ
ถ่ายท�าวีดิทัศน์แนะน�าองค์พระสมุทรเจดีย์จริง ทั้งนี้เพื่อน�าไปเป็นสื่อในการเผยแพร่ลง YouTube หรือ Facebook โดยผู้สอน
จะท�าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น (Think,Talk,Turn,Technology,Thai Skills)
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ขั้นสรุปกิจกรรมการเรียนรู้

4. ผู้สอนสร้างสถานการณ์ คือ ในฐานะที่นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์น้อยประจ�าโรงเรียน นักเรียนจะสร้างผลผลิตอะไร
เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้คนรูจ้ กั องค์พระสมุทรเจดียม์ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูส้ อนจะให้มคั คุเทศก์นอ้ ยแต่ละกลุม่ ปฏิบตั กิ ารผลิตสือ่ สิง่ ต่างๆ
ตามความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ปิดกั้นทางความคิด (อาทิเช่น แผ่นพับน�าเสนอความส�าคัญหรือสถานที่ต่างๆ ของ
องค์พระสมุทรเจดีย์ โมเดลองค์พระสมุทรเจดีย์ ที่คั่นหนังสือ โปสการ์ดรูปภาพต่างๆ ประกาศโฆษณาเชิญชวนต่างๆ
ภาพวาด แผนภาพความคิด) (Think,Talk,Turn,Technology,Thai Skills)
5. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปในประเด็น “ในฐานะที่คุณเป็นคนไทยคุณจะร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี วามส�าคัญกับท้องถิน่ ของคุณอย่างไร” โดยให้ไปแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเพจ Facebook ชือ่ “มัคคุเทศก์นอ้ ย
เรียงร้อยถิ่นไทย” (Think,Talk,Turn,Teach,Technology,Thai Skills)
คำาถาม R – C – A ปิดท้ายกิจกรรม

ค�าถามสะท้อน R (Reflect)
ค�าถามเชื่อมโยง C (Connect)
ค�าถามปรับใช้ A (Apply)

• สื่อสร้างสรรค์ที่นักเรียนผลิตมีประโยชน์อย่างไร
• ที่ผ่านมานักเรียนเคยอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างไร
• อนาคตถ้านักเรียนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “มัคคุเทศก์น้อยแสนสนุก”
สามารถบรรลุเป้าหมายโดยผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วในล�าดับหนึ่งซึ่งมีผลลัพธ์ ดังนี้
1. กระบวนการเรียนรูท้ คี่ รูลดบทบาทการสอนและการให้ความรูโ้ ดยตรง แต่เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
สร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผลลัพธ์ ครูทา� หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ า� นวยความสะดวก (Education Facilitator) ส่วนผูเ้ รียนได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ากประสบการณ์ตรง
(Active Learning) โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และทักษะทางประวัติศาสตร์ ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้จากห้องสืบค้น
ของโรงเรียน สอบถามและได้สมั ผัสกับนักท่องเทีย่ วจริง มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั คุณป้าสาหร่าย (ผูด้ แู ลองค์พระสมุทรเจดีย)์
ท�าให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เป็นกระบวนการที่มาชื่อว่า “สุข สม อารมณ์ หมาย” กล่าวคือ “สุข” มาจาก
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข “สม” มาจาก ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน “อารมณ์” มาจาก
พัฒนาอารมณ์ สนุกสนาน ความสุข และจิตใจของผู้เรียน และ “หมาย” มาจาก สู่จุดมุ่งหมายในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย
ที่สมบูรณ์และมีคุณภาพ
2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้สามารถน�าความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
ผลลัพธ์ ผู้เรียนใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และ
คิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและทุกคนยอมรับ เช่น ผลงานการถ่ายรูปองค์พระสมุทรเจดีย์และ
ขายโปสการ์ดสามารถสร้างรายได้ การถ่ายท�าวีดทิ ศั น์นา� เสนอความส�าคัญของแหล่งท่องเทีย่ วในท้องถิน่ การท�าหนังสือ 360 องศา
การท�าโมเดลในรูปแบบต่างๆ การท�าแผนภาพความคิด การบอกเล่าเรือ่ งราวทางจดหมาย การสร้างกราฟแผนภูมเิ ปรียบเทียบ
จ�านวนคนที่มาท่องเที่ยว เป็นต้น
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3. กิจกรรมเชื่อมโยงกับนักเรียน สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ปัญหาของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ผลลัพธ์ มัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนให้บริการทุกคนด้วยจิตอาสา โดยในวันส�าคัญต่างๆ เหล่ามัคคุเทศก์น้อย
ก็ยังช่วยเหลือสังคม เช่น การเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด การบ�าเพ็ญประโยชน์โดยการกวาดท�าความสะอาด
บริเวณรอบลานองค์พระสมุทรเจดีย์ หรือแม้แต่การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวประจ�าท้องถิ่น
4. กิจกรรมเป็นการน�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ หรือสถานการณ์ใหม่
ผลลัพธ์ เมื่อผู้เรียนเปลี่ยนสถานะเป็นมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนจะต้องท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด เช่น เวลาครูและ
นักเรียนโรงเรียนอื่นๆ มาทัศนศึกษาดูงานที่องค์พระสมุทรเจดีย์ เหล่ามัคคุเทศก์น้อยจะต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยใช้เหตุผลได้ เช่น การตั้งค�าถามเพื่อถามนักเรียนเป็นต้น หรือแม้แต่การเล่าประวัติสิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากสถานที่
องค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นต้น
5. กิจกรรมเน้นให้ผเู้ รียนได้ใช้ความคิดของตนเองอย่างมีเหตุมผี ล มีโอกาสร่วมอภิปราย และน�าเสนอผลงาน
ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้กระบวนการเรียน
แบบร่วมมือ คือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทุกคนยังได้น�าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การน�าเสนอวีดิทัศน์แนะน�า
องค์พระสมุทรเจดีย์ลงใน YouTube การลงรูปผ่านเพจ “มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย” ใน Facebook การท�าแผ่นพับ
แนะน�าองค์พระสมุทรเจดีย์ หรือแม้แต่การร่วมอภิปรายเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศขององค์พระสมุทรเจดีย์
และป้อมผีเสื้อสมุทรให้กับเทศบาลพระสมุทรเจดีย์ได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้มีความยั่งยืนคงทนถาวร

วีดทิ ศั น์กจิ กรรม “มัคคุเทศก์นอ้ ย เรียงร้อยถิน่ ไทย
หัวใจคุณธรรม งามล�้าสถาบัน” ของโรงเรียนอนุบาล
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คณะท�างานได้เผยแพร่
ผลงานในสื่อสารสนเทศออนไลน์เพื่อให้นักเรียนหรือ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย

แหล่งอ้างอิง: https://youtu.be/KKoxWt_K0lE?list=PLHE91yq48PGPg_xYhgUQprHzO263bE6bD
เพจ Facebook และเพจ Sway กิจกรรม
“มัคคุเทศก์น้อย เรียงร้อยถิ่นไทย หัวใจคุณธรรม งามล�า้
สถาบัน” ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ คณะท�างานได้เผยแพร่ผลงานในสื่อ
สารสนเทศออนไลน์เพือ่ ให้นกั เรียนหรือผูท้ สี่ นใจสามารถ
เข้ามาศึกษาหาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
ได้อย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย

แหล่งอ้างอิง: https://www.facebook.com/groups/1308243389294979/
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พุทธศาสนา
สุนทร การบรรจง

ตอนที่ 47

วาทะพระบรมครู เรื่อง

ทรงล้างวาทะ เรื่องผู้สมบูรณ์ด้วยกรรม
บุคคลท�ากรรมใดแล้วต้องเดือดร้อนภายหลัง มีหน้านองด้วยน�้าตา
เสวยผลแห่งกรรมใด กรรมนัน
้ ไม่ดี ส่วนบุคคลท�ากรรมใดแล้ว ไม่เดือดร้อน
ภายหลัง มีความอิ่มใจเสวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้น จัดว่าเป็นกรรมดี

พบกันฉบับนี้ ขึ้นต้นหรืออารัมภบทด้วยพุทธภาษิตด้วยกรรมที่ท�าให้เดือดร้อนในภายหลัง ซึ่งเป็น
กรรมที่ไม่ดีและด้วยกรรมอันท�าให้อิ่มใจ ซึ่งเป็นกรรมดี เนื่องจากปัจจุบันนี้ มีอยู่เสมอที่พวกเราไม่แน่ใจว่า
กรรมที่ท�าลงไปแล้วนั้น เป็นกรรมดีหรือว่ากรรมไม่ดี แต่เมื่อผลแห่งกรรมที่ท�าแล้วออกมา สามารถตัดสิน
ได้ทนั ทีวา่ ถูกหรือผิด ดีหรือชัว่ อย่างไร เพือ่ น�าไปสูเ่ รือ่ งพระบรมครูทรงลบล้างวาทะผูส้ มบูรณ์ดว้ ยกรรมนัน่ เอง
เรือ่ งลบล้างวาทะเรือ่ งผูส้ มบูรณ์ดว้ ยกรรมเป็นเรือ่ งทีอ่ งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
ปัญจังคฤหบดี มีอยู่ในสมณมุณฑิกสูตร คัมภีร์มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ดังต่อไปนี้
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กาลครั้งหนึ่ง ขณะที่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่
พระเชตวันมหาวิหาร ในกรุงสาวัตถี ครัง้ นัน้ อุคคาหมานปริพาชก
กับพวกบริวารจ�านวน 500 คน ได้อยู่ที่เอกศาลาราม
ครั้งนั้น ปัญจังคฤหบดีได้ออกจากรุงสาวัตถีเพื่อจะไปเฝ้า
พระพุทธองค์ แต่เห็นว่ายังไม่ถงึ เวลา จึงแวะไปเอกศาลาราม
เสียก่อน อุคคาหมานปริพาชกก�าลังนั่งพูดกันด้วยดิรัจฉาน
กถาอยู่กับบริวารอย่างสนุกสนาน พอแลเห็นปัญจังคฤหบดี
มาแต่ไกล ก็บอกให้พวกบริวารสงบเสียงว่า ปัญจังคฤหบดีนี้
เป็นผูช้ อบสงบเป็นสาวกของพระพุทธองค์คนหนึง่ ถ้าเขาเห็น
พวกเราสงบ เขาก็จะเข้ามาหาพวกเรา พวกปริพาชกเหล่านัน้
ก็พากันสงบลง ปัญจังคฤหบดีกเ็ ข้าไปหา เปล่งวาจาทักทาย
แล้วก็นั่งลง
อุคคาหมานปริพาชกจึงเอ่ยขึ้นว่า คฤหบดีเราได้
บัญญัตบิ คุ คล 4 ประการว่า เป็นผูม้ กี ศุ ลสมบูรณ์ มีกศุ ลเยีย่ ม
ถึงซึ่งความเป็นผู้สูงสุด เป็นสมณะ เป็นผู้ที่ใครๆ ไม่อาจให้
หวัน่ ไหวได้ดว้ ยวาทะ ธรรม 4 ประการนัน้ คือ ประการใดบ้าง
1. การไม่ทา� บาปด้วยกาย
2. การไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป
3. การไม่ดา� ริอันเป็นบาป
4. การไม่เลี้ยงชีพอันเป็นบาป
ปัญจังคฤหบดีไม่ได้ยนิ ดีและคัดค้านอย่างไร ได้ลาออก
จากที่นั่นไปเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลข้อนี้ให้ทรงทราบ
พระพุทธองค์จงึ ตรัสว่า เมือ่ เป็นอย่างนัน้ เด็กอ่อนทีน่ อนหงาย
อยู่ก็จักได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ เป็นผู้มีกุศลเยี่ยม
เป็นสมณะผูถ้ งึ ความสูงสุด เป็นผูท้ ใี่ ครๆสูร้ บไม่ได้ดว้ ยวาทะ
เพราะเด็กอ่อนทีน่ อนหงายอยูย่ อ่ มไม่รจู้ กั กระทัง่ กายของตน
ไม่รวู้ า่ นีเ่ ป็นกายของเราหรือกายของผูอ้ นื่ การกระท�าบาปกรรม
ด้วยกายจักมีแต่ทไี่ หน นอกจากดิน้ รนพลิกไปพลิกมาเท่านัน้
เด็กอ่อนทีก่ า� ลังนอนหงายอยูน่ นั้ ไม่รจู้ กั กระทัง่ วาจาของตน
การพูดวาจาอันเป็นบาปจักมีมาแต่ที่ไหน มีแต่เพียงร้องไห้
เท่านั้น เด็กอ่อนที่ก�าลังนอนหงายอยู่นั้น ไม่รู้จักกระทั่ง
ความคิดของตน จักมีความคิดทีเ่ ป็นบาปมาแต่ไหน นอกจาก
คิดร้องไห้และหัวเราะเท่านัน้ เด็กอ่อนทีก่ า� ลังนอนหงายอยูน่ น้ั
ย่อมไม่รู้จักกระทั่งค�าว่าอาชีพ การเลี้ยงชีพที่เป็นบาป
จักมีมาแต่ที่ไหน นอกจากการดื่มนมของมารดาเท่านั้น
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เมือ่ อุคคาหมานปริพาชกบัญญัตวิ า่ ผูไ้ ม่บาปด้วยกาย
ผูไ้ ม่กล่าววาจาอันเป็นบาป ผูไ้ ม่คดิ บาป ผูไ้ ม่เลีย้ งชีพในทางบาป
เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลเยี่ยม เป็นสมณะสูงสุด เป็นผู้ที่
ใครๆ สู้รบด้วยวาทะไม่ได้ เด็กอ่อนที่กา� ลังนอนหงายอยู่นั้น
ก็จักได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลเยี่ยม เป็นสมณะ
สูงสุด เป็นผู้ที่ใครๆ สู้รบด้วยวาทะไม่ได้ เหมือนกับถ้อยค�า
ของอุคคาหมานปริพาชก
ครัน้ ตรัสดังนีแ้ ล้ว จึงได้ตรัสต่อไปว่า คฤหบดี เราบัญญัติ
บุคคลผูป้ ระกอบด้วยธรรม 4 อย่างว่า เป็นผูไ้ ม่มกี ศุ ลสมบูรณ์
ไม่มีกุศลเยี่ยม ไม่ใช่เป็นสมณะสูงสุด ไม่ใช่ผู้ที่ใครๆ สู้รบ
ด้วยวาทะ ยกเด็กอ่อนทีก่ า� ลังนอนหงาย ธรรม 4 อย่างนัน้ คือ
1. การไม่ท�าบาปกรรมด้วยกาย
2. การไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป
3. การไม่คิดบาป
4. การไม่เลี้ยงชีพในทางบาป
เราบัญญัตผิ ปู้ ระกอบด้วยธรรมเหล่านี้ เป็นผูม้ กี ศุ ล
สมบูรณ์ มีกุศลเยี่ยม เป็นสมณะสูงสุด เป็นผู้ที่ใครๆ สู้รบ
ไม่ได้ด้วยวาทะ ธรรมเหล่านั้น คือ
1. อกุศลศีล ทีเ่ กิดแห่งอกุศลศีล ทีด่ บั แห่งอกุศลศีล
การปฏิบัติเพื่อการดับอกุศลศีล เป็นของบุคคลควรรู้แจ้ง
2. กุศลศีล ที่เกิดแห่งกุศลศีล ที่ดับแห่งกุศลศีล
การปฏิบัติเพื่อการดับกุศลศีล เป็นของบุคคลควรรู้แจ้ง
3. ความด�าริอันเป็นอกุศล ที่เกิดแห่งความด�าริ
อันเป็นอกุศล ทีด่ บั แห่งความด�าริอนั เป็นอกุศล เป็นของบุคคล
ควรรู้แจ้ง
4. ความด�าริที่เป็นกุศล ที่เกิดแห่งความด�าริที่เป็น
กุศล ที่ดับแห่งด�าริอันเป็นกุศล การปฏิบัติเพื่อความด�าริ
อันเป็นกุศล เป็นของบุคคลควรรู้แจ้ง
ครัน้ ตรัสอย่างนีแ้ ล้ว จึงตรัสต่อไปว่า อกุศลศีลได้แก่
สิ่งใด ได้แก่ กายกรรม วจีกรรม อาชีพอันเป็นอกุศล ที่เกิด
แห่งอกุศลศีล ได้แก่ จิตที่มีราคะ โทสะ โมหะ ที่ดับอกุศลศีล
ได้แก่ การละกายทุจริต อบรมกายทุจริต ละวจีทุจริต
อบรมวจีทจุ ริต ละมโนทุจริต อบรมมโนทุจริต ละการเลีย้ งชีพ
ในทางผิด เลี้ยงชีพในทางถูก

ปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกว่า ปฏิบัติเพื่อดับอกุศลศีล
ปฏิบัติอย่างนี้ คือ
1. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมท�าให้เกิดฉันทะ
พยายาม มีความเพียร ประคองจิตต์ไว้ ตั้งความเพียรไว้
เพื่อไม่ให้สิ่งที่เป็นบาปอกุศลเกิดขึ้น
2. ตั้งความเพียรไว้ เพื่อละสิ่งที่เป็นบาปอกุศล
อันเกิดขึ้นแล้ว
3. ตั้งความเพียรไว้ เพื่อให้เกิดกุศลที่ยังไม่เกิด
4. ตั้งความเพียรไว้ เพื่อรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
กุศลศีลได้แก่สิ่งใด ได้แก่ กายกรรม วจีกรรมที่เป็น
กุ ศ ล และอาชี พ อั น บริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด แห่ ง กุ ศ ลศี ล ได้ แ ก่
จิตต์ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เพื่อดับแห่งกุศลศีล ได้แก่
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ การปฏิบัติเพื่อดับกุศลศีล ได้แก่
ความเพียรชอบ 4 ประการ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
ความด�าริอันเป็นกุศลได้แก่สิ่งใด ได้แก่ ความด�าริ
ในการรั ก ใคร่ ความด� า ริ ใ นความปองร้ า ย ความด� า ริ
ในความเบียดเบียน ซึง่ เกิดแห่งความด�าริอนั เป็นอกุศล ได้แก่
กามสัญญา พยาบาทสัญญา วิหงิ สาสัญญา ทีด่ บั แห่งความด�าริ
อันเป็นอกุศล ได้แก่ ความเพียรชอบ 4 ประการ ดังทีไ่ ด้กล่าวมา
แล้วนั้น
ความด�าริทเี่ ป็นกุศลได้แก่สงิ่ ใด ความด�าริทอี่ อกจาก
ความใคร่ ความด�าริในการเบียดเบียน ที่เกิดแห่งความด�าริ
อันเป็นอกุศล ได้แก่ เนกขัมมสัญญา อพยาบาทสัญญา
อวิหงิ สาสัญญา ทีด่ บั แห่งความด�าริอนั เป็นกุศล ได้แก่ ทุตยิ ฌาน
การปฏิบัติเพื่อความด�าริอันเป็นกุศล ได้แก่ ความเพียรชอบ
4 ประการ ที่กล่าวมาแล้วนั้น
เราบัญญัติผู้ที่ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ คือ
ประกอบด้วย
1) สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
2) สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ
3) สัมมาวาจา การเจราชอบ
4) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
5) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ
6) สัมมาวายามะ ความพยาบาทชอบ

7) สัมมาสติ ความระลึกชอบ
8) สัมมาสมาธิ การมีสมาธิชอบ
9) สัมมาญาณะ ความรู้แจ้งชอบ
10) สัมมาวิมุตติ ความหลุดพ้นชอบ
ทั้งๆ ประการนี้ อันเป็นของพระอเสมะ พระอริย
ทีพ่ น้ จากการศึกษาแล้ว ว่าเป็นผูม้ กี ศุ ลสมบูรณ์ มีกศุ ลเยีย่ ม
เป็นสมณะสูงสุด เป็นผู้ที่ใครๆ สู้รบไม่ได้ด้วยวาทะ เมื่อตรัส
ดังนีแ้ ล้ว ปัญจังคฤหบดีกแ็ สดงความชืน่ ชมยินดี และได้บรรลุ
เป็นพระโสดาบัน เป็นอันว่าจบเรื่องการลบล้างวาทะทิฏฐิ
ของอุคคาหมานปริพาชก ผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง
ด้วยประการ ดังนี้
ขอให้ทา่ นผูอ้ า่ นหรือท่านผูฟ้ งั ทัง้ หลาย จงคิดดูเถิด
ว่า วาทะทิฏฐิของปริพาชกท่านนี้ เป็นของที่คนทั้งหลาย
เห็นได้งา่ ย ไม่ใช่พระพุทธองค์หรือสาวกของพระพุทธองค์แล้ว
ย่อมลบล้างไม่ได้ เมื่อเราฟังครั้งแรกเราก็จงนึกว่าถูกเพราะ
เขาบัญญัติว่า ผู้ประกอบด้วยธรรม 4 ประการ คือ
1) การไม่ท�าบาปด้วยกาย
2) การไม่พูดด้วยวาจาอันเป็นบาป
3) การไม่ด�าริอันเป็นบาป
4) การไม่หาเลี้ยงชีพในทางบาป
เป็นผู้มีกุศลสมบูรณ์ มีกุศลเยี่ยม เป็นสมณะสูงสุด
เป็นผูท้ ใี่ ครๆ สูร้ บด้วยวาทะไม่ได้ คือให้หวัน่ ไหวด้วยวาทะไม่ได้
แต่เมือ่ เราได้ฟงั ค�าของพระพุทธองค์แล้ว เราจึงเห็นว่าไม่ถกู
ข้อลบล้างข้อแรกก็คือ พระพุทธองค์ทรงยกเอาเด็กอ่อน
ซึง่ ไม่ได้ทา� อะไรด้วย กาย วาจา ใจ ขึน้ มาอ้าง แล้วทรงคัดค้านว่า
การบัญญัตอิ ย่างนัน้ ไม่ถกู ภายหลังก็ทรงบัญญัตผิ ท้ ู ปี่ ระกอบด้วย
ธรรมของพระอเสมะ คือ พระอรหันต์ 10 ประการ เป็นผู้มี
กุศลสมบูรณ์ เป็นผู้มีกุศลเยี่ยม ผู้เป็นสมณะสูงสุด และ
ผู้ที่ใครๆ สู้รบด้วยวาทะไม่ได้ ดังที่กล่าวมา
จากกันฉบับนี้ จากกันด้วยภาษิตที่ว่า “ถ้าเห็นว่า
จะได้สุขอันยิ่งใหญ่ ด้วยการสละสุขเล็กๆ น้อยๆ นักปราชญ์
ก็ควรสละสุขเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่”

( อ่านต่อฉบับหน้า )
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ประโยคสัญลักษณ์
โรงน�้าชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 70

คนฆ่า
ไดโนเสาร์
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เราทุกคนคงรู้ดี...
ไม่วา่ ต�าราไหนๆ หรือทฤษฎีใดๆ ในโลกยุคปัจจุบนั นี้
มักร่ายบอกไว้คล้ายๆ กันว่า ไดโนเสาร์ครองโลกมาก่อนที่
มนุษย์คนแรกจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเสียอีก
มันยิ่งใหญ่และนิสัยโหดร้ายเสียจนมนุษยชาติ
คงไม่มีทางได้ลืมตาอ้าปากถือก�าเนิดขึ้นมาได้ถ้ามันยัง
ครองโลกอยู่
ยุคสมัยแห่งไดโนเสาร์ด�าเนินมาจนกระทั่ง...
อุกกาบาตขนาดใหญ่ยักษ์พุ่งเข้ากระแทกผืนโลก
พร่ า ผลาญทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งจนพิ น าศย่ อ ยยั บ คล้ า ยกั บ
ล้มกระดานล้างไพ่มอบโอกาสให้โลกใบนีไ้ ด้ Re - set อีกครัง้
หลั ง จากนั้ น นั่ น แหละ สิ่ ง มี ชี วิ ต อะไรสั ก อย่ า ง
จึงสามารถเกิดวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นมนุษย์ยุคแรก!
นัน่ เป็นสมมติฐานทีท่ งั้ โลกเห็นพ้องต้องกันว่ามีความ
น่าจะเป็นมากที่สุด
และทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเราก็ถูกกล่อมเกลา
ความคิดโดยภาพยนตร์ การ์ตูน ซีรี่ส์ สารคดี และสื่อทุกสื่อ
ที่พูดถึงไดโนเสาร์ว่าไดโนเสาร์ต้องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณ
เป็นแบบนี้ แต่ละสายพันธุ์นิสัยแบบนี้ (ซึ่งส่วนใหญ่ดุร้าย)
เสียงร้องค�ารามแบบนี้ (ซึ่งส่วนใหญ่ดุดัน)
ทั้ ง หมดนั้ น เป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ใ นยุ ค นี้ ค าดเดา
ตัง้ สมมติฐานปัน้ เป็นทฤษฎีเอาจากโครงกระดูกฟอสซิลทัง้ สิน้ !
ทั้งที่จริงแล้วยุคนั้นไดโนเสาร์อาจจะมีขนปกคลุม
รุงรังทัง้ ตัวและใช้ขาหน้าเกาเห็บเหมือนหมาในทุกวันนี้ หรือ
ถึงไม่มีขนเป็นผิวหนังกร้านๆ หนังของมันก็อาจจะมีหลายสี
ในตัวเดียว อาจจะสีสดบ้าง สีพาสเทลบ้าง สีหลากหลายเป็น
สายรุง้ บ้าง แตกต่างไปตามสายพันธุแ์ ละถิน่ ทีอ่ ยู่ อาจจะไม่มี
ไดโนเสาร์ที่ผิวหนังสีน�้าตาลอย่างในหนังเลยสักตัวด้วยซ�้า!
เสียงร้องก็อีก...
เดาเอาจากโครงกระดูกฟอสซิลทั้งนั้น!
เสียงร้องของไดโนเสาร์ในภาพยนตร์หรือสารคดี
ก็เกิดจากการเอาเสียงสัตว์ทวั่ ไปในยุคนีห้ ลายๆ ชนิดมาผสม
ผสานกัน เข้าโปรแกรมแต่งเสียงดัดเสียงนิดหน่อยให้แปร่งหู
และฟังดูนา่ เกรงขาม ก็ได้เสียงไดโนเสาร์ในจินตนาการแล้ว
จริงๆ แล้ว ไดโนเสาร์อาจจะมีเสียงร้องเหมือนห่าน
เหมือนแมว ดีไม่ดีอาจจะร้องเหมือนหมูก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

ซึ่งแน่นอน ใครจะไปรู้!
ก็มนั ไม่มมี นุษย์คนไหนเกิดทันยุคไดโนเสาร์สกั คน!
…
…
…
เราทุกคนคงตกใจ...
ถ้าได้รู้ว่าจริงๆ แล้วกาลครั้งหนึ่ง...
เกือบสองร้อยล้านปีที่แล้ว ไดโนเสาร์ไม่ได้เป็น
เผ่าพันธุ์เดียวที่ครองโลก!
หากแต่ในตอนนั้น มีช่วงเวลาสั้นๆ ที่มนุษย์อาศัย
อยู่ร่วมโลกกับไดโนเสาร์!
มันเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ แค่รอ้ ยกว่าปีกอ่ นทีอ่ กุ กาบาต
จะพุง่ เข้ามาพร่าผลาญทุกสิง่ ทุกอย่างจนพินาศย่อยยับคล้ายกับ
ล้มกระดานล้างไพ่มอบโอกาสให้โลกใบนีไ้ ด้ Reset อีกครัง้
…
เรารู้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม...
มนุษย์เผ่าพันธุ์แรกของโลกที่ไม่เคยถูกจารึกไว้ใน
ประวัติศาสตร์หน้าไหนหรือต�าราเล่มใดๆ ก็เช่นกัน พวกเขา
อยูร่ วมกันเป็นกลุม่ คล้ายๆ หมูบ่ า้ นเล็กๆ ประมาณ 60 - 70 คน
มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบเป็นระบบอย่างไม่นา่ เชือ่ ว่ามนุษย์
ทีเ่ พิง่ วิวฒ
ั น์ขนึ้ มาจะท�าได้ เช่น มีคนรับผิดชอบด้านการดูแล
ความปลอดภัยของกลุ่ม รับผิดชอบด้านการจัดสรรอาหาร
รับผิดชอบด้านการค้นหา และก่อสร้างที่อยู่อาศัย ฯลฯ
รูปร่างลักษณะของมนุษย์ยคุ แรกเริม่ จะไม่คอ่ ยคล้าย
มนุษย์ยุคหินแบบที่เราเห็นกันในภาพยนตร์ สารคดี หรือ
แม้แต่โฆษณาข�าๆ กันสักเท่าไหร่
พวกเขารูปร่างสูงใหญ่ประมาณ 3 เมตร โครงกระโหลก
ท�าให้หน้าตาดูคล้ายสัตว์มากกว่ามนุษย์ในแบบทีเ่ ราคุน้ เคย
ผิวหนังด�าหนาหยาบกร้าน เอาชีวติ รอดด้วยการกินพืชทีห่ าได้
และเนื้อสัตว์ที่ได้มาจากการล่า
และส�าหรับยุคนั้น...
เนื้อสัตว์ที่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงที่จะล่ามากที่สุด คือ
ไดโนเสาร์!
มนุษย์ในยุคนัน้ โปรดปรานการล่าไดโนเสาร์ ส่วนหนึง่
อาจจะเป็นเพราะความท้าทายที่ได้กา� ราบสิ่งมีชีวิตที่รูปร่าง
ใหญ่โตกว่า ได้พิสูจน์ความแกร่งกล้าสามารถของตัวเอง
ผลพลอยได้ทตี่ ามมาคือเนือ้ ไดโนเสาร์ทเี่ พียงพอต่อการเลีย้ งชีพ
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เพือ่ นมนุษย์รว่ มเผ่าไปได้อย่างยาวนานในการล้มไดโนเสาร์
หนึ่งตัว!
ภายในช่วงเวลาเกือบๆ ร้อยปีที่บรรพบุรุษของเรา
ยุคแรกนี้ได้อยู่ร่วมโลกกับไดโนเสาร์ พวกเขาล่าไดโนเสาร์
อย่างเมามันจนไดโนเสาร์ทั้งโลกแทบจะสิ้นเผ่าสูญพันธุ์!
มนุษย์ทมี่ อี ยูก่ ลุม่ เดียวในตอนนัน้ จึงร่วมกันก�าหนด
ให้มี “เขตห้ามล่าไดโนเสาร์” ขึ้น!
จุดประสงค์หลักในการก�าหนดเขตห้ามล่า คือ
ป้องกันไดโนเสาร์จากการสูญพันธุ์ ไม่งั้นบรรพบุรุษของเรา
ทั้งหมดจะอดตาย เนื่องจากไดโนเสาร์เป็นแหล่งอาหาร
ประเภทเนื้อแหล่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะหาได้
เพราะโลกในยุคนั้นยังไม่มีสัตว์อื่นเท่าไหร่นัก!
…
มนุษย์ยงั คงล่าไดโนเสาร์เป็นอาหาร แต่ลดจ�านวนลง
ล่าเพื่อเอาเนื้อแต่พอดีกิน ไม่ฆ่าทิ้งๆ ขว้างๆ ด้วยความสนุก
หรือคะนองมือเหมือนอย่างทีผ่ า่ นมาอีกต่อไปเพราะต้องการ
ให้ไดโนเสาร์ได้ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
ไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์จึงมาชุกชุมอยู่ใน
พื้นที่ที่มนุษย์เพียงหยิบมือขีดเส้นก�าหนดให้เป็น “เขตห้าม
ล่าไดโนเสาร์” มากขึ้น เพราะพวกมันรู้ว่าถ้ามาอาศัยอยู่ใน
พื้นที่นี้จะไม่ถูกตามล่า
วันหนึ่ง...
มนุษย์กลุ่มนี้พบว่ามีไดโนเสาร์ถูกฆ่าตายอยู่ใน
“เขตห้ามล่าไดโนเสาร์”
“เปร์มาชาอิ” หนึง่ ในมนุษย์ยคุ แรกของโลกผูม้ หี น้าที่
รับผิดชอบในด้านการค้นหาและก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเผ่า
กับมนุษย์ในเผ่าอีก 3 - 4 คนถูกพบอยู่กับซากไดโนเสาร์
ที่เพิ่งตายคาเขตห้ามล่าฯ
“พวกเราก�าลังค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมกว่าในการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเผ่าเรา บังเอิญเส้นทางส�ารวจมันพา
เข้าไปในเขตห้ามล่าฯ ไดโนเสาร์ตัวนี้ส่งเสียงขู่ค�ารามลั่น
แยกเขี้ยวกางเล็บปรี่เข้ามาจะท�าร้ายพวกเรา เราจึงต้อง
ป้องกันตัว จนไปจบลงด้วยความตายของมัน”
นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ปร์มาชาอิอธิบายให้มนุษย์ทงั้ เผ่าเข้าใจถึง
ที่มาของการท�าผิดร้ายแรง
“มันไม่ใช่การฆ่า เราไม่ได้เจตนา มันคือการป้องกันตัว”
เปร์มาชาอิบอกปิดท้าย
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มนุษย์ทงั้ เผ่าเข้าใจและเห็นใจเปร์มาชาอิ การตัดสินใจ
ฆ่าไดโนเสาร์ตัวนั้นคงท�าให้เขาและทีมที่ออกส�ารวจพื้นที่
ทุกข์ใจและล�าบากใจไม่น้อยเลย
อาจจะด้วยก้อนสมองของมนุษย์สว่ นใหญ่ในยุคนัน้
ยังไม่ใหญ่พอ ไม่สามารถคิดซับซ้อนได้มากนัก หรืออาจจะ
เป็นเพราะทุกคนเปรมปรีดอ์ิ ยูก่ บั เนือ้ ไดโนเสาร์อนั แสนโอชะ
ทีถ่ กู ฆ่าตายอย่างช่วยไม่ได้เพราะถือเป็นเหตุสดุ วิสยั ทีด่ นั ไป
เกิดภายในเขตห้ามล่าไดโนเสาร์
จะเพราะอะไรก็ช่าง...
แต่มันท�าให้บรรพบุรุษของเราทั้งเผ่าไม่เฉลียวใจ
เลยว่าจริงๆ แล้วเปร์มาชาอิเจออะไรมา!
ไดโนเสาร์ตัวนั้นส่งเสียงขู่ค�ารามลั่น แยกเขี้ยว
กางเล็บปรีเ่ ข้ามาจะท�าร้ายเปร์มาชาอิและพวก พวกเขาจึงต้อง
ป้องกันตัว จนไปจบลงด้วยความตายของมัน
นั่นคือเรื่องจริง!
แต่เรื่องจริงอีกเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น...
เปร์มาชาอิและพวกย่องเข้าไปขโมยเอาไข่ทงั้ รังของ
ไดโนเสาร์ตัวนั้น!
ด้วยความเชื่อว่าถ้าได้กินไข่ไดโนเสาร์พันธุ์นี้แล้ว
พวกเขาจะเป็นอมตะ!
ในขณะที่ทุกคนในเผ่าก�าลังเปรมปรีดิ์อยู่กับเนื้อ
ไดโนเสาร์อนั แสนโอชะทีถ่ กู ฆ่าตายอย่างช่วยไม่ได้เพราะถือ
เป็นเหตุสุดวิสัยที่ดันไปเกิดภายในเขตห้ามล่าไดโนเสาร์
เปร์มาชาอิและพวกทีร่ ว่ มฆ่าไดโนเสาร์ตวั นัน้ ก็กา� ลัง
กะเทาะเปลือกแล้วเขมือบกินไข่สดๆ ของมันอย่างก�าซาบ
ภายในถ�า้ ของตนเอง
ไม่กี่สิบปีหลังจากนั้น...
อุกกาบาตขนาดใหญ่ยักษ์พุ่งเข้ากระแทกผืนโลก
พร่ า ผลาญทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งจนพิ น าศย่ อ ยยั บ คล้ า ยกั บ
ล้มกระดานล้างไพ่มอบโอกาสให้โลกใบนี้ได้ Reset อีกครั้ง
พร้อมกับการสูญสลายไปของบรรพบุรุษมนุษย์
กลุ่มนี้ที่ไม่มีใครจดจ�า!

บริหารการศึกษา
วันชัย ตั้งทรงจิตร

การใช้นวัตกรรมแบบฝึกการเขียนกลอนแปดด้วยตนเอง
ลักษณะของกลอนแปด

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมาย แผนผัง และลักษณะบังคับของกลอนแปดได้
เนื้อหา
1. ความหมายของกลอนแปด
2. แผนผังและลักษณะบังคับของกลอนแปด
3. การสัมผัส
4. ข้อห้ามในการสัมผัส
5. เสียงท้ายวรรค
ชุดที่ 1.1 ความหมายของกลอนแปด

การที่เรียกว่ากลอนแปดนั้นเพราะวรรคหนึ่งๆ ก�าหนดไว้ 8 ค�า แต่สามารถผ่อนผันได้
7 ถึง 9 ค�า กลอนแปดบาทหนึ่งจะมี 1 ค�ากลอน คือ 2 วรรค ฉะนั้นกลอนแปด 1 บท จึงมี 2 บาท หรือ
2 ค�ากลอน บาทแรกเรียกว่า บาทเอก บาทหลังเรียกว่า บาทโท
เนือ่ งจากค�าบางค�ามีคา� ลหุปนกับค�าครุ เป็นค�าสมาส นับเป็น 1 ค�า ได้ เช่น เสบียง จะนับเป็น
ค�าเดียวก็ได้ แต่เสียงจะยืดเป็น 2 ค�า อย่างไรก็ตาม วรรคหนึ่งก็ต้องพยายามให้มี 8 ค�าจริงๆ
จึงจะเหมาะส�าหรับกลอนแปด
ถ้าเรียกตามวรรค หนึง่ บทจะมี 4 วรรค วรรคแรกเรียกว่าวรรคสดับ วรรคสองเรียกว่าวรรครับ
วรรคสามเรียกว่าวรรครอง วรรคสี่เรียกว่าวรรคส่ง การประพันธ์กลอนแปด จะประพันธ์กี่บทก็ได้
แล้วแต่เนื้อความที่ประพันธ์นั้นจะสั้นหรือยาว
กลอนแปดบางทีก็เรียกว่า “กลอนสุภาพ” เพราะมีข้อบังคับอย่างเรียบๆ ไม่มีการก�ากับด้วย
วรรณยุกต์ หรือบังคับเสียงหนัก เสียงเบา เหมือนค�าประพันธ์ประเภทอื่น และเหตุที่กลอนแปดหรือ
กลอนสุภาพใช้ถ้อยค�าสามัญเข้าใจง่าย สะดวกแก่การพูด การฟังของคนทั่วไป จึงเรียกกลอนนี้
อีกชื่อหนึ่งว่า “กลอนตลาด”
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ให้นักเรียนทบทวนโดยการอ่านหลายๆ ครั้งจนเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วจึงตอบค�าถามท้ายบท
แบบฝึกหัดท้ายบท ชุดที่ 1.1
นักเรียนทราบดีแล้วใช่ไหมว่า กลอนแปด คืออะไร ลองตอบค�าถามดูซิว่า กลอนแปด
คืออะไร ตอบโดยสรุปและใช้ค�าพูดเป็นของนักเรียนเอง
ตอบ กลอนแปด คือ

ชุดที่ 1.2 แผนผังกลอนแปด

บทแรก

O O O O O O O O

วรรคสดับ

O O O O O O O O

วรรครับ

O O O O O O O O

วรรครอง

O O O O O O O O

วรรคส่ง
สัมผัสระหว่างบท

บทที่สอง
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O O O O O O O O

วรรคสดับ

O O O O O O O O

วรรครับ

O O O O O O O O

วรรครอง

O O O O O O O O

วรรคส่ง

ตัวอย่าง
กลอนสุภาพ แปดคำา ประจำาบ่อน
อ่านสามตอน ทุกวรรค ประจักษ์แถลง
ตอนต้นสาม ตอนสอง สองแสดง
ตอนสามแจ้ง สามคำา ครบจำานวน
กำาหนดบท ระยะ กะสัมผัส
ให้ฟาดฟัด ข้อความ ตามกระสวน
วางจังหวะ กะทำานอง ต้องกระบวน
จึงจะชวน ฟังเสนาะ เพราะจับใจ
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
ค�าอธิบาย
กลอนแปด 1 บท มี 4 วรรค ค�าสุดท้ายของวรรคที่ 1 หรือเรียกว่าวรรคสดับ ส่งสัมผัส กับค�าที่
1 2 3 4 5 ค�าใดค�าหนึ่งของวรรคที่ 2 หรือเรียกว่า วรรครับ แต่ที่นิยมคือ ค�าที่ 3 เพราะเป็นค�าที่รับ
สัมผัสได้ไพเพราะกว่าค�าอืน่ ๆ ค�าสุดท้ายของวรรคที่ 2 หรือเรียกว่า วรรครับ ส่งสัมผัสไปยังค�าสุดท้าย
ของวรรคที่ 3 หรือ วรรครอง ค�าสุดท้ายของวรรคที่ 3 หรือเรียกว่า วรรครอง ส่งสัมผัสไปยังค�าที่ 1 2 3
4 5 ค�าใดค�าหนึ่งของวรรคที่ 4 หรือเรียกว่า วรรคส่ง แต่ที่นิยมค�า ค�าที่ 3
สัมผัสดังที่กล่าวมานั้น เรียกว่า สัมผัสนอกภายในบทแต่ถ้าเราแต่งกลอนมากกว่าหนึ่งบท
ขึน้ ไป จะต้องมีสมั ผัสระหว่างบทด้วยเพือ่ ให้กลอนนัน้ มีเรือ่ งราวต่อเนือ่ งกันเป็นลูกโซ่ กลอนแต่ละบท
จะต้องมีสมั ผัสกันตลอด โดยค�าสุดท้ายของวรรคส่งของบทก่อนจะต้องส่งสัมผัสมายังค�าสุดท้ายของ
วรรคที่สอง หรือวรรครับของบทต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
ค�าถาม จงเขียนแผนผังและอธิบายสัมผัสของกลอนแปดมาให้เข้าใจ
ตอบ

(เฉลย) กลับไปตรวจค�าตอบตามที่เรียนมาในชุดที่ 1.2 หากยังตอบไม่ถูก ไม่เข้าใจขอให้
กลับไปเริ่มต้นอ่านชุดที่ 1.2 ใหม่อีกครั้ง จนเข้าใจอย่างถ่องแท้
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ชุดที่ 1.3 การสัมผัส
สัมผัส ในการแต่งร้อยกรอง หมายถึง เสียงสระ หรือพยัญชนะที่คล้องจองกันระหว่างค�า
สัมผัสนอก คือ สัมผัสนอกวรรค หรือต่างวรรคกัน หมายถึง ค�าท้ายของวรรคต้น ส่งสัมผัสไปยังค�า
ในวรรคต่อไปตามข้อบังคับของกลอน และต้องเป็นสัมผัสสระเท่านัน้ สัมผัสนอกเป็นสัมผัสบังคับต้องมี
ไม่มีไม่ได้
สัมผัสใน คือ สัมผัสคล้องจองในวรรคเดียวกัน ใช้ได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษร (สัมผัส
พยัญชนะ) สัมผัสในนี้ไม่บังคับ มีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีท�าให้บทกลอนนั้นไพเราะยิ่งขึ้น เช่น
ถึงม้วยดิน สิ้นฟ้า มหาสมุทร

คำาว่า ดิน กับ สิ้น, ฟ้า กับ หา

ล้วนแต่เป็นสัมผัสในวรรคทั้งสิ้น
สัมผัสสระ ได้แก่ เสียงสระที่คล้องจองกันระหว่างค�าโดยไม่จา� กัดเสียงวรรณยุกต์
ก. เสียงสระในแม่ ก กา จะต้องประกอบพยัญชนะต้นต่างเสียงกันและสระเสียงเดียวกัน
เช่น กา ขา งา ชา มา
ข. เสียงสระที่มีพยัญชนะตัวสะกด จะต้องประกอบด้วยพยัญชนะต้นต่างเสียงกัน สระเสียง
เดียวกันและพยัญชนะ ตัวสะกดเสียงเดียวกัน เช่น กาญจน์ ขาล จาร วาน ปราณ
สัมผัสอักษร ได้แก่ พยัญชนะทีค่ ล้องจองกันระหว่างค�าโดยไม่จา� กัดเสียงสระ เสียงพยัญชนะ
ตัวสะกดหรือเสียงวรรณยุกต์ เช่น
- กา การ กิน เกิด ไก่
- ศพ ศิษย์ สิบ สาน เสื้อ
- ฉาน ชู เชิด เฌอ ฌาน
- ร้อง ราน ร�่า ลา ลาก
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ค�าถาม จงอธิบายความหมายของข้อความเหล่านี้มาให้เข้าใจ
1. สัมผัสนอก คือ

2. สัมผัสใน คือ

3. สัมผัสสระ คือ

4. สัมผัสพยัญชนะ คือ

(เฉลย) ตรวจค�าตอบได้จากบทเรียนในชุดที่ 1.3

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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วิชาการอ่านง่าย
ประทุม เรืองฤทธิ์

ปฏิรูปการศึกษา

ก้าวที่เข้มแข็ง
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เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาได้ข้อสรุปถึงหลักสูตร

ในระดับประถมศึกษา 8 สาระ มีเนื้อหาที่อัดแน่นเกิน ไม่เหมาะสม

ควรปรับลดลงเพื่อไม่ให้นักเรียนแบกเนื้อหาตามหลักสูตรมากเกินไป
เป็นภาระการเรียนทีห
่ นักอึง้ แต่มค
ี ณ
ุ ภาพตามการประเมินในระดับต่างๆ ต�า่
จึงเป็นข้อสรุปควรปรับลดเนือ
้ สาระ 8 สาระ ให้มค
ี วามพอเหมาะกับวัย
ของผู้เรียน

การปรับลดสาระการเรียนรูส้ า� หรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะตลอดผลิตผลของหลักสูตรตั้งแต่ปี 2551 - จนถึงปัจจุบัน บวกด้วยรายวิชาเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ ทีส่ มุ ประดังเข้ามา จนยากหาชัว่ โมงเรียนจัดให้ครบตามโครงสร้างทีพ่ อกเพิม่ ตามล�าดับ
และความต้องการทางการเมืองทีว่ างไว้อย่างครบถ้วนได้ จึงมีลกั ษณะดินทีพ่ อกมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนยาก
ที่สลัดได้ แน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นแทนที่เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความคาดหวัง
แต่กลับกลายเป็นภาระทีห่ นักอึง้ รวมทัง้ งบประมาณอันจ�ากัดทีแ่ ทบไม่มเี ม็ดเงินสนับสนุนกระจายลงมา
เพื่อรองรับการท�ากิจกรรม งบประมาณส่วนใหญ่มักจะกระจุกอยู่เฉพาะที่เฉพาะทาง อย่างเช่น
กิจกรรมแข่งขันทักษะงานศิลปะ หัตถกรรมนักเรียน กลายเป็นความสิน้ เปลืองในระดับโรงเรียนซึง่ ได้รบั
งบประมาณสนับสนุนเพียงหลักพันแต่มคี า่ ใช้จา่ ยหลักหมืน่ หลักแสน แม้กระทัง่ กิจกรรมอืน่ ๆ จึงมีลกั ษณะ
ท�าไปตามยถากรรม ท�าบ้าง ไม่ทา� บ้าง หรือขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริหารการศึกษาทีม่ คี วามสามารถในการจัดหา
งบประมาณมาเพิม่ เติม หรือเบียดบังจากงบประมาณอืน่ ๆ ทีค่ วรพัฒนาตามหลักสูตรในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน
ว่ากันว่า...วันนี้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักพัฒนาเอกชนจัดโครงการต่างๆ มากมาย
เม็ดเงินมหาศาลถูกน�ามาใช้เพื่อพัฒนาเยาวชนเพื่อหวังเติมเต็มด้านทักษะความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะ
ด้านสังคมอีกทางหนึง่ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพบุคคลเติมให้สงั คม แต่ทว่ากิจกรรมทีห่ ลากหลายทีม่ ลี กั ษณะ
ทัง้ ส่งเสริมพัฒนาหรือกระบวนการแก้ปญ
ั หา ดูเหมือนว่า กระบวนการส่งเสริมพัฒนา และการแก้ปญ
ั หา
ไม่สามารถตอบโจทย์ให้กบั สังคมโดยทัว่ ไป ทัง้ ทางด้านคุณภาพบุคคลและปัญหาต่างๆ กลับสุมทับมากขึน้
ตามล�าดับ
คงต้องยอมรับว่ากว่าทศวรรษที่ผ่านมากระแสการพัฒนาของโลกได้เคลื่อนเข้ามาเร็วมาก
ในเชิงของการบริโภคบนความเหลือ่ มล�า้ ของสังคมไทยภายใต้กลไกอุปถัมภ์ สร้างการพัฒนาให้บดิ เบีย้ ว
ทัง้ ระดับฐานรากและโครงสร้างส่วนบน กลไกต่างๆ ไม่สามารถท�างานให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย แม้กระทั่งหน่วยทางสังคมในระดับครอบครัวอันเป็นพื้นฐานหลักได้พังครืนลงมาในข้อต่อ
ของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สังคม
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“

เราต่างทดลองปรับเปลี่ยนหลักสูตร
โครงสร้างบริหารจัดการ กิจกรรม โครงการต่างๆ
วนเวียนอยู่ในวงจรนี้มาตลอด
แต่ไม่สามารถค้นพบ
ทางที่ทะลวงเส้นเลือดให้หายตีบตันไปได้

“
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การล้มลงของต้นตาลโตนด ต้นไผ่ ทุ่งนา รอบลุ่ม
ทะเลสาบคือ หายไปของเสาค�า้ สามประสานแห่งท้องทุง่ ด้วย
การรุกพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นจากการท�านามาเป็นนากุง้ ขยายขอบเขต
ออกไปรุกพืน้ ทีพ่ ชื ยืนต้นทีไ่ ด้ชอื่ ว่าทนทานในทุกสภาพพืน้ ที่
อย่างต้นตาลโตนดต้องพับยอดลงมาเหี่ยวเฉาตายในที่สุด
จนกระทัง่ ทศวรรษผ่านมาขอบเขตของนากุง้ ค่อยๆ ถูกทิง้ ร้าง
เป็นบ่อร้างล่มสลายไปพร้อมกับเกษตรรายย่อยใหม่ คงเหลือไว้
เฉพาะเกษตรทุนที่สามารถต่อยอดยืนสู้ต่อไป แม้ว่าต้นไผ่
ต้นตาลโตนดล้มลงได้ทิ้งร่องรอยอันเจ็บปวดไว้ให้กับ
คนรุน่ เก่าๆ ได้รา� ลึกถึง แต่สา� หรับวิถสี มัยใหม่แล้ว ยังคงขาด
จินตนาการร่วมของความเป็นมาแห่งท้องทุ่งเพราะผลพวง
ของการพัฒนาได้ละทิ้งรากฐานเดิมจนแทบมองไม่เห็น
ความส�าคัญอีกต่อไป
ในขณะที่พืชพันธุ์บรรพกาลค่อยๆ หายไปจาก
ลุม่ ทะเลสาบและหายไปจากส�านึกส�าคัญทีเ่ ชือ่ มโยง พืชพันธุ์
เชิงเดีย่ วได้เข้ามามีบทบาทมากขึน้ กระทัง่ พืชต่างแดนทยอย
เข้ามารุกพื้นที่ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้
เพื่อเร่งการบริโภคที่เติบโตตามดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
หลักสูตรทางการศึกษาจึงรองรับด้วยการผลิต
พลเมืองพันธุ์ใหม่ตามวิถีการบริโภคก้าวไปสู่วิถีทันสมัย
ตามเงือ่ นไขของเวลาและรูปแบบแผนชีวติ อย่างการเป็น “พลโลก”
ทีพ่ ฒ
ั นาก้าวถึงกัน ในความเป็น “พลเมืองท้องถิน่ ” จึงค่อยๆ
หดหาย แม้กระทั่งพืชท้องถิ่นยังต้องแพ้พ่ายในผลพวงของ
การพัฒนา องค์ความรูข้ องความสัมพันธ์ทเี่ กือ้ กูลต่อวิถชี วี ติ
อันหลากหลายค่อยๆ เลือนหาย ด้วยการถูกกดเหยียดว่า
ล้าสมัย หลักสูตรทางการศึกษาจึงค่อยๆ ปรับลดสาระทีเ่ ป็น
ทักษะชีวติ แบบเก่าๆ ลง หันมาพัฒนาสร้างเยาวชนสายพันธุใ์ หม่
เพื่อเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่สังคมเชื่อมโยงกับ “พลโลก”
ทัง้ ในเชิงทักษะชีวติ และการแข่งขันเพือ่ ขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม
“ครูสายพันธุ์พื้นเมือง” อยู่ท่ามกลางความผันผวน
ในชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ความทันสมัย
รวมทั้งทักษะชีวิตของตัวตนที่เติบโตมาภายใต้กฎกรอบ
ทางจริยธรรม ในยุคศตวรรษที่ 20 มาเผชิญกับวิถขี องคนรุน่ ใหม่
เป็นผลผลิตของศตวรรษที่ 21 ผลิตผ่านการขับเคลื่อนของ
กระแสโลก ย่อมสร้างความอึดอัด แปลกแยก เลยเถิดไปสู่
ข้อสรุปเป็นความแปลกแยก ช่องว่างระหว่างยุคและวัย
แม้กระทั่งในระดับครอบครัว ครอบครัวยุคนี้มีลักษณะ
ครอบครัวเดี่ยวให้ความสนใจเฉพาะพื้นที่ตนเองด้วยการ

แข่งขันท�างานหารายได้เพือ่ การบริโภค ละเลยต่อกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมให้สมาชิก ส่งผลให้ขาดประวัตศิ าสตร์รว่ ม
ของบรรพชน เด็กรุน่ ใหม่จงึ เรียนรูไ้ ด้แค่ พ่อแม่ ปูย่ า่ ตายาย
หากเลยขึน้ ไปมากกว่านัน้ เด็กรุน่ ใหม่จะนับไม่ได้ แม้จะอาศัยอยู่
ในชุมชนเดียวกัน หรือใกล้เคียง เพราะความเป็นครอบครัวเดีย่ ว
ไม่ได้ทา� หน้าทีใ่ นการบอกเล่า สัง่ สอน แนะน�าดังเช่นในอดีต
เด็กรุ่นใหม่จึงหายไปจากการควบคุมด้วยกลไกของชุมชน
ญาติพี่น้อง ครูพันธุ์พ้ืนเมืองเฝ้าดูด้วยความสงสัยในความ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วจนยากทีจ่ ะควบคุมและทีส่ ดุ ก็กลายเป็น
แปลกแยก จนตกกระแสร่วมทางสังคม
กลไกทางสังคมทีค่ อยบ่มเพาะเด็กรุน่ ใหม่ ไม่วา่ จะเป็น
ยึดโยงด้วยกลไกทางศาสนา วัด มัสยิด ประเพณี ความเชื่อ
ล้วนถูกท้าทายด้วยระบบความเชื่อสมัยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่
จะประคับประคองด้วยความเป็นพิธกี รรมมากกว่าความเชือ่
ในวิถีชีวิต ดังเช่นศตวรรษ 20 ยิ่งกระแสการปรับหลักสูตร
ถาโถมเข้ามารื้อปรับเนื้อหาสาระใหม่ เน้นความทันสมัย
ตามพลวัตรกระโลกเพือ่ การแข่งขัน คิดค้นนวัตกรรม ใช้ชวี ติ
ก้าวทันโลกกระแสใหม่ดว้ ยการเรียนรูศ้ าสตร์ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และภาษาศาสตร์ที่นิยม
ตามกระแสโลก ส่วนศาสตร์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
มีประโยชน์นอ้ ยในมิตทิ างเศรษฐกิจ เช่น สาระทางจริยศาสตร์
ซึง่ เป็นต้นทุนทีผ่ กู พ่วงทางสังคมไทยถูกถอดออก ลดบทบาท
ความส� า คั ญ ลง จึ ง เป็ น แนวปะทะใหม่ ท างสั ง คม หรื อ
เป็นการซ�า้ เติมรอยแยกระหว่างรุน่ ของคนในสังคมห่างออกไปอีก
แม้จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ตั้งอยู่บนความอ่อนไหว
ของการเปลี่ยนแปลงต้องเลือกที่จะก้าวเดิน
การพัฒนาการทางการศึกษา ความเชื่อและโจทย์
ต่างชีว้ า่ ผลของความตกต�า่ ในทุกด้าน ความอ่อนด้อยในเชิง
การแข่งขัน ผลสัมฤทธิ์สะท้อนคุณภาพคือความล้มเหลว
ต้องปฏิรปู เราต่างทดลองปรับเปลีย่ นหลักสูตร โครงสร้างบริหาร
จัดการ กิจกรรม โครงการต่างๆ วนเวียนอยูใ่ นวงจรนีม้ าตลอด
แต่ไม่สามารถค้นพบทางที่ทะลวงเส้นเลือดให้หายตีบตัน
ไปได้ จึงเป็นโจทย์อนั ส�าคัญของการปฏิรปู แม้จะปรับเปลีย่ น
เปลีย่ นบริบททางการจัดการศึกษาอย่างไรก็ตาม หากยังยืน
บนความล่มสลายของสังคม ชุมชนและครอบครัว และการบริหาร
จัดการแบบรวมศูนย์อ�านาจที่ปราศจากจากการมีส่วนร่วม
ก็คงยากที่ฟันฝ่าก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาให้เข้มแข้ง
ต่อไปได้ตามความคาดหวัง
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ครูเล่าเรื่อง
พินธุนาถ

ลมหายใจเปื้อนชอล์ก
( ตอนที่ 2 )

(ต่อจากฉบับที่แล้ว)
มีรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งมาแต่ไกล รุจีก้าวถอยหลังไปหน่อยด้วยความรู้สึกกลัว แต่แล้ว
โดยไม่ทันรู้ตัว รถจักรยานยนต์คันหนึ่งก็วิ่งแซงมาจากหลังรถบรรทุกด้วยความเร็ว เพราะต้องการ
จะแซงให้พ้น และไม่ทันเห็นรุจีที่ยืนรอข้ามอยู่
จักรยานยนต์คันนั้นพุ่งเข้าชนร่างเธออย่างจัง ส่งผลให้เธอกระเด็นผ่านหน้ารถบรรทุกไป
อย่างเฉียดฉิวไปกระแทกกับพื้นของฟุตบาธ รุจีรู้สึกวูบไปชั่วขณะ ก่อนจะรู้สึกตัวลืมตาขึ้น ไม่มีทั้ง
รถจักรยานยนต์คนั นัน้ ไม่มที งั้ รถบรรทุก ไม่มคี นมามุงดูเหตุการณ์ อาจจะเป็นเพราะยังเช้าอยูม่ าก
อาจารย์สาวใหญ่รีบลุกขึ้นมาส�ารวจตัวเอง ไม่มีเลือดสักหยด แม้จะรู้สึกเคล็ดขัดยอก
อยู่บ้าง หล่อนมองหากระเป๋าสะพายกับกระเป๋าใส่ข้อสอบเด็ก เห็นตกอยู่กับพื้นก็รีบหยิบขึ้นมา
น่าประหลาดที่ถุงผัดสายบัวของแม่ยังอยู่ปกติดี
รุจีหยิบข้าวของขึ้นมาถือไว้ ใจมัวแต่จดจ่อกลัวจะไปโรงเรียนสาย ก่อนจะรีบเดินไปที่
ป้ายรถเมล์ แต่รอแล้วรอเล่า รถประจ�าทางสายนีห้ ล่อนรอก็ไม่มาสักที รุจนี กึ ถึงเรือ่ งทีค่ ดิ ค้างอยูเ่ มือ่ ครู่
ในบรรดาปัญหาต่างๆ ของนักเรียนทีผ่ า่ นมา ยังมีอกี เรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ เมือ่ ไม่กเี่ ดือนก่อน นักเรียนหญิง
คนหนึง่ ในห้องเกิดตัง้ ท้องขึน้ มา จนผ่านไปหกเดือนถึงจะมีเพือ่ นนักเรียนสังเกตเห็นแล้วมากระซิบ
บอกหล่อน
เด็กที่สับสนและไม่มีทางออกให้กับปัญหาของตัวเอง ได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไป
จนวันหนึ่งความลับที่เก็บมาหลายเดือนก็แตกโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป
รุจเี รียกเด็กมาคุยเงียบๆ รูค้ วามจริงว่าเธอไปหาหมอท�าแท้งมาแล้ว แต่ตอ้ งจ่ายเงินจ�านวนมาก
เธอและแฟนซึ่งเรียนอยู่ระดับเดียวกันไม่มีเงินพอ แต่เธอยืนกรานจะเรียนต่อ รุจีได้แนะน�าเธอ
ให้บอกให้แม่รู้และไปปรึกษาแพทย์ และให้เก็บเรื่องให้เงียบเพราะเหลือเวลาอีกเทอมเดียวเธอก็
จะจบการศึกษา และช่วงนีเ้ ป็นช่วงปิดยาว โชคดีเป็นของเด็กคนนีเ้ พราะไม่ถงึ เดือนเธอคลอดลูกชาย
ในช่วงปิดเทอมพอดี พีช่ ายพีส่ ะใภ้รบั ลูกของเธอไปเลีย้ งเลย เธอจึงสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ
และเธอสามารถเรียนจนจบรับปริญญา
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ปัญหาพวกนี้อยู่นอกเหนือการเตรียมการสอน การท�างานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา การตรวจการบ้าน การเตรียมข้อสอบ มองจากภายนอกคนคิดว่าอาชีพครูสบาย
ได้หยุดยาวเหมือนเด็ก ไม่มีใครคิดว่าครูคนหนึ่งท�างานหนักแค่ไหน แต่รุจีไม่เคยนึกเหนื่อยหรือท้อ
หล่อนแปลงความรู้สึกพวกนั้นเป็นความสุขและความภาคภูมิใจ ไม่เคยมีวันไหนที่หล่อนเสียใจ
กับการเลือกอาชีพครูเลย
อาจารย์สาวใหญ่เดินเข้าโรงเรียนเมือ่ ตอนฟ้าสว่างแล้ว แต่กย็ งั เช้าจนอาจารย์เวรหน้าประตู
ยังไม่มา ในโรงเรียนยังคงเงียบ ขณะเดินมาตามทางเดิน มีนักเรียนชายสองคนเดินสวนมา
ทั้งสองหยุดยืนแล้วโค้งค�านับหล่อนอย่างเรียบร้อย รุจีพยักพยักหน้ารับตามปกติ
เมือ่ มาถึงห้องพักครู ยังไม่มใี ครมาท�างานสักคน รุจจี งึ นัง่ ลงตรวจการบ้านเด็กทีค่ า้ งเอาไว้
ตอนสายของวันนั้น ทั้งโรงเรียนต้องเกิดอาการช็อก เมื่อได้ยินเสียงประกาศจากทาง
โรงเรียนว่าอาจารย์รจุ ี อาจารย์สอนภาษาไทยได้เสียชีวติ แล้วเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุถกู รถชนขณะเดินทาง
มาโรงเรียน
โดยเฉพาะเด็กห้องที่อาจารย์รุจีประจ�าชั้น นักเรียนทุกคนมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป
บางคนร้องไห้ บางคนนั่งนิ่งตะลึง เพราะไม่มีใครอยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน แต่เด็กนักเรียนชาย
สองคนซึง่ นัง่ อยูร่ มิ หน้าต่างกลับท�าหน้าขนลุกขนพอง หันหน้าสบตากัน ก่อนจะรีบลุกขึน้ เดินออกไป
นอกห้อง
ทั้งสองแทบจะไม่ได้พูดอะไรกัน ขณะรีบเดินจ�้าอ้าวไปที่ห้องพักครู อาจารย์หลายท่าน
ก�าลังยืนจับกลุ่มคุยเรื่องนี้กันอยู่พอดี พอเห็นนักเรียนเดินเข้ามา ก็หันมาถามว่ามีอะไร
“อาจารย์ครับ...ผมอยากทราบว่าอาจารย์รุจีโดนรถชนตอนกี่โมงหรือครับ”
อาจารย์ผู้ชายท่านหนึ่งจ�าได้ว่าเด็กทั้งสองเป็นเด็กประจ�าชั้นห้องอาจารย์รุจี ก็บอกด้วย
น�้าเสียงที่เห็นอกเห็นใจ
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“ตัง้ แต่ตอนตีหา้ ครึง่ แล้ว ถูกรถจักรยานชนทีถ่ นนแถวบ้านอาจารย์ คนแถวนัน้ เขาช่วยกันพา
ส่งโรงพยาบาล ทีจ่ ริงเมือ่ ตอนสักเจ็ดโมงเช้า ต�ารวจเขาก็โทรศัพท์มาบอกกับทางโรงเรียนแล้วล่ะ แต่
บอกว่าอาการหนัก ไม่รู้สึกตัวเลย ทางโรงเรียนก็เลยยังไม่อยากประกาศ แต่เมื่อสักพักใหญ่
โรงพยาบาลเขาโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์รุจีเสียแล้ว”
เด็กชายทั้งสองยืนนิ่ง ก่อนจะหันไปสบตากัน แล้วบอกเสียงสั่นว่า
“แต่เมื่อเช้าพวกผมเห็นอาจารย์เดินเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับ ตอนสักหกโมง
ผมสองคนยังยืนค�านับอาจารย์เลยครับ อาจารย์ก็พยักหน้ารับ เป็นอาจารย์รุจีแน่ๆ ครับ
ผมจ�ากระเป๋าใส่ของอาจารย์ได้ ผมยังรับอาสาจะช่วยถือไปส่งที่ห้องพักครู แต่อาจารย์ไม่ตอบ
เดินผ่านไปเฉยๆ”
อาจารย์ที่ยืนฟังอยู่ไม่มีใครพูดอะไร จนกระทั่งอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งพูดท�าลาย
ความเงียบขึ้นว่า
“งั้ น ที่ ต าแจ่ ม ภารโรงบอกว่ า เห็ น รุ จี นั่ ง ท� า งานอยู ่ ใ นห้ อ งพั ก ครู ก็ เ ห็ น จะจริ ง ละมั้ ง
มีแต่คนไปว่าแกตาฝาด” คนพูดท�าหน้าขนลุก มองไปรอบห้องอย่างหวั่นๆ
แต่อาจารย์ผู้ชายกลับบอกว่า
“อย่าไปกลัวเขาเลย เขาไม่ได้มเี จตนาจะมาให้กลัวหรอก ตอนนัน้ เขาก็ยงั ไม่สนิ้ ลมด้วยซ�า้
แต่คงเป็นเพราะห่วงนักเรียน จิตก็เลยพามาที่นี่”
“เห็นเขาว่ารถจักรยานยนต์มนั แซงรถบรรทุกขึน้ มาชนจนอาจารย์รจุ กี ระเด็นขึน้ ไปบนฟุตปาธ
กระดาษข้อสอบปลิวไปทั่วถนนเลย”
“เขาเป็นครูจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยนะ...”
เสียงพระสวดอภิธรรมแว่วมาตามสายลม กิ่งใบไม้พัดไหวในค�่าคืนที่ทิ้งฟ้ากระจ่างใส
ไร้เมฆ พระจันทร์เต็มดวงทรงกลดทอรัศมีสุกสกาว ทอดแสงสีนวลลงมายังบริเวณศาลาตั้งศพนั้น
สตรีในชุดด�าสองคนซึง่ นัง่ ฟังพระสวดอยูใ่ นศาลาใกล้กนั พากันหันไปมองศาลาทีเ่ นืองแน่น
ไปด้วยแขกเหรือ่ จนเก้าอีไ้ ม่พอนัง่ บรรดาแขกหนุม่ สาวนับสิบๆ คน ต้องยืนฟังพระสวดอยูน่ อกศาลา
บนผนังอัดแน่นไปด้วยพวงหรีดจนล้นออกมาตั้งนอกศาลาด้วย
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“โอ้โฮ...ท�าไมงานนีแ้ ขกเยอะจัง สงสัยต้องเป็นคนส�าคัญหรือไม่กพ็ วกคนมีชอื่ เสียงแน่ๆ เลย
คนถึงได้มาเยอะขนาดนี้”
“สมัยนี้ก็แบบนี้แหละ เป็นพ่อแม่ของพวกคนส�าคัญ ก็มีคนแห่กันมาเอาใจเจ้าภาพ
ฉันว่าที่มาๆ กันนี้กว่าครึ่ง สงสัยจะไม่รู้จักกับคนตายด้วยซ�้า”
จนระหว่างพระหยุดสวด และเจ้าภาพเลี้ยงข้าวต้ม หญิงสาวคนหนึ่งยังไม่หายข้องใจ
เลยถามคนยกถาดเสิร์ฟข้าวต้ม
“นี่หนู...งานนั้นน่ะ ใครหรอ ท�าไมแขกมาเยอะเสียจนศาลาแทบจะแตก เป็นพวกคนดัง
หรือเปล่า”
“อ๋อ...เปล่าหรอกค่ะ แกเป็นอาจารย์สอนหนังสือน่ะค่ะ ลูกศิษย์แกเยอะมาก ทั้งลูกศิษย์
ปัจจุบนั ศิษย์เก่า เห็นเขาบอกว่าต้องทยอยกันมาค่ะ ไม่งนั้ ทีไ่ ม่พอ ขนาดนีย้ งั ต้องยืนฟังพระสวดเลย
ถ้าอาจารย์แกรู้แกคงดีใจนะคะ ที่มีเด็กนักเรียนรักแกมากขนาดนี้ หนูว่าแกต้องเป็นครูที่ดีมากๆ
ลูกศิษย์ถึงได้รักมากขนาดนี้”
หญิงสาวคนนี้น่าจะมีประสบการณ์ว่า คนเรามักจะไปงานศพก็เพราะความจ�าเป็น และ
บางครั้งก็เพราะความจ�าใจ มองไปรอบศาลาที่ตัวหล่อนนั่งอยู่ศาลาใหญ่และหรูกว่าศาลาข้างๆ
เพราะเจ้าภาพเป็นคนมีหน้ามีตา และเป็นพวกตระกูลเก่า
ส�าหรับหล่อนทีม่ างานนี้ ไม่เคยรูจ้ กั กับคนตาย แต่จา� ต้องมาเพราะเป็นงานศพแม่ของเจ้านาย
จ�านวนเก้าอี้ที่มากกว่าศาลาข้างๆ กลับว่างเปล่ากว่าครึ่ง อาจจะเป็นเพราะสวดมาสามสี่คืนแล้ว
คนอาจจะไปแน่นอีกครั้งในวันฌาปนกิจศพ
“ฉันเคยคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่าเบื่อมาก แต่งตัวเชย วันๆ ก็เจอแต่เด็กนักเรียน
แถมงานยังหนักอีกต่างหาก” หล่อนหันไปพูดกับเพื่อน ก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วบอกว่า
“แต่ถ้าตอนตายแล้วได้รู้ว่ามีคนรักเรามากขนาดนี้ ฉันว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะ”
หญิงสาวหันไปมองคนหนุ่มสาว และบรรดาเด็กนักเรียนในเครื่องแบบ มีหลายสิบคน
ที่ช่วยกันเสิร์ฟอาหารว่างให้กับแขก
“อย่างน้อยมันก็แสดงให้รวู้ า่ ตลอดชีวติ ของคนคนนีไ้ ด้ทา� ประโยชน์เพือ่ คนอืน่ มากมายแค่ไหน”
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ครูไทย
วีระ อ�าพันสุข

การปฏิวัติการศึกษาไทยในมุมมองของครู
ตอนที่ 2

( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ “งบประมาณ” กระทรวงศึกษาฯ สมควรใช้แนะแนว “เศรษฐกิจ
การศึกษา” คือใช้งบประมาณอย่างประหยัดให้ตรงเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วถูกต้องเป็นธรรม
โดยการตั้งงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามความจำาเป็นที่แท้จริง ทั้งควรเพิ่มทุน
การศึกษาทุกระดับและอย่างเหมาะสม

ข้อพิเศษบางประการทีค่ วรพิจารณาเป็นส่วนส�าคัญของการปฏิวตั กิ ารศึกษาไทยคือ การร่าง “กฎหมายการศึกษาไทย”
ให้ศักดิ์ศรีสูงกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน และการสร้างผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพสร้างครู
คุณภาพให้ส�าเร็จ ประเมินค่าความเป็นนักบริหารคุณภาพครูคุณภาพจากคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาโดยรวมของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยการค�านึงถึงความประพฤติดเี หนือการเก่งวิชาโดยกระทรวงฯ ให้เกียรติการไว้วางใจสถานศึกษาว่า
ท�าหน้าทีไ่ ด้อย่างสมเกียรติภายใต้การสอดส่องดูแลติดตามผลการบริหารการศึกษาของประชาชนในชุมชนในรูป “คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา” ให้โอกาสสถานศึกษาสร้างหลักสูตรพิเศษเสริมหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงฯ ในระดับมัธยมศึกษา
และทุกประเภทในแนวของการกระจาย “อ�านาจการศึกษา” ทั้งระบบในส่วนภูมิภาคสู่ชุมชนให้ถึงสถานศึกษาโดยตรง
ให้เร็วทีส่ ดุ มิใช่กระจายเพราะงบประมาณเป็นเรือ่ งหลัก ส่วน “พืน้ ทีก่ ารศึกษาในปัจจุบนั ” ควรพิจารณาเป็น “เขตการศึกษา
อย่างเดิม” เพื่อให้มีเขตการศึกษาเท่าที่จ�าเป็นจริงๆ โดยให้ท�าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาทุกประเภททุกระดับ
เฉพาะบางเรือ่ งแล้วกระทรวงฯ ควรปรับปรุงโครงสร้างให้มจี า� นวนหน่วยงานน้อยลงและเล็กลงโดยกระทรวงฯ ควรท�าหน้าทีก่ า� หนด
“โดยนโยบายหลักทางการศึกษาของชาติ” พร้อมกับมอบอ�านาจให้สถานศึกษาก�าหนด “นโยบายปฏิบัติ” รองรับและ
ให้ประสานสัมพันธ์กับนโยบายหลักของกระทรวงฯ ซึ่งกระทรวงฯ ควรท�าหน้าที่ประเมิน “มาตรฐานคุณภาพการศึกษาไทย”
เป็นระยะๆ ในลักษณะของการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการมิใช่ควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาให้บรรลุประสิทธิผลปรากฏทีต่ วั นักเรียนนักศึกษาให้มากทีส่ ดุ โดยไม่ตอ้ ง
พึงข้อสังเกตล่วงหน้าว่าถ้าให้เกียรติความไว้วางใจสถานศึกษามากขึน้ แล้วจะเป็นเหตุให้การศึกษาตกต�า่ เพราะทุกสถานศึกษา
โดยผู้บริหารและคณะครูจะท�าความดีแข่งกันและแข่งกับสถานศึกษาแห่งอื่นๆ ในประเภทระดับเดียวกันอย่างแน่นอนและ
น่าเชื่อว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรงมากขึ้นเป็นแน่ และควรให้เกียรติมหาวิทยาลัย (รัฐ/เอกชน)
บริหารการศึกษาให้ได้มาตรฐานคุณภาพที่กระทรวงฯ ก�าหนด เพราะมีสภามหาวิทยาลัยก�ากับการอ่านการคิดเพื่อชีวิต
ที่รุ่งโรจน์และงานอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคง
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“
ร่าง กฎหมายการศึกษาไทย ให้ศักดิ์ศรีสูงกว่า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ใช้ในปัจจุบัน
และการสร้างผู้บริหารสถานศึกษาคุณภาพ
สร้างครูคุณภาพให้สา� เร็จ

“
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“

ปัญหาเป็นตัวชี้วัดความมีสติปัญญา
ประสบการณ์ ความสามารถ
และการรักษาหน้าที่ของผู้อยู่ในวงการศึกษา
ทุกระดับทุกต�าแหน่ง

“

เราพูดถึงเขียนถึงการอ่านและการคิดกันอยู่เสมอ วงการศึกษาไทยตระหนักถึงความจ�าเป็นและ
ประโยชน์ของการเสริมสร้างเยาวชนให้รกั หนังสือให้มนี สิ ยั รักการอ่านให้คดิ เป็นมานานแล้ว ดังนัน้ การศึกษาไทย
ต้องท�าหน้าที่ส่งเสริมการอ่านการคิดให้ได้ผลเพราะการอ่านการคิดเปรียบได้กับหัวใจของการศึกษาไทย
ทีส่ ามารถสร้างคนในชาติของเราให้มคี วามส�านึกมัน่ คงใน “ความเป็นไทย” และเกิดความส�านึกทีด่ สี า� หรับ
การใช้เป็นเครือ่ งมือส�าคัญน�าชีวติ ให้กา้ วไปสูช่ วี ติ ทีส่ ดุ สมบูรณ์และแสดงตนเป็นพลเมืองดีของชาติ การอ่าน
และการคิดเป็น 2 เรื่อง ส�าคัญรองรับการปฏิวัติการศึกษาไทยในมุมมองของครูธรรมดาคนนี้ จึงเสริม
บทความของผู้เขียนด้วยบท “การอ่านการคิดเพื่อชาติงานชีวิต” ในล�าดับต่อไปโดยคัดเลือกแก่นสาระจาก
หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ หลายเรื่องหลายราวมิใช่เฉพาะเรื่องการศึกษาแต่เพียงแนวเดียวเพราะการศึกษา
ตลอดชีวติ นัน้ ครอบคลุมเกือบทุกเรือ่ งและเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั โดยได้นา� มารวมลงไว้สบื เนือ่ งก่อนถึง “บทสรุป”
“ปฏิวัติการศึกษาไทย” จ�าเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อปัจจุบันและอนาคตของการศึกษาไทยแล้วปฏิรูป
การศึกษาของชาติของเราต่อไป ความคิดรวบยอดบางประการทีไ่ ด้เกริน่ น�าไว้กอ่ นนีน้ า่ จะได้รบั การพิจารณาจาก
ผู้รับผิดชอบระดับสูง
1. การสร้างคนระดับกลางคุณภาพ (ไม่ใช่คนชัน้ กลาง) อย่างจริงจังอย่างต่อเนือ่ งโดยให้ความส�าคัญ
เป็นพิเศษกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตตามภูมิปัญญาไทย พร้อมกับส่งเสริมการอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ
เพื่อให้คนในชาติมีอาชีพสุจริตให้มากที่สุดพร้อมปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและเป็นผู้มีวัฒนธรรม
2. การเพิ่มความส�าคัญของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นในเชิงระบบต่อยอดจาก
ทีจ่ ดั ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เช่น มหาวิทยาลัยควรมีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์สงั คม คณะวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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3. การแบ่งกลุม่ มหาวิทยาลัยเพือ่ รับผิดชอบการอุดมศึกษาโดยแต่ละมหาวิทยาลัยสมควรมีงานเอก
งานโท ไม่ควรจะมีมากคณะเหมือนๆ กัน เพราะจะท�าให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนัน้ ๆ ยากขึน้ อาจมีกลุม่ มหาวิทยาลัยประมาณ 3 กลุม่ คือ มหาวิทยาลัยทีม่ งี านวิจยั เป็นงานเอก
และงานด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานโท มหาวิทยาลัยกลุ่มจัดการศึกษาด้านเศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตร์
การเงิน/การคลังเป็นงานเอก และงานด้านการบริหาร/กฎหมาย/การปกครองเป็นงานโท มหาวิทยาลัย
กลุม่ ภาษาศาสตร์ทมี่ งี านด้านการศึกษา/ภาษาเป็นงานเอก งานด้านสังคม/งานด้านมนุษย์ศาสตร์เป็นงานโท
ควรพิจารณาเพิม่ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่เฉพาะทีจ่ า� เป็นอย่างยิง่ ส�าหรับประเทศชาติอย่างแท้จริง เช่น มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง
4. การศึกษาทุกระดับตัง้ แต่ระดับอนุบาลศึกษาขึน้ ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาจะต้องเสริมสร้างคุณสมบัติ
ให้เป็นคุณสมบัตถิ าวรประจ�าตัวผูเ้ รียนตลอดไป คือ ให้มคี วามส�านึกมัน่ คงใน “ความเป็นไทย...ทีป่ ระกอบไปด้วย
สี่สถาบันหลัก คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันวัฒนธรรม”
ให้แสดงตนเป็นผู้มีน�้าใจนักกีฬาและให้เข้าใจหน้าที่บทบาทในการร่วมป้องกัน/ปราม/ปราบการฉ้อราษฎร์
บังหลวงการคอรัปชัน่ ทุกประเภททุกระดับโดยมีความซือ่ สัตย์ ความกตัญญูกตเวที ความเพียร ความไม่ประมาท
ความรักดีและรักการท�าความดีเข้ามาแทนความคิดชั่วการท�าความชั่ว
ปัญหาหลายๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดต่อเนื่องตลอดไปอันเป็นธรรมดาของปัญหา
เพราะปัญหามีไว้ให้แก้ “ปัญหาเป็นตัวชี้วัดความมีสติปัญญา ประสบการณ์ ความสามารถ และการรักษา
หน้าที่ของผู้อยู่ในวงการศึกษาทุกระดับทุกต�าแหน่ง” หากมีการปฏิวัติการศึกษาไทยย้อนยุคอย่างที่ปรากฏ
สาระในเล่ม “ปฏิวตั กิ ารศึกษาไทย” สิง่ ทีป่ วงชนวิตกห่วงใยอาจลดลงได้ในระดับหนึง่ เช่น การอ่อนภาษาไทย
อ่อนภาษาอังกฤษ อ่อนเลข (รวมทัง้ คณิตศาสตร์ในสมัยใหม่) อ่อนสังคมศึกษา อ่อนวิทยาศาสตร์ เกือบกล่าวได้วา่
อ่อนเกือบทุกวิชาที่เป็นวิชาหลัก นักเรียน นิสิต นักศึกษาบางคนบางกลุ่มไม่รู้จักตนเองดีพอ หลงประพฤติ
ไม่เหมาะสมมีการกระท�าสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามเช่นเรือ่ งการพูดไม่สภุ าพ การสูบบุหรี่ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
การตีกัน การหลงนิยมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกินความพอดี การใช้เงินฟุ่มเฟือย การแต่งกายไม่เหมาะสม
คบเพื่อนไม่ดี ความเห็นแก่ตัว และความไม่ซื่อสัตย์ ปัญหาเหล่านี้และอีกหลายๆ ปัญหาที่ยังไม่เกิดหรือ
คาดว่าจะเกิดหรือก�าลังเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงที่แก้ไม่ได้ ผลของความดีโดยรวมที่ปรากฏเด่นชัด
ที่ตัวนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนคือมาตรวัด “ผลการปฏิวัติการศึกษาไทย” ที่ครูเก่าครูแก่ทั้งหลาย
เฝ้ารอด้วยความหวังจะได้รับรู้ได้เห็นก่อนต้องจากวงการครูไปตามกฎธรรมดาของชีวิต
ผู้เขียนได้เขียนเป็นเล่มไว้ก่อนแล้วคือ “การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ” เล่ม “การปฏิวัติ
การศึกษาไทย” เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การน�าเสนอ 2 เล่มนี้สู่สังคมไทยก็ด้วยความส�านึกว่า
ตนเองเคยเป็นครูเคยเป็นผู้บริหารควรตอบแทนคุณประเทศชาติในแนวนี้
เรือ่ งของการศึกษามิใช่เป็นหน้าทีเ่ ป็นความรับผิดชอบของผูอ้ ยูใ่ นวงการศึกษาทุกๆ ระดับ ทุกๆ ต�าแหน่ง
เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่เป็นความรักดีของปวงชนด้วยไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด ในฐานะเด็กเยาวชนทั่วไป
ทีไ่ ม่ได้เรียนอยูใ่ นโรงเรียนโดยตรงนักเรียน นิสติ นักศึกษา และประชาชนทุกอาชีพเพราะเป็นความส�านึกทีช่ อบ
เป็นหน้าทีข่ องพลเมืองดีทตี่ อ้ งเรียน ต้องศึกษา ต้องประพฤติดี ต้องประกอบอาชีพสุจริต ต้องด�ารงตนเป็นชีวติ
ของผู้ให้ที่ดีเพื่อประเทศเพื่อเพื่อนร่วมชาติที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน
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“

การศึกษามิใช่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้อยู่ในวงการศึกษาทุกๆ ระดับ ทุกๆ ต�าแหน่งเท่านั้น
แต่เป็นหน้าที่เป็นความรักดีของปวงชนด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด

“

ในความเป็นจริงไม่มีพ่อแม่คนใดแม้ได้ชื่อและเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าเป็นครูคนแรกของผู้เป็นลูก
ไม่อยูใ่ นฐานะจะสอนลูกได้ตลอดเวลาตลอดไป ครูโดยความเป็นครูกเ็ ช่นกันไม่มโี อกาสสอนลูกศิษย์ได้ตลอดชีวติ
แนวหนึง่ ของการปฏิวตั กิ ารศึกษาไทย คือทุกคนต้องมีใจรักทีจ่ ะศึกษาตลอดชีวติ ด้วยการพึง่ ตนเองให้มากทีส่ ดุ
ด้วยวิธศี กึ ษาทีด่ ๆี หลายๆ วิธี เช่น การด�ารงชีวติ ของพ่อแม่ของครูทเี่ ป็นตัวอย่างทีใ่ ห้บทเรียนสูงค่าสิง่ แวดล้อม
รอบตัวในสังคมไทยที่ให้ความจริง เพิ่มปัญญา ประสบการณ์ ความดี ความสามารถแก่เราเมื่อเรารักดี
แม้ยามใดที่เราได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เป็นความเลวความชั่วเพราะความประพฤติเพราะการกระท�าของคนใดหรือ
หมู่คณะใด ครูแท้สมัยโบราณสอนไว้ว่า ความเลวความชั่วใดๆ ก็สอนให้เรารู้เพราะเหตุใดจึงเกิด
ความเลวความชั่วนั้นๆ ความเลวความชั่วก็สามารถสอนเราให้ระงับเหตุที่น�าให้ท�าความเลวท�าความชั่ว
ด้วยหลงผิดด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้วสร้างเหตุดีขึ้นแทนให้เร็วที่สุดเพื่อผลความดีจะได้เกิดขึ้นแทนที่
ขณะด�ารงชีวิตอยู่
การแก้ปญ
ั หาทางการศึกษาทีก่ า� ลังเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั โดยรัฐบาลกระท�าพร้อมๆ กัน ไม่ให้เกิดปัญหา
อย่างเดิมและปัญหาใหม่ๆ นั้น เป็นการดีอยู่แล้วทั้งเป็นที่ชื่นชอบของปวงชน แต่จะดียิ่งขึ้นและประชาชน
จะพอใจมากขึ้นอีกเมื่อผู้รับผิดชอบการศึกษาของชาติทุกระดับพร้อมใจกันพร้อมกับแสดงความพร้อมเพรียง
ในการใช้ผลของการแก้ปัญหาผลของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เป็นฐานคิด ฐานบริหาร ฐานการปฏิบัติ
ให้เป็นกระบวนการของการพัฒนาการศึกษาไทยตามภูมปิ ญ
ั ญาของไทยเราเองในลักษณะต่อเนือ่ งย่อมจะสร้าง
ความสุข ความสมหวังให้แก่คนไทยทั้งชาติอย่างแน่นอน
เหนือส่งอืน่ ใด การปฏิวตั กิ ารศึกษาไทยทีใ่ ห้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับ “การเสริมสร้างความส�านึก
ทีด่ แี ละการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้เป็นคุณสมบัตถิ าวรประจ�าใจประจ�าตัวของคนไทย” ให้เป็น
2 ปัจจัยหลักที่เปรียบได้กับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิด “ความปรองดองของคนในชาติให้เป็น
ความจริงมากที่สุดและเร็วที่สุด” จะมีผลเท่ากับว่าการปฏิวัติการศึกษาไทยประสบความส�าเร็จ
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( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเปาหมาย/การวิเคราะห์ข้อมูล

39. ถาม : ในการทําวิจัยจําเปนตองระบุการไดมาของกลุมตัวอยางหรือไม
และจะทราบไดอยางไรวาตัวอยางที่เลือกมาเหมาะสมหรือไม
ตอบ : ในการวิ จั ย จะมี ก ารกํา หนดประชากรที่ เ ปนเปาหมาย
ของเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาเพื่ อ บอกขอบเขตวาจะศึ ก ษากวางแคบแคไหน
หรือมีความซับซอนของปจจัยที่เกี่ยวกับปญหาวิจัยเพียงใด เชน การวิจัย
เรื่ อ ง “จริ ย ธรรมในการใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ของนักเรียนโรงเรียนสามศรวิทยาลัย” ประชากรการวิจัย คือ นักเรียน
โรงเรียนสามศรวิทยาลัยทุกคน ซึ่งสมมุติวามีจํานวน 1,000 คน ผูวิจัย
อาจศึก ษาขอมูล จากประชากรทั้ง 1,000 คน ก็ไ ด หรื อ อาจศึก ษาจาก
กลุมตัวอยางจํานวนหนึ่งก็ได ในกรณีศกึ ษาจากกลุมตัวอยาง จําเปนตอง
ระบุวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง วาไดมาโดยวิธีใด เชน ไดมาโดย
การเลือกแบบแบงชั้น (Stratified sampling) หรือไดมาโดยการเลือก
ตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ทั้งนี้เนื่องจากวิธีการไดมา
ของกลุ มตั ว อยางจะมี ผ ลถึ งสถิ ติ ที่ ใชในการวิ เคราะหขอมู ล กลาวคื อ
การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นเปนการเลือกโดยใชหลักความนาจะเปน
กลุ มที่ ไ ดเปนตั ว แทนที่ ดี ข องประชากร ซึ่ ง สามารถวิ เ คราะหผล
จากกลุมตัวอยางที่ศกึ ษาและสรุปอางอิงไปยังประชากรได สวนการเลือก
ตั ว อยางแบบเจาะจง เปนการเลื อ กโดยไมใชหลั ก ความนาจะเปน
กลุมตัวอยางมีลักษณะเจาะจง การวิเคราะหและสรุปผลใชสถิติพรรณนา
วิเคราะหเฉพาะกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไมควรนําขอสรุปจากกลุมตัวอยาง
สรุปอางอิงไปยังประชากรทั้งหมด สําหรับการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
มีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
1) ผูวิจัยมักใชคําวา สุมแบบเจาะจง ที่ถูกตองใชคําวา เลือกแบบเจาะจง
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2) กลุ มตั ว อยางมี ห ลายหอง แตผู วิ จั ย เลื อ กตั ว อยางเจาะจง
กลุ มที่ ผู วิ จั ย สอนเพื่ อ ความสะดวกในการทดลอง โดยไมคํา นึง วา
กลุมตัวอยางดังกลาวเปนตัวแทนที่ดีของประชากรหรือไม
สําหรับประเด็นคําถามที่วา “จะทราบไดอยางไรวาตัวอยางที่เลือกมา
เหมาะสมหรือไม” พิจารณาไดจากหลักเกณ 2 ประการ กลาวคือ
1 ) ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ ป น ตั ว แ ท น ที่ ดี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ( g o o d
representativeness) กลาวคื อ กลุ มตั ว อยางมี ลั ก ษณะหรื อ สมบั ติ
ของประชากรที่ ศึ ก ษาครบถวน เชน ตองการศึ ก ษาผลของการ
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เพราะไมมีการสุม
2) กลุ มตั ว อยางมี ห ลายหอง แตผู วิ จั ย เลื อ กตั ว อยางเจาะจง
กลุ มที่ ผู วิ จั ย สอนเพื่ อ ความสะดวกในการทดลอง โดยไมคํา นึง วา
กลุมตัวอยางดังกลาวเปนตัวแทนที่ดีของประชากรหรือไม
สําหรับประเด็นคําถามที่วา “จะทราบไดอยางไรวาตัวอยางที่เลือกมา
เหมาะสมหรือไม” พิจารณาไดจากหลักเกณ 2 ประการ กลาวคือ
1 ) ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ ป น ตั ว แ ท น ที่ ดี ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ( g o o d
representativeness) กลาวคื อ กลุ มตั ว อยางมี ลั ก ษณะหรื อ สมบั ติ
ของประชากรที่ ศึ ก ษาครบถวน เชน ตองการศึ ก ษาผลของการ
นํ า นวั ต กรรมไปใชกั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ร ะดั บ ความสามารถ
หลากหลายทั้งเกง ปานกลาง และ ออน กลุมตัวอยางก็ควรประกอบดวย
ตั ว แ ท น นั ก เ รี ย น เ ก ง นั ก เ รี ย น ป า น ก ล า ง แ ล ะ นั ก เ รี ย น อ อ น
มิใชนํานวัตกรรมไปทดลองใชกับนักเรียนที่เรียนเกงเทานั้น
2) กลุมตัวอยางมีขนาดพอเหมาะ กลาวคือ กลุมตัวอยางมีจํานวน
มากพอที่ จ ะวิ เ คราะหเพื่ อ สรุ ป ผลการวิ จั ย ขนาดตัว อยางที่ เ หมาะสม
ในการวิจัยแตละเรื่องไมสามารถกําหนดจํานวนไดแนนอน ทั้งนี้มีปจจัย
ที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม ไดแก
(1) ความแปรปรวนของประชากรที่ ศึ ก ษา ถาประชากร
มีความแปรปรวน หรือมีความแตกตางกันมาก จํานวนตัวอยางจะมากกวา
ตัวอยางของประชากรที่มคี วามแปรปรวนนอย หรือมีลักษณะคลายคลึงกัน
(2) วัตถุประสงคของการวิจยั วาตองการวิเคราะหขอมูลในลักษณะใด
57
เชน ตองการวิ เ คราะหผลในกลุ มตั ว อยางกลุ มเดี ย วรวมกั น จํ า นวน
ตั ว อยางจะใชนอยกวากรณี แ ยกวิ เ คราะหในกลุ มยอย เนื่ อ งจาก
กลุมยอยก็จําเปนตองมีจํานวนตัวแทนมากเพียงพอในการวิเคราะห
(3) เทคนิ ค ที่ ใ ชวิ เ คราะหขอมู ล การวิ เ คราะหขอมู ล ดวยสถิ ติ
บางอยางสามารถวิ เ คราะหไดกั บ กลุ มตั ว อยางที่ มี ข นาดไมมาก เชน
สถิติพรรณนา แตสําหรับสถิติบางตัว เชน การวิเคราะหองคประกอบ
ตองวิเคราะหจากขอมูลจํานวนมาก จึงมีผลตอขนาดของกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษา
(4) งบประมาณ งบประมาณเปนปจจั ย สํา คั ญ ปจจั ย หนึ่ ง
ในการกํา หนดขนาดตั ว อยาง โดยเฉพาะในการวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ
กลุ มตั ว อยางจํา นวนมากตองใชงบประมาณในการเก็ บ รวบรวม
ขอมูลมาก แตก็อาจทําใหเพิ่มความนาเชื่อถือตอผลการวิจัย
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40. ถาม : สนใจทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเดก ิเศษ ึ่งใน รงเรียนมี 6 น
จะทําไดหรือไม
ตอบ : การวิจัยมีหลายประเ ท การวิจัยแตละประเ ทมีจุดมุงหมาย
และวิธีการวิจัยแตกตางกัน เชน การวิจัยเชิงสํารวจ มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาปราก การณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน วิธีการวิจัยใชการสํารวจขอมูล
จากกลุ มตั ว อยางซึ่ ง มี จํ า นวนมากพอที่ จ ะเปนตั ว แทนของประชากร
ที่ศึกษา เชน เรื่อง การศึกษาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของนักเรียน การวิจัยเชิงทดลอง มุงศึกษาผลของตัวแปร
ตามที่ เ กิ ด จากตั ว แปรตนที่ มี ก ารจั ด กระทํ า ขึ้ น เชน เรื่ อ งผลสั ม ทธิ
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใชชุ ด กิ จ กรรมโครงงาน
คอมพิ ว เตอร กลุ มที่ ศึ ก ษา ศึ ก ษากลุ มตั ว อยางขนาดไมมากนั ก เชน
1 หองเรียน ถึง 2 หองเรียน นักเรียนจํานวนประมาณ หองละ 30 - 50 คน
การวิ จั ย รายกรณี มี จุ ด มุ งหมายเพื่ อ ศึ ก ษา ู มิ ห ลั ง ของเหตุ ก ารณ
และส าพแวดลอมของบุ ค คล ชุ ม ชุ น หรื อ สถาบั น รายใดรายหนึ่ ง
หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง โดยมุงศึกษาขอมูลในเชิงลึก เปนตน
ดังนั้นถาสนใจทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กพิเศษในโรงเรียน ก็สามารถทําได
โดยใชวิ ธี ก ารศึ ก ษารายกรณี ใ นประเด็ น ที่ ส นใจ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณ าพ
41. ถาม : การทําวิจัยแตละ รังจะทราบไดอยางไรวาตองใ สถิติอะไร
ไมมี วามรทางดานสถิติ จึงใ แ รอยละ จะเลือกใ สถิติตัวอื่น
กไมมี วามมั่นใจ
ตอบ : การเลือกใชสถิติตัวใด ขึ้นอยูกับวาผูวิจัยกําลังตอบคําถามการวิ59
จั ย
ในเรื่องใด นอกจากนี้การเลือกใชสถิติยังขึ้นอยูกับวาผูวิจัยกําลังวิเคราะห
ขอมู ล จากกลุ มที่ เ ปนประชากรหรื อ กลุ มตั ว อยาง โดยหลั ก การสถิ ติ
ในการวิ จั ย แบงเปน 2 ประเ ท คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive
statistics) และสถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอางอิง (inferential statistics)
1. สถิติเชิงพรรณนาหรือสถิติบรรยาย เปนสถิติที่บรรยายขอมูล
ที่มีอยูในมือเทานั้น เปนการบรรยายใหเห็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสิ่ ง ที่ ต องการศึ ก ษาจากกลุ มหนึ่ ง กลุ มใดโดยเฉพาะ ซึ่ ง สถิ ติ
เชิงพรรณนาใชวิเคราะหขอมูลที่เปนประชากรหรือกลุมตัวอยางก็ได
ขนาดจะเปนกลุ มใหญหรือ กลุ มเล็กก็ไ ด ผลที่ ไ ดจากการศึ ก ษานั้ น
บอกไดเพียงคุณลักษณะของกลุมที่ศึกษาเทานั้น ไมสามารถนําผลสรุปที่ได
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ในเรื่องใด นอกจากนี้การเลือกใชสถิติยังขึ้นอยูกับวาผูวิจัยกําลังวิเคราะห
ขอมู ล จากกลุ มที่ เ ปนประชากรหรื อ กลุ มตั ว อยาง โดยหลั ก การสถิ ติ
ในการวิ จั ย แบงเปน 2 ประเ ท คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (descriptive
statistics) และสถิตเิ ชิงอนุมานหรือสถิติอางอิง (inferential statistics)
1. สถิติเชิงพรรณนาหรือสถิติบรรยาย เปนสถิติที่บรรยายขอมูล
ที่มีอยูในมือเทานั้น เปนการบรรยายใหเห็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
ของสิ่ ง ที่ ต องการศึ ก ษาจากกลุ มหนึ่ ง กลุ มใดโดยเฉพาะ ซึ่ ง สถิ ติ
เชิงพรรณนาใชวิเคราะหขอมูลที่เปนประชากรหรือกลุมตัวอยางก็ได
ขนาดจะเปนกลุ มใหญหรื อ กลุ มเล็ กก็ไ ด ผลที่ ไ ดจากการศึก ษานั้น
บอกไดเพียงคุณลักษณะของกลุมที่ศึกษาเทานั้น ไมสามารถนําผลสรุปที่ได
หรื อ ทํ า นายคาไปสู กลุ มอื่ น สถิ ติ ป ระเ ทนี้ ป ระกอบดวย คาความถี่
คารอยละ การวั ด แนวโนมเขาสู สวนกลาง ไดแก มั ช ิ ม เลขคณิ ต
arithmetic mean) มัธย าน (median) านนิยม (mode) การวัดการกระจาย
เปนการบอกความแตกตางของขอมูล ไดแก สวนเบี่ยงเบนมาตร าน
(standard deviation) ความแปรปรวน (variance) สวนเบี่ยงเบนควอไทล
(quartile deviation) พิสัย (range)
2. สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านหรื อ สถิ ติ อ างอิ ง เปนการอางอิ ง จากคาสถิ ติ
(คาที่ คํ า นวณจากกลุ มตั ว อยาง) ไปยั ง คาพารามิ เ ตอร (parameter)
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คือ คาที่คํานวณจากประชากร สถิติเชิงอนุมานอาศัยหลักการสรุปอางอิง
ทางสถิ ติ ายใตความนาจะเปน จะใชสถิ ติ ก ลุ มนี้ เ มื่ อ มี ก ารศึ ก ษา
จากกลุมตัวอยาง (sample) แลวสรุปอางอิงไปยังประชากร (population)
การสรุ ปอางอิ ง นั้ น จะมี ความนาเชื่ อถื อ ไดมากนอยเพี ย งใดขึ้ น อยู กั บ
กลุ มตั ว อยางที่ นํา มาศึ ก ษาวาเปนตั ว แทน (representative) ที่ ดี
ของประชากรเพียงใด ตัวอยางสถิติประเ ทนี้ไดแก t - test, One - way
ANOVA, Repeated measures, Correlation เปนตน แลวแตวางานวิจัยนั้น
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธของตั ว แปรในลั ก ษณะใด ซึ่ ง สถิ ติ แ ตละตั ว ก็ มี
ขอตกลงเบื้ อ งตนในการเลื อ กใชที่ แ ตกตางกั น ไป ทั้ ง นี้ นั ก วิ จั ย
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากตําราสถิติในการวิจัย
ดั ง นั้ น หากผู วิ จั ย ศึ ก ษาขอมู ล จากประชากร หรื อ กลุ มเปาหมาย
โดยที่ ไ มมี ก ารเลื อ กกลุ มตั ว อยางก็ ไ มมี ค วามจํ า เปนใดที่ จ ะใชสถิ ติ
เชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูล สามารถเลือกสถิติเชิงพรรณนาตัวใด
ที่มีความเหมาะสมในการบรรยายขอมูลนั้นได เชน ครูนักวิจัยไดพั นา
สื่อการสอนทีใ่ ชสอนนักเรียนหอง ป. 1/1 ที่ครูรับผิดชอบ โดยการเรียนรู
คํ า ศัพ ท าษาอั ง ก ษผานสื่ อ การตูน ในนัก เรี ย นอนุบาล แลวทดสอบ
ความสามารถในการจดจําคําศัพทของนักเรียน ดังนั้นนักเรียนหอง ป. 1/1
จึ ง เปนกลุ มเปาหมายของครู นั ก วิ จั ย ที่ ค รู ไ มไดสุ มตั ว อยางขึ้ น มา
จากประชากรกลุมใด โดยครูตองการศึกษาพั นาการเรียนรูของผูเรียน
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ที่เกิดขึ้นโดยการวัดผลการเรียนเปนระยะ 3 ครั้ง ในการวิเคราะหขอมูล
ครูสามารถเปรียบเทียบคะแนนในการวัดแตละครั้งไดเลย โดยไมจําเปน
ตองใชสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เชน repeated measures เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ความแตกตางของการวั ด ใน 3 ครั้ ง เนื่ อ งจากผู วิ จั ย ไมไดศึ ก ษา
จากกลุมตัวอยางจึงไมจําเปนตองใชสถิติในการอางอิงไปยังประชากร
42. ถาม : ถาตองการเปรียบเทียบ ลสัม ทธิทางการเรียนของนักเรียน
3 กลุ ม แตละกลุ มมีจํา นวนนัก เรีย น 5 น จะวิ เ ราะห
ขอมลดวยการวิเ ราะห วามแปรปรวน (ANOVA) ไดหรือไม
เ ราะเหตุใด
ตอบ : การวิ เ คราะหความแปรปรวน (Analysis of variance)
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการวิเคราะห ANOVA เปนการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของประชากรที่มากกวา 2 กลุมขึ้ นไปดวยการทดสอบ
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว โดยใชวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตรที่ แ บงความแปรปรวน
ของขอมูลออกเปนสวน ตามแหลงที่มาหรือสาเหตุของความแปรปรวนนั้น
แลวทํ า การทดสอบโดยเปรี ย บเที ย บความแปรปรวนดวยตั ว สถิ ติ F
(F–statistic) เพื่ อ ตรวจสอบวาความแตกตางของแหลงที่ ม า
ของความแปรปรวนนั้นวามีนยั สําคัญทางสถิตหิ รือไม
ขอมู ล ที่ จ ะนํ า มาวิ เ คราะหความแปรปรวน ตองสอดคลองกั บ
ขอตกลงเบือ้ งตนดังนี้
1. กลุมตัวอยางถูกสุมมาจากประชากร และมีการแจกแจงปกติ
2. ประชากรแตละกลุมเปนอิสระกัน
62 3. ความแปรปรวนของแตละประชากรตองเทากัน
จากขอคําถามที่ กลาวมา ที่ผูวิจัยตองการเปรียบเทียบผลสั ม ทธิ
ทางการเรีย นของนั ก เรีย น 3 กลุม แตละกลุมมีจํา นวนนัก เรี ย น 5 คน
กลุ มตั ว อยางที่ ศึ ก ษามี ลั ก ษณะไมสอดคลองกั บ ขอตกลงเบื้ อ งตน
ซึ่ ง ไมทราบวาผู วิ จั ย ไดมี ก ารสุ มตั ว อยางมาจากประชากรหรื อ ไม
ประกอบกับจํานวนกลุมตัวอยางนอยเกินไป จึงอาจไมมีการแจกแจงปกติ
จึงไมเหมาะกับการใชการวิเคราะหความแปรปรวน
43. ถาม : การวิจัยเ ิง ุณ า วิเ ราะหขอมลอยางไร
ตอบ : การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ าพเปนการศึ ก ษาปราก การณสั ง คม
จากส าพแวดลอมตามส าพที่เปนธรรมชาติ และตามความเปนจริง
ลั ก ษณะของขอมู ล ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ าพจึ ง เปนขอมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความรูสึกนึกคิด และพ ติกรรมของมนุษยในสังคม เปนความคิดเห็น

วิทยาจารย์ 53

กลุ มตั ว อยางที่ ศึ ก ษามี ลั ก ษณะไมสอดคลองกั บ ขอตกลงเบื้ อ งตน
ซึ่ ง ไมทราบวาผู วิ จั ย ไดมี ก ารสุ มตั ว อยางมาจากประชากรหรื อ ไม
ประกอบกับจํานวนกลุมตัวอยางนอยเกินไป จึงอาจไมมีการแจกแจงปกติ
จึงไมเหมาะกับการใชการวิเคราะหความแปรปรวน
43. ถาม : การวิจัยเ ิง ุณ า วิเ ราะหขอมลอยางไร
ตอบ : การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ าพเปนการศึ ก ษาปราก การณสั ง คม
จากส าพแวดลอมตามส าพที่เปนธรรมชาติ และตามความเปนจริง
ลั ก ษณะของขอมู ล ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ าพจึ ง เปนขอมู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
ความรูสึกนึกคิด และพ ติกรรมของมนุษยในสังคม เปนความคิดเห็น
ความเชื่อ เจตคติ คุณคา โลกทัศน อารมณ ความรูสึก วิถีชีวิต ป ิสัมพันธ
ระหวางบุคคลในสังคม หรือกระบวนการดําเนินการตาง ในสังคมซึ่งมี
ความเปนนามธรรม ขอมู ล ดั ง กลาวไดมาจากการสั ง เกต สั ม าษณ
หรือวิธีการอื่น โดยนําเสนอในลักษณะขอความบรรยายตามความคิด
และความหมายของผู ใหขอมู ล ซึ่ ง จะอยู ในรู ป ของบั น ทึ ก าคสนาม
ไมสามารถนําวิธีการทางสถิติมาใชในการวิเคราะหได การวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณ าพจึงเปนการวิเคราะหเนื้อหาของขอความที่จดบันทึกไว
อยางเปนระบบ ซึง่ สามารถดําเนินการใน 2 ระยะ ดังนี้
1. การวิเ ราะหขอมลระหวางการเกบรวบรวมขอมล เปนการ
วิ เ คราะหขอมู ล เบื้ อ งตนไปพรอมกั บ การเก็ บ ขอมู ล าคสนาม
63
มี วิ ธี ดํา เนิ น การคื อ (1) สรางสมมุ ติ านชั่ ว คราวซึ่ ง เปนขอสงสั ย
หรื อ สิ่ ง ที่ นั ก วิ จั ย คาดเดาขอสรุ ป จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ท ษ ี ต าง
ประกอบกับประสบการณของนักวิจัย (2) ในชวงเก็บรวบรวมขอมูล
นัก วิจั ยไดไปสัมผัสกับขอมูลใน าคสนาม สมมุติ านชั่ว คราวจะถูก
ตรวจสอบ นัก วิจัย สามารถสรางสมมุติ านชั่ว คราวขึ้น มาใหมได
ตลอดเวลา และดําเนินการเก็บขอมูลและตรวจสอบสมมุติ าน ดังนั้น
การวิเคราะหระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการชวยในการตัดสินใจ
ในการวางแผนและดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมขอมู ล ไดละเอี ย ด ลึ ก ซึ้ ง
ตรงประเด็นคําถามวิจัย และขจัดขอมูลที่ซ้ําซอนและมีมากเกินไป
2. การวิเ ราะหขอมล ายหลังการเกบรวบรวมขอมล เปนการนํา
ขอมู ลทั้ งหมดที่ ไดมาวิเคราะหซึ่ งถื อเปนการวิ เคราะหหลัก สามารถ
ดําเนินการไดดังนี้ (1) การจัดขอมลใหเปนระบบโดยการจําแนกขอมูล
เปนหมวดหมูดวยการใหรหัส (Coding) รหัสจะไดมาจากการอานเนื้อหา
ของขอมูลจากบันทึก าคสนามทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งจะทําใหนักวิจัย
เห็ น ประเด็ น หลั ก หรื อ ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ ส ามารถนํ า ไปกํ า หนดรหั ส
เพื่อจําแนกขอมูลตอไป (2) การกําหนดรหัส นักวิจัยอาจกําหนดลวงหนา
กอนการเก็บขอมูลโดยใชคําถามการวิจัยหรือกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่ กํา หนดไว (3) การจั ด เรี ย งขอมลใหมตามรหั ส เดี ย วกั น ขอมู ล
ที่ถูกกําหนดรหัสเดียวกันในบันทึก าคสนามหลาย ฉบับจะถูกแยกออก
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จากบันทึ กเดิ มเพื่อจัดเรีย งขอมูลใหมตามรหัสเดียวกันเปนการแสดง
ขอมูลโดยใชระบบรหั สเปนเครื่ องมื อ (4) การสรางขอสรุ ป ั่ว ราว
นักวิจัยอานขอมูลตาง ที่อยูในรหัสเดียวกัน ซึ่งชวยใหสามารถมองเห็น
แบบแผน ความหมาย และประเด็ น สํ า คั ญ ในขอมู ล เหลานั้ น
เพื่อจะนํามาใชในการสรางขอสรุปชั่วคราว (5) การตรวจสอบขอสรุป
ั่ว ราว นักวิจัยจะตองตรวจสอบวาขอสรุปที่ไดมีขอมูลหลาย ดาน
และมีความชัดเจน นาเชื่อถือ และ (6) การสรางขอสรุปหรือบทสรุป
การวิจัย โดยบูรณาการขอสรุปชั่วคราวเขากับหลักการ แนวคิด ท ษ ี
ดวยวิจ ารณญาณของนัก วิจ ัย เพื ่อ สรางบทสรุป ที ่เ ปนผลการวิจ ัย
ตามคํา ถามการวิจัย ที่ไ ดกํา หนดไว ซึ่ง จะเห็น ไดวาบทสรุป การวิจัย
ที่มีคุณ าพจึงขึ้นอยูกับองคประกอบ 2 ประการ คือ (1) คุณ าพของ
ขอมูลที่มีความครบถวน สมบูรณและเชื่อถือได และ (2) ความละเอียด
รอบคอบ ความเชี่ยวชาญ ความมีวิจารณญาณที่เหมาะสมในการสราง
บทสรุปการวิจัยของนักวิจัย
ตัวแปรและนิยามตัวแปร/ข้อเสนอแนะ/เอกสารอ้างอิง

44. ถาม : ตัวแปรเกี่ยวของสัม นั ธกับการวิจยั อยางไร
ตอบ : ในการศึก ษาวิ จั ย นั ก วิ จั ย ที่ ดี ต องเริ่ม ตนดวย คํา ถามวิ จั ย
(research question) หรื อ โจทยวิ จั ย วานั ก วิ จั ย ตองการ/หรื อ สนใจ
ที่จะคนหาคําตอบอะไร ในคําถามการวิจัยก็จะมีสิ่งที่นักวิจัยตองการ
หรือสนใจจะศึกษา คนหาคําตอบ ซึ่งในทางการวิจัยตกลงเรียกกันวา
ตัวแปรที่ศึกษา จึงอาจกลาวไดวา ที่นักวิจัยทั้งหลายศึกษาคนหาคําตอบ
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กันอยูนี้ ก็คือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรนั่นเอง สิ่งที่นักวิจัยจะคนหา
คําตอบนั้น อาจจะมีคําตอบหลายลักษณะหรือมีการแปรเปลี่ยนคาได เชน
ถานักวิจัยสงสัยวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีนิสัยรักการอาน
หรือไม อยางไร นิสัยรักการอาน ก็คือ ตัวแปรที่ศึกษา ซึ่งแปรคาหรือ
มีคําตอบไดหลายอยาง เชน ชอบอานและไมชอบอาน (แปรได 2 คา)
ชอบอานมากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด (แปรได 5 คา)
45. ถาม : ตัวแปร ืออะไร มีกี่ประเ ท
ตอบ : ตัวแปร (variable) คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแปรคาได ตัวแปรมีหลายประเ ท
ขึ้ น อยู กั บ เกณ ที่ ใ ชพิ จ ารณา และมี ก ารเรี ย กชื่ อ ตาง กั น ไป ในที่ นี้
จะกลาวถึงประเ ทของตัวแปรเพียงบางกรณี ตามเกณ ดังนี้
1. พิจารณาตามลักษณะของคุณสมบัติที่แปรคาออกมา สามารถ
แบงตัวแปร ได 2 ประเ ท คือ
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ตอบ : ตัวแปร (variable) คือ คุณลักษณะของสิ่งที่ผูวิจัยตองการ
ศึกษาซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแปรคาได ตัวแปรมีหลายประเ ท
ขึ้ น อยู กั บ เกณ ที่ ใ ชพิ จ ารณา และมี ก ารเรี ย กชื่ อ ตาง กั น ไป ในที่ นี้
จะกลาวถึงประเ ทของตัวแปรเพียงบางกรณี ตามเกณ ดังนี้
1. พิจารณาตามลักษณะของคุณสมบัติที่แปรคาออกมา สามารถ
แบงตัวแปร ได 2 ประเ ท คือ
1.1 ตั ว แปรเชิ ง ปริ ม าณ (quantitative variable) เปนตั ว แปร
ที่สามารถแสดงออกมาเปนจํานวน หรืออยูในรูปของปริมาณได เชน
อายุ น้ําหนัก คะแนนสอบ เปนตน
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1.2 ตั ว แปรเชิ ง คุ ณ าพ (qualitative variable) เปนตั ว แปร
ที่ไมสามารถแสดงออกมาเปนจํานวน หรืออยูในรูปของปริมาณได แตระบุ
ความแตกตางตามคุณลักษณะได เชน ศาสนา อาจแบงออกเปน 3 รายการ
คื อ พุ ท ธ คริ ส ต และอิ ส ลาม อาชี พ อาจแบงออกเปน 2 รายการ คื อ
รับราชการ และไมไดรับราชการ เปนตน
2. พิจารณาตามความสัมพันธของตัวแปร ในการวิจัยเรื่องหนึ่ง
หากพิจารณาความสัมพัน ธของตัว แปรสามารถแบงตัวแปรออกเปน
3 ประเ ทใหญ ไดดังนี้
2.1 ตั ว แปรอิ ส ระ เปนตั ว แปรที่ เ ปนสาเหตุ ใ หตั ว แปรอื่ น
เปลี่ยนแปลง บางครั้งเรียกวาตัวแปรตน ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตน
สํ า หรั บ การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง อาจเรี ย กชื่ อ วาตั ว แปรทดลอง (treatment
variable) หรือตัวแปรที่จัดกระทําขึ้น (manipulated variable) ตัวแปรอิสระ
บางตัวที่ผูวิจัยไมสามารถจัดกระทําได เนื่องจากเปนคุณลักษณะที่ติดตัว
กลุ มตั วอยางมาอยู แลว ผูวิ จัย ไมสามารถจะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม หรื อ ลด
ตามความตองการได เชน เพศ อายุ สถาน าพสมรส เปนตน ผูวิจัยทําได
เพียงจัดตัวแปรที่มีอยูแลวออกเปนกลุม ตามส าพที่เปนอยูเทานั้น
ตั ว แปรลัก ษณะนี้ เ รี ย กวา ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะ (attribute variable or
organismic variable)
2.2 ตัวแปรตาม เปนตัวแปรที่ผูวิจยั ตองการทราบการเปลี่ยนแปลง
68 นเนื่องมาจากตัวแปรอิสระ บางครั้งเรียกวาตัวแปรผล (effect variable)
คาอั
ในงานวิจัย เชิ ง ทดลอง การพิ จ ารณาตัว แปรอิส ระคอนขางชัดเจน
ตั ว แปรอิ ส ระดู จ ากตั ว แปรที่ เ ปนสาเหตุ ห รื อ ตั ว แปรที่ เ กิ ด กอน
และตัวแปรตามก็ดูผลที่เกิดขึ้นหรือที่เกิด ายหลัง แตในการวิจัยที่ไมใช
เชิงทดลอง การกําหนดตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม บางครั้งตองอาศัยหลัก
ความเปนเหตุเปนผลชวยเปนกรอบในการพิจารณาวาตัวแปรใดควรเกิดกอน
หรื อ ตั ว แปรใดมี ค วามคงทนมากกวา หรื อ เปลี่ ย นแปลงไดยากกวา
(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรใดเกิด ายหลัง หรือมีความคงทนนอยกวา
หรื อ เปลี่ ย นแปลงไดงายกวา (ตั ว แปรตาม) เชน ความยากจนกั บ
ความเจ็บปวย สามารถเปนไดทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ทั้ง 2 ตัว
การจะตัดสินวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม
ผูวิจัยตองพิจารณากรอบระยะเวลาที่ศึกษา และหลักของความเปนเหตุ
เปนผลที่สอดคลองกับประเด็นปญหาวิจยั ใหรอบคอบ

ความเปนเหตุเปนผลชวยเปนกรอบในการพิจารณาวาตัวแปรใดควรเกิดกอน
หรื อ ตั ว แปรใดมี ค วามคงทนมากกวา หรื อ เปลี่ ย นแปลงไดยากกวา
(ตัวแปรอิสระ) และตัวแปรใดเกิด ายหลัง หรือมีความคงทนนอยกวา
หรื อ เปลี่ ย นแปลงไดงายกวา (ตั ว แปรตาม) เชน ความยากจนกั บ
ความเจ็บปวย สามารถเปนไดทั้งตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ทั้ง 2 ตัว
การจะตัดสินวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม
ผูวิจัยตองพิจารณากรอบระยะเวลาที่ศึกษา และหลักของความเปนเหตุ
เปนผลที่สอดคลองกับประเด็นปญหาวิจยั ใหรอบคอบ
ตัวอยางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
จาก ําถามวิจัย : ลสัม ทธิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรี ย น อม ิ ว เตอร วยสอนกั บ เรี ย นดวย
บทเรียน มดลจะแตกตางกันหรือไม
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ วิ ธี ก ารเรี ย น แบงเปน 2 วิ ธี คื อ การเรี ย นดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และการเรียนดวยบทเรียนโมดูล
ตัวแปรตาม คือ ผลสัม ทธิทางการเรียน
2.3 ตัวแปรเกิน หรือตัวแปรแทรกซอน (extraneous variable)
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เปนตั ว แปรที่ ผูวิ จัยไมสนใจจะศึ ก ษา แตตามธรรมชาติแ ลวตั วแปรนี้
จะมี ค วามสั ม พัน ธกั บ ตั ว แปรอิ ส ระ และตัว แปรตามคู ที่ ผู วิ จั ย สนใจ
และจะมีผ ลทํ า ใหคาของตัว แปรอิส ระหรือ ตัว แปรตามที ่ว ัด ได
ผิ ด ไปจากความเปนจริ ง ในการทํา วิจั ย ผู วิจัย จึ ง ตองพยายามควบคุม
ตัวแปรชนิดนี้ใหมีอิทธิพลนอยที่สุด
46. ําถาม : ทําไมตองนิยามตัวแปรและนิยามอยางไร
ตอบ : โดยที่ ก ารวิ จั ย เปนการศึ ก ษากั บ ตั ว แปรที่ นั ก วิ จั ย สนใจ/
ตองการคนหาคําตอบ นักวิจัยก็ตองมีวิธีการไปหาหรือไปเอาคําตอบ
วาจะไปหา ไปเอาคํ า ตอบมาไดโดยวิ ธี ใ ด อยางไร จึ ง จะไดคํ า ตอบ
ที่ ถูก ตอง นาเชื่ อ ถือ มากที่ สุด เราก็ตองไปเอาคําตอบเกี่ ย วกับตัว แปร
ที่ เ ราตองการศึ ก ษานั่ น เอง เราจึ ง ตองรู จั ก ตั ว แปรใหดี ห รื อ สนิ ท ใจ
เสี ย กอน ตั ว แปรที่ ว านี้ น อกจากนั ก วิ จั ย จะตองเขาใจดี แ ลว คนอื่ น
ก็ ต องรู จั ก และเขาใจเชนเดี ย วกั บ เรา จึ ง จะไดคํ า ตอบที่ น าเชื่ อ ถื อ
และเปนที
่ยอมรับของผูรูหรือในวงวิชาการ การรูจักตัวแปรที่เราศึกษาใหดี
70
จะชวยใหเราเห็นแนวทางการไปเอาคําตอบที่ชัดเจน ไมเดินหลงทาง
ไปเอาคํ า ตอบที่ ผิ ด ที่ ผิด ทาง ซึ่ ง ในทางวิ จั ย เรี ย กวา เราไปเก็ บ ขอมู ล
(หรือใชเครื่องมือไปวัด) เกี่ยวกับตัวแปรนั้นไดอยางตรงที่สุด เชื่อถือได
ดวยวิธกี ารที่จะทําใหเราเห็นแนวทาง/วิธกี ารเก็บขอมูล หรือวัดตัวแปรไดดี
สิ่งแรกที่นักวิจัยตองกระทํา คือ การอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการ
ศึกษานั้นใหชัดเจนอยางมีหลักวิชา ทําใหเห็นถึงแนวทางการวัดตัวแปร
หรือการใชเครือ่ งมือไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรนัน้ ไดอยางชัดเจน
ดังนั้น ที่นักวิจัยตองนิยามตัวแปร ก็เพราะตองใหนักวิจัยหรือผูอื่น
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยมีความเขาใจตรงกัน เห็นแนวทางและวิธีการวัด
ตั ว แปรใหชั ด เจนที่ จ ะสรางความเชื่ อ ถื อ ไดวาวั ด ตั ว แปรไดถู ก ตอง
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ไปเอาคํ า ตอบที่ ผิ ด ที่ ผิด ทาง ซึ่ ง ในทางวิ จั ย เรี ย กวา เราไปเก็ บ ขอมู ล
(หรือใชเครื่องมือไปวัด) เกี่ยวกับตัวแปรนั้นไดอยางตรงที่สุด เชื่อถือได
ดวยวิธีการที่จะทําใหเราเห็นแนวทาง/วิธีการเก็บขอมูล หรือวัดตัวแปรไดดี
สิ่งแรกที่นักวิจัยตองกระทํา คือ การอธิบายเกี่ยวกับตัวแปรที่ตองการ
ศึกษานั้นใหชัดเจนอยางมีหลักวิชา ทําใหเห็นถึงแนวทางการวัดตัวแปร
หรือการใชเครือ่ งมือไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรนัน้ ไดอยางชัดเจน
ดังนั้น ที่นักวิจัยตองนิยามตัวแปร ก็เพราะตองใหนักวิจัยหรือผูอื่น
ที่เกี่ยวของกับการวิจัยมีความเขาใจตรงกัน เห็นแนวทางและวิธีการวัด
ตั ว แปรใหชั ด เจนที่ จ ะสรางความเชื่ อ ถื อ ไดวาวั ด ตั ว แปรไดถู ก ตอง
ตรงกั บตัว แปรที่ นัก วิ จัย ตองการจะศึ กษาอยางแทจริง และในการให
นิย ามตั ว แปรจึ ง ตองเขีย นอธิ บายเกี่ย วกับตั ว แปรนั้น ใหเห็ น ขอบขาย
โครงสราง และเห็นแนวทางในวิธีการวัดหรือเก็บขอมูลไดอยางชัดเจน
โดยจะตองอาศั ย านความรู ที่ ไ ดจากแนวคิ ด ท ษ ี แ ละงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของที่นักวิจัยไดศึกษาคนความาแลว ซึ่งเรียกวาเปนการใหนิยาม
เชิงป ิบัติการ
ตัวอยางการนิยามศั ทเ าะ
จากการวิจยั เรื่อง : ลการจัดกิจกรรมตามลาหา วามรเ ื่อเสริมสราง
ลักษณะนิสัยรักการอานของนักเรียน รงเรียน........
นิยามคําศัพทเฉพาะดังตอไปนี้
การจั ด กิ จ กรรมตามลาหา วามร หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ โ รงเรี ย น
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กําหนดขึ้นสําหรับเสริมสราง และพั นานิสัยรักการอานของนักเรียน
โดยการจัดกลุมใหนักเรียนรวมกัน ศึกษาคนควาดวยการอาน และเรียนรู
จากศูนยการเรียนรู ายในโรงเรียน 10 ศูนย และแหลงการเรียนรูอื่น
นอกโรงเรีย นแลวบัน ทึ กสาระความรูและประสบการณที่ ได รวมทั้ง
การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีครูที่ปรึกษา และครูผูสอน
เปนผูสรางพลังกระตุนจูงใจใหความชวยเหลือ เอื้ออํานวยความสะดวก
สงเสริมสนับสนุน และประเมินผลการเขารวมกิจกรรมตามลาหาความรู
ลักษณะนิ สัย รั กการอาน หมายถึง พ ติ ก รรมหรือการป ิบัติ ต น
ของนักเรียนที่แสดงออกถึงความสนใจ ความกระตือรือรน และความมุงมั่น
ตอการอาน การศึกษาคนควาอยางสม่ําเสมอ ซึ่งวัดไดจากการสังเกต
พ ติ ก รรมการอานของนั ก เรี ย นโดยผู ปกครองและครู การสอบถาม
นัก เรีย น รวมทั้ง การใชขอมูล จากเอกสาร หลัก านการใชหองสมุด
ของนักเรียน
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47. ถาม : ขอเสนอแนะ ือ อะไร ทํ าไมตองมี การเขีย นขอเสนอแนะ
จากการวิจัยและเขียนไดในลักษณะใดบาง
ตอบ : ขอเสนอแนะ คือ ขอคิด ขอเสนอของนักวิจัยที่ไดกลั่นกรอง
จากผลการวิจัย หรือขอคนพบเพื่อนําเสนอผูเกี่ยวของ หรือผูที่สนใจศึกษา
งานวิ จั ย ใหนํ า ไปใชประโยชนในการตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง อาจใชเปนขอมู ล
สารสนเทศในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพั นางาน
รวมทั้งการทําวิจัยศึกษาเพิ่มเติม หรือตอยอดจากงานวิจยั เรื่องเดิม
การเขี ย นขอเสนอแนะ ถื อ วาเปนบทบาทหรื อ ารกิ จ ที่ สํ า คั ญ
ของนัก วิ จั ย ใน านะเปนผูศึ ก ษาวิ จั ย และเมื่อ ไดทราบขอคนพบแลว
จะตองใชประโยชนจากผลงานวิจัยใหคุมคา จึง ตองใหขอเสนอแนะ
ตอผูเกี่ยวของใหเห็นคุณคาของผลการวิจัย และเสนอแนะจูงใจใหนําไปใช
ใหเกิ ด ประโยชน ขอเสนอแนะที่ นํ า เสนอไวในรายงานการวิ จั ย นี้
เปนสิ่งที่สะทอนถึง “ความคิด ปญญา หรือกึน” ของนักวิจัยในการใหขอคิด
ขอแนะนํ า ที่ เ กิ ด จากผลการวิ จั ย เปน านตอผู เกี่ ย วของไดนํ า ไปใช
ประโยชน โดยทั่วไปการเขียนขอเสนอแนะ มี 2 ลักษณะ คือ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช เปนการใหขอเสนอแนะ
ตอหนวยงานหรือผูเกี่ยวของใหนําผลการวิจัยไปใช ซึ่งถือวาเปนการ
ใชประโยชนจากงานวิจัยใหคุมคา โดยอาจใชประโยชนในการกําหนด
นโยบายการบริหารงานของผูบริหาร การวางแผน การปรับปรุงพั นางาน
และการสนับสนุน สงเสริมการทํางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการศึ ก ษาวิ จั ย ในอนาคต เปนการให
ขอเสนอแนะตอหนวยงานผูเกี่ยวของ หรือผูสนใจอื่นไดทําวิจัยตอไป
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ในประเด็น หรือเรื่องที่ผูวิจัยเห็นวา ควรศึกษาวิจัยตอยอดจากเรื่องวิจัย
ที่ทํามาแลว เพื่อใหไดขอคนพบที่ลึกหรือกวาง รวมทั้งเปนประโยชนมากขึ้น
48. ถาม : การเขียนขอเสนอแนะ มีหลักการหรือแนวป ิบัติในการเขียน
อยางไร
ตอบ : การเขียนขอเสนอแนะ มีหลักการหรือแนวป ิบัติดังนี้
1. ขอเสนอแนะจะตองตั้งอยูบน านขอมูลผลการวิจัยหรือขอคนพบ
ที่ไดจากผลการวิจัย มิใชเปนขอ ิดเหนหรือจากสามั สํานึกของผูวิจัย
วิธีการตรวจสอบอยางงายวาขอเสนอแนะนั้นเปนสาระที่ไดจากขอมูล
ผ ล ก า ร วิ จ ั ย เ ป น พื ้ น า น ใ น ก า ร เ ขี ย น ห รื อ ไ ม ก็ ค ื อ ใ ห ผู วิ จ ั ย
“อานขอเสนอแนะนั้นหลาย ครั้ง แลวถามตนเองวา ถาไมตองทําวิจัย
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรม
โดยใช้ MORALITY MODEL
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม เลขที่ ๒๘๕ ตำาบลเมืองการุ้ง
อำาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ ๖๑๑๘๐

ปฐมบท ปรากฏการณ์

สภาพสังคมในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย ทำาให้แนวคิด
วิถชี วี ติ ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลีย่ นแปลง มีการประพฤติปฏิบตั ทิ เี่ ห็นแก่ประโยชน์สว่ นตัว
มากกว่าประโยชน์สว่ นรวม ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทีใ่ นสังคม จะเห็นได้วา่ ในปัจจุบนั คุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทิศทางที่ถดถอย พบว่า มีสื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลในชีวิต
ประจำาวันของนักเรียน รวมทั้งความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน หากไม่รีบแก้ไขในการ
ปลูกฝังคุณธรรมอย่างต่อเนือ่ งแก่ผเู้ รียนให้ประพฤติปฏิบตั ติ นอย่างเป็นกิจวัตร กิจนิสยั จะสร้างปัญหาให้
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคมได้ โดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมด้านความรับผิดชอบ
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมทัง้ มีความภาคภูมใิ จ ในความเป็นไทยให้แก่นกั เรียน เพือ่ ให้
นักเรียนปฏิบตั ติ นจนเป็นกิจนิสยั ซึง่ ถูกกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสวัตถุนยิ มและวัฒนธรรมการบริโภค
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน จนเป็นปัญหาทางจิตวิทยาสังคมอย่างน่าเป็นห่วง
ปัญหาเรื่องคุณธรรมของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม พบว่า ปัญหาการดำาเนินงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนการุ้งวิทยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
การดำาเนินงานตามหลักการดำาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสรุปปัญหาได้เป็น ๔ ด้านหลักๆ ดังนี้
ด้านการบริหารทั่วไปโดย พบว่า มีปัญหาในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การดำาเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชมุ ชนและการช่วยเหลือสังคม และการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทางด้านจริยธรรม
ด้านบุคลากร พบว่า มีปัญหาในเรื่องการสร้างความศรัทธา ความตระหนัก ทัศนคติที่ดีในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การนำาบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านคุณธรรม มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน และการนำาความรูค้ วามสามารถ และความชำานาญ
ของบุคลากรมาใช้ในกิจกรรมด้านคุณธรรม
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม พบว่า มีปัญหาในเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ยังขาดการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเน้นพัฒนาจิต ทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ คิดดี ทำาดี และใฝ่ดี และการจัดให้
มีการอบรมคุณธรรมให้นักเรียนยังไม่ต่อเนื่อง และไม่สมำ่าเสมอ
ด้านการติดตามและประเมินผล พบว่า มีปัญหาในเรื่องการประเมินผลการพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลและการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล และการให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล
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ร้าง รรค์งานโรงเรี
ยนนักคด
การบริหารโรงเรี
ยนคุณธรรมโดยใช้

เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่
จากการศึ
ษาสภาพปั
ญหา แนวคิ
ดทฤษ
เี่ กีย่ วข้อางงรอบด้
ตลอดจนประสบการณ์
หารโรงเรียนและชุ
ยน มชน
การพัฒกนาคุ
ณภาพของโรงเรี
ยนด้
านคุณที ธรรมอย่
าน ทัง้ สภาพแวดล้ในการบริ
อมภายในโรงเรี
ทำาให้ได้นทีวัเ่ ตกีกรรมการบริ
หารทีส่ อดคล้องกับการพั
ณธรรมาเร็โดยได้
เี ชิงระบบมาใช้
ย่ วข้อง โดยเปาหมายปลายทางที
ส่ าำ คัญฒทีนาโรงเรี
เ่ ป็นตัวชียว้ นคุ
ดั ความสำ
จของรูนปำาทฤษ
แบบการบริ
หารอยูท่ ี่
ณภาพดทฤษ ีที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ นักเรียนดี ครูดี ผู้บริหารดี โรงเรียนดี โดยใช้
และชุกมระบวนการของวงจรคุ
ชนดี จากการศึกษาแนวคิ
ในการดำาตลอดจนประสบการณ์
เนินการ โดยมีรายละเอีใยนการบริ
ดแสดงได้
ดังภาพต่ยนอไปนี
้ ได้นวัตกรรมการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
หารโรงเรี
ทำาให้
โรงเรียนคุณธรรม โดยได้นำาทฤษ ีเชิงระบบมาใช้
โดยใช้กระบวนการของวงจรคุณภาพ
ในการดำาเนินการ โดยมีรายละเอียดของการพัฒนา
นวัตกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สำารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค
เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียน และทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการวางแผน
เป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณธรรมโดยใช้
โดยยึดหลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
หลังจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค นำาข้อสรุปทั้งหมดมากำาหนดทิศทางของโรงเรียน
ให้ชัดเจน โดยการกำาหนดวิสัยทัศน์
ว่าเราจะไปทิศทางไหน หลังจากนั้นกำาหนดกลยุทธ์ว่าเราจะ
ไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ ขั้นปฏิบัติตามแผน
เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจกับทุกฝ่าย
เพื่อนำานวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
ไปใช้ดำาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน การทำางานเป็นทีม และ
การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยการนำารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมมาใช้
เป็นการดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ปราก ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำาป
ที่มีโครงการ กิจกรรม โดยดำาเนินการตาม ดังนี้
คุณธรรม
การจัดการที่ดี
ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เรียนรู้
และพัฒนา
การบูรณาการ
การทำางานเป็นทีมและสร้าง
เครือข่าย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ
เป็นการประเมินผลและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
โดยยึดการบริหารงานและประเมินรอบด้าน
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก้ไข
เป็นการให้ข้อมูลย้อนหลับ
โดยสะท้อน
การดำาเนินงานตามสภาพจริง และนำาข้อมูลนัน้ มาปรับปรุงพัฒนา แก้ไข รูปแบบการบริหารจนกว่าจะบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว้
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การบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนด้านคุณธรรมอย่างรอบด้าน ทัง้ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปาหมายปลายทางทีส่ าำ คัญทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ความสำาเร็จของรูปแบบการบริหารอยูท่ ี่
ได้แก่ นักเรียนดี ครูดี ผู้บริหารดี โรงเรียนดี และชุมชนดี จากการศึกษาแนวคิดทฤษ ีที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทำาให้ได้นวัตกรรมการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม โดยได้นำาทฤษ ีเชิงระบบมาใช้
โดยใช้กระบวนการของวงจรคุณภาพ
ในการดำาเนินการ โดยมีรายละเอียดของการพัฒนา
นวัตกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สำารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค
เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียน และทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการวางแผน
เป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณธรรมโดยใช้
โดยยึดหลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
หลังจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค นำาข้อสรุปทั้งหมดมากำาหนดทิศทางของโรงเรียน
ให้ชัดเจน โดยการกำาหนดวิสัยทัศน์
ว่าเราจะไปทิศทางไหน หลังจากนั้นกำาหนดกลยุทธ์ว่าเราจะ
ไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ ขั้นปฏิบัติตามแผน
เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจกับทุกฝ่าย
เพื่อนำานวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
ไปใช้ดำาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน การทำางานเป็นทีม และ
การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยการนำารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมมาใช้
เป็นการดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ปราก ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำาป
ที่มีโครงการ กิจกรรม โดยดำาเนินการตาม ดังนี้
คุณธรรม
การจัดการที่ดี
ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เรียนรู้
และพัฒนา
การบูรณาการ
การทำางานเป็นทีมและสร้าง
เครือข่าย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ
เป็นการประเมินผลและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
โดยยึดการบริหารงานและประเมินรอบด้าน
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก้ไข
เป็นการให้ข้อมูลย้อนหลับ
โดยสะท้อน
การดำาเนินงานตามสภาพจริง และนำาข้อมูลนัน้ มาปรับปรุงพัฒนา แก้ไข รูปแบบการบริหารจนกว่าจะบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว้
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การบริหารโรงเรี
ก�รขัยนคุ
บเคลื
ณธรรมโดยใช้
่อนรูปแบบ MORALITY MODELเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มุ่งสู่
การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนด้านคุณธรรมอย่างรอบด้าน ทัง้ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเปาหมายปลายทางทีส่ าำ คัญทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ความสำาเร็จของรูปแบบการบริหารอยูท่ ี่
ได้แก่ นักเรียนดี ครูดี ผู้บริหารดี โรงเรียนดี และชุมชนดี จากการศึกษาแนวคิดทฤษ ีที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน ทำาให้ได้นวัตกรรมการบริหารที่สอดคล้องกับการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม โดยได้นำาทฤษ ีเชิงระบบมาใช้
(System Theory)
โดยใช้กระบวนการของวงจรคุณภาพ
ในการดำาเนินการ โดยมี
รายละเอียดของการพัฒนา
(PDCA)
/
(BSC)
นวัตกรรม ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สำารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิค
เพื่อให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียน และทราบทิศทางของการพัฒนานวัตกรรมโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นการวางแผน
เป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คุณธรรมโดยใช้
โดยยึดหลักความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
หลังจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค นำาข้อสรุปทั้งหมดมากำาหนดทิศทางของโรงเรียน
ให้ชัดเจน โดยการกำาหนดวิสัยทัศน์
ว่าเราจะไปทิศทางไหน
/ หลังจากนั้นกำาหนดกลยุทธ์ว่าเราจะ
ไปสู่ทิศทางนั้นได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ ขั้นปฏิบัติตามแผน
เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจกับทุกฝ่าย
เพื่อนำานวัตกรรมรูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
ไปใช้ดำาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน การทำางานเป็นทีม และ
การบริหารแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์ โดยการนำารูปแบบการบริหารโรงเรียBest
นคุPractice
ณธรรมมาใช้
เป็นการดำาเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ปราก ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำาป
ที่มีโครงการ กิจกรรม โดยดำาเนินการตาม ดังนี้
คุณธรรม
การจัดการที่ดี
ความรั
บผิดชอบ
(
)
ต่อหน้าที่และสังคม
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เรียนรู้
และพัฒนา
การบูรณาการ
การทำางานเป็นทีมและสร้าง
เครือข่าย
ผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตรวจสอบ
เป็นการประเมินผลและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณธรรมโดยใช้
โดยยึดการบริหารงานและประเมินรอบด้าน
ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นปรับปรุงแก้ไข
เป็นการให้ข้อมูลย้อนหลับ
โดยสะท้อน
การดำาเนินงานตามสภาพจริง และนำาข้อมูลนัน้ มาปรับปรุงพัฒนา แก้ไข รูปแบบการบริหารจนกว่าจะบรรลุ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว้
GOOD STUDENT
GOOD TEACHER
GOOD LEADER
GOOD SCHOOL
GOOD COMMUNITY
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หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภ� ประจำ�ปี ๒๕๖๐

ต า หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

รูปแบบ
เป็นนวัตกรรมที่สังเคราะห์ขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
โดยยึดแนวคิด ทฤษ กี ารบริหารทีป่ ระสบความสำาเร็จทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ กระบวนการพัฒนา
รูปแบบยึดตามหลักวิชาการ ซึง่ เป็นการสนับสนุนความน่าเชือ่ ถือของนวัตกรรมทีส่ ร้างขึน้ และเป็นรูปแบบ
ทีใ่ ช้บริหารโรงเรียนเพือ่ พัฒนาโรงเรียนด้านคุณธรรมโดยเ พาะ อีกทัง้ ชือ่ ของรูปแบบการบริหารยังเป็นคำ า
ทีม่ คี วามหมายเกีย่ วข้องศีลธรรม จริยธรรม ซึง่ ตรงกับประเด็นในการบริหารสูโ่ รงเรียนคุณธรรม ถือว่าเป็น
เอกลักษณ์ของนวัตกรรมชิน้ นี้
ซึง่ เป็นรูปแบบทีใ่ ช้บริหารโรงเรียนเพือ่ พัฒนาโรงเรียน
ด้านคุณธรรมโดยเ พาะ ส่งผลสำาเร็จสู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชน
ในด้านคุณธรรม ผลของการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดผลต่อสถานศึกษาและเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน
บุคคลากรในโรงเรียน และชุมชน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่ทีมงานของโรงเรียนการุ้ง
วิทยาคมได้รับนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ตั้งไว้แล้ว ยังเกิดการเรียนรู้ในระบบการบริหารที่
มีแนวทางการดำาเนินงานที่ชัดเจน มีรูปแบบที่ใช้ในการบริหารที่เป็นรูปธรรม ทำาให้สามารถดำาเนินงานไป
ในทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เปาหมาย ของโรงเรียนจนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ พลังในการทำางาน
ที่จะพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังเกิดการเรียนรู้การทำางานแบบเป็นทีม
ทัง้ ทีมงานภายในโรงเรียน และหน่วยงานจากภายนอกโรงเรียน ทีจ่ ะร่วมแรง ร่วมใจในการปรับปรุง แก้ไข
ต่อยอดนวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกกระบวนการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการนำาไปใช้

รูปธรรมท่ าค ูม

จากการดำาเนินการตามรูปแบบ
ส่งผลสำาเร็จสู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน
ครู ผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชน ในด้านคุณธรรม โดยมีผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
๑ นักเรียนเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคณ
ุ ลักษณะ
๕ ประการ ตามคุณลักษณะนักเรียนของโรงเรียนสุจริต และมีค่านิยมพื้น าน ๑๒ ประการ
๒ ครูในโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มุ่งมั่นในการทำางาน ทำางานโดยยึดประโยชน์ของสังคม
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับ เคารพยกย่องของหน่วยงานและชุมชน
ผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เน้นการมี
ส่วนร่วมของภาคีทั้ง ๔ ฝ่าย มีความเป็นมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน
๔ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี บรรยากาศร่มรืน่ สะอาด มีแหล่งเรียนรูท้ เี่ อือ้ ต่อการพัฒนาผูเ้ รียน
ทั้งด้านคุณธรรม และทักษะทางวิชาการ ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่ปลอดจากยาเสพติด
๕ โรงเรียนสร้างภาคีเครือข่าย แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ในการบริหารงานจากทุกภาคส่วน ช่วยเหลือ
สังคม ร่วมพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
๖ โรงเรียนมีระบบการบริหารงานโดยใช้
เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน
บุคลากรในโรงเรียน และชุมชน เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนมีการเผยแพร่การดำาเนินงาน
สู่โรงเรียนใกล้เคียง
โรงเรียนมีผลงานนำาเสนอในรูปแบบผลงานเชิงประจักษ์ของ ๕
ดังนี้
OOD T DE T นักเร น
OOD TEA ER ครู
OOD LEADER ูบร �ร
OOD OOL ร เร น
One School One Innovation
64 วิทยาจารย์

2017

3

ประสบการณ์
ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 90
กระท่อมดาริกา
น้องดาวที่รัก
ในรายวิชาภาษาไทย เรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งที่บรรจุไว้ใน
หลักสูตรให้นักเรียนเรียนรู้คือ “ส�านวนไทย”
พี่ชอบน�าส�านวนไทยทั้งสุภาษิตและค�าพังเพย มาสอน
นักเรียน เพราะส�านวนเหล่านี้หากครูไม่น�ามาให้นักเรียนสัมผัส
และเห็นคุณค่าด้วยตัวเอง คิดว่าสักวันหนึง
่ ย่อมหายไปจากเมืองไทย
หรือแทบจะไม่หลงเหลือเลยก็ได้ และถ้าเป็นเช่นนัน
้ จริง ๆ ชาติไทย
ก็คงสูญเสียมรดกทางภูมิปัญญาของชาติจนพี่ไม่น่าให้อภัย
ตัวเองทีม
่ ห
ี น้าทีส
่ า� คัญคือ “ให้ความรูอ
้ น
ั มีคณ
ุ ค่ากับชีวต
ิ นักเรียน
แล้วไม่ท�าหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์”
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มีบางส�านวนที่ขอยกมาเปรียบพอให้เห็นภาพสนุกๆ เพราะเห็นว่าเข้ากับความคาดหวัง
ของครูทุกคนที่หวังผลว่าเมื่อสอนนักเรียนแล้วจะได้ผลตอบรับที่น่าพอใจ แต่ในความเป็นจริงความรู้
ที่ครูให้ไป 100 คะแนน นักเรียนแต่ละคนย่อมรับได้ไม่เท่ากัน “ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคนหรือ
สาเหตุอนื่ ๆ” เช่น ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ตีเหล็กตอนร้อน ถอนรากถอนโคน น�า้ ขึน้ ให้รบี ตัก วัวหายล้อมคอก
หอกมันแทงมัน อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ยกภูเขาออกจากอก... ส�านวนสุดท้ายนี้แหละ ที่พี่คิดว่า
ครูต้องการมากที่สุดเมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน...ใช่ไหมน้องดาว
พีเ่ ห็นว่าส�านวนเหล่านีห้ ากน�ามาใช้ในการเรียนการสอนให้ถกู ทีถ่ กู เวลาก็นบั ว่าน่าสนใจดีทเี ดียว
เรื่องที่สอนแล้วนักเรียน “ท�าไม่ถกู ต้องหรือไม่ผา่ น” ตามกรอบหรือเกณฑ์ทกี่ า� หนดไว้ ก็เป็น
หน้าที่ของครูอีกนั่นแหละที่จะต้อง “แก้ไข - ปรับปรุง” ให้นักเรียนผ่านจุดประสงค์นั้นๆ แม้จะไม่ดี
ถึงที่สุดก็ตาม
มีตวั อย่างให้นอ้ งดาวลองคิดเล่นๆ แล้วหาส�านวนไทยทีเ่ ข้ากับตัวอย่างนีส้ กั หนึง่ หรือสองส�านวน
พี่สอนนักเรียนแต่งกาพย์ยานี 11 แน่นอนที่สุดย่อมมีนักเรียนที่ไม่สามารถแต่งได้ถูกต้อง
ตามฉันทลักษณ์หรือมีข้อบกพร่องอื่นๆ เมื่อพบปัญหาเช่นนี้ ครูต้องหาวิธีแก้ไขโดยพิจารณารูปแบบ
วิธีสอนหรือสื่อการเรียนการสอนเป็นอันดับต้นๆ แล้วจึงไปดูเรื่องอื่นๆ เช่น ระยะเวลาที่สอน
ความสามารถที่แตกต่างกันของนักเรียน ความสนใจหรือความตระหนักรู้ในเรื่องที่เรียน
พีพ่ บว่าหลังจากฝึกนักเรียนแต่งแล้ว มีผลงานทีบ่ กพร่อง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ดังตัวอย่าง
ผลงานครั้งที่ 1
ฉันชื่อธีรนาฏ
แพรวรุ่งก็ชอบพูด
เด็กหญิงวันวิสาข์
ชวนไปตลาดนัด
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ชอบนั่งอ่านเรื่องการ์ตูน
อยากดูอูฐที่สวนสัตว์
ชอบหาเหานัชชาพัฒน์
ซื้อปลากัดมาเลี้ยงเอย

จากผลงานนักเรียนพี่พบว่าไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้ังไว้ คือ “นักเรียนสามารถแต่ง
กาพย์ยานี 11 ความยาว 2 บท ได้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ” โดยวิเคราะห์ผลงานได้ ดังนี้
บทที่ 1
บทที่ 2
สัมผัสระหว่างบท
หมายเหตุ

บาทเอก สัมผัสระหว่างวรรคไม่ถูกต้อง (นาฏ – อ่าน)
สัมผัสระหว่างบาทเอกกับบาทโทไม่ถูกต้อง (ตูน – พูด)
บาทเอก สัมผัสระหว่างวรรคถูกต้อง (สาข์ – หา)
สัมผัสระหว่างบาทเอกกับบาทโทถูกต้อง (พัฒน์ – นัด)
บทที่ 1 กับบทที่ 2 ถูกต้อง (สัตว์ – พัฒน์)
วรรคที่ 3 - 4 ของบาทโทไม่ต้องมีสัมผัสระหว่างวรรคได้

เมือ่ วิเคราะห์ผลงานนักเรียนแล้วจึงสรุปได้วา่ “ต้องสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสัมผัสสระ
และการน�าไปใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับ” หากนักเรียนไม่เข้าใจการสร้างสัมผัสสระก็จะเกิด
ความผิดพลาดใจการแต่งค�าประพันธ์ประเภทร้อยกรองได้ เมือ่ นักเรียนได้ฝกึ และเรียนรูเ้ รือ่ งสัมผัสสระ
จนผ่านแล้ว พี่จึงให้แก้ไขกาพย์ยานีส�านวนเดิมแล้วน�ามาตรวจอีกครั้ง ซึ่งปรากฏว่านักเรียนแก้ไข
ได้ถูกต้อง แม้ “เนื้อหาและความไพเราะงดงามทางภาษายังไม่ดีนัก” ซึ่งเป็นขั้นที่ยากกว่า
การแต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ ดังผลงานที่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ดังกล่าวแล้ว

ผลงานครั้งที่ 2
ฉันชื่อธีรนาฏ
แพรวรุ่งขึ้นบอลลูน
เด็กหญิงวันวิสาข์
ชวนไปตลาดนัด

ก็ไม่พลาดเรื่องการ์ตูน
อยากดูอูฐที่สวนสัตว์
ขอบมาหานัชชาพัฒน์
ซื้อปลากัดมาเลี้ยงเอย

พี่ขอบอกน้องดาวว่า หลังจากตรวจงานแล้วพี่รู้สึก “ยกภูเขาออกจากอก” แม้จะเป็นภูเขา
ลูกเล็กๆ ก็ตาม แล้วน้องดาวคิดว่าจากตัวอย่างที่พี่เล่าจะมีส�านวนใดยกมาเปรียบได้อีกบ้าง
ความคาดหวังของครูที่ส�าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือ “ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น” และ
นี่คือหน้าที่ที่ส�าคัญที่สุดของครู...น้องดาวเห็นด้วยกับพี่ไหม ?
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พันพาดปาดป่ายเปะปะ
ลมพัดกวัดไกวไหวเอน
เสาสูงยุ่งเหยิงเยอะแยะ
รุงรังภาระแทบคะม�า

เกะกะเกยก่ายสายเส้น
ซือ่ สัตย์ชดั เจนเป็นประจ�า
ปิดแปะป้ายแขวนคลาคล�า่
เสายังท�าหน้าที.่ ..ไม่มที อ้
รักและคิดถึง
พี่ดิน
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บทความพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

การรู้วิชาชีพครู
(Teaching Profession Literacy)

การทีค
่ รูจะสามารถจัดการเรียนการสอนให้มป
ี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนัน
้ จะต้องด�าเนินการ
แบบมืออาชีพ คือจะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์สูง รู้จริงในเรื่องการเรียนการสอน
สามารถประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวทางต่างๆ อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน แล้วน�าไปสู่การปฏิบัติ
ที่ท�าให้เกิดการเรียนการสอนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย ความรู้พื้นฐานและคุณลักษณะ
ทัว่ ไป อาจช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพได้ในระดับหนึง
่ ภายในการบริหาร
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นที่ ห ลากหลายจ� า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู ้ ส อนจะต้ อ งมี
การพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้จริงในเรื่องการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะพัฒนาตนเองให้มี
สมรรถนะทีจ
่ า� เป็นต่อการปฏิบต
ั ง
ิ านแล้ว การพัฒนาตนเองเพือ
่ ให้รจ
ู้ ริงในเรือ
่ งการเรียนการสอนแล้ว
จึงเป็นสิ่งส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งด้วย ดังนั้นการพัฒนาตนเองให้ “มีความรู้” หรือ “Literacy”
วิชาชีพครูจึงเป็นสิ่งที่ต้องด�าเนินการ
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การรูว้ ชิ าชีพครู หมายถึง การมีความรู้
ความเข้าใจ ในด้านการเรียน การสอน เนื้อหา
วิชาทีจ่ ะสอน การผสานเนือ้ หากับวิธสี อนและ
เทคโนโลยี และสามารถน�าความรู้ ความเข้าใจ
นัน้ ไปใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพได้

ความรูด้ า้ นการสอน (Pedagogical Knowledge : PK) หมายถึง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้เรียน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การจัด
ประสบการณ์เสริมการเรียนรู้ และการจัดประเมินผลการเรียนรู้
ความรูด้ า้ นเนือ้ หา (Content Knowledge : CK) หมายถึง ความรู้
ความเข้าใจของครูผู้สอนในวิชาหรือเนื้อหาที่สอน ลักษณะและ
วัตถุประสงค์การเรียนรูข้ องเนือ้ หา มโนทัศน์ทสี่ า� คัญ หลักการ ทฤษฎี
โครงสร้าง และกรอบความคิดของเนือ้ หาทีส่ อน รวมถึงข้อมูล หลักฐาน
กระบวนการสืบสวนและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาสาระนั้น
ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK)
หมายถึง ความรูเ้ กีย่ วกับเทคโนโลยีแบบต่างๆ ทัง้ ในระบบแอนะล็อก
(Analog System) และระบบดิจิทัล (Digital System) รวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technological : IT)
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ กรอบแนวคิ ด ของการใช้ ค วามรู้
ด้านเทคโนโลยี ต้องค�านึงถึงความยืดหยุ่น และความคล่องตัว
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และจ�าเป็นต้องมีความเข้าใจ
เทคโนโลยีในระดับที่สามารถน�าไปประยุกต์ในชีวิตประจ�าวันได้
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“

การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
และรวดเร็วขึ้น

“

ความรูว้ ชิ าชีพครู นอกจากจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ ในด้านการสอน
ด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยี ในบริบทที่เกี่ยวข้องแล้ว ครูที่จะสามารถ
ปฏิบตั กิ ารสอนได้อย่างมืออาชีพจากความรูว้ ชิ าชีพครู คือ รูแ้ ละเข้าใจหลักและ
แนวทางในการผสานความรูใ้ นด้านดังกล่าว ทีจ่ ะท�าให้การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้น
ความรูเ้ นือ้ หาผสานวิธสี อนและเทคโนโลยีหรือ TPCK ( Technologica Pedagogical
Content Knowledge : TPCK) หรือที่นิยมเรียกว่า ทีแพ็ก (TPCK) หมายถึงความรู้
เกี่ยวกับการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนเนื้อหาสาระด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และผูเ้ รียน โดยสามารถปรับหรือประยุกต์เทคโนโลยีทมี่ อี ยูใ่ ห้สามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ความรับผิดชอบประการหนึ่งของครู คือการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถเพือ่ ให้ปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรูว้ ชิ าชีพครู จะช่วยให้ครูสามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมืออาชีพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนและคุณภาพ
ของผู้เรียนด้วย
บรรณานุกรม
ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, พจนานุกรมศัพท์ศกึ ษาศาสตร์รว่ มสมัยฉบับราชบัณฑิตยสภา
กรุงเทพฯ : ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558
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ปูชนียาจารย์ของวงการศึกษาไทย
ศาสตร์จารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ตอนที่ 1

“…วิสัยสรรพศึกษา
จ�าอาศัยสัมฤทธิชั้น
เสมือนรากส�าหรับจัก
ก็และสุขศึกษา
ผิฐานมัธยมได้
เพราะบังคับหรือเรียกขาน
ปราชญ์ทางการศึกษาไทย ผู้ซึ่งมีความคิดทาง
การศึกษาที่ก้าวหน้าในแนวการศึกษาเพื่อปวงชน และ
การจัดกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเป็นองค์รวมเพือ่ พัฒนาชีวติ
คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2459 – 2469
เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี เกิดเมือ่ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2419 เป็นบุตรคนที่ 13 ของพระยาไชยสุรินทร์ (เจียม
เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เสนาบดีกระทรวงเกษตรและพระคลัง
ในสมัยต้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มารดาคือ คุณหญิงไชยสุรินทร์ (อยู่) เจ้าพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี มีนอ้ งร่วมบิดามารดาเพียงคนเดียว คือ พระยาอนุกจิ วิธรู
(สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ทางด้านการศึกษา นายสนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบพิตรภิมุข โรงเรียนพระต�าหนัก
สวนกุหลาบ โรงเรียนสุนันทาลัย ตามล�าดับ หลังจากนั้นได้
ศึกษาต่อในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2435 – 2437
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ประดาวิสามัญ
ณสามัญศึกษา
พ�านักเรียนและหลังคา
จ�าอาศัยประถมฐาน
ก็ยิ่งไววิจารณ์การณ์
บ่เท่าฐานสมัครเอง…”
สอบไล่ได้ที่ 1 ได้รบั พระราชทานรางวัลและประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู ต่อจากนั้นกระทรวงธรรมการได้ให้ทุนส่งท่านไป
ศึกษาวิชาครูเพิ่มเติม ณ วิทยาลัยครู ประเทศอังกฤษ ท่าน
เป็นนักศึกษาที่เรียนเก่งมาก และได้มีประสบการณ์ในการ
ฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีผลต่อแนวคิดทางด้าน
การพัฒนาการศึกษา และด้านการฝึกหัดครู เมื่อท่านเป็น
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
นอกจากการศึ ก ษาเล่ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
อย่างเป็นระบบ เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ยังได้ดงู านการจัด
การศึกษาทัง้ ในประเทศอินเดียและประเทศญีป่ นุ่ ในช่วงเวลา
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีการวางแผนการศึกษาของชาติทเี่ ป็นแผนรวม
ที่ใหม่ที่สุดในเวลานั้น ประสบการณ์การดูงานทั้งในยุโรป
และประเทศญี่ปุ่น ได้ท�าให้ท่านมีฐานคิดและแนวทาง
การวางแผนการศึกษาทีก่ ว้างขวางตรงกับความต้องการของ
ประเทศ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นับเป็นคุณูปการต่อการจัดการศึกษาไทยอย่างยิ่ง
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นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ อุปสมบทเป็นนาคหลวง เมื่อ พ.ศ. 2451
ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นอุปัชฌาย์ จ�าพรรษา
ทีว่ ดั บวรนิเวศวิหาร ท่านได้ศกึ ษาพระธรรมวินยั สอบไล่ได้เป็นชัน้ เอกพิเศษ และสอบวินยั ธรรม พุทธานุพทุ ธประวัตแิ ละการแต่ง
ปัญหาธรรมได้เป็นที่ 1 จากการศึกษาอบรมทางธรรมดังกล่าว ท�าให้ตอ่ มาเมือ่ เป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรีทา่ นได้แต่งแบบเรียน
อันทรงคุณค่า คือ หนังสือธรรมจริยา ซึ่งเป็นแบบเรียนศีลธรรมที่อ่านเข้าใจง่าย และเหมาะกับวัยของเยาวชน
ด้านประวัตกิ ารรับราชการ นายสนัน่ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ได้เริม่ ปฏิบตั ริ าชการในกระทรวงธรรมการ เมือ่ พ.ศ. 2441
ท�าหน้าที่สอนวิชาครูและค�านวณวิธีในโรงเรียนฝึกหัดครู และเป็นพนักงานแต่งแบบเรียนประจ�ากรมศึกษาธิการ

พ.ศ. 2442 ได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงไพศาลศิลปศาสตร์ และ พ.ศ. 2452 เป็นพระยาไพศาลศิลปศาสตร์
ได้ปฏิบัติงานผู้ช่วยหัวหน้ากองตรวจโรงเรียนและการสอบไล่วิธีใหม่ ในช่วงเวลา พ.ศ. 2442 ถึง พ.ศ. 2454 ท่านเป็น
ปลัดกรมแบบเรียน เจ้ากรมราชบัณฑิตย์ และได้ด�ารงต�าแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงธรรมการ เมื่อ พ.ศ. 2455
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสรรพศึกษาวิธีธุโรปการ เมื่อ พ.ศ. 2456 เป็นผู้รั้งต�าแหน่ง
ผู้บัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือน เมื่อ พ.ศ. 2457 และด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2459
พ.ศ. 2460 ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เมื่ออายุ 41 ปี แสดงถึงความรู้
ความสามารถและคุณงามความดีในงานราชการ ดังข้อความในประกาศพระบรมราชโองการ ตอนหนึ่งว่า
“…พระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิทยาการและช�านาญในการจัดการศึกษา
อย่างลึกซึง้ กว้างขวาง มีสติวจิ ารณญาณอย่างสุขมุ ประกอบด้วยอุตสาหะพิรยิ ะภาพเป็นอย่างยิง่ มีความสามารถ
ในราชกิจจานุกิจ กระท�าความชอบไว้ในราชการเป็นอันมาก ทั้งเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสุจริต มีอัธยาศัย
มั่นคง เยือกเย็น…สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
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“
…พระยาธรรมศักดิม
์ นตรี เป็นผูม
้ ค
ี วามรอบรูใ้ นวิทยาการและ
ช�านาญในการจัดการศึกษาอย่างลึกซึ้ง กว้างขวาง มีสติ
วิจารณญาณอย่างสุขุม ประกอบด้วยอุตสาหะพิริยะภาพ
เป็นอย่างยิง
่ มีความสามารถในราชกิจจานุกจ
ิ กระท�าความชอบ
ไว้ในราชการเป็นอันมาก ทั้งเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมสุจริต
มีอัธยาศัยมั่นคง เยือกเย็น…สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

“
นอกจากการรับราชการทางด้านการศึกษา เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ยังด�ารงต�าแหน่งส�าคัญอืน่ ๆ อาทิ เป็นสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร และเป็นประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรคนแรกของประเทศไทย กรรมการราชนาวีแห่งสยาม กรรมการหอพระสมุด
ส�าหรับพระนคร นายกกรรมการจัดการวชิราวุธวิทยาลัย กรรมการราชบัณฑิตยสภา สภานายกสามัคยาจารย์ และต�าแหน่ง
อันสูงเกียรติอื่นๆ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี สมรสกับท่านผู้หญิงถวิล บุตรีพระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) เมื่อ พ.ศ. 2442
มีบตุ รธิดาเกิดจากท่านผูห้ ญิง 4 คน และเกิดจากต่างมารดาอีก 16 คน ท่านได้อบรมเลีย้ งดูบตุ รธิดา และด�าเนินชีวติ ครอบครัว
อย่างดียิ่ง
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี มีจริยาวัตรที่อ่อนโยน สุภาพ และเมตตากับครูโดยแท้ ชีวิตการงานของท่านมุ่งมั่น
ในงานการศึกษา รับราชการด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีความคิดริเริม่ ในการวางแผนการศึกษาของชาติ ท่านเป็นผูน้ า� ทาง
ความคิด และเป็นปราชญ์ทางการประพันธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ผลงานจากนามปากกา “ครูเทพ” และ “เขียวหวาน”
ได้แสดงว่า ท่านยึดมัน่ ในคุณธรรม เห็นคุณค่าของการมีนา�้ ใจนักกีฬา และเข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษาสมัยใหม่ สามารถน�ามา
ผสมผสานกับฐานคิดทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืน ปฏิบัติเห็นผลได้จริง
นอกจากคุณสมบัตกิ ารเป็นผูน้ า� ในการบริหารจัดการศึกษาแล้ว เจ้าพระยาธรรมศักดิม์ นตรีเป็นผูม้ พี รสวรรค์ทางการเขียน
งานวิชาการและเป็นนักประพันธ์ เป็นกวีมาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ และมีผลงานเขียน
สืบต่อมาจนเมื่อเป็นนักเรียนในโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ ท่านได้เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนบทความในหนังสือวิทยาจารย์
ผลงานของท่านปรากฏต่อมาในหนังสือลักวิทยา ทวีปัญญา เสนาศึกษา ไทยเกษม มีงานแต่งต�ารา แบบเรียน แบบสอนอ่าน
การแต่งบทร้อยกรอง การแต่งเพลงและบทละคร ซึ่งจะขอยกบางเรื่องมาพอเป็นตัวอย่างต่อไป
ที่มา : สารานุกรมวิชาชีพครู เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพมหานคร : ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 2555. 265 – 272
( อ่านต่อฉบับหน้า )
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เรื่องสั้น
พรศักดิ์ เนตรค�ายวง

ความฝันอันยิ่งใหญ่
“ความฝันของคนเราบางครั้งก็เป็นความจริง”
“บางครั้งก็หมดหวัง สิ้นหวัง”
“แต่อุดมการณ์มันแสนยิ่งใหญ่ เหนือความฝันใดๆ ทั้งสิ้น”
สมัยที่เป็นนักเรียนข้าพเจ้าเคยฝันไว้ว่าจะเป็นครูสอนศิยย์ เป็นครูที่ดีแก่ลูกศิษย์
คิดใฝ่ฝนั เป็นครูอยูต่ ลอดเวลา และถือโอกาสตัง้ ใจเรียน ประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั เป็นผูน้ า� คน
ตั้งแต่เด็กๆ
พอจบชั้น ป. 4 แล้ว ก็อยากเรียนต่อ แต่ก็ติดขัดเรื่องฐานะทางการเงินเพราะพ่อแม่
เป็นชาวนาชาวไร่ พ่อให้เราเลีย้ งควาย เพราะเราเป็นลูกคนสุดท้อง จนกระทัง่ อยูม่ าวันหนึง่ เอาควาย
ไปเลี้ยง คิดหนักคิดหาทางไปเรียนต่อ
ตัดสินใจเอาควายไปล่ามไว้กลางทุ่ง แล้วเดินลัดทุ่งไปสมัครเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชน
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงในสมัยนั้น ด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่ง และย้ายมาเข้าโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ
จนกระทั่งจบ ม.3 ข้าพเจ้าเกิดในจังหวัดล�าพูน
มีครูที่เคยสอนอยู่คนหนึ่ง เจอหน้าข้าพเจ้ากล่าวด้วยความหวังดี
นี่นายพร เรียนจบ ม.3 แล้ว น่าจะไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ เพราะเป็นเมืองที่เจริญ
มีสิ่งแวดล้อมดี บ้านเราก็อย่างนี้แหละ
“เหมือนจุดพลุในดวงใจหนุ่มบ้านนอก”
กลับบ้านมาขอพ่อแม่ อย่างอ่อนน้อม วิงวอนจนกระทั่งท่านใจอ่อนกัน
กลางเดือนพฤษภาคมฝนตกหนัก ต้องเดินทางไปรายงานตัว แล้วเข้าหออย่างสมหวัง
หนุ่มบ้านนอกเข้าเชียงใหม่วันแรก ก็ตื่นต่าตื่นใจต่อสิ่งแวดล้อม รถราขวักไขว่ คืนนั้น
นอนแทบไม่หลับ
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“

ความฝันของคนเราบางครั้งก็เป็นความจริง
บางครั้งก็หมดหวัง สิ้นหวัง
แต่อุดมการณ์มันแสนยิ่งใหญ่ เหนือความฝันใดๆ ทั้งสิ้น

“
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ระหว่างเรียน ปี 1 - 3 ทุนการศึกษาก็ลมุ่ ๆ ดอนๆ พอดีมคี วามรูค้ วามสามารถต่อยมวยไทยบ้าง
ก็ไปเรียนเพิ่มเติม
ค่ายมวยเห็นหน่วยก้านดี การฝึกซ้อมอยูใ่ นสายตาของหัวหน้าค่าย ส่งขึน้ ต่อยมวยทีส่ นามมวย
เดชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ และได้เป็น “นักมวยของสนามมวยเดชานุเคราะห์ ผลิตผล
ผลงานเหล่านี้ จึงมีเงินใช้เป็นทุนการศึกษาจนส�าเร็จ
ปี พ.ศ. 2500 ทางจังหวัดล�าพูนประกาศรับสมัครสอบครู วุฒิ ม.6 ดีใจสุดๆ รีบไปสมัครสอบ
ทันที
หลังจากสอบข้อเขียนเสร็จประกาศผลผ่านเหลือแต่สอบสัมภาษณ์เท่านั้น
วันสอบสัมภาษณ์ ข้าพเจ้าจ�าค�าสัมภาษณ์ของศึกษาธิการจังหวัดว่า
“นี่นายพรศักดิ์ ฉันเคยเห็นชกมวยมาบ่อย ต่อไปนี้ห้ามเด็ดขาดนะ เราเป็นครู
จะให้ชาวบ้านมาต่อย และเตะเล่นไม่ได้ เสียเกียรติ”
“ในที่สุดทุกอย่างก็สอบผ่านและได้บรรจุครู วันที่ 2 พฤษภาคม 2500”
หลังจากนั้นก็ขวนขวายศึกษาด้วยตนเองจนสามารถสอบได้วุฒิ พ.พกศ พม. และศึกษา
ต่อคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
ฝันอันที่สอง คือ อยากมีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกที่ว่านอนสอนง่าย และมีความฝันสูงสุด
ข้าพเจ้าอยากมีลูกเป็นกุลสตรี
คนโตสมัยเป็นนักเรียนก็สอบได้ทนุ เสมอ เอาไปฝันอยากจะเปิดร้านอาหาร ไปเรียนคหกรรม
จนส�าเร็จสมประสงค์เข้าท�างานฝ่ายบริหารและจัดการจนได้เลือ่ นเป็นหัวหน้าฝ่ายขาย และการตลาด
อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ส่วนลูกคนเล็กก็เรียนเก่งเหมือนกัน สอบได้ทุนไปเรียนพยาบาลตามที่ตั้งเข็มไว้ว่าจบมา
จะได้ดูแลพ่อแม่ และครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการงาน จนท�าให้หัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงานชื่นชอบเป็นอย่างมาก
ส่วนด้านส่วนตัวลูกทั้งสองก็เป็นคนที่ขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ก่อร่างสร้างตัวมีบ้านและที่ดิน
รถยนต์เป็นของตัวเองไม่น้อยหน้าคนอื่น
ความหวังความส�าเร็จของตนเองและลูกทั้งสอง เป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่
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ณ สยาม
กองบรรณาธิการ

ที่มาของชาติไทย
ตอนที่ 2

( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
การสร้างเสริมบ้านเมืองให้มีความมั่งคง
กรุงสุโขทัยซึ่งเริ่มก่อตั้งนั้นถ้าถูกท�าลายโดยศัตรูจากภายนอกก็จะดับความหวังของคนไทยที่จะอยู่อย่างมีอิสรภาพ
ใน 3 รัชกาลแรกของกรุงสุโขทัย คือ สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนบาลเมือง และพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ถือว่า
เป็นสมัยแห่งการตั้งตัว โดยเฉพาะสมัยพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชได้ทรงวางรากฐานทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคมไว้จนเป็นแบบอย่าง ท�าให้บ้านเมืองมีความมั่นคงและรุ่งเรืองสืบต่อมา
ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มีสงครามเกิดขึ้นที่เมืองตาก โดยขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด (อยู่บนแม่เมยซึ่งไหลมาลง
แม่นา�้ สอด) ยกทัพมาตีเมืองตากซึง่ เป็นเมืองในอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนศรีอนิ ทราทิตย์ยกทัพไปต่อสูโ้ ดยมี พระราม พระโอรส
องค์เล็กของพระองค์ตามเสด็จด้วย ระหว่างการรบ ทัพของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เพลี่ยงพล�้า ไพร่พลของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
แตกพ่าย แต่พระรามกลับขับช้างแซงหน้าพระชนก และตรงเข้ากระท�ายุทธหัตถีกับขุนสามชนจนได้ชัยชนะ ขุนสามชน
แพ้กลับไป พ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงพระราชทานนามว่า พระรามค�าแหง แปลว่า พระรามผู้กล้าหาญ ซึ่งต่อมาพระองค์เป็น
พระมหากษัตรย์ผู้ยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรสุโขทัยและของชนชาติไทย
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การสร้างเสริมบ้านเมืองให้มีความมั่นคงของกรุงสุโขทัย นอกจากการป้องกันพระราชอาณาจักร
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีวิธีการที่ส�าคัญอีก 2 ประการ คือ การท�าสงครามขยายอาณาเขต และการมี
สัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน
1. การทำาสงครามขยายอาณาเขต
เมือ่ แรกตัง้ กรุงสุโขทัยยังมีอาณาเขตไม่กว้างขวาง การขยายอาณาเขตของกรุงสุโขทัยเป็นหนทางหนึง่
ทีจ่ ะท�าให้บา้ นเมืองมีความมัน่ คงมากขึน้ สุโขทัยได้ขยายอ�านาจออกไปยังเมืองต่างๆ ในขณะทีเ่ มืองเหล่านัน้
อ่อนแอลง ใน 3 รัชกาลแรกของราชวงศ์สุโขทัย พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช เป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญ
อย่างยิ่งในการท�าสงครามขยายอาณาเขต ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
กรุงสุโขทัยมาก เพราะนอกจากจะเป็นการลิดรอนอ�านาจของเมืองเล็กเมืองน้อยอืน่ ๆ แล้ว อ�านาจของกรุงสุโขทัย
ก็เพิม่ ขึน้ ด้วย มีกา� ลังคนและทรัพย์สนิ รวมทัง้ ความมัน่ คงเพิม่ มากขึน้ ดังปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ว่า
กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวง ได้ปั่วได้นาง ได้เงิน
ได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู พ่อกูตายยังพี่กู กูพร�่าบ�าเรอ
แก่พี่กู ดังบ�าเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม
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ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ใน 3 รัชกาลแรกนีม้ บี ทบาทในการขยายอ�านาจของสุโขทัยก็คอื พ่อขุนรามค�าแหง
มหาราช ซึ่งสามารถตีเมืองต่างๆ เข้ามาอยู่ในอ�านาจ นอกจากการท�าสงครามรบพุ่งเพื่อให้ได้เมืองต่างๆ
มาอยู่ในอ�านาจแล้วยังมีเมืองอีกหลายแห่งยอมอยู่ภายใต้อ�านาจของกรุงสุโขทัยเป็นจ�านวนมากด้วยเกรง
พระบรมเดชานุภาพ และต่างเห็นว่าพ่อขุนรามค�าแหงทรงเป็นผูป้ กครองทีท่ รงทศพิธราชธรรม ดังนัน้ สมัยของ
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช กรุงสุโขทัยจึงมีอาณาเขตกว้างขวางมาก คือ ทิศเหนือถึงเมืองหลวงพระบาง
ทิศตะวันออกถึงเมืองเวียงจันทน์ เวียงค�า ทิศใต้สุดเขตแดนแหลมมลายู และทิศตะวันตกถึงเมืองหงสาวดี
2. การมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน
การมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนบ้านก็เป็นหนทางหนึ่งในการท�าให้บ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย
จะเห็นได้จากความสัมพันธ์กับจีนขณะนั้น จีนอยู่ภายใต้ราชวงศ์หยวน (หงวน) ซึ่งเป็นชนเผ่ามองโกล
มีพระเจ้ากุบไลข่านเป็นจักรพรรดิ พระองค์ได้สง่ กองทัพออกปราบปรามดินแดนต่างๆ ในเอเชีย เช่น ญีป่ นุ่ เวียดนาม
จามปา พม่า และเกาะชวา แต่กรุงสุโขทัยกลับไม่ได้รบั ผลกระทบกระเทือนโดยตรงจากการขยายอ�านาจของจีน
ทั้งนี้ เพราะพระปรีชาสามารถของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชที่ทรงด�าเนินนโยบายผ่อนปรนทางการฑูต
โดยการยอมรับอ�านาจของจีน และส่งฑูตไปราชส�านักจีนแต่พระองค์ไม่เคยเสด็จไปเมืองจีน นอกเหนือ
จากการติดต่อค้าขายกันตามปกติ อีกทั้งกรุงสุโขทัยยังเป็นตัวแทนของกลุ่มคนไทย ซึ่งขณะนั้นมีรัฐอิสระ
อยู่หลายแห่ง การที่กรุงสุโขทัยเป็นที่ยอมรับของจีนก็ย่อมมีผลต่อการขยายอ�านาจของกรุงสุโขทัยด้วย
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กรุงสุโขทัยยังมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพือ่ นบ้านใกล้เคียง คือ อาณาจักรล้านนา
และพะเยา พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงเป็นพระสหายสนิทกับพระยามังราย
แห่งอาณาจักรล้านนา และพระยาง�าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา ความสัมพันธ์
กับสองอาณาจักรนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมมือกันเพราะเห็นภัยจีนแล้ว ยังท�าให้
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงวางพระทัยว่ากรุงสุโขทัยจะปลอดภัย เมือ่ พระองค์เสด็จ
ออกสงครามขยายอ�านาจลงไปทางใต้และตะวันออก นอกจากนี้ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช
ยังทรงอุดหนุนผูน้ า� มอญคนหนึง่ ชือ่ มะกะโท จนได้เป็นกษัตริยเ์ มืองมอญมีพระนามว่า
พระเจ้าฟ้ารัว่ อิทธิพลของกรุงสุโขทัยจึงแผ่ขยายไปเหนือดินแดนมอญ ท�าให้เส้นทาง
การค้าของกรุงสุโขทัยที่ลงสู่อ่าวเมาะตะมะมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้า
ของกรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรือง
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ กรุงสุโขทัยเริม่ ต้นจากอาณาจักรเล็กๆ แล้วขยายอาณาเขต
ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งยังธ�ารงรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ตลอดมาถึง 200 ปี
ก่อนจะถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นอาณาจักรของคนไทยทางลุ่มแม่น�้า
เจ้าพระยาตอนล่าง
การพัฒนาชาติบ้านเมือง
ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงสุโขทัยที่เป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนปัจจุบันนี้
เกิดขึน้ เพราะความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ ประชาชนมีอสิ ระเสรีในการคิดสร้างสรรค์
งานด้านต่างๆ ถ้าไทยยังตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นยากที่จะพัฒนาชาติบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าได้ ดังนัน้ สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาชาติบา้ นเมือง คือความเป็นเอกราช
ของชาติและความมีอิสรภาพของประชาชน นอกจากนี้ บรรพบุรุษของไทยยังมีความ
สามารถสร้างสรรค์งานด้านต่างๆ ไว้เป็นมรดกแก่เราเป็นจ�านวนมาก ทัง้ ในด้านการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
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1. ด้านการเมืองการปกครอง
กรุงสุโขทัยนัน้ ได้ชอื่ ว่า ผูป้ กครองกับผูใ้ ต้ปกครองมีความใกล้ชดิ กันมาก จึงมักเรียกว่ามีการปกครองแบบพ่อปกครองลูก
ภายในเมืองสุโขทัยพ่อขุนเป็นผู้ปกครองร่วมกับขุนนางต่างๆ ส่วนการปกครองหัวเมืองแบ่งเป็น เมืองหน้าด่าน คือ เมืองที่
บรรดาเชือ้ พระวงศ์ออกไปปกครองเพือ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็นเมืองหน้าด่านของราชธานี เช่น เมืองศรีสชั นาลัย ชากังราว (ก�าแพงเพชร)
และเมืองชั้นนอก คือเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงและเมืองหน้าด้านออกไป เช่น เมืองเชียงทอง (ตาก) หัวเมืองชั้นนอกนี้
เป็นเมืองทีอ่ ยูใ่ ต้อทิ ธิพลหรือเข้ามาสวามิภกั ดิต์ อ่ กรุงสุโขทัย แต่บางครัง้ เมือ่ เปลีย่ นรัชกาล หัวเมืองชัน้ นอกบางแห่งอาจตัง้ ตัว
เป็นอิสระไม่ยอมอ่อนน้อม รูปแบบทางการเมืองการปกครองแบบนี้ได้มีการปรับใช้ในยุคต่อมา
2. ด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนไทยแต่เดิม คือ เกษตรกรรมหลักฐานในสมัยสุโขทัยกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติว่า ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว และกล่าวถึงการส่งเสริมเกษตรกรรมไว้หลายแห่ง เช่น การมีเขื่อนกักเก็บน�้า
มีตระพังหรือสระน�า้ มีคลองส่งน�้า และสวนไร่นา แสดงถึงความก้าวหน้าและความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมเป็นอย่างดี
การค้าขายก็มีมาก ส่วนใหญ่เป็นการค้าภายในระหว่างกรุงสุโขทัยกับหัวเมืองใกล้เคียง ซึ่งไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่าน สินค้า
ส�าคัญเป็นพวกสินค้าเกษตรและของป่านานาชนิดทีไ่ ด้จากหัวเมืองต่างๆ รวมถึงการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีเ่ รียกว่า เครือ่ งสังคโลก
ส�าหรับใช้ภายในครัวเรือน และส่งขายยันหัวเมืองใกล้เคียงรวมทั้งหัวเมืองที่อยู่ไกลออกไป เช่น ชวา มลายู โดยผลิตเป็นถ้วย
ชาม ไห แจกัน คนโท ตุ๊กตา และเครื่องประดับโบสถ์วิหาร เป็นต้น ซึ่งสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่กรุงสุโขทัย
3. ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม
ยุคสมัยที่บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ในศิลาจารึกหลักที่ 1 2 3 และ 4
ได้กล่าวถึงความสุขสมบูรณ์ของประชาชน โดยเฉพาะเมือ่ มีการรับพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข้ามาเป็นศาสนาประจ�าชาติ
ท�าให้สังคมไทยมีความสุขสมบูรณ์ และเกิดงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นจ�านวนมาก เช่น การสร้างวัด วิหาร เจดีย์
พระพุทธรูปและอืน่ ๆ โดยเฉพาะการหล่อพระพุทธรูปถือว่าสมัยนีท้ า� ได้งดงามทีส่ ดุ พระพุทธรูปส�าคัญ เช่น พระพุทธรูปปางลีลา
พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ ส�าหรับเจดียข์ องสุโขทัยก็มเี อกลักษณ์ทเี่ ป็นแบบฉบับของตนเองอันแสดงถึงความคิดทีอ่ สิ ระ
สร้างสรรค์ คือ เจดีย์ยอดทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม นอกจากนี้ ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่กรุงสุโขทัยมอบไว้ให้เรา
อีกมาก ทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ ภาษาไทย ซึง่ พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ตวั อักษรไทยหรือลายสือไทย ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 1826
นับเป็นมรดกทีส่ า� คัญของคนไทย เพราะท�าให้คนไทยมีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเอง เป็นเอกลักษณ์และความภาคภูมใิ จ
ของคนไทยทุกคน เพราะภาษาเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา แสดงถึงความเป็นชาติ
เอกราช ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาติใดภาษาใด ซึ่งภาษาไทยได้มีวิวัฒนาการมาจนทุกวันนี้
อนึง่ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชยังได้รบั การรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อ พ.ศ. 2546 ว่า เป็นมรดกแห่งความทรงจ�าของโลก
เราคนไทยควรจะภาคภูมใิ จในชาติไทยทีบ่ รรพบุรษุ ของเราได้รว่ มมือร่วมใจกันต่อสูร้ กั ษามาให้เราซึง่ เป็นอนุชนรุน่ หลัง
เราจะต้องรักและหวงแหนในแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ภูมิใจในชาติของเราที่เป็นเอกราช มีอธิปไตยเป็นที่ยอมรับ
นับถือของชนชาติอื่น ประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ท�าให้ชีวิตของเรามีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข เราจะต้องท�านุบา� รุงรักษาส่งเสริมและเผยแพร่ให้เจริญยิ่งขึ้นไป
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IT Hero
Teacher COMP

Raspberry Pi
สมองกลขนาดพกพา
Raspberry Pi (ราสเบอร์รพ
ี่ าย) เป็นเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ขนาดจิว
๋ ทีม
่ ข
ี นาดเพียงเท่ากับ
บัตรเครดิต เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปปกติ ที่สา� คัญคือ ราสเบอร์รี่พายนี้มี
ราคาที่ถูกมากเพียงแค่หนึ่งพันกว่าบาทเท่านั้น แต่สามารถท�างานได้เหมือนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกอย่าง เราสามารถต่อราสเบอร์รี่พายนี้เข้ากับจอคอมพิวเตอร์หรือ
จอทีวท
ี ร่ี องรับ HDMI หรือถ้าไม่มพ
ี อร์ต HDMI สามารถต่อผ่านสายสัญญาณวิดโี อปกติ
(เส้นสีเหลือง) ได้เช่นกัน แต่ความละเอียดอาจจะต�่ากว่า นอกจากต่อจอแสดงผลแล้ว
ก็ตอ
้ งต่ออุปกรณ์รบ
ั ข้อมูล ราสเบอร์รพ
ี่ ายนีร้ องรับเมาส์และคียบ
์ อร์ดผ่าน USB Port ปกติ
เพราะฉะนั้นสามารถน�าเมาส์และคีย์บอร์ดที่มีอยู่แล้วมาต่อได้เลย ระบบจ่ายไฟของ
ราสเบอร์รพ
ี่ ายก็งา่ ยมากๆ เพียงเสียบสาย Mini USB ทีเ่ ราใช้ชาร์จมือถือและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ
เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเข้ากับหัวชาร์จไฟมือถือก็ได้เช่นกัน
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ราสเบอร์รพ
ี่ าย (Raspberry Pi) เกิดขึน้ ในพ.ศ. 2549 ทีม่ หาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โดยผู้สร้างทั้งสี่คนคือ อีเบน อัพตั้น ร้อบ มูลลิ่นส์
แจ๊ค แลง และ อลัน มายครอฟท์ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้ ราสเบอร์รพี่ ายเป็นคอมพิวเตอร์
ราคาเบาๆ ทีใ่ ครๆ สามารถหามาครอบครองได้ และยังสามารถศึกษาการท�างาน
ของคอมพิวเตอร์พร้อมทัง้ เขียนโปรแกรมสัง่ การได้งา่ ยๆ ได้ทนั ที การทีร่ าสเบอร์รพี่ าย
เป็นบอร์ดวงจรรวมที่เปลือยเปล่า ท�าให้เด็กๆ ได้เห็นชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็น
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะท�าให้เข้าใจการท�างานของ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันที่มาในกล่องสวยงามได้มากขึ้น
ราสเบอร์รี่พาย ท�าอะไรได้บ้าง?
อย่างง่ายทีส่ ดุ ทุกคนสามารถใช้ราสเบอร์รพี่ ายเป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์
เดสก์ท็อปประจ�าบ้านอีกเครื่องหนึ่งได้ แม้ว่าอาจจะไม่มีพลังสูงเหมือนเครื่อง
รุ่นใหญ่ แต่ก็เพียงพอส�าหรับเด็กๆ ที่จะเล่นกับคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ
พื้นฐานของ ราสเบอร์รี่พาย (NOOBS หรือ Raspian) นั้นมีโปรแกรมและเกม
จ�านวนหนึง่ ให้ลองใช้อกี ด้วย แต่ทสี่ า� คัญคือ เด็กๆ สามารถเริม่ ฝึกเขียนโปรแกรม
ได้ทันที เช่น เขียนโปรแกรมง่ายๆ ด้วยภาษาไพทอน (Python) ที่มีโปรแกรม
รองรับทันทีทเี่ ปิดเครือ่ งขึน้ มา แต่ทมี่ ากกว่านัน้ คือการประยุกต์ใช้ราสเบอร์รพี่ าย
เพือ่ ท�าสิง่ อืน่ ๆ ทีม่ มี ากมายสุดแสนจะบรรยาย เช่น สามารถน�าไปท�าเป็นหุน่ ยนต์
สามารถท�าเป็นรถบังคับ ท�าระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ ตัวตั้งเวลาให้อาหารสัตว์
เครื่องเล่นดนตรี เครื่องตรวจจับสภาพอากาศ หรือแม้กระทั่งติดตั้งกล้อง
เพิ่มเติมให้เจ้าราสเบอร์รี่พายเพื่อท�าเป็นกล้องวงจรปิดใช้เองในบ้านก็ยังได้
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“

ราสเบอร์รี่พายเป็นคอมพิวเตอร์ราคาเบาๆ
ที่ใครๆ สามารถหามาครอบครองได้

“

หากสนใจหาเจ้าราสเบอร์รี่พายสักเครื่องเพื่อมาศึกษาหรือให้เด็กๆ ที่บ้าน หรือสถานศึกษาของท่านได้ลองเรียนรู้
ราสเบอร์รี่พายตัวจิ๋วตัวนี้ สามารถลองเข้าไปเช็คเว็บไซต์ของผู้จัดจ�าหน่าย (เช่น th.rs-online.com หรือ th.element14.com)
และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://www.raspberrypi.org/ หรือเว็บไซต์อื่นๆ อีกมากมาย
ถือว่าเป็นนวัตกรรมทีจ่ ะช่วยในด้านการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั ได้เป็นอย่างดี สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน
ต่างๆ ได้ สามารถให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ฝึกความคิดแก้ไขปัญหา น�าปัญหาที่มีในชีวิตประจ�าวัน มาเป็นแนวคิด
เพื่อพัฒนาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกได้ และท�าให้เด็กสามารถต่อยอดในการพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
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ดรรชนีกีฬา
เมฆา

ท่าว่ายนำ้า 4 ท่าหลักๆ และเทคนิค ตอนที่ 2
( ต่อจากฉบับที่แล้ว )
เมือ
่ ฉบับทีแ่ ล้ว ผมได้นาำ เสนอท่าว่ายนำา้ ไป 2 ท่า คือ ท่าฟรีสไตล์และท่ากรรเชียงไปแล้ว หวังว่าคงเป็นประโยชน์
ไม่มากก็นอ
้ ย และสามารถนำาไปต่อยอดเพือ
่ สอนให้เด็กๆ ได้เพิม
่ ทักษะกีฬาว่ายนำา้ และยังเป็นการออกกำาลังกาย
อย่างดีอีกด้วยครับ
และในฉบับนี้ขอนำาเสนอท่าว่ายนำ้าหลักๆ อีก 2 ท่า คือ ท่าผีเสื้อ และ ท่ากบ ครับ

การว่ายน้�าท่าผีเสื้อ
ขั้นตอนต่างๆ ในการว่ายท่าผีเสื้อ มีดังนี้

1. เมื่อแขนคุณอยู่ข้างหน้า ให้กดมือลงพร้อมกับกวาดออกไปด้านข้างเล็กน้อย
2. งอข้อศอกพร้อมทั้งดันมือผ่านใต้ล�าตัว
3. ดันน�้าจนแขนผ่านบริเวณต้นขา
4. ยกแขนขึ้นให้ศอกและมือพ้นจากน�้า
5. วางแขนกลับไปด้านหน้าโดยให้แขนมีความกว้างเท่าช่วงไหล่
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“

ตามทีต
่ อนต้นบอกไว้วา่ มีเทคนิคพิเศษโดยส�าหรับผูท
้ วี่ า่ ยผีเสือ
้ ได้แล้ว
ก็จะทราบ นั่นก็คือ การใส่เอวผีเสื้อเข้าไปในท่ากบด้วย โดยเมื่อคุณถีบขา
ให้ยด
ื แขนออกไป แล้วใช้สะโพกดันตัวไปข้างหน้าด้วย และคุณจะต้องก้มศีรษะ
ตอนที่ยืดแขนออก ต่อมาให้เชิดคางขึ้นในจังหวะที่ใช้แขน

“

ข้อควรจำา

1. ในขณะที่คุณดันน�้าผ่านใต้ลา� ตัวนั้น คุณต้องพยายามรักษาระดับของข้อศอกให้สูงเสมอ ไม่ให้ข้อศอก
ตกลงไปต�่ามาก
2. ในขณะยกแขนขึน้ จากน�า้ ต้องให้ศอกพ้นน�า้ ด้วย เพราะมันเป็นทัง้ หลักการว่ายทีถ่ กู ต้องและเป็นกติกา
สากลในการว่ายท่าผีเสื้อ
3. คุณควรพยายามดันน�้าให้มือทั้งสองข้างผ่านใต้ล�าตัว เพื่อให้เกิดแรงส่ง ถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่คุณ
จะว่ายได้เร็วกว่าการที่คุณจะดันน�า้ เพียงแค่ข้างล�าตัวเท่านั้น
4. ในการดันมือผ่านใต้ล�าตัวคุณต้องดันน�้าไปข้างหลังอย่างรวดเร็ว มิฉะนั้นไหล่และแขนของคุณจะยก
ขึ้นไม่พ้นน�้าทั้งหลักการว่ายที่ถูกต้องและเป็นกติกาสากลในการว่ายท่าผีเสื้อ

การใช้ขาท่าผีเสื้อ

“ การเตะขาเหมือนปลาโลมา ช่วยในการถ่ายน�้าหนักไปมาระหว่างด้านหน้าและหลัง และยังส่งตัวคุณให้พุ่งไป
ข้างหน้าด้วย”
ในการว่ายท่าผีเสื้อนั้น การเตะขามิใช่จะใช้แต่เพียงขาเท่านั้น ยังต้องใช้ล�าตัวและเอวในการที่จะบังคับร่างกาย
ให้เลื้อยไปตามน�้าด้วย เพราะฉะนั้นถ้าคุณเตะขาท่านี้ได้ไม่ดี หรือมีพื้นฐานการเตะขาในท่าก่อนๆ ไม่ดีพอแล้ว คุณจะจับจุด
ไม่ถกู ว่าจะต้องเตะแบบไหนเพือ่ ให้ได้แรงและส่งตัวคุณไปข้างหน้าได้ แต่ถา้ คุณเข้าใจการเตะขาของฟรีสไตล์มนั ก็เป็นหลักการ
เดียวกัน เพียงแต่ว่า คุณต้องเตะสองขาพร้อมๆ กันนั่นเอง
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การว่ายน้�าท่ากบ
การใช้แขนท่ากบ

การใช้แขนในท่ากบ มีความส�าคัญในการขับเคลือ่ นร่างกายไปข้างหน้าน้อยกว่าการใช้ขา เพราะท่ากบใช้พลังขา 70 %
เพื่อการขับเคลื่อนร่างกาย แต่การใช้แขนก็ไม่ใช่ว่าไม่สา� คัญเพราะอีก 30 % ก็มีผลต่อการว่ายเช่นกัน เรามาดูกันว่าการใช้
แขนของท่ากบนั้นท�าอย่างไรบ้าง
1. ให้คุณกดมือพร้อมๆ กับการกวาดมือไปด้านข้าง โดยการกดมือและแขนลงนั้นให้กดลงประมาณ 45 องศา
2. เมือ่ กวาดมือออกมาเลยช่วงไหล่เล็กน้อยให้โก่งแขนโดยงอข้อศอกและยกข้อศอกให้สงู เอาไว้พร้อมกับล็อคข้อศอก
ให้อยู่กับที่คือไม่ลากศอกออกไปด้านหลัง
3. ตวัดมือทัง้ สองข้างให้มาด้านหน้าในลักษณะกระพุม่ มือ (การตวัดให้มาทัง้ แขนท่อนล่างไม่ใช่ตวัดแค่ขอ้ มือ) พร้อมทัง้
ให้หนีบศอกทั้งสองข้างมาชิดตัวอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยืดแขนออกไปด้านหน้าอย่างเร็วด้วย
4. ก้มหัว ส่งแรงจากไหล่ตามแขนไปด้วย

ข้อควรจำา

1. คุณต้องยกศอกให้สูงเสมอในขณะที่ดันน�้า
2. คุณต้องไม่ลากแขนออกไปด้านข้างมากนัก และไม่ลากแขนจนมือเลยไปด้านหลัง
3. อย่าให้มือไปอยู่ใต้หน้าอกหรือใต้ล�าตัว เมื่อศอกชิดตัวแล้วมือต้องอยู่ด้านหน้าของหน้าอก
4. คุณต้องหนีบข้อศอกมาให้รวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการแหวกขึ้นมาหายใจอย่างรวดเร็ว มิใช่ค่อยๆ เงยขึ้นมา
แล้วล�าตัวไปต้านน�้า ท�าให้เคลื่อนที่ได้ช้าลง

การใช้ขาท่ากบ

“ท่านี้พลังขับเคลื่อนส่วนใหญ่มาจากขา ดังนั้นถ้าคุณใช้ขาได้ถูกต้อง คุณจะสามารถพุ่งไปได้ดีและเร็วกว่าคนอื่น”
อย่างทีก่ ล่าวไปแล้วว่า การว่ายท่ากบ เป็นท่าทีต่ อ้ งใช้พรสวรรค์และเทคนิคสูงทีส่ ดุ แต่คณ
ุ ก็สามารถฝึกฝนได้ ดังนัน้ เรามาดู
กันดีกว่าว่า จะต้องใช้ขาอย่างไรจึงจะท�าให้คุณมีพลังขับเคลื่อนที่ดีในการว่ายท่ากบนี้
ขั้นตอนในการใช้ขาของท่ากบ มีดังนี้

1. ให้รวบขาชิดกันเท้าชิดกันเอาไว้ ยืดขาให้ยาว
2. งอเข่า ดึงส้นเท้ามาหาสะโพก ข้อส�าคัญคุณต้องไม่ชักเข่าเข้าใต้ล�าตัวของคุณ โดยการงอเข่านั้นคุณต้อง
แยกขาเล็กน้อยแต่คุณต้องบังคับให้เข่าและเท้ายังอยู่ในช่วงกว้างของสะโพก
3. เมื่อเท้าชิดสะโพกแล้วให้หมุนเท้าโดยให้นิ้วเท้าชี้ไปด้านข้าง ฝ่าเท้าอยู่ในท่าที่เตรียมจะถีบน�้า
4. ถีบน�้าไปด้านหลังอย่างรวดเร็ว
5. หลังจากนั้นให้คุณรวบขาและเท้าทั้งสองข้างให้ชิดกันอย่างรวดเร็ว เตรียมพร้อมที่จะถีบใหม่อีกครั้ง
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ความสัมพันธ์ของร่างกายในท่ากบ

ในการว่ายท่ากบนั้น จังหวะเป็นสิ่งส�าคัญมาก เพราะท่ากบต้องอาศัยความสัมพันธ์ของแขนกับขาเพื่อให้เกิดความ
ลู่นา�้ และความเร็วมากที่สุด ถ้าคุณว่ายผิดจังหวะแล้ว คุณจะไปได้ช้าและเหนื่อยกว่าปกติ ดังนั้น การว่ายท่ากบจึงต้องอาศัย
การฝึกฝนและเทคนิคสักหน่อย แต่คุณก็ท�าได้โดยอย่างนี้ครับ

ขั้นตอนต่างๆ ในการว่ายท่ากบ มีดังนี้

1. ให้คุณยืดแขนและขาเอาไว้ วางล�าตัวเหมือนกับท่าฟรีสไตล์
2. ให้กวาดมือออกด้านข้างเล็กน้อย
3. เมื่อกวาดมือแล้ว ให้กดมือลง พร้อมกับรวบแขนไปด้านหลังเล็กน้อย
4. ให้รวบแขนและศอกมาชิดข้างล�าตัว ให้ตวัดเข้ามาอย่างรวดเร็ว และให้มืออยู่บริเวณหน้าอก
5. เมื่อยืดแขนออกไป ให้งอเข่าตามมา และเมื่อแขนยืดเสร็จแล้ว ขาจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจะถีบน�้า
เมื่อถีบน�้าและรวบขาชิดกันแล้วก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการในภาพที่ 1 ใหม่ โดยให้คุณยืดตัวไว้ประมาณ 1 - 2 วินาทีก่อน
แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่

อ้างอิง : http://swimming226.blogspot.com/2013/02/4.html
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พิชิตการออม
Money Man

ออมอย่างไรให้งอกเงย : ออมในกองทุนให้งอกเงย

ฉบับมนุษย์เงินเดือน

ลงทุน RMF
ภาค 4

ค้นหากองทุน RMF ตราสารหนี้ ที่ได้ผลตอบแทนดีและสม�่าเสมอ

ในครั้งที่แล้ว เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าเลือกกองทุน RMF ประเภทไหนที่เหมาะกับสไตล์
การลงทุนของเรา ทีนเี้ ราก็จะมาค้นหากองทุน RMF ทีใ่ ห้ผลตอบแทนดีและสมำา่ เสมอกันนะครับ เราจะมาดูวา่
ค้นหากันอย่างไร เพือ
่ เราจะได้นาำ เงินลงทุนของเราไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนคุม
้ ค่ากับเงินลงทุนของเรา
มากที่สุด

ในการค้นหากองทุน RMF แน่นอนว่ากองทุนคนละประเภทกันย่อมให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหา
กองทุน RMF เพื่อน�ามาเปรียบเท่ียบในการลงทุน เราจะเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนในกองทุน RMF ประเภทเดียวกัน
อย่าเปรียบเทียบกองทุน RMF ข้ามประเภทกัน เช่น กองทุน RMF ทีล่ งทุนในตราสารหนี้ เปรียบเทียบกับ กองทุน RMF ทีล่ งทุน
ในตราสารทุน อย่างนี้เป็นต้น เพราะกรณีนี้ในระยะยาว ผลตอบแทนจากการลงทุน RMF ในตราสารหนี้ย่อมน้อยกว่า RMF
ที่ลงทุนในตราสารทุน
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การหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบกองทุน RMF แต่ละประเภทก็สามารถค้นหาผลตอบแทนได้จากเว็บไซต์กองทุนรวม
ของแต่ละบริษัทหลักทรัพย์ หรือในบางเว็บไซต์ก็จะรวมข้อมูลของกองทุนรวมไว้ ส�าหรับผู้เขียนเองจะหาข้อมูลจากที่
www.morningstarthailand.com และ www.wealthmagik.com ซึง่ ได้รวบรวมข้อมูลของกองทุนประเภทต่างไว้ๆ (ทัง้ นีผ้ เู้ ขียน
ไม่ได้มสี ว่ นได้เสียในการโฆษณาเว็บไซต์ดงั กล่าว แต่อยากให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลทีเ่ ราศึกษามาเพียงเท่านัน้ ) ในครัง้ นีผ้ เู้ ขียน
ขอยกตัวอย่างข้อมูลจากเว็บไซต์ของ www.morningstarthailand.com โดยเข้าไปที่หัวข้อ กองทุนรวม >> จัดอันดับกองทุน
>> กองทุนประหยัดภาษี (แล้วเลือกประเภทกองทุน RMF ทีต่ อ้ งการจะเปรียบเทียบ ในทีน่ เี้ ราเลือกเปรียบเทียบ RMF ประเภท
ตราสารหนี้ จึงเลืิอก RMFFIX) >> ผลตอบแทนระยะยาว
เปรียบเทียบ RMF ประเภทตราสารหนี้
Name

YTD
Morningstar
3 Yr
Return
Rating
Volatility
%
Overall

1 Yr
Anlsd
%

3 Yr
Anlsd
%

5 Yr
Anlsd
%

10 Yr
Anlsd
%

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

0.57

0.52

1.92

2.28

2.82

3.08

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดหน่วยลงทุน B

0.44

0.38

1.65

1.75

-

-

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

0.65

0.46

2.06

2.08

2.59

2.5

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

0.49

0.25

1.76

1.82

2.31

-

กองทุนรวมแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

0.54

0.23

1.24

1.4

2.27

2.68

กองทุนเปิด ตราสารหนี้คุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ

0.29

0.29

1.14

1.2

1.86

2.39

กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดหน่วยลงทุน A

0.45

0.31

1.49

1.53

2.28

2.37

กองทุนเปิด ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

0.56

0

0.73

1.57

2.34

2.26

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

1.06

-0.03

1.06

1.51

2.22

2.24

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีร้ ะยะกลางเพือ่ การเลีย้ งชีพ

0.61

0.29

1.79

1.66

2.22

1.86

หมายเหตุ : ข้อมูล จาก http://www.morningstarthailand.com
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จากข้อมูลข้างต้น เป็นการน�าข้อมูลการจัดอันดับ
กองทุน RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ จากเว็บไซต์ของ
บริษัท Morningstar ในที่นี้ผู้เขียนเลือกมาเพียง 10 ล�าดับ
กองทุนแรก (เวลาเลือกจริงจะมีกองทุน RMF ทีเ่ น้นในตราสาร
หนี้ขึ้นมาให้ดูทั้งหมด) จะมีช่อง Name คือชื่อของกองทุน
RMF ผู้เขียนเลือกให้เรียงล�าดับข้อมูลตาม Morningstar
Rating Overall โดยจะมีการให้ระดับดาวไว้ ระดับ 5
เป็นระดับที่น่าลงทุนมากที่สุด ส่วนระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว
เป็นระดับที่น่าลงทุนรองลงมาตามล�าดับดาว ส่วนในช่อง
3 Yr Volatility เป็นค่าความผันผวนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ส่วนคอลัมน์ถัดไปด้านขวามือเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง
(1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี) โดยจะเป็นผลตอบแทนเฉลีย่ ต่อปีทบต้น
จากตารางข้างต้น กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุน RMF ประเภทตราสารหนี้ ที่น่า
ลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้
เพือ่ การเลีย้ งชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ ตามล�าดับ ถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลัง
ก็ถือว่า กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
น่าลงทุนมากทีส่ ดุ แต่เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเปรียบเทียบอีกสักหน่อย
เราก็อาจไปเจาะลึกกองทุนทั้ง 3 กองนี้ โดยน�าชื่อกองทุน
แต่ละกองไปค้นหาเพื่อศึกษาในรายละเอียดของกองทุนนี้
หรือน�าชื่อกองทุนดังกล่าวไปค้นหาใน Google ได้ว่ามี
รายละเอียดอย่างไรบ้าง โดยดูตรงข้อมูลที่สรุปส่วนส�าคัญ
ของกองทุนที่เรียกว่า “ข้อมูลส�าคัญการลงทุน” หรือบางครั้ง
เรียกว่า “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุป” หรือ “หนังสือชีช้ วนฉบับย่อ”
ซึ่งจะเป็นหนังสือชี้ชวนที่สรุปข้อมูลส่วนที่ส�าคัญๆ ของ
กองทุนนัน้ ๆ ไว้ 7 เรือ่ ง ประกอบด้วย คุณก�าลังจะลงทุนอะไร
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ
สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ค่าธรรมเนียม ผลการ
ด�าเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งใน 7 เรื่องนี้ ผู้เขียนจะเน้นดู
ตรงที่ สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน ค่าธรรมเนียม
และข้อมูลอื่นๆ เป็นหลัก

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน จะบอกว่า
กองทุน RMF นั้น ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อะไรบ้าง
ลงทุนเป็นสัดส่วนเท่าไร เช่น กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ (T - NFRMF) จะลงทุนในหุ้นกู้ เป็นสัดส่วน
73.05% พันธบัตร 14.85% ตั๋วแลกเงิน+ตั๋วสัญญาใช้เงิน
9.50% เงินฝากและอืน่ ๆ 2.6% ส่วนกองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้
เพื่อการเลีย้ งชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B (TFIRMF - B) จะลงทุน
ในหุน้ กู้ 52.98% พันธบัตร 23.87% เงินฝากธนาคาร 24.27%
สินทรัพย์อื่น 0.54% และหนี้สินอื่นๆ -1.66% ส่วนกองทุน
เปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF) จะลงทุนใน
พันธบัตรหรือตราสารหนีร้ ฐั บาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ค�้าประกัน 38.86% หุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินหรือตราสารหนี้
ที่ออกโดยบริษัทเอกชน 27.39% หุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงินหรือ
ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันประเภทบริการทางการเงิน
19.58% เงินฝากบัตรเงินฝาก หุน้ กู้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินตัว๋ แลกเงิน
ของรับรองรับอาวัลโดยสถาบันการเงิน 13.97% จากทั้ง
3 กองทุนนี้ เราก็จะเห็นได้ว่าแต่ละกองทุนให้น�้าหนัก
การลงทุนไปทีต่ ราสารหนีป้ ระเภทไหนมากทีส่ ดุ โดย T - NFRMF
และ TFIRMF - B จะลงทุนในหุ้นกู้มากที่สุด ส่วน KFIRMF
จะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ของภาครัฐมากที่สุด
ดังนัน้ หากใครเน้นความปลอดภัยมากทีส่ ดุ ก็จะเลือก KFIRMF
เพราะส่วนใหญ่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
ส�าหรับเรือ่ งค่าธรรมเนียมและข้อมูลอืน่ ๆ ในหนังสือ
ชีช้ วนส่วนสรุป ผูเ้ ขียนจะขออธิบายอีกครัง้ ตอนท้ายๆ กองทุน
นะครับ เพราะมีความส�าคัญไม่แพ้กันต่อการวางแผน
การลงทุนของเรา เดีย๋ วในครัง้ หน้าเรามารูจ้ กั วิธคี น้ หากองทุน
RMF ที่ลงทุนในตราสารทุนกันบ้างนะครับ ว่ามีจุดไหน
ทีส่ า� คัญทีจ่ ะต้องพิจารณากันบ้าง พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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มุมสุขภาพ
Kinhoo

ปวดหัว

เป็นอะไรกันแน่????

ปวดหั ว ธรรมดา กิ น ยานอนพั ก แล้ ว ดี ขึ้ น
เกิดจากความเครียดไมเกรน หรือจากการ
ที่ ส มองท� า งานมาก หรื อ เครี ย ดจากการ
ใช้ ชี วิ ต ประจ� า วั น หรื อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
สิง
่ แวดล้อม ท�าให้ไม่ได้พก
ั ผ่อน อาการปวดหัว
ก็เกิดขึ้นได้
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“

การปวด การเครียด
หรือไมเกรน
ส่วนใหญ่นอนพัก
แล้วอาการก็ทุเลา

”
ปวดหัวที่เกิดจากความผิดปกติในสมอง เช่น
เนื้องอกในสมอง หรือเกิดจากแรงดันสมองเพิ่ม น�้าที่เลี้ยง
สมองคัง่ เกิดการติดเชือ้ หรือมีพยาธิ จะมีระยะเวลาการปวดชัดเจน
สม�่าเสมอ ทานยาแล้วดีขึ้นเล็กน้อย หรือไม่ดีข้ึนอาจแย่ลง
มีปวดตอนดึกๆ นอนพักแล้วตืน่ มาปวดมากกว่าเดิม มักจะปวด
ตอนเช้าๆ มากกว่าตอนเย็น มีอาการอื่นร่วม เช่น ตาพร่ามัว
เห็นภาพซ้อน เดินเซ อ่อนแรงข้างใดข้างหนึง่ หรือมีอาการชา
อาจสังเกตุได้จากการจับแก้วน�า้ แล้วหล่น มีอาการปากเบีย้ ว
เคี้ ย วอาหารแล้ ว มี น�้ าไหลออกจากมุ ม ปาก อาจเคยมี
อาการปวด และถ้าเทียบกันมักจะมากกว่าตอนเริ่มต้น หรือ
เรียกว่าปวดแบบขัน้ บันไดซึง่ ต่างจากการปวดการเครียด หรือ
ไมเกรนซึ่งส่วนใหญ่นอนพักแล้วอาการก็ทุเลา
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อาการ
1. อาการอ่อนแรงและชา เกิดจากสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อ และแปลความรู้สึก
หากเส้นเลือดตีบ หรือแตก จะเกิดอาการอ่อนแรงและชาด้านตรงข้าม เช่น ผิดปกติที่เส้นเลือดฝั่งขวา
จะเกิดอาการอ่อนแรง และชาซีกซ้ายใบหน้าจะเบี้ยว ที่ซีกขวาอาการชามักเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะ
เกิดจากเส้นเลือดสมองถูกบล๊อก และจะเกิดอาการตรงข้ามกับซีกที่ผิดปกติ
2. พูดไม่ได้ หรือพูดไม่ชดั พูดไม่เป็นค�า พูดได้แต่ตอบไม่ตรงค�าถาม เกิดจากสมองซีกซ้ายผิดปกติ
เพราะเป็นศูนย์ควบคุมการสื่อสาร
3. เวียนศรีษะ บ้านหมุน ทันทีทันใด เกิดจากสมองส่วนท้ายทอยที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัว
การกะระยะการควบคุมการเดิน หากสมองส่วนนี้ผิดปกติ ปกติจะท�าให้สูญเสียการทรงตัว เดินเซ
เห็นภาพซ้อน บ้านหมุนทันทีทันใด ผู้ป่วยมักจะบอกว่าอยู่ดีๆ ก็เป็นโดยไม่ได้ตั้งตัวมาก่อน

กลุ่มเสี่ยง
1. เป็นโรคความดันโลหิตสูง เกิดจากแรงดันในเลือดสูงท�าให้เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก
2. เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งหลอดเลือดจะขาดความยืดหยุ่นท�าให้เส้นเลือดตีบหรือแตก
3. ไขมันในเลือดสูง ท�าให้หลอดเลือดอุดตันได้ง่าย
4. หัวใจเต้นผิดจังหวะ ลิ้นหัวใจตีบ ลิ้นหัวใจรั่ว จะท�าให้เกิดก้อนเลือดที่หัวใจ และหลุดไป
อุดที่หลอดเลือดสมองได้
5. คนทีส่ บู บุหรี่ ดืม่ สุรา เครียดเป็นสาเหตุให้เกิดความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหดตัวเป็นเวลานาน
ยิง่ นานรูของหลอดเลือดจะตีบลงเรือ่ ยๆ ท�าให้ขาดความยืดหยุน่ และเป็นสาเหตุทา� ให้เส้นเลือดแตกง่าย

การรักษา
1. การอุดเส้นเลือดด้วยกาวชนิดพิเศษ สาเหตุเกิดจากมีปานแดงที่สมอง
2. ยาสลายลิ่มเลือดสาเหตุ เกิดจากมีลิ่มเลือดขนาดใหญ่อุดตันในเส้นเลือดสมอง
3. การใส่บอลลูน หรือตาข่าย หรือขดลวด สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ และ
หลอดเลือดสมองโป่ง

ที่มา : วารสารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
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วิชาการบันเทิง
มรกต กรีน

‘อัจฉริยภาพของลูกน้อย’
กับ ‘การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด’
สมองของคนเราเริม
่ พัฒนาและสร้างเซลล์นบ
ั แสนล้านเซลล์
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ระยะเวลาแรกเกิดถึงห้าปีแรกเป็นระยะเวลา
ทีส
่ า� คัญทีส
่ ด
ุ ในการเรียนรู้ คุณแม่ควรส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ
ของลูกในโอกาสทองนี้ เพือ
่ สร้างทุกนาที สูก
่ ารเรียนรูท
้ ไี่ ม่สน
้ิ สุด
การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างเเข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสและ
มี ค วามฉลาดล�้ า เป็ น เลิ ศ คื อ สิ่ ง ที่ คุ ณ แม่ ทุ ก คนปรารถนา
โดยเฉพาะเรือ
่ งความฉลาดของลูก ดังนัน
้ หากคุณแม่รแู้ ละเข้าใจ
การท�างานของสมองเด็ก จะพบว่าความสามารถในการเรียนรู้
ของลูกนั้นสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิด
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รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพวรรณ หรรษคุณาชัย กุมารแพทย์ดา้ นพัฒนาการเด็ก ได้ให้ความรู้
เกีย่ วกับการท�างานของสมองเด็กไว้วา่ “เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับหนึง่ แสนล้านเซลล์สมอง ซึง่ ทัง้ หมดเชือ่ มต่อกัน
เป็นเครือข่ายวงจรและสามารถเพิ่มจ�านวนมากขึ้นเมื่อถูกกระตุ้น ทั้งนี้การเชื่อมต่อสามารถเกิดได้สูงถึง
1,000 ล้านล้านครั้งในระยะเวลาแรกเกิดถึงห้าปีแรกของลูก ช่วงวัยนี้จึงเป็นระยะเวลาที่ส�าคัญที่สุด
ในการเรียนรู้ และเมือ่ พ้นช่วงวัยนีไ้ ปแล้ว จะไม่มกี ารเพิม่ เซลล์สมอง แต่เป็นการพัฒนาโครงข่าย ส่วนเซลล์สมอง
ที่ไม่ได้รับการกระตุ้นก็จะเสื่อมสลายไป ดังนั้นการสร้างทุกนาทีให้เป็นการเรียนรู้ของลูก จึงเป็นสิ่งที่
คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันส่งเสริมในโอกาสทองนี้”

การสัมผัสและการหัวเราะช่วยพัฒนาสมอง
ช่วงแรกเกิดเป็นช่วงทีเ่ ส้นใยประสาทของลูกก�าลังก่อตัว การกอด การสัมผัส สบตา รวมถึง
พูดคุยกับลูก ให้เขามีความสุข ได้หัวเราะ จะช่วยเพิ่มสารอ๊อกซิโตซินและเอนดอร์ฟิน
ในสมอง ท�าให้เป็นเด็กทีม่ สี ขุ ภาพจิตดี สมองท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้าม
มีผลส�ารวจที่ค่อนข้างน่าตกใจว่า เด็กที่ไม่ค่อยได้เล่น ไม่ได้รับการสัมผัสจากพ่อแม่
จะมีสมองขนาดเล็กกว่าเด็กปกติ 20 - 30%

สมองเรียนรู้จากการเลียนแบบ
ในสมองของเด็กจะมีเซลล์ชนิดหนึ่ง ชื่อว่า “เซลล์สมองกระจกเงา” (Mirror Neuron)
ซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
การสังเกต และเลียนแบบผูอ้ นื่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแม่เป็นคนใฝ่รู้ ชอบอ่านหนังสือ
ภาพเหล่านีก้ ส็ ะท้อนเข้าไปในสมองของลูก ส่งผลให้เขาเป็นเด็กทีช่ อบเรียนรู้ กระจกเงา
การเรียนรู้ที่ใกล้ตัวที่สุดก็ คือ คุณแม่นั่นเอง

อารมณ์ส่งผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้
ร่างกายของลูกช่างน่าอัศจรรย์ หากเขาอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริง ร่างกายจะหลั่ง
สารเคมีในสมองที่ช่วยกระตุ้นให้เรียนรู้และจดจ�าได้ดี ในทางกลับกัน หากคุณแม่
เป็นคนหงุดหงิดง่าย เลีย้ งลูกด้วยอารมณ์ ท�าให้เด็กมีความเครียดหรือซึมเศร้า อารมณ์
เชิงลบทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้ของสมองลดลง
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การเล่นช่วยพัฒนาความเป็นอัจฉริยะ
การเล่นกับลูก คือวิธที งี่ า่ ยทีส่ ดุ ทีค่ ณ
ุ แม่จะช่วยสร้างความฉลาดให้ลกู น้อย เคล็ดลับ
อยู่ที่เลือกการเล่นให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ประสบการณ์ที่ลูกน้อยได้
จากการเล่น ทั้งการจับ การหยิบ การสัมผัส ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาสมอง
ในทุกๆ ด้าน

การอ่านหนังสือช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง
เมื่อเด็กอ่านหนังสือ เซลล์สมองจะมีการเชื่อมต่อและแตกแขนงออกไป
เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาประสาทสัมผัสต่างๆ โดยเฉพาะทางตาและ
ทางหู ส่งผลให้เด็กที่ชอบอ่านหนังสือมีความชาญฉลาดและสามารถเรียนรู้
ได้อย่างดีเยี่ยม

ขนาดสมองเท่ากันแต่ความฉลาดต่างกัน
ถ้าเปรียบเทียบสมองของเด็กสองคน แม้ว่าจะมีขนาดสมองเท่ากัน แต่กลับมี
ความฉลาดแตกต่างกัน นัน่ เป็นเพราะปริมาณการเชือ่ มต่อระหว่างเซลล์สมอง คุณแม่
สามารถส่งเสริมให้เซลล์สมองของลูกเกิดการเชื่อมต่อได้ตั้งแต่แรกเกิดด้วยการ
ให้นมแม่ เพราะนมแม่มีสารอาหารที่ดีต่อสมองอยู่มากมาย เช่น ดีเอชเอ รวมถึง
การเลี้ยงดูที่เหมาะสมตามวัยและโภชนการที่สมบูรณ์

การคิดและการจดจำาช่วยพัฒนาสมอง
ทุกครั้งที่สมองของลูกถูกกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหา ทบทวนความจ�า เซลล์สมอง
จะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าภายในเซลล์สมองและสื่อผ่านไปยังเซลล์อื่นด้วยสารสื่อ
ประสาท ท�าให้การเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นในสมองแข็งแรงยิ่งขึ้น และการคุยกับลูก
การตั้งค�าถาม ฝึกให้เขารู้จักคิด จึงเป็นการส่งเสริมความฉลาดของลูกที่คุณแม่
สามารถท�าได้ทุกวัน
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“

ถ้าเข้าใจเช่นนีแ้ ล้ว การสร้างทุกนาที
สู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ ลู ก น้ อ ยนั้ น ก็ ไ ม่ ใ ช่
เรื่องที่ยากอีกต่อไป สิ่งสำาคัญคือคุณแม่
ควรดำาเนินทุกกิจกรรมไปด้วยความรักและ
ความสนุ ก สนาน เมื่ อ ลู ก สั ม ผั ส ได้ ถึ ง
ความอบอุน
่ และความปรารถนาดี ลูกก็พร้อม
ที่จะเรียนรู้ไปกับเราในทุกๆ นาที

”
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ตระเวนเที่ยว
วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

บันทายศรี...ราชินีปราสาทขอม
ถ้า “นครวั ด ” จัดเป็นราชาแห่งปราสาทขอม
“บันทายศรี” ก็ควรได้ชอื่ ว่าราชินแี ห่งปราสาทขอม แม้ชอื่ เสียง
และความใหญ่โตของบันทายศรีจะไม่อาจเทียบได้กบั นครวัด
แต่ความเลอเลิศในทางศิลปะนั้น กล้าพูดได้ว่าไม่เป็นสอง
รองใครเลยทีเดียว
เหตุทบี่ นั ทายศรีควรได้ชอื่ ว่าเป็นราชินแี ห่งปราสาท
ขอมนัน้ ไม่ใช่การยกยอเกินจริง เพราะสมญานาม “รัตนชาติ
แห่งศิลปะเขมร” นั้น เป็นเครื่องการันตีถึงความงามของ
ปราสาท ที่ถูกบรรจงสร้างอย่างวิจิตรพิสดาร เป็นดั่งเพชร
น�า้ เอกบนเรือนแหวนหรือเพชรยอดมงกุฎอย่างไรอย่างนั้น
ปราสาทหินทรายสีชมพูอายุกว่าพันปีแห่งนี้ ตั้งอยู่
ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบหรือเมืองพระนครไปทางทิศเหนือ
ราว 30 กิโลเมตร เริ่มสร้างใน พ.ศ. 1510 ในปลายรัชสมัย
พระเจ้ า ราเชนทรวรมั น ที่ 2 และแล้ ว เสร็ จ ในรั ช สมั ย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยพราหมณ์ชอื่ “ยัชญะวราหะ” บนพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานจากพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 เพือ่ ใช้เป็น
เทวสถานในลัทธิไศวนิกาย พืน้ ทีต่ รงนีใ้ นสมัยนัน้ เป็นชุมชนใหญ่
มีชื่อตามจารึกว่า “อิศวรปุระ” แปลว่า เมืองของพระอิศวร

การทีป่ ราสาทแห่งนีส้ ร้างโดยพราหมณ์ซงึ่ เป็นเพียง
ขุนนางในราชส�านัก แทนที่จะเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์
เหมือนอย่างปราสาทอื่นๆ โดยทั่วไป นับเป็นความพิเศษ
อย่างหนึ่งของปราสาทแห่งนี้ และเป็นสาเหตุให้ภูมิสถาน
ของปราสาทบันทายศรีผดิ แผกไปจากแบบแผนของปราสาท
แห่งอืน่ ๆ ด้วย กล่าวคือ ปราสาทตัง้ อยูใ่ นบริเวณเนินดินเตีย้ ๆ
ส่วนองค์ปรางค์นั้นก็สร้างให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สูงไม่พ้น
เรือนยอดไม้ รองรับด้วยฐานยกพื้นสูงไม่ถึงเมตร ในขณะที่
ปราสาทส่วนใหญ่ซึ่งสร้างโดยกษัตริย์มักมีขนาดใหญ่ นิยม
สร้างบนยอดเขา หรือไม่กต็ งั้ อยูบ่ นฐานสูงใหญ่ ตามคติความเชือ่
เรือ่ งศูนย์กลางจักรวาล และเพือ่ แสดงให้เห็นถึงฐานันดรศักดิ์
อันสูงส่ง
พราหมณ์ยชั ญะวราหะ คงเป็นผูม้ บี ญ
ุ หนักศักดิใ์ หญ่
ไม่เบาในสมัยนั้น เพราะนอกจากจะมีเชื้อสายเจ้าแล้ว
ยังมีตา� แหน่งเป็นถึงราชครูปโุ รหิตของกษัตริยแ์ ละเป็นผูส้ า� เร็จ
ราชการแทนพระองค์อกี ด้วย แต่ถงึ แม้จะมีอา� นาจบารมีและ
ก�าลังทรัพย์มากเพียงใด ตามธรรมเนียมปฏิบตั แิ ล้ว สามัญชน
จะตีตวั เสมอเจ้านาย ซึง่ ถือเป็นสมมุตเิ ทพไม่ได้ ยัชญะวราหะ
จึงจงใจสร้างให้ปราสาทแห่งนีม้ ขี นาดย่อมลงมาเพือ่ ให้พอควร
แก่ฐานะ
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อย่างไรก็ตาม แม้ปราสาทแห่งนีจ้ ะไม่ได้ยงิ่ ใหญ่อลังการ
แต่กม็ คี วามพิเศษทีเ่ ด่นกว่าแห่งอืน่ ๆ โดยเฉพาะในแง่วสั ดุทเี่ ลือกใช้
คือ หินทรายสีชมพูเนื้อแกร่งซึ่งหายาก ปราสาทที่พบว่าสร้าง
ด้วยหินทรายสีชมพูทั้งองค์นั้น นอกจากบันทายศรีแล้ว ก็แทบ
จะไม่พบ ณ ทีใ่ ดเลย แม้แต่ปราสาทพนมรุง้ ของบ้านเราก็ยงั สร้าง
ด้วยหินทรายสีชมพูเพียงบางส่วน ความพิเศษอีกประการหนึ่ง
คือ ความประณีตของลวดลายแกะสลัก ทีค่ ม ชัด ลึก และละเอียด
ยิง่ กว่าปราสาทแห่งอืน่ ใดทัง้ หมด จึงมีผเู้ ปรียบปราสาทบันทายศรี
เป็นดั่งเพชร ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่น�้างามปราศจากมลทิน
ด้วยความละเอียดลออของลวดลายทีส่ ลักเสลาบนวัสดุ
พิเศษ กับขนาดที่เล็กกะทัดรัด ท�าให้บันทายศรีถูกเปรียบเป็น
หญิงสาววัยแรกแย้มทีด่ จู มิ้ ลิม้ พริม้ เพราและอ่อนหวาน ซึง่ น่าจะ
เป็นที่มาของชื่อปราสาทที่ต้ังขึ้นในสมัยหลัง คือ “บันเตียสไร”
ซึง่ ตามภาษาเขมร มีความหมายว่า “ป้อมแห่งสตรี” เพือ่ แสดงนัยว่า
เป็นปราสาทที่มีความงามดุจสตรี ในขณะที่ชื่อตามจารึกใช้
“ตรีภูวนมเหศวร” ซึ่งแปลว่า “ผู้เป็นใหญ่ในสามโลก”
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ทว่า ก่อนที่ปราสาทบันทายศรีจะได้อวดโฉม
ในสภาพสมบูรณ์ให้เราได้เห็นเป็นบุญตาอย่างเช่น
ทุกวันนี้ ปราสาทได้ผา่ นการบูรณปฏิสงั ขรณ์กนั มามากพอ
สมควร หลังจากที่ถูกทิ้งร้างให้ทรุดโทรมในพงป่า
มานานแสนนาน จนกระทั่งถูกค้นพบโดยฝรั่งเศสใน
พ.ศ. 2457 ถ้าดูจากภาพถ่ายเก่าๆ ก่อนการบูรณะ
จะพบว่า ปรางค์ประธานเหลืออยูไ่ ม่เต็มองค์ โดยเฉพาะ
เครือ่ งบนของปรางค์พงั ทลายลงมาเกือบหมด การบูรณะ
ปราสาทมีขนึ้ หลังจากนัน้ ไม่นานโดยใช้เทคนิคอนาสติโลซิส
(Anatylosis) หรือการรือ้ ถอนซากปราสาททีป่ รักหักพัง
ลงมาแล้วประกอบขึ้นใหม่ ซึ่งฝรั่งเศสรับมาจากดัชต์
อีกทอดหนึง่ และนับเป็นปราสาทขอมแห่งแรกทีบ่ รู ณะ
โดยวิธนี ี้ แต่เพิง่ ได้เปิดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมอย่างเป็น
ทางการ เมื่อ พ.ศ. 2543 มานี่เอง
เอาล่ะ ผมได้อารัมภบทถึงประวัตคิ วามเป็นมา
ของปราสาทไปพอหอมปากหอมคอแล้ว คราวนีเ้ ราไปชม
จุดน่าสนใจของปราสาทแห่งนีก้ นั บ้าง ซึง่ จะเป็นอะไรอืน่
ไม่ได้เลย นอกจากบรรดาภาพจ�าหลักลายอันน่าทึ่ง
บนหน้าบันและทับหลัง ซึง่ ถ่ายทอดออกมาเป็นเรือ่ งราว
ตามเทวะต�านานและเทพปกรณัมในศาสนาฮินดู
ได้อย่างจับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรามเกียรติ์และ
มหาภารตะ ไม่เว้นแม้กระทัง่ ลวดลายบนกรอบซุม้ ประตู
และผนังเทวาลัย ซึ่งก็ท�าได้วิเศษไม่แพ้กัน

การเยีย่ มชมปราสาทบันทายศรีจะเริม่ จากซุม้ ประตู
ทางเข้า ทีเ่ รียกว่า “โคปุระ” ด้านทิศตะวันออก ซึง่ เป็นด้านที่
ปราสาทหันหน้าออก บนหน้าบันของโคปุระแห่งนีจ้ ะพบภาพ
จ�าหลักรูปพระอินทร์ เทพประจ�าทิศตะวันออก ทรงช้างเอราวัณ
ในท่ามหาราชลีลาสนะ แวดล้อมด้วยลวดลายพรรณพฤกษา
อันวิจิตรอ้อนช้อย เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูไปแล้ว ก็จะพบ
ทางเดินยาวราว 70 เมตร มีเสานางเรียงประดับทั้งสองด้าน
เสานางเรียงนี้ คือ เสาเตีย้ มียอดคล้ายดอกบัวตูม มีไว้เพือ่ บอก
แนวเขตทางเดิน จากจุดนีเ้ ราจะพบซากอาคารยาวรูปสีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้าหลายหลังทัง้ ซ้ายและขวา ซึง่ ไม่รวู้ ตั ถุประสงค์การสร้าง
ทีแ่ น่ชดั บ้างว่าใช้เป็นหอเปลือ้ งของกษัตริยก์ อ่ นเข้าไปกระท�า
พิธีบูชาเทพเจ้าในเทวาลัย บ้างก็ว่าใช้เป็นที่ประดิษฐาน
รูปเคารพ หรือไม่กป็ ระกอบกิจกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตาม
ไฮไลท์ส�าคัญในส่วนนี้อยู่ตรงหน้าบันของซากอาคารยาว
หลังทิศเหนือ ซึ่งสลักเป็นภาพนารายณ์อวตารเป็นนรสิงห์
(ครึ่งคนครึ่งสิงห์) ก�าลังใช้กรงเล็บฉีกอกอสูรร้ายนาม
“อรัณยะกศิป”ุ ด้วยใบหน้าถมึงทึง อสูรตนนีเ้ ป็นอสูรทีม่ จี ติ ใจ
หยาบช้า แถมฆ่าอย่างไรก็ไม่ตาย เนื่องจากได้รับพรวิเศษ
มาจากพระพรหม คือ ไม่ตายด้วยน�า้ มือมนุษย์ เทวดา ตลอดจน
สัตว์เดรัจฉาน ไม่ตายด้วยอาวุธใดๆ ไม่ตายทั้งกลางวันและ
กลางคืน รวมทั้งไม่ตายในบ้านและนอกบ้าน เมื่อเป็นดังนี้
อรัณยะกศิปจุ งึ เหิมเกริมอย่างหนัก เทีย่ วระรานใครเขาไปทัว่
เดือดร้อนไปถึงพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาปราบ

เมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะถึงโคปุระที่สอง ซึ่งเชื่อม
ต่อกับก�าแพงชัน้ นอกของปราสาททีก่ อ่ ด้วยศิลาแลง ภายใน
ก�าแพงชั้นนี้ จะมีบารายหรือสระน�้าโอบล้อมตัวปราสาทไว้
โดยมีทางเดินตัดกลางเชื่อมไปถึงเขตชั้นในสุดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเทวาลัย บารายนี้เปรียบได้กับมหาสมุทรที่โอบล้อมเขา
ไกรลาส ศูนย์กลางแห่งจักรวาลตามคติความเชื่อในศาสนา
ฮินดู ซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะ
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เมือ่ เดินผ่านบารายเรียบร้อยแล้ว ก็จะเข้าสูเ่ ขตชัน้ ใน
ของปราสาท ซึ่งมีก�าแพงอีกชั้นหนึ่งล้อมรอบ ณ ซุ้มประตู
ทางเข้า มีจุดน่าสนใจอยู่ที่หน้าบันซึ่งสลักอย่างวิจิตรเป็น
รูปคชลักษมี ลักษณะเป็นรูปพระลักษมีนั่งประทับตรงกลาง
มีชา้ ง 2 เชือก ชูหม้อน�า้ มนต์สรงลงบนพระเศียร คชลักษมีเป็น
สัญลักษณ์แห่งสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ ฉะนั้น
เราจึงมักพบเห็นภาพดังกล่าวอยูบ่ นซุม้ ทางเข้าเทวสถานเสมอๆ
หลังจากผ่านโคปุระเข้าไปแล้ว ก็จะพบปรางค์
ประธาน 3 องค์เรียงต่อกัน โดยมีมุขยื่นออกมาจากปรางค์
องค์กลาง เรียกว่า “มณฑป” ขนาบข้างด้วยบรรณาลัย
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2 หลัง โดยทั้งหมดล้อมรอบด้วย
ก�าแพงแก้วซึง่ พังทลายลงเหลือเพียงฐาน ยกเว้นโคปุระด้านหน้า
ที่ยังเหลือให้เห็นในสภาพสมบูรณ์ ปรางค์องค์กลางนั้นมี
จารึกว่าอุทศิ ให้แด่พระศิวะ ส่วนอีก 2 องค์ดา้ นข้างนัน้ ไม่ปรากฏ
จารึกแน่ชดั ว่าอุทศิ ถวายเทพเจ้าองค์ใด บ้างว่าอาจอุทศิ ให้แด่
เทวีสององค์ของพระศิวะ คือ พระแม่อุมากับพระแม่คงคา
โดยพิจารณาจากทวารบาลของปรางค์ทั้งสององค์ ซึ่งล้วน
แต่สลักเป็นรูปนางอัปสรทัง้ สิน้ บ้างก็วา่ อาจอุทศิ ให้แด่ตรีมรู ติ
อีก 2 องค์ ได้แก่ พระพรหมและพระวิษณุ ส่วนบรรณาลัยนัน้
มีผู้วิเคราะห์ว่าอาจเป็นที่เก็บรวมรวมพระอภิธรรมคัมภีร์
แต่บางท่านก็เชื่อว่าเป็นที่ไว้รูปเคารพเทพเจ้าชั้นรองต่างๆ
หรือไม่ก็อาจเป็นรูปปั้นสัตว์พาหนะของเทพเจ้า เนื่องจาก
บรรณาลัยหันหน้าไปในทิศตรงกันข้ามกับปรางค์ประธานซึง่
หันไปทางทิศตะวันออก
106 วิทยาจารย์

ความพิเศษที่พบที่ปรางค์ประธานทั้ง 3 องค์นี้อยู่ที่
ลวดลายจ�าหลักอันอ่อนช้อยพลิ้วไหวดุจดังภาพแกะสลัก
บนดินน�า้ มันก็ไม่ปาน โดยเฉพาะภาพแกะสลักนูนสูงเป็นรูป
นางอัปสรนัน้ ได้รบั การยกย่องว่างามกว่าทีอ่ นื่ ใดทัง้ หมด ทัง้ ยัง
มีชีวิตชีวาน่าหลงใหล ขนาดมีผู้เปรียบว่านางอัปสรที่น่ีเป็น
“โมนาลิซ่าแห่งเอเชีย” ไม่เพียงแค่นั้น ลวดลายบนผนัง
โดยรอบองค์ปรางค์ยงั ถูกสลักเสลาอย่างละเอียดยิบ จนแทบ
ไม่เหลือพืน้ ทีว่ า่ งให้เห็น ราวกับศิลปินรังเกียจพืน้ ทีว่ า่ งไม่มผี ดิ
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นอกจากนัน้ บนหน้าบันและทับหลังของ
ปรางค์และอาคารบริวาร ยังมีภาพแกะสลักที่
น่าตืน่ ตาตืน่ ใจอีกหลายภาพ เป็นต้นว่า ภาพทศกัณฐ์
ก�าลังโยกเขาไกรลาส ซึง่ แสดงภาพพระนางอุมาเทวี
ประทับบนตักของพระศิวะด้วยอาการตกใจสุดขีด
รวมไปถึงบรรดาสิงสาราสัตว์ที่ต่างแสดงอาการ
ขวัญผวา หรือจะเป็นภาพเร้าอารมณ์อย่างตอน
พระกฤษณะก�าลังเงื้อดาบจะฟันคอพระยากงส์
ซึ่งก�าลังคุกเข่าลงกับพื้น โดยมีมืออีกข้างหนึ่ง
ดึงผมของพระยากงส์ขึ้นมา ก็น่าประทับใจ
ความน่าอัศจรรย์ใจของปราสาทบันทายศรี
ยังมีอีกมากมายเกินจะเล่าได้หมด ที่เหลือก็เพียง
แต่หวังว่าท่านจะหาโอกาสไปพิสูจน์ด้วยตา
ตนเองว่า ทีว่ า่ “เล็กนัน้ งาม” (Small is beautiful) นัน้
แท้จริงเพียงไรส�าหรับปราสาทแห่งนี้
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ส หรับเจ้าหน้าที่
ต่ออายุสมาชิก เลขที่ .............................................
สมัครสมาชิกใหม่ เลขที่ .........................................
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ..............................................

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาจารย์

เขียนที่ ..........................................................
วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ...............

ชื่อหน่วยงาน .............................................................................................................................................................................................................................

เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เลขที่บัตรประชาชน

ต แหน่ง

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด

สพฐ.
พละ

สพป.
พัฒนศิลป์

สพม.
สพศ.

ผู้บริหารการศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
สอศ.
อปท.

สช.
กทม.

ศึกษานิเทศก์
อื่น ๆ .................................
กศน.
สกอ.
อื่นๆ ..............................

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ ...................หมู่ที่ ..................... ซอย ........................... ถนน .....................................ต บล/แขวง .........................
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

ยำาสามกรอบ
“ฅุรุชน” บุญช่วย ทองศรี
มีน. 61
เขียนที่อาศรมซอยผีหีบ
เชิงเขารูปช้าง, สงขลา.

โรงเรียนฝึกหัดครู
กับผลผลิต
จากหลักสูตรโบราณ
๏ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว......ยุคที่ราคา
ทองค�าบาทละสามร้อยกว่า... ก๋วยเตี๋ยวชามละ
50 ตังค์ พิเศษ 75 ตังค์ ดูหนังโรง 2 เรือ่ งควบ 1 บาท....
ฮ่าาาา... เด็กรุน่ นี้ คงฟังด้วยความฉงน... แล้วสรุปว่า
ไม่จริงและไม่เชื่อ.....
คงมีอกี หลายเรือ่ งทีค่ งเหลือเพียงค�าเล่าขาน
เป็นต�านาน แห่งกาลสมัย ให้คนรุน่ หลังคลางแคลง!....
ผมเป็นนักเรียนฝึกหัดครูในห้วงเวลาเหล่านีแ้ หละครับ
จากรอยต่อช่วงโรงเรียนฝึกหัดครู พัฒนาไปสูค่ วามเป็นวิทยาลัยครู
ผมชาร์จประจุธาตุและเคมีแห่งวิชาชีพครู ได้รบั การหล่อหลอม
เคีย่ วกร�าอย่างคล�า้ ข้นจากหลักสูตรสร้างครูยคุ นัน้ เพือ่ ให้ไปเป็น
ครูชนบท ครูประชาบาล ครูเมือง ได้ทั้งหมด
หลักสูตรยุคนั้น กับวิธีสั่งสอนและวิถีการเรียนของ
“นักเรียนครู” ผมเชือ่ ว่า จบจากสถาบันไปแล้ว แทบจะไปท�างาน
อะไรก็ได้ เพราะนี่คือ “การสร้างคนให้เป็นครู”
ผมนึกถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทีเ่ ขาใช้ชอื่ สถาบันนีว้ า่ โรงเรียนสร้างครู และ วิทยาลัยสร้างครู
มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปร กระทั่งวันนี้ เมื่อผมย้อนกลับไปดู
ก็ยังคงเดิม
เพียงแค่นี้ ก็บ่งบอกนัยอะไรได้มากมายถึงแนวคิด
แนวทาง ที่มั่นคง ไม่วอกแวก ไม่แปลกลาย ไม่กลายพันธุ์...
ในการสร้างครู
จากวันนัน้ ... กระทัง่ ถึงวันนี้ เพือ่ นผมเหล่านี้ กลายเป็น
ครูโบราณที่เกษียณกันไปเกือบสิบปีแล้ว
แต่... สาบานได้ครับ แทบทุกคนทีผ่ มตระเวนไปพบนัน้
ผมยังเห็นความมั่นคงของบุคลิกภาพครู ยังเห็นประกายตา
ที่ดุแกมเมตตา ยังคมชัด และที่ส�าคัญคือ ผมยังสัมผัสได้ถึง
จิตวิญญาณครูทไี่ ด้หล่อหลอมมาเกินกึง่ ศตวรรษนัน้ ยังมัน่ คง.....
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นักเรียนฝึกหัดครู รุ่น “ฅุรุชน”
ในรุ่นผมเหล่านี้ แม้ถูกวางรากฐานให้เป็นครู
แต่กม็ บี า้ งทีช่ ะตาชีวติ หักเหให้ไปท�างานในด้านอืน่ และ
ทุกคนต่างประสบความส�าเร็จที่น่าชื่นชมเช่นกัน
ก�าธร กังแฮ เพื่อนที่กินนอนกันมาแต่ต้นๆ
ผันไปเป็นข้าราชการกรมทีด่ นิ ระดับบริหารทีไ่ ม่ดา่ งพร้อย
สุทธิ สัตตบงกช หนุ่มหล่อ ฟุ่มเฟือยชีวิต
ก้าวสูส่ ถาบันการเงินบริหารระดับภาคทีป่ ระสบความส�าเร็จ
ด้วยความสามารถเฉพาะตัวซึ่งใครก็เลียนแบบมิได้
สุชาติ คงทอง เด็กจากชนบทริมทะเลสาบ
สิงหนคร แต่คล่องตัวในการจัดการ กลายเป็นผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ปูนซิเมนต์ไทย

เยียรยง ไชยรัตน์ (สุรกิจบรรหาร) เป็นเด็กสาวคนเดียว
ในยุคนัน้ ทีผ่ มใกล้ชดิ ด้วย เมือ่ เธอมาเป็นรองประธานเชียร์ของสถาบัน
คอยช่วยผมที่เริ่มออกจาก “ดักแด้” ต่อมาได้เปลีย่ นเส้นทางจากครู
ไปเป็นนักบริหารชัน้ สูงของส�านักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
พิเชษฐ์ โพธิวจิ ติ ร นักเรียนครูรน่ ุ บุกเบิก จวกดิน - ขุดสระ - ปลูกผัก
มาด้วยกันกับผม ผิวขาวร่างเล็ก สงบเงียบ นัยน์ตาดูเหมือนจะง่วง
ตลอดกาล... สลัดคราบวิชาชีพครู ก้าวสู่วิชาชีพกฎหมาย กลายเป็น
ผู้พิพากษาอาวุโสที่น่าศรัทธา
สุเมธ รอดรัตน์ หนุม่ ร่างเล็ก หลากความสามารถ อารมณ์ดี
แต่พร้อมจะราวีกับใครก็ได้หากเพื่อนขอแรง วันนี้เขากลายเป็นผู้นา�
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพขนาดประชาชนรักสนิท
แถมเป็นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�าเร็จระดับเป็นแบบอย่างของประเทศ
นีเ่ ท่าทีผ่ มนึกออกว่า เพือ่ นทีไ่ ด้รบั การสวดญัตติมาทางวิชาชีพครู
แต่สามารถ แตกหน่อ ผลิบานได้ทกุ งาน ทุกพื้นที่... และ... ย�้าอีกที
นะครับว่า เพื่อนผมเหล่านี้ เตรียมเข้าสูเ่ จ็ดสิบแล้วทัง้ หญิง - ทัง้ ชาย...
แต่ให้ตายเถอะ ในสายตาผม ยังเห็นพวกเขา ยังฟิต ยังแกร่ง ยังเริงร่า
มิได้เห็นร่องรอย “ชราโรย” แม้แต่น้อย...
ผมเริ่มสงสัยครับว่า... หลักสูตรการผลิตครูรุ่นนั้น มีอะไร
พิสดาร?.....
ผอ.อาจ ชมภูโคตร จากโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์
จังหวัดนครพนม นับว่าเป็นครูรนุ่ กลางเก่า กลางใหม่ เคยบอกว่า.....
..... “ผมเชื่อว่า วิชาชีพครู อ่อนด้อยลง ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนสถานะ จากวิทยาลัยครูไปเป็นชื่อต่างๆ มากมาย เช่น
สหวิทยาลัย วิทยาลัยราชภัฏ กระทั่งมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากหลักสูตรเฉพาะผลิตครู มาเป็นสร้างการอาชีพต่างๆ แข่งกับ
อาชีวะ..... แล้วการผลิตครู กลายเป็นหลักสูตรเล็กๆ แอบแฝงอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอันใหญ่โต!”.....
ผมฟังน้องๆ สะท้อนมุมมองความคิดด้วยความทึ่ง... แต่ก็
เห็นด้วย!
อืมมม!!... ใครนะทะลึ่งบอกผมว่า.....
ฤๅ... ชื่อนั้นส�าคัญไฉน!?... ฮ่าาาา!
…………………………………
เกริน่ มาซะไกล… แต่ได้ประเด็นสถานภาพทางวิชาชีพครูใน
อดีต! ซึ่งนับวันจะเลือนหาย... จึงจารึกไว้ซะหน่อย!
อีกเรื่องที่ครูสมัยนี้อาจไม่รู้ คือ สมัยเป็นนักเรียนครู เป็น
นักศึกษาครู นั้น จะนุ่งกางเกงขายาว ผูกเนคไท ตามฟอร์มสถาบัน
เหมือนกันทั่วประเทศ
แต่เรียนก็คอื เรียน เรารุน่ นีย้ งั โดนเฆีย่ นนะครับ อาจารย์
ฝ่ายปกครอง ยังถือไม้เรียว ท�าหน้าเคร่ง ตาดุ ที่คนรุ่นผมยังเสียว
สันหลังกันจนบัดนี้......

วันนี.้ .... “ไม้เรียว” หายไป พร้อมกับวิชาชีพครู
ทีเ่ หลือเพียงซาก เสมือนคราบงูที่ไร้บารมีและ
จิตวิญญาณใดๆ .....
ผมคงไม่เถียงกับนักจิตวิทยาเด็กประเภท
โลกสวย หรือแนวคิดต่างประเทศทีน่ กั การศึกษาไทย
ไปรับเอามา แล้วมองครูรนุ่ โบราณว่าคร�า่ ครึ
เพราะคงเสียเวลา... แต่ผมมีชดุ ความคิด และ
ความเชือ่ ส่วนตัวว่า มนุษย์นนั้ มีความต่าง และธรรมชาติ
มีสองด้านเสมอ มีแข็งกร้าว ย่อมมีออ่ นโยน มีความตาย
ก็มีการเกิด มีดีเลิศ ก็ต้องมีเลวทราม.. ฯลฯ...
และเมือ่ ผมเชือ่ ในหลักสูตรการผลิตครูยคุ เก่า
ว่าสร้างครูได้ดี ผมก็พบว่า ครูทดี่ กี ส็ ามารถหันเห
ไปเป็นอาชีพอืน่ อย่างดีได้!
วันนั้น… ไร้ฤกษ์ไร้ยามใดๆ... เมื่อปิคอัพ
เก่ามิตซูแดง เพิ่งออกจากอู่ ส่งเสียงค�ารนด้วยความ
คึกคะนอง
อุปกรณ์ท้ายพร้อมด้วย เต็นท์ เครื่องครัว
กล่องเก็บเสือ้ ผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และอัฐบริขาร
จ�าเป็นส�าหรับการตระเวนศึกษาไทย พร้อม!.....
สุเมธ รอดรัตน์ นายกเทศมนตรี อ�าเภอ
สิเกา จังหวัดตรัง เป็นเพือ่ นนักเรียนครูมาด้วยกัน คือ
เป้าหมายทีผ่ มมุง่ ไป…
…“กูมีที่ดินติดทะเลอันดามัน เป็นเชิงเขา
ลาดชัน มองไปเห็นเกาะลันตา ของจังหวัดกระบี่
มึงจะอยูก่ คี่ นื ก็ได้ รับประกันความปลอดภัย อาหารพร้อม
มีลูกน้องคอยดูแลด้วย แต่เป็นหมู่บ้านมุสลิม”...
เพียงข้อมูลเท่านี้ ผมก็ตัดสินใจได้แล้ว
MITSUBISHI แก่สแี ดงของฅุรชุ นก็พงุ่ ฉิวผ่าน รัตภูมิ
สตูล พัทลุง ผ่านเมืองตรัง มุ่ง “สิเกา” เมืองชาย
ขอบติดกระบี่
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หมู่บ้านแหลมไทร คือเป้าหมาย
แต่... ก่อนถึงเป้าหมาย ผมมีรายทางส�าคัญที่ไม่แวะไม่ได้
อ�าเภอนาโยงของตรัง เป็นบ้านของประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้
น้องสมศักดิ์ ทองแก้ว ซึ่งติดป้ายหน้าบ้านว่า “จุดแวะพักคุรุชน”!
คืนนั้น… เราคุยกันแกล้มเหล้าเรื่องอดีต สมัยน้องศักดิ์เป็นนักศึกษา
ได้เข้าร่วมงานอุดมการณ์กับฅุรุชน กระทั่งมาเป็นครู เป็นผู้บริหารที่จวนเกษียณ
ผมภูมิใจที่เส้นทางความคิดของน้องไม่เปลี่ยน แม้จะมีวิบากกรรมในการ
ท�างานบ้าง.....
หลังอาหารเช้า ณ เรือนพักคุรุชน ผมเดินทางต่อสู่ “แหลมไทร”
หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเล อาชีพประมง เงียบสงบ เหมาะส�าหรับการวางเต็นท์
ฅุรุชน เสียงลม เสียงคลื่น ท�าให้ไม่เหงาเปลี่ยวเกินไป
เพียงรถไต่เขาสูง - ต�่า เลาะไปชายขอบเขตพื้นที่ของนายกสุเมธ รอดรัตน์
ผ่านป่าโปร่ง มองเห็นทะเลไม่ไกลนัก ผมก็รับรู้ได้ว่าความรักความผูกพันของคนที่นี่
กับครูสุเมธ รอดรัตน์ยังมีอยู่ แม้จะผ่านมากว่าสี่สิบปีแล้ว
เมื่อผมถามเส้นทาง ชาวบ้านมองด้วยสงสัยระแวง
แต่เมือ่ บอกว่าเป็นเพือ่ นกับครูสเุ มธ แววตานัน้ เปลีย่ น
เป็นวางใจโดยพลัน!
หกวัน ณ บ้านแหลมไทร ผมได้อาศัย หวิม่ ซึง่ เคยเป็น
ลูกศิษย์ครูสุเมธมาก่อน ช่วยดูแลและพาตระเวนรอบๆ ที่พัก
และมีสาวนุ้ย ภรรยา คอยดูแลการกินการอยู่
ผมเก็บเกีย่ วข้อมูลและความสัมพันธ์กบั ชุมชนได้มาก
เกินพอ มีเวลาได้เขียนบันทึกร่องรอยการเดินทางของฅุรชุ น
และผมได้ข้อสรุปว่า.....

เพื่อน...มาเยือน พูดเรื่องอนาคต
เมื่อย่าง 70

เต็นท์พักแรม “ฅุรุชน”

หวิ่ม และ นุ้ย ผู้ดูแลฅุรุชน
แบบไม่คลาดสายตา

..... “วิถชี วี ติ ชุมชนมุสลิมทีส่ งบเงียบกับธรรมชาติ
มีการด�ารงอยูต่ ามบัญญัตศิ าสนาอิสลาม คือความสงบ
งามแบบพอเพียงนั่นเอง”
และ... ใช่ครับ..โดยมี “ครู” เป็นผูย้ กระดับจิตวิญญาณ
มนุษย์ เป็นผู้เชื่อมที่ดีระหว่างชุมชนกับรัฐที่อาจยังห่างเหิน
ประชาชน!
112 วิทยาจารย์

กลาง: เพื่อนครูสุเมธ รอดรัตน์
ขวา: ผู้ใหญ่บ้านแหลมไทร

ปลูกต้นไม้ ณ จุดพักแรม

ผมภาคภูมิใจในหลักสูตรผลิตครูรุ่นก่อน แล้วยิ้ม
ด้วยความภาคภูมใิ จในความเป็น “คุณครูสเุ มธ รอดรัตน์”
ของประชาชน เพื่อนผมคนนี้

