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เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิง่ ยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เลขาธิการคุรสุ ภา
บรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์
ท่านสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ที่รักทุกท่าน วิทยาจารย์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 113
ในขณะที่ผมเขียนบทบรรณาธิการอยู่นี้ บริเวณรอบคุรุสภาปิดการจราจรไม่สามารถเข้าทำ�งาน
ในสำ�นักงานได้ ต้องนั่งเขียนต้นฉบับที่ศูนย์ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ แม้ว่าต้องทำ�งานข้างนอกก็ต้อง
ดำ�เนินการเพื่อให้ออกวารสารได้ทนั ให้สมาชิกได้อา่ น ในฉบับนีส้ มาชิกจะเห็นคอลัมน์ ใหม่ทเี่ กิดขึน้
เป็นเนือ้ หาสาระให้เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิก ในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูล
ด้านสิง่ แวดล้อม สื่อการเรียนการสอน เรื่องราวของวันนี้ในอดีต และจะมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ให้มีอะไรใหม่ๆ ให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกันเพิ่มขึ้น และยังยินดีที่จะรับความคิดเห็น
ของท่านสมาชิกเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนานะครับ
ในเดือนนี้ยังมีวันส�ำคัญที่ควรระลึกถึง คือ วันที่ 10 ธันวาคม 2475 วันรัฐธรรมนูญ วันที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
สยาม และวันที่ 28 สิงหาคม 2311 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันที่สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรี
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย วิทยาจารย์จึงขอน�ำเสนอ
เรื่องราววันประวัติศาสตร์นี้ลงในสกู๊ปพิเศษ ส�ำหรับกิจกรรมของคุรุสภา คือ คุรุสภาจะน�ำครู
อาวุโสที่ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้า
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติให้แก่ครูอาวุโส ในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
และยังมีอีกเรื่องที่ส�ำคัญอยากฝากสมาชิกคุรุสภาที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และใบอนุญาตใกล้จะหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยกว่า
180 วัน โดยเฉพาะท่านที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่จะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2557
จะต้องยื่นขอต่ออายุก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นะครับ
ท้ายนี้ วารสารวิทยาจารย์จะเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับคุรุสภา สกสค. และหน่วยงาน
ทางการศึกษา ในการนำ�เสนอข่าวสารในวงการศึกษาและแวดวงสังคมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก
จึงขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์
และต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ ให้ความสนใจสมัครและต่อ อายุสมาชิกในเดือ นที่ผ่านมา
เพื่อเป็นกำ�ลังใจและสนับสนุนให้วิทยาจารย์เป็นวารสารที่คงอยู่คู่กับวิชาชีพครูของเราตลอดไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
		

ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม
บรรณาธิการ

เจ้าของ : สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ที่ปรึกษา : คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา นายยุทธชัย อุตมา
นายสนอง ทาหอม ดร.สำ�เริง กุจิรพันธ์ นายสุรินทร์ อินทรักษา นายก๊ก ดอนสำ�ราญ ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการประจำ� : ศ.กิตติคุณสุมน
อมรวิวัฒน์ รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ รศ.ดร.กล้า ทองขาว
รศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ รศ.ดร.พรพิพัฒน์ เพิ่มพล ดร.จักรพรรดิ วะทา ดร.สมศักดิ์
ดลประสิทธิ์ ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ดร.รัชนี ชังชู ดร.วิลาวัลย์ มาคุม้ บรรณาธิการ : ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม บรรณาธิการบริหาร : นายโรจนะ
กฤษเจริญ นายชำ�นาญ สุวรรณพานิช นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์ นายวิบูลย์ คงมั่น นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ นายวัฒนา สุขเกษ
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ บุญโชติ นางสาวศิริพร สหัสทัศ นางสาวนัทอร สามคุ้มทิม นางสาววราภรณ์ บุญปัญญา หัวหน้ากองบรรณาธิการ :
นางเกศธิดา เขียวสอาด ประจำ�กองบรรณาธิการ : นายบุญช่วย ทองศรี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.วิลาวัลย์ มาคุ้ม นายบุญส่ง นาวารักษ์
นางสมหวัง เอกอนันต์ธรรม นางสาวชญานิศ รุจิรชัย นางสาวกรรณิการ์ บารมี นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ นางสมกมล ศรีสูงเนิน
นางสาวภัทราวรรณ แก้วมะยม นางสาวจิรภฎา มนชะอุ่ม นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์ นายณรงค์ ศิริพรชัยกุล นางสาวธัญรัตน์ ศิริเมฆา
นางสาววรวรรณ พรพิพฒ
ั น์ นายสุรวิทย์ ธนวิจติ รพันธ์ นางสาววิยะดา ธานี ผูส้ อื่ ข่าวประจำ� : ผูแ้ ทนคุรสุ ภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ศิลปกรรม/รูปเล่ม/ประสานงานการจัดพิมพ์ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำ�กัด 4 ซอยสิรินธร 7
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บทบรรณาธิการ › ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม 3
สกู๊ปพิเศษ › 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน 6
มหาราช › กองบรรณาธิการ
แวดวงการศึกษา › ภัทราวรรณ แก้วมะยม 10
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นิเทศการศึกษา › สภาพปัจจุบันปัญหาของการนิเทศ 19
ภายนอก › ธเนศ ขำ�เกิด
บทความพิเศษ › เทียบระดับการศึกษาขั้น 22
สูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประเมินภาค
ประสบการณ์ ว่าด้วยวิจัยชุมชน › สันติ อิศรพันธ์ุ
ครูวันวาน...ครูวันนี้ › หนี้สินครู › 28
พุธทรัพย์ มณีศรี
ชวนคิด ชวนคุย › การศึกษาเราจะก้าวไกล 31
ครูไทยต้อง MAT › อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
มุม สกสค. › ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครู 33
ชายแดนใต้ : ร่วมสร้างสันติสุขตามแนวทาง
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” › สมหวัง เอกอนันต์ธรรม
ครูสร้างคน คนสร้างโลก › ลงเคียวเกี่ยวข้าว 37
เกี่ยวใจพี่น้องชาวกุย สุรินทร์ › วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย
หนังสือน่าอ่าน › วินีตา รังสิวรารักษ์ 41
ศิลปะ › คำ�ที่มีความหมายทางศิลปะหัตถกรรมตาม 43
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(เรียงลำ�ดับตัวอักษร) › ผศ.สัณฐิติ บุษปฤกษ์
สารคดีท่องเที่ยว › วันอากาศแจ่มใสที่เพชรบุรี › 45
สมหมาย วงศ์วิทยากุล
ประสบการณ์ › บันทึกถึงดวงดาว 45 กระท่อมดาริกา 49
น้องดาวที่รัก › ปณิธิ ภูศรีเทศ
บทความพิเศษ › บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานวิชาการ 52
ของผู้บริหารสถานศึกษา › รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
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57 รายงานการวิจัย จิรภฎา มนชะอุ่ม
73 เรื่องสั้น “อนุบาลในฝัน” “แม่ครูจ๋า”
77 บันทึกสยาม เมื่ออาบูหะซันถูกสวมหัวโขน พงศ์ภัทร กิม
81 โรงเรียนดี โครงการเด่น การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาส
›

›

›

›

81

85

87

›

›

ทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคันด้วยรูปแบบ
“1 โรงเรียน 3 ระบบ” ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ›
ดร.วิทยา ศรีชมภู
85 ประโยคสัญลักษณ์ (Text Symbol) ›
เหตุเกิดในห้องหอ › โรงน้ำ�ชา
87 ปอกเปลือกกีฬา › เกร็ดกีฬาน่ารู้ › ช. ใช้
89 พระพุทธศาสนา › แด่คุณครู ตอนที่ 7 ›
สุนทร การบรรจง
92 กวีกานท์ › ยุทธ โตอดิเทพย์
94 ข้อคิด ความเห็น › ความเป็นไทยสำ�คัญไฉนในหลักสูตร ›
ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
98 การเรียน การสอน › ที่นี่...อ่านออกเขียนได้ ›
บุญเสริม แก้วพรหม
105 ยำ�สามกรอบ : ตระเวนการศึกษาทั่วไทย ›
ปีใหม่ – ยุคใหม่ ผมควรจะส่งไลน์ หรือเข้าฝันดี? ›
บุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
110 วันนี้ ในอดีต › เหตุการณ์สำ�คัญเดือนธันวาคม ›
กองบรรณาธิการ
112 ท้ายเล่ม › ฟัง พูด อ่าน เขียน › มรกต กรีน

กองบรรณาธิการวารสารวิทยาจารย์

105

ขอให้สมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน ที่กรุณาส่งต้นฉบับบทความ
เรื่องสั้น หรือบทร้อยกรอง เพื่อพิจารณานำ�ลงตีพิมพ์
โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์
และบัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อและจ่ายค่าต้นฉบับ
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28 ธันวาคม

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สกู๊ปพิเศษ

โดย : กองบรรณาธิการ

ลุถึง วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันสำ�คัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกวันหนึ่ง นั่นคือ
เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริยผ์ กู้ อบกูเ้ อกราชจากพม่า
ให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว
วิทยาจารย์ เห็นว่าวันสำ�คัญเช่นนี้ ควรทีช่ าวไทยจะได้นอ้ มรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และความกล้าหาญของพระองค์
ที่ช่วยให้คนไทยได้มีชาติไทย มีแผ่นดินอาศัยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ จึงขอน้อมนำ�พระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
มาบอกเล่ากันในฉบับนี้
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 มีพระนามเดิมว่า สิน (ชื่อ
จีนเรียกว่า เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชบิดาเป็นจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง ภายหลังเป็นกรมสมเด็จพระเทพามาตย์
(พระราชสมภพ : วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277)
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แผนที่แสดงอาณาเขตประเทศไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชกรณียกิจที่สำ�คัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำ�สงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดิน
ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้าน
เศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลสมัย
นั้นจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช
ในวัยเยาว์ พระยาจักรีได้รับเด็กชายสินเป็นบุตรบุญธรรม และนำ�ไปฝากให้เรียนหนังสือกับพระอาจารย์ทองดี
วัดโกษาวาส (วัดคลัง) ทรงศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉาน จากนัน้ เมื่อเล่าเรียนจบ พระยาจักรีได้พาเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็น
มหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ด้วยความเฉลียวฉลาด รอบรู้ และพูดได้ถึง 3 ภาษา พระองค์จึงได้รับโปรดเกล้าฯ
เป็นมหาดเล็กรายงานราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทย และกรมวังศาลหลวง

7

8

สกู๊ ป พิ เ ศษ วิทยาจารย์

กระทั่ง พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพร ขึ้นครองราชย์ต่อได้
เพียง 3 เดือนเศษ ก็ถวายราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงาน เชิญท้อง
ตราราชสีห์ขึ้นไปชำ�ระความหัวเมืองฝ่ายเหนือ นายสินมหาดเล็กสร้างผลงานได้รับความดีความชอบ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสินมหาดเล็กรายงานเป็นหลวงยกบัตรเมืองตาก จนกระทั่งพระยาตากถึงแก่กรรม
หลวงยกบัตรเมืองตากจึงได้เลื่อนเป็นพระยาตาก ปกครองเมืองตากสืบต่อไป
ครั้นเมื่อพม่ายกทัพมารุกรานกรุงศรีอยุธยาทางตอนใต้ เมื่อ พ.ศ. 2307 โดยมีมังมหานรธาเป็นแม่ทัพ พระยาตาก
ยกทัพไปช่วยรักษาเมืองเพชรบุรี และตีทพั พม่ากลับไปอย่างง่ายดาย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2308 พม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา
อีกครั้ง พระยาตากก็สามารถช่วยรักษาพระนครไว้ได้อีก ความดีความชอบนี้ ทำ�ให้ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ โปรดเกล้าฯ
แต่งตัง้ พระยาตากเป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำ�แพงเพชร แต่ยงั ไม่ทนั ทีพ่ ระยาวชิรปราการจะได้ครองเมืองกำ�แพงเพชร
พม่าก็ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง พระยาวชิรปราการจึงต้องเข้ากรุงศรีอยุธยา เพื่อป้องกันพระนคร
ขณะนั้น พระเจ้าตากได้วางแผนจะเข้ายึดเมืองจันทบูรก่อน
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กระทั่ง 3 เดือนผ่านไป พระองค์ได้รวบรวมเสบียง และกำ�ลังคนได้ราว 5,000 นาย จึงได้ยกทัพเรือล่องมาจนถึง
ปากแม่น้ำ�เจ้าพระยา และยึดเมืองธนบุรีจากพม่าได้สำ�เร็จ จากนั้น ได้ยกทัพเรือต่อไปยังกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะสามารถ
เข้ายึดค่ายโพธิ์สามต้น และขับไล่ทหารพม่าออกไปจากราชอาณาจักร สามารถกอบกู้เอกราชได้สำ�เร็จภายในเวลา 7 เดือน
นับตั้งแต่ที่เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. 2310
หลังจากนั้น พระองค์ได้ยกทัพกลับมาที่ธนบุรี ตั้งราชธานีใหม่ ณ ที่แห่งนี้ ขนานนามว่า “กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”
และทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ในพระชนมายุ 34 พรรษา ทรงเฉลิมพระนาม
ว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 และพระราชกรณียกิจหลังจากนั้นของพระองค์ คือการปราบปรามก๊กต่างๆ ที่แตกแยกเป็นฝ่าย
เพื่อรวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากทำ�สงครามกับพม่า
ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระองค์ ได้ทำ�สงครามกับพม่าถึง 9 ครั้งและทรงได้รับชัยชนะทุกครั้ง
รวมทั้งทรงทำ�ศึกกับเขมร 3 ครั้ง ส่วนพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆ นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์
ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำ�รุงการศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และ
พระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่งๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมทั้งยัง
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ไว้ 4 ตอน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงครองราชย์ได้ 15 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 สิริพระชนมายุได้
48 พรรษา มีพระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์
ที่มา
http://th.wikipedia.org
http://www.welovethailand.com
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แวดวงการศึกษา

โดย : ภัทราวรรณ แก้วมะยม

คุรุสภาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ�ปี 2556
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำ�ปี 2556 ณ วัดตันตยาภิรม ตำ�บลทับเทีย่ ง อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง คณะกรรมการคุรสุ ภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ผูบ้ ริหารและพนักงานเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ผู้แทนหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมถวายสมทบบำ�รุงในครั้งนี้ เป็นจำ�นวนเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศล 1,286,865 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และบำ�รุงโรงเรียนเทศบาล 6
(วัดตันตยาภิรม) จำ�นวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยสรุปยอดเงินจำ�นวนทัง้ สิน้ 1,316,865 บาท (หนึง่ ล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ข่าว/ภาพ : ธัญรัตน์ ศิริเมฆา
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“คุรุสภาพิจารณาจุดเน้นนโยบายคุรุสภา ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558”
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรสุ ภา เป็นประธานในการประชุม “จุดเน้นนโยบายคุรสุ ภา
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” โดยมีคณะกรรมการคุรุสภา และผู้บริหารสำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อร่วมกันพิจารณากำ�หนดจุดเน้นนโยบายการดำ�เนินงาน ตามภารกิจของคุรสุ ภา ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ซึ่งนำ�ไปสู่การจัดทำ�งบประมาณโครงการและกิจกรรม เพื่อของบประมาณการดำ�เนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ข่าว/ภาพ : ธัญรัตน์ ศิริเมฆา

พิธีคารวะ นายทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา
ในโอกาสครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา และนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.
พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีคารวะ นายทวี บุณยเกตุ ผู้ก่อตั้งคุรุสภา ในโอกาสครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรม ณ หอประชุม
คุรุสภา
ข่าว/ภาพ : ธัญรัตน์ ศิริเมฆา
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การปฏิรูประบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายเรื่อง “ปฏิรปู ระบบพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิรูประบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีศาสตราจารย์
พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิชาการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
รมว.ศธ.ได้เสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- บทบาทการสอนของครู จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงไป โลกต้ อ งการเด็ ก ที่ มี ทั ก ษะด้ า นต่ า งๆ อี ก แบบหนึ่ ง แล้ ว
เราจะพัฒนาด้วยวิธีการระบบอย่างไร ทั้งผู้บริหาร ครูอาจารย์ โรงเรียน ต้องช่วยคิดว่าครูที่เหมาะสม ขีดความสามารถ
สมรรถนะของครูที่จำ�เป็นควรเป็นอย่างไร
- แนวโน้มการผลิตครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จะมีจำ�นวนครูเกษียณอายุราชการ
เฉลี่ยปีละ 20,000 คน แต่เราผลิตครูปีละ 50,000 คน ซึ่งเป็นการผลิตเกินกว่าการทดแทนการเกษียณอายุราชการ
ถึงปีละ 30,000 คน เท่ากับว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะผลิตครูเกิน 300,000 คน ดังนั้นจึงต้องมาช่วยกันคิดวางระบบการผลิต
เพื่อกำ�หนดจำ�นวนครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
- การกำ�หนดหลักเกณฑ์ ให้ โยงกับการพัฒนาครูทั้งระบบ ทั้งหน่วยงานใน ศธ. ได้แก่ คุรุสภา ก.ค.ศ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะมีบทบาทอย่างไรต่อการพัฒนาครู เช่น การกำ�หนดคุณลักษณะครูที่จะได้ ใบประกอบวิชาชีพ
การต่ออายุ การประเมินวิทยฐานะจะโยงกับผลสัมฤทธิข์ องโรงเรียนของผูเ้ รียน โยงกับการพัฒนาสมรรถนะของครูได้อย่างไร
- การต่อใบประกอบวิชาชีพครู ควรส่งผลและส่งเสริมต่อการให้ได้คนเก่งในหลากหลายสาขาเข้ามาเป็นครูมากขึน้
ในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีวัตถุประสงค์ ในการต่อใบประกอบวิชาชีพ ไม่ควรต่อโดยเสียค่าธรรมเนียมเท่านั้น
แต่ควรเป็นการต่อใบประกอบวิชาชีพทีส่ ง่ ผลและส่งเสริมการพัฒนาครู รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการนำ�ผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ข้อมูล : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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การประชุม คกก.กำ�หนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำ�หนด
วิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องกมลมาศ
ชั้น 6 โรงแรมสุโกศล
รมว.ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ” โดยกำ�หนดให้ปี 2556
เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ต้องอาศัยพลังของสังคมทั้งสังคมมาช่วยกันขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และสานต่องานที่ได้ดำ�เนินการไว้แล้ว โดยมีความคืบหน้าไปมากพอสมควร เช่น
1. การปฏิรูปหลักสูตร รมว.ศธ.ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยรวม 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการกำ�หนดวิสัยทัศน์การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน 2) คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำ�ราการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ศ.พิเศษภาวิช ทองโรจน์
เป็นประธาน และ 3) คณะทำ�งานจัดทำ�รายละเอียดหลักสูตร โดยมี ผศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นประธานคณะทำ�งาน
2. การปฏิรูปการเรียนการสอน ศธ.ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็น Best Practices ทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ มีการนำ�มาจัดทำ�เป็นนิทรรศการเผยแพร่ รวมทัง้ มีการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ผูเ้ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
3. การทดสอบ/วัดและประเมินผลผูเ้ รียน ได้มกี ารหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
หรือ สทศ.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะเชื่อมโยงการทดสอบ/วัดประเมินผล กับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกัน
และให้มีแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น
4. การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษาถัดไปก็จะพยายามให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งไปจัดสอบ
หลังปิดเทอมปลาย และได้คิดระบบการทดสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดการจัดสอบเองของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มักจะจัดสอบ
นอกหลักสูตร
5. การประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ก็ควรจะต้องเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอน
6. การประเมินสถานศึกษา ต้องใช้หลักสูตรเป็นแกนหลักเพื่อมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และมีผลต่อการ
พัฒนาครู ประเมินวิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพครูด้วย
ข้อมูล : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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เสวนากลยุทธ์การเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนา “กลยุทธ์การเร่งรัด
คุณภาพผูเ้ รียนสูก่ ารยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยตามนโยบาย” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) โดยมี ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร ศธ. ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน เข้าร่วมกว่า 50 คน ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
กรุงเทพฯ
ที่ประชุมได้นำ�เสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อเร่งรัดคุณภาพผู้เรียนใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
• แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารประเมินผลนานาชาติ (PISA)
โดยนำ�องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA มาใช้ ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ PISA ในปี 2558 และ 2561
• แผนยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานการเร่งรัดการอ่านออก เขียนได้ และทวิภาษา
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทุกคน สามารถอ่านรู้เรื่อง สื่อสารได้ ภายในปีการศึกษา 2556 และนักเรียน
ทุกระดับชั้น อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ภายในปีการศึกษา 2557
• แผนการดำ�เนินงานด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองอื่นๆ
		 - ภาษาจีน มีข้อเสนอในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาจีน กำ�หนดเป้าหมายรวมและมาตรฐานในแต่ละช่วงชั้น
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินการหลักสูตร
		 - ภาษาอังกฤษ มีข้อเสนอแนะให้ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน การพัฒนาครู การใช้ ICT ในการเรียนการสอน การขยาย
โครงการพิเศษ การสอบวัดความรู้ความสามารถ และการประกาศเป็นนโยบายภาษาอังกฤษ
		 - ภาษาต่างประเทศที่สองอื่นๆ มีแผนดำ�เนินการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองสำ�หรับ
คนไทย โดยส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน และการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ
• แผนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้คิด วิเคราะห์ เรียนรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะ
ที่จำ�เป็นสำ�หรับศตวรรษ 21
• แผนการพัฒนาการวัดและประเมินสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนทุกสังกัด
ได้รับการทดสอบวัดผลและประเมินผลด้ายข้อสอบกลางที่มีคุณภาพ
ข้อมูล : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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เปิดงาน Smart Education
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Smart Education และบรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายจัดการศึกษาในโลกยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น
ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จำ�นวน 200 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ข้อมูล : สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ศธ.กับ อสมท

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุธรรม แสงประทุม ประธานกรรมการ บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารองค์กรหลัก ได้แก่ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ ดร.รัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน) เพื่อวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจและกิจกรรมของ ศธ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ บมจ. อสมท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ
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“คุยกับครู รอบรู้คุรุสภา”
โดย : คนคุรุสภา

คอลัมน์ “คุยกับครู รอบรู้คุรุสภา” เปิดกว้างให้เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราว
ต่างๆ ของคุรุสภา และเป็นช่องทางรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน
การสื่อสารกับเรา สามารถสื่อสารผ่านทาง ตู้ ปณ. 13 และทาง e-mail : kuikubkru@ksp.or.th

รอบรู้คุรุสภาเมื่อเดือนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวันครูโลก (World Teachers’ Day) วันที่ 5 ตุลาคมของ
ทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ให้เรารำ�ลึกถึงการทำ�หน้าที่สำ�คัญที่สุดของครู ซึ่งเป็นผู้ ให้การศึกษาทั่วโลก ที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น
แต่ยังมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนเป็นผู้ ให้คำ�แนะนำ�และผู้ ให้คำ�ปรึกษาที่ดีแก่เด็ก
และได้เล่าถึงเนื้อหาการบรรยายเรื่อง “คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู” โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ซึ่งเห็นว่า
เป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างดี และยังไม่จบสาระที่เป็นประโยชน์ เมื่อคราวที่
แล้วพูดไปได้ถึง 5 เรื่อง วันนี้จึงขอเล่าต่อจากคราวที่แล้ว ในอีกหลายๆ เรื่องต่อไปนี้
เรื่องที่หก การสอนให้เด็กรู้จักตัวเอง
เราจะต้องสอนเด็กให้เข้าใจว่า เค้าเป็นใคร รู้จักตัวเองไหมว่า คือใคร มาอยู่ในโลกนี้ทำ�ไม เพื่ออะไร แล้วจะไปไหน
ถ้าเค้าไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่ามาอยู่ในโลกทำ�ไม คือใคร คนเราถ้าไม่รู้จักแม้แต่ตัวเอง ก็จะไม่รู้จักใครสักคน พอเราไม่รู้จัก
ใครสักคน เราจะทะเลาะกัน เถียงกัน แต่ถ้าเรารู้จักตัวเอง รับรองได้เลยว่าไม่มีวันทะเลาะกับใคร เราจะรู้ศักยภาพของเรา
รู้เป้าหมายในชีวิตของเรา ซึ่งสำ�คัญมาก มนุษย์ที่ ไม่รู้เป้าหมายชีวิตก็จะสร้างปัญหาให้ตัวเองตลอด ที่โรงเรียนสัตยาไส
ก่อนออกจากโรงเรียนเด็กต้องตอบคำ�ถาม 2 คำ�ถาม คือ ความจริงคืออะไร เธอคือใคร ต้องรู้ ให้ได้ การศึกษาต้องสอนให้เด็ก
รู้จักตัวเอง รู้ว่าเรามีศักยภาพอะไร จริงๆ แล้วมนุษย์มีศักยภาพเหลือล้น ไม่มีอะไรที่เราทำ�ไม่ได้ ถ้าเราเข้าใจตัวเอง
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เรื่องที่เจ็ด เราทำ�ได้ มนุษย์ทำ�ได้
ยกตัวอย่าง ถ้าเราจะเหาะในอากาศ ที่บอกว่าเราเหาะกันไม่ได้นั้นเพราะแรงดึงดูดของโลก มันดูดเราไว้ เคล็ดลับวิธี
การเหาะไปในอากาศ โดยคิดจากหลักวิทยาศาสตร์วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างมี 2 ขัว้ สนามแม่เหล็กมีขวั้ เหนือ ขัว้ ใต้ ถ้าเรากับขัว้ กันเรา
จะลอยขึ้นไปในอากาศได้ ถ้าเรารู้วิธีกับขั้ว เราก็ลอยขึ้นไปได้เลย จะเหาะเหินเดินอากาศสบายมาก อีกหน่อยเราจะรู้เคล็ดลับ
พวกนี้ ไป แต่ดีแล้วที่ยังไม่รู้ตอนนี้ ไม่เช่นนั้นจะนำ�มาใช้ ในการสู้รบกัน ฆ่ากัน เราต้องเตรียมอะไรหลายอย่างให้พร้อมก่อน
ถ้าเราจะเดินทะลุฝาผนัง เราก็ทำ�ได้ ไม่มีอะไรที่เราทำ�ไม่ได้ เพราะฝาผนังหรือร่างกายของเราประกอบด้วยอะตอม นิวเคลียร์
มีอเิ ล็กตรอน มันไม่ยากทีจ่ ะทำ�ได้ มนุษย์เรามีศกั ยภาพเหลือล้น แต่เราไม่รจู้ กั ตัวเอง เลยไม่รจู้ ะทำ�อะไร ไม่เข้าใจตนเอง ฉะนัน้
การศึกษาต้องสอนให้รู้จักความจริงของโลก ให้รู้จักตัวเอง ให้ตอบคำ�ถามให้ได้ว่า ความจริงคืออะไร เธอคือใคร เราต้องฝึก
การสร้างความสุขให้กบั ตัวเราเอง ให้กบั เด็กนักเรียนของเรา เพราะเมื่อนักเรียนมีความสุข ก็จะเรียนอะไรๆ ได้งา่ ยมาก ทุกวันนี้
นักเรียนมีความทุกข์ โดนยัดเยียด จะเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องแข่งขัน เอาชนะกันตลอดเวลา เด็กก็เริ่มเห็นแก่ตัว ต้องเอาชนะ
คนอื่น ต้องไปกวดวิชา ไปเรียนพิเศษ คนรวยก็ได้เปรียบ คนยากจนในชนบทไม่มสี ตางค์ ไม่กวดวิชาก็เสียเปรียบ นี่ไม่ใช่การศึกษา
ที่จะมาเอาชนะกัน ที่ต้องมาเก่งกว่ากัน การศึกษาที่แท้จริงคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เป็นคนดีด้วยกัน ให้เป็นคนเก่ง
ด้วยกัน ทุกคนจะต้องเสียสละ ไม่ใช่คิดว่าเราจะได้เปรียบคนอื่นได้อย่างไร เอาชนะคนอื่นได้อย่างไร ทุกคนต้องการความสุข
เราต้องสร้างความสุข โดยตัด “ตัวกู” “ของกู” ออกไป

เรื่องที่แปด ครูต้องสอนให้เด็กรู้จัดคิด รู้จักวิเคราะห์
คนจะมีความสุขในชีวิตได้ ต้องตัด “ตัวกู” “ของกู” ออกไป ครูต้องสอนให้เด็กรู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ ถ้ามีคนด่าเรา
ให้คิดว่า เสียงด่า คือ การสั่นสะเทือนของอากาศ ที่ประกอบด้วย ออกซิเจน ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ลอยมาเข้าหูเรา
เท่านั้น ตัวไหนที่ทำ�ให้เราโกรธ ตัวไหนที่มากระทบเราไม่มี ฉะนั้น เราต้องเข้าใจว่า ที่เรารู้สึกเจ็บ เพราะเรายึดมั่นในตัวเรา
มาด่าเราได้อย่างไร ถ้าตัด “ตัวกู” ตัวเราออกไปได้ จะไม่มอี ะไรมากระทบกับตัวเราได้อกี ทำ�ให้มคี วามสุขในชีวติ สิง่ ทีท่ �ำ ให้คน
เราไม่มีความสุขอีกตัวหนึ่ง คือ “ของกู” คือ ความต้องการทุกวันนี้ เราวัดความเจริญก้าวหน้าด้วยผลมวลรวมของผลิตภัณฑ์
เราจึงต้องผลิตของออกมาเยอะๆ ต้องขายให้ได้เยอะ ต้องโฆษณาสินค้า ต้องสร้างกิเลศให้มนุษย์ แล้วกลุ่มเป้าหมายหลัก
คือใคร ก็คือเยาวชน เรากำ�ลังสร้างกิเลสให้เยาวชนของเราเอง ทำ�ให้เขาต้องการโน่น ต้องการนี่ ต้องการอะไรเยอะ เราก็รู้
ว่าสาเหตุของความทุกข์คือตัวกิเลส เราจึงต้องรู้จักพอเพียง ต้องลดความต้องการของเรา แต่มีประเทศภูฏาน เป็นประเทศ
ที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ GDP (GDP-Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ
GDH แทน (GDH-Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ) ซึ่งเป็นการวัดที่ถูกต้อง ถ้ามนุษย์
เรามีความสุขกันทุกคน คือ ความเจริญก้าวหน้าจริงๆ ประเทศภูฏานเค้าประกาศเลยว่า การศึกษาต้องสอนให้เด็กมีความสุข
ไม่ใช่สอนเด็กให้เก่ง ถ้าเด็กมีความสุขเขาก็เก่งกันได้เอง แล้ววิธีการสอนจะทำ�อย่างไร เค้าทำ�โดยการเชิญนักวิชาการจาก
ประเทศต่างๆ จำ�นวน 200 กว่าคน จากอเมริกา จากอังกฤษ จากฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย
ซึ่งท่านอาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้รับเชิญไปด้วย ให้เสนอแนวคิดคนละ 5 นาที เพื่อเปลี่ยนระบบการศึกษา
ของประเทศ ทีส่ ดุ เค้าเลือกประเทศไทยเป็นต้นแบบของการศึกษา ท่านอาจารย์ตอ้ งเดินทางไปประเทศภูฏาณ ทัง้ หมด 8 ครัง้ ๆ
ละ 2 อาทิตย์ เพื่อไปอบรมครูทงั้ ประเทศ 76 คน และให้ครูของประเทศภูฏานมาศึกษาดูงานทีโ่ รงเรียนสัตยาไสในประเทศไทย
ว่าเรามีวิธการสอนให้เด็กมีความสุขได้อย่างไร แล้วเอากลับไปใช้ ในการพัฒนาประเทศชาติของเค้า
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เรื่องที่เก้า ความสุขอยู่ที่ ไหน
ถ้าความสุขของคนเราอยู่ที่อยากได้อะไรแล้วได้สมอย่างที่หวังเป็นความสุข เราต้องการมากแล้วไม่ได้อย่างที่หวังก็จะ
ผิดหวังมาก ถ้าต้องการน้อยก็ผิดหวังน้อย ไม่ต้องการอะไรเลยก็ ไม่ผิดหวังเลย ฉะนั้น ต้องตัดความต้องการออกไป อย่าให้
เด็กต้องการโน่น ต้องการนี่ แม้กระทั่งต้องการเป็นคนเก่ง แต่ต้องการให้ทุกคนเก่งด้วยกันใช่ไหม เราต้องช่วยเหลือกัน ร่วม
มือกัน เป็นเพื่อนกัน รักกัน เราต้องสามัคคีกันตลอดเวลา แล้วความสุขอยู่ที่ไหน มนุษย์ที่กำ�ลังแสวงหาความสุข จึงไปเที่ยว
คาราโอเกะ ไปเที่ยวกลางคืน ไปไหนต่อไหน บางคนไปเล่นการพนันที่ต่างประเทศ มีคนไทยจำ�นวนมากไปแสวงหาความสุข
กันที่นั่น แล้วก็ผิดหวังกลับมากันเยอะ ขาดทุนกันเยอะ เสียเงินทองไปเยอะ ได้ความตื่นเต้นทางอารมณ์ แต่นั่นไม่ใช่ความสุข
เราต้องถามตัวเราเองว่า ความสุขของเราที่เคยมี มันหายไปจากตรงไหน เราต้องกลับไปหาตรงนั้น มันหายไปจากใจเรา
เราก็ต้องค้นที่ใจของเรา
เรื่องที่สิบ จัดการเรียนรู้แบบไหนเด็กจึงจะมีความสุข
เรามาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ของเรา ตามหลักการจัดการศึกษาของไทยเขียนไว้ชัดเจนว่า การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นี่คือ เป้าหมายของเรา ครูเป็นคนที่จะทำ�ให้การศึกษาของชาติไปสู่
เป้าหมายนัน้ ได้อย่างสำ�คัญ ครู คือ แม่พมิ พ์ของชาติ ครูจงึ เป็นต้นแบบ เราต้องการให้เด็กเป็นคนแบบไหน เราต้องเป็นแม่พมิ พ์
เป็นต้นแบบอย่างทีเ่ ราสอน และสิง่ ทีส่ �ำ คัญครูตอ้ งเป็นผูเ้ รียนรูท้ สี่ �ำ คัญ อย่าคิดว่าเราคือผูส้ อนเด็ก เราก็ตอ้ งเรียนรูเ้ หมือนกัน
เราทุกคนคือผู้เรียนรู้ เด็กๆ ก็เป็นผู้เรียนรู้ด้วย เราคือผู้เรียนรู้ เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เราต้อง
ใช้ประสาททั้ง 5 แล้วเราต้องบันทึกข้อมูลใต้จิตสำ�นึกที่มีย้อนหลังกลับไปเป็นพันๆ ปี มันบันทึกอยู่ในจิตสำ�นึกของเราไม่หาย
ไปไหน ถ้าเราได้เรียนรู้ ในที่สุดจะรู้วิธีดึงข้อมูลที่อยู่ในจิตสำ�นึกเหล่านี้ออกมา ในที่สุดเราจะระลึกชาติได้ เราจะรู้ว่าอดีต
ของเราเป็นอย่างไร เราเคยทำ�อะไรในอดีต เรามาถึงตรงนี้เพราะอะไร มันฝังอยู่ในจิตใต้สำ�นึกที่ไม่เคยลืม ปัญหาของเราก็คือ
จำ�ไม่ได้ เพราะว่าเราไม่รวู้ ธิ ดี งึ ข้อมูลจากจิตใต้ส�ำ นึกมาสูจ่ ติ สำ�นึก ถ้าเราดึงตรงนี้ได้ รับรู้ได้ ความจำ�จะดี การเรียนอะไรก็จะง่าย
ไม่ต้องเรียนอะไรมากมาย ไม่ต้องไปท่องหนังสือมากมาย ไม่ต้องไปกวดวิชา ไม่ต้องไปให้ครูสอนพิเศษ ให้เด็กเขาสนุกสนาน
มีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใส เก่งกันทุกคน ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องท่องอะไรมากมาย เราต้องเข้าใจในตัวเด็ก เข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ เราจะต้องอาชนะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเราให้ได้ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสอนเด็ก เราจะสอนเด็ก
อย่างไร ตัวเราเองต้องทำ�ให้ได้ก่อน ไม่ใช่ว่าไปสอนโดยที่เรายังทำ�ไม่ได้ ไม่มีประโยชน์เด็กจะไม่ฟังเรา เค้าจะไม่เชื่อเรา แต่
ถ้ามันมาจากประสบการณ์ของเรา สิ่งที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติ เราเอาไปสอนมันจะมีพลัง พลังเข้าไปในจิตใจของเด็กใช้เวลาไม่
นานเด็กก็จะเปลี่ยน แต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่เราไม่เชื่อมันไม่ได้เด็กก็ ไม่เชื่อ เค้าอาจจะท่องได้ ตอบได้ และจะได้คะแนนดีจากการ
ท่อง แต่เค้าไม่นำ�ไปปฏิบัติ สิ่งนี้ ไม่ใช่เป้าหมายของครูที่ต้องการสร้างมนุษย์ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ เราต้องการสร้างคน
ให้ดีเหนือสิ่งอื่นใด นี่คือเป้าหมาย คนดี คือ ดีที่ตัวเอง ดีที่จิตใจของตัวเอง มันมีอะไรที่ทำ�ให้จิตใจเราเห็นความเลว มันไม่ใช่
เพราะว่าแสงเข้ามาในตาของเรา เพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็เข้าใจ ถ้าเราเห็นความเลวแท้ที่จริงแล้วมันมีอะไรในใจของเค้า
เราต้องไปปรับปรุงตรงนั้น
เมื่อจบการบรรยาย ครูทงั้ หลายพร้อมใจกันปรบมือเพื่อแสดงความขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
กันสนั่นหอประชุมคุรุสภา สาระที่ได้รับเป็นประโยชน์มาก ที่จัดแบ่งเป็นเรื่องก็เพื่อให้ได้อ่านเป็นประเด็นๆ ไม่ดูเป็นเนื้อหา
เต็มพรืดไปหมด คุณครูทกุ ท่านที่ได้อา่ นน่าจะใช้เป็นแนวทางในการนำ�มาบูรณาการการสอนในแบบของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะ
ในนามของคุรสุ ภาและคุณครูทุกท่านที่ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์จากเกร็ดสาระที่เป็นประโยชน์ ต้องขอขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อย่างสูงไว้ ณ ที่นี้อีกครั้ง แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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สภาพปัจจุบันปัญหาของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาก็ ป ระสบปั ญ หาหลายประการเช่ น กั น
ดังที่สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ได้ทำ�การวิจัยสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
การนิ เทศภายในสถานศึ ก ษายั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ง
แม้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้จัดให้มีการนิเทศโดยใช้
วิธีการนิเทศที่แตกต่างกัน เช่น การนิเทศโดยผู้บริหาร
นิเทศโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการและนิเทศโดยเพื่อนครู
เป็นต้น แต่โดยทั่วไปผู้นิเทศภายในสถานศึกษายังขาด
ความรู้ ในเนื้อหาสาระและความช�ำนาญในการนิเทศ
การนิเทศขาดความต่อเนื่องและไม่มีระบบเท่าที่ควร
และด�ำเนินการอย่างไม่จริงจัง ไม่ได้ ใช้ประโยชน์จาก
ผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง
สอดคล้องกับที่ รัตนา นครเทพ (2552) ได้ศกึ ษาในปีเดียวกันและพบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง (4 แห่ง) มีการดำ�เนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษาไม่ครบทุกขัน้ ตอน เนื่องจากผูบ้ ริหารและครูขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการนิเทศภายใน ขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการศึกษา ตลอดจนบุคลากร และขาดความตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน แต่สถานศึกษา
ทุกแห่งยังมีความต้องการให้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้วยการนิเทศภายใน
นอกจากนั้น รัตนา ดวงแก้ว และคณะ (2554) ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอน พบว่า
ในงานวิจัยได้เสนอปัญหาของการนิเทศการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 1) ด้านการเตรียมการนิเทศ พบปัญหาเกี่ยวกับความพร้อม
ของคณะกรรมการการนิเทศ การขาดการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบและไม่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของครูผรู้ บั การนิเทศ รวมถึงขาดการเตรียมบุคลากรทีจ่ ะทำ�หน้าทีผ่ นู้ เิ ทศอย่างเหมาะสมทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและเวลาในการนิเทศของผู้บริหารและครู
ผู้นิเทศ อีกทั้งผู้รับการนิเทศขาดความเข้าใจในกระบวนการนิเทศและไม่ได้รับการสะท้อนการนิเทศจากผู้นิเทศ และ3)
ด้านการประเมินผลการนิเทศ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกีย่ วกับการขาดการกำ�กับติดตามประเมินผลการนิเทศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องและไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
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สอดคล้องกับ ธเนศ ขำ�เกิด (2554) ที่ได้สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของการนิเทศภายในสถานศึกษา พบว่า
ผู้บริหารยังไม่มีนโยบายการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน ขาดการสร้างความตระหนักเรื่องการนิเทศให้แก่ครู ขาดทักษะ
การนิเทศ การประชุมให้คำ�แนะนำ�ยังใช้วิธีการสั่งการ ผู้บริหารอ้างว่า มีเวลาน้อยที่จะนิเทศครู จึงขาดการเอาใจใส่ และ
ขาดการปรับปรุงพัฒนาการนิเทศอย่างต่อเนื่อง รูปแบบและกิจกรรมการนิเทศยังไม่น่าสนใจ การดำ�เนินการนิเทศมีขั้นตอน
ที่ยุ่งยาก ไม่ยืดหยุ่น ทำ�ให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติในแง่ลบต่อการนิเทศ ยังคิดว่า การสังเกตการสอนเท่านั้นคือการนิเทศ
โดยผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกจับผิด จึงให้ความร่วมมือน้อย และคิดว่าการนิเทศภายในเป็นเรื่องยุ่งยาก
นอกจากนี้ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2555) ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านบุคลากรในการนิเทศภายในสถานศึกษา จากงาน
วิจัยต่างๆ พบว่า
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องและครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศและขาดทักษะการนิเทศ ปัญหาของการ
นิเทศภายในสถานศึกษาทีส่ �ำ คัญคือ การทีบ่ คุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ รวมตัง้ แต่ผอู้ �ำ นวยการสถานศึกษา รองผูอ้ �ำ นวยการ และครู
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ขาดทักษะในการนิเทศ หากพิจารณาถึงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา หรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็จะพบว่า ไม่มี
หลักสูตรที่พัฒนาในเรื่องการนิเทศการศึกษาโดยตรง เนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาจะบรรจุอยู่ในบางรายวิชาหรือ
สอดแทรกอยู่ในบางรายวิชาในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แต่ไม่ได้เป็นรายวิชาหรือสาระทีเ่ น้นให้ความสำ�คัญ
มากนัก
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความสนใจการบริหารงานวิชาการและขาดความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของสำ�นักเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำ�คัญด้านวิชาการน้อย เนื่องจากงาน
ด้านวิชาการไม่ได้ทำ�ให้สถานศึกษาเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับการเน้นด้านกิจกรรม เช่น กีฬา ดนตรี เป็นต้น การจะ
มุ่งพัฒนางานวิชาการให้มีความดีเด่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักทำ�ได้ค่อนข้างยากและไม่
เห็นผลเป็นรูปธรรม
3. ผู้บริหารขาดความตระหนักถึงความสำ�คัญของการนิเทศภายในสถานศึกษา เนื่องจากงานบริหารและงานนิเทศ
มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันมาก หากไม่ศึกษาและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าลักษณะงานทั้งสองประเภทมีจุดร่วมที่เหมือนกันและมี
ความแตกต่างกันอย่างไร ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนอาจมีความเข้าใจว่าการนิเทศการศึกษาเป็นเรื่องของศึกษานิเทศก์ซึ่ง
เป็นผู้นเิ ทศจากภายนอกสถานศึกษาเท่านัน้ จึงไม่ให้ความสำ�คัญกับการนิเทศการศึกษา และผู้บริหารยังเน้นการกำ�กับติดตาม
การทำ�งานอย่างใกล้ชดิ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามทีต่ งั้ ไว้ โดยขาดการนิเทศให้ความรู้ แนะนำ� ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
เข้ามามีส่วนร่วมของครู
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4. ครูผู้รับการนิเทศมีเจตคติต่อการนิเทศในลักษณะการจับผิด ตรวจจับข้อบกพร่อง
ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้นิเทศขาดทักษะในการนิเทศ สัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศกับครู
ไม่ดี ขาดความเป็นกัลยาณมิตร หรือครูขาดความพร้อมในการรับการนิเทศเนื่องจากมีภาระงานมาก
ครูมีบุคลิกภาพที่ปกป้องตนเอง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นวัฒนธรรมการทำ�งาน
เชิงคุณภาพในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้รับการเสริมสร้างให้เกิดขึ้น
จะเห็นได้ว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาของการนิเทศการศึกษาทั้งการนิเทศภายนอกและการ
นิเทศภายในสถานศึกษา เป็นปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาในระยะยาว จึงเป็นโจทย์ ให้ผบู้ ริหารทีจ่ ะเป็นผูน้ �ำ การ
เปลี่ยนแปลง ได้ตระหนักและคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาให้เกิดผลอย่างจริงจัง

ข้อมูลอ้างอิง

เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2555) “หน่วยที่ 8 การนิเทศในสถานศึกษา” ในประมวลสาระชุดวิชา การจัดและบริหารองค์การทางการศึกษา หน้า 1-68 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ธเนศ ขำ�เกิด (2556) “หน่วยที่ 12 การนิเทศในสถานศึกษา” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
รัตนา ดวงแก้วและคณะ (2554) การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มปท.
รัตนา นครเทพ (2552) การนำ�เสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกต์ ใช้แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
อุบาลราชธานีเขต 2 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) รายงานวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น
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โดย : สันติ อิศรพันธุ์
ครูชำ�นาญการพิเศษ กศน. อำ�เภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี

เทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน :

การประเมินภาคประสบการณ์ ว่าด้วยวิจัยชุมชน
เมื่อสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับนโยบาย หลักสูตร
จบ ม.6 ใน 8 เดือน มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนก่อน (นายสุชาติ ธาดาธำ�รงเวช)
ต่อมาเพื่อไม่ให้หลักสูตรนี้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เทียบระดับการศึกษา
ขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งหมายความว่าไม่ได้จบ ม.6 ในเวลา 8 เดือน ดังที่เข้าใจกัน
สอดคล้ อ งกั บ ที่ เ ลขาธิ ก าร กศน. (นายประเสริ ฐ
บุญเรือง) กล่าวว่า ความจริงแล้วโครงการดังกล่าวไม่ได้จบง่าย
อย่างที่ประชาชนเข้าใจ วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อต้องการ
เปิดโอกาสให้คนที่มีประสบการณ์และประสบความสำ�เร็จ
ในอาชีพได้น�ำ ความรูแ้ ละประสบการณ์เหล่านัน้ มาเทียบระดับ
ได้ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สามารถเทียบระดับ
การศึกษาแบบข้ามชั้นได้ ไม่จำ�เป็นต้องเทียบทีละระดับ
เหมือนในอดีต (ผู้จัดการออนไลน์ 10 กันยายน 2556)
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กรอบความคิดหลัก คือ เร่งกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital) ตามตัวแบบ KSM model เพื่อสร้างเสริม
ความรู้ความสามารถเชิงนวัตกรรม (Proactive innovation) โดยมีเป้าหมาย เพิ่มความรู้สู่มวลชน (Education for Mass)
เปิดโอกาสให้นำ�ผลงานจากการทำ�งานมาเทียบโอน และศึกษาเพิ่มเติมตามระบบที่ออกแบบไว้ ตามระบบทดสอบที่ ICBL
(The innovation of competency building by “Learning process” (ICBL) กำ�หนด ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้
เพื่อสร้างสมรรถภาพความสามารถของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้าน
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยทุกประเทศไม่ว่าในกลุ่มอาเซียนและตลาดโลกต่างต้องการแรงงานที่มีฝีมือและทักษะสูง
เพื่อการแข่งขันในตลาดแรงงาน
KSM Model คืออะไร ขอฉายซ้ำ�อีกครั้งดังนี้
K = Knowledge ความรู้ ความสามารถ S = Skill เป็นผู้ที่มีความชำ�นาญ มีประสบการณ์ เมื่อมีความรู้ก็สามารถ
ถ่ายทอดได้ มีความชำ�นาญก็สามารถปฏิบัติงานนั้นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำ�เร็จสูงสุด และ M = Management
การบริหารจัดการที่ดี คือ มีความรอบรู้อย่างเป็นกระบวนการรู้จักบริหารตน บริหารคน บริหารเวลา และบริหารความรู้ ที่จะ
นำ�ไปใช้เพื่อพัฒนาตนและสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งสามส่วนนี้ นับเป็นกระบวนการพัฒนาที่สำ�คัญ
เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่ไม่จบชั้นปวช. มาอาศัยโครงการนี้ชุบตัวจนจบ ม.6 จึงกำ�หนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่ต่ำ�กว่า 20 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครรับการประเมิน 3) มีพื้นความรู้ไม่ต่ำ�กว่าการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 4) ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ทีก่ �ำ ลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอกระบบ
ที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ และ 5) มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนที่จบการศึกษาระดับ ป.6 และประกอบอาชีพอยู่มาเทียบระดับการศึกษา แล้วเรียนเพิ่มเติม
ให้จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ผ่านเกณฑ์การเทียบระดับการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 4 Module 9 รายวิชาดังนี้ Module 1
: เครื่องมือสร้างความรู้สู่ความสำ�เร็จ (มี 3 วิชา คือ 1) การใช้คอมพิวเตอร์ 2) คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจำ�วัน และ 3) การ
บริหารธุรกิจ SMEs) Module 2 : พัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็ง (มี 2 วิชา คือ1) ระบอบประชาธิปไตยและ 2) การบริหาร
จัดการชุมชน Module 3 : การสื่อสาร (มี 2 วิชา คือ 1) การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน และ 2) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ
Module 4 : วิจัยชุมชนและทั่วไป (มี 2 วิชา คือ1) การวิจัยชุมชน และ 2) การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน
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จากเนื้อหาใน 4 Module 9 รายวิชาดังกล่าว มีวิชาที่ต้องทำ�แฟ้ม 5 วิชา ประกอบด้วย 1) การบริหารธุรกิจ SMEs
2) ระบอบประชาธิปไตย 3) การบริหารจัดการชุมชน 4) การวิจัยชุมชน และ 5) การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน
การประเมินผลมีวิธีการดังนี้
1. ประเมินเป็นรายวิชา แบ่งเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย
		 - ภาคทฤษฎี ร้อยละ 70 ต้องสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ประเมินด้วยแบบทดสอบความรู้
(ร้อยละ 20 เป็นการประเมินโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ-สทศ.)
		 - ภาคประสบการณ์ ร้อยละ 30 ประเมินด้วยการปฏิบัติจริง และหรือสัมภาษณ์/ชิ้นงาน/แฟ้มประมวล
ประสบการณ์
2. เกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละรายวิชา ต้องได้คะแนนภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
สำ�หรับวิชาคณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจำ�วัน และภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไม่ตอ้ งประเมินภาคประสบการณ์ หากทำ�ข้อสอบ
ผ่านร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน ส่วนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน และการใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องทำ�แฟ้ม แต่ต้องสอบปฏิบัติ/
สัมภาษณ์ ได้ร้อยละ 60 ก็ถือว่าผ่าน
ที่เกริ่นมาทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากการ
ศึกษาหลักสูตรนี้มีคำ�ถามตลอดมา ประกอบกับ กศน. มีนโยบายใหม่ออกมาเสมอบางเรื่องอย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเลย
คน กศน. เอง หรือครูโรงเรียนในระบบจำ�นวนมากก็ยังไม่เข้าใจ ไม่สามารถให้ความกระจ่างแก่ประชาชนได้
งานนี้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องในภาคประสบการณ์ ซึ่งประเมินจากแฟ้มประมวลประสบการณ์ ผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายๆ
ไป นั่นคือวิชาการวิจัยชุมชน (เกณฑ์ร้อยละ 30)
ขอชีแ้ จงว่าการเทียบระดับการศึกษาขัน้ สูงสุดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนี้ แตกต่างไปจากการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ในรูปแบบเก่า ซึ่งเป็นการประเมินจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำ�งาน โดยทำ�แฟ้มสะสมผลงาน มีการสอบตามเกณฑ์
และสัมภาษณ์เชิงประจักษ์ อีกทั้งมีวัตถุประสงค์ หลักการ และกระบวนการประเมินบางด้านที่คล้ายๆ กัน ซึ่ง สำ�นักงาน กศน.
ดำ�เนินการมาหลายปีแล้ว และเพิง่ มายกเลิกหลังจากมีโครงการเทียบระดับการศึกษาขัน้ สูงสุดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คงไว้เฉพาะ
ระดับประถมศึกษาเท่านั้น
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ในการประเมินฯ แบบเก่ามีองค์ประกอบ 2 ด้าน ด้านแรกคือมิติประสบการณ์ อาทิ การประกอบอาชีพการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านที่สองมิติความรู้ ความคิด ซึ่งครอบคลุมความรู้ 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ความ
สามารถในการสื่อสาร ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และตัดสินใจ
3) ความสามารถในการแสวงหาความรู้และการใช้เทคโนโลยี 4) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและจิตของตน 5) ความ
เป็นไทย ความเป็นสากลและพลเมืองดี และ 6) ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการดำ�รงชีวิต
ผมเข้าไปเกีย่ วข้องกับการประเมินเทียบระดับแบบเก่านีอ้ ยูร่ ะยะหนึง่ เช่น เป็นกรรมการคุมสอบ การตรวจข้อสอบอัตนัย
เป็นกรรมการสัมภาษณ์เชิงประจักษ์ แต่ที่ผมชอบที่สุดและไม่ต้องรอคำ�สั่งใดๆ เลยคือ การอ่านแฟ้มประสบการณ์ของผู้เข้า
รับการประเมินฯ ทุกราย เสมือนว่าได้อ่านอนุทินชีวิตที่กลั่นมาจากใจพวกเขา ไม่ว่าจะเขียนมาอย่างไรผมก็เต็มใจอ่าน
พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องให้ด้วยดินสอ (แฟ้มนี้มีกฎอยู่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้น ห้ามพิมพ์) ด้วยเหตุนี้ ผมจึงคุ้นเคย
กับผู้เข้ารับการประเมินฯอยู่หลายรุ่น
แฟ้มเล่มแล้วเล่มเล่าทีผ่ า่ นตาผมไปนัน้ ทำ�ให้ผมเห็นถึงความเหนื่อยยากลำ�เค็ญ การดิน้ รนสูช้ วี ติ หลายคนกว่าจะมาถึง
จุดนี้ ได้ ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชกโชน ทั้งน่าทึ่งและเหลือเชื่อ บางคนเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต มีลูกน้องจบปริญญาตรี
หลายคน ลูกๆ เรียนปริญญาโท แต่ตัวเขาไม่จบ ม.ต้น บ่อยครั้งที่ผมรำ�พึงกับตัวเองว่าชีวิตของคนเรานั้นมันไม่แน่นอนจริงๆ
ชะตาชีวิตมันเล่นตลกได้ถึงเพียงนี้หรือ ? ควบคู่ไปกับเห็นถึงความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
สภาพเช่นนี้แตกต่างไปจากการศึกษาบนหอคอยงาช้างที่ผมเคยอยู่มาอย่างสิ้นเชิง ท่ามกลางสิ่งเจริญหูเจริญตา
ทางวัตถุ เราไม่มีทางรู้เลยว่าบุคคลที่ลงมาจากรถเก๋งสุดหรู แต่งตัวภูมิฐาน พกไอโฟนรุ่นใหม่นั้น เขายังไม่จบชั้น ม.ปลาย
เขียนภาษาไทยผิดๆ ถูกๆ ภาษาอังกฤษยิ่งไม่กระดิกหูเลย ทุกๆ วันเราเดินสวนกับคนเหล่านี้ ไปเท่าไร เขาควรมีการศึกษาที่ดี
กว่านี้หรือไม่ แล้วเราจะยกระดับเขาอย่างไร ในฐานะที่การศึกษาเป็นหัวหอกของการพัฒนาทั้งปวง
กลับไปที่การประเมินฯ น้องใหม่ จากแฟ้มประมวลประสบการณ์ ซึ่งผมอดไม่ได้ที่จะต้องหยิบมาอ่านตั้งแต่วันแรกๆ
ที่ผู้เข้าประเมินฯ ทยอยนำ�มาส่ง บางแฟ้มนำ�ไปอ่านที่บ้าน ในเบื้องแรกเห็นถึงความแตกต่างคือ ไม่มีการกำ�หนดว่าต้องเขียน
ด้วยลายมือ ดังนั้นแต่ละแฟ้มจึงพิมพ์มาอย่างดี เมื่อผมเปิดไปที่หน้าวิชาการวิจัยชุมชน ต้องอึ้งไปกับสิ่งเขาทำ�มา มันออกมา
อย่างนี้ ได้อย่างไร
ในเบื้องแรกเลย คือผมไม่เชื่อว่าพวกเขาทำ�เอง เมื่ออ่านคำ�นำ�ไป 4-5 ราย พบว่าเหมือนกันทุกตัวอักษร หลังจาก
อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์แล้ว ก็ยิ่งมั่นใจว่าผมไม่ได้กล่าวหาพวกเขาอย่างเลื่อนลอย ขณะเดียวกันผมก็ ไม่ได้ โทษและซ้ำ�เติม
พวกเขา แต่เห็นถึงจุดอ่อนหรือความผิดปรกติของการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ผมเชื่อว่าทำ�เอง
และอยู่เกณฑ์ดี ซึ่งจะต้องชื่นชมกัน ทั้งหมดล้วนเขียนด้วยลายมือ
สำ�หรับวิชาการวิจัยชุมชนในหลักสูตรนี้นั้น ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าไม่เหมือนกับงานวิจัยในระดับปริญญาโท
หรือวิจัย 5 บท ดังที่พวกเราเข้าใจกัน แต่เป็นการประมวลจากงานอาชีพ อันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคน หรือกิจกรรม
ทางสังคมทีป่ ฏิบตั มิ านาน โดยเขียนบรรยายให้เห็นถึงกระบวนการ วิเคราะห์ถงึ ผลดี/ผลเสีย/ผลกระทบต่างๆ เป็นการสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่ทุกคนมีอยู่แล้ว ให้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นคำ�อธิบายจากบุคลากรของ สำ�นักงาน กศน.
เมื่อครั้งที่มาพูดถึงนโยบายนี้ที่สำ�นักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีในปีแรก
ตัวแบบอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเห็นว่าใกล้เคียงกัน คือ “งานวิจัยไทบ้าน” ซึ่งเป็นการถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม
ในท้องถิ่นต่างๆ ของภาคอีศาน (สะกดตามรากศัพท์เดิมใน “ทางอีศาน”) ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ดังที่ ดร.เสรี พงศ์พิศ พูดถึง
อยู่เสมอ หรืองานวิจัยชุมชนที่ สกว. ให้การสนับสนุนอยู่ ล้วนพัฒนาองค์ความรู้และก่อให้เกิดสำ�นึกใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน แต่ทงั้ หมดทัง้ มวลนีต้ อ้ งอาศัยการกระตุน้ และการแนะนำ�อย่างเข้มข้นให้เห็นถึงกระบวนการ ทีส่ �ำ คัญคือต้องใช้เวลา
พอสมควร ซึ่งเป็นไปได้ยากมากสำ�หรับผู้เข้าประเมินฯ ในหลักสูตรนี้ เพราะว่าหลังจากสอบทฤษฎีผ่านไปแล้ว พวกเขามีเวลา
ในการทำ�แฟ้มประมาณ 2 เดือนเท่านั้น
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เมื่อวันสอบมาถึง ผมตื่นเต้นไม่น้อยที่จะได้เจอกับเจ้าของแฟ้มแต่ละราย ภายในห้องประชุมได้จัดวางโต๊ะให้
กรรมการนั่งประจ�ำโต๊ะเป็นรายวิชาโต๊ะแรกเป็นวิชาการวิจัยชุมชน มีกรรมการจ�ำนวน 3 คน (รวมทั้งผม) กรรมการสองท่าน
มาจากโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี มีท่านหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกเราต่างท�ำภารกิจร่วมกัน ทุกคนมีเกณฑ์การให้
คะแนนอยู่ในมือ แน่นอนว่าเราต้องมีใจที่เป็นธรรมและใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งยวด
ผูเ้ ข้ารับการประเมินฯ ในวัยทำ�งาน ส่วนใหญ่เป็นคนหนุม่ สาวต่างถือแฟ้มทยอยเข้ามา ผมดึงเอกสารมาอ่านอย่างตัง้ ใจ
พร้อมสัมภาษณ์พวกเขา หลายคนขาดความมั่นใจในสิ่งที่เขียนมา ขณะที่ความรูส้ ึกแรกที่ไม่เชื่อว่าพวกเขาทำ�เองก็เริม่ แจ่มชัด
ขึ้นมา ไม่ว่าผมจะเริ่มด้วยคำ�ถามใด คำ�ตอบที่ได้กลับไม่ต่างกัน ครั้นผมชี้ ไปที่ความสำ�คัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั หลายคนทำ�สีหน้างงๆ บางคนพาผมออกทะเลไปไกล เอกสารทีพ่ มิ พ์ออกมาอย่างสวยงามนัน้ กลายเป็นสิง่ แปลกปลอม
ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้ ในขณะนี้ และสวนทางกับสิ่งที่พวกเขากำ�ลังอธิบายแทบสิ้นเชิง
ภายใต้แววตาอันยากที่จะนิยามได้นี้ ผมหวนคิดถึงวันที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในครั้งนั้นกรรมการท่านหนึ่ง
คือ รศ.สายใจ คุ้มขนาบ แห่งคณะสังคมวิทยาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อัดผมเสียน่วมไปทั้งตัว เนื่องจากพบจุดอ่อน
ในโครงร่างฉบับนั้น ซึ่งทำ�ให้ผมหูตาสว่างและรู้ว่าจะแก้ข้อบกพร่องเหล่านั้นอย่างไร แต่สำ�หรับผู้เข้ารับการประเมินฯ
ในครั้งนี้ อย่าว่าแต่จะชี้ ให้ดูข้อบกพร่องเลย เขาเองยังไม่รู้ว่าเขียนอะไรมา บางชิ้นไม่มีวัตถุประสงค์ แต่กลับเขียนสิ่งที่
คาดว่าจะได้รับมาถึง 3 หน้า ครั้นเมื่ออ่านไปถึงได้รู้ว่าเป็นวิธีการดำ�เนินงาน ซึ่งเขายังเถียงผมเสียด้วยซ้ำ�ว่า นี่ไงคือสิ่งที่ได้รับ
แม้จะเป็นเรื่องที่น่าขำ�แต่ผมกลับขำ�ไม่ออก
บางคนสารภาพอย่างน่ารักด้วยแววตาใสซื่อว่าหนู/ผมก็อปปี้เขามาทั้งดุ้น อาจารย์อย่ามาถามอะไรให้มากเลยนะ
ผมฟังพวกเขาด้วยใจสงบ งานนี้ใหญ่และหนักกว่าที่คิดมากนัก ยามนี้ผมจะไม่พูดถึงจุดอ่อนด้อยของใครทั้งนั้น และไม่โทษ
ผู้เข้าประเมินด้วย หากจะโทษกันก็ต้องพุ่งไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนของโครงการนี้ สถานศึกษาตั้งใครมาเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะวิชาการวิจัยชุมชนนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา 1คน ต่อผู้เรียน 25 คน ถือว่ามากเกินไป ไม่สามารถดูแล
งานอย่างเข้มข้นได้
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ผมใจชื้นอย่างบอกไม่ถูก เมื่อได้ยินคนรุ่นใหม่พูดว่า เขาต้องการความรู้มากกว่ากระดาษแผ่นเดียว ในชีวิตเขาพลาด
โอกาสมามากแล้ว จึงขอใช้เวลาอันสั้นๆ นี้เรียนรู้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจากการอ่านแล้ว เขาต้องการคำ�ชี้แนะที่
ถูกทางจากครูหรือจากใครก็ ได้ทรี่ จู้ ริง การได้วฒ
ุ กิ ารศึกษาแต่ไม่มคี วามรู้ ใดๆ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ขาภูมใิ จ ด้วยท่าทีเช่นนีผ้ มจึงมองข้าม
เกณฑ์บางด้านซึง่ ถูกล็อกไว้ดว้ ยคะแนน เราต้องใช้วจิ ารณญาณทีล่ กึ กว่านัน้ ผมถือโอกาสนี้ให้ความรูเ้ ขาเป็นรายๆ ไป อธิบาย
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนเข้าใจ ควบคู่ไปกับการปรับแก้ หลายคนเพิ่งมาเข้าใจเอาตอนนี้และขอเขียนใหม่ แต่เนื่องจากเวลามี
จำ�กัด ผมจึงให้เขาทำ�เป็นโครงร่าง ซึ่งมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมกับกำ�หนดวันส่ง
งานวิจัยดังกล่าว หากบูรณาการและเชื่อมโยงไปสู่วิชาการบริหารธุรกิจ SMEs ได้ก็จะเป็นสิ่งที่วิเศษมาก เท่าที่ผม
สอบถามทำ�ให้ทราบว่าอาจารย์ไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้เลย เช่น กรณีที่ผู้เข้าประเมินฯทำ�วิจัยเรื่องน้ำ�ส้มควันไม้ ต่อมาเขาได้
ทดลองนำ�น้ำ�ส้มควันไม้ไปใช้ ในแปลงไม้ดอก ซึ่งเป็นอาชีพเดิมที่ทำ�อยู่ เขาสามารถนำ�ผลจากตรงนี้ ไปเขียนต่อยอดในวิชา
การบริหารธุรกิจ SMEs ได้ตลอดกระบวนการ นับตั้งแต่การกำ�หนดชื่อแผนพัฒนาการประกอบอาชีพ แรงบันดาลใจ
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สถานที่ดำ�เนินการ แนวทางการดำ�เนินงาน และแหล่งเงินทุน ซึ่งอธิบายให้เห็นว่า
วิธีการดังกล่าวสามารถลดต้นทุน และส่งผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างไร เป็นต้น
ในส่วนของกรรมการที่มาจากโรงเรียนในระบบนั้น มีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจการศึกษานอกระบบ และไม่รู้จักเด็กกศน. ท่าน
จึงพกไม้บรรทัดจากในระบบมาทุกกระเบียด แม้จะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ก็ใช้ไม้บรรทัดอันเดียวกันวัดไม่ได้ ดังกรรมการท่าน
หนึ่งที่จบปริญญาเอก บังเอิญนั่งใกล้กัน ผมได้ยินท่านพูดว่าต้องกลับไปทบทวนวรรณกรรมใหม่ (Review Litterateur) ซึ่ง
ผมไม่ปฏิเสธถ้าเป็นการเรียนในระดับปริญญา หรือในชั้นเรียนปกติ แต่สำ�หรับผู้เข้ารับการประเมินฯ เหล่านี้ ผมไม่แน่ใจว่าใน
ชีวิตเขาเคยอ่านอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวกันมาแค่ไหน ผมนั้นให้ความสำ�คัญกับการอ่านมาโดยตลอด และดีใจที่สุดหากรู้ว่ามี
เด็ก กศน.คนใดสนใจอ่านหนังสือ แต่ในความเป็นจริงเราจะพบเพชรเหล่านั้นน้อยมาก ดังนั้นการบอกให้ผู้เรียนระดับนี้กลับ
ไปทบทวนวรรณกรรมใหม่ จึงกลายเป็น “คนละเรื่องเดียวกัน” ที่พิสดารพันลึกเอามากๆ ทำ�ไปทำ�มากลายเป็นว่ากรรมการติด
กระดุมเม็ดแรกผิดไปอีกคนหนึ่งด้วย
เรารู้กันดีว่า “การอ่าน” เป็นต้นธารที่สำ�คัญสำ�หรับ “การเขียน” ผมอ่านสำ�นวนการเขียนของพวกเขาแล้ว ก็รู้ได้ทันที
ว่า “ต้นทุนการอ่าน” ของแต่ละคนน้อยมาก แต่ในห้วงยามนี้ ไม่ใช่ชั่วโมงส่งเสริมการอ่าน เนื่องจากกระบวนการนี้ ไม่มีทางลัด
มันดำ�เนินไปอย่างช้าๆ กว่าจะส่งผลในนาม “อาวุธทางปัญญา” ได้ ต้องใช้เวลาเพาะบ่มกันไม่น้อย และนาทีนี้หากใครดวงตา
เห็นธรรม “มีนิสัยทางหนังสือ” ขึ้นมา (สำ�นวนคุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี) จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผมถือว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
ในชีวิตของเขา และนี่คือการหยั่งราก “การศึกษาตลอดชีวิต” ที่แท้จริง
อย่างไรก็ตาม การเทียบระดับการศึกษาขัน้ สูงสุดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ และเป็นก้าวแรก ยัง
มีรายละเอียดอีกมากและต้องทุ่มสรรพกำ�ลังกันอีกไม่น้อย ในด้านการจัดการแล้วผมยังไม่เชื่อมั่นว่า กศน.จะดำ�เนินการอย่าง
มีคุณภาพได้ หากเข็นกันไม่ไหวจริงๆ หรือที่ภาษาวัยรุ่นเรียก “ไม่เวิร์ค” ก็ควรกลับไปสู่การประเมินเทียบระดับแบบเก่า ซึ่งผม
ไม่เข้าใจว่าการเทียบทีละระดับจะเสียหายตรงไหน เพราะอย่างน้อยก็ยงั มีกระบวนการเชิงคุณภาพทีเ่ หนือกว่าและสามารถจับ
ต้องได้ถนัดมือกว่า
การไม่รมู้ นั ก็หนักหนาสากรรจ์พออยูแ่ ล้ว แต่การจะทำ�ให้คนข้ามพ้นสิง่ นัน้ มันกลับยากยิง่ กว่า เราจะมองการศึกษาไทย
ด้วยแว่นสีใด ภายใต้กรอบความคิดเช่นไร หรือจะมีบูรณาการสักกี่ Module หรือกี่รายวิชาก็ตาม แต่สิ่งที่ละเลยกันไม่ได้เลย
คือผู้เรียนต้องมี สุ.จิ.ปุ.ลิ. อย่างพอเพียง ดังที่ท่านพุทธทาสว่าไว้
หากผิดไปจากนี้แล้ว ถือว่าไม่ใช่ •
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ครูวันวาน...ครูวันนี้
โดย : พุธทรัพย์ มณีศรี
กศ.บ. (เกียรตินิยม) M.P.A. อดีตที่ปรึกษาระบบราชการ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10) สำ�นักงาน ก.พ.
puthsup@gmail.com

ห นี้ สิ น ค รู

ผู้เขียนเป็นลูกชาวนา เติบโตอยู่ในจังหวัดชุมพรมาตั้งแต่เด็กจนจบชั้นมัธยมปีที่หก
ครูของผู้เขียนในชั้นประถมศึกษา เป็นคนจังหวัดชุมพรทุกคน ส่วนในชั้นมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นคน
ชาวชุมพร มีเพียงบางท่านเท่านั้นที่ไม่ใช่ แต่ก็มีสามีหรือภรรยาเป็นคนชุมพร
เป็นเขยหรือสะใภ้ชุมพรเป็นส่วนใหญ่ว่างั้นเถอะ
ดังนั้น ครูส่วนใหญ่จึงมีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง มีเพียงส่วนน้อย ซึ่งน้อยมากๆ ที่เช่าบ้านเขาอยู่
การมีบ้านของตนเอง ย่อมมีที่ดินที่จะปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ รวมทั้งปลูกไม้ผลต่างๆ ด้วย
แค่นั้นยังไม่พอ ครูบางท่านยังมีนาอีกต่างหาก
เรี ย กได้ ว่ า ผั ก กิ น ได้ ห ลายอย่ า งรวมทั้ ง ผลไม้
บางชนิด หรือแม้กระทั่งข้าว ครูวันวาน....ที่ชุมพร ก็ ไม่
ต้องซื้อต้องหา
การทีค่ รูท�ำ สวนครัวและปลูกผลไม้ ทำ�ให้ครูมภี าระ
ทีต่ อ้ งทำ� เลิกงานแล้วก็กลับบ้าน รดน้�ำ พรวนดินให้แก่ผกั
และไม้ผลที่ปลูกไว้
นอกจากได้ออกกำ�ลังกายไปในตัวด้วยแล้ว ยังได้
รับความสุขทางใจที่ได้ปลูกกินเองด้วย

ต้องขออภัยสำ�หรับท่านที่ไม่เคยปลูกผักและผลไม้
กินเอง เพราะจะไม่มีทางได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ได้จาก
การเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ที่ปลูกเองกับมือหรอกครับ
สำ�หรับการเดินทางไปโรงเรียนของครูวันวาน.....
นั้น เท่าที่จำ�ได้น่าจะไม่มีครูท่านใดใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็น
พาหนะเดินทางไปโรงเรียนนะ เพราะแค่มีมอเตอร์ไซด์
ก็ถือว่าโก้แล้ว
ส่วนใหญ่จะใช้จักรยานกันเป็นหลัก บางท่านเดิน
ไปโรงเรียนก็มี เพราะมีบ้านที่ไม่ไกลโรงเรียนมากนัก
ส่วนการแต่งกายนัน้ ครูวนั วาน......ส่วนใหญ่กแ็ ต่ง
เครื่องแบบไปทำ�งานกัน
การแต่งเครื่องแบบไปท�ำงาน ช่วยให้ครูประหยัดได้
อย่างมาก เพราะมีชดุ แต่งกายเพียง 5 ชุด ก็ใช้ได้หลายปี

ครูวันวาน...

Withayajarn

เงินเดือนของครูแม้จะไม่มากนักในตอนนัน้ ก็มชี วี ติ
ที่อยู่ตามสมควรแก่ฐานะ
ในปั จ จุ บั น สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เปลี่ยนแปลงไป
ทางเลือกมีไม่มากนัก ทัง้ สถานทีส่ อน การเดินทาง
และทั้งการแต่งกาย
ต้องยอมรับกันว่า ค่าครองชีพได้เพิ่มมากขึ้นๆ
และเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ของแพงมาก จนได้ชื่อว่า “แพงทั้งแผ่นดิน”
ไปแล้ว
เงิ น เดื อ นของครู ก็ ไ ล่ ห ลั ง ค่ า ครองชี พ แต่ ไ ล่
อย่างไรก็ ไม่มีทางไล่ทันหรอกครับ
ครูหลายต่อหลายคนมีหนี้สินมากมาย จนเรื่องหนี้
สินของครูกลายเป็นมหากาพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคน มี
นโยบายแก้ไขปัญหาหนีข้ องครูตอนมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
แต่เนื่องจากประเทศของเรา เป็นประเทศเดียว
ในโลกละกระมั ง ที่ เ ปลี่ ย นรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการบ่อยที่สุด
ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครูจงึ ไม่อาจดำ�เนินการ
ให้สำ�เร็จเสร็จสิ้นตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ได้
รัฐมนตรีหลายรายก็ ไม่ดำ�เนินการตามรัฐมนตรี
คนก่ อ นได้ ว างไว้ แม้ ว่ า จะอยู่ พ รรคเดี ย วกั น หรื อ
ต่างพรรค และนโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ดีก็ตาม
กลัวจะไม่ ใช่ผลงานของตัวเองหรือกลัวเพื่อน
จะได้หน้าหรือเปล่าก็ ไม่ทราบ
ปั ญ หาหนี้ สิน นั้น เป็น กัน ทุกคน ไม่ ใช่เ ฉพาะครู
จึงต้องศึกษาให้ลึกว่าครูเป็นหนี้เพราะอะไร
ผู้เขียนก็เคยมีหนี้สินพอสมควร
ตอนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ก็เป็นหนี้ เพราะ
ต้องการมีทีวีสี ไว้ติดตามข่าวสารและคลายเครียดจาก
การเรียน
ซื้อเงินสดไม่ได้หรอกครับ ไม่มีเงิน แต่ถ้าซื้อผ่อน
แล้วใช้เงินทุนที่ได้รับเป็นรายเดือน ก็ทำ�ได้
ที่อเมริกานี่แปลกนะครับ ต่อให้มีเงินเป็นล้านๆ
หากไม่เคยเป็นหนี้ใคร เขาไม่ให้กู้นะ
กูซ้ อื้ ทีวสี ี ซึง่ เป็นกูค้ รัง้ แรกในชีวติ จึงต้องให้เพื่อน
ค้ำ�ประกันให้
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หลังจากนัน้ อยากผ่อนอะไร ก็ไม่จ�ำ เป็นต้องให้ ใคร
ค้ำ�ประกันให้อีก เพราะถือว่าเป็นคนมีเครดิตดี
กลับมาเมืองไทย กู้เงินจากธนาคารมาสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย เพราะตอนนั้นกำ�ลังก่อร่างสร้างตัว
ระยะหลังเมื่อมีสหกรณ์ออมทรัพย์สำ�นักงาน ก.พ.
ก็กู้มาซื้อรถยนต์ส่วนตัว
เกษียณอายุราชการและมีเงินพอซื้อแล้ว แต่ก็ยัง
กู้เงินสหกรณ์ฯ อยู่ เพราะการกู้เงินทำ�ให้มีเงินเก็บได้
เป็นหนี้เพราะอยากเป็น เรียกว่ามีวัตถุประสงค์
ต่างกัน ว่างั้นเถอะ
ส่ ว นหนี้ สิ น ของครู ห ลายต่ อ หลายคน ไม่ ไ ด้
เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นจากเงินเดือนไม่พอใช้ หรือหนี้สิน
ที่เกิดจากการก่อร่างสร้างตัวหรอก
แต่เป็นหนี้สินที่เกิดจากหน้าตาและการกระทำ�
ของตัวเอง
ครู บ างคนทนไม่ ไ ด้ ที่ เ ห็ น เพื่ อ นครู ใ นโรงเรี ย น
หรือครูที่อยู่ในละแวกเดียวกันมีของใช้ไม้สอยดีๆ แล้ว
ตนเองไม่มี เช่น มีเพื่อนมีรถปิคอัพ ก็ต้องหาเงินกู้มา
ซื้อรถปิคอัพบ้าง
ครูบางครอบครัว มีเพียงสามีภรรยาเท่านัน้ ไม่มลี กู
แต่มีรถใช้ 2 คัน รถยนต์นั่งคันหนึ่ง ปิคอัพคันหนึ่ง
กู้เขามาซื้อทั้งสองคันนั่นแหละ
ไม่ได้ค้าขายอะไร บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียนแค่
30 เมตร ก็ ไม่ทราบว่ามีทำ�ไมตั้ง 2 คัน
อาหารการกิน หากหุงหากินเองบ้าง หรือกินร้าน
อาหารที่ไม่หรูมากนักก็พอทน
แต่เพื่อนเขาไปกินกันบ่อยๆ นีซ่ ิ ทนไม่ได้เหมือนกัน
เทคโนโลยีสมัยนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก โทรศัพท์
มือถือรุน่ ใหม่ๆ ก็ออกมาเยอะ เปลีย่ นบ่อยด้วย เพื่อนมีกนั
ทั้งนั้น แล้วเราละ ก็ต้องมีกับเขาบ้าง
เข้าทำ�นอง “เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง” ไงครับ
แล้วจะไม่เป็นหนี้ ได้อย่างไร
ที่ จ ริ ง ทางราชการอาจช่ ว ยแก้ ปั ญ หาหนี้ สิ น ครู
ได้ส่วนหนึ่ง
โดยให้ครูทมี่ หี นีท้ กุ คนทีป่ ระสงค์จะให้ทางราชการ
ช่วยเหลือในการล้างหนี้ รายงานสภาพหนี้พร้อมระบุ
สาเหตุของความเป็นหนี้ รวมทั้งเจ้าหนี้
แล้วหาเงินกูด้ อกเบีย้ ต่�ำ ให้กเู้ พื่อล้างหนีเ้ ก่า พร้อม
กำ�ชับไม่ให้สร้างหนี้ใหม่เพิ่มขึ้น
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และหาทางลดรายจ่ายอย่างอื่น เช่น โยกย้ายให้
ครูกลับไปสอนที่ภูมิลำ�เนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ส่งเสริมแนะนำ�ให้ครูท�ำ สวนครัวรัว้ กินได้บา้ ง บ้าน
เช่าหรืออยู่คอนโดก็ทำ�ได้ครับ ปลูกในกระถางไง
กำ � ชั บ ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ จั ด สวั ส ดิ ก าร เช่ น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่าอย่าจัดสินค้าฟุ่มเฟือยมาล่อใจ
สมาชิกให้มากนัก
สมาชิกสหกรณ์บางแห่งให้ซื้อสินค้าราคาถูก โดย
ซื้อแบบเครดิตหักเงินสิ้นเดือน แต่แทนที่สมาชิกจะนำ�
สินค้ากลับบ้าน กลับขอเงินไปแทน แน่นอนว่าเงินทีร่ บั ไป
ย่อมต่ำ�กว่าราคาที่ซื้อ
ผู้จัดการสหกรณ์หรือสหกรณ์ที่ทำ�แบบนี้ ก็สมควร
ได้รับการพิจารณาโทษกันบ้าง ฐานไม่ดำ�เนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
การกู้เงิน ก็กำ�ชับให้มีการพิจารณาอย่างถ่องแท้
ว่าสมาชิกผู้กู้มีความจำ�เป็นมากน้อยแค่ไหน
ผู้เขียนเคยเป็นคณะกรรมการเงินกู้ มีสมาชิกขอ
กู้เงินซ่อมรั้ว ทั้งๆ ที่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเช่า แน่นอน
อยู่แล้วว่าไม่อนุมัติให้กู้
อีกเรื่องนี้ก็คือ เรื่องเครื่องแบบของครู
การมีเครื่องแบบช่วยอะไรได้เยอะ เพราะนอกจาก
เป็นการประหยัดแล้ว ยังช่วยในการควบคุมพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมกับการเป็นครูอีกด้วย
ที่สำ�คัญที่สุดก็คือการอบรมพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการควรมีหลักสูตรการพัฒนา
ครูทุกระดับให้เข้าใจและนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มาใช้
ในชีวิตประจำ�วัน
ทราบดีกว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ดำ�เนินการใน
เรื่องนี้ไปแล้ว ทัง้ นี้ โดยได้ ให้ครูน�ำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติด้วย
แต่ ที่ ยั ง ไม่ ค รบถ้ ว นตามกระบวนการ เพราะยั ง ไม่ มี
มาตรการด้านการติดตามและประเมินผล
ครูหลายต่อหลายคนผ่านการอบรมแล้ว แต่ยัง
ประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิม เคยทำ�และปฏิบัติกันอย่างไร
ก็เป็นอยู่อย่างนั้น
เรียกว่า “หนักแต่ทฤษฎี แต่ไม่เคยปฏิบัติ”

จึงอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการใช้มาตรการด้าน
การติดตามและประเมินผลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ไม่อยากหรอกครับ หากตั้งใจทำ�
เช่น นำ�เรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของครู
มาใช้เป็นปัจจัยสำ�คัญประการหนึ่งในการประเมินครู
ทั้งการเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนตำ�แหน่ง
ทำ � อย่ า งนี้ ทำ � ให้ ค รู มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งนำ � หลั ก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ ในชีวติ ประจำ�วัน
นอกจากหนี้สินเดิมที่มีอยู่ลดลงและไม่มีหนี้ใหม่ที่
ไม่จำ�เป็นเกิดขึ้นแล้ว
การประพฤติปฏิบัติของครู ช่วยให้นักเรียนซึมซับ
และนำ�ไปเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย
ได้พบข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโร ในหนังสือ
“ฉลาดทำ�ใจ” แล้วเห็นว่า นำ�มาอ้างในข้อเขียนนี้ ได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด ลดการเป็นหนี้ของครูลงได้แน่นอน
ท่านเขียนว่า คำ�ถามที่ควรตอบ ก่อนจะซื้อของ
แต่ละครั้ง
1. จำ�เป็นหรือไม่
2. มีของชนิดนั้นอยู่แล้วกี่ชิ้น
3. มีอย่างอื่นทดแทนแล้วหรือไม่
4. มีโอกาสใช้บ่อยเพียงใด และ
5. สร้างภาระเรามากน้อยเพียงใด เมื่อซื้อมาแล้ว
หากตอบคำ�ถามข้างต้นก่อนซื้อทุกครั้งได้ รวม
ทั้งใช้คติ “เห็นช้างขี้ อย่าขี้ตามช้าง”
ปัญหาภาระหนี้สินของครูก็สามารถลดลงอยู่ใน
ระดับที่พอใจได้
เนื่องในวโรกาสทีพ่ ระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา
86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
ขอกราบแทบเบื้องพระยุคลบาท ขอพระองค์
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอทรงมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณ์ และแข็งแรง เป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่
ประชาชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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โดย : อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

การศึกษาเราจะก้าวไกล

ค รู ไ ท ย ต้ อ ง

MAT

ในบทความที่ แ ล้ ว ผู้ เ ขี ย นได้ เ ปรยไว้ ก่ อ นว่ า การจะทำ � ให้ วิ ช าชี พ ครู ไ ทยมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะก้ า วเข้ า สู่
การแข่งขันในเชิงวิชาชีพท่ามกลางเวทีอาเซียนนั้น ครูไทยเราต้องจบปริญญาโท

ทั้งนี้เนื่องจากหลายประเทศทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนที่มีคุณภาพทางการศึกษาอยู่อันดับต้นๆ ต่างก็ ใช้ครู
ทีส่ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทกันแล้วเป็นส่วนใหญ่และถ้าเรายังผลิตรูไทยแบบปริญญาตรีอยูว่ ชิ าชีพเราจะต้องเสียเปรียบ
ในเชิงคุณวุฒิเป็นแน่แท้ ดังนั้นถึงเวลาที่ประเทศของเราต้องกลับมามองใหม่ คิดใหม่ และทำ�ใหม่เพื่อการฝึกหัดครูไทย
ที่มีคุณภาพระดับอาเซียนและนานาชาติ ผู้เขียนจะขอนำ�เสนอการผลิตครูแบบ MAT
MAT ในทีน่ หี้ มายถึง Master of Teaching (MA.T.) หรือ ปริญญาโท ทางด้านการสอนครับ ซึง่ หมายความว่าใครก็ตาม
ที่ตอ้ งการเข้าสูก่ ลไกในการฝึกหัดครูนตี้ ้องจบปริญญาตรีมาก่อน และจะต้องมีเกรดเฉลี่ยทีส่ งู หรือถึงเกณฑ์ทตี่ ั้งเอาไว้ กลไกนี้
เป็นเหมือนตะแกรงที่คัดกรองเพื่อให้ได้ผู้สมัครเข้ามาเป็นครูที่มีความพร้อมในเชิงเนื้อหามาแล้ว หรือพูดง่ายๆ ว่า ถ้าไม่เก่ง
จริงก็ ไม่สามารถเรียนครูได้ ซึ่งก็นับว่าเป็นวิธีที่คล้ายกับการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ที่คัดเฉพาะคนที่มีระดับความรู้ถึงเกณฑ์
เท่านั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการฝึกหัดนักเรียนแพทย์ต่อไป ดังนั้นการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างจริงจังนั้น
จะต้องมีกลไกในการการคัดคนเข้ามาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ทชี่ ดั เชน ไม่ใช่ใครอยากเป็นครูกเ็ ป็นได้
เมื่อผู้ต้องการเป็นครูสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีเกรดเฉลี่ยสูงถึงขั้นที่สถาบันการฝึกหัดครูยอมรับ
ต่อมาก็จะต้องเป็นกระบวนการคัดสรรค์ผู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนครูต่อไปเพราะคนเก่งเพียงอย่างเดียวจะเป็นครูไม่ได้
คนจะเป็นครูได้นนั้ ต้องเป็นคนดีและมีความเป็นครูอยูด่ ว้ ย ผมขอยกตัวอย่างประเทศฟินแลนด์ครับเพราะประเทศนี้ ได้ชอื่ ว่ามี
การฝึกหัดครูและการจัดการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์นี้ สถาบันฝึกหัดครู
ของเขาทำ�การทดสอบผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีเกรดเฉลี่ยสูงตามเกณฑ์ที่กำ�หนด เพื่อจะคัดเอาเฉพาะคนที่มี
ความเหมาะสมในการทีจ่ ะเข้าเรียนครูของเขา 3 ขัน้ ตอนด้วยกันครับ ขัน้ ตอนแรกเป็นการทำ�แบบทดสอบโดยการอ่านบทความ
ประมาณ 4-5 บทความ แล้วตอบคำ�ถาม ขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะวัดและประเมินทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสร้างสรรค์ ขั้นที่สองเป็นการทำ�งานเป็นกลุ่ม ซึ่งขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่วัดและประเมินทักษะทางสังคม และทักษะการ
ทำ�งานกันเป็นทีม และขั้นสุดท้าย คือการสัมภาษณ์
ทีป่ ระเทศฟินแลนด์เคยมีเหตุการณ์เกิดขึน้ บ่อยครัง้ ทีผ่ สู้ มัครเข้าเรียนครูหมดโอกาสเข้าเรียน เพราะสอบตกในขัน้ ทีส่ าม
มีเหตุการณ์หนึ่งที่กรรมการถามผู้สมัครซึ่งจบปริญญาตีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และผ่านการประเมินในสองขั้นตอนแรก
ว่าเพราะอะไรคุณจึงอยากเรียนครู และผู้สมัครคนนั้นตอบว่า “เพราะพ่อกับแม่ดิฉัน เป็นครู ค่ะ” กรรมการได้ยินเช่นนั้นจึง
ตัดสิทธิ์ทันที ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผลใดผู้เขียนมิอาจทราบได้เท่าที่ทราบคือ ผู้สมัครคนนี้ ไม่ได้เรียนครูครับ
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแค่เริ่มต้นการฝึกหัดครูแบบ MAT เราสามารที่จะพัฒนากลไกที่จะคัดกรองคนเก่งและคนดีให้เข้า
มาสู่กระบวนการผลิตครูได้ แต่ในบริบทของประเทศไทยเราจะคัดและกรองด้วยเกณฑ์ที่มีความเข้มขนาดไหนก็สุดแท้แต่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกาพัฒนาและดูแลระบบการฝึกหัดครูว่า จะหวังดีต่อการศึกษาของชาติมากน้อยเพียงใด ที่กล่าวไปนั้นเป็น
เพียงจุดเริ่มต้นของการฝึกหัดครูแบบ MAT
และเมื่อกล่าวถึงหลักสูตรการฝึกหัดครูแบบ MAT ผมพิจารณาถึงปรัชญาของหลักสูตรการฝึกหัดครูแบบ MAT ว่า
ครูที่จบหลักสูตรนี้จะไปสอนใคร ผมขอเรียนท่านผู้อ่านว่า การพัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครูหรือหลักสูตรใดก็ตามนั้นต้องมีความ
ชัดเจนในทางปรัชญาของหลักสูตร ดังนัน้ หลักสูตรทีด่ ตี อ้ งตอบได้วา่ เมื่อเรียนจบแล้วครูหรือผูท้ เี่ รียนตามหลักสูตรเหล่านัน้ จะ
ไปทำ�อะไรหรือสอนใคร และเป็นที่รู้กันดีว่าจิตวิทยาของเด็กประถมและเด็กมัธยมมีความต่างกัน เพราะฉะนั้นผมจะขอเรียน
ตามตรงว่า MAT มุ่งผลิตครูในระดับมัธยมเท่านั้น ทั้งนี้ระดับประถมศึกษาในสหรัฐอเมริกาและในหลายๆ ประเทศผลิตและ
ใช้ครูที่จบปริญญาตรีทางด้าน การประถมศึกษา หรือ Primary Education ซึ่งผมจะขอกล่าวถึงในโอกาสต่อไป
เมื่อปรัชญาของหลักสูตร MAT ระบุชดั เจนว่าหลักสูตรนีม้ งุ่ จะพัฒนาครูทจี่ ะสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพราะฉะนัน้
ในหลักสูตรจึงต้องมีการเน้นจิตวิทยาสำ�หรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นพิเศษ ไม่วา่ จะเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ ต้องทำ�ให้
นักศึกษาครูเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยนี้ จิตวิทยาการเรียนรูท้ จี่ ะทำ�ให้เข้าใจว่าเด็กในวัยนีส้ นใจอะไรแล้วจะสอนอย่างไร ทัง้ นี้
เนื่องจากในตอนคัดเลือกเราคัดเลือกคนที่มีความพร้อมด้านเนื้อหามาแล้ว ทางคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์จึงไม่ต้องมา
เสียเวลาสอนวิชาเชิงเนื้อหาอีกและสามารถให้ความรู้วิชาทางครู (Pedagogy) ได้อย่างเต็มที่และหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งนี้
นักศึกษาครูต้องเรียนวิชาครูที่เป็นคอร์สเวิร์ค 3 ภาคการศึกษาภายใน 1 ปี และ ฝึกสอนอีก 1 ปี ควบคู่กับการทำ�วิจัย
จากการผลิตครูตามหลักสูตรนีจ้ ะเห็นว่านักศึกษาครูจะได้เรียนอยูค่ ณะครุศาสตร์ศกึ ษาศาสตร์เพียง 1 ปีซงึ่ ก็จงึ มีความ
ห่วงใยจากอาจารย์ผู้ ใหญ่ในสถาบันฝ่ายผลิตบ่างท่านวิตกว่า เขาจะเอาเวลาไหนไปบ่มเพาะความเป็นครู อันที่จริงการจะเป็น
ครูที่ดีควรมีพื้นฐานจากความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่และการที่ผู้สมัครเข้าศึกษาสามารถประคองตนและมีผลการเรียน
ที่ดีนั้นก็ย่อมต้องอาศัยความรับผิดชอบที่ดีของตัวเองมามากพอสมควร และความเชื่อที่ว่าการจะเป็นครูที่ดีนั้นต้องเรียนใน
คณะครุศาสตร์เท่านั้นฟังดูเป็นความคิดที่ยึดติดอุดมคตินิยม (Idealism) จนเกินไป ซึ่งขัดแย้งกับประเทศที่มีแนวคิดในเชิง
Pragmatism ที่ใช้เวลาฝึกหัดครูเพียงแค่สองปี แต่คุณภาพครูและการศึกษาของเขาเป็นระดับ 1 ของโลก
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการฝึกหัดครูเป็นการฝึกหัดวิชาชีพชั้นสูงเพราะฉะนั้นการจะบริหารหลักสูตรนี้ ให้ประสบ
ความสำ�เร็จนั้นจึงควรมีการกำ�หนดมาตรฐานของสถาบันฝ่ายผลิตด้วย โดยควรคำ�นึงว่าองค์ประกอบที่จะทำ�ให้หลักสูตรนี้มี
ประสิทธิภาพควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพราะหลักสูตเพียงลำ�พังไม่อาจทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการฝึกหัดครูควรมีห้องทดลองที่มีประสิทธิภาพ เช่น โรงเรียนสาธิต เป็นต้น มีเพียงเท่านั้น อาจารย์
ที่สอนนักศึกษาครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชา พฤติกรรมการสอน ควรต้องมีคาบสอนในโรงเรียนสาธิตด้วยหรือไม่ ก็เป็น
สิ่งที่สมควรได้รับการพิจารณา ทั้งนี้กลไกการฝึกหัดครูจะได้มีการเรียนรู้แบบองค์รวม
การผลิตครูแบบ MAT นั้นถึงแม้จะมีข้อดีในการคัดคนเก่ง ด้วยการเลือกผู้ที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
ความรู้เชิงเนื้อหา (Content) ที่อยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จากนั้นจึงให้สถาบันฝ่ายผลิตท�ำหน้าที่ในการคัดกรอง
ผูท้ มี่ คี วามถนัด มีเจตคติรวมไปถึงแววความเป็นครู แล้วจึงเข้ามาเรียนนัน้ อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความเป็นวิชาชีพ
ชัน้ สูง (Profession) ของเขาเหล่านัน้ ได้ แต่การฝึกหัดครูในหลักสูตร MAT จะสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ต้องอาศัยความพร้อมของสถาบัน
ฝ่ายผลิตที่จ�ำเป็นต้องมีโรงเรียนสาธิต ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยก็มีแต่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์เลย
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีโรงเรียนสาธิตแล้วอาจารย์ที่สอนวิชาพฤติกรรมการสอนควรต้องมีคาบสอนในโรงเรียนสาธิตด้วย
หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมกันคิดพิจารณา เนื่องจากสภาพทางสังคมวิทยาการศึกษาในห้องเรียนและโรงเรียน
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูก่อนที่จะฝึกสอนจริงจึงต้องอาศัยอาจารย์ที่มีความคุ้นเคย
กับบริบทของนักเรียน ณ เวลานั้น
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โดย : สมหวัง เอกอนันต์ธรรม
ผู้อำ�นวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค.

ศูนย์ชว่ ยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ :

ร่วมสร้างสันติสุขตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ในปี พ.ศ. 2552 สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จดั ตัง้ กองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อสงเคราะห์
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในรูปแบบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ สกสค. กำ�หนด ในวาระเริ่มแรก
ได้นำ�เงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ช.พ.ค. เป็นเงินจำ�นวนยี่สิบสอง
ล้านบาท มาจัดตั้งเป็นกองทุนประเดิมซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการศึกษา เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอ้ �ำ นวยการ ผูอ้ �ำ นวยการ สกสค.จังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งลูกจ้างในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่ประสบเหตุเภทภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกรณี
พิเศษ โดยมอบความช่วยเหลือรายละ 500,000 บาท สำ�หรับในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และ 5 อำ�เภอในจังหวัดสงขลา
ส่วนในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศช่วยเหลือรายละ 250,000 บาท
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จากการลงพื้นที่ ของนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พบว่าการดำ�เนินการช่วยเหลือดังกล่าว
ยังมีปัญหากับกลุ่มครูไทยมุสลิมที่เสียชีวิต เนื่องจากประเพณีการประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่ผู้เสียชีวิต ต้องดำ�เนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง ตามประเพณีของชาวไทยมุสลิมที่ปฏิบัติ สืบทอดกันมา ดังนั้น ด้านการให้ความช่วย
เหลือต้องปรับยุทธวิธีการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงได้
จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้” ขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
นั่นคือการ “เข้าใจ” ในขนบธรรมเนียม ประเพณี ของพี่น้องครูที่นับถือศาสนาอิสลาม ความเข้าใจนั้นคือความเห็นอก
เห็นใจในความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นเสาหลักของครอบครัว อีกทั้งความห่วงใย ในครอบครัวของท่านเหล่านั้น
ทีอ่ ยูข่ า้ งหลังว่าในความเศร้าเสียใจนัน้ ยังมีความห่วงใย อุน่ ใจ ทีอ่ บอุน่ จากสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ ให้ความช่วยเหลือ
ได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง สามารถดำ�เนินการตามประเพณีได้ทันเวลา และนี่คือความ “เข้าถึง” ที่ สกสค. มีส่วนงานคือ
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ที่ได้ทำ�หน้าที่เปรียบเสมือน “ม้าเร็ว” เมื่อเกิดเหตุเภทภัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ไหน เมื่อไหร่ บุคลากรของ สกสค. จะต้องรีบไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวและคารวะศพ พร้อมทั้งมอบเงินช่วย
เหลือ ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเป็นบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารศูนย์ชว่ ยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ ต้องรับไม้ตอ่ ด้วยความ
กระชับและ รวดเร็วยิ่งขึ้น
การ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ตระหนักอย่างที่สุดได้ดำ�เนินการ ด้วยความรัก
ความห่วงใย เอือ้ อาทรนัน้ จะสร้างขวัญกำ�ลังใจ สานสายสัมพันธ์ความเป็นมิตรภาพทีด่ ตี อ่ กัน หลายครอบครัวที่ได้มโี อกาสได้
พูดคุย สัมภาษณ์ บอกว่า “ไม่คาดคิดว่าจะสูญเสียผู้นำ�ครอบครัวอย่างกะทันหัน นั้น เหมือนขาดเสาหลัก มันมืดไปหมด
ลูกก็กำ�ลังเรียน และหลายครอบครัวก็ ไม่มีรายได้อื่นๆ เสียใจ แล้วยังต้องทุกข์ ใจอีก มันหนักหนาสาหัสเหลือเกิน ไม่
เคยรู้มาก่อนว่าจะมีใครมาช่วยเหลือเยียวยาให้แบบนี้นับว่ายังโชคดีอยู่บ้าง และขอบคุณ สกสค. ที่ให้การช่วยเหลือซึ่ง
เป็นการต่อชีวติ และให้มคี วามหวังกำ�ลังใจขึน้ ” และนีก่ ค็ อื “การพัฒนา” ซึง่ เป็นการพัฒนาหรือสร้างความรูส้ กึ นึกคิดของคน
ในครอบครัวของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ สียชีวติ ว่าในช่วงชีวติ ทีป่ ระสบเหตุการณ์รา้ ยๆ แต่กย็ งั มีสงิ่ ดีๆ มาช่วยบรรเทา
และปัจจัยที่สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ช่วยเหลือเยียวยาก็สามารถช่วยให้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ ในระดับหนึ่ง
สำ�หรับการเยียวยาช่วยเหลือของสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. นั้น นอกจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือรายละ จำ�นวน 500,000 บาท ซึ่งปัจจุบันได้ ให้การช่วยเหลือไปเกือบ 50 ราย
คิดเป็นเงินก็ประมาณ 20 กว่าล้านบาทแล้ว ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. จะได้รับเงิน
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สงเคราะห์ค่าจัดการศพล่วงหน้าและเงินค่าสงเคราะห์ครอบครัว อีกรายละประมาณ 900,000 บาท ช.พ.ส. รายละประมาณ
390,000 บาท อีกทั้งยังมีโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจอีก เช่น การพาครอบครัวครูผู้ได้รับผลกระทบ
จากการก่อเหตุร้ายไปศึกษาดูงาน ผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนปลอบขวัญผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย
โครงสร้างการบริหารศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้
ศูนย์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวครูชายแดนใต้
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (9 คน)
ประธานศูนย์
(มาจากจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
ใน 4 จังหวัด)

สนง. ตั้งอยู่ ณ จังหวัด
ที่ประธานศูนย์ดำ�รงตำ�แหน่ง
(สกสค.ปัตตานี)
เลขาธิการฯ แต่งตั้ง

รองประธานศูนย์ฯ
(ผอ. อีก 3 จังหวัด
ที่ไม่ได้เป็นประธาน)

กรรมการศูนย์ฯ

1. แต่งตั้งจากผู้แทนครูฯ จังหวัดละ 1 คน (4 คน)
(ผอ.จังหวัดเสนอแนะ)
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ของจังหวัดที่เป็นศูนย์ เป็นกรรมการ		
และเลขานุการ (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ปัจจุบันมี 7 คน คือ

เลขาธิการฯ หรือรองเลขาธิการฯ ที่เลขาธิการฯ มอบหมาย
เลขาธิการ ศอ.บต.
ผู้ว่าราชการในจังหวัดที่ตั้งของศูนย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน (ต้องเป็นด้านกฎหมาย 1 คน)
ผู้แทนคณะกรรมการ สกสค. ภาคใต้
ผู้ตรวจการสำ�นักงานจังหวัดที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดนี้

เลขาธิการฯ แต่งตั้ง
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อำ�นาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์

1. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุน
2. บริหารและพัฒนาศูนย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. วินิจฉัยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
4. พิจารณาดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�ำ หนดไว้ ในระเบียบกองทุนหรือระเบียบนี้ ตามความเหมาะสม
และตามควรแก่กรณี
5. มอบหมายกรรมการบริหารศูนย์หรือแต่งตั้งผู้แทนกรรมการบริหารศูนย์ เพื่อกระทำ�การใดๆ แทน
6. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
7. รายงานผลการดำ�เนินงานและงบประมาณให้เลขาธิการทราบทุกไตรมาส
นับว่าเป็นก้าวสำ�คัญยิ่งที่สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้” ขึ้นมา
เพื่อการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทันท่วงทีภายใน 24 ชั่วโมง ถือว่าเป็นการดำ�เนินงาน
ที่รุดหน้า มีเป้าหมายชัดเจน พร้อมลงสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งที่เพิ่งทำ�การเปิดศูนย์ฯ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ซึ่งเป็นห้วงเวลาของการจัดงาน “1 ทศวรรษ สกสค.” หรือการ
ดำ�เนินงานมาครบ 10 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ในการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวนั้น สำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มอบ
ทุนประเดิมให้จำ�นวน 10 ล้านบาท
การทำ�งานในการบริหารสำ�นักงานคณะกรรมการ สกสค. ของนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
นับว่าได้เดินหน้าทะลุมิติของปณิธาน ที่ว่า “ครอบครัวครู...เราดูแล” ไปเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในแนวทางปฏิบัติการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์
รีสอร์ท อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทั้งหมดนี้คือ เสี้ยวมุมของความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย เข้าใจพี่น้องครูชายแดนใต้ ทั่วประเทศ ที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการ สกสค. มอบเป็นสวัสดิการ สวัสดิภาพ สำ�หรับสมาชิกทุกท่าน
ขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม “มุม สกสค.” พบกันอีกหลายๆ มุม ในวารสารวิทยาจารย์ได้ ในฉบับ ต่อๆ ไปค่ะ
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โดย : วรวีร์ ไพฑูรย์รัตนชัย

ลงเคียวเกี่ยวข้าว เกี่ยวใจพี่น้องชาวกูย สุรินทร์
เช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน ผมลืมตาตื่นนอนในตอนเช้า สายลมแผ่วๆ ที่พัดลอดหน้าต่างในช่วง
ค่ำ�คืนทำ�ให้นอนหลับสบาย
ผมยกแผ่นหลังขึ้นจากที่นอนแล้วสำ�รวจพื้นที่โดยรอบ...
ธงชาติไทยผืนใหญ่ติดอยู่บนผนัง... ข้างที่นอนมีตารางสูตรทางเลขาคณิตติดอยู่ ด้านหน้าห้องมีกระดานดำ�แผ่นยาว
เขียนวันที่ซึ่งเป็นของเมื่อวาน แปรงลบและชอล์คสีต่างๆ หักและวางเรียงราย หน้าต่างถูกเปิดปิดสลับกันไปมา
แสงแดดของเช้าวันใหม่เล็ดลอดหน้าต่างทีเ่ ปิดแง้มบังคับให้ผมดึงตัวขึน้ จากผืนเสื่อและหมอนอิงออกมาจากมุง้ สีชมพู
หวานแหวว ณ “อาคารเรียน” ของ “โรงเรียนบ้านกันตรง” จังหวัดสุรินทร์
เริม่ ต้นภารกิจเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชาวบ้าน ผูค้ น ทีเ่ รียกตัวเองว่า “ชาวกูย” ผ่านทางคุณครูพณ
ิ ี หาสุข ผูอ้ �ำ นวยการ โรงเรียน
บ้านกันตรง หนึง่ ในชาวกูยทีห่ วงแหนและรักบ้านเกิดและรูซ้ งึ้ ซึง่ คุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทีส่ บื ถอด
ต่อมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย
ชาวกูย เป็นคนลาวทีอ่ พยพมาตัง้ รกรากในแถบจังหวัดสุรนิ ทร์ตงั้ แต่อดีต หรือหากจะพูดแบบหยาบๆ ก็คอื “ชาวส่วย”
ตั้งแต่อดีตชาวส่วยจะถูกผู้คนดูถูกแม้แต่คนลาวด้วยกันเหยียดหยาม *คนลาวในที่นี้ ไม่ใช่คนในประเทศลาว* นั่นเป็นเพราะ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่หรืออุปนิสัยที่มีมาแต่โบราณ
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วิทยาจารย์

ครูพิณี หาสุข ผอ.โรงเรียนบ้านกันตรง

คุรุชนนวดข้าว

“แม้อดีตจะเคยเป็นเช่นใด ปัจจุบันต้องทำ�ให้ดีกว่า
เดิม” นี่อาจจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำ�ให้ ผอ.พิณี ต้องการทำ�
โรงเรียนให้เป็นที่บ่มเพาะคน บ่มเพาะความรู้ที่เป็นรากแห่ง
วัฒนธรรมความดีงาม นำ�ความรู้ที่โรงเรียนไปใช้ได้ ในชุมชน
ซึ่งความรู้ ในที่นี้ ไม่ใช่วิชาหรือตำ�ราเรียนเท่านั้น แต่รวมถึง
อุปนิสยั ต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ความขยันอดทน ความเอือ้ เฟือ้
การให้อภัย การมีจิตอาสา เป็นต้น
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชน “ชาวกูย” ที่มีมาแต่ช้านานเพราะการทำ�ผ้าไหมเป็น
วิธีที่พ่อแม่ใช่ฝึกลูกสาวสำ�หรับเตรียมพร้อมออกเหย้าออก
เรือน เมื่อถึงวันแต่งงานฝ่ายเจ้าสาวจะเอาผ้าไหมมัดหมี่ในพิธี
ไหว้ผู้หลักผู้ ใหญ่ ฝ่ายเจ้าบ่าวจะใช้ผ้าไหมเป็นต้นทุนสำ�หรับ
ดำ�เนินชีวติ คู่ หรือแม้ ในบางยามทีฝ่ นฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการ
ข้าวที่ปลูกไม่ออกรวงเต็มขนาดสิ่งที่มาต่อชะตาชีวิตของ
ชาวกู ย ในยามวิ ก ฤติ ก็ คื อ ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ความผู ก พั น กั บ
“หม่อน” และ “ไหม” จึงนับเป็นส่วนหนึง่ ในวิถชี วี ติ ของชาวกูย
วันนีช้ มุ ชนชาวกูยยกระดับวิถชี วี ติ ของตนเองให้ดขี นึ้
ได้ โดยมีโรงเรียนเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจและจิตวิญญาณ
เพื่อมิให้หลงลืมวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาและขัดเกลาสิ่งที่
เป็นอบายมุขออกไปจากชุมชนและสังคม
แล้วจะทำ�อย่างไรถึงจะเปลีย่ นสิง่ ที่ไม่ดีให้กลับดีขนึ้ ได้?
โรงเรียนบ้านกันตรง ตั้งอยู่ในอำ�เภอเขาวาสินรินทร์
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เอกลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย นแห่ ง นี้ คื อ การ
“สร้างคน” และการ “เปลีย่ นคน” สิง่ ที่ได้เรียนรูจ้ ากโรงเรียน
จะต้องนำ�ไปใช้ได้จริงในชุมชน มิฉะนั้นไม่ว่าสิ่งที่เรียนรู้ ใน

โรงเรียนจะดีเลิศเพียงใด แต่หากไม่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริง
สิ่งนั้นก็ ไม่มีประโยชน์
ในช่วงแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า ผอ.พิณี พาเด็กนักเรียน
ประมาณ 20 กว่าคน จับไม้กวาดทางมะพร้าวคนละด้าน
ออกไปกวาดถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียน ข้างวัด และเดินเลย
เข้าไปถึงหมู่บ้าน ครั้งแรกๆ ที่เริ่มต้นกวาดถนนในหมู่บ้านมี
เสียงจากชางบ้านบางคนว่า ทำ�ไปทำ�ไมเสียเวลาเปล่า เพียง
ไม่นานก่อนที่ชาวบ้านจะรู้ตัวชุมชนของเขาก็สะอาดเอี่ยม
หน้าบ้านที่นักเรียนเดินผ่านไปจะไม่มีขยะ วันนี้ความสะอาด
ในหมูบ่ า้ นกลายเป็นภาพชินตาและชาวบ้านทุกคนจะช่วยกัน
รักษาความสะอาดไปโดยปริยาย

โรงเรียนบ้านกันตรง

โรงเรียนบ้านกันตรง มีรปู แบบการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน นั่นคือ การทำ�สวน
ทำ�ไร่ ปลูกพืชไร่ พืชผักสวนครัว เลีย้ งสัตว์ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ปลา
วัว ควาย โดยโรงเรียนจะสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ ไว้คาบเรียน
สุดท้าย โดยตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมง คุณครู
จะแบ่งนักเรียนที่มีอยู่ประมาณ 90 คน ออกเป็น 8 กลุ่มสี
ตัง้ ให้มหี วั หน้า รองหัวหน้า และสมาชิก เพื่อนำ�กิจกรรมต่างๆ
ออกตามกลุ่มสีที่โรงเรียนจัดไว้ ให้
วันจันทร์ : ธนาคารโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียน
รู้ ให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องการออม โดยได้ ธกส. เข้ามา
ช่วยบริหารจัดการธนาคารโรงเรียน เด็กๆ ทีน่ จี้ ะได้เรียนรูก้ าร
บริหารจัดการธนาคาร และฝากเงินส่วนหนึง่ ที่ได้จากค่าขนม
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หรือการทำ�งานไว้ทธี่ นาคารโรงเรียน ปัจจุบนั ธนาคารโรงเรียน
บ้านกันตรงมีเงินที่ได้จากการออมของนักเรียนประมาณ 2
แสนบาท ทีส่ �ำ คัญเด็กนักเรียนจะได้ฝกึ การเห็นคุณค่าของเงิน
วันอังคาร : ธนาคารขยะ ทางโรงเรียนจะมีถังขยะ
แยกตามประเภทของขยะในทุกๆ มุมของโรงเรียน และมีโรง
ทีค่ ดั แยกขยะทีแ่ บ่งเป็นหมวดหมูบ่ ริเวณทางเข้าโรงเรียน เด็ก
นักเรียนทุกคนเมื่อได้ยินเสียงกริ่งบอกเวลาบ่าย 3 โมงก็จะ
มาช่วยกันทำ�ความสะอาดโดยคัดแยกขยะตามหมวดหมูต่ า่ งๆ
วันพุธ : กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้
เด็กๆ นักเรียนได้เรียนรูก้ บั ต้นไม้ทอี่ ยู่ในชุมชนแต่แฝงไว้ดว้ ย
ประโยชน์ อาทิ การเพาะกล้าไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ และรูจ้ กั
ต้นไม้พนื้ ถิน่ ของตนเอง อาทิ ต้นยางนา ต้นประดู่ โดยจะปลูก
ฝังให้นกั เรียนรักและหวงแหนต้นไม้ โดยให้เด็กๆ นักเรียนทุก
คนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งในพื้นที่ชนบท ต้นไม้มีความ
สำ�คัญต่อวิถชี ีวติ อย่างมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ ให้แก่
ชุมชน ดังนั้นการให้เด็กนักเรียนลงมือปฏิบัติจึงเสมือนการ
เพาะคน ซึ่งโรงเรียนก็ ได้พัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารต้นไม้
ต้นไม้แต่ละต้นจึงมีค่าเป็นรูปธรรมมากขึ้น ยิ่งมีต้นไม้มากก็
ยิ่งมีเครดิตมาก
วันพฤหัสบดี : เกษตรอินทรียว์ ถิ พี อเพียง คุณครูจดั
กิจกรรมให้เด็กๆ เรียนรู้วิถีเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
ทำ�ไรทำ�นา การเลี้ยงสัตว์ อาทิ เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว
โดยจะฝึกให้นักเรียนผลัดเวรกันเป็นผู้ดูแลเช่นการให้อาหาร
หมู ให้อาหารไก่ การเก็บไข่ไก่
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วันศุกร์ : กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
บริบทของชุมชนจะผูกพันกับวัด คุณครูร่วมกับชุมชนและ
วัดจะร่วมกันปลูกฝังเด็กนักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยให้เด็กๆ ไปเรียนรู้กับหลวงพ่อที่วัดซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน
และเมื่อมีงานเทศการหรือการประชุมหมู่บ้านก็จะไปใช้พื้นที่
ของวัด โดยให้คิดว่าวัดเป็นของทุกคนในชุมชน
โรงเรียนบ้านกันตรงวันนีจ้ งึ ไม่ใช่โรงเรียนสำ�หรับเด็ก
เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นที่ปลูกฝังคน
ในชุมชนให้มสี ว่ นร่วมโดย ผอ.พิณี กล่าวว่า “หากเด็กนักเรียน
ทำ�เพียงแต่ในโรงเรียนแต่ไม่กลับไปทำ�ที่บ้านหรือในชุมชน
ของตนเองก็จะไม่เกิดประโยชน์ การกระทำ�ทั้งหลายเริ่มต้น
ด้วยการนำ�ให้นักเรียนทำ�จนกลายเป็นวิถีชีวิต”
ข้างกองฟางใหญ่และกองไฟสุมทีม่ ปี ลาย่างเสียบไม้ไว้
รอน้ำ�จิ้มประทังความหิวในย่ำ�ค่ำ�ของหัวไร่ปลายนาโรงเรียน
บ้านกันตรง ทีมงานครูสร้างคน คนสร้างโลก ล้อมวงพูดคุย
กับครูพณ
ิ ี ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกันตรง และปราชญ์ชาวบ้าน
อีกหลายท่านทีท่ �ำ หน้าทีร่ กั ษาดูแลและพัฒนาชุมชน ผอ.พิณี
กับปราชญ์ชาวบ้านได้เล่าอุดมการณ์ของตนให้ฟัง ภาพที่
สะท้อนออกมาจากใจยังหวนระลึกถึงสิ่งดีงามในอดีต การ
ลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อก่อนเคยเป็น “วัฒนธรรม” วันนี้กลาย
มาเป็น “ประเพณี” ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นวิถชี วี ติ มาตัง้ แต่โบราณ “เวลา
บวกกับความสบาย” ความร่วมมือร่วมใจ สังคม วัฒนธรรม
ถูกแทนที่ด้วยรถเกี่ยวข้าวคันละหลายๆ ล้าน...
หลังเสร็จสิ้น ภารกิจผมทอดตัวลงบนเสื่อเช่นเดียว
1. นร.เรียนรู้การทำ�หม่อนไหม
2. คุณครูพาเด็กทำ�ความสะอาดชุมชน

1

2

39

40

ครูสร้างคน
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กับเมื่อคืน อีกฟากหนึ่งของโรงเรียนว่าวธนูโหนลมอยู่บน
ฟากฟ้าโฉบฉายปิดบังแสงจันทราเป็นจังหวะ แผ่นไม้สลัก
อั ก ษร “บ้ า นคุ รุ ช น” แขวนอยู่ บ นเพิ ง พั ก ที่ ก่ อ สร้ า งด้ ว ย
ท่ อ นไม้ แ ละกองฟาง ถั ด มาตะเกี ย งโบราณส่ อ งแสงให้
ความสว่าง และกาต้มน้ำ� ผมจินตนาการไปถึงรุ่งเช้าเพราะ
พื้นที่แห่งนี้เป็นที่ที่ชาวบ้านจะร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว...
ก่อนการลงแขกเกีย่ วข้าวชาวบ้านทำ�พิธบี ายศรีสขู่ วัญ
ตามประเพณีความเชื่อ ชาวบ้านถือเคียวคู่ใจคนละอันเดินลง
ไปในผืนนาด้านหลังโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เรียกว่า “ผืนนาคุณธรรม”
คนเฒ่า คนแก่ หนุม่ สาว และเด็กๆ ช่วยกันลงเคียว พอเกีย่ วข้าว
ได้เต็มกำ�ก็จะนำ�ไปรวมไว้แล้วมัดเป็นฟ่อนข้าว จากนั้นเด็กๆ
และชาวบ้านจะช่วยกันนำ�สาแหรกมาหาบข้าวที่เกี่ยวได้ไป
ที่ลานข้าว แล้วมัดฟ่อนข้าวด้วยไม้สองท่อนที่พันด้วยเชือก
บริเวณปลายแล้วยกฟ่อนข้าวขึ้นเหนือบ่าและฟาดลงบนพื้น
เมล็ดข้าวสีทองหลุดกระเด็นออกจากรวงหล่นอยูบ่ นลานข้าว
สองพิธีกรหนุ่ม พี่แป๊ะ ละจากบ้านเกิดในแถบอีสานครั้งหนึ่ง
เคยตีข้าวในช่วงวัยเด็ก วันนี้ความทรงจำ�ครั้งเก่าก่อนได้คืน
กลับมา ที่น่าเป็นห่วงก็เหลือแต่ลุงช่วย อ.บุญช่วย ทองศรี :
คุรชุ น ที่ไหนๆ ก็มาลงแขกเกีย่ วข้าวทัง้ ทีกต็ อ้ งเอาซะหน่อย...

ภายหลังทีท่ มี งานครูสร้างคน คนสร้างโลกเดินทางกลับ
คำ�ของพระคุณของ ผอ.พิณี หาสุข ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้ า นกั น ตรง ถู ก ส่ ง ผ่ า นมาทางหน้ า เฟสบุ๊ ค ครู ส ร้ า งคน
คนสร้างโลก ความว่า
“ณ กระท่อมคุรุชน 23 พ.ย. 56 06.00 น. กระท่อม
คุรุชนหลังนี้จะถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียน
บ้านกันตรงของเรา ขอบคุณทีมงานครูสร้างคน คนสร้างโลก
โดยท่านบุญช่วย น้องแป๊ะ และน้องๆ ทีมงานทุกท่านที่มา
ช่วยเพิ่มเติมกำ�ลังใจให้พวกเรา ครู ร.ร.เล็กๆ ชายขอบที่ขาด
การเหลียวแลทำ�ให้เราได้รู้ว่าเรายังมีเพื่อน มีพี่ มีน้อง ที่เฝ้า
ดูพวกเราอยู่ พร้อมทีจ่ ะอยูเ่ คียงข้างพวกเราตลอดไป สำ�หรับ
พวกเราแล้วคงต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาลูกหลาน
ของเราต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระท่อมน้อยหลังนี้คงได้
มีโอกาสต้อนรับท่านและคณะอีกนะคะ”
การเดินทางของครูสร้างคน คนสร้างโลก ครั้งนี้ ได้
ประจักษ์ว่า คุณครูที่โรงเรียนบ้านกันตรง จ.สุรินทร์ นำ�โดย
ผอ.พอณี หาสุข ซึ่งผมของยกย่องว่าท่านป็นคุณครูที่มุ่งมั่น
นำ�จริง สอนจริง ปฏิบัติจริง และเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน
และชุมชนจริงๆ...
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หนังสือน่าอ่าน

หนังสือน่าอ่าน

โดย : วินีตา รังสิวรารักษ์

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

ครูและแพทย์ที่พึงปรารถนาในสังคมสยาม
ส.ศิวรักษ์
สยามปริทัศน์, สนพ.
170 หน้า
140 บาท
978-974-3158-35-3

ครอบคลุมและครบถ้วนของแก่นความคิดว่าด้วยการศึกษา การแพทย์ ในอนาคต

ชื่อหนังสือ : ฝึกหนูให้รู้ตัวรู้ ใจ กิจกรรมพัฒนาสติ สมาธิเด็กปฐมวัย
ผู้เขียน :
ดร.สุภัทรา คงเรือง, อภิสิรี จรัลชวนะเพท,
คณะคุณครูบ้านเรียนแห่งรักและศานติ
ส�ำนักพิมพ์ : สาราเด็ก, สนพ.
จ�ำนวน :
72 หน้า
ราคา :
145 บาท
ISBN :
978-616-7054-69-8
น�ำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยผ่านการ
ฝึกศีล สมาธิ และปัญญา อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่อ่อนโยน อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ และต่อเติม
วิธีการสอนที่มีการพูดคุยให้เด็กๆ ได้ส�ำรวจตรวจสอบ ติดตามอารมณ์ความรู้สึกอยู่เสมอๆ
หนังสือเล่มนี้จะเป็นกิจกรรมที่ฝึกหนูให้รู้ตัวรู้ ใจได้อย่างเป็นรูปแบบ

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

การพัฒนาการคิด
รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
9119 เทคนิค พริ้นติ้ง
393 หน้า
290 บาท
978-616-3352-48-4

รวบรวมความรู้ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ “การพัฒนาการคิด” อาทิ สมองและกลไก
การท�ำงานของสมอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล และอีกหลากหลายเรื่องราว
อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นล�ำดับขั้น เข้าใจง่าย
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ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ผศ.ดร.หยุด แสงอุทัย
ธรรมศาสตร์, สนพ.ม.
240 หน้า
230 บาท
978-616-3140-57-9

ค�ำสอนว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เรื่องระบบกฎหมาย
โดยเฉพาะระบบ Civil Law และระบบ Common Law

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

Vocab แซบ อีหลี
เจนญาณิน รัตนไพศาลกิจ
Dดี, สนพ.
276 หน้า
245 บาท
978-616-2753-29-9

เหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัยที่อยากพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่โดดเด่นด้วยภาษาอังกฤษ

ชื่อหนังสือ :
ผู้เขียน :
ส�ำนักพิมพ์ :
จ�ำนวน :
ราคา :
ISBN :

สุขที่ใจ ใกล้นิดเดียว
พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นบุ๊คส์, สนพ.
140 หน้า
125 บาท
978-616-5155-60-1

ความสุขนั้น แท้จริงไม่ได้อยู่ไกล ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเลย อยู่ใกล้แสนใกล้
แค่ที่ “หัวใจเรา” นี่เอง

Withayajarn

ศิ ล ป ะ

ศิลปะ

โดย : ผศ.สัณฐิติ บุษปฤกษ์
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำ�ที่มีความหมายทางศิลปหัตถกรรมตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (เรียงลำ�ดับตัวอักษร)

กะโลง (ถิ่น-อีสาน) น.
ลังไม้ฉำ�ฉา, หีบไม้, (ถิ่น-พายัพ) โคลง.

กะออม น.
ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ ยาชัน รูปคล้ายกระบุง ไม่มีคอ
ใช้ ใส่น้ำ�, กระออม กัลออม หรือกะละออมก็ว่า

กะไหล่ น.
กรรมวิ ธี เ คลื อ บสิ่ ง ที่ เ ป็ น โลหะด้ ว ยเงิ น หรื อ ทอง เป็ น ต้ น
โดยใช้ปรอทละลายเงินหรือทองให้เป็นของเหลว แล้วทาลงบนโลหะ
ที่ต้องการเคลือบ จากนั้นไล่ปรอทออกโดยใช้ความร้อน, กาไหล่ก็ว่า
ว. เรียกของเช่นพานเป็นต้น ที่เคลือบเงินหรือทองด้วยกรรมวิธี
เช่นนั้นว่า พานกะไหล่เงิน พานกะไหล่ทอง (เทียบทมิฬกะลายิ)

กังสดาล (สะดาน) น.
เครื่องถ้วยปั้นที่ท�ำมาจากแคว้นเกียงสีในประเทศจีน
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กังไส น.
เครื่องถ้วยปั้นที่ทำ�มาจากแคว้นเกียงสีในประเทศจีน

กัญญา (กันยา) น.
เครื่องบังแดดรูปหลังคา ใช้สำ �หรับแคร่หามหรือ
เรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศ, เรียกแคร่หาม หรือเรือยาว
ที่มีกัญญาว่า แคร่กัญญา เรือกัญญา

กัตรา (กัดตรา) น.
เรือผีหลอก

ก้นเชอ น.
ภาชนะสานคล้ายกระจาดขนาดเล็ก แต่สงู กว่า ก้นสอบ
ปากกว้าง ใช้กระเดียด, กระเชอก็เรียก

บรรณานุกรม

กัมพล (กำ�-) (แบบ) น.
ผ้าทอด้วยขนสัตว์

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (2542). กรุงเทพมหานคร:
สำ�นักพิมพ์นานมีบุคส์
ภาพเข้าถึงได้จาก WWW Google.co.th/search? H 1 = กะโลง,
กะไหล่, กะออม, กังสดาล,กังไส, กัญญา,เรือผีหลอก, กันเชอ,
ผ้าทอด้วยขนสัตว์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556.
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ท่องเที่ยว

สารคดีท่องเที่ยว

โดย : สมหมาย วงศ์วิทยากุล

วันอากาศแจ่มใส

ที่เพชรบุรี

ในวันหยุดสุดสัปดาห์เดือนตุลาคมช่วงวันออกพรรษา หลังจากแต่ละคนไปทำ�บุญใส่บาตรวันออกพรรษา
ตามประเพณีของชาวไทยแล้ว ผมออกเดินทางจากบ้านเขตหนองแขมไปสู่จุดนัดพบ
ที่ ร้ า นอาหารที่ บ้ า นบางตะบู น อำ � เภอบ้ า นแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดนัดพบของพวกเรา “ก๊วนเพื่อน
เดินทาง” ใช้เวลาเดินทางไปทางถนนพระราม 2 ไปเกือบ
สุดเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายใน
(ทางลัด) ที่จะไปอำ�เภอชะอำ� ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่งโมง 30
นาที ก็ถึงจุดนัดพบที่บ้านบางตะบูน
จากการมองด้ ว ยสายตา ที่ นั่ น เป็ น ชนบทที่ ค วาม
เจริญรุ่งเรืองความสะดวกสบายคงจะเข้าไปถึงมาไม่นานนัก
บ้านพักอาศัยของประชาชนในท้องถิ่นจึงไม่ค่อยหนาแน่น
ภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบใกล้ทะเล ประชาชนส่วนใหญ่จงึ ประกอบ
อาชี พ ในการประมงและการทำ � นาเกลื อ เป็ น อาชี พ หลั ก
ร้ า นอาหารที่ นั ด พบก็ เ ป็ น ร้ า นอาหารของคนในท้ อ งถิ่ น

ผมไปถึงทีน่ นั่ ทีร่ า้ น “ครัวบางตะบูน” เป็นลำ�ดับที่ 3 ในบรรดา
เพื่อน 5 ที่นัดกัน
ร้านอาหารแห่งนี้มีลักษณะเป็นร้านอาหารธรรมดาๆ
แบบชนบททัว่ ไปไม่กว้างขวางหรูหรา แต่มเี สน่หท์ ตี่ งั้ อยูร่ มิ อ่าว
มี ส ายลมพั ด เย็ น ชื่ น ตลอดเวลาโดยไม่ ต ้ อ งพึ่ ง พาพั ด ลม
สอดรับกับทัศนียภาพในสายน�้ำที่สวยงามของเรือประมง
ที่จอดอยู่เรียงรายริมฝั่ง และเรือหาปลาอีกหลายล�ำที่แล่น
ไปมาอยูก่ ลางสายนำ�้ เป็นวิถชี วี ติ ไทยชนบททีน่ า่ ดูและเหมาะ
ที่คนเมืองที่เคร่งเครียดกับการแข่งขันกันท�ำมาหากินจะได้
มาพักผ่อนใจกายให้รื่นรมย์ ร้านนี้เป็นอาหารทะเลมีเมนู กุ้ง
หอย ปู ปลา ให้เลือกรับประทานมากมาย ทุกอย่างที่พวกเรา
สัง่ มารับประทาน ขอรับประกันความสดและความอร่อย ไม่วา่
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ผัดฉ่าหอยหลอด ต้มย�ำทะเล ปลาทูแดดเดียว แต่เมนูยอด
นิยมน่าจะเป็น ผัดใบชะครามน�้ำมันหอยกับปูม้าต้ม เพราะ
มองไปรอบๆ เห็นอาหาร 2 จาน ดังกล่าวขึ้นโต๊ะเกือบทุกโต๊ะ
คงเพราะรสชาติของอาหารนัน่ เอง ผัดใบชะครามน�ำ้ มันหอย
ตักใส่ปากนิ่มๆ ยิ่งเคี้ยวยิ่งมัน ส่วนปูม้าต้มเนื้อเต็ม และแกะ
มาให้เรียบร้อยทั้งตัวทั้งก้ามใหญ่และนิ้วทุกนิ้วสะดวกสบาย
ในการกิน น�้ำจิ้มก็แซบได้ 3 รส
ออกจากร้านอาหารทีบ่ า้ นบางตะบูนจุดหมายปลายทาง
ของพวกเราคื อ ไปไหว้ พ ระวั ด โบราณในตั ว เมื อ งเพชร
เราออกเดินทางต่อไปทางถนนสายเดิม เพราะอยากสัมผัส
บรรยากาศธรรมชาติ ที่ แ ปลกตาไปจากถนนเพชรเกษม
ผ่านท้องทุง่ นาเกลือและชุมชนเป็นระยะๆ สลับกันไป อากาศ
แจ่มใสมองดูแล้วโล่งลานสบายตาสบายใจ จะมีภูมิประเทศ
ที่เป็นป่าเบญจพรรณอยู่บ้างเมื่อเข้าเขตหาดเจ้าสำ�ราญ

ร้านอาหารริมอ่าวบ้านบางตะบูน

จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองเก่าที่มีความสำ�คัญทั้งทาง
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัย
โบราณ สร้างขึ้นในยุคสมัยใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่
จากหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณคดีที่พบในบริเวณ
เมืองเพชรบุรี นักโบราณคดีเชื่อว่า เมืองเพชรบุรีเป็นเมือง
หนึ่งในยุคสุวรรณภูมิของอาณาจักรฟูนันในพุทธศตวรรษ
ที่ 6-12 ดินแดนเหล่านี้น่าจะมีกษัตริย์ปกครอง เมืองที่มี
หลักฐานดังกล่าวมี 5 เมือง คือ นครไชยศรี ราชบุรี กาญจนบุรี
ตะนาวศรี และเพชรบุรี เชื่อว่าชนชาติที่อาศัยอยู่ในแถบนี้
เป็นชนชาติมอญ และสันนิษฐานว่า เมืองหลวงของอาณาจักร

พวกเราแวะเข้าหาดเจ้าสำ�ราญ มองดูแปลกตากว่า
ครั้งสุดท้ายที่เคยมา ผู้คนนักท่องเที่ยวมากขึ้น หาดมีสีสัน
ด้วยสิ่งอุปโภคบริโภค และสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ
นักท่องเที่ยว พวกเราไปรับลมชมทะเลอยู่ที่หาดเจ้าสำ�ราญ
ไม่นานนัก ย้อนกลับทางเดิมใช้ถนนหาดเจ้าสำ�ราญ-เพชรบุรี
เพื่อเข้าตัวเมืองเพชร การได้เดินทางไปในถิ่นที่มีธรรมชาติ
สวยงามอากาศดี น่ า จะเป็ น ยาอายุ วั ฒ นะชั้ น ดี อ ย่ า งหนึ่ ง
ของมนุษย์ เพราะธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น เป็นสิ่งที่ช่วย
กล่อมเกลาความรูส้ กึ และจิตใจให้แจ่มใสสดชื่นได้เสมอ และ
เดินทางไปดูไปเห็นในสิ่งที่ชื่นชอบ เช่น แหล่งประวัติศาสตร์
โบราณสถาน หรือทุกทีๆ่ ใจปรารถนา ย่อมจะเกิดความชื่นชอบ
และสุขใจได้เสมอเช่นกัน พวกเรามีความเชื่อตรงกันเช่นนี้
เราจึงมีนัดหมายการเดินทางท่องเที่ยวกันเสมอๆ มันเป็น
คุณค่าของความสุขที่ควรแสวงหา

วิถีชีวิตชาวบ้านบางตะบูน ริมฝั่งน้ำ�

อาจอยู่ที่นครปฐมหรือเมืองอู่ทอง เพราะทั้งสองแห่งได้พบ
โบราณสถานขนาดใหญ่ปรากฏอยู่
ปัจจุบนั เพชรบุรี เป็นจังหวัดทีม่ โี บราณสถาน โบราณวัตถุ
สิง่ ก่อสร้าง ตลอดจนวัดวาอารามทีเ่ ก่าแก่ และมีความสำ�คัญ
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมฝีมือช่างเพชรบุรี ที่ปรากฏหลักฐาน
ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเพชรบุรีในอดีต ซึ่งยังคง
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั ได้อย่างดี นอกจากนัน้ ยังเป็นจังหวัด
ที่มีสภาพธรรมชาติและภูมิประเทศที่สวยงาม เช่น หาดเจ้า
สำ�ราญ หาดชะอำ� ฯลฯ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งวันนี้พวกเราก็เดินทางมาเพชรบุรีด้วยความ

Withayajarn

พระประธานภายในพระอุโบสถ

เสาภายในพระอุโบสถ

มุ่งมาดที่จะได้ชมศิลปกรรมพุทธศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาทีว่ ดั ใหญ่สวุ รรณาราม และวัดโบราณอื่นๆ
ด้วยถ้ามีเวลาพอ
วัดแรกทีพ่ วกเราไปเยือนคือวัดใหญ่สวุ รรณารามหรือ
ที่คนเมืองเพชรเรียกว่า “วัดใหญ่” เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางตัว
เมืองเดินทางไปไม่ยากแต่บอกรายละเอียดไม่ได้ว่าอยู่ตั้งอยู่
ถนนอะไรในเมืองเพชร แต่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอ
เพชรบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นแต่เมื่อใด สมัยไหน
สันนิษฐานว่า เป็นวัดทีม่ มี านานแล้วตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
(สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พ.ศ. 2275-2301) เป็นวัดที่
มีบริเวณกว้างขวางมาก มีประวัติเล่าว่า เดิมชื่อวัดใหญ่
เพราะมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โต ภายหลังพระสุวรรณมุนี
(ทอง) มาเป็นเจ้าอาวาส จึงได้ขนานนามวัดนี้ว่า “วัดใหญ่
สุวรรณาราม” เป็นพระอารามหลวงในสมัยของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดที่มีโบสถ์ วิหาร
ศาลาการเปรียญ และหอไตร แบบโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา
ได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษากรมศิลปากรให้มีสภาพเดิมที่
สวยงามมาก แม้ภาพฝาผนังบางภาพจะเลือนลางไปตามกาล
เวลาที่ยาวนาน
พวกเราเข้าไปนมัสการองค์พระประธานในโบสถ์เป็น
สิ่งแรกที่เข้าไปในวัด พระประธานภายในพระอุโบสถเป็น
ปูนปั้นปางมารวิชัยที่หน้าตักกว้างประมาณ 2 เมตร หลัง
พระประธานมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทัง้ องค์ปางมารวิชยั
เช่นกัน มีสภาพเก่ามากจนฐานผุกร่อน ชื่อ “พระหกนิ้ว”
นับถือกันมากว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ส่วนด้านซ้ายขวาพระประธาน
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มีพระพุทธรูปส�ำคัญ 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปยืนสมัยอยุธยา
ปางห้ามญาติและห้ามสมุทร ด้านหน้าองค์พระประธาน
มีพระพุทธรูปส�ำคัญ 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระเชียงแสน
ปางมารวิชยั มีอายุประมาณ 800-900 ปี รูปลักษณ์งดงามมาก
อีกองค์หนึง่ คือ พระคันธาราษฎร์นงั่ ขัดสมาธิเพชรปางเทศนา
เป็นพระสมัยอยุธยาอายุราว 400 ปี เป็นพระขอฝน
ที่ฝาผนังด้านยาวทั้ง 2 ด้าน เป็นจิตกรรมฝาพนังที่ยัง
มีสภาพสมบูรณ์พอทีจ่ ะมองเห็นความสวยงาม ชดช้อยได้มาก
พอสมควร เชื่อว่าเป็นภาพเขียนฝีมือช่างเพชรบุรี เขียนเป็น
ภาพเทพชุมนุมเรียงราย 5 ชั้น สามชั้นบนเขียนรูป พรหม
ฤๅษี ยักษ์ และเทวดาสลับกันไป สองชั้นล่างเขียนรูปครุฑ
สลับกับเทวดา สังเกตดูรูปเทดาต่างๆ มีส่วนคล้ายๆ มนุษย์
นั่งยกเข่าข้างหนึ่ง ลายผ้าถุงไม่ซ้ำ�กัน ผมเพ่งพินิจดูแล้วคิด
ว่าตอนเป็นภาพที่สมบูรณ์สีสดใสคงจะงามยิ่งนัก
พระอุโบสถวัดใหญ่ก่ออิฐถือปูนทั้งหลังแบบอยุธยา
แท้ หลังคาซ้อนกันเป็นสองชั้นมีช่อฟ้าใบระกา ไม่มีหน้าต่าง
“หน้าบัน” งามวิจิตร เป็นปูนปั้นจำ�หลักลวดลายตรงกลาง
ปั้นเป็นรูปครุฑยืนระหว่างลายก้านขด การปั้นลายเกาะเกี่ยว
สอดลอดกันอย่างสวยงาม นี่เป็นหน้าบันด้านทิศตะวันออก
ส่ ว นหน้ า บั น ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกปั้ น ลายเป็ น ช่ อ พวยพุ่ ง ดุ จ
เปลวเพลิงล้อมเทพซึ่งขี่บนอสูรก้านลายสวยงามลดหลั่น
หลายชั้น งามวิจิตร น่าจะเป็นที่ชื่นชอบประทับใจ
ปูชนียสถานที่เก่าแก่สวยงามอีกอย่างหนึ่งในวัดใหญ่
คือ “ศาลาการเปรียญ” ศาลาการเปรียญวัดใหญ่ เป็น
สถาปัตยกรรมตามศิลปะแบบไทยมีลกั ษณะเฉพาะทีส่ วยงาม
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สถาปนิกผู้ออกแบบสร้างขึ้นจากความเชื่อศรัทธา และความ
นึกคิดของตนเอง มีต�ำ นานกล่าวว่า ศาลาการเปรียญวัดใหญ่
สุ วรรณาราม เดิม เป็นพระราชฐานที่พระมหากษัตริย์ ใน
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาโปรดพระราชทานแก่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช
แตงโม นัยว่าเป็นพระตำ�หนักร้างของเจ้าฟ้าอภัยทศราชโอรส
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีผู้รู้บางคนอธิบายว่า
พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทาน คือ สมเด็จพระเจ้าเสือ
ศาลาการเปรี ย ญหลั ง นี้ ใ หญ่ แ ละกว้ า งขวางมาก
เมื่อมองทางด้านข้างจะเห็นหลังคาเป็น 4 ชั้น คันทวยรับ
กันสาดโดยรอบอาคารมีทงั้ หมด 34 ตัว แกะสลักเป็นรูปหน้า
ตัก๊ แตน มีรายละเอียดตกต่างกันเป็นฝีมอื สมัยอยุธยาซึง่ เป็น
แบบอย่างการสร้างสมัยต่อมาของชาวเพชรบุรี
หน้ า บั น ทั้ ง สองด้ า นเป็ น ลายจำ � หลั ก ไม้ ง ดงามมาก
มี ล ายพุ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ เ ป็ น ประธานประดั บ ด้ ว ยลายก้ า นขด
ก้านลายขนานกันขึ้นไป จุดสุดยอด ฐานหน้าบันเป็นกระจัง
และสาหร่ายรวงผึง้ หัวนาค และทีส่ วยงามดูเด่นอีกอย่างหนึง่
คือ บานประตูของศาลาการเปรียญ
บานประตูศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม ผม
เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าเป็นบานประตูที่ “งามเป็นเลิศ”
บานประตูที่ว่านี้เป็นบานประตูกลาง ซึ่งอยู่ด้านหน้าศาลา
การเปรี ย ญด้ า นทิ ศ ตะวั น ออก ทำ � ด้ ว ยไม้ จำ � หลั ก ปิ ด ทอง
ลวดลายเป็นลายก้านขดเต็มพื้นที่ ก้านลายขดม้วนตัวเป็น
วงในแนวเดียวกัน ลายก้านขดสองตัวจะม้วนขึ้นและม้วน
ลงพลิว้ อ่อนไหวอย่างงดงามมาก ซึง่ เป็นแบบทีน่ ยิ มของสมัย
อยุธยาตอนปลาย กรอบประตูเป็นยอดแหลมสง่างาม เดินเส้น
ซ้อนกันในซุ้มทำ�ให้เด่นยิ่งขึ้น ตอนบนของบานประตูซ้ายมี
รอยแตก มีคำ�บอกเล่าสืบกันมาว่า “เป็นรอยถูกพม่าฟัน”
ด้วยเกิดเหตุจากการที่พม่ายกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี มีการ
สูร้ บกันกับชาวบ้าน มีชาวบ้านจำ�นวนหนึง่ หนีเข้าไปหลบอยู่ใน
ศาลาการเปรียญ ปิดประตูลั่นดาลแน่นหนา พม่าที่ติดตาม
มาตะโกนเรียกให้เปิดประตู คนไทยไม่ยอมเปิด ทำ�ให้พม่า
บันดาลโทสะ คิดจะเข่นฆ่าให้ได้ แต่เข้าไปไม่ได้เลยใช้ขวาน
ฟันประตู แต่ประตูไม่พัง ต้องกลับออกไปด้วยความผิดหวัง
เคยได้ยนิ คำ�เล่าลือว่าเป็นประตูทสี่ วยงามมาก เพิง่ มา
เห็นด้วยตาตัวเองต้องยอมรับจริงๆ ว่าสวยเลิศจริงๆ
เดินข้ามธรณีประตูเข้าไปดูภายในศาลาเป็นห้องโถง
กว้างยาวมากมีเสาแปดเหลีย่ มต้นใหญ่ๆ เขียนลายรดน้�ำ เป็น
คู่ๆ ไปทุกคู่ไม่ซ้ำ�กัน มีธรรมมาสน์อยู่ 2 ธรรมมาสน์ ตั้งอยู่
หลังประตูกลางหนึ่งธรรมมาสน์ อีกธรรมมาสน์อยู่สุดติด

ธรรมมาสน์ ในศาลาการเปรียญ

บานประตูกลางที่ถูกพม่าจามด้วยขวาน
เป็นแผลใหญ่

ผนังด้านทิศตะวันตก และใกล้ๆ กับธรรมมาสน์นี้มีพระรูป
หล่อของสมเด็จพระเจ้าแตงโม เป็นรูปเหมือนนั่งพับเพียบ
พนมมือถือดอกบัวประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานใกล้ๆ กับ
รูปหล่อมีบาตรของท่านอยู่ในตู้กระจก เป็นบาตรขนาดใหญ่
เชิงและฝาประดับมุกสวยงามเป็นฝีมือช่างอยุธยา
ธรรมมาสน์ ทั้ ง สอง เป็ น ธรรมมาสน์ ส มั ย อยุ ธ ยา
ตอนปลายสวยงามมากมีลักษณะเหมือนบุษบกมีอาสนะสงฆ์
ตกแต่งลวดลายคล้ายพระแท่นทีป่ ระทับของพระมหากษัตริย์
มีการประดับด้วย สิงห์ บัว และกระจังสลัก ลงรักปิดทอง
งดงาม มีหลังคาเป็นรูปยอดปราสาท สวยงามประณีตมาก
ลวดลายแกะสลักอ่อนช้อยวิจิตร
ที่ วั ด ใหญ่ สุ ว รรณาราม วั ด โบราณสมั ย อยุ ธ ยาที่ มี
หลั ก ฐานความรุ ่ ง เรื อ งของพุ ท ธศาสนา และร่ อ งรอย
ประวัติศาสตร์แห่งนี้ นอกจากจะมีความสวยงามทรงคุณค่า
ของโบราณสถาน เช่น พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ แล้ว
พระวิหารและหอไตร ก็เป็นปูชนียสถานทีส่ วยงามและเล่าขาน
ให้คนไทยได้ร้ไู ด้เห็นได้ภมู ใิ จในภูมปิ ญ
ั ญา และฝีมอื ในเชิงศิลป์
ทีย่ อดเยีย่ มทัง้ ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม
ไม่ย่อหย่อนไปจากวัดวาอารามอื่นๆ อีกหลายวัดในจังหวัด
เพชรบุรี เมืองเก่าหลายพันปีที่ในต�ำนานเมืองเพชรบุรี ฉบับ
ราชบุรี พ.ศ. 2468 กล่าวว่า ป็นเมืองอุดมสมบูรณ์มภี เู ขาเป็น
เพชรประกายเจิดจ้าไปทั้งธานี ใจพวกเราทุกคนยังปรารถนา
ทีจ่ ะได้เดินชมความสวยงามในวัดดินแดนสงบเย็นทีเ่ พชรบุรี
ไม่ รู ้ เ บื่ อ แต่ พ ระอาทิ ต ย์ ก�ำลั ง ดึ ง เวลาให้ คื บ คลานเข้ า สู ่
ยามรัตติกาล เหมือนจะห้ามปรามไม่ให้พวกเราท�ำได้ดั่งใจ
ปรารถนา เราจึงต้องยุติการเดินทางไปไหว้พระชมวัดไปโดย
ปริยายและพากันเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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โดย : ปณิธิ ภูศรีเทศ

บันทึกถึงดวงดาว 45

กระท่อมดาริกาน้องดาวที่รัก

ในความ “เป็นคนไทย” ที่อาศัยใต้ร่มพระบารมีแห่งบรมราชจักรีวงศ์ ดำ�รงชีวิตอย่างผาสุก นับตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึง
ปัจจุบัน เป็นบุญยิ่งแล้วที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมนำ�พาประเทศชาติให้ดำ�รงคงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข
โดยเฉพาะแนวพระราชดำ�ริต่างๆ ที่ทรงพระราชทาน
ให้พสกนิกรได้นอ้ มนำ�ไปใช้ ในการประกอบอาชีพและการดำ�เนินชีวติ เป็นเข็มทิศนำ�ทางเพื่อการพบความสุขอย่างแท้จริง
ดังพระราชดำ�รัสเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ ขี่ ออัญเชิญมาเป็นสิรมิ งคลแห่งชีวติ และร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระองค์ ดังนี้

...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐาน
ความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ
บ้านเรือนตัวอาคารไว้นนั่ เอง สิง่ ก่อสร้างจะมัน่ คงได้กอ็ ยูท่ เี่ สาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้�ำ ไป...
(พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากวารสารชัยพัฒนา)
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กล่าวเฉพาะในอาชีพครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ครูหลายคนอาจรู้สึกหนักใจ
และมองว่ายากเหลือเกินที่จะปลูกฝังแนวคิดหรือเปิดโลกทัศน์ของนักเรียนให้เห็นถึงความสำ�คัญและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ได้
แต่พี่คิดว่าครูหรือน้องดาวอย่าพึ่งหนักใจหรือท้อถอย ขอให้น้องดาวอ่านพระราชดำ�รัสต่อไปนี้แล้วน้อมนำ�เข้าในหัวใจ
เพื่อเป็นพลังอันแสนวิเศษสำ�หรับการทำ�งานในอาชีพครูต่อไป

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะทำ�ความเจริญให้แก่ประเทศได้
แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่
พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำ�โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคน
จะมีความพอใจได้...”
(พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541)

เนื้อหาเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ครูหลายคนอาจกังวลว่าสอนอย่างไรนะถึงจะให้นักเรียนรู้และเข้าใจ พี่จึงขอ
นำ�เสนอน้องดาว ในรายวิชาภาษาไทย (รายวิชาอื่นอาจสอนเนื้อหาสาระของความพอเพียงได้มากน้อยหรือลึกซึ้งไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆ) ขอให้น้องดาวลองอ่านวิธีการสอนของพี่นะว่าพอจะเข้าข่ายสอนเพื่อปลูกฝังเรื่อง “ความพอเพียง”
ให้กับนักเรียนได้หรือไม่
พี่ขอแนะนำ�น้องดาวให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความคุ้นเคยก่อน เช่น ให้ฝึกเขียน
แผนภาพความคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ให้ชมสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ สนอเรื่องราวเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงหรือให้นกั เรียน
ศึกษาพระราชดำ�รัส ฯ โดยฝึกเรียบเรียงให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง

กิจกรรม ให้เขียนตัวเลขเรียงลำ�ดับพระราชดำ�รัส ฯ ให้ถูกต้อง
(1) สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
(2) ...เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
(3) เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง
(4) แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำ�ไป...
(5) รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
		 ตอบ........................................(2-5-3-1-4)......................
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จากนัน้ ให้ท�ำ กิจกรรมง่าย ๆ ทีเ่ หมาะสมกับวัยและการรับรูเ้ รื่องราวที่ไม่ยากจนเกินไปนักแต่แสดงออกถึง “การรูแ้ ละ
เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามวัย” นั่นก็คือให้นักเรียนวาดภาพและ “เขียนเล่าเรื่อง” ด้วยภาษาง่าย ๆ ในประเด็น ใคร
ทำ�อะไร ที่ ไหน อย่างไร... ตามหัวข้อ “ความพอเพียงของฉัน”
กิจกรรมนี้พี่มีจุดประสงค์ที่สำ�คัญที่สุด 1 ข้อเท่านั้นคือ ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำ�คัญของความพอเพียงว่ามี
ประโยชน์หรือคุณค่าในชีวิตอย่างไรและทำ�อย่างไรจึงเรียกว่า “พอเพียง” เพราะพี่คิดว่า “การให้นักเรียนตระหนักรู้ ใน
ความจำ�เป็นหรือความสำ�คัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาที่ครูจะสอน” ต่อไป
น้องดาวลองดูตัวอย่างผลงานนักเรียนของพี่นะ
ความพอเพียงของฉัน บ้านของฉันปลูกพืชผักกินเอง
ถ้ามากจนกินไม่ไหว (ไม่หมด) ก็เก็บไปขาย ได้เงินมาก็นำ�
ไปซื้อพืชผักมาปลูก บ้านฉันอยู่อย่างประหยัด
บ้านของฉันกินอยู่อย่างประหยัด มีน้อยกินน้อยมี
มากกินน้อย ฉันชอบกินผักที่ครอบครัวเราปลูกกันเอง
เพราะเป็นฝีมือเราเอง พ่อของฉันก็เลี้ยงปลา
แม่ของฉันก็ปลูกผัก ฉันรักครอบครัวของฉันมาก
เพราะครอบครัวของเราอยู่อย่างพอเพียง
(ผลงานของ ด.ญ.วันวิสาข์ แป้นเมือง ชั้น ม.1)
จากงานเขียนเพียงหนึ่งเรื่องที่ยกตัวอย่างมาให้น้องดาวอ่านนี้ก็คงพอจะบอกได้กระมังว่านักเรียนมองเห็นคุณค่า
ของ “ความพอเพียง” อย่างไร และที่พี่เห็นว่าน่าสนใจที่สุดก็คือบรรทัดสุดท้ายที่เขียนว่า
“ฉันรักครอบครัวของฉันมากเพราะครอบครัวของเราอยู่อย่างพอเพียง”
...น้องดาวอ่านแล้ว “คงมองเห็นอะไรๆ” ในข้อความนี้เหมือนพี่นะ
บันทึกฉบับนี้พี่วาดภาพห้างนาหลังน้อยๆ กับต้นไม้ที่แผ่เงาร่มเย็นพร้อมกลอนมาฝากน้องดาว 1 ภาพ (ภาพและกลอน
บทนี้ พี่นำ�ไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมด้วยนะ น้องดาวจะนำ�ไปใช้ก็ ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด)
...ในยามแดดร้อน หากมีร่มไม้แม้เพียงหนึ่งต้น ให้เราได้หลบพักหนีแดดแรง ก็พอจะผ่อนเพลาทุเลาร้อนลงได้
หากผู้คนในสังคมต่างเป็นร่มเงาให้กันและกัน โลกก็คงไม่ “ร้อนรนวุ่นวาย” กันมากมายหรอกนะน้องดาว
ขอเงาร่ม ห่มรัก ให้สักนิด
อย่าสนเท่ห์ ว่าเล่ห์ร้าย หมายปลิดปลง
เป็นห้างนา ห้างน้อย คอยผู้คน
ได้แวะเวียน พักผ่อน ได้นอนพัก
เป็นร่มเงา แมกไม้ ให้บ้างนะ
เฉกเพื่อนพ้อง น้องพี่ ที่การุณย์

อย่าหน่ายแหนง แคลงจิต พิศวง
ฤๅให้หลง คำ�ลวง ติดบ่วงรัก
ใครร้อนรน ปวดเมื่อย หรือเหนื่อยหนัก
แล้วใครจัก จากไป ไม่ทวงคุณ
อย่าถือเป็น ภาระ พาเฉียวฉุน
พี่โอบเอื้อ น้องเกื้อหนุน...โลกสุนทรีย์

รักและคิดถึง
พี่ดิน
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โดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

บทบาทหน้าที่ด้านการบริหารงานวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา

ความสำ�คัญของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำ�คัญของการบริหาร
สถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
การบริ ห ารงานวิ ช าการเป็ น การบริ ห ารกิ จ กรรมทุ ก ชนิ ด
ในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนให้ เ กิ ด ผลตามเป้ า หมายของหลั ก สู ต รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
ส่วนการบริหารด้านอื่นๆ นัน้ แม้จะมีความสำ�คัญเช่นเดียวกัน
แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำ�เนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจะต้ อ งสนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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แนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำ�นาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มาก
ที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำ�เนินการได้ โดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทำ�ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษา
1. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้ โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพสอดคล้อง
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อให้ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกือ้ หนุนการเรียนรูท้ ี่
สนองต่อความต้องการของผู้เรียนชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำ�คัญได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กับบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
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ขอบข่ายภารกิจของงานวิชาการ
ขอบข่ายของการบริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษาครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้
2. การจัดทำ�ทะเบียน และการวัด และประเมินผลการศึกษา
3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การพัฒนาห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้
7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

บทบาทสำ�คัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาถือเป็นเสาหลักของการบริหารสถานศึกษา ซึง่ ต้องมีหลักการแนวคิดพืน้ ฐาน
ของการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีเทคนิควิธีการบริหารรวมทั้ง
การวัดและประเมินผลงาน ผู้บริหารต้องมีทั้งเทคนิค วิธีการและทักษะของการบริหารงานและสามารถ
แสดงบทบาทในฐานะผู้กำ�หนดทิศทาง ผู้กระตุ้นความเป็นผู้นำ� ผู้วางแผน ผู้ตัดสินใจ นักจัดองค์การ
ผูจ้ ดั การการเปลีย่ นแปลง ผูป้ ระสานงาน ผูส้ อื่ สาร ผูแ้ ก้ความขัดแย้ง ผูแ้ ก้ปญ
ั หา ผูจ้ ดั ระบบงาน ผูบ้ ริหาร
การเรียนการสอน ผู้บริหารงานบุคคล ผู้บริหารทรัพยากร ผู้ประเมินผล ตลอดจนผู้สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน นอกจากนี้ยังต้องมีทักษะด้านกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ การวางแผน
และการจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำ�งาน การอำ�นวยการ การจัดสรรทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร การ
ประสานงาน และการกระตุ้นจูงใจ รวมถึงการควบคุมงานและการประเมินผล หลักการแนวคิดพื้นฐาน
รวมถึงทักษะด้านการบริหารจัดการต่างๆ เหล่านี้ ผูบ้ ริหารจะต้องวิเคราะห์สงั เคราะห์ เพื่อประยุกต์สกู่ าร
บริหารจัดการงานวิชาการในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติ
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ของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งตัวบ่งชี้ที่จะแสดงว่าผู้บริหาร
หรือสถานศึกษาให้ความสำ�คัญต่อการบริหารงานวิชาการ
สามารถดูได้จากสิ่งต่อไปนี้
1. สถานศึกษามีขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ
		 อย่างชัดเจน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีวสิ ยั ทัศน์ และแนวคิดใหม่ๆ
		 ในการพัฒนางาน
3. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความตระหนัก
		 และร่วมมือกันพัฒนางานวิชาการอย่างจริงจัง
4. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูสามารถนำ�ปรัชญา
		 ของสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติในโครงการต่างๆ
		 ได้อย่างดียิ่ง
5. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์
		 ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ของผู้บริหารในด้านการบริหารงานวิชาการ

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ผู้บริหารจะต้องประยุกต์หลักการแนวคิดตลอดจน
กระบวนการบริหารพื้นฐานมาใช้ ในการบริหารงานวิชาการ ซึ่งหน้าที่หลักๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการบริหารลงวิชาการจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนงานวิชาการ ซึ่งผู้บริหารควรมีหลักการวางแผน
งานวิชาการดังนี้
1. ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบการวางแผนทุกระดับตั้งแต่งานวิชาการระดับสถานศึกษา
งานวิชาการระดับกลุม่ สาระตลอดจนการเรียนการสอนของครู โดยการจัดให้มกี ารประชุม เพื่อปรึกษาหารือ
หรือการรับฟังความคิดเห็นของครู เพื่อจะได้จัดการวางแผนได้ถูกต้อง
2. ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการวางแผนของสถานศึกษาโดยทั่วไป ผู้บริหารจะเป็นผู้กำ�หนด
แผนงานของสถานศึกษา แต่โดยแท้จริงแล้วผูบ้ ริหารมิใช่เป็นผูก้ �ำ หนดแผน แต่ควรจะได้มสี ว่ นร่วมโดย
การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงาน และครูในสถานศึกษาด้วย
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3. ผู้บริหารควรมีทักษะในการวางแผน เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรมีความรู้ความ
สามารถ และทักษะในการวางแผนจนสามารถชี้นำ�ครูได้
4. ผู้บริหารควรรู้จักการวางแผนในการบริหารงาน การวางแผนเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่ง
ของการบริหารงานต่างๆ จะสามารถสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่อยู่ที่การวางแผนงานวิชาการที่ต้อง
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ตัง้ แต่การวางแผน การจัดโปรแกรมการศึกษา ตลอดจนการจัดการเรียน
การสอน หากสามารถวางแผนได้ดี การบริหารงานในขั้นตอนอื่นๆ จะได้สามารถดำ�เนินการได้
กิจกรรมการบริหารงานวิชาการจะเปลีย่ นแปลงไปตามสาระสำ�คัญของหลักสูตร และนโยบายการ
บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเร่งรัดในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิน่ การเรียนการสอน การนิเทศ และการประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ชมุ ชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน
แล้ว ยังส่งผลต่อการบริหารการศึกษาในระดับชาติอกี ด้วย การดำ�เนินกิจกรรมทางวิชาการจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย ลำ�พังผู้บริหารสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถจะเป็นผู้ชี้นำ�ได้ทุกเรื่อง
ในการบริหารงานวิชาการ จึงจำ�เป็นที่คณะครู ทีมงาน หรือแม้แต่คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ต้องมีสว่ นร่วมในการบริหาร เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ในเชิงคุณภาพ
และปริมาณที่ดีต่อผู้เรียน เป็นสำ�คัญ
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รายงานการวิจัย

รายงานการวิจัย

โดย : จิรภฎา มนชะอุ่ม

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครอบครัวอบอุน่ ภูมคิ มุ้ กันของเยาวชน
สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
A Development of Electronic Book Using I love Library Program
On a Warm Family the Protection of Youth for the First Year
Vocational Certificate Students.
นางสาวกันยากร คุณเจริญ, ผศ.ดร.ดิเรก สุขสุนัย, ผศ.ดร.ฐัศแก้ว ศรีสด
Miss Kanyakorn Kuncharoen, Asst. Prof. Dr. Direk Suksunai, Asst. Prof. Dr. Taskaew Srisod
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Department of Master of Education, Faculty of Curriculum and Instruction,
Dhonburi Rajabhat University

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ให้มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก 2) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชนกับการเรียนรู้ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 25 คน รวม 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที
ผลการวิจับพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพในระดับ
ดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (c = 4.65) 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.08/87.76 3) ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าการเรียนรู้ปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

*

Abstract

The purposes of this research were to : 1) develop the
electronic book in Health Education subject on the topic of
Warm Family, the Protection of Youth for first year vocational
certificate students to meet the quality at excellent level,
2) develop electronic book in Health Education subject on the
topic of Warm Family, the Protection of Youth to meet the
efficiency criterion 80/80, 3) compare students’ learning
achievements in Health Education subject of first year vocational
certificate students of those who studied by the develop
e – book and those who studies by regularly lesson plan.
The 50 samples were the first year vocational certificate
students of Assumption Commercial College, selected 2 from
4 classes by simple random sampling, 25 students for each
class. The research instruments were the electronic book on the
topic of Warm Family, the Protection of Youth and the learning
achievement test. Data were analyzed by mean, standard
deviation, and t-test.
The results of this research showed that 1) the
electronic book on Warm Family, the Protection of Youth for
the first year vocational certificate students were meet the
quality at excellent level, 2) the efficiency of developed e – book

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องครอบครัวอบอุ่น
ภูมิคุ้มกันของเยาวชน สำ�หรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
were 84.08/87.76 and 3) students’ learning achievements of
those who studies by the developed e – book higher than those
who studied by regularly lesson plan, at the level of statistical
significant .05.

บทน�ำ

ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส�ำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิต
มนุษย์และสังคม นับได้ว่าเป็นสถาบันที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
สมาชิกให้เติบโตเป็นประชากรของสังคมที่มีคุณภาพ หากครอบครัวได้
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนและกระท�ำตามบทบาทหน้าที่ของครอบครัวได้
อย่างสมบูรณ์แล้ว จะมีภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดปัญหาในครอบครัวและกลาย
เป็นปัญหาของสังคม ปัญหาครอบครัวนั้นมีสาเหตุมาจากคนในครอบครัว
เองเป็นส�ำคัญ การที่ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้คนในครอบครัวไม่อาจท�ำหน้าที่
และบทบาทของตนได้อย่างสมบูรณ์ ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมทางเพศ
ของเยาวชนไทย การมีเพศสัมพันธ์ ในวัยอันไม่สมควร วัยรุ่นส่วนใหญ่ขาด
ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเรื่องเพศ เสี่ยงต่อการประพฤติในทาง
ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวที่เกิดจากความไม่พร้อมต่างๆ เช่น
ปัญหาการหย่าร้าง ความไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อและแม่ได้อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากวุฒิภาวะและอายุ ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ในวัยรุ่น ซึ่งน�ำไปสู่การท�ำแท้ง ท�ำให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมา
มากมายทั้งต่อครอบครัวและสังคมต่อไปในอนาคต (เบญจพร ปัญญายงค์,
2553, หน้า 1)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานั้น มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อื่น การป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผล
ต่อสุขภาพอย่างถูกวิธี ทักษะในการด�ำเนินชีวิตการตัดสินใจและการแก้
ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะเป็นการมุ่งเน้นการเรียนรู้ทางปัญญา เพื่อวางรากฐานด้าน
สุขภาพให้เข้มแข็ง ความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวในช่วงวัยของตนเอง
การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
ปัญหาส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหา
ด้านการจัดเก็บเอกสาร หนังสือ ต�ำราเรียนและสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
ไม่เป็นระบบ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่เป็นรูปแบบกระดาษเมื่อเวลาผ่านไปเอกสาร
จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งานส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพื้นที่
ในการจัดเก็บ เมื่อเอกสารมีการเคลื่อนย้ายไม่จัดเก็บไว้ตามเดิม ท�ำให้
สูญหายหรือช�ำรุด เกิดปัญหาในการใช้งาน คือต้องใช้เวลานานในการ
ค้นหา รวมทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมหรือซื้อใหม่ ท�ำให้ไม่เอื้ออ�ำนวย
ต่อกระบวนการเรียนการสอน ปัญหาอีกประการหนึ่งคือ ขาดการพัฒนา
รูปแบบวิธีการสอนใหม่ ๆ การเรียนการสอนไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เน้นการท่องจ�ำ แต่ไม่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
ระบบการศึกษาของไทย คอมพิวเตอร์สามารถเป็นเครื่องมือช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในกระบวนการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน
ซึ่งช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เห็นได้ว่า
เทคโนโลยีจึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะรองรับการพัฒนาด้านการศึกษาได้
เป็นอย่างดี ผู้ผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาโปรแกรมที่มีลักษณะ

เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดข้อจ�ำกัดต่างๆ จากการอ่านหนังสือปกติ
และลดปัญหาในด้านงบประมาณในการซื้อ ค้นหาได้ง่ายในทันทีที่ต้องการ
สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาเนื่องจากข้อมูลต่างๆ ถูกบันทึกลงในแผ่นซีดีซึ่ง
เก็บง่ายและพกพาสะดวก สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบการอ่านและน�ำเสนอในลักษณะของมัลติมีเดียโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง ช่วยครูผู้สอนให้สามารถสอนผู้เรียนได้ทีละ
มากๆ ช่วยในการตอบสนองการเรียนรู้แบบ e - Learning และโปรแกรม
ที่ผู้วิจัยน�ำมาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกัน
ของเยาวชน คือโปรแกรม I love library เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่แจกฟรี
และคุณสมบัติต่าง ๆ ของโปรแกรมน่าสนใจ เช่น การใช้มัลติมีเดีย
ขั้นตอนการใช้ที่ง่าย การแสดงผลรวดเร็ว ฯลฯ (โอเพ่นเซิร์ฟ, 2551,
หน้า 10)
เพื่อให้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวในช่วงวัย
ของตนเอง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเผชิญกับปัญหา การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน สร้างค่านิยม ความเชื่อที่
ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์รวมทั้งความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการสร้างครอบครัวอบอุ่น ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญ ประโยชน์และ
ความจ�ำเป็นในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 1 โดยใช้ โปรแกรม I love library เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถของตนเอง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสามารถ
เรียนซ�้ำหรือทบทวนบทเรียนได้ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชนมีคุณภาพในระดับดีมากในด้าน
เนื้อหาและเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 เมื่อแยกเป็นรายด้านดังนี้
		 2.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 80
		 2.2 ประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ทีเ่ รียนรู้ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชนกับการเรียนรู้ปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 (1.1) ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
			 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ จ�ำนวนนักเรียน 93 คน
		 (1.2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียน มีผลการเรียนไม่
แตกต่างกันเนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดนักเรียนในแต่ละห้องเรียนคละ
ผลการเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง เรียนรวมกัน จ�ำนวน 2 ห้องเรียน
ห้องเรียนละ 25 คน รวม 50 โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
2. เนื้อหาวิชาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
		 เนื้อหาที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การพัฒนาหนังสือ

Withayajarn
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ประกอบด้วย 5 เรื่องคือ
ชีวิตและครอบครัวศึกษา เพศศึกษาและการคบเพื่อนต่างเพศ วัยรุ่นกับ
พฤติกรรมทางเพศ การแต่งงานและตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
		 การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (research and development) โดยใช้รูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่ม
ทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีการทดสอบก่อนเรียนและการสอบ
หลังเรียน (randomized control group posttest design) ลักษณะ
แบบแผนการทดลอง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, หน้า 62)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น
ภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (c = 4.65)
ดังนี้
		 (1.1) ด้านเนื้อหา พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านเนื้อหาสาระ
ด้านแผนการสอน ด้านแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พบว่า มีคุณภาพใน
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (c = 4.66)
		 (1.2) ด้านเทคโนโลยี พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านภาพและ
เสียง ด้านตัวอักษรและสี ด้านการจัดการในบทเรียนและด้านการน�ำเสนอ
พบว่า มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (c = 4.65)

สรุปผลการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาวิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของ
เยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีคุณภาพในระดับ
ดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการประเมินไม่ต�่ำกว่า ระดับคุณภาพ 4.50 ใน
รายด้านต่อไปนี้
		 1.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัว
อบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ด้านเนื้อหา ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัว
อบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ด้านเทคโนโลยี ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
		 1.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัว
อบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
ประเมินโดยผู้เรียน ด้านเนื้อหาและเทคโนโลยี ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก
2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
สุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมี
รายละเอียดของการพัฒนา ดังนี้
		 2.1 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
สุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จากกลุ่มทดลองแบบเดี่ยว จ�ำนวน 3 คน
มีประสิทธิภาพ E1 = 70.76, E2 = 76.00 นั่นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
		 2.2 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
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สุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของ เยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1จากกลุ่มทดลองแบบกลุ่ม จ�ำนวน 9 คน
มีประสิทธิภาพ E1 = 76.22, E2 = 79.56 นั่นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ยังไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.3 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
สุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จากกลุ่มทดลองแบบภาคสนาม จ�ำนวน 25 คน
มีประสิทธิภาพ E1 = 82.24, E2 = 86.72 นั่นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.4 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
สุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 จากกลุ่มทดลองที่ 1 จ�ำนวน 25 คน
มีประสิทธิภาพ E1 = 84.08, E2 = 87.52 นั่นคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาสุขศึกษา เรื่อง ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา
เรื่องครอบครัวอบอุ่น ภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กับจัดการการเรียนรู้ปกติ
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน วิชาสุขศึกษา เรื่อง
ครอบครัวอบอุ่นภูมิคุ้มกันของเยาวชน ส�ำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 1 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่า
การจัดการเรียนรู้ปกติอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากในด้านเนื้อหา และ
เทคโนโลยี 2) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยวิธี
การสอนแบบปกติก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องค�ำควบกล�้ำ กับกลุ่มที่เรียนรู้ โดยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่าน วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที
ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค�ำ
ควบกล�้ำ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.94/82.57
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยวิธีการสอน
แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ สูงกว่า นักเรียนที่
เรียนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop
computer assisted instruction on Blended Sound Word for
Grade 2 student to meet the quality at excellent level, 2) develop
computer assisted instruction to meet the efficiency criterion
80/80, 3) compare students’ reading achievement before and
after of those who studied by Computer Assisted Instruction
Program, 4) compare students’ reading achievement before and
after of those who studied by regularly lesson plan,
5) compare students’ reading achievement between those who

studied by Computer Assisted Instruction Program and regularly
plan. The 70 samples were grade 2 students of Anuban Nonthaburi School., selected 2 from 6 classes by simple random
sampling, 35 students for each class. The research instruments
were the developed Computer Assisted Instruction Program,
reading achievement test. Data was analyzed by mean, standard
deviation, and t-test
The results showed that 1) develop computer assisted
instruction on Blended Sound Word for Grade 2 student were
meet the quality at excellent level, 2) the efficiency of Computer
Assisted Instruction Program were 81.94/82.57, 3) the post
students’ reading achievement after studied by Computer
Assisted Instruction Program higher than before, 4) the post
students’ reading achievement after studied by regularly lesson
plan were higher than before and, 5) students’ reading
achievement of those who studied by Computer Assisted
Instruction Program higher than those who studied by regularly
lesson plan, at the level of statistical significant .05.

บทน�ำ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก�ำหนด ให้ผู้เรียนภาษาไทยจะต้องมี
ทักษะการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ทักษะได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดย การอ่าน
และการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ประสบการณ์ ส่วน
การพูด การเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น
ความรู้และประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 เป็นช่วงแรกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กจ�ำเป็นต้องพัฒนาทักษะพื้น
ฐานที่จ�ำเป็น เพื่อช่วยให้สามารถเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระอื่น ๆ
ได้รวดเร็ว ทักษะเหล่านี้ ได้แก่ ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง
การดู และหลักเกณฑ์ทางภาษา (กรมวิชาการ, 2546 หน้า 2)
ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนยังมี
ปัญหา โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งยังไม่เข้าใจการเรียนรู้
ทักษะทางภาษา ท�ำให้อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนไม่ถูกต้อง ฟังไม่เข้าใจ
และพูดไม่ถูกต้อง ดังนั้นวิธีการสอนภาษาไทยส�ำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพนั้น ครูต้องฝึกฝนให้นักเรียนมีโอกาสฝึกย�้ำ
ซ�้ำทวนอยู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสะกดค�ำ และการฝึก
แจกลูก ซึ่งจะต้องท�ำให้นักเรียนจ�ำได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่าน และเขียน

Withayajarn
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว จากการประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ค่อนข้างต�่ำ สมรรถภาพมีปัญหา ได้แก่ ทักษะ การอ่าน การเขียน
ปัญหาการใช้ภาษาไทย ได้แก่ การอ่านออกเสียง พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์และค�ำควบกล�้ำไม่ได้ การใช้ค�ำไม่ถูกต้อง (กรมวิชาการ,
2546 หน้า 6)
ปัญหาหรืออุปสรรคในการอ่านออกเสียงควบกลำ�้ ไม่ชดั เจน เกีย่ วกับ
การออกเสียงค�ำที่มี พยัญชนะ ร ล ว ควบกล�้ำไม่ชัดว่ามีสาเหตุ หลาย
สาเหตุ เช่นการเอาอย่างการพูดที่ผิด ซึ่งพบใน ลูกคนไทยเชื้อสายจีน
ส่วนใหญ่จะเอาอย่างการพูดของบิดามารดาของตนที่พูดภาษาไทยไม่
ชัดเจน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ คือการพูดค�ำควบกล�้ำ และค�ำที่มี ร ล เด็ก
เอาอย่างเด็ก ลูกคนไทยบางคนชอบเอาอย่างเพื่อนๆที่เป็นลูกคนไทยเชื้อ
สายจีนที่พูดไม่ชัด หรืออาจจะมาจากอวัยวะที่ใช้ ในการออกเสียง เช่นถ้า
ริมฝีปากแหว่ง เด็กจะไม่สามารถออกเสียงตัวพยัญชนะเป็นต้นว่า ป พ ว
ได้ถูกต้องอันจะท�ำให้ออกเสียงค�ำควบกล�้ำไม่ชัด ลิ้นแข็งหรือมีขนาด
เล็กไป ใหญ่ไป หรือสั้นกว่าปกติ ย่อมท�ำให้สามารถออกเสียง ก ข ค ร
ฯลฯ ได้ไม่ถนัด ฟันหน้า เป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นในการช่วยกักลมในการ
ออกเสียง ถ้าฟันเสีย เช่น แมงกินฟัน ฟันเขยิน หรือฟันห่าง จะท�ำให้ออก
เสียงได้ไม่ดี และที่ส�ำคัญเกิดจากครูประถมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วางรากฐานการอ่านออกเสียงไว้ไม่ดีไม่ชัดเจน
พยุง ญาณโกมุท (2510, หน้า 24-26 อ้างใน เตียงทอง จันทรเจริญ
2553, หน้า 39)
จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การอ่านพยัญชนะต้น ร ล และค�ำควบกล�้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ในการเรียนการอ่านพยัญชนะต้น ร ล และ
ค�ำควบกล�้ำ เพื่อฝึกทักษะในการอ่านค�ำจึงควรฝึกบ่อย ๆ ครูควรหาแบบ
ฝึกอ่านเพิ่มเติมหรือสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกอย่างเพียงพอ
(สนิท สัตโยภาส, 2532 หน้า 92 อ้างใน เตียงทอง จันทรเจริญ 2553,
หน้า39)
ในการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงจ�ำเป็นจะต้องอาศัยเทคนิควิธี
เฉพาะผูศ้ กึ ษาค้นคว้าเลือกใช้หลักและวิธกี ารเฉพาะที่ใช้ ในการแก้ปญ
ั หา
การพูดภาษาไทยไม่ชัดของครู ดังนี้
1. วิธีแสดงต�ำแหน่งที่เกิดเสียง (phonetic placement
method) วิธีนี้ครูให้เด็กสังเกตการออกเสียงของครูว่า ขณะที่ครูออกเสียง
นั้นลิ้นของครูแตะไว้ที่จุดใด ท�ำรูปปากอย่างไร เช่นถ้าออกเสียงพยัญชนะ
ร ปลายลิ้นจะแตะที่ปุ่มเหงือก ถ้าออกเสียงสระ อู ปากจะเป็นรูปห่อกลม
เมื่อเด็กสังเกตวิธีออกเสียงของครูจึงให้เด็กออกเสียงตาม ครูคอยสังเกต
และแก้ไข
2. วิธีเร้าและตอบสนอง (stimulus-response method) วิธีนี้ครู
ออกเสียงให้เด็กฟัง และให้เด็กสังเกตวิธีออกเสียงของครูแล้วจึงให้เด็ก
ออกเสียงนั้น ถ้าเด็กออกไม่ถูกครูจะแก้ไขและให้ฝึกพูดใหม่จนคล่อง ครูให้
ก�ำลังใจนักเรียนโดยการยกย่องชมเชย
3. วิธีสะท้อนกลับ (feedback technique) วิธีนี้ครูผู้ฝึกจะให้
เด็กได้ฟังเสียงของตนเองโดยการบันทึกเสียงไว้ ให้ฟังภายหลัง หรือให้ฟัง
เสียงของตนเองในเวลาที่ออกเสียงนั้นอาจท�ำได้ง่ายๆ โดยการใช้สองมือ
ป้องปากและหูไว้ ในขณะออกเสียง ซึ่งท�ำให้ได้ยินเสียงของตนเองชัดเจน
4. วิธีใช้อุปกรณ์ประกอบการฝึก (practice materials) วิธีนี้ครู
หรือผู้ฝึกจะใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบกิจกรรมการฝึก เช่น สื่อ CAI บัตรค�ำ
บัตรภาพ แผนภูมิ วัสดุจ�ำลอง หุ่นมือ เกม ซึ่งจะท�ำให้ได้รับผลดีในการ
แก้ไขโดยเฉพาะเด็กประถมศึกษาโดยเฉพาะวิธีด�ำเนินการแก้ไขการ
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ออกเสียง
จากที่กล่าวมาปัญหาและวิธีการดังกล่าว สามารถใช้สื่อ CAI
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการ
เสนอเนื้อหา เรื่องราว เพื่อการสอนหรือทบทวน การท�ำแบบฝึกหัด
เกมการศึกษา สถานการณ์จ�ำลอง การสาธิต และการทดสอบวัดผล
เป็นต้น ซึ่งการเรียนนั้นมีการโต้ตอบกันตลอดเวลา ระหว่างผู้เรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง สามารถที่จะ
แสดงผลลัพธ์บางประการให้ผู้เรียนได้ดู ผู้เรียนจะรู้สึกว่าตื่นเต้นเร้าใจ
อยากรู้ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน (ยืน ภู่วรวรรณ, 2546
หน้า 7 อ้างถึงในไพรวัลย์ ภูพี่ถ้วน 2552) เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI ) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ CAI เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกัน
อย่างเป็นระบบแบบแผน
ผู้วิจัยจึงเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็น และประโยชน์ของการ
พัฒนาสื่อ CAI จึงได้พัฒนาสื่อ CAI ชุด บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
CAI เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นมาเพื่อให้
ครูผู้สอนสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสอนภาษาไทย
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1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ มีคุณภาพ
ในระดับดีมากในด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องค�ำควบกล�้ำมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ไม่ต�่ำกว่า 80
2.2 ประสิทธิภาพของผลการเรียนรู้ไม่ต�่ำกว่า 80
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียน
และหลังเรียน
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและ
หลังเรียน
5. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค�ำควบกล�้ำ
กับกลุ่มที่เรียนรู้ โดยวิธีปกติ

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 (1.1) ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ซึง่ นักเรียน
แต่ละห้องเรียน มีผลการเรียนไม่แตกต่างกันเนื่องจากทางโรงเรียนได้จัด
นักเรียนในแต่ละห้องเรียนคละผลการเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง
เรียนรวมกัน จ�ำนวน 6 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 35 คน รวม 210 โดย
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มได้ 2 กลุ่ม
2. เนื้อหาวิชาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ�ำนวน
4 ชุด ประกอบไปด้วย ค�ำควบกล�้ำแท้ ร ค�ำควบกล�้ำแท้ ล ค�ำควบกล�้ำ
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แท้ ว ค�ำควบกล�้ำไม่แท้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (research and development) โดยใช้รูปแบบการวิจัย แบบที่มี
กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ท�ำวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยการจับ
สลาก มีการสอบก่อนเรียน และการสอบหลังเรียน (randomized control
group posttest design) มีลักษณะแบบแผนการทดลอง (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2538, หน้า62)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. จากผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ค�ำควบกล�้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
(c = 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่อยู่ในระดับดีมาก 4 ด้านได้แก่
ด้านเนื้อหา ด้านภาพ ภาษา และเสียง ด้านตัวอักษร ด้านแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียนและด้านการจัดบทเรียน อยู่ในระดับดี ผลการประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (c = 4.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านที่อยู่ในระดับดีมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพ ภาษา และเสียง
ด้านเสียง ด้านการปฏิสัมพันธ์ และด้านตัวอักษร อยู่ในระดับดี
2. จากผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 2 พบว่า ประสิทธิภาพ
กับกลุ่มทดลองใช้ ในกลุ่มการวิจัย กลุ่มทดลองที่ 1 เท่ากับ 81.94/82.57
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด 80/80 โดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จ�ำนวน 3 คน และด้านเทคโนโลยี 2 คน
ซึ่งได้ท�ำการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผ่านการ
ทดลองเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถึง 3 ครั้ง คือ ทดลอง
แบบเดี่ยว ทดลองแบบกลุ่ม และทดลองแบบภาคสนาม จากผลการใช้
แต่ละครั้งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ก่อนจะน�ำมาใช้จริง จึงท�ำให้
เนื้อหา วิชาภาษาไทย เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ที่จะน�ำมาบรรจุไว้ ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถน�ำมาใช้ ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เด็กได้ ให้ความสนใจกับการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มากเป็นพิเศษเพราะเป็นสิ่งใหม่กระตุ้นท�ำให้เด็กตั้งใจเรียน
มากขึ้นจึงท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหลังเรียนเพิ่มมากขึ้น
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 4 เด็กเมื่อ
ได้รับความรู้จากการเรียนแล้วน�ำมาสอบใหม่อีกครั้งเพื่อวัดความรู้เรื่อง
การอ่าน เมื่อวัดแล้วจึงพบว่าเด็กมีความรู้หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน
5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัด
การเรียนรู้ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 5 อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ ระหว่างเนื้อหาและเทคโนโลยีการผลิตสื่อที่ประกอบไปด้วย ภาพ

แสง สี เสียง เป็นวิธีการใหม่ที่กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ประกอบไป
ด้วยผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
และเป็นไปตามล�ำดับขั้นตอน และสอดคล้องกับเนื้อหาวัตถุประสงค์น�ำมา
ประกอบเป็นบทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ จึงท�ำให้เด็กสนใจเรียน
ตั้งใจเรียน ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ มีคุณภาพ
ในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยการประเมินไม่ต�่ำกว่า 4.50 ระดับคุณภาพ
ไม่ต�่ำกว่า 4.50 เมื่อแยกเป็นประสิทธิภาพรายด้านดังต่อไปนี้
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ด้าน
เนื้อหา ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
1.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ด้าน
เทคโนโลยี ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมากด้าน
ตัวอักษร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
2. ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 โดยมีรายระเอียดของการพัฒนา
		 2.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ จากกลุ่มทดลอง จ�ำนวน 3 คน มีประสิทธิภาพ
E1= 66.33 E2=70.00 นั่นคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
ค�ำควบกล�้ำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถือว่ายังไม่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
		 2.3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ จากกลุ่มทดลองจ�ำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพ E1=
80.33/ E2=82.96 นั่นคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบ
กล�้ำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
		 2.4 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ จากกลุ่มทดลองจ�ำนวน 35 คน มีประสิทธิภาพ E1=
81.94 E2=82.57 นั่นคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ
ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
80/80
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติก่อนเรียนและ
หลังเรียน
		 3.1 ผลสัมฤทธิท์ างการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียน
และหลังเรียน
		 4.1 ผลสัมฤทธิท์ างการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
5. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค�ำควบกล�้ำ
กับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีปกติ
		 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค�ำควบกล�้ำ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Withayajarn
ปีที่ 2 ที่ได้จัดการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าการจัด
การเรียนรู้ตามวิธีปกติ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอาจเป็น
ประโยชน์ ในการจัดการศึกษา การท�ำผลงานทางวิชาการ หรือการศึกษา
งานวิจัยต่อไปนี้
1. ควรมีการพัฒนาบทเรียนให้ครบทุกเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันใน
วิชาอื่น เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคม การงานพื้นฐานอาชีพฯ
และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ในระดับเดียวกันหรือต่างระดับ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่พัฒนาขึ้นกับการสอนแบบต่างๆที่พัฒนาขึ้น หรือการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควบคู่ไปกับทฤษฎีต่างๆ
3. ควรท�ำการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ในกลุม่ สาระการเรียนรูอ้ นื่ ๆ และในช่วงชัน้ อืน่ ๆ ด้วย
4. ควรให้มีการวิจัยถึงสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียน
การสอนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อประโยชน์ ในการ
พัฒนาและปรับใช้ ให้เหมาะสมต่อไป

รายงานการวิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ ของระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 2) เพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง
คือ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการนำ�กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
สู่สถานศึกษา จำ�นวน 121 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการ
สถานศึกษา แห่งละ1คน ครูที่รับผิดชอบงานปกครองและระเบียบวินัย
นักเรียน แห่งละ1คน และครูประจำ�ชั้น แห่งละ1คน รวมทั้งสิ้น 363 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง และแบบตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการบริหาร
งานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติบรรยายได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) และการใช้เทคนิค Modified Priority Needs
Index (PNImodified) ในการจัดลำ�ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1) การบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์
สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านและทุกประเด็น ค่าดัชนี PNImodified ของ
ความต้องการจำ�เป็นในการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน

63

64

รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดย
ภาพรวม ที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล(PNImodified = 0.85)
รองลงไปคือด้านการวางแผน (PNImodified = 0.66) และด้านการนำ�แผน
สู่การปฏิบัติ(PNImodified = 0.65)
2) ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่พัฒนาขึ้น คือ “ระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น EPI” มีลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ คือ
(1) เป็นนวัตกรรมในการจัดการกับการกระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียนที่เน้นการบริหารความสัมพันธ์ (2) เป็นการบริหาร
ที่ให้ความสำ�คัญกับการประเมินผล เป็นอันดับแรกและให้ความสำ�คัญกับ
การวางแผนและการนำ�แผนสู่การปฏิบัติเป็นอันดับรองลงไปตามดัชนี
PNImodified ของความต้องการจำ�เป็น (3) ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของระบบ
มี 5 ประการ ดังนี้ (3.1) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในห้องเรียน
และโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตรและปลอดภัย (3.2) ผู้เรียน
ได้รับความเป็นธรรมจากการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (3.3) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการ
จัดการกับการกระทำ�ผิดและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียน
โดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณคดีความที่
เข้าสู่ระบบการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ. 2548 และระเบียบของสถานศึกษา และอัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนลดลง (3. 4) โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
เป้าหมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตร (3.5) โรงเรียนมีระบบการพัฒนา
ส่งเสริมและการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

Abstract

The objectives of this research were 1) To study the
current and desirable state of student affairs management
system in basic education institutions based on the restorative
justice process 2) To develop the student affairs management
system in basic education institutions based on the restorative
justice process. This research used descriptive research method.
Sampling consisted of 363 people from 121 schools which
attend lead restorative justice process project to the school.
Informant included, the administrators, a teacher who is
responsible for student affairs and a master of a class. The
research instruments consisted of questionnaires and structured
interviews and investigation forms on strategy appropriateness.
Quantitative data were analyzed by means of descriptive
statistics to acquire frequency, percentage, mean and standard
deviation. Qualitative data were analyzed by contents analysis
and a Modified Priority Needs Index (PNImodified) technique to
prioritize the needs. The findings revealed the following :
1) The student affair management system in basic
education institutions according to restorative justice process
showed that the average of the current and desirable state
were higher than as a whole and each issue. The results on the
index of needs (PNImodified) maximum points was the evaluation
(PNImodified = 0.85) followed by the planning (PNImodified = 0.66) and

the implementation (PNImodified = 0.65).
2) The student affairs management system in basic
education institutions based on the restorative justice process
developed as “The student affairs management system in
basic education institutions based on the restorative justice
process that emphasizes EPI” consisted of 3 factors :
(1) Innovation in dealing with misconduct and inappropriate
behavior of students focused on relationship management.
(2) Management is primarily focused on the evaluation , and
consecutively on the planning and implementation lower ranked
based on the index of needs. (3) Significant results of the
student affairs management system in basic education
institutions based on the restorative justice process that
emphasizes EPI are (3.1) Students learn to have fun in the
classroom. As the classroom and the school have a warm,
friendly atmosphere and safe environment. (3.2) Students receive
a fair treatment and protection based on the restorative justice
process. (3.3) The school has innovation in dealing with crime
and inappropriate behavior of students basing upon the restorative justice process. As a result, the volume of cases entering
the system of conviction in accordance with rules of student
punishments 2548 and regulations of the school decrease.
Likewise, the dropout rate of students also declines. (3.4) The
School has developed the culture that molds students and staffs
within the school to meet characteristics of which are aimed as
desirable goals and intent of the curriculum. (3.5) The school
has developed the system which prevents and solves
behavioral problems of students by means of a positive
relationship. Moreover, this system also enhances the means
of a positive relationship among students and staffs in school.
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวที่สำ�คัญในวงการ
กฎหมายที่โดดเด่นที่สุดเรื่องหนึ่งคือการนำ�หลักการเรื่องความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์( Restorative Justice) เข้ามาใช้ ในการดำ�เนินการกับการ
กระทำ�ผิดทางอาญา ซึ่งเดิมมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิด
มาลงโทษเป็นสำ�คัญทั้งนี้เพราะกระบวนการยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก
ตั้งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีที่ว่าการกระทำ�ผิดทางอาญาเป็นการกระทำ�ผิดต่อ
รัฐ จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้องนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ โดยหวังว่าการ
ลงโทษจะนำ�ไปสู่การปรับพฤติกรรมของผู้กระทำ�ผิดให้กลับมาเป็นคนดี
ของสังคม และสร้างความยับยั้งชั่งใจให้กับสมาชิกในสังคมโดยรวมที่จะ
ไม่เอาอย่าง แต่แนวคิดเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการมอง
การกระทำ�ผิดทางอาญาในกระบวนทัศน์ ใหม่ที่มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการลงโทษ
ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายรัฐเท่านั้น แต่มองว่า
การกระทำ�ผิดทางอาญามีผลกระทบทีก่ ว้างไกลกว่านัน้ โดยเฉพาะผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียหายและชุมชน การจัดการกับปัญหาการกระทำ�ผิดทาง
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อาญา จึงไม่สามารถมองในมิติของการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
มองถึงมิติของการเยียวยาทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
ทั้งผู้เสียหาย ผู้กระทำ�ผิด ครอบครัว และชุมชน โดยการแก้ปัญหา
ที่ดีที่สุดต้องเกิดจากการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันหาทางออกในการแก้ปัญหา
อันจะเป็นวิธีการที่ในที่สุดน่าจะนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างความ
สมานฉันท์ได้ดีกว่าวิธีการลงโทษที่เป็นอยู่(กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, 2549)
สอดคล้องกับไรท์ (Wright,1999) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “Restorative Justice
คือ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ หรือเชิงฟื้นฟูสัมพันธภาพมุ่ง
Social Justice (มากกว่า Legal Justice) เพื่อให้เกิดสังคมสมานฉันท์”
สอดคล้องกับ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์(2552 : 39-41) ที่กล่าวไว้ว่า
“กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นนวัตกรรมในการจัดการกับการ
กระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมุ่งเยียวยาความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าการตำ�หนิและ
การลงโทษ(ผู้กระทำ�ผิด) แตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมแบบเดิมที่มุ่ง
ลงโทษผู้กระทำ�ผิด ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ 1) เกิดอะไร
ขึ้น 2) ใครเป็นผู้กระทำ�ผิด และ 3)ลงโทษอย่างไรให้เหมาะกับความผิด
ผลที่ได้ คือ ผู้กระทำ�ผิดกับผู้ถูกกระทำ�อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ ส่วนแบบใหม่
นั้นมุ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) เกิดอะไรขึ้น 2) ใครได้รับผลกระทบ อย่างไร 3) เราจะเยียวยา
อย่างไร และ 4) เราได้เรียนรู้อะไร และความมุ่งมั่นในการไม่ทำ�ให้เกิด
การกระทำ�แบบเดิมอีก ผลที่ได้ก็คือ ผู้ถูกกระทำ�ได้รับการเยียวยาและ
ให้อภัย ผู้กระทำ�ได้สำ�นึกและมุ่งมั่นในการไม่ทำ�ผิดอีก และอยู่ร่วมโลก
กันได้ต่อไป โดยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ( A paradigm shift) จากแบบ
เดิม : Retributive เน้นการใช้กรรม มาเป็นแบบใหม่ : Restorative ที่เน้น
การฟื้นฟูสัมพันธภาพ และยึดทักษะและกระบวนการ( Restorative Skill
and Process )
ปัจจุบนั มีสถานศึกษาหลายแห่งได้น�ำ นวัตกรรมกระบวนการยุตธิ รรม
เชิงสมานฉันท์ มาใช้ด้วยการอบรมให้คณะครูและนักเรียนรู้จักกระบวนการ
สร้างความสมานฉันท์และสันติในโรงเรียน, การเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม, กระบวนการเรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น,
การปลูกจิตสำ�นึกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม, ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน, การไกล่เกลี่ยโดยเพื่อน (Peer Mediation) เพื่อให้เพื่อน
นักเรียนสามารถแก้ไขหรือระงับข้อพิพาทระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ภายใต้การดูแลของครู การดำ�เนินการสำ�หรับกรณีเหล่านี้ เริ่มต้นจาก
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ :
จาก “กระบวนการยุติธรรม” สู่ “โรงเรียน” ณ โรงแรม เดอะแกรนด์
กรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาระบบ
กฎหมายไทย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ Real
Justice Restorative Practices ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2548 ถือเป็นการจุดประกายและริเริ่มนำ�หลักความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์มาใช้ ในโรงเรียนเป็นครั้งแรก โดยมีบุคลากรในวงการ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งจากสถานศึกษา นักวิชาการ
องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชนที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กว่า 150 คน และในเวลาต่อมาได้มีโครงการสำ�คัญๆ ดำ�เนิน
ต่อเนื่องได้แก่ โครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียนและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 80 สถานศึกษา โดยสำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
โครงการเยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษาโดย
สำ�นักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการวิจัย เรื่อง การทบทวน

รายงานการวิจัย

สถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน: ปัญหาและทางออกที่เหมาะสม
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ
ดังนั้นการนำ�แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้
ในโรงเรียน เพื่อจัดการกับการกระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา จึงเป็นการนำ�กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
นำ�มาใช้กบั งานกิจการนักเรียน ด้านงานปกครอง และระเบียบวินยั นักเรียน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้ อันจะเป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติการด้าน
การบริหาร และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษา
โดยรวมของประเทศในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของระบบ
การบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
การนำ�กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่สถานศึกษา จำ�นวน 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาจากโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมใน
โรงเรียนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 สถานศึกษา โดยสำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาจากโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยสำ�นักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และกลุ่มที่ 3 สถานศึกษาที่เข้าร่วมจากโครงการวิจัย เรื่อง การทบทวน
สถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน: ปัญหาและทางออกที่เหมาะสม
โดยรองศาสตราจารย์ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ รวมทั้งสิ้น
172 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตามสังกัด ดังนี้ 1). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�นวน 117 แห่ง 2). สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำ�นวน 14 แห่ง 3). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำ�นวน 39 แห่ง 4). สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จำ�นวน 2 แห่ง 5). องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จำ�นวน 2 แห่ง
		 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการนำ�
กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่สถานศึกษา จำ�นวน 121 แห่ง จากกลุ่ม
ประชากรดังกล่าว ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Random Sampling) ดังนี้ 1) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้จำ�นวน 82 แห่ง 2). สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ได้จำ�นวน 10 แห่ง 3) สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้จำ�นวน 27 แห่ง 4) สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้จำ�นวน 1 แห่ง 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จำ�นวน
1 แห่ง โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน
121 คน ครูที่รับผิดชอบงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียน จำ�นวน
121 คน และครูประจำ�ชั้น จำ�นวน 121 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 363 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
		 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามใช้ ใน
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ โดยเป็นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
เพื่อสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานปกครองและ
ระเบียบวินัยนักเรียน และครูประจำ�ชั้น ประกอบด้วย
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
		 ส่วนที่ 2 ข้อมูลสภาพปัจจุบันของระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
		 ส่วนที่ 3 ข้อมูลสภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1) นำ�แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
และประเมินค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากนั้น หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC)
ของข้อคำ�ถามกับนิยามศัพท์ แล้วเลือกคำ�ถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50
ขึ้นไปเป็นแบบสอบถาม ซึ่งในงานวิจัยนี้มีค่า IOC เท่ากับ 0.86
2) นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try - out)ในสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการการนำ�กระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่สถานศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 10 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจำ�นวน 10 คน ครูที่รับผิดชอบงานปกครองและระเบียบวินัย
นักเรียน จำ�นวน 10 คน และครูประจำ�ชั้น จำ�นวน 10 คน รวมผู้ตอบ
แบบสอบถามจำ�นวน 30 คน แล้ววิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability)
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเทีย่ งของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9124
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อขออนุญาตดำ�เนินการวิจัย และนำ�ส่งไปยังสถานศึกษาเพื่อขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ผู้วิจัยนำ�หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม พร้อมส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์และส่วนหนึ่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
โดยผู้วิจัยให้เวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นเวลา 1 เดือน สำ�หรับ
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ประสานขอความร่วมมือกับสถานศึกษาแต่ละ
แห่งส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้แนบซองติดดวงตรา
ไปรษณียากรเพื่อส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติบรรยาย ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (c) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ
การใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNImodified) ในการจัด
ลำ�ดับความสำ�คัญของความต้องการจำ�เป็น

ผลการวิจัย

1. ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มีค่าเฉลี่ยของสภาพสภาพที่
พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่าค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกประเด็น
2. ค่าดัชนี PNImodified ของความต้องการจำ�เป็น ของระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตามความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานปกครองและระเบียบวินัยนักเรียน

และ ครูประจำ�ชั้น เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.67 และค่าดัชนี PNImodified ของ
ความต้องการจำ�เป็นในด้านการประเมินผล ลำ�ดับที่ 1 (PNImodified = 0.85)
ลำ�ดับที่ 2 (PNImodified = 0.66) คือด้านการวางแผน ส่วนลำ�ดับที่ 3
(PNImodified = 0.65) คือ ด้านการนำ�แผนสู่การปฏิบัติ
3. ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยในครั้งนี้
คือ “ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น EPI” ลักษณะสำ�คัญ 3 ประการ
คือ (1) เป็นนวัตกรรมในการจัดการกับการกระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียนที่เน้นการบริหารความสัมพันธ์ (2) เป็นการบริหาร
ที่ให้ความสำ�คัญกับการประเมินผล เป็นอันดับแรกและให้ความสำ�คัญ
กับการวางแผนและการนำ�แผนสู่การปฏิบัติเป็นอันดับรองลงไปตาม
ดัชนี PNImodified ของความต้องการจำ�เป็น (3) ผลลัพธ์ที่สำ�คัญของระบบ
มี 5 ประการ ดังนี้ (3.1) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในห้องเรียน
และโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตรและปลอดภัย (3.2) ผู้เรียน
ได้รับความเป็นธรรมจากการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองด้วย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (3.3) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการ
จัดการกับการกระทำ�ผิดและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนโดย
ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณคดีความที่เข้าสู่
ระบบการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ.2548 และระเบียบของสถานศึกษา และอัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนลดลง (3. 4) โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้า
หมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตร (3.5) โรงเรียนมีระบบการพัฒนา
ส่งเสริมและการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการ
สร้างความสัมพันธ์เชิงบวก

อภิปรายผล

การพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จากการวิจัยครั้งนี้
พบว่าค่าดัชนี PNImodified ของความต้องการจำ�เป็นของการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ตามความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม โดยเรียงลำ�ดับแล้ว
จะพบว่าค่าดัชนี PNImodified ของความต้องการจำ�เป็นในด้านการประเมินผล
เป็นลำ�ดับที่ 1 (PNImodified = 0.85) ลำ�ดับที่ 2 (PNImodified = 0.66) คือ
ด้านการวางแผน ส่วนลำ�ดับที่ 3 (PNImodified = 0.65) ดังนั้นระบบการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่พัฒนาขึ้น คือ “ระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ที่เน้น EPI” ซึ่งเมื่อนำ�ไปปรับใช้ ในสถานศึกษาตามแนวทางปฏิบัติการ
บริหารงานกิจการนักเรียน ตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
โดย 1. มีการมอบหมายครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
ตามแนวคิดกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ในสถานศึกษา 2. เมื่อเกิด
เหตุการณ์การกระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนใน
ห้องเรียน หรือนอกห้องเรียน ครูผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานกิจการ
นักเรียน ตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะเป็นผู้ดำ�เนิน
การดังต่อไปนี้ คือ (1) ครูผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ตาม
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์พบผู้เรียนที่กระทำ�ผิด หรือ
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร และให้เล่าให้ฟังว่า
เกิดเหตุการณ์อะไร ความรู้สึกที่ตนเองเป็นอย่างไร และคิดว่าฝ่ายคู่กรณี
มีความรู้สึกอย่างไร (กรณีที่มีคู่กรณี ให้แยกพบ) (2) ครูผู้รับผิดชอบการ

Withayajarn
ปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และผู้เรียนที่เป็นคู่กรณีพิจารณาร่วมกันว่าใครได้รับผลกระทบอย่างไร
จากเหตุการณ์การกระทำ�ผิดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในครั้งนั้น และ
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ
สรุปเป็นข้อตกลงวิธีการแก้ไขพฤติกรรมให้มีความเหมาะสม (3) ครูผู้รับ
ผิดชอบการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน ตามแนวคิดกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ ให้ผู้เรียนที่เป็นคู่กรณีดำ�เนินการตามข้อตกลง และจัดทำ�
คำ�มั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
ซึง่ เมื่อการดำ�เนินการตามแนวคิดกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัย ผู้เรียนได้รับความเป็นธรรม
จากการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองด้วยกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ การบริหารงานกิจการนักเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการ
กับการกระทำ�ผิดและปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนโดยใช้
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณคดีความที่เข้าสู่
ระบบการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
พ.ศ.2548 และระเบียบของสถานศึกษา และอัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนลดลง สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมผู้เรียน
และบุคลากรภายในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้า
หมายและเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษา และสถานศึกษามีระบบ
การพัฒนา ส่งเสริมและการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนโดย
ใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้องกับ กองวิจัยทางการศึกษา
กรมวิชาการ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำ�ไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน :
กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำ�ไปสู่ความสมานฉันท์
และเอื้ออาทรต่อกัน ประกอบด้วย 7 คุณลักษณ์ ได้แก่ มีคุณธรรม
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำ�ใจ รู้ รัก สามัคคี พึ่งพาเกื้อกูลกัน มีจารีต
ประเพณีดีงาม และรักภูมิใจในชาติและท้องถิ่นโดยมีกระบวนการ ดังนี้
กระบวนการที่โรงเรียนใช้ ในการปลูกฝัง/เสริมสร้างคุณลักษณะที่นำ�ไปสู่
ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีดังนี้ สอดแทรกในการดำ�เนิน
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน สร้างความตระหนักและจัดบรรยากาศใน
โรงเรียนให้เอือ้ ต่อการเสริมสร้างคุณลักษณะ ให้ทกุ คนทุกฝ่ายได้มสี ว่ นร่วม
ในการปลูกฝังสร้างเสริมคุณลักษณะ กระบวนการที่ครูใช้ ในการจัด
กิจกรรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝัง/เสริมสร้างคุณลักษณะที่นำ�ไปสู่ความ
สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีดังนี้ การสอนสอดแทรกในระหว่างจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและมุ่งเน้นการใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้าง
สถานการณ์ บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีของครู การอบรมสั่งสอน

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาควรกำ�หนดนโยบายการบริหารงานกิจการนักเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น
EPI จากผลการวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการจำ�เป็นของการ
พัฒนาระบบบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้ ให้
ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ลำ�ดับที่ 1 คือ ด้านการประเมินผล (PNImodified = 0.85)
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการในด้านนี้เป็น
ลำ�ดับแรกๆ ของการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยดำ�เนินการประเมินผล
การบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านงานปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างเป็นระบบและนำ�ผลประเมิน

รายงานการวิจัย

การบริหารงานกิจการนักเรียน ด้านงานปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทัง้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาควรส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดบริหารงานกิจการ
นักเรียนตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น EPI ในระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาจากผลการวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการจำ�เป็น
ของการพัฒนาระบบบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในภาพรวมตามความคิดเห็น
ของผู้ ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ลำ�ดับที่ 1 คือ ด้านการประเมินผล (PNImodified
= 0.85) ดังนั้นผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงควรสนับสนุน
ให้มีการดำ�เนินการในด้านนี้เป็นลำ�ดับแรกๆ โดยดำ�เนินการประเมินผล
การบริหารงานกิจการนักเรียน ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบและนำ�ผลประเมินการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำ�วิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้ระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ที่เน้น EPI เนื่องจากระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น EPI ที่พัฒนาขึ้นจาก
การวิจัยในครั้งนี้ใช้การประเมินความต้องการจำ�เป็นในปีการศึกษา 2554
โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม ค่าดัชนี
PNImodified ของความต้องการจำ�เป็นลำ�ดับที่ 1 คือ ด้านการประเมินผล
(PNImodified = 0.85) ลำ�ดับที่ 2 (PNImodified = 0.66) คือ ด้านการวางแผน
และลำ�ดับที่ 3 (PNImodified = 0.65) คือ ด้านการนำ�แผนสู่การปฏิบัติ และ
เมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการจำ�เป็นอาจเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควร
ประเมินความต้องการจำ�เป็นและปรับปรุงระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
อย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง

กองวิจัยทางการศึกษา, กรมวิชาการ. 2546. การศึกษาสภาพการจัด
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การสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรู้
สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4-6
Construct of Desirable Characteristic Test in Knowledge Acquisition
for Prathomsuksa 4-6 Students
นายสิริศักดิ์ อยู่เป็นสุข
ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม, ปร.ด. และ ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย, กศ.ด.
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติส�ำหรับแปลความหมายคะแนนที่ได้จาก
แบบวัด 3) เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ใฝ่เรียนรู้ และ 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนที่ก�ำลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี
เขต 1 และเขต 2 จ�ำนวน 724 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
แบบวัดที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นข้อค�ำถามเชิงสถานการณ์แบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก ซึ่งสร้างขึ้นตามทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีข้อค�ำถาม 20 ข้อ มีค่า
ความสอดคล้อง (IOC) ของข้อค�ำถามตั้งแต่ 0.60-1.00 ของตัวเลือก
แต่ละข้อ ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.22-0.54
มีความตรงตามทฤษฎีเชิงประจักษ์ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด และมีความเที่ยง
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 2) เกณฑ์ปกติส�ำหรับแปลความหมายคะแนนในรูป
ของคะแนนมาตรฐานทีปกติในแต่ละตัวชี้วัดอยู่ในช่วง T16 – T73,
T18 – T75 ตามล�ำดับ และคะแนนรวมทั้งฉบับมีค่า T19 – T72
3) คู่มือการใช้แบบวัดที่จัดท�ำขึ้นมีความเหมาะสม 4) นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยรวมในระดับดี โดย
มีคะแนนต�่ำสุด 24 คะแนน คะแนนสูงสุด 73 คะแนน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 55.93 คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของคะแนนเต็ม และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 10.79

Abstract

The four specific objectives of this research were 1) to
construct of Desirable Characteristic Test in Knowledge
Acquisition of Prathomsuksa 4-6 students; 2) to establish grade
norms of Desirable Characteristic Test in Knowledge Acquisition;
3) to construct the manual of Desirable Characteristic Test in
Knowledge Acquisition; and 4) to study the characteristic in
Knowledge Acquisition for grade 4-6. All samples were
Prathomsuksa 4-6 students who studied in schools under
Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 in
Phetchaburi province in the second semester, academic year
2012. To were collected data from 724 samples by using

multi-stage random sampling method. The developed test,
which was a 4-choice situation item according to Krathwohl
and others affective domain.
The research results revealed that: 1) The construct of
Desirable Characteristic Test in Knowledge Acquisition for grade
4-6 students comprised of 20 items, the item objective
congruence index (IOC) of questions, were in the range of
0.60 – 1.00, and of choice, were in the range of 0.60 – 1.00, the
item discrimination index were in the range of 0.22-0.54, the
test had appropriate construct validity by Know-Group method
and reliability co-efficient (r=0.85) 2) The grade norms for
Desirable Characteristic Test in Knowledge Acquisition for grade
4-6 students test score interpretation presented in the form of
normalized T-score of 2 factors were in the range of T16-T73,
T18-T75 respectively, and for the whole test was T19-T72 ;
and 3) the manual for the test had appropriate. 4) Students are
eager to learn the features desirable level. The lowest score
24 points, the highest score of 73 points, with an average of
55.93 percent of the average score was 69.91, and a standard
deviation equal to 10.79.

บทน�ำ

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวเกีย่ วกับการจัดการศึกษาว่าต้องเน้นความ
ส�ำคัญทัง้ ความรูแ้ ละคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งบูรณาการ
ความรูด้ า้ นต่าง ๆ โดยต้องผสมผสานสาระความรูเ้ หล่านัน้ ให้ได้สดั ส่วน
สมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา (มาตรา 23 และ 24) ประกอบกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ โดยใฝ่เรียนรู้
เป็น 1 ใน 8 ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบกับเกณฑ์การจบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ในแต่ละระดับชัน้
ได้ก�ำหนดให้นกั เรียนจะต้องได้รบั การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั้
8 ด้าน ตามทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 ได้ก�ำหนด
ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ดังนัน้ สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นผูท้ มี่ ี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรู้ และส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี ได้มนี โยบายให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนานักเรียน

Withayajarn
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย ให้ความส�ำคัญกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรู้ แต่การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรูจ้ �ำเป็นต้องมีเครือ่ งมือวัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพ แต่ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 และโรงเรียนใน
สังกัดยังไม่มแี บบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีมาตรฐานเพือ่ ใช้รว่ มกัน การวัดส่วนใหญ่ใช้เครือ่ งมือวัดทีค่ รูผสู้ อน
สร้างขึน้ เอง จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้วา่ นักเรียนในแต่ละสถานศึกษา
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรูเ้ ป็นอย่างไร เมือ่ เปรียบเทียบ
กับสถานศึกษาอืน่ ๆ ในเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 จึงมีความต้องการเครือ่ งมือวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพ ให้ผลการวัดทีถ่ กู ต้อง
สามารถแปลผลในเชิงเปรียบเทียบได้และสามารถใช้วดั นักเรียนจ�ำนวนมาก
ได้พร้อม ๆ กัน ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
ใฝ่เรียนรูส้ �ำหรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทีม่ คี วามเป็นมาตรฐาน เพือ่ ให้
สถานศึกษาในสังกัดได้ ใช้รว่ มกัน สารสนเทศดังกล่าวสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการก�ำหนดนโยบายเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 4 ประการ คือ 1) เพื่อ
สร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติส�ำหรับแปลความหมาย
คะแนนจากแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 3) เพื่อสร้างคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 4) เพื่อ
ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝ่เรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 - 6

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2
จ�ำนวน 16,440 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และ
เขต 2 จ�ำนวน 724 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ พัฒนาขึ้นตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ จ�ำนวน 10 ข้อ และตัวชี้วัดที่ 2 แสวงหาความรู้จาก
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมสรุป
เป็นองค์ความรู้ และสามารถน�ำไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวันได้ จ�ำนวน 10 ข้อ
ค�ำถามมีลักษณะเป็นแบบสถานการณ์ ที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน โดยมีระดับการให้คะแนน
ตามทฤษฎีด้านจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ (Krathwohl Bloom and
Masia, 1964; Hopkins and Antes, 1990: 495-498; McMillan,
2001: 270) ดังนี้ ขั้นรับรู้ ให้ 1 คะแนน ขั้นตอบสนอง ให้ 2 คะแนน
ขั้นเห็นคุณค่า ให้ 3 คะแนน และขั้นจัดระบบคุณค่า ให้ 4 คะแนน

รายงานการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียน
เพื่อก�ำหนดวันเวลาในการน�ำแบบวัดไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง และน�ำคู่มือการใช้แบบวัดไปให้ครูศึกษาและทดลองบริหาร
การสอบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด
		 1.1 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามทฤษฎี
(Construct Validity) เชิงเหตุผล โดยการค�ำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อค�ำถามกับนิยามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ และ
ตัวเลือกกับระดับขั้นของทฤษฎีจิตพิสัยของ Krathwohl และคณะ
		 1.2 การตรวจสอบคุณภาพด้านอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อของแบบ
วัดด้วยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient)
		 1.3 การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามทฤษฎี
(Construct Validity) เชิงประจักษ์ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known-Group
Technique)
		 1.4 การตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงของแบบวัดแบบ
ความสอดคล้องภายใน ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach alpha coefficient)
2. การสร้างเกณฑ์ปกติ ด�ำเนินการดังนี้
		 2.1 ค�ำนวณหาต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Rank)
ของคะแนนที่ได้จากแบบวัด
		 2.2 หาค่าคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized T-score)
โดยใช้ตารางส�ำหรับแปลงค่าต�ำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็นคะแนนมาตรฐาน
ทีปกติ
		 2.3 ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติโดยการสร้าง
สมการถดถอย

ผลการวิจัย

1. แบบวัดมีความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผล พบว่า ข้อค�ำถาม
และตัวเลือกมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00
2. ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อค�ำถามมีค่าตั้งแต่ 0.22-0.54
3. แบบวัดมีความตรงตามทฤษฎีเชิงประจักษ์ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด
(Known-Group Technique)
4. ความเที่ยงของแบบวัดในแต่ละตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.75, 0.73
ตามล�ำดับ ส่วนความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ 0.85
5. เกณฑ์ปกติส�ำหรับแปลความหมายคะแนนของแบบวัดในรูป
ของคะแนนมาตรฐานทีปกติ ทั้งฉบับมีค่า T19-T72 ส่วนเกณฑ์ปกติราย
ตัวชี้วัดมีค่าในช่วง T16-T73 และ T18-T75ตามล�ำดับ
6. คู่มือในการใช้แบบวัดมีความเหมาะสม
7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยรวมใน
ระดับดี โดยมีคะแนนต�่ำสุด 24 คะแนน คะแนนสูงสุด 73 คะแนน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55.93 คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของคะแนนเต็ม และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10.79

การภิปรายผล

1. คุณภาพรายข้อของแบบวัด แบบวัดมีค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้
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(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ส่วนตัวเลือก มีความสอดคล้องกับระดับขั้น
ของทฤษฎีด้านจิตพิสัยของแครธโวลและคณะ(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ พบว่าข้อค�ำถามในแบบวัด จ�ำนวน 20 ข้อ มีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.22-0.54 แสดงว่าข้อค�ำถามสามารถจ�ำแนก
นักเรียนที่มีระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ต่างกันออกจาก
กันได้ คือ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ดังที่ พิชิต ฤทธิ์จรูญ
(2552: 141) กล่าวว่า ข้อสอบที่คัดเลือกมาใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ควรเป็นข้อสอบที่มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
2. คุณภาพของแบบวัดทั้งฉบับ ผลการตรวจสอบความตรงตาม
ทฤษฎีเชิงประจักษ์ ด้วยเทคนิคกลุ่มรู้ชัด (Known-Group Technique)
พบว่า นักเรียนกลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้สูงสามารถ
ท�ำคะแนนได้มากกว่านักเรียนกลุ่มที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่
เรียนรูต้ ำ�่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ผลการตรวจสอบความเทีย่ ง
ของแบบวัด พบว่า ค่าความเที่ยงของแบบวัดในรายตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 1
เท่ากับ 0.75 และตัวชี้วัดที่ 2 เท่ากับ 0.73 ส่วนความเที่ยงของแบบวัดทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.85 สอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552: 97)
ที่กล่าวถึงความเที่ยงของแบบวัด ไว้ว่า “แบบวัดควรมีความเที่ยงเบื้องต้น
อย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ได้”
3. ผลการสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัด ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ปกติ
ในแต่ละตัวชี้วัดให้ครอบคลุมคะแนนดิบต�่ำสุดถึงคะแนนดิบสูงสุด ซึ่งใน
ตัวชี้วัดที่ 1 มีคะแนนมาตรฐานทีปกติอยู่ระหว่าง T16-T73 ในตัวชี้วัดที่ 2
มีคะแนนมาตรฐานทีปกติอยู่ระหว่าง T18-T75 ส่วนเกณฑ์ปกติของแบบ
วัดทั้งฉบับ มีคะแนนมาตรฐานทีปกติอยู่ระหว่าง T19-T72
4. ผลจากการน�ำคู่มือการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านใฝ่เรียนรู้ไปใช้ พบว่า คู่มือการใช้แบบวัดมีความเมาะสม สามารถ
น�ำไปใช้เป็นคู่มือส�ำหรับบริหารการสอบของแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ต่อไป
5. ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ นักเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ โดยรวมในระดับดี โดยมี
คะแนนต�่ำสุด 24 คะแนน คะแนนสูงสุด 73 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 55.93 คิดเป็นร้อยละ 69.91 ของคะแนนเต็ม และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 10.79
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ประสบในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถตอบได้ตรงกับตัวตนของ
ตนเองได้แท้จริงที่สุด โดยสถานการณ์ที่ได้นั้นต้องมาจากการส�ำรวจหรือ
สัมภาษณ์นักเรียนและครูผู้สอนจากหลาย ๆ โรงเรียน
2. ควรมีการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากผู้ที่วิจัยสร้างขึ้น เช่น ความประหยัด ความอดทน ความรับ
ผิดชอบ เป็นต้น
3. ควรมีการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียน
รู้ส�ำหรับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อน�ำผลการวัดที่ได้มาใช้
ประกอบกับผลการวัดจากแบบวัดที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ผลการวัดที่มีความ
ถูกต้องตรงตามสภาพจริงมากขึ้น
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รายงานการวิจัย

รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
( A MONITORING MODEL FOR PROMOTING MANAGERIAL EFFECTIVENESS
OF SCHOOLS UNDER THE BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION)
นายประยูร ครองยศ ระดับดุษฎีบัณฑิต
ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์
สาขาวิชา การบริหารการศึกษาและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียน (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน (3) สร้าง
รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
โรงเรียน และ (4) พิจารณารับรองรูปแบบในด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยคือ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จำ�นวน 53 คน และผู้
บริหารโรงเรียน จำ�นวน 205 คน รวมทั้งสิ้น 258 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธี
การของ Krejcie&Morgan เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีสอง
ชุด คือ ชุดที่หนึ่ง เป็นแบบสอบถามข้อเท็จจริง โดยรวบรวมข้อมูลระหว่าง
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2555 ชุดที่สอง เป็นแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
12 คน เพื่อพิจารณารับรองรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เส้นทาง
สัมพันธ์ (path analysis) ตรวจสอบเพื่อการรับรองโดยค่าเฉลี่ย (c) ค่า
ความน่าเชื่อถือ (a) และค่าความสอดคล้อง (W) โดยโปรแกรมลิสเรล
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียน มีการปฏิบัติโดยรวมในระดับมากที่สุด
(c = 4.48 จากคะแนนเต็ม 5.00) และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย
(S.D. = 0.40) (2) ตัวแปรด้านปัจจัยและด้านวิธีการนำ�ไปปฏิบัติ เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของการ
บริหารโรงเรียน (3) รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน มี
แปด องค์ประกอบ คือ งบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
วัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กร การพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทน
การประชาสัมพันธ์ และการทำ�งานเป็นทีม (4) รูปแบบการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ (c = 8.89
จากคะแนนเต็ม 10.00) มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องในระดับที่ดี มีค่า
ความน่าเชื่อถือ (a = 0.84) และมีค่าความสอดคล้อง (W = 0.81)

Abstract

The purpose of this research were to: study (1) identify
current situation of BMA school monitoring, (2) identify factors
affecting to BMA school monitoring, (3) develop a monitoring
model for promoting managerial effectiveness of schools under
the BMA, and (4) verify the model in terms of propriety, feasibility,
congruity and utility of the monitoring model for promoting
managerial effectiveness of schools under the BMA. The samples
of this study comprised 258 people from 53 and 205 school

directors who were selected through the Krejcie&Morgan
concept. The instruments for collecting data were a set of
questionaires and an evaluation from 12 connoisseurs. All data
obtained during October – November 2012, were then analyzed
by frequency, percentage, means, standard deviation, path
analysis, concordance Analysis and content analysis. The results
were : (1) current situation of BMA school monitoring was
overall at a high level (c = 4.48 out of 5.00) with low dispersion
(S.D. = 0.40), (2) the school managerial effectiveness was
significantly affected by all variables including in the planning
and the implementation phases, (3) a monitoring model for
promoting managerial effectiveness of schools comprised eight
main factors covering Budgeting , Managing , Human Resource,
Organisation Culture, Personel Deveopment, Compensation and
Benefit, Information , and Teamwork (4) the model was certified
by the connoisseurs (c = 8.89 out of 10.00) which was reliable
(a = 0.84) and concordant (W = 0.81) accordingly

บทนำ�

ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครและผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักการศึกษา เป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำ�กับ ดูแล ระดับนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ส่วนระดับการกำ�กับ ดูแล
ที่ใกล้ชิดกับโรงเรียน คือ ผู้อำ�นวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขต และ
หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในสำ�นักงานเขต ทั้ง 50 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร
แต่ในสภาพปัจจุบัน โรงเรียนยังไม่สามารถนำ�นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้
เนื่องจากกระบวนการบริหารและการกำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ยังขาดรูปแบบและวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน เป็นรูปธรรม
ดังนั้น หากกรุงเทพมหานครมีเครื่องมือที่สามารถช่วยในการกำ�กับ ดูแล
เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำ�กับ ดูแล (Monitoring) และ
การประเมินผล (Evaluating) จะมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไป
ทิศทางที่สอดคล้องในทางเดียวกัน อันจะส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาให้สามารถดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาประเทศชาติ
ต่อไป
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รายงานการวิจัย วิทยาจารย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยคร้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (3) สร้างรูปแบบการกำ�กับ
ดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และ (4) พิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการกำ�กับ ดูแล การดำ�เนิน
งานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วิธีดำ�เนินการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)
โดยใช้การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง(Documentary
Research) การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ(Focus Group Discussion)
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 53 คน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 436 คน รวมทั้งสิ้น 489 คน ผู้ ให้ข้อมูล
คือผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จำ�นวน
53 คน และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
เลือกแบบเจาะจงจากตารางสุ่ม Krejcie&Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
205 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 258 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ความโด่ง ความเบ้ วิเคราะห์เส้นทางสัมพันธ์ (path
analysis) ตรวจสอบความสอดคล้องและความน่าเชื่อถือของรูปแบบ
โดยสถิติคอนคอร์แดน (Concordance) โดยโปรแกรมลิสเรลและการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบันของการก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
งานโรงเรียน มีการปฏิบัติโดยรวมในระดับมากที่สุด (c = 4.48 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) และมีการกระจายตัวของข้อมูลน้อย (S.D. = 0.40)
(2) ตัวแปรด้านปัจจัยและด้านวิธีการน�ำไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล
รวมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
(3) รูปแบบการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน มี แปด องค์ประกอบ คือ
งบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมการท�ำงานของ
องค์กร การพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทน การประชาสัมพันธ์ และ
การท�ำงานเป็นทีม (4) รูปแบบการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานที่พัฒนาขึ้น
ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ (c = 8.89 จากคะแนนเต็ม 10.00) โดย
มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องในระดับที่ดี โดยมีค่าความน่าเชื่อถือ
(α = 0.84) และมีค่าความสอดคล้อง (W = 0.81)

อภิปรายผล

1. สภาพปัจจุบันของการกำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
		 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการนำ�ไปปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด(c = 4.54)
และมีค่ามากกว่าด้านประสิทธิผลของผลผลิต (c = 4.45) และด้านปัจจัย
(c = 4.44) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
มาตรฐาน (SMART School) ของผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

(สำ�นักการศึกษา, 2551 : 12-13) ซึ่งเป็นการแปลงนโยบายให้เป็นแผน
งานและมีขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
(กล้า ทองขาว, 2548 : 7)
2. ปัจจัยและวิธีการนำ�ไปปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อการกำ�กับ ดูแล
การดำ�เนินงานที่ส่งเสริมประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
		 ตัวแปรด้านปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อการกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงาน ได้แก่ งบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล และ
วัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กร สอดคล้องกับทัศนะของ ธีระ รุญเจริญ
(2550 : 1-2) และ สุเทพ บุญเติม (2549 : 121-122) ที่กล่าวว่า ปัจจัย
ที่ส่งเสริมการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน
ให้ประสบผลสำ�เร็จคือ การเงินและด้านการบริหาร ซึ่งรวมถึงด้านการ
พัฒนาบุคลากร
3. รูปแบบการกำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ มหานคร
		 รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
แปด องค์ประกอบ คือ งบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
วัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กร การพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทน
การประชาสัมพันธ์ และการทำ�งานเป็นทีม เป็นรูปแบบที่มีลักษณะของ
การวัดประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จะครอบคลุมทุกๆมิติในการดำ�เนินงานขององค์การนั่นเอง (วันชัย มีชาติ,
2549 : 357-359)
4. ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบการกำ�กับ ดูแลการดำ�เนินงานที่ส่งเสริมประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
		 รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผล
การบริหารงานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปรากฏค่าเฉลี่ยที่ได้รับ
การรับรองด้านความเป็นประโยชน์มากที่สุด (c = 9.42) ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นว่า ปัจจัยและวิธีการนำ�ไปปฏิบัติที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจหมาย
ถึงการวางแผนและวิธีการนำ�แผนไปปฏิบัติ ดังนั้นการกำ�กับดูแลการ
ดำ�เนินงานให้ดำ�เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการ
วางแผนที่ได้ตระเตรียมไว้อย่างดีที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนต่อไป (ดิเรก
พรสีมา, 2556 : บทสรุปความคิดเห็น) รวมทั้งมีแผนภาพที่จัดกิจกรรมที่
ช่วยให้ผู้นำ�รูปแบบไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย (ประกอบ คุณารักษ์,
2556 : บทสรุปความเห็น)

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านปัจจัย เป็นตัวแปรสำ�คัญในการ
สร้างมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานสากล ดังนั้น การ
ดำ�เนินการด้านการปรับปรุงคุณภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผล จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
กรุงเทพมหานครจะต้องให้ความสำ�คัญและถือเป็นวาระแห่งการปฏิรูป
ระบบการกำ�กับ ดูแล ที่ต้องกำ�หนดไว้ ในแผนบริหารกรุงเทพมหานคร 4 ปี
(พ.ศ. 2556-2559) ต่อไป
จากผลสรุปการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้การรับรองรูปแบบการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโรงเรียนในด้านความเป็นประโยชน์มีค่าสูงสุด
(c = 9.42) จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้องการ
ในการนำ�รูปแบบการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความ
มั่นใจต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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เรื่องสั้น

โดย : “แม่ครูจ๋า”

“ อ นุ บ า ล ใ น ฝั น ”
(ต่อจากฉบับที่ที่แล้ว 113/1)
ที่หน้าชั้นเรียน มีเด็กชายหญิงตัวเล็กๆน่ารัก เป็นเด็กผู้ชาย 2 เป็นผู้หญิง 3 แต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสแววตาไร้เดียงสา
ในชุดนักเรียนอนุบาล เด็กชายสวมเสื้อสีขาวคอบัวกางเกงสีกรมท่า ถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำ� เด็กผู้หญิงสวมเสื้อสีขาวคอบัว
กระโปรงสีเดียวกับกางเกงของเด็กผู้ชายสวมถุงเท้าสีขาวรองเท้าสีดำ� และที่เหมือนกันทั้งหญิงและชายก็คือทุกคนมีเสื้อ
กันเปื้อนสีเหลืองที่ปักชื่อเรียบร้อยสวมทับตัวเสื้ออยู่เหมือนกับเพื่อนๆ ที่นั่งอย่างเรียบร้อยอยู่ในห้องเรียน
คณะกรรมการทัง้ 5 คนนี้ เป็นผูส้ อบสวน มีเด็กผูห้ ญิงคนหนึง่ ซึง่ เป็นหัวหน้าทีม ยืนอยูห่ วั แถว ดูคล่องไปหมดจากท่าที
ลีลา คุณครูบอกด้วยความภูมิใจว่า
“น้องเขาชื่อเด็กหญิงอัญนิกาค่ะ เป็นเด็กทีค่ ล่องมาก รูเ้ ดียงสาดูแลเพื่อนๆ ในห้องแทนครูได้เลยค่ะ ถ้าหากครูมคี วาม
จำ�เป็นต้องเดินไปส่งงานด่วนๆ ที่ห้องผู้อำ�นวยการซึ่งอยู่อีกอาคารหนึ่ง...”
หนูน้อยอัญนิกากำ�ลังยืนประกาศเสียงดังฟังชัด ทุกคนตั้งใจฟังเงียบกริบ
“สวัสดีค่ะ...แม่ครูจ๋าและท่านผู้มีเกียรติ” เด็กหญิงยกมือไหว้มาทางผมก่อน แล้วจึงหันไปทางเพื่อนๆ ในห้อง
“สวัสดีเพื่อนๆ ทีร่ กั ทุกคน ต่อไปนีจ้ ะเป็นการสอบสวนผูก้ ระทำ�ผิด ผูเ้ ป็นจำ�เลยวันนีค้ อื คุณกลยุทธ์คะ่ ขอเชิญคุณกลยุทธ์
ออกมาข้างหน้าค่ะ”
“สวัสดีคะ่ คุณกลยุทธ์” พร้อมกับยกมือไหว้เมื่อเด็กชายผูถ้ กู เรียกออกมาถึง อันแสดงถึงมรรยาทที่ได้รบั การฝึกมาอย่างดี
ด้วยการยกมือไหว้เมื่อพบหน้ากัน โดยไม่ต้องคำ�นึงว่า ขณะนี้เธอได้รับบทที่เหนือกว่า เห็นแล้วผมต้องแอบยิ้มด้วยความรู้สึก
ชื่นชม
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“สวัสดีครับ” เด็กชายกลยุทธ์ยกมือไหว้ตอบอย่างเขินๆ
“ทราบว่าเมื่อวานคุณกลยุทธ์ชกคุณน้องมายด์...จริงหรือไม่” เธอส่งสายตาแข็งกร้าวตรงไปทีเ่ ด็กชายผูเ้ ป็นจำ�เลยทันที
“จริง...ค...รับ” ผู้ถูกสอบสวนตอบเสียงอ่อย เหลือบตาขึ้นมองนิดหนึ่งแล้วหลบลงต่ำ�ไม่กล้าสบตา
“ทำ�ไมถึงชกเขา เล่าให้ฟังซิคะ” เด็กหญิงอัญนิกาเริ่มถามรุก
“คุณน้องมายด์...เขาเหยียบเท้าผม ผมชกเลยครับ”
“ทำ�ไมจึงชกเลย” ผู้สอบสวนถามทำ�หน้าสงสัย
“ผมโมโหครับ” เด็กชายกลยุทธ์ตอบแล้วก้มหน้า
“ทำ�ไมถึงโมโหคะ” เธอถามเปิดยิ้มนิดหนึ่งที่มุมปาก
“ผมเจ็บคร้า...บ” เด็กชายทำ�เสียงอ่อนอ่อย ทำ�สีหน้าเหมือนกำ�ลังเจ็บ
“เจ็บมากไหมคะ” เด็กหญิงอัญนิกาผู้สอบสวนแกล้งรุกซ้ำ�
“มากครับ” เด็กชายตอบแล้วหลบตาลงต่ำ�
“เจ็บมากหรือคะ คุณน้องมายด์ เหยียบเท้า คุณน้องมายด์ที่ตัวเล็กที่สุดในห้อง ตัวเล็กนิดเดียว พูดก็ยังไม่ชัด...
เจ็บมากแน่นะ...”
ผู้สอบสวนทำ�เสียงสำ�ทับ เด็กชายกลยุทธ์ก้มหน้านิ่ง
“ไหน...คุณน้องมายด์ ออกมาหน้าชั้นหน่อยค่ะ...”
น้องมายด์เด็กหญิงตัวเล็กมากคนหนึง่ เล็กกว่าทุกคนในห้องนี้ หนูนอ้ ยเดินหน้าเศร้าออกมา ฝืนยิม้ เขินๆ หลังจากยกมือ
ไหว้ทุกคนแล้ว
“นี่ไงคะ...คุณน้องมายด์...ที่ถูกคุณกลยุทธ์ชก” ผู้สอบสวนโอบไหล่เด็กหญิงตัวเล็กที่สูงแค่อกของเธอไว้ แล้วบอกกับ
ทุกคน...เสียงอุทานดังมาจากทุกคน เป็นการยอมรับว่าน้องมายด์ตัวเล็กจริงๆ
“คุณน้องมายด์ขา...ลองเล่าเหตุการณ์ที่ถูกคุณกลยุทธ์ชกให้ฟังหน่อยนะคะ...” เธอก้มลงพูดกับน้องมายด์
“หนู...หนูไม่เห็ง...คุงพี่กงลายุกค่า...หนู...หนูเหยียกเท้า...หนูขอโทกไม่ทัง คุง...คุงพี่กงลายุกก็ชกหนูที่ไหล่ดังป้อก...
หนูเจ็กค่า...”
หนูน้อยตัวเล็กที่ยังพูดไม่ชัด...ทำ�หน้าเหมือนจะร้องไห้
“ไม่เป็นไรค่ะ...ไม่เป็นไร...ไม่ต้องร้อง...ประเดี๋ยวพี่จะตัดสินความให้นะคะ...” เธอปลอบน้องตัวเล็ก แล้วหันไปบอก
กรรมการคนหนึ่งให้ไปส่งน้องกลับที่นั่ง
“คุณน้องดาวขา...ช่วยพาคุณน้องมายด์กลับนั่งที่ก่อนนะคะ” แล้วเธอจึงหันมาพูดกับเพื่อนเหมือนจะขอความเห็น
“เป็นอย่างไรคะ...ทุกคนเห็นแล้วว่าคุณน้องมายด์ตัวเล็กนิดเดียว น้องเขาเหยียบเท้าเขาตัวเล็กแค่นั้น...เจ็บมาก
เหรอคะ...” ประโยคท้ายเธอหันมาคาดคั้นถามเด็กชายกลยุทธ์ด้วยสีหน้าดุดัน
“มะ.ไม่...ไม่...มาก...ครับ” เด็กชายกลยุทธ์ก้มหน้าตอบเสียงอ่อย...จนเกือบไม่ได้ยิน เมื่อเห็นว่ากำ�ลังจวนตัว
“เมื่อไม่มากแล้วสมควรไหมที่ต้องชกเขา...” เธอได้ทีรวบรัด
“มะ...ไม่...ไม่...สม...ควรครับ”
“ที่ถูก...คุณกลยุทธ์ควรทำ�อย่างไรคะ...”
“ควร...บอกแม่ครูจ๋าครับ...”
“ใช่แล้ว...ควรบอกแม่ครูจ๋า ถ้าเขาเจตนา แต่ถ้าเป็นเรื่องบังเอิญ คุณกลยุทธ์ก็ ไม่ควรถือโทษ แต่ควรจะแนะนำ�ให้น้อง
เขารู้จักขอโทษ เท่านั้นก็หมดเรื่อง จริงไหมคะ...แต่น้องเขาบอกแล้วว่ากำ�ลังจะขอโทษ แต่ไม่ทัน คุณกลยุทธ์ชกเขาเสียก่อน
จริงไหมคะ...”
“จริง...ค...รับ” ตอบแล้วก็ยิ้มอายๆ
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“ทีนที้ ราบแล้วยังคะว่า คุณทำ�ถูกหรือทำ�ผิด” อัญนิกา
จ้องหน้าถามย้ำ�
“ทำ�...ผิด...ค...รับ” เด็กชายตอบรับอย่างหน้าชื่น
“เมื่อทำ�ผิดแล้ว จะยอมรับโทษไหมคะ”
“ยอม....ค...รับ......ผมคิดได้แล้วครับ ผมทำ�ผิดจริงๆ
ครับ ผมเสียใจผมขอโทษ คุณน้องมายด์ด้วยครับ...”
เด็กชายกล่าวด้วยน้�ำ เสียงสำ�นึก เมื่อหันไปยกมือไหว้
ขอโทษน้องมายด์ ซึง่ นัง่ เหลือบตามองยิม้ อายๆอยูท่ โี่ ต๊ะเรียน
และยกมือไหว้ตอบ เป็นการบอกว่าให้อภัย เมื่อพี่คิดได้และ
เมื่อพี่รู้จักขอโทษน้องมายด์ก็พร้อมยกโทษให้...
“ดีมากค่ะ...ที่ยอมรับผิด และรู้จักขอโทษ ดิฉันขอ
ชื่นชมคุณกลยุทธ์และขอให้ทกุ คนปรบมือให้เพื่อนทัง้ สองคน
ทั้งคุณกลยุทธ์และคุณน้องมายด์ด้วย ที่มีน้ำ�ใจเป็นนักกีฬา
รูจ้ กั ขอโทษรูจ้ กั การให้อภัย...” เสียงปรบมือของทุกคนก็ดงั ขึน้
พร้อมกับเสียงพูดแสดงความเห็น เสียงดังจ้อกแจ้กจอแจฟัง
ไม่ได้ศัพท์ สักครู่ก็เงียบเสียงลง...ตั้งใจฟังต่อไป
จากนั้ น เด็ ก หญิ ง อั ญ นิ ก าก็ หั น ไปปรึ ก ษากรรมการ
ซึ่งยืนฟังด้วยใจจดจ่อ...เด็กทั้ง 5 คนร่วมปรึกษากันอย่าง
เคร่งเครียด ดูจากภายนอกห้อง เหมือนเด็กยืนล้อมวงเอา
หัวชนกันเสียงซุบๆ ซิบๆ พร้อมกับยกมือยกไม้ประกอบการ
เจรจา ดูเหมือนกับว่าทั้ง 5 คนกำ�ลังโต้แย้งโต้เถียงกันอย่าง
ดุเดือดก่อนจะหันกลับมา
แล้วหลังจากนั้นก็ ได้นำ�ความคิดเห็นของแต่ละคนมา
ร่วมกันพิจารณา ในที่สุดก็รวบรวมเสียงหาข้อสรุปได้อย่าง
เรียบร้อย...กรรมการทั้ง 5 ก็หันหน้าเข้าหากันอีกครั้ง ยกมือ
ทัง้ สองขึน้ เหนือศีรษะต่างประมือประสานกันเสียงดัง 2 ครัง้ ...
ด้วยด้วยความพอใจกับมติที่เห็นพ้องต้องกัน
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เด็กหญิงอัญนิกา หัวหน้าคณะสอบสวน จึงได้หันมา
ประกาศให้ได้ยินทั่วๆ กันว่า
“ผลการสอบสวนปรากฏว่า...” เด็กหญิงหยุดนิ่ง...
เว้นจังหวะไว้ พร้อมกับกวาดสายตาคมเข้มไปทั่วห้องเรียน
สะกดให้ทุกคนนิ่งด้วยใจที่เต้นระทึก และจึงพูดต่อว่า...
“...คุณกลยุทธ์ได้กระทำ�ความผิดจริง คณะกรรมการ
จึงลงมติให้ลงโทษตามข้อตกลงที่วางไว้...แต่เนื่องจากคุณ
กลยุทธ์รับสารภาพแต่โดยดี...จึงให้ลงโทษเพียงสถานเบา
คือ ให้คุณกลยุทธ์เก็บขยะหน้าอาคารเรียนอนุบาลดูแลให้
สะอาด ตลอดระยะเวลา 3 วัน นับจากวันนี้...คุณกลยุทธ์
เข้าใจคำ�ตัดสินหรือไม่...”
ผู้ตัดสินหันมาถามเด็กชายกลยุทธ์ ด้วยสายตาของ
ผู้ทรงอำ�นาจ
“เข้าใจแล้วครับ...” เด็กชายกลยุทธ์ตอบพร้อมก้มหน้า
ยอมรับผิด
“ถ้าเข้าใจแล้วเชิญคุณกลยุทธ์กลับไปนั่งที่ ได้ค่ะ...”
แล้ ว เด็ ก หญิ ง ก็ หั น มาพู ด กั บ เพื่ อ นนั ก เรี ย น ที่ นั่ ง ฟั ง การ
สอบสวนอยู่อย่างตั้งใจ
“การสอบสวนผู้กระทำ�ความผิดในวันนี้ ก็เสร็จสิ้นปิด
คดีลงเพียงแค่นี้...แต่ก่อนจากกัน ดิฉันขอฝากข้อคิดให้กับ
เพื่อนๆ ในชั้นอนุบาลทุกคนว่า ถ้าจะทำ�อะไร ต้องมีสติ คิด
ก่อนทำ�เสมอ...จะได้ไม่ถกู สอบสวนและถูกลงโทษเหมือนคุณ
กลยุทธ์ไงคะ... สวัสดีค่ะ”
จากนั้ น คณะกรรมการสอบสวนก็ หั น มายกมื อ ไหว้
คุณครูประจำ�ชั้นและพวกผมที่ยืนดูเพลินอยู่ที่ประตู ด้วย
ความชื่นชมก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่อย่างเรียบร้อย
โอ้ โอ...ผมนึกไม่ถึงเลยว่า เด็กชั้นอนุบาลจะก้าวไปถึง
ขนาดนี้ ถ้าเป็นเด็กโตมันไม่ใช่ของแปลก แต่ทแี่ ปลกก็เพราะ
เด็กยังเล็กเหลือเกิน แถมเป็นเด็กโรงเรียนบ้านนอก แต่เด็กๆ
ช่างพูดจาฉาดฉาน เหมือนผู้ ใหญ่พูด นี่คงผ่านการฝึกมา
อย่างดีทีเดียว และคงจะผ่านกิจกรรมการตัดสินมาหลายคดี
แล้ว จึงได้คล่องขนาดนี้ ขนาดผมตั้งใจจะยืนดูไม่นาน แค่
ดูๆแล้วก็จะเดินผ่านไป แต่ผมกลับเผลอยืนดูอย่างลืมตัวจน
จบกิจกรรม...เพราะมันชวนติดตามจนลืมไปจริงๆ
“เก่งมาก... หนูเก่งมากครับ...” ผมชมด้วยใจจริง
“ขอบพระคุณครับ...ขอบพระคุณค่ะ” เด็กๆ ทั้งห้อง
พร้อมใจกันตอบเสียงแจ๋ว
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ผมงง...งงครับ...เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านนอกรู้จักใช้คำ�ว่าครับ ค่ะ ขอบพระคุณได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่เด็กๆ
เรียกเพื่อนว่าคุณ ผมฟังแล้วขำ�แต่ก็รู้สึกว่าเขาใช้คำ�ว่า “คุณ” กันได้อย่างน่ารัก ไม่เหมือนกับที่ผู้ ใหญ่อย่างเราๆ พูดกัน
“คุณพี่กลยุทธ์” “คุณน้องมายด์” เขานำ�คำ�มาใช้กันได้อย่างน่ารักจริงๆ แต่แล้วผมก็หายสงสัยเมื่อคุณครูบอกว่า
“เมื่อก่อนเด็กๆ มักจะพูดคำ�ทีน่ ยิ มใช้กนั ในสมัยโบราณค่ะ ซึง่ ฟังแล้วรูส้ กึ ไม่ไพเราะ เช่น มึง กู อ้าย อี และชอบแหย่ชอบ
รังแกกันตามประสาเด็ก มีเรื่องฟ้องกันตลอดเวลา ดิฉันจึงหาวิธีการแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ สอนเขาเรื่องคำ�สุภาพ ซึ่งมีหลายคำ�
เช่น ฉัน เธอ คุณ ท่าน ขอบคุณ ขอบพระคุณ ขอโทษ ขอประทานโทษ ฯลฯ ให้เขาเลือกใช้ได้ และสิ่งแรกที่เด็กๆ เขา
ขออนุญาตใช้คือคำ�ว่า “คุณ” เขาบอกเขาชอบคำ�นี้ เคยได้ยินคุณครูพูดแล้วบอกว่าชอบมาก เขาอ้างเหตุผลว่าคำ�ว่า “เธอ”
ใช้เป็นแล้วเมื่ออยู่เทอม 1 เทอมนี้ขอใช้คำ�ว่า “คุณ” บ้าง และคำ�สุภาพบางคำ�ที่ยังไม่เคยใช้เขาก็ขอฝึกใช้บ้าง...”
เธอสบตายิ้มกับผม...ก่อนจะพูดต่อ เธอคงขำ�เด็กๆ
“เหตุผลของเขาก็น่าฟังและน่าส่งเสริม ดิฉันก็เลยอนุญาต ก็พยายามแหละค่ะ ที่จะฝึกสิ่งที่ดีๆ แก่เขา ฝึกการทำ�
อะไรให้เป็นระเบียบเช่นฝึกระเบียบการเข้าแถวมาส่งงาน เข้าแถวไปพัก เข้าแถวมารับอาหาร สอนสิ่งที่ดีๆ โดยเฉพาะคำ�
ว่า ขอบพระคุณ ขอประทานโทษนี้ติดปากเลยแหละค่ะ คิดว่าถ้าฝึกได้ตามที่ดิฉันตั้งใจไว้ ก็จะเป็นผลดีทีเดียวค่ะ เพราะเด็ก
อนุบาลยังไม่รู้อะไรมากนัก สอนอะไรเขาก็จะจำ�ได้ ปฏิบัติได้เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดีตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินคดี
ส่งผลเห็นชัดเชียวค่ะ เมื่อก่อนมีเรื่องฟ้องกันวันละไม่ต่ำ�กว่า 5 เรื่อง รังแกกันไม่หยุดหย่อน คุณครูต้องตัดสินความกัน
จนเหนื่อย พอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมา ห้องก็สงบและมีระเบียบขึ้น มีเรื่องอะไรเขาก็จัดการกันเองค่ะ ดิฉันหวังเต็มที่เลยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ หวังไว้ว่าเมื่อเขาเลื่อนชั้นขึ้นไป สิ่งที่ดิฉันฝึกไว้ก็จะติดตัวไป สำ�หรับดิฉันก็จะรับเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาฝึกกิจกรรม
นี้ต่อ หากมีการรับช่วงในชั้นต่อไป ภายใน 8-10 ปี เด็กที่นี่ก็จะเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยทั้งโรงเรียนเชียวแหละค่ะ ไม่ทราบว่า
ดิฉันฝันสูงไปหรือเปล่า...”
คุณครูสรุปด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่หมายมั่น...และก่อนที่ผมจะลาคุณครูเดินชมห้องต่อไป คุณครูยังชวนอีกว่า
“พรุ่งนี้...มาฟังอีกซิคะ คดี ใหม่ค่ะ เด็กเขารายงานว่า พรุ่งนี้จะสอบสวนเรื่อง คุณพี่ทนงศักดิ์กล่าวหาว่าคุณน้องพรรณี
เป็นแฟนกับคุณพี่วิทยาค่ะ...” เธอบอกพร้อมเปิดยิ้มที่มุมปาก...
ผมเกือบหัวเราะ กับความแก่แดดของเด็กๆ แต่ก็น่าสนใจนะครับ...อยากรู้จริงว่าเรื่องกุ๊กกิ๊กของเด็กอนุบาล เด็กๆ
เขาจะสอบสวนกันอย่างไร เสียดายที่ผมไม่ได้อยู่ฟังตามคำ�เชิญ ไม่อย่างนั้นแล้วละก็ คงได้มีเรื่องสนุกๆ มาเล่าให้คุณๆ
ฟังกันอีก แต่แค่นี้ผมก็ดีใจที่โรงเรียนประชาบาลทางใต้ของเราแม้จะอยู่ไกลปืนเที่ยงเอามากๆ แต่ก็ตื่นตัวเกี่ยวกับการเรียน
การสอนกันอย่างคึกคัก โอกาสหน้า...นะครับ เมื่อผมมีโอกาสลงใต้ ผมจะนำ�เรื่องที่ประทับใจใหม่ๆ มาเล่าให้ฟังอีก สำ�หรับ
วันนี้...ขอบคุณครับ ที่กรุณาฟังผมจนจบ...สวัสดีครับ...
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โดย : พงศ์ภัทร์ กิม

เมื่ออาบูหะซัน
ถูกสวมหัวโขน
กล่าวถึง “อาบูหะซัน” ใครๆ ย่อมรู้จักกันดี เพราะ “อาบูหะซัน” เป็นตัวละครเอกในกวีนิพนธ์
เรื่อง “นิทราชาคริต” พระราชนิพนธ์ ในพระบรมสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวรรณคดีที่กระทรวง
ศึกษาธิการได้คดั เลือกใช้เป็นแบบเรียนมาตัง้ แต่สมัยกระทรวงศึกษาธิการมีชอื่ ว่า “กระทรวงธรรมาการ”
คือใช้มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงใช้ตดิ ต่อกันเรื่อยมา แม้ ในปัจจุบนั ไม่ได้ ใช้เป็นแบบเรียนก็ยงั คง
ประกาศใช้เป็นหนังสือนอกเวลาสำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมเลือกอ่านประกอบวิชาภาษาไทยอยู่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อปีขาล สัมฤทธิ์ศกจุลศักราช 1240 (พ.ศ. 2422)
เพื่อพระราชทานแจกพระบรมวงศานุวงศ์ ในงานปีใหม่ เป็นเรื่องทีเ่ ขียนมาจากนิทานตลกๆ ของแขกอาหรับ สอดแทรกไว้ดว้ ย
คติ เกีย่ วกับการคบเพื่อนพ้องบริวาร ความรักของแม่ทมี่ ตี อ่ ลูก คำ�สัง่ สอนของแม่เกีย่ วกับการคบเพื่อนและการเข้ารับราชการ
จุดสำ�คัญของเรื่องอยู่ที่ อาบูหะซันตัวเองของเรื่อง ซึ่งเป็นลูกพ่อค้าวาณิช ซึ่งไม่เคยประสีประสากับศาสตร์การเป็น
ผู้นำ�แม้แต่น้อยนิด ฝันเฟื่องอยากจะได้เป็นผู้นำ� ผู้มีอำ�นาจ เพื่อจะได้มีอำ�นาจสั่งการลงโทษคนที่เขาเกลียดชัง และก็ ได้เป็น
สมใจคิด เมื่อพระเจ้า “กาหลิบ” มอมเหล้าจนหมดสติ นำ�เข้าไปในพระราชวัง แล้วอุปโลกน์ ให้เป็น “พระเจ้าทรงธรรม” เป็น
เวลาหนึ่งวัน
นิทราชาคริต เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่แบกแดด ประเทศอิรัก มีเรื่องย่อๆ ว่า พระเจ้ากาหลิบพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า
พระเจ้าฮารูอาลราษจิต ทรงปกครองบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมาก เพราะทรงปกครองไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความเป็นธรรม
ทรงเสด็จออกสืบสวนเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรด้วยพระองค์เอง โดยปลอมพระองค์เป็นพ่อค้าเทีย่ วสัญจรไปยังเมืองต่างๆ
อยู่เนืองนิตย์
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เย็นวันหนึง่ พระองค์เสด็จมาถึงบ้านของ “อาบูหะซัน” ชายหนุม่ ซึง่ เป็นทายาทของพ่อค้าผูม้ งั่ คัง่ คนหนึง่ ในนครแบกแดด
เขาเป็นชายหนุ่มที่เฉลียวฉลาด พูดเก่ง วาจาไพเราะ เป็นที่ชอบพอของคนทั่วไป เมื่อบิดาเสียชีวิตได้ทิ้งมรดกแก้วแหวนเงิน
ทองไว้ ให้มากมาย หลังบิดาเสียชีวิตไป เขาเกิดมีความคิดอยากที่จะใช้ชีวิตแบบสนุกสบายตามประสาคนหนุ่มที่เป็นเศรษฐี
เทีย่ วเตร่ท�ำ ตัวเป็นหนุม่ เจ้าสำ�ราญ ไม่คดิ ทำ�การงานการพาณิชหรืองานสิง่ ใดเลย เลีย้ งดูปเู สื่อเพื่อนๆ ทีร่ มุ ล้อมทัง้ สุรานารีอย่าง
ไม่หยุดหย่อน เขาประพฤติตวั เสเพลได้เพียงปีเดียวเงินทองทีบ่ ดิ ามอบไว้ ให้หมดลง อาบูหนุม่ เศรษฐีก็ ได้หมดสภาพกลายเป็น
“หนุ่มคนยาก” ไปโดยปริยาย
ถึงคราวอับจนขัดสนเงินทอง อาบูมคี วามหวังว่าเพื่อนจะช่วยเหลือตนได้ ไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนๆ ทีต่ นเคยเลีย้ งดูมา
แต่อาบูต้องชอกช้ำ�ด้วยความผิดหวังและโกรธจัด เพราะเพื่อนทุกคนปฏิเสธโดยสิ้นเชิง บทพระราชนิพนธ์ตอนนี้เป็นโคลง 4
สุภาพ รำ�พึงรำ�พันว่า
					
เพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้ว
แหนงหนี
				
หาง่ายหลายหมื่นมี
มากได้
				
เพื่อนตายถ่ายแทนชี
วาอาตม์
				
หายากฝากผีไข้
ยากแท้จักหา
เมื่อสำ�นึกผิดได้ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าจะไม่คบเพื่อนในนครแบกแดดอีกเป็นอันขาด จากนั้นเขาก็พยายามทำ�งานและ
เก็บเงินค่าเช่าบ้านที่บิดาให้เป็นมรดก เก็บหอมรอมริบไม่นานนักก็กลับมามั่งคั่งขึ้นเหมือนเดิม ความอยากคบเพื่อนก็เกิดขึ้น
อีก แต่ครั้งนี้ ได้บทเรียนที่แสนเจ็บปวดมาแล้ว อาบูตั้งใจว่า จะคบแต่เพื่อนต่างเมืองเท่านั้น เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
จะคบหาเพียงคืนเดียว ต่อไปเมื่อพบปะอีกก็จะทำ�เป็นไม่รู้จัก
อาบูหะซันได้เชิญพระเจ้ากาหลิบซึง่ อาบูหะซันรูจ้ กั ว่าเป็นพ่อค้าวาณิช เข้าไปเลีย้ งข้าวปลาอาหาร และดื่มเหล้าในบ้าน
ของตนตามที่ตั้งใจไว้ และบอกให้รู้ด้วยว่า จะต้อนรับเพียงคืนเดียวเท่านั้น พระเจ้ากาหลิบทรงได้ยินคำ�พูดแปลกๆ ก็รับเชิญ
ทันที แถมเขายังสั่งสำ�ทับอีกด้วยว่า กินเลี้ยงกันแล้วเมื่อจะกลับให้ปิดประตูบ้านให้ด้วย ดังบทพระราชนิพนธ์ โคลง 2 ดังนี้
					
เปรมใจจักใคร่เชื้อ
เชิญท่านจรัสเมื้อ
				
สู่บ้านเรือนเรา
หน่อยเทอญ
					
ผ่อนกายเบาเหนื่อยแล้ว คืนหนึ่งจึงค่อยแคล้ว
				
คลาดเต้าต่อไป
					
โดยน้ำ�ใจซื่อแท้
บอกท่านตามจริงแล้
				
บ่ได้มารยา
					
อันเคหาค่อยไซร้
รับท่านคืนเดียวได้
				
กว่านั้นไป่ยอม
เลยนา
					
จักถนอมท่านไว้
ฉันมิตรสนิทให้
				
อยู่ยั้งสำ�ราญ
ใจนา
ในขณะทีร่ บั ประทานอาหารและดื่มสุรากันอย่างสนุกสนานนัน้ พระเจ้ากาหลิบทรงพยายามลวงถามถึงชีวติ ของอาบู และ
ความเป็นอยูข่ องราษฎรในนครแบกแดด อาบูกเ็ ล่าความจริงของชีวติ ตนตลอดจนเรื่องทุกข์รอ้ นของชาวบ้านทีก่ �ำ ลังประสบอยู่
ว่า อีแมนกับอาจารย์และศิษย์ทั้ง 4 คน ประพฤติตนชั่วช้า คุกคามความเชื่อถือศาสนาของชาวบ้านในตำ�บลนั้น และเรื่องๆ
อื่นๆ ให้ฟงั ทุกอย่าง และยังพูดพร่�ำ เพ้อเจ้อตามประสาคนเมาด้วยว่า “ถ้าตนได้มโี อกาสเป็นพระเจ้ากาหลิบสักวันก็จะจับอีแมน
กับพวกอาจารย์เหล่านั้นมาเฆี่ยนประจานเพื่อให้หลาบจำ�” ตอนนี้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลง 4 สุภาพว่า
					
ขอเป็นที่ท่านได้
ทรงธรรม์
				
ผู้พิชิตเขตขันธ์
ขี่เกล้า
				
แต่สักทิวาวัน
เดียวดุจ คิดนา
				
ครองพิภพผ่านเผ้า
เดชเพี้ยงภูวไนย
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บันทึกสยาม

คุยกันไปดื่มกันไปอย่างถูกคอ ตกดึกพระเจ้ากาหลิบซึ่งมีอุบายอยู่ในใจจึงโรยยาสลบลงในถ้วยสุราให้อาบูดื่ม อาบูเจอ
ยาสลบเข้าไปประกอบกับความมึนเมาถึงกับม่อยกระรอกไปเลย เมื่ออาบูสนิ้ สติแล้ว พระเจ้ากาหลิบก็รบั สัง่ ให้ทาสแบกอาบูกลับ
เข้าวังทันที ต่อจากนั้นพระเจ้ากาหลิบทรงสั่งให้แต่งกายอาบูด้วยเครื่องทรงอย่างกษัตริย์ ทรงกำ�กับขุนนางทั้งหลายตลอดจน
สนมกำ�นัลทั้งหลายให้ปฏิบัติต่ออาบูเหมือนกับปฏิบัติต่อพระองค์ทุกประการ เพื่อพระองค์จะทรงแอบทอดพระเนตรอาบูเล่น
เพื่อความสนุกสนาน อาบูหลับใหลไม่ได้สติไปตลอดคืน
รุง่ เช้าอาบูได้สติลมื ตาตื่นขึน้ ด้วยความงงงวยในบรรยากาศทีร่ โหฐานของห้องบรรทมอันวิจติ รตระการตา พรัง่ พร้อมด้วย
สนมกำ�นัลที่รูปงามอวบอั๋น คอยเฝ้าอยู่เรียงราย และตนเองก็แต่งกายด้วยเครื่องทรงของกษัตริย์ ทำ�ให้อาบูคิดว่าตนฝันไป
แต่นางสนมกำ�นัลและเหล่าอำ�มาตย์น้อยใหญ่ ต่างก็ยืนยันว่าเขาคือกาหลิบจริงๆ (รวมหัวกันอำ�)
อาบูจึงเกิดอาการเคลิบเคลิ้มไปตามกระแสคิดว่าตนเป็นกาหิบจริงๆ เมื่อออกว่าราชการโดยมีอำ�มาตย์ผู้ ใหญ่ชื่อ
“เมศเรอ” เป็นผู้นำ�ออกท้องพระโรงไกยฟา เสนาบดีผู้ ใหญ่เป็นแกรนด์วิเซียได้เข้าเฝ้ากราบทูลคดีต่างๆ อาบูกาหลิบก็ตัดสิน
ได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสั่งให้พวกนครบาลไปจับตัวอีแมนกับอาจารย์สี่คนมาลงโทษ ประจานตามความประสงค์ที่ตั้งไว้พร้อมกับ
สั่งไกยฟาให้นำ�ทองคำ�พันลิ่มไปให้นางจอบแก้วผู้เป็นมารดาด้วย ตอนนี้พระราชนิพนธ์ไว้ว่า
					
นำ�เขาทั้งห้าผูก
กลางถนน
				
ศิษย์สี่ตีแต่ตน
ละร้อย
				
อาจารย์ดอกสัปดน
ตัวเอก
				
เฆี่ยนสี่เท่าอย่าน้อย
นับไว้ ใส่คะแนน
					
ทดแทนที่หยาบช้า
สาธารณ์
				
กวนราษฎร์ชาติสามานย์
ชั่วแท้
				
แล้วเอาขี่อูฐประจาน
ตัวหนึ่ง
				
ให้ขี่ห้าคนแล้
กลับหน้ามาหลัง
					
สั่งให้เพชฌฆาตแล้
พะทำ�มะรง
				
นำ�ทะเวนเวียนวง
รอบด้าว
				
เกริ่นโทษเกริกทั่วจง
อย่างเยื้อง มันแฮ
				
แล้วขับอย่าให้ก้าว
เหยียบพื้นดินกู
แต่หลังจากนั้นไม่ทันข้ามวัน เมื่อถึงค่ำ�คืนขณะเสวยพระกระยาหาร พระเจ้ากาหลิบพระองค์จริง ได้ออกอุบายให้นาง
สนมลอบเอายาสลบโรยลงในถ้วยสุราให้อาบูกินอีกครั้ง อาบูเสวยเสียอิ่มเอมจนสิ้นสติ พระเจ้ากาหลิบรับสั่งให้เปลี่ยนเครื่อง
แต่งตัวของอาบูเป็นชุดเดิม และสั่งทาสดำ�คนเดิมให้แบกไปส่งบ้าน
รุ่งขึ้นจนถึงเวลาบ่ายอาบูจึงรู้สึกตัวตื่น แต่ยังหลงตัวเองเพ้อรำ�พันถึงความสนุกสนานต่างๆ ในพระราชวัง โดยสำ�คัญ
ตนว่ายังเป็นกษัตริย์อยู่ เป็นที่ประหลาดใจของมารดา ครั้นมารดาเตือนให้รู้ตัวว่าตนคือ “อาบูหะซัน” เขากลับโมโหโทโสเป็น
ฟืนเป็นไฟขึน้ มาทันที เกิดบันดาลโทสะทุบตีมารดาอย่างขาดสติ มารดาทนความเจ็บปวดไม่ไหวเลยร้องเรียกให้คนช่วย บรรดา
ชาวบ้านจึงพากันจับอาบูสง่ โรงพยาบาลโรคจิต อาบูถกู โบยจนสาหัสจึงรูส้ กึ ตัวกลับมีสติถกู ต้องเช่นเดิมอีกครัง้ และขอโทษซึง่
ล่วงเกินมารดา ในบทพระราชนิพนธ์ว่า...
					
ลูกทำ�แยกแม่แล้
ทั้งหลาย ก็ดี
				
ขอ แม่ และเขาวาย
ขุ่นข้อง
				
ลูกผิดเพราะฝันหมาย
เป็นเหตุ จริงนา
				
จึ่งแม่มาพลอยพ้อง
ทุกข์ด้วยเหลือหลาม
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บันทึกสยาม วิทยาจารย์
หนึ่งเดือนต่อมาพระเจ้ากาหลิบก็ทรงปลอมพระองค์มาพบอาบูอีก และทรงกระทำ�ต่ออาบูเหมือนเดิม คือโรยยาสลบ
ลงในถ้วยสุราในตอนดึก แล้วก็ให้ทาสคนเดิมนั่นแหละแบกไปพระราชวัง เมื่ออาบูตื่นขึ้น และได้รับการยืนยันจากนางกำ�นัล
และข้าราชบริพารว่าตนคือ “กาหลิบตัวจริง” อาบูก็เคลิ้มไปอีก ในการเข้าวังเป็นกษัตริย์ครั้งที่ 2 นี้ มีความสนุกสนานมาก
จนบางครั้งถึงกับลุกขึ้นเต้นระบำ�กับนางกำ�นัลเหมือนตัวตลก จนพระเจ้ากาหลิบซึ่งทรงแอบทอดพระเนตรอยู่สุดจะอดกลั้น
ความขำ�ขันไว้ได้ ทรงพระสรวลลั่นท้องพระโรง ทำ�ให้ความลับถูกเปิดเผย และเมื่ออาบูทราบว่าพ่อค้าผู้เป็นมิตรของตนคือ
พระเจ้ากาหลิบ ก็เกิดอาการตกใจจนช็อค เมื่อครองสติได้กค็ ลานเข้าไปทูลขออภัยโทษ ซึง่ ก็ได้รบั การอภัยโทษและได้รบั ราชการ
อยู่ในราชสำ�นัก พร้อมได้รับพระราชทานนางนอซาตอลอัวดัดเป็นภรรยาในเวลาต่อมา
เมื่ออาบูหะซันรับราชการอยู่ในราชสำ�นักได้รับพระราชทานเงินทองมากมาย แต่เขาดำ�รงชีวิตอยู่ด้วยความหลงระเริง
ในการสนุกสนานใช้จ่ายฟุ่มเฟือย จนเงินทองพระราชทานหมด จึงออกอุบายหลอกเอาเงินพระเจ้ากาหลิบโดยไปทูลพระเจ้า
กาหลิบว่า ภรรยาคืออัวดัดตาย และให้ภรรยาไปทูลพระราชินีวา่ อาบูหะซันตาย เพื่อหวังได้เงินค่าทำ�ศพ อุบายนี้ทำ�ให้พระเจ้า
กาหลิบทรงทะเลาะกับพระราชินี เพราะไม่รู้ว่าใครตายกันแน่ จึงพามาพิสูจน์ที่บ้านของอาบู ทั้งสองคนแกล้งทำ�เป็นตาย
พระเจ้ากาหลิบรู้ทันอุบาย จึงตรัสว่า ถ้าใครบอกได้ว่าใครตายก่อนจะให้ทองพันลิ่ม พอสิ้นเสียงตรัส ทั้งอาบูและนางอัวดัดก็
ลุกขึ้นพร้อมๆ กัน พร้อมกับทูลว่าตนตายก่อน ทำ�ให้สองกษัตริย์และคนทั้งหลายขบขันหัวเราะกันครื้นเครง และเรื่องก็จบลง
นิทานเรื่องนิทราชาคริตนี้ เป็นนิทานย่อยที่มาจากนิยายอาหรับราตรี ชื่อ “สลีเปออะเวกอน” (Sleper Awaken)
ผู้เขียน (จริงๆ) มีความประสงค์เพียงเพื่อให้เป็นเรื่องขบขัน อ่านเล่นสนุกๆ และเมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชนำ�มาดัดแปลง
พระราชนิพนธ์เป็นกวีนิพนธ์ ก็มีพระราชประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้พระบรมวงศานุวงศ์ได้อ่านกันสนุกๆ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เช่นกัน
แต่ในเนื้อเรื่องทำ�ให้มองได้ว่า “อาบูหะซันถูกสวมหัวโขน” หรือถูกกำ�หนดให้เป็น “นอมินี” ที่ไม่มีสมองหรือมีสมองแต่
ไม่มีสิทธิ์ใช้สมองของตนเอง คิด และกระทำ�การใดได้ จะต้องทำ�ทุกอย่างตามที่คน “เชิด” หรือคนสั่งต้องการ มันเป็นสิ่งที่ไร้
จิตวิญญาณ อย่างอาบูหะซันได้รับการอุปโลกน์ถูกจับสวมหัวโขนเพียงชั่วคืน ก็หลงเหลิงในอำ�นาจสั่งการให้กระทำ�การโดยใช้
อำ�นาจตนถึง 2 เรื่อง คือ หนึ่งสั่งการให้ลงอาญาประชาชนโดยไม่มีการสอบสวน และสองใช้อำ�นาจสั่งการกอบโกยเงินทอง
ไปให้มารดาของตนโดยพลการ
ครับ! มีโอกาสเพียงระยะเวลาเพียงวันเดียวเท่านั้น อาบูหะซันภายใต้หัวโขนยังทำ�การอันไร้จิตวิญญาณได้ถึงเพียงนี้
ถ้าหากอาบูมีเวลาเป็น “กาหลิบปลอม” อยู่นานๆ เป็นเวลา 2-3 ปี นครแบกแดดคงจะป่นปี้เกิดกลียุคมากกว่าประเทศไทย
พ.ศ. 2556 นี้แน่นอน เอวัง!
				
คำ�นึงรู้สึกแล้ว
ละพยศ เสียเฮย
				
ดีจึ่งกลับปรากฏ
อีกครั้ง
				
ลุลาภตราบตัวปลด
ปลงชีพ
				
ควรหยุดสติยั้ง
อย่าเต้นตื่นบุญ
			
(พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในหนังสือนิทราชาคริต)
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โรงเรียนดี
โครงการเด่น

โรงเรียนดี โครงการเด่น
โดย : ดร.วิทยา ศรีชมภู

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
และลดอัตราการออกกลางคันด้วยรูปแบบ

“1 โรงเรียน 3 ระบบ” ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
ในปัจจุบันแม้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมค่อนข้างให้ความสำ�คัญกับการขยายโอกาสและการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่พยายามขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี และการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสังคมดูเหมือนจะยังไม่สามารถยืนยันได้ถึงความสำ�เร็จของภารกิจด้านการขยายโอกาส
และการส่งเสริมด้านการศึกษาเสียทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้เพราะยังมีนักเรียนอีกจำ�นวนไม่น้อยที่ออกจากระบบการศึกษากลาง
คัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุต้องอพยพตามผู้ปกครอง หาเลี้ยงครอบครัว ฐานะยากจน ติดยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
และแม้วา่ รัฐบาลจะได้พยายามให้ความช่วยเหลือปัจจัยต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นในการศึกษา แต่ปญ
ั หาการออกกลางคันเหล่านีก้ ย็ งั คงมีอยู่
ซึ่งโรงเรียนที่ประสบปัญหาเหล่านี้ คือ “โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา” อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจุบันมีนายประยูร
สุธาบูรณ์ เป็นผู้อำ�นวยการสถานศึกษา โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร
การคมนาคมมีความยากลำ�บาก ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก นอกจากนั้นยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี
เชือ้ ชาติ ผูป้ กครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างเป็นแรงงานพลัดถิน่ จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนอุดมสิทธิศกึ ษา
ได้เพิ่มความสำ�คัญของการออกกลางคันของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสทางการศึกษา และความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของนักเรียนและประเทศ โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาท ไม่วา่ จะเป็นคณะครู ผูป้ กครอง ชุมชน
ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมพัฒนานวัตกรรม “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน
ด้วยรูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ” ขึ้น

นำ�เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดโดย สพฐ.

นักเรียนร่วมนำ�เสนอนวัฒตกรรมสามประสบโมเดล
ที่จังหวัดเชียงใหม่
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กรอบแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน
ด้วยรูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ ได้ประยุกต์แนวคิดหลักการและทฤษฎี วงจรคุณภาพ PDCA ทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคันด้วยรูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ ดังนี้

-

ทุน

ทาง

ธง

หลักสูตร
ภาคีเครือข่าย “บวร+ทรอม
บ้าน
วัด
โรงเรียน
หน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชน/มูลนิธิ
มหาวิทยาลัย

- ความเสมอภาคทางการศึกษา
- วิธกี ารจัดการศึกษาและจัดการ
เรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
- การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- อำ�นวยความสะดวกในการ
บริการการศึกษา
- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- วัฒนธรรมองค์กร

- ผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ 1
โรงเรียน 3 ระบบจบการศึกษา
- อัตราออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลง
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
- ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลย้อนกลับ
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ทุน...การจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนได้พฒ
ั นาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้มคี วามยืดหยุน่ เหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ
ของผูเ้ รียนแต่ละคน เอือ้ ต่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ ความพร้อมและโอกาส โรงเรียนได้น�ำ หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากฐานการเรียนรู้ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
2. การวัดผลและประเมินผล
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม การทดสอบ การสัมภาษณ์
การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านทัศนคติตามสภาพจริงโดยเน้นการปฏิบัติ
กิจกรรม แฟ้มสะสมงาน ผลงาน ผู้สอนต้องนำ�ผลการประเมินมาวิเคราะห์ และสรุปผล การประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อ
บกพร่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงกิจกรรมผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำ�หนดเกณฑ์การประเมิน โดยระดับผลการเรียนให้
เป็นไปตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
3. ภาคีเครือข่าย
บ้าน โรงเรียนมีเครือข่าย เป็นต้นทุนในการจัดการศึกษา “บวร+ทรอม”(บ้าน วัด โรงเรียน + ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ
หน่วงงานเอกชน มหาวิทยาลัย) บ้าน โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมผู้ปกครอง
ผู้นำ�หมู่บ้าน ผู้นำ�ตำ�บล ผู้นำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทาง...การจัดการ ด้วยรูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ

โรงเรียนได้กำ�หนดแนวคิดทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
		 - ความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแผนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นคล่องตัว
- ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- อำ�นวยความสะดวกในการบริหารทางการศึกษา
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ธง...การจัดการศึกษารูป 1 โรงเรียน 3 ระบบ

การจัดการศึกษารูปแบบ 1 โรงเรียน 3 ระบบ มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษา และลดอัตราการออกกลางคันของ
นักเรียน ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการนำ�ไปประยุกต์ ใช้ของโรงเรียนอื่นที่มีสภาพปัญหา หรือบริบทที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจน
สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครองนักเรียน
จากนวัตกรรม “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคันด้วยรูปแบบ
1 โรงเรียน 3 ระบบ” ของโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้พบว่าปีการศึกษา 2550 - 2555 มีอัตราการเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่ม
ขึน้ และมีอตั ราการออกกลางคันลดลง ครูผสู้ อนมีวธิ กี ารจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปญ
ั หาเด็กทีม่ แี นวโน้มจะออกกลางคัน ผูบ้ ริหาร
มีรปู แบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับบริบทและลดอัตราการออกกลางคัน และขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และได้รบั รางวัล
ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูครั้งที่ 6 ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ตลอดจนส่งผลให้ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมแสดงในนิทรรศการการจัดการ
ศึกษา ในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารการจัดการศึกษา 1 โรงเรียน 3 ระบบ จากสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เห็นไหมครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้อาศัยสภาพปัญหาดังกล่าว พลิกให้เป็นโอกาส
โดยอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่มีส่วนสำ�คัญในการจัดกระบวนการศึกษา ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่
ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ ที่สำ�คัญนวัตกรรมดังกล่าว อาจยืนยันถึงความสำ�เร็จของภารกิจด้านการขยายโอกาสและการส่ง
เสริมด้านการศึกษาของไทยเราในอนาคตก็ ได้
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ประโยคสัญลักษณ์ Text Symbol
โดย : โรงน้ำ�ชา

ประโยคสัญลักษณ์ที่ 26

เหตุเกิดในห้องหอ

ผู้คนแต่งตัวดูดีด้วยเสื้อผ้าหรูหราเดินมาเดินไปขวักไขว่ครึกครื้น
รูปถ่ายขนาดโปส การ์ดหลายสิบใบโบกพลิ้วเป็นทิวสายระไล้แกว่งไกวอยู่ใต้ต้นไม้พลาสติก
แสงแฟลชกล้องถ่ายรูปวูบวาบปลาบแปลบแทบไม่เว้นว่าง
สมุดเล่มหนา หน้าปกบุผ้าไหมสวยงามทอดกายวางเรียงกันหลายเล่ม
ปากกาเมจิกหลากสีเบียดตัวอยู่ในขวดโหลแก้วใสทรงสูง
นิ้วเรียวกลมค่อยๆ หยิบแท่งปากกาขึ้นมาหนึ่งสี
ดึงตัวด้ามออกจากฝา
แล้วเลื้อยลากฉวัดเฉวียนขีดเขียนเป็นตัวอักษร...
“แก...”
คำ�แรกผุดขึ้นด้วยน้ำ�หมึกสีชมพูหวานบนเนื้อกระดาษขาวนวลเนียน
“แกจำ�ได้ไหม แกกับชั้นเป็นเพื่อนกันมานานเท่าไหร่แล้ว ชั้นเป็นเพื่อนกับแกมาตั้งแต่ ป.1 ยังจำ�ได้เลย ตอนนั้นแกกับชั้นมา
โรงเรียนวันแรก เราแหกปากร้องไห้กันทั้งคู่ งอแงจะให้พ่อกับแม่พากลับบ้านให้ได้”
หญิงสาวผู้มีปากกาเมจิกสีชมพูหวานอยู่ในอุ้งมือหยุดคิด
แล้วเริ่มเขียนต่อ...
“วันนั้นพ่อกับแม่ของเรา 2 คนเลยให้เรามาจับคู่อยู่ด้วยกันซะเลย ทั้งๆ ที่พ่อแม่แกกับพ่อแม่ชั้นก็ ไม่ได้รู้จักอะไรกันเลย แกจำ�
ได้มั้ย แม่แกบอกแกว่าร้องไห้ทำ�ไม นี่ไงมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ทั้งคน ส่วนแม่ชั้นก็บอกชั้นว่ามาวันแรกก็มีเพื่อนร้องไห้สนุกเลย วันนี้คงไม่
ร้องด้วยกันทั้งวันหรอกนะ แล้วตั้งแต่วันนั้นแกกับชั้นก็เลยได้รู้จักกัน”
เธอบรรยายพรรณนายาวเฟื้อยจนเกือบเต็มหน้ากระดาษ มือขวายกย้ายปากกาเมจิกไปจรดด้านบนของหน้าถัดไป
ชายหนุ่มมาดเนี้ยบผมเรียบแปล้ที่ยืนอยู่ด้านหลังมองเธอด้วยสายตางงๆ ก่อนเดินเลี่ยงไปก้มตัวลงเขียนในสมุดเล่มข้างๆ
“เราเป็นเพื่อนรักกันมาตลอดเลย เหมือนพีน่ อ้ ง พ่อแม่เราก็เลยพลอยสนิทกันไปด้วย แกจำ�ตอนนัน้ ได้มยั้ ตอนเราไปเรียนพิเศษ
สอบเข้า ม.1 ด้วยกันเพื่อจะได้เข้าเรียนทีเ่ ดียวกันน่ะ เราโดนอาจารย์สอนพิเศษไล่ออกไปยืนนอกห้องด้วยเพราะเอาแต่คยุ สนุกกัน ตอนนัน้
โคตรอายเลย ยังเด็กๆ กันอยูด่ ว้ ย คนอื่นหัวเราะกันใหญ่ แต่พอกลับมาคิดตอนนีแ้ ล้วขำ�แทน แต่ตอนนัน้ แกกับชัน้ อายจนหน้าชาเลย”
มือหญิงสาวยังลากถูปากกาออกมาเป็นประโยคอย่างไม่หยุดหย่อน ผู้คนมาอออยู่บริเวณนี้มากมายแต่ไม่มีใครมายืนข้างหลัง
เธอเพื่อจะเขียนต่อ
“ตั้งแต่ ม.ต้น จน ม.ปลาย เราก็ ได้เรียนที่เดียวกันตลอดเลย ถึงจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกัน ต่างคนต่างมีเพื่อนกลุ่มใหม่ แต่เรา
ก็ยังสนิทกันเหมือนเดิม ชั้นว่าช่วง ม.ปลายน่ะเราสนุกกันมากเลยแกว่ามั้ย กลุ่มแกก็แสบ กลุ่มชั้นก็กวนตีน ทั้งซนทั้งห่ามจนอาจารย์
ปวดกบาลไปตามๆ กัน แต่สุดท้ายก็กอดคอกันเรียนจบจนได้”
หญิงสาวยิ้มกับตัวเอง มือยังคงตวัดปากกาเมจิกด้ามเดิม
“มาตอนเรียนมหา’ลัยนี่แหละที่แกกับชั้นห่างๆ หายๆ กันไป คงเพราะต่างคนต่างมีแฟนมั้ง เลยไม่ค่อยได้เจอได้คุยกันเหมือน
ตอนเด็กๆ นานๆ ได้เจอกันที แต่ชั้นก็ยังสนุกและมีความสุขทุกครั้งนะเว้ยเวลาได้เจอแก คุยเรื่องเก่าๆ กัน เม้าท์เรื่องแฟนกัน ชั้น
ว่าเราทั้งคู่โชคดีเนอะแกว่ามั้ยที่ได้แฟนดี ไม่ได้เป็นพวกเกย์เก้งกวางมาแอ๊บแมนหลอกเราเอาไปบังหน้า อาจจะชอบกินเหล้าเฮฮา
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กับเพื่อนมากไปนิดแต่ชั้นก็ว่าดีกว่านะ ก็เข้าใจว่าผู้ชายก็ต้องมีบ้างสนุกๆ เค้าก็ ไม่เคยเมาเละเทะบ้าบอเสียผู้เสียคนนี่หว่าเนอะ บางที
แกก็ต้องพยายามเข้าใจแฟนแกตรงจุดนี้นะเว้ย ปล่อยๆ วางๆ บ้าง จะได้ไม่ทะเลาะกันรู้มั้ย อิอิ”
หญิงสาวพักสูดหายใจ เหยียดเรียวแขนเปลือยเปล่าขาวเนียนเพื่อผ่อนคลายแล้วเขียนต่อ
“แก วันนี้ชั้นดีใจจริงๆ ดีใจมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เลยที่เพื่อนรักตั้งแต่เด็กของชั้น เพื่อนที่เป็นเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันกับ
ชั้นได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆ ที่รักแกมากๆ”
หยดน้ำ�อุ่นๆ เอ่อรื้นขึ้นมารวมกันอยู่ที่สองเบ้าตาของหญิงสาว รอยยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิม
“วันนี้ชั้นไม่รู้จะอวยพรยังไงดีว่ะ เพราะที่ผ่านมาเราก็ดูแลและหวังดีกันมาตลอดเวลาอยู่แล้ว เอาเป็นว่าชั้นขอให้แกกับแฟน
แกรักกันนานๆๆๆๆๆๆๆ ชั่วกัลปาวสาน แล้วรีบๆ มีหลานมาให้ชั้นอุ้มนะ ชั้นสัญญาว่าชั้นจะไปช่วยแกเลี้ยงบ่อยๆ แน่นอน ชั้นรักเด็ก
ชั้นเป็นนางงาม เออนี่ วันนี้ชั้นพาพ่อกับแม่มาด้วยนะ คุยเฮฮากับพ่อแม่แกใหญ่เลย 4 คนนั้นยังถามกันอยู่เลยว่าวันนี้จะได้เห็นน้ำ�ตา
ของเรา 2 คนอีกมั้ยเนี่ย”
แปะ...แปะ...
หยดน้ำ�จากดวงตาของหญิงสาวร่วงหล่นลงบนกระดาษตรงหน้า
พร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างขึ้น
“ชั้นว่าพ่อกับแม่คงได้แซวเรากันอีกแล้วล่ะ...”
เธอปาดน้ำ�ตา แล้วก้มลงจรดปากกาเขียนเป็นครั้งสุดท้าย
“ปล. อีก 3 เดือนงานแต่งชั้นแล้วนะ เตือนไว้ ในนี้แหละ จะได้เป็นที่ระลึกเก็บไว้นานๆ ว่าชั้นแต่งหลังแก 3 เดือน มีลูกใกล้ๆ
กันนะแก ลูกเราจะได้เป็นเพื่อนรักกันเหมือนแม่มัน ฮ่าๆๆๆ รักแกมากๆ นะ โชคดีจ้ะ”
เธอดันหัวปากกาเข้าฝาปิด เสียบคืนลงขวดโหล ดันหน้าปกผ้าไหมให้ปิดสมุด
ผู้คนบางตาไปมาก งานฉลองการแต่งงานกำ�ลังจะเริ่ม
เธอค่อยๆ เดินไปหาเจ้าสาวเพื่อนรักของเธอ เจ้าบ่าวที่รักเพื่อนรักของเธอ พ่อแม่ของเจ้าสาว และพ่อแม่ของเธอ ที่ยืนยิ้มรอ
เธออยู่บริเวณพื้นที่ถ่ายรูปหน้าประตูทางเข้าห้องจัดเลี้ยง
แล้วเธอและเจ้าสาวก็ร้องไห้ด้วยกันจริงๆ
มันไม่ใช่น้ำ�ตาที่มีที่มาเดียวกันกับตอนพวกเธอเข้าเรียน ป.1
แต่น้ำ�ตาในครั้งนี้ ก็ยังเป็นที่มาของคำ�แหย่ล้อจากพ่อๆ แม่ๆ
เหมือนเมื่อตอนพวกเธอเข้าเรียน ป.1
...
ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ช่วงเวลาแห่งความสุข ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน แล่นลิ่วปลิวผ่านไปอย่างรวดเร็ว
หญิงสาวขับรถกลับบ้านพร้อมพ่อกับแม่ของเธอ เธอขับไปคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อย
ทั้งเรื่องเพื่อนรักที่กำ�ลังจะเริ่มชีวิตครอบครัวที่มีความสุข
เรื่องงานแต่งงานของเธอในอีกสามเดือนข้างหน้า
และอีกหลายเรื่องหลายความทรงจำ�ที่เธอได้เขียนบันทึกมันไว้ ให้เพื่อนของเธอในสมุดอวยพรเล่มนั้น
“มันจะได้อ่านรึยังน้า...” เธอคิดแล้วยิ้มออกมาอย่างเป็นสุข
...
สามีภรรยาคู่ใหม่เหนื่อยเปลี้ยเพลียล้าเต็มทีหลังเสร็จพิธีส่งตัวเข้าห้องหอ
เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำ�ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้ว ทั้งคู่เดินตรงมาที่กองสิ่งของจากงานแต่งงานที่สุมพะเนินอยู่ตรงหน้า
แม้ตอนนี้จะอ่อนล้าแค่ไหน แต่เธอก็ยังอยากรู้และอยากเห็นเต็มที
ทั้งคู่ยิ้มให้กัน
แล้วค่อยๆ เปิด...
ซอง...
*อ่านเรื่องราวทั้งหมดจากโรงน้ำ�ชาได้ที่ “rongnamcha.wordpress.com” (ไม่ต้องมี www นำ�หน้า)*
*Follow ตามติดความคิดสั้นๆ ที่ “twitter.com/rongnamcha” (ไม่ต้องมี www นำ�หน้า)*
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ปอกเปลือกกีฬา
โดย : ช.ใช้

เ ก ร็ ด กี ฬ า น่ า รู้
- ลูกขนไก่ในกีฬาแบดมินตันสามารถเคลื่อนที่ ได้เร็วถึง 342 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดในกีฬา
ที่ใช้ไม้เป็นอุปกรณ์ เร็วกว่าลูกกอล์ฟ (310) และเทนนิส (270)
- นอกจากจะเป็นผูผ้ ลิตยางรถยนต์ทเี่ รารูจ้ กั กันดีแล้ว ชาร์ลส์ กูด๊ เยียร์ยงั ได้นำ�เอาคุณสมบัตพิ เิ ศษที่ได้จากผลิตภัณฑ์
ยางมาผลิตเป็นรองเท้ากีฬาคู่แรกของโลกอีกด้วย
- ทีมวอลเลย์บอลอันดับ 12 ของโลกอย่างสาวๆ ทีมชาติไทยนั้น ยังไม่สามารถเอาชนะบราซิล (อันดับ 1) อิตาลี
(อันดับ 4) และตุรกี (อันดับ 11) นอกนั้นสาวไทยเคยกำ�ราบมาแล้วทั้งสิ้น
- “ปิงปอง” เกิดจากการเลียนเสียงของอุปกรณ์กีฬานี้ โดยที่ “ปิง” มาจากเสียงไม้ตีลูก และ “ปอง” มาจากเสียง
ลูกที่กระทบโต๊ะ
- กีฬาประจำ�ชาติของเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศลาว คือ การโยนลูกข่าง ซึง่ เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
ครั้งที่ 25 โดยที่ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
- “กาบัดดี้” มีต้นกำ�เนิดมาตั้งแต่เมื่อ 4,000 ปีก่อน เล่นกันทั่วไปในเอเชียเขตร้อน และนิยมอย่างแพร่หลาย
แถบเอเชียใต้ โดยบังคลาเทศ เรียก “ฮาดูดู” อินเดียและปากีสถาน เรียก “กาบัดดี้” ศรีลังกา เรียก “กูดู” เนปาล
เรียก “โดโด” มาเลเซีย เรียก “ชิดูกูดู” ส่วนพี่ไทยเราเรียกว่า “ตี่จับ”
- มหกรรมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกอาวุโสที่เมืองอังการา ประเทศตุรกีเมื่อ 9-14 กันยายน 2556
ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาขิงแก่จากไทย คว้า 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยเหรียญทอง
ชายเดี่ยวรุ่นอายุ 70 ปี คือ เสรี จินตนเสรี อดีต กก.ผจก.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหรียญทอง
รุน่ อายุ 65 คือ ชัยศักดิ์ ทองเดชศรี อดีต ผอ.การไฟฟ้าเขตบางใหญ่ ปัจจุบนั เป็นประธานชมรมผูส้ อนแบดมินตันไทย
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และทั้งคู่ยังได้เหรียญทองในประเภทชายคู่รุ่น 65 ปีอีกด้วย ส่วนเหรียญเงินชายคู่รุ่นอายุ 65 ปี คือ ปราโมทย์
ขาวสำ�อางค์ คู่กับ อภิรัช สิวพรพิทักษ์ นอกจากนี้ เหรียญทองชายคู่รุ่นอายุ 55 ปี คือ ไตรรงค์ ลิ่มสกุล
คู่กับ อรรถกร แม้นสมุทร และเหรียญเงินชายคู่รุ่นนี้คือ เจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล คู่กับ สุรพงษ์ สุหริทดำ�รง ขณะที่
คู่ผสมอายุ 50 ปี เหรียญเงินคือ ณัฐพล สันลิกานัน คู่กับ จุฑาทิพย์ อภิวัฒนาวงศ์ และชายคู่อายุ 40 ปี เหรียญ
ทองแดง คือ ชาติชาย บุญมี คู่กับ วิทยา พนมไชย

- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมเปตองสาวไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้น เมื่อสามารถคว้าชัยเหนือ
เจ้าภาพ “ฝรั่งเศส” ผู้ ให้กำ�เนิดกีฬาชนิดนี้ ขึ้นเป็นแชมป์โลกสมัยที่ 6 ซึ่งไม่เคยมีชาติใดทำ�ได้มาก่อน
- ทีมจากเอเชียที่เข้าไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ คือ อินโดนีเซีย ไม่ใช่เกาหลีใต้อย่าง
ที่เข้าใจกัน ย้อนกลับไปเวิลด์คัพปี 1938 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ มีทีม “ดัตช์ อีสต์ อินดีส์” ผ่านเข้าไปเล่นด้วย
จากชื่อก็คงพอนึกออกว่าเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์ ในอดีตหมูเ่ กาะต่างๆ ทีป่ ระกอบขึน้ เป็นประเทศอินโดนีเซีย
ยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นรัฐเดียว แต่ได้แยกเป็นแคว้นต่างๆ หลายแคว้น โดยมีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับอินเดีย
ทัง้ ด้านการค้าและวัฒนธรรม ทำ�ให้ได้รบั อิทธิพลทางด้านความเชื่อของฮินดูและพุทธ จนกระทัง่ อิทธิพลของศาสนา
อิสลามได้เข้ามาแทนที่ในศตวรรษที่ 13 อินโดนีเซียเพิ่งจะเป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1949 นี่เอง
- ฟุตบอลโลก 2014 จะเริ่มเปิดสนามในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรง
กับเวลา 03.00 น. ในประเทศไทย ส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.
หรือ 02.00 น. ในไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 36 ปีที่ฟุตบอลโลกกลับมาจัดที่ทวีปอเมริกาใต้อีกครั้ง หลังจากครั้ง
ล่าสุดจัดขึ้นที่อาร์เจนติน่าเมื่อ ค.ศ. 1978 และเป็นครั้งแรกในรอบ 64 ปี ที่กลับมาจัดในบราซิล โดยครั้งแรกนั้น
เกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950
- กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปิดอว์ ระหว่างวันที่ 11-22 ธันวาคม 2556 มีกีฬาให้ชิงชัยทั้งหมด 33 ชนิด 459
เหรียญทอง โดยเจ้าภาพพม่าได้ทำ�การตัดกีฬาสากลอย่างเช่น เทนนิส และ ยิมนาสติก แต่ได้เพิ่มกีฬาพื้นบ้าน
และกีฬาที่ไม่ได้อยูใ่ นธรรมนูญซีเกมส์หลายชนิดในการแข่งขันครัง้ นี้ อย่างเรือยาวประเพณี ปันจักสีลตั เคมโป โววีนมั
และชินลง (กีฬาประจำ�ชาติพม่า ซึ่งจัดรวมอยู่ในหมวดของเซปักตะกร้อ)
อ่านจบแล้วก็อย่าลืมส่งใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยกันนะ พี่น้องคร้าบบบ
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พระพุทธศาสนา

โดย : สุนทร การบรรจง

แ ด่ คุ ณ ค รู

ตอนที่ 7

“การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำ�คัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็น
ความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบโตขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์ สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจ
ให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป งานของคนที่เป็นครูจึงเป็นงานที่สำ�คัญยิ่ง
ท่านทั้งหลายซึ่งจะออกไปทำ�หน้าที่ครูจะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรม และพยายามถ่ายทอดวิชาความรู้แก่เด็กให้ดี
ที่สุดที่จะทำ�ได้ นอกจากนี้ จงวางตนให้สมกับที่เป็นครูให้นักเรียนมีความเคารพนับถือ และเป็นที่เลื่อมใสไว้วางใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนด้วย”
พระบรมราโชวาท
13 ธันวาคม 2505

บทบาทและความสำ�คัญของครูในสังคมไทยในปัจจุบัน
พบกั น ฉบั บ นี้ ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้พระราชทานแด่คณ
ุ ครู
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2505 ทั้งนี้เพื่อจะให้พวกเราซึ่ง
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นคุณครู และท่านผูอ้ า่ นซึง่ ก็เป็นคุณครูในบาง
ครั้งบางโอกาส จะได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำ�คัญ
ของการเป็นคุณครูนั่นเอง
นั บ จากคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 สั ง คมในยุ โ รปและ
สหรัฐอเมริกาได้เปลีย่ นแปลงเป็นสังคมอุตสาหกรรม ส่วนใน
สังคมไทยเราก็ได้เริม่ การเปลีย่ นแปลงจากสังคมเกษตรกรรม
เป็นสังคมอุตสาหกรรมตามไปด้วย การสร้างศาสตร์ ใหม่ๆ
ก็เกิดมากขึน้ มากมายหลายสาขา ระบบการศึกษาของไทยเรา
ก็ต้องมีการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการ
ให้ทันกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
สั ง คมไทยมี ค วามจำ � เป็ น และต้ อ งการคุ ณ ครู ที่ มี
คุณ ภาพและศัก ยภาพมาช่ว ยจัดระบบชีวิต ระบบสั ง คม
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคมไป
จนถึงประเทศชาติ ทัง้ ทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจอย่าง
เหมาะสม
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บทบาทและความสำ�คัญของคุณครูต่อการสร้างเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา หวั่นไหวง่าย มีความ
เพ้อฝัน มีอุดมคติสูง มักจะมองสิ่งต่างๆ ในแง่ดี เมื่อมีความปรารถนาแต่ว่าไม่ได้ดังใจก็จะเสียใจมาก ต้องการเป็นที่ยอมรับ
รักเพื่อน รักความเป็นอิสระ และต้องการความอบอุ่น
บ้านหรือครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ได้ฝึกอบรมบ่มอุปนิสัย ปลูกฝังทัศนคติ และความประพฤติแก่เด็กและเยาวชน
แต่ว่าในสังคมปัจจุบัน ระบบครอบครัวต่างจากสังคมในอดีต ซึ่งอดีตครอบครัวจะอยู่รวมกันทั้งพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ลูกหลาน
และอื่นๆ ปัจจุบนั เป็นระบบครอบครัวเดีย่ วทำ�ให้พอ่ แม่ตอ้ งตัง้ ถิน่ ฐานหาเลีย้ งชีพในเมือง ระบบอุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่
ทำ�ให้พ่อแม่ต้องทำ�งานแข่งกับเวลา และตรงเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน เด็กและเยาวชนต้องไปโรงเรียนเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนโดยมีคุณครูอบรมสั่งสอน ทั้งวัฒนธรรม จริยธรรม วิทยาการและวิชาการต่างๆ
คุณครูจะมีบทบาทและความสำ�คัญแก่เด็กและเยาวชนมาก เนื่องจากเด็กและเยาวชนบางคนไม่กลัวเกรงพ่อแม่
แต่ว่าเกรงใจคุณครู ต้องการให้คุณครูรัก ชื่นชม จึงพยายามเอาใจคุณครู
คุณครูในสังคมไทยในปัจจุบันจึงมีบทบาทและความสำ�คัญต่อเด็กและเยาวชนกล่าวคือ
		 1. ปลูกฝังความรักความพอใจ ความเลื่อมใสศรัทธาแก่เด็กและเยาวชน
ทั้งการศึกษาและกิจกรรม เนื่องจากบุคคลเมื่อมีศรัทธาหรือความเลื่อมใสแล้วจะทำ�ได้ทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตก็ยังเสียสละให้ได้
		 2. ปลูกฝังเด็กและเยาวชนด้วยไตรสิกขา ประกอบด้วยศีล มีระเบียบวินัย สมาธิ ความมีจิตใจตั้งมั่น และปัญญา
ความรอบรู้ รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ อะไรควร อะไรไม่ควร และอะไรผิด อะไรถูก
		 3. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่พึ่งได้ ในที่ทั้งหลาย
		 4. เป็นนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เมื่อเด็กและเยาวชนมีปัญหาก็สามารถแก้ไขและช่วยเหลือได้
		 5. เป็นนักการทูต สามารถติดต่อประสานงาน ทั้งครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน
		 6. เป็นผู้เสียสละหรือทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา ตลอดทั้งแรงทรัพย์
		 7. สร้างความชื่อสัตย์ ยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ ให้เด็กและเยาวชนได้ดูเป็นแบบอย่าง
		 8. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนให้ ใช้สติปัญญา ความรูค้ วามสามารถอย่างถูกต้อง โดยไม่ยอมให้ตกเป็นเครื่องมือ
ของผู้ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ เป็นการใช้พลังที่มีอยู่ในทางที่ถูกที่ควร
		 9. สอนให้เด็กและเยาวชนรูห้ ลักการประหยัด โดยให้รจู้ กั การใช้จา่ ยอย่างเป็นประโยชน์และเหมาะสม ไม่สง่ เสริม
ให้นิยมความฟุ้งเฟ้ออันจะเป็นผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติในที่สุด
		 10. ต้องทราบและเคารพต่อสิทธิเด็ก และให้การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
เมื่อคุณครูสามารถสร้างความเข้าใจ ความต้องการของเด็กและเยาวชนได้บา้ ง ตอบสนองความต้องการทีจ่ �ำ เป็นอย่าง
มีเหตุผล คุณครูกส็ ามารถใช้พลังของเด็กและเยาวชนในทางทีส่ ร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ทงั้ ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
ตลอดไป
อ่านต่อฉบับหน้า/

ผู้นำ�บริการด้าน IT
Network Infrastructure Solutions
บนระบบเครือข่ายทั้ง Internet และ Intranet มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น
ทัง้ จำ�นวนเครื่องลูกข่ายก็เพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ ในการบริหารจัดการจำ�เป็นต้องใช้เวลา และการวางแผนทีด่ ีในการบริหารและจัดการระบบ เครือข่าย
Security Consulting Solutions
ให้บริการด้านการให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการบริหารจัดการความเสีย่ งในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการวางระบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน
Unified Communication Solutions
เชื่อมโยงระบบสื่อสารทุกรูปแบบผ่านแอพพลิเคชั่น ประสานการใช้งานช่องทางติดต่อสื่อสารแบบเก่าละใหม่เข้าด้วยกัน
Voice and Contact Center
ระบบโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นอันชาญฉลาดสำ�หรับการจัดการสายเรียกเข้า และสายเรียกออก
Professional Services
การใช้บริการ โดยบุคลากรทีม่ คี วามชำ�นาญเป็นพิเศษเฉพาะทางในด้าน Training, Outsourcing, Assessment, Monitoring/Managed Service,
Consulting และ Customized Service
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เน็ตบิวต์ จำ�กัด
3 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ 10140
โทร 02-428-7149 แ็ฟกซ์ 02-428-7149
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โดย : ยุทธ โตอดิเทพย์

กวีกานท์ ฉบับเดือนธันวาคม 2556 เริม่ เดือนสุดท้ายของปีพทุ ธศักราช 2556 มีวนั ส�ำคัญยิง่ คือวันเฉลิมพระชมมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยทั้งปวง ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ขอน้อมเกล้าฯ ถวายราชสดุดี
“ทศพิธราชธรรมด�ำรงมั่น ทรงสร้างสรรค์สังคมไทยให้สุขศานต์ จึงแคล้วคลาดปวงภัยไม่แผ้วพาล สิ่งใดปานมาเปรียบเทียบ
พระคุณ พลังแห่งแผ่นดินทุกถิ่นที่ ชาติไทยมีพระองค์ทรงน�ำหนุน น้อมไตรรัตน์มิ่งมงคลกอปรผลบุญ เกื้อการุญขอพระองค์
ทรงพระเจริญ”
			
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นายยุทธ โตอดิเทพย์

...“สอนจริง..ยิ่งค�ำสอน”...

กราบพระโกศสามครั้งนั่งพินิจ
ส�ำรวมจิตถึงพระประมุขสงฆ์
ประพฤติพรหมจรรย์อย่างมั่นคง
ครองพระองค์สมถะตลอดมา
		 อริยทรัพย์เจ็ดข้อไม่ย่อหย่อน
ทรงสังวรมั่นในไตรสิกขา
ปริยัติปฏิบัติทรงศรัทธา
พระปัญญาส่องสว่างทางจิตใจ
		 สอนให้จ�ำท�ำให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ตามแนวทางศาสดาน่าเลื่อมใส
ทรงเพียบพร้อมธรรมะพระวินัย
ควรกราบไหว้บูชานาบุญแท้
		 สรรพสัตว์เกิดแล้วตายสุดหน่ายหนี
ชีวิตนี้น้อยนักสุดจักแก้
ช้าหรือเร็วต้องเป็นเช่นนี้แล
ทุกคนแพ้ความตายสุดท้ายนั้น
		 ร�ำลึกธรรมค�ำพระองค์ที่ทรงตรัส
เพื่อโปรดสัตว์เปิดประตูสู่สวรรค์
ทุกชีวิตอวสานไม่นานวัน
ทุกเพศพันธุ์วุฒิวัยไปตามกาล
		 พระศพทรงสอนจริงยิ่งค�ำสอน
อุทาหรณ์อนิจจังของสังขาร
ธาตุทั้งสี่สูญสิ้นเหลือวิญญาณ
สู่นิพพานด้วยผลบุญหนุนน�ำไป
กาญจน์กวี

Withayajarn

...ส�ำนึกนั้นนิรันดร...

ซบหน้าตรงวงรักเหนือตักแม่
มือแม่ลูบผมลูกผูกสัมพันธ์
		
ลูกชอกช�้ำล�ำบากมามากนัก
สองแก้มเคยหมองคล�้ำเปื้อนน�้ำตา
		
เหมือนลอยคอรอกรรมกลางน�้ำทุกข์
เรือความหวังพังภินท์สิ้นค�ำพร
		
แว่วค�ำสอนก่อนจากแม่ฝากไว้
เป็นคนเข้าเต็มค่าถ้าท�ำดี
		
เวลานี้ชีวิตลูกผิดพลาด
คิดจะก้าวเท้าย่างไปทางใด
		
กราบลาแม่และบอกความชอกช�้ำ	
ลูกท�ำดีชีวาแกร่งกล้าเกิน
			

ร่มโพธิ์แผ่ใบป้องคนหมองขวัญ
ขณะฉันกล่าวค�ำเอ่ยอ�ำลา
แต่กับตักแม่ลูกสุขหนักหนา
สุขเมื่อคราหนุนตักแม่พักนอน
แสงแห่งสุขส่องเราเพียงเงาหลอน
แววอาทรจากใครหาไม่มี
ความชั่วให้ต�ำหนิทุกวิถี
ทุกวลีแม่สั่งจ�ำฝังใจ
ทางเดินขาดนึกน่าน�้ำตาไหล
ก็ถูกภัยกั้นขวางเส้นทางเดิน
แม่เอ่ยค�ำปลอบขวัญพร้อมสรรเสริญ
แม้เผชิญทุกข์ก็จงพอใจ.
พีรพัฒน์ คงเพ็ชร

...มือที่ไหว้ใจที่งาม...

		
“วัฒนธรรม” ล�้ำค่าน่าภูมิจิต
ประเพณีดีงามท�ำตามกัน
		
หน้าที่ครูผู้สร้างอย่างถูกต้อง
รู้นอบน้อมรู้จดจ�ำทุกค�่ำคืน
		
ปลูกส�ำนึกเด็กน้อยค่อยเรียนรู้
ผลความดีปัญญางอกผลิดอกใบ
		
ยกมือไหว้ ใจจึงงามตามแบบหลัก
เอกลักษณ์แต่โบราณนานเลื่องลือ
		
เยาวชนจงรักษ์ประจักษ์ค่า
คือแบบอย่าง “มือที่ไหว้ ใจที่งาม”
			

ท�ำพูดคิดถูกทางอย่างสร้างสรรค์
ทุกทุกวันปลูกฝังให้ยั่งยืน
ตามท�ำนองคุณธรรมน�ำสดชื่น
ไม่ใช่ฝืนท�ำตามกฎก�ำหนดไป
โดยมีครูพรวนดินน�ำรดน�้ำให้
จุดหมายชัยเข็มทิศชี้ที่ฝึกปรือ
โลกประจักษ์ “วิถีไทย” ได้สร้างชื่อ
ด้วย “สองมือ” หนึ่งใจให้ก้องนาม
เชิดชูหน้าศาสตร์แห่งศิลป์ถิ่นสยาม
ประพฤติตามอย่างไทย ได้ภาคภูมิ
วันชัย ตั้งทรงจิต

...บทเพลงที่เธอเขียน...

		
เมื่อเธอจะไขว่คว้าหาความฝัน

ต้องผ่านฝนร้อนหนาวจากคราวเดิม
		
จึงจะมีเรี่ยวแรงเพื่อแกร่งกร้าน
พร้อมที่จะค้นคว้าหารางวัล
		
กี่ครั้งแล้วที่ล้มจ่อมจมช�้ำ	
กี่ครั้งแล้วที่เหงาเศร้าอ่อนแอ
		
แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าวันนี้
เพียงปรับท่วงท�ำนองของวันวัย
		
เธอจะพบเพลงฝันของวันพรุ่ง
พบแสงดาวพราวหล้า... ฟ้าเบิกบาน
			

ก วี ก า น ท์

เดินอีกไกลไหมนั่น... จากวันเริ่ม
และต้องเพิ่มแรงใจเท่าไหนกัน
ภูมิต้านทานความทุกข์... ที่รุกคั่น
ภายใต้กรอบเพลงฝัน... ที่ผันแปร
กับเคราะห์กรรมน�้ำตา... บ่ากระแส
ซึมซับความพ่ายแพ้... มอบแด่ใจ
บทเพลงฝันดีดี... ยังมีให้
เขียนค�ำร้องขึ้นใหม่... คงไม่นาน
ที่ทอรุ้งวาวแวมแต้มสีหวาน
เมื่อเพลงฝันขับขาน... ผ่านมาเยือน
สุรกิจ กรณียกิจ
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ข้อคิด ความเห็น

โดย : เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม
โรงเรียนราชวินิตบางเขน

ความเป็นไทยสำ�คัญไฉนในหลักสูตร
เป็นกระแสสังคมมาสักระยะหนึ่ง ส�ำหรับข่าวการถอดถอนรายวิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและต�ำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งท่านอาจารย์ภาวิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการประเด็นการถอดรายวิชานี้เป็นที่พูดถึงกันอย่าง
กว้างขวางหลากหลายมุมมอง

ในมุมของผูส้ นับสนุนให้ถอดถอนบางคนอาจให้เหตุผลว่ายุคสมัยนี้ไม่ควรบังคับให้เด็กไทยมาเรียนร�ำไทย หรือดนตรีไทย
บ้างก็ว่าควรจะให้เด็กๆ ได้มีสิทธิ์เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองรัก เพราะเมื่อถึงเวลาไปประกอบอาชีพก็มีน้อยคนนักที่จะน�ำวิชา
เหล่านี้ ไปใช้กับอาชีพของตน บางคนอาจมีค�ำถามว่ามีใครเคยไปสอบถามผู้ปกครองหรือไม่ว่าอยากให้บุตรหลานเรียนวิชา
เหล่านี้หรือไม่ และอย่างที่เราทราบกันดี ไม่ว่าผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเภทใดก็ตาม เด็กไทยมักจะเป็น
รองอีกหลายประเทศในประชาคมอาเซียน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทย ส่งผลถึงขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศในอนาคตอาจจะต้องให้เด็กได้เรียนวิชาที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลกได้ ด้วย
เหตุผลทั้งหลายนี้เองสุดท้ายก็คงเหลือเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้นที่รายวิชานาฏศิลป์ถูกบรรจุเป็นรายวิชาบังคับในระดับประถม
ส่วนในระดับมัธยมจะกลายเป็นวิชาเลือก
แม้วา่ หลายคนแสดงความคิดและเหตุผลเพือ่ สนับสนุนการถอดถอน บางคนก็แสดงความคิดเห็นเพือ่ คัดค้าน แต่ทา่ มกลาง
ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกลับมีความเห็นหนึง่ ทีต่ รงกัน นัน่ คือเราต้องช่วยกันธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ของชาติไทย ปัญหาก็คอื
เราจะปฏิบตั อิ ย่างไร ควรปล่อยหน้าทีส่ บื สานเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นของกลุม่ คนเล็กๆ กลุม่ หนึง่ หรือควรผนวกภาระหน้าที่
นี้เข้ากับค�ำว่า “คนไทย” เพราะขึ้นชื่อว่า “คนไทย” ก็ควร เรียนรู้เรื่องร�ำไทยและดนตรีไทย เช่นเดียวกับการเรียนภาษาไทย

Withayajarn ข้อคิด ความเห็น
ในแต่ละมุมมองก็มีเหตุผลของตัวเอง ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาหาข้อมูลและช่วยกันขบคิดในประเด็นที่ว่า อะไรคือ
ความเป็นไทย และมีความจ�ำเป็นเพียงใดที่จะต้องให้เด็กไทยมีความเป็นไทยในภาวการณ์ปัจจุบัน
ในช่วงทีป่ ระเทศไทยต้องขึน้ ศาลโลกเพือ่ ต่อสูก้ บั ประเทศเพือ่ นบ้านของเราเรือ่ งพืน้ ทีท่ บั ซ้อน เราคงจ�ำกันได้ หนึง่ ในทีม
ทนายความชุดนั้นมีคนไทยเพียงคนเดียวคือท่านวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ท่ามกลางทีมทนายจาก
ต่างประเทศที่ช่วยกันชี้แจงให้ โลกเห็นว่าเรามีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เราตระหนักถึงการคุกคามใน
รูปแบบใหม่ในอนาคต ซึ่งการสู้รบโดยใช้ก�ำลังเพื่อยึดครองดินแดนจะค่อยๆ หมดความหมายไป แต่ก็ ไม่ได้หมายความว่าเรา
ไม่จ�ำเป็นต้องคงกองก�ำลังทางทหารไว้ตามแนวชายแดน
เมื่อแนวเขตแดนมีความส�ำคัญน้อยลง เราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิล�ำเนานั้นเป็นชนชาติใด ผู้คน
ที่เข้ามาปักหลักฐานจ�ำต้องมีการปรับตัวหรือไม่เมื่อมาอาศัยอยู่ต่างถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์
สื่อต่างๆ มีความรวดเร็วดุจลัดนิ้วมือวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาสู่ลูกหลานเราถึงในบ้านผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
เราจะท�ำใจได้หรือไม่หากลูกหลานเราในอนาคต ก�ำหนดให้คนไทยใช้ภาษาอืน่ เป็นภาษาราชการของประเทศไทยแทนภาษาไทย
อาจเป็นค�ำกล่าวที่เกินจริง แต่ถ้าเรายังยอมให้วิชาการซึ่งเป็นพื้นฐานทางทัศนคติ ความเชื่อ ที่มีมาอย่างยาวนาน อย่างเช่น
วิชานาฏศิลป์ไทยถูกยกเป็นประเด็นและถามหาถึงความส�ำคัญ ในอนาคตสิง่ ทีพ่ วกเราเห็นว่าไม่นา่ จะเป็นไปได้ ก็อาจเป็นไปได้
เมื่อเราพูดถึงความเป็นไทยก็มักจะนึกถึงมุขตลกที่บรรดานักพูดชื่อดังเอามาล้อเลียนกันเป็นที่สนุกสนานเกี่ยวกับ
ความเป็นไทย ก็เป็นข้อถกเถียงกันไม่รจู้ บสิน้ แต่เราสามารถสรุปถึงค�ำว่า “คนไทย” อย่างเรียบง่ายดังที่ พระยาอนุมานราชธน
ได้กล่าวเอาไว้ว่า
“วัฒนธรรมไทย ประเพณี คืออะไร อะไรคือไทย นี้ล�ำบากเหลือเกิน คนไทยแท้หรือไม่ใช่ไทยแท้ ข้าพเจ้าก็เห็นว่าคน
ในโลกที่มีเชื้อชาติแท้จริงน่ะมีแต่คนป่า พวกเงาะ ซึ่งมันแท้ไม่ผสมกับใคร ใครก็ ไม่อยากผสมกับมัน นั่นแหละแท้ละ จึงเกิด
สงสัยว่าไทยแท้นั้นคืออะไร แม้กระทั่งท่านที่นั่งอยู่ภายในห้องนี่ทุกคนก็ถือว่าเป็นไทยแท้ ทุกคน แต่ถ้าถอยหลังบรรพบุรุษขึ้น
ไปสองชั่วสามชั่วขึ้น ไม่ใช่แท้สักคน จีนก็มี แขกก็มี ฝรั่ง เขมร มอญก็มี เอาไทยที่ไหนแท้ เขาจึงบอกว่า นี่แหละไทยแท้ละ
คือมีวัฒนธรรม ที่ปรากฏอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้ เราก็พูดไทย ท่าทางก็ ไทย นี่แหละไทยแท้ละ สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏเด่นอย่างที่
เป็นของไทยเราเองเอามาจากไหน เราก็เอามาจากวัฒนธรรมของชาติตา่ งๆ เอามาระคนกันให้เกิดเป็นแบบวิถชี วี ติ ของคนไทย
ซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นประธาน นี่แหละคือ คนไทยแท้”
สิ่งที่เราทุกคนพยายามรักษาไว้คือความเป็นไทย แล้วสิ่งใดล่ะที่แสดงถึงความเป็นไทย เช่นเดียวกันกับชาติอื่นๆ
สิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติกค็ อื ศิลปะ และวัฒนธรรมประจ�ำชาติ ซึง่ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยทีเ่ ราสืบมาแต่
บรรพบุรุษนั้นทั่วโลกต่างให้การยอมรับ นาฏศิลป์ไทยเป็นมรกดกทางศิลปะไทยอย่างหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทย
ได้เป็นอย่างดี
การนาฏศิลป์ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกต ลักษณะนิสัยหรือวิถีชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ มาประดิษฐ์
ให้มีความประณีต ผ่านกระบวนการร่ายร�ำตามแบบฉบับเกิดความต้องตาต้องใจผู้พบเห็น เป็นความงามสะท้อนวัฒนธรรม
ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่เป็นกิจวัตร ณ ยุคสมัยต่างๆ สืบสานต่อกันมาด้วยรูปแบบมุขปาฐะ ดังนั้นการถ่ายทอดศิลปะแขนงนี้
จึงมักจ�ำกัดอยูแ่ ต่เฉพาะภายในราชส�ำนัก การดูโขน ละครก็เป็นการถ่ายทอดระบบความเชือ่ ในรูปแบบการปกครองอย่างหนึง่
สอนให้คนดูแยกแยะได้ว่าประพฤติใดคือดี ประพฤติใดคือชั่ว ยิ่งสถาบันกษัตริย์ด้วยแล้วถือเป็นเรื่องส�ำคัญ
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนทศกัณฐ์ล้ม สังเกตได้ว่า หนุมานทหารเอกของพระรามเมื่อได้กล่องดวงใจของ
ทศกัณฐ์แล้วยังไม่ท�ำลายลงในทันที ต้องรอให้ทศกัณฐ์ออกรบ เมื่อถึงคราวเสียทีต้องศรพระราม จึงค่อยท�ำลายกล่องดวงใจ
ทศกัณฐ์ลงพร้อมกัน เราอาจสอนผู้เรียนให้เข้าใจถึงความยุติธรรม จริยธรรม และเกียรติยศตามทัศนคติ ความเชื่อของ
ไทยเราผ่านการเล่าเรื่อง แต่จะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ได้รับทราบถึงความรู้สึกของตัวละคร
ผ่านประสบการณ์นาฏการ (Dramatized Experience) ตามแนวคิดกรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ของ
เอดการ์ เดล (Edgar Dale) นั่นเอง
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ปัจจุบัน เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความนิยมในศิลปะไทยน้อยลงด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ท�ำให้มีนักธุรกิจน้อยคนนักที่จะมา
ลงทุนในผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรมไทย อาจกล่าวได้วา่ ถ้าใครมาลงทุนธุรกิจในด้านนีก้ ย็ ากทีจ่ ะได้ก�ำไรจากคนไทย ตัวอย่าง
เช่น ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงหรือเรื่องคนโขน แม้จะเป็นผลงานทางด้านศิลปะไทยที่ผ่านการประยุกต์มาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
หรือพยายามท�ำให้ผชู้ มเข้าใจศิลปะไทยง่ายขึน้ แล้วก็ยงั ท�ำรายได้ได้ไม่มากนักเมือ่ เทียบกับภาพยนตร์แนวอืน่ ถ้าเป็นการบรรเลง
เพลงโหมโรงจริงๆ ต้องใช้เวลาบรรเลงเพลงหนึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ด้วยเหตุนี้การที่เราจะปล่อยให้งานศิลปะแขนงนี้
ยืนหยัดต่อสู้ด้วยตนเอง ก็แทบจะไม่มีความเป็นไปได้
เราลองมาสังเกตเรื่องใกล้ตัวกันบ้างคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ชอบอาหารจานด่วน เช่นไก่ทอด มันฝรั่งทอด
หรือน�้ำอัดลมที่มีขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า ในขณะเดียวกันพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าเมื่อเทียบกัน
กับอาหารไทยๆ อย่างน�้ำพริกปลาทูอาหารจานด่วนเหล่านี้มีประโยชน์ทางโภชนาการน้อยกว่าและมีราคาที่แพงกว่าหลายเท่า
แล้วพวกเราจะท�ำอย่างไรเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดี
พ่อแม่หลายคนอาจใช้วิธีการไม่พาลูกไปรับประทานอาหารในร้านอาหารจานด่วน หรือท�ำตัวเป็นตัวอย่างโดยไม่
รับประทานให้ลกู เห็น บางท่านอาจแนะน�ำให้ลกู เลิกคบกับเพือ่ นทีร่ บั ประทานอาหารเหล่านัน้ หลายหน่วยงานก�ำหนดให้ โรงเรียน
เป็นเขตปลอดน�้ำอัดลมสิ่งที่ท่านท�ำอยู่ก็คือการเลือกช่องทางการรับรู้ ให้กับลูกหลานของท่าน แต่ท้ายที่สุดท่านก็ต้องยอมแพ้
ให้กบั ช่องทางการรับรูท้ มี่ อี ทิ ธิพลอย่างโทรทัศน์ซงึ่ ในปัจจุบนั กลายเป็นพีเ่ ลีย้ งของเด็กๆ ไปโดยปริยาย แล้วท่านจะท�ำอย่างไร
เมื่อลูกรบเร้าให้ซื้ออาหารที่ไม่มีประโยชน์มารับประทาน ท่านอาจต้องผ่อนปรน หรือให้รับประทานได้แบบมีเงื่อนไข สิ่งที่ท่าน
ท�ำอยู่ก็ ไม่แตกต่างอะไรกับการบังคับเพราะลูกท่านก็ ไม่ได้รับอิสระในการเลือกรับประทานอาหารตามใจตนเองแต่ท่านก็รู้ดีว่า
ท่านบังคับเพื่อสุขภาพในระยะยาวของลูกท่านเอง
เมื่อท่านแพ้ยา ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านแพ้ยาอะไร การรับรู้อาการแพ้ยาส่วนใหญ่เรารู้จากอาการภายหลังจากที่
เรารับประทานยานั้นเข้าไป ถูกต้องไหมครับ ท่านอาจต้องเจ็บปวด ทุกข์ทรมานจากพิษของยาที่ท่านแพ้ แต่ความเจ็บปวดนี้ก็
มีคุณค่า เพราะท่านก็จะหลีกเลี่ยงไม่รับประทานยาตัวนั้นไปตลอดชีวิตของท่าน
เช่นเดียวกับการบรรจุรายวิชา ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยเป็นรายวิชาบังคับ (หรือพื้นฐานตามแต่เรียก) เด็กๆ ไม่ทราบ
หรอกครับว่าจะเรียนไปท�ำไม เรียนไปก็ ไม่ได้ ใช้อะไรในอนาคต แต่เราก็ควรเรียน เพราะหากเราชอบก็เชื่อได้ว่าบรรดาครู
ดนตรีและนาฏศิลป์จะเสียสละเวลามาฝึกซ้อมให้ได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แน่นอน หรือหากไม่ชอบเราก็ ได้เรียนรู้ว่ารูปแบบ
การร่ายร�ำ การบรรเลงดนตรีอันแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ประจ�ำชาติไทยเรามีลักษณะอย่างไร ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ทัศนคติ
ความเชื่อของชนชาวไทยที่สั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการเพิ่มเติมรายวิชาประวัติศาสตร์ไปในตัว
จากข่าวทีป่ รากฏรายวิชานาฏศิลป์จะเป็นรายวิชาบังคับในระดับประถมศึกษาเท่านัน้ ในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นรายวิชา
เลือก ผูเ้ ขียนมองว่าเป็นการบ่อนท�ำลายอนาคตของผูเ้ รียนเสียมากกว่า เราลองคิดดูนะครับ รายวิชานีต้ ามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก�ำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความ
รู้สึก ชื่นชมและประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
จากการวิเคราะห์มาตรฐานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนเพื่อรู้ เข้าใจ อาจมีการแสดงบ้าง
เล็กๆ น้อยๆ มิได้เข้มข้นเหมือนผูเ้ รียนในสถาบันเฉพาะทาง เช่น วิทยาลัยนาฏศิลป ถ้าเราศึกษาหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
เฉพาะทางจะพบว่า สถาบันที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทางศิลปะหรือพลศึกษา จะจัดให้ผู้เรียนได้ศึกษารายวิชาเฉพาะ
ทางมากกว่ารายวิชาพื้นฐานจ�ำพวกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะวิชาศิลปะ
เรียกได้ว่า เช้าเรียนวิชาการ บ่ายเรียนปฏิบัติศิลป์ ความละเอียด ลึกซึ้งเทียบไม่ได้กับการเรียนในสถาบันการศึกษาทั่วไป
ถ้าหากเรามองว่าวิชาการแบบนีส้ ามารถให้ โรงเรียนทัว่ ไปท�ำกิจกรรมการเรียนการสอนได้จนสามารถพัฒนาไปสูอ่ าชีพเทียบเท่า
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง เราจะจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางไว้เพื่อประโยชน์อันใด

Withayajarn ข้อคิด ความเห็น
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเคยมีรับสั่งไว้ว่า “...แต่โบราณย่อมถือว่าการฟ้อนร�ำเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
ซึ่งสมควรจะฝึกหัดเป็นสามัญทั่วทุกชั้นบรรดาศักดิ์สืบมา
การที่ฝึกหัดคนแต่บางจ�ำพวกให้ฟ้อนร�ำ ดังเช่นเล่นระบ�ำหรือร�ำละครนั้น คงเกิดแต่ประสงค์จะใคร่ดูกระบวนฟ้อนร�ำ
ว่าจะงามได้ถึงที่สุดเพียงไร จึงเลือกสรรคนบางเหล่าฝึกฝนให้ช�ำนิช�ำนาญเฉพาะการฟ้อนร�ำ ส�ำหรับแสดงแก่คนทั้งหลาย
ให้เห็นว่าการฟ้อนร�ำอาจจะงามได้ถึงเพียงนั้น เมื่อสามารถฝึกหัดได้สมประสงค์ ก็เป็นที่ต้องตาติดใจคนทั้งหลาย จึงเกิดมี
นักร�ำขึน้ เป็นพวกหนึง่ ต่างหาก แต่ทจี่ ริงวิชาฟ้อนร�ำก็มาแต่แบบแผนอันเดียวกับทีเ่ ป็นสามัญแก่คนทัง้ หลายทุกชัน้ บรรดาศักดิ์
นั้นเอง...”
เรายังคงจ�ำกันได้กับเหตุการณ์ สึนามิ เป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดแต่ก็สอนให้เรารู้ว่า ความส�ำคัญของการเรียนรู้
ในสิง่ ทีเ่ ราคิดว่าไม่จ�ำเป็นต้องเรียน มีคณ
ุ ค่ามากแค่ไหน หนูนอ้ ย “เจ้าหญิงหาดทราย” ทิลลีส่ มิธ (TillySmith) สาวน้อยวัย 11 ขวบ
จากเมืองผู้ดีอังกฤษเธอพบความผิดปกติของการลดลงอย่างรวดเร็วของน�้ำทะเล “...น�้ำมีเสียงและเริ่มแตกฟองคล้ายทะเล
เดือดเหมือนกับที่หนูเคยเรียนมา...” ความรู้ที่คุณครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ “แอนดรูว์ เคิร์นนีย์” (Andrew Kearney) ได้สอน
เธอให้รจู้ กั เกีย่ วกับการเกิดคลืน่ ยักษ์สนึ ามิกอ่ นจะเดินทางมายังประเทศไทยท�ำให้เธอเป็นคนเดียวในขณะนัน้ ทีร่ เู้ รือ่ งมหันตภัย
ล่วงหน้าก่อนที่คลื่นยักษ์จะคืบคลานมาเยี่ยมเยียนผู้คน เธอได้ร้องตะโกนบอกผู้คนละแวกนั้นให้รอดชีวิตมาได้ (ผู้เขียนมิได้
สืบหาข้อมูลเรื่องความถี่ของการเกิดสึนามิในประเทศอังกฤษ มิเช่นนั้นคงมีประเด็นให้พูดถึงอีกมาก)
ถึงตอนนี้ท่านอาจจะยังมองไม่เห็นว่า วิชาดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยมีคุณค่าอย่างไร เราลองมานึกดูนะครับ หากเรา
พัฒนาผู้เรียนจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่ยอมรับ ผู้เรียนสามารถส�ำเร็จการศึกษาและประกอบสัมมาชีพตามคุณวุฒิ
การศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่เขากลับมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร แถมยังขาดความภูมิใจในความเป็นไทย ทางเลือกที่
ดีที่สุดของเขาก็คงจะไปประกอบอาชีพในประเทศที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ถึงตอนนั้น
เราอาจภาคภูมิใจที่ผลผลิตทางการศึกษาของเราเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เด็กไทยเป็นพลโลก
ที่ดีได้ แต่สุดท้ายเราก็จะประสบปัญหา “สมองไหล” ต่อไปครับ
“โขนจะอยู่ได้ก็ด้วยคนดู เมื่อใดก็ตามที่นักศึกษาเล่นโขนเป็นนักศึกษาก็จะดูโขนเป็น
ซึ่งจะถือเป็นการแสดงบทบาทในเชิงอนุรักษ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง”
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
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โดย : บุญเสริม แก้วพรหม
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4

ที่นี่...อ่านออกเขียนได้
กลวิธีสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้
ความนำ�
... วันที่เด็กคนหนึ่ง
รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
รู้จักสะกดค�ำ แจกลูก
จนสามารถอ่านออก เขียนได้
คือวันที่ดอกไม้แห่งความสุข
เบ่งบาน สวยใส กลางหัวใจของเขา
และแสงสว่างแห่งชีวิต
ได้เปิดประตูต้อนรับเขาแล้ว ...

แต่...ในทิศทางที่ตรงกันข้าม
ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คือความทุกข์และความมืดมนของเด็กคนนัน้ เป็นความทุกข์ของครู พ่อ แม่ ผูป้ กครอง
และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นเรื่องที่สาคัญเร่งด่วน จนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น “ความทุกข์ของแผ่นดิน” ไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ ณ วันนี้หลายส่วนที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นว่าปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อยู่ในภาวะวิกฤติแล้ว และต่างมองหาหนทางแก้ไขกันอยู่ด้วยแนวทางที่หลากหลาย ถูกทางบ้าง หลงทางไปบ้าง ตามศรัทธา
และความเชื่อของแต่ละส่วน
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ถ้าถามว่า - สอนอย่างไรให้เด็กอ่านออกเขียนได้
ค�ำตอบก็คงมีหลากวิธีหลายแนวทาง ตามความเชื่อ
ความศรัทธาและประสบการณ์ของแต่ละส่วน ดังกล่าว
ผมเองมีความศรัทธาและเชื่อมั่นโดยสนิทใจมาโดย
ตลอดว่า วิธีการของบรรพบุรุษไทยและครูไทยในอดีตนั้น
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาในการถ่ายทอด เชือ่ มโยงการเรียนรูภ้ าษาไทย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงสามารถท�ำหน้าทีส่ บื ทอดและปกปักรักษา
ให้ภาษาไทยยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้
ผมจึงพยายามทบทวนและย้อนรอยถึงภาพในวัยเยาว์
เพื่อย้อนราลึกว่า ในชั้นต้นนั้น “ครูของผมสอนผมอย่างไร
ผมจึงอ่านออกเขียนได้” (ทั้งที่ครูของผมมีเพียงชอล์คและ
กระดานด�ำ และนักเรียนยุคผมมีเพียงดินสอและสมุดคนละ
เล่มเท่านั้น)
ผมจึงเก็บเอาวิธสี อนของครูของผมมาวางไว้เป็นหลัก
แล้วเติมเต็มด้วยแนวคิด องค์ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับมาในช่วงหลัง บางส่วน น�ำเสนอเป็นแนวทางในการ
“สอนให้อ่านออก เขียนได้” ดังนี้
1. เชื่อมั่นว่า วิธีที่ดีที่สุดในการสอนภาษาไทยให้
อ่านออกเขียนได้ คือ การสอนสะกดค�ำ แจกลูก ท่องจ�ำและ
ไล่หนังสือ และต้องอาศัยการเรียนการสอนแบบ “ฝึก ซ้า
ย้า ทวน”
2. ล�ำดั บ ขั้ น ในการสอนให้ อ ่ า นออกเขี ย นได้
ประกอบด้วย
(1) สอนให้รู้จักพยัญชนะ
(2) สอนให้รู้จักสระ
(3) สอนให้สะกดค�ำแจกลูกค�ำในแม่ ก กา
(4) สอนให้ผันวรรณยุกต์ค�ำในแม่ ก กา
(5) สอนให้อ่านเขียนค�ำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
(6) สอนให้ผันวรรณยุกต์ค�ำที่มีตัวสะกดตรงตาม
มาตรา
(7) สอนให้อ่านเขียนค�ำที่สะกดไม่ตรงมาตรา
(8) สอนให้อ่านเขียนค�ำควบกล้า
(9) สอนให้อ่านเขียนค�ำที่มีอักษรนา
(10) สอนให้อ่านเขียนค�ำที่มีตัวการันต์ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
และค�ำที่มีลักษณะพิเศษ
3. เชื่อว่าผลสาเร็จในการสอนจะเกิดขึ้น เมื่อ
(1) สอนตามลาดับขัน้ ตอน จากง่ายไปสูท่ ยี่ ากขึน้ และ
สลับซับซ้อนมากขึ้น

(2) สอนให้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน อย่างช้าๆ อย่ารีบร้อน
อย่ารวบรัด แต่ให้ฝึก ซ�้ำ ซ�้ำ ทวน จนนักเรียนเข้าใจ แม่นย�ำ
และมั่นใจ (อย่าเอาแต่เวลามาเป็นเกณฑ์ แต่ให้เอาความรู้
ความเข้าใจความสามารถของเด็กเป็นเกณฑ์)
(3) ระมัดระวังอยู่เสมอว่า ถ้ารีบร้อนหรือรวบรัด
ในขณะที่เด็กคนหนึ่งคนใดยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจในล�ำดับต้นๆ
ก็จะกลายเป็นปัญหา “ดินพอกหางหมู” ที่หนักจนไม่อยาก
รู้ ไม่อยากเรียนอีก และส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ในขั้น
ต่อไปในที่สุด
อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นสามารถปรับเปลีย่ น
คิดต่อ เติมแต่งกิจกรรมได้ตามทีเ่ ห็นเหมาะสม ให้สอดคล้อง
กับสภาพความความแตกต่างของเด็กแต่ละคน แต่ละพืน้ ที่
ห้องเรียน ตามหลักผู้เรียนเป็นสาคัญ นั่นแหละ....

1. สอนให้รู้จักพยัญชนะ
พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว มีวิธีการสอนให้รู้จัก
พยัญชนะใน 2 ลักษณะ คือ
1. สอนให้รู้จัก “ชื่อ” พยัญชนะ
เบือ้ งต้นนัน้ สามารถสอนให้เด็กรูจ้ กั “ชือ่ พยัญชนะ”
ทั้ ง หมดโดยวิ ธี อ ่ า นท่ อ งร้ อ งเล่ น ตามที่ ท ่ อ งกั น โดยทั่ ว ไป
เพื่อให้เด็กได้รู้จัก “ชื่อ” ของพยัญชนะแต่ละตัว เป็นการ
สร้างความคุ้นเคย และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการท่อง
ร้องเล่น อย่างเช่นที่ท่องต่อๆ กันมาว่า

99

100

การเรี ย นการสอน วิทยาจารย์
ก เอ๋ย กอไก่
ข ไข่ในเล้า
ฃ ขวดของเรา
ค ควายเข้านา
ฅ คนขึงขัง
ฆ ระฆังข้างฝา
ง งูใจกล้า
จ จานใช้ดี
ฉ ฉิ่งตีดัง
ช ช้างวิ่งหนี
ซ โซ่ล่ามตี
ฌ เฌอคู่กัน
ญ ผู้หญิงโสภา
ฎ ชฎาสวมพลัน
ฏ ปฏักหุนหัน
ฐ ฐานเข้ามารอง
ฑ มณโฑหน้าขาว
ฒ ผู้เฒ่าเดินย่อง
ณ เณรไม่มอง
ด เด็กต้องนิมนต์
ต เต่าหลังตุง
ถ ถุงแบกขน
ท ทหารอดทน
ธ ธงคนนิยม
น หนูขวักไขว่
บ ใบไม้ทับถม
ป ปลาตากลม
ผ ผึ้งท�ำรัง
ฝ ฝาทนทาน
พ พานวางตั้ง
ฟ ฟันสะอาดจัง
ภ สาเภากางใบ
ม ม้าคึกคัก
ย ยักษ์เขี้ยวใหญ่
ร เรือพายไป
ล ลิงไต่ราว
ว แหวนลงยา
ศ ศาลาเงียบเหงา
ษ ฤๅษีหนวดยาว
ส เสือดาวคะนอง
ห หีบใส่ผ้า
ฬ จุฬาท่าผยอง
อ อ่างเนืองนอง
ฮ นกฮูกตาโต
สื่อที่ ใช้ ในการสอนให้รู้จัก “ชื่อพยัญชนะ” นั้น
อาจจะเป็นแผนภูมพิ ยัญชนะหรือแผนภาพพยัญชนะอย่างทีม่ ี
เผยแพร่อยูโ่ ดยทัว่ ไป โดยการชี้ให้เห็นพยัญชนะแล้วอ่านท่อง
ร้องเล่นพร้อมกันทั้งชั้น หรือพร้อมกันเป็นกลุ่ม ก็ ได้
ในการอ่านท่องร้องเล่นนั้นอาจจะปรบมือให้จังหวะ
หรือมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วย
ก็ยิ่งดี
2. สอนให้รู้จัก “รูป” และ “เสียง” พยัญชนะ
เป็นการสอนให้รจู้ กั “รูป” และ “เสียง” ของพยัญชนะ
แต่ละตัว เพือ่ เตรียมการน�ำไปสูก่ ารอ่านและเขียนสะกดค�ำต่อ
ไป โดยมีแนวทางและขั้นตอนการสอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สอนให้เห็นรูป
โดยครูใช้ “บัตรพยัญชนะ” เป็นรายตัว ให้นกั เรียนได้
เห็นรูปร่างลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัว เช่น
ก ข ค
หรือ ครูอาจจะใช้วิธีเขียนพยัญชนะในกระดาน ก็ ได้

ขั้นที่ 2 สอนให้รู้จักเสียง
ขณะที่น�ำบัตรพยัญชนะให้เด็กดูหรือเขียนพยัญชนะ
ในกระดาน ทีละตัวนั้น ต้องให้นักเรียนได้รู้จักเสียงของ
พยัญชนะตัวนั้นๆ โดย
(1) ครูอา่ นออกเสียงพยัญชนะให้ฟงั อย่างชัดเจน เช่น
		
ก ออกเสียงว่า “กอ” (อย่าออกเสียงว่า “กอไก่”)
		
ข ออกสียงว่า “ขอ” (อย่าออกเสียงว่า “ขอไข่”)
ค ออกเสียงว่า “คอ” (อย่าออกเสียงว่า “คอควาย”)
		
(2) ให้นกั เรียนดูรปู พยัญชนะทีละตัว แล้วอ่านออกเสียง
ตามครู โดยออกเสียงดังๆ และชัดเจน
(3) ให้นักเรียนดูรูปแล้วอ่านออกเสียงเอง โดยเริ่ม
จากอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งชั้น อ่านออกเสียงพร้อมกัน
เป็นรายกลุ่ม และอ่านออกเสียงเป็นรายคน
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการอ่าน
ออกเสียงพยัญชนะของนัก เรียนเป็น รายคน หากพบว่ า
นักเรียนคนใดยังอ่านออกเสียงไม่ได้ หรือไม่ชดั เจน ต้องแก้ไข
ทันที (และต้องแก้ไขเสียก่อนที่จะให้อ่านพยัญชนะตัวต่อไป)
ขั้นที่ 3 สอนให้เขียนรูป
เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงได้แล้ว ต้องฝึกให้เขียนรูป
พยัญชนะตัวนั้นๆ โดย
(1) ครู เ ขี ย นรู ป พยั ญ ชนะในกระดาน (โดยคั ด ตั ว
บรรจงเต็มบรรทัด และลากเส้นให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
พยัญชนะ) ครูลากเส้นช้าๆ ให้นักเรียนดู และอ่านออกเสียง
พยัญชนะตัวนั้นไปพร้อมกัน
(2) ให้นกั เรียนเขียนรูปพยัญชนะตามครู โดยเขียนใน
กระดานหรือเขียนลงในสมุดของแต่ละคน ขณะเขียนให้อา่ น
ออกเสียงพยัญชนะไปด้วย
(3) ให้นกั เรียนคัดรูปพยัญชนะแต่ละตัว ด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดให้สวยงาม คัดลงในสมุดหลายๆ ครัง้ หลายๆ เทีย่ ว
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการเขียน
รูปพยัญชนะของนักเรียนเป็นรายคน หากพบว่านักเรียน
คนใดยังเขียนไม่ได้หรือเขียนไม่ถูกต้อง ต้องแก้ ไขทันที
(และต้องแก้ ไขเสียก่อนที่จะให้เขียนพยัญชนะตัวต่อไป)
(5) ในขั้ น ของการเขี ย นนี้ ครู ค วรสั ง เกตวิ ธี ก าร
จับดินสอ การวางสมุด ตลอดจนท่าทางการนั่งเขียนของ
นักเรียนไปด้วย หากพบว่าคนใดไม่ถกู ต้อง ควรแนะน�ำ แก้ไข
ให้ถูกต้องเสียแต่ต้น
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✹ สอนให้เห็นรูป ➔ สอนให้รู้จักเสียง ➔ สอนให้เขียนรูป
✹ สอนทีละตัว อย่ารีบร้อน
✹ พบเด็กคนใดยังไม่ผ่าน ออกเสียงไม่ถูก เขียนไม่ได้ ให้หยุดรอ เพื่อช่วยเหลือและแก้ ไขเสียก่อน
อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะหมักหมม เสียหายและสายจนแก้ยาก!
ล�ำดับพยัญชนะที่ควรสอน ก่อน-หลัง
พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว มีระดับความยากง่ายในการ
อ่านออกเสียง และการเขียนรูปพยัญชนะที่แตกต่างกัน ควร
เลือกพยัญชนะที่ง่ายในการออกเสียงและ เขียนรูป มาให้ฝึก
อ่านฝึกเขียนก่อน จะเป็นแรงเสริมเพิ่มกาลังใจที่สาคัญใน
การเรียนรู้
จึงเสนอล�ำดับพยัญชนะทีค่ วรสอนก่อน-หลัง เป็นชุดๆ
ดังนี้
ชุดที่ 1 ก จ ด ต บ ป อ
ชุดที่ 2 ค ง ช ซ ท น
ชุดที่ 3 พ ฟ ม ย ร ล ว ฮ
ชุดที่ 4 ข ฉ ถ ผ ฝ ส ห
ชุดที่ 5 ฃ ฅ ฆ ฑ ธ ภ ศ ษ ฬ
ชุดที่ 6 ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ

2. สอนให้รู้จักสระ
สระมีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง ต้องสอนให้รู้จัก “รูป”
และ “เสียง” ของสระแต่ละตัว เพื่อเตรียมการน�ำไปสู่การ
อ่านและเขียนสะกดคาต่อไป โดยมีแนวทางและขัน้ ตอนการ
สอนที่สาคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สอนให้เห็นรูปสระ
โดยครูใช้ “บัตรสระ” เป็นรายตัว ให้นักเรียนได้เห็น
รูปร่างลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัว เช่น
ะ า เ
หรือ ครูอาจจะใช้วิธีเขียนรูปสระในกระดาน ก็ ได้
ขั้นที่ 2 สอนให้รู้จักเสียงสระ
ขณะทีน่ �ำบัตรสระให้เด็กดูหรือเขียนรูปสระในกระดาน
ทีละตัวนั้น ต้องให้นักเรียนได้รู้จักเสียงของสระตัวนั้นๆ โดย
(1) ครูอ่านออกเสียงสระให้ฟังอย่างชัดเจน เช่น
ะ ออกเสียงว่า “อะ” (อย่าออกเสียงว่า “สระอะ”)

า ออกสียงว่า “อา” (อย่าออกเสียงว่า “สระอา”)
เ ออกเสียงว่า “เอ” (อย่าออกเสียงว่า “สระเอ”)
(2) ให้นักเรียนดูรูปสระทีละตัว แล้วอ่านออกเสียง
ตามครู โดยออกเสียงดังๆ และชัดเจน
(3) ให้นักเรียนดูรูปแล้วอ่านออกเสียงเอง โดยเริ่ม
จากอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งชั้น อ่านออกเสียงพร้อมกัน
เป็นรายกลุ่ม และอ่านออกเสียงรายบุคคล
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการอ่าน
ออกเสียงสระของนักเรียนเป็นรายคน หากพบว่านักเรียน
คนใดยังอ่านออกเสียงไม่ได้ หรือไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขทันที
(และต้องแก้ ไขเสียก่อนที่จะให้อ่านสระตัวต่อไป)
ขั้นที่ 3 สอนให้เขียนรูปสระ
เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงได้แล้ว ต้องฝึกให้เขียนรูป
สระตัวนั้นๆ โดย
(1) ครูเขียนรูปสระในกระดาน (โดยคัดตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และลากเส้นให้ถูกต้องตามหลักการเขียนสระ) ครู
ลากเส้นช้าๆ ให้นักเรียนดู และอ่านออกเสียงสระตัวนั้นไป
พร้อมกัน
(2) ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นรู ป สระตามครู โดยเขี ย นใน
กระดานหรือเขียนลงในสมุดของแต่ละคน ขณะเขียนให้อา่ น
ออกเสียงสระไปด้วย
(3) ให้นักเรียนคัดรูปสระแต่ละตัว ด้วยตัวบรรจง
เต็มบรรทัดให้สวยงาม คัดลงในสมุดหลายๆ ครั้ง หลายๆ
เที่ยว
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการเขียน
รูปสระของนักเรียนเป็นรายคน หากพบว่านักเรียนคนใดยัง
เขียนไม่ได้หรือเขียนไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขทันที (และต้อง
แก้ ไขเสียก่อนที่จะให้เขียนสระตัวต่อไป)
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✹ สอนให้เห็นรูป ➔ สอนให้รู้จักเสียง ➔ สอนให้เขียนรูป
✹ สอนทีละตัว อย่ารีบร้อน
✹ พบเด็กคนใดยังไม่ผ่าน ออกเสียงไม่ถูก เขียนไม่ได้ ให้หยุดรอ เพื่อช่วยเหลือและแก้ ไขเสียก่อน
อย่าปล่อยทิ้งไว้ จะหมักหมม เสียหายและสายจนแก้ยาก!
ล�ำดับสระที่ควรสอน ก่อน-หลัง
สระทั้ง 32 เสียง มีระดับความยากง่ายในการอ่าน
ออกเสียง และการเขียนรูปสระที่แตกต่างกัน มีทั้งสระเดี่ยว
สระประสม และสระเกิน ควรเลือกสระทีง่ า่ ยในการออกเสียง
และเขียนรูป มาให้ฝกึ อ่านฝึกเขียนก่อน จะเป็นแรงเสริมเพิม่
ก�ำลังใจที่สาคัญในการเรียนรู้
จึงเสนอลาดับสระทีค่ วรสอนก่อน-หลัง เป็นชุดๆ ดังนี้
ชุดที่ 1 อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู
ชุดที่ 2 เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ
ชุดที่ 3 อัวะ อัว อา ใอ ไอ เอา
ชุดที่ 4 เออะ เออ เอียะ เอีย เอือะ เอือ
ชุดที่ 5 ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
(ด้วยข้อจ�ำกัดของระบบการพิมพ์ ท�ำให้ตอ้ งพิมพ์สระ
โดยใส่ตัว อ ให้สระเอาะ แต่ในเวลาครูเขียนให้นักเรียนดูรูป
นั้น ให้เอาตัว อ ออก แล้วเขียนให้เห็นเฉพาะรูปสระเท่านั้น
หรือใช้เครื่องหมายยัติภังค์-แทนที่ตัว อ เช่น -ะ -า เ-ะ เเ-อะ เ-อ ก็ ได้)

3. สอนอ่าน เขียนสะกดคำ� แจกลูก
การอ่าน เขียน สะกดค�ำ แจกลูก จัดเป็นขั้นตอนที่
ส�ำคัญที่สุด ที่จะท�ำให้เด็กอ่านออกเขียนได้
สะกดคาแจกลูก คืออะไร อย่างไร
การสอนอ่ า นสอนเขี ย นภาษาไทย โบราณาจารย์
มักเน้นทีก่ ารสะกดค�ำแจกลูก ด้วยความเชือ่ ว่า ค�ำไทยเป็นค�ำ
ทีเ่ กิดจากการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด
“สะกดค�ำแจกลูก” มักจะพูดติดต่อกัน ทั้งๆ ที่จริงๆ
แล้วแตกต่างกัน กล่าวคือ
“การสะกดค�ำ” คือ การแยกแยะส่วนประกอบของคา
ออกมาว่า ค�ำนั้นๆ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
และตัวสะกด อะไรบ้าง เช่น

“ชา” สะกดคาว่า “ชอ-อา-ชา”
“ช้า” สะกดคาว่า “ชอ-อา-ชา-ชา-โท-ช้า”
“ชาง” สะกดคาว่า “ชอ-อา-ชา-ชา-งอ-ชาง
“ช้าง” สะกดคาว่า “ชอ-อา-ชา-ชา-งอ-ชาง-ชางโท-ช้าง”
ฯลฯ
การสะกดค�ำ เป็นการสะกดเพือ่ อ่านค�ำ หรือสะกดเพือ่
เขียนค�ำ
ส่วน “การแจกลูก” เป็นการแตกแขนงออกไปใน
การฝึกประสมค�ำ ให้เกิดความคล่องในการอ่าน โดยการแจก
ลูกนั้น จะมี 2 ลักษณะ คือ ส่วนประสมที่คงที่และส่วนที่
แปรเปลี่ยนไป แล้วแต่วัตถุประสงค์ ในการฝึก เช่น ถ้า
ต้องการฝึกค�ำทีป่ ระสมด้วยสระ -า ก็ให้สระ -า เป็นส่วนคงที่
แล้วให้แปรเปลี่ยนตัวพยัญชนะที่จะมาประสมไปเรื่อยๆ เป็น
กา ขา คา งา จา ฉา ฯลฯ
ตัวอย่างการแจกลูก
(1) พยัญชนะต้นคงที่ สระแปรเปลี่ยนไป (เช่น
ต้องการฝึกอ่านค�ำที่ ม เป็นพยัญชนะต้น) แจกลูกว่า
มะ มา มิ มี มึ มื มุ มู เมะ เม …
(2) สระคงที่ พยัญชนะต้นแปรเปลี่ยนไป (เช่น
ต้องการฝึกอ่านคาที่ประสมด้วยสระ า) แจกลูกว่า
กา ขา คา งา จา ฉา ชา ซา ...
(3) สระและตัวสะกดคงที่ พยัญชนะต้นแปรเปลีย่ นไป
(เช่น ต้องการฝึกอ่านค�ำที่ประสมด้วยสระ อ และ ง เป็นตัว
สะกด) แจกลูกว่า
กอง ของ คอง งอง จอง ฉอง ชอง ซอง …
ฯลฯ
ข้อควรค�ำนึงในการสอนสะกดค�ำแจกลูก
1. เด็กจะสามารถอ่านสะกดค�ำแจกลูกได้ เมื่อรู้จัก
และออกเสียง “เสียงพยัญชนะ” และ “เสียงสระ” ได้ถกู ต้อง
แล้ว ทั้งนี้เพราะปัญหาของเด็กที่อ่านสะกดค�ำแจกลูกไม่ได้
เกิดจากไม่รู้จักหรือไม่แม่นในเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
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ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะสอนอ่านสะกดค�ำแจกลูกแต่ละครัง้ ครูจะต้อง
ตรวจสอบ ทบทวนให้เด็กแม่นในเสียงพยัญชนะและเสียงสระ
ที่จะสอนเสียก่อนทุกครั้ง
2. ให้เริ่มต้นที่การสอนอ่านสะกดค�ำก่อน เมื่อเห็น
ว่าสามารถอ่านสะกดค�ำได้ถูกต้องแล้ว จึงค่อยฝึกให้แจกลูก
เพื่อให้เกิดความคล่องในการอ่านค�ำกลุ่มนั้นๆ
3. ให้เริ่มต้นที่การอ่านสะกดค�ำ อ่านแจกลูก ก่อน
เมือ่ เห็นว่าสามารถอ่านได้ถกู ต้องแล้ว จึงให้ฝกึ เขียนสะกดค�ำ
เขียนแจกลูก เพือ่ ให้เกิดความคล่องในการอ่านการเขียนต่อไป
4. กิจกรรม “เขียนตามค�ำบอก” และ “คัดลายมือ”
เป็นกิจกรรมที่สามารถใช้ฝึกฝนให้เกิดความแม่นย�ำ และ
คงทนในการอ่านการเขียน จึงควรน�ำมาใช้หลังการอ่านเขียน
สะกดค�ำแจกลูกทุกครั้ง
สอนสะกดค�ำ แจกลูก อย่างไร
ขั้นตอนในการสอนอ่านสะกดค�ำแจกลูก มีขั้นตอนที่
ส�ำคัญ ดังนี้
ขั้นที่ 1 สอนให้เห็นรูป
โดยครูใช้ “บัตรค�ำ” ค�ำที่ต้องการสอน ให้นักเรียนได้เห็น
รูปร่างลักษณะของพยัญชนะ สระ ที่ประสมเป็นค�ำนั้นๆ เช่น
กะ กา
หรือ ครูอาจจะใช้วิธีเขียนค�ำในกระดาน ก็ ได้
ขั้นที่ 2 สอนให้รู้จักเสียง
(1) ครูตอ้ งทบทวนเสียงพยัญชนะ และเสียงสระโดย
อ่านออกเสียงพยัญชนะ และเสียงสระให้ฟงั อย่างชัดเจน เช่น
ก ออกเสียงว่า “กอ” (มิใช่ “กอไก่”)
า ออกสียงว่า “อา” (มิใช่ “สระอา”)
(2) ให้นกั เรียนดูรปู พยัญชนะ และสระ แล้วอ่านออก
เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ตามครู โดยออกเสียงดังๆ และ
ชัดเจน
ขั้นที่ 3 สอนให้อ่านสะกดค�ำ
(1) ให้ นั ก เรี ย นดู รู ป ค�ำ แล้ ว ครู อ ่ า นสะกดค�ำให้
นักเรียนฟัง (ครูต้องออกเสียงให้ดังและชัดเจน) เช่นว่า
กา
กอ – อา – กา
(หมายเหตุ อย่าออกเสียงว่า “กอ-ไก่-สระ-อา” เพราะจะ
ท�ำให้อ่านสะกดค�ำไม่ได้)
(2) ให้นักเรียนดูรูปค�ำ แล้วอ่านออกเสียงสะกดค�ำ
ตามครูพร้อมกันทั้งชั้น เป็นรายกลุ่ม หรือรายคน

(3) ให้นกั เรียนดูรปู ค�ำ แล้วอ่านออกเสียงสะกดค�ำเอง
โดยเริ่มจากอ่านออกเสียงพร้อมกันทั้งชั้น เป็นรายกลุ่ม และ
รายคน
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการอ่าน
ออกเสียงสะกดค�ำของนักเรียนเป็นรายคน หากพบว่านักเรียน
คนใดยังอ่านออกเสียงไม่ได้ หรือไม่ชัดเจน ต้องแก้ไขทันที
(และต้องแก้ ไขเสียก่อนที่จะให้อ่านค�ำต่อไป)
ขั้นที่ 4 สอนให้อ่านแจกลูก
(1) ครูน�ำพยัญชนะ และ สระที่ต้องการอ่านแจกลูก
โดยใช้บัตรพยัญชนะ หรือบัตรสระ หรือเขียนบนกระดาน
แล้วทบทวนให้อ่านออกเสียงพยัญชนะ และเสียงสระอย่าง
ชัดเจนเสียก่อน เช่น
า ออกสียงว่า “อา” (อย่าออกเสียงว่า “สระอา”)
ก ออกเสียงว่า “กอ” (อย่าออกเสียงว่า “กอไก่”)
จ ออกเสียงว่า “จอ”
ด ออกเสียงว่า “ดอ”
ต ออกเสียงว่า “ตอ”
บ ออกเสียงว่า “บอ”
ป ออกเสียงว่า “ปอ”
อ ออกเสียงว่า “ออ”
(2) ให้นักเรียนดูรูปชุดค�ำที่ต้องการแจกลูก โดยใช้
แผนภูมิ หรือเขียนชุดค�ำบนกระดาน แล้วครูอ่านแจกลูกให้
ฟัง เสียงดังและชัดเจน เช่น
กา จา ดา ตา บา ปา อา
อ่านแจกลูกว่า กา - จา - ดา - ตา - บา - ปา -อา
(3) ให้นักเรียนดูชุดค�ำ แล้วอ่านออกเสียงแจกลูก
ตามครูพร้อมกันทั้งชั้น เป็นรายกลุ่ม หรือรายคน
(4) ให้นกั เรียนดูชดุ ค�ำ แล้วอ่านออกเสียงแจกลูกเอง
โดยเริม่ จากอ่านแจกลูกพร้อมกันทัง้ ชัน้ เป็นรายกลุม่ และรายคน
ขั้นที่ 5 สอนให้อ่านทบทวน
(1) หลังจากนักเรียนได้อ่านสะกดค�ำแจกลูก ค�ำใน
แต่ละชุดแล้ว ครูควรเลือกค�ำบางค�ำที่อ่านสะกดค�ำแจกลูก
มาแล้วในชุดนั้น และชุดก่อนหน้านั้น มาให้อ่านทบทวน โดย
อ่านออกเสียง “เป็นค�ำ” (ไม่ต้องอ่านสะกดค�ำ – แต่ถ้าอ่าน
เป็นค�ำไม่ได้ก็ให้อ่านสะกดค�ำก่อน)
(2) ชุดคาที่ใช้อา่ นทบทวน ครูอาจจะแต่งเป็นเรือ่ งราว
ง่ายๆ ด้วยบทร้อยแก้ว หรือร้อยกรอง ก็ ได้ แต่ต้องใช้ค�ำที่
ผ่านการอ่านสะกดคาแจกลูกมาแล้ว
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ขั้นที่ 6 สอนให้เขียนสะกดค�ำ
เมื่อนักเรียนอ่านออกเสียงสะกดค�ำ แจกลูกได้แล้ว
ต้องฝึกให้เขียนรูปค�ำนั้นๆ โดย
(1) ครูเขียนรูปคาในกระดาน (โดยคัดตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด และลากเส้นให้ถูกต้องตามหลักการเขียน) ครูลาก
เส้นช้าๆ ให้นักเรียนดู และอ่านออกเสียงสะกดค�ำตัวนั้นไป
พร้อมกัน
(2) ให้ นั ก เรี ย นเขี ย นรู ป ค�ำตามครู โดยเขี ย นใน
กระดานหรือคัดลงในสมุดของแต่ละคน ขณะเขียนให้อ่าน
ออกเสียงสะกดค�ำไปด้วย
(3) ให้นักเรียนคัดรูปค�ำแต่ละตัว ด้วยตัวบรรจงเต็ม
บรรทัดให้สวยงาม คัดลงในสมุดหลายๆ ครั้ง หลายๆ เที่ยว
ได้ตามความเหมาะสม
(4) ครูต้องสังเกต ตรวจสอบ หรือทดสอบการเขียน
สะกดค�ำของนักเรียนเป็นรายคน โดยอาจจะให้นกั เรียนเขียน
ค�ำตามค�ำบอกก็ ได้ หากพบว่านักเรียนคนใดยังเขียนค�ำใดไม่
ได้หรือเขียนไม่ถูกต้อง ต้องช่วยเหลือแก้ไขทันที
(5) ในกิจกรรมการคัดหรือเขียนค�ำนัน้ อาจจะมีกจิ กร
รมอื่นๆ เพื่อความเพลิดเพลินเสริมด้วยก็ยิ่งดี เช่น การวาด
ภาพระบายสี จากค�ำหรือข้อความที่คัดเขียน เป็นต้น
หลักในการเลือกค�ำมาใช้ฝึกสะกดค�ำและแจกลูก
1. น�ำสระทุกเสียงมาให้ฝึกสะกดค�ำแจกลูก เพื่อให้
ผ่านตา ผ่านหู คุ้นชินกับเสียงสระทุกเสียงเมื่อประสมกับ
พยัญชนะ
2. น�ำพยัญชนะทุกเสียงมาฝึกสะกดค�ำแจกลูก เพื่อ
ให้ผา่ นตา ผ่านหู คุน้ ชินกับเสียงพยัญชนะทุกเสียงเมือ่ ประสม
กับสระ

3. พยัญชนะบางตัวที่มีเสียงซ�้ำกัน เช่น ฃ ฅ ฆ ฐ ฑ
ฒ ณ ญ ฎ ฏ ภ ศ ษ ฬ ยังไม่ต้องน�ำมาสะกดค�ำแจกลูก
4. สระบางเสียงหรือพยัญชนะบางตัวเมือ่ ประสมกัน
แล้ว อาจไม่มีความหมายหรือไม่มีที่ใช้ ก็ให้เลือกบางส่วนมา
ฝึก พอให้เกิดความคุ้นชินเท่านั้น
5. ให้เน้นการฝึกสะกดค�ำแจกลูก ในค�ำทีป่ ระสมแล้ว
มีความหมายและมีที่ใช้ เป็นพิเศษ รวมทั้งคาที่จะมีความ
หมายเมื่อผันวรรณยุกต์หรือมีตัวสะกดด้วย
หมายเหตุ
1. การสอนสะกดค�ำแจกลูก เป็นขั้นตอนที่สาคัญ
ที่สุด ดังนั้นจึงต้องให้เวลากับการสอนสะกดค�ำแจกลูกอย่าง
เต็มที่ และสอนตามขั้นตอน อย่าเร่งรัด อย่ารีบร้อน จนเด็ก
ตามไม่ทัน เพราะจะท�ำให้เกิดปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ในที่สุด
2. กิจกรรมในแต่ละขั้นข้างต้นนั้น ในระยะเริ่มต้น
ควรจัดทุกกิจกรรมให้เข้มข้นครบถ้วน แต่ในระยะหลังๆ เมื่อ
“มั่นใจ” ว่านักเรียนคล่องหรือแม่นในบางกิจกรรมแล้ว อาจ
จะลดความเข้มข้นลงก็ ได้
(ท่านทีส่ นใจสามารถติดตามอ่านและร่วมแลกเปลีย่ น
เพิ่มเติมในเฟซบุ๊ค “ลุง บุญเสริม”)
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ยำ�สามกรอบ : ตระเวนการศึกษาไทย
โดย : บุญช่วย ทองศรี : คุรุชน
เขียนที่ สะพานมัฆวานรังสรรค์ กรุงเทพมหานคร

ปีใหม่ – ยุคใหม่
ผมควรจะส่งไลน์ หรือเข้าฝันดี?

“เสียง”.... มีสถานะเป็นอย่างไร?!!!? มีสีสัน มีรส หรือเป็นของแข็ง, เหลว, ก๊าช?
ผมนึกถึงวิทยาศาสตร์ที่เคยเรียนสมัยเด็กๆ .... ฮ่าา! ซึ่งนานนน มากกก!
เมื่อได้ยินเสียงทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่น เขี่ยๆ ทิ่มๆ รูดๆ! ของผม ดังเตือนมา
“ต้นฉบับ” “ยำ�สามกรอบ” ถึงเวลาส่งแล้ว... ค่ะ ฉบับสิ้นปีนะ....คะ!”
เป็นสาวน้อยศรีสะเกษแดนเขาพระวิหาร ส่งเสียงเขียว คม และเข้มมาเข้าหูผมตามคลื่น
สัญญาณ
ผมปิดตาหยี เพราะเธอไม่เห็น แต่เปิดหูรับเต็ม นึกเห็นหน้าสาวน้อยผู้รับผิดชอบต้นฉบับ
“ยำ�สามกรอบ”
ความสวยอาจไม่ใช่สาระ แต่วันนี้ผมรู้สึกเสียงเธอมีสถานะ...ฮ่า!
เหลือบตาดูนาฬิกาข้อมือยี่ห้อ VACHERON CONSTANTIN ซึ่งระบุว่า SWISS MADE
แต่ผมจำ�ไม่ได้วา่ ซือ้ ทีส่ วิสเซอร์แลนด์ หรือแผงลอยข้างหอพัก สกสค.!?... ซึง่ คุณครูเราทัว่ ประเทศ
มาอุดหนุนสินค้ากันตรึม
มันระบุวนั เวลาขึน้ 15 ค่�ำ เดือน 12 ... วันลอยกระทง ซึง่ อาจเป็นเดือนสิบเอ็ดทางสุรยิ คติ
แต่ในทางจันทรคติเคลื่อนเข้าเดือนสิบสองไปสิบกว่าวันแล้ว
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นั่นก็หมายถึง คนทั้งโลกกำ�ลังเคลื่อนเข้าสู่ราศีธนูแล้ว
ซึ่งบางประเทศบางคนเตรียมฉลองความสนุกในการก้าวสู่ปีใหม่
ทว่าจะมีความสุข หรือเปล่า?... ไม่รู้
แต่...ที่แน่ๆ ทุกปีหลายคนตะกายลากสังขารประคองชีวิตไปไม่พ้น
ปีเก่า
แต่ส�ำ หรับพวกเราผูเ้ ขียน และผูอ้ า่ น “ยำ�สามกรอบ” ไปแสตนด์บาย
รอเผชิญกรรมรอบใหม่ในปี 2557 แน่นอน ฮะฮ่าาา!
ในชีวติ แห่งความเป็นจริงคงไม่เหมือนการพลิกเดือน ปลด และเปลีย่ น
ปฏิทินที่เก่าหมดไป ใหม่เข้ามา
เพราะชีวิตมีเชื่อม มีโยง มีใย มีค้าง มีคา
การส่งท้ายปีเก่า เราไม่สมารถสลัด “กรรม” เก่าที่ทำ�ไว้ได้
การก้าวสู่ปีใหม่ ก็มิได้หมายถึงชีวิตจะสดใสไร้มลทิน
เราเพียงเป็นซากชีวิตเดิมที่จะเริ่มวงจรใหม่ โดยมีเยื่อใยที่ยึดโยง
จากพันธะเดิมที่เรายุรยาตร ผ่านมาเมื่อปีกลาย
หากเป็นเรื่องที่ดีๆ ที่ผ่านแต่ยังไม่เสร็จก็เช่น...
1. การเตรียมสร้างองค์พระพฤหัสบดี โดย สกสค. ซึง่ น่าจะสำ�เร็จใน
ต้นปี 2557 แต่ทผี่ มปรารถนาจะเห็นคือการร่วมกัน ของทัง้ สกสค. และคุรสุ ภา
สร้างเป็นศูนย์รวมแห่งองค์เอกภาพ อย่าแยกองค์กนั เหมือนกับประเทศไทย
ยุคนี้เลย ปาวารณาของผมจะสัมฤทธิ์ผล หรือเปล่าไม่รู้ซิเนาะครับ!?
2. ตราสามัคยาจารย์สมาคม ซึง่ เพราะความซอกแซก สอดรูส้ อดเห็น
ของผมทำ�ให้ ไปพบตรานี้ ใต้ถุนเวทีหอประชุมคุรุสภาแกะสลักด้วยไม้สูง
ร่วมสองเมตร กว้างประมาณเมตรครึ่ง รัศมีมหามงกฎเปื่อยแตกหักไปมาก
สี ล อกล่ อ นดู เ ก่ า คล่ำ � ซ้ำ � หมอง แต่ ยั ง ดู ส ง่ า ขรึ ม ขลั ง มี พ ลั ง แห่ ง วิ ช าชี พ
ครอบคลุมอยู่
หนึ่งปีผ่านไปหลังจากการค้นพบ ผมนำ�ไปเขียนถึงในวิทยาจารย์
โชว์รูปในหนังสือวันครูปี 2556 จนครบปีไม่มีใครสน...?
กระทัง่ ได้เลขาธิการคนใหม่ ดร.อำ�นาจ สุนทรธรรม กระซิบบอกผมว่า...
“เดี๋ยวผมจะเอาไปบูรณะ”
วินาทีนั้น... ผมขนลุกซู่ด้วยปิติ!
ตรานั้น... ถูกแกะสลักด้วยไม้ที่ต้นในยุคนั้น สละชีพ ทิ้งใบ สลัดกิ่ง
มาร่วมร้อยปีโดนขุดเกลา เสลาสลักโดยศิลปะสมัยรัชกาลที่ 6 ให้เป็น
ศิลปะรวมศูนย์ ใจครูมาระยะหนึ่ง กระทั่งถึงปี 2488 จึงหมดบทบาทและ
หมดความหมายก็ ได้ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์สภาวิชาชีพครูใหม่ กลายเป็น
ตราพระพฤหัสบดีทอี่ อกแบบโดยพระยาอนุมานราชธน เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ประจำ�ของคุรสุ ภาที่ ฯพณฯ ทวี บุณยเกตุ เสนอกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ
ครู พ.ศ. 2488 ต่อรัฐสภา
วันเวลาย่อมผ่านไปทุกสรรพสิ่งกลายเป็นอดีต และย่อมเคลื่อนไป
แต่ประวัติและตำ�นานย่อมยังคงอยู่เป็นบทเรียนสำ�หรับผู้สืบทอดเสมอ

ยำ�สามกรอบ

Withayajarn ตระเวนการศึกษาไทย 107

ตำ�นาน และสายธารแห่งวิชาชีพอาจไม่หวนคืน แต่ครูรุ่นหลังควรต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่คุรุสภา ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในศูนย์กลางแห่งสภานี้ ยิ่งควรต้องซึมซับและทราบ เพราะคุณคือผู้เฝ้ารวงรังแห่งสภานี้ ส่งเสริมปัจจัยให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูผู้เสมือนผึ้งงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
แต่... เท่าที่ผมรู้ผมเห็น กลับไม่เป็นเช่นที่หวัง ระวังนะครับนานไปเจ้าหน้าที่คุรุสภานึกว่าตนเป็นพนักงานบริษัท และ
คุณครูที่มาติดต่อเข้าใจว่าเป็นลูกค้าแล้วละก็ สภาวิชาชีพครูจะกลายพันธุ์?!
คราวนี้ลองดูเรื่องแย่ๆ... ข้ามปีกันบ้างมั้ยครับผมประมวลเอาจากความรู้สึกนะครับ... เช่น
ก้มดูภาคใต้ไฟยังลุกโชนอยู่บริเวณปลายด้ามขวาน ผู้ประกอบวิชาชีพเราก็ทำ�งานไประแวงไป คุณภาพการศึกษาก็ลด
ทะรูดลงเรื่อยๆ รัฐมนตรีผู้เข้าสู่ตำ�แหน่งกันมาเป็นตับเป็นแพก็แก้อะไรไม่ได้
เงยดูภาคเหนือ ยาเสพติดก็ ไหลหลั่งเข้ามาไม่ขาดสาย “ความตาย” ทั้งผู้ค้าและผู้เสพเกิดขึ้นตลอดปี ดูเหมือนหน่วย
ปราบก็แก้ไม่ตก... อืมม! บางทีเห็นจะต้องฟังข้อเสนอเด็ก ซะละมังครับว่า
“หากปราบไม่ได้รัฐก็ผลิตเอง ควบคุมคุณภาพลดราคาเม็ดละบาท ยาบ้าจะหายไปครับ”...
หันดูภาคอีสาน กำ�ลังระอุกับการเสียดินแดนครั้งที่ 15 หลังจากศาลระบุเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 ว่าเขต Promontory ที่ตั้งปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของเขมร ผมคิดว่าศึกนี้คงอีกหลายยกนัก แต่แน่ๆ คนไทยตีความคำ�ว่าชะง่อนผา,
หนอก, ปลายแหลม, โคก, เดือย กันทะลุปรุโปร่งจนเห็นภาพละครับ! ฮ่าาา!?

ยำ�สามกรอบ

108 ตระเวนการศึกษาไทย

วิทยาจารย์

เหลียวดูภาคตะวันตก ทั้งแถบทั้งแนวจากเหนือจรดใต้ เต็มไปด้วยแรงงานต่างชาติที่บ่าท้น เข้ามาแล้วเนืองนองไป
ทั้งประเทศ ยิ่งปัจจุบันค่าแรงแบบประชานิยม เพิ่มเป็น 300 บาท แรงงานเถื่อนต่างชาติ ยิ่งทะลัก... เฮ่อ!
วันนี้แม้ผมปิดตาอยู่ในกรุงเทพมหานครแม้ไม่เห็นสิ่งใดก็สัมผัสได้ถึงวิกฤติและปัญหาที่รุมเร้า มาตรแม้นไม่เห็นก็ ได้
ยินเสียงนกหวีดจากปวงประชาที่พร้อมใจกันเปล่งเสียงเพื่อต้านอำ�นาจอันมิชอบ

นกหวีดได้กลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองที่สำ�คัญ ซึ่งนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ ใหม่... เพราะ...
ปี 2513 ราล์ฟ เนเดอร์ (Ralph Nader) นักกฎหมาย นักเขียน นักต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคชาวอเมริกัน
เลือกทีจ่ ะเป่านกหวีดในรัฐสภา เพื่อเตือนรัฐบาลทีท่ จุ ริต และการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส นีค่ อื จุดเริม่ ต้นของนกหวีดการเมือง
แล้วเว้นไปนานหรือเราไม่ได้บันทึกไว้ก็ ไม่รู้สินะครับ ต่อมาก็...
ปี 2551 Falling Whistles มีการใช้นกหวีดรณรงค์สันติภาพ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ปี 2552 ชาวราเนีย ประมาณ 15,000 รณรงค์ค่าแรงขั้นต่ำ�โดยร่วมกันเป่านกหวีดกลางกรุงบูคาเรสต์
ปี 2555 ชาวอเมริกัน รณรงค์ ให้ประชาชนในนิวยอร์ค พกนกหวีดติดตัวเพื่อต่อต้านการใช้อำ�นาจของตำ�รวจละเมิด
สิทธิประชาชน
และของไทยปลายปี 2556 ใช้นกหวีดเป่าทวงอำ�นาจอธิปไตยของประชาชนเสมือนเป็นการเตือนว่า...
“การใช้อ�ำ นาจของปวงชนชาวไทยทีเ่ ลือกผูแ้ ทนเข้าไปบริหารประเทศโดยมิชอบเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลหนึง่ หรือ
กลุ่มและพรรคพวกนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนรับไม่ได้อีกต่อไป”
นีเ่ ป็นปรากฏการณ์ตงึ เครียดทางสังคมในประเทศไทยตอนปลายปี 2556... แต่อย่าเครียดนะครับเพราะผมบอกแล้วไง
ให้มองทุกเรื่องเป็นสัจธรรม คือ ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

ยำ�สามกรอบ

Withayajarn ตระเวนการศึกษาไทย 109
กาลเวลาย่อมกลืนทุกสรรพสิ่งผ่านมา แล้วพ้นไป
เหมือนแอปพลิเคชั่น ไลน์ ที่คนยุคใหม่สื่อสารกันอย่างสนุกสนานใน
วันนี้ ทีส่ ามารถส่งข่าวกันอย่างรวดเร็ว ส่งเป็นคลิปวีดโี อ และส่งรูปทัง้ จริง แสร้ง
และการ์ตนู สะท้อนความรูส้ กึ ได้รวดเร็วไปทัว่ โลก ส่งผ่านข้อความ + ภาพ มากน้อย
ได้หมด
สิ่งสำ�คัญคือ... ฟรี...! โอ้พระเจ้า! การสื่อสารทางไลน์ จะส่วนตัวก็ ได้ตั้ง
กลุม่ ก๊วน-แก๊ง ก็ ได้ไม่จ�ำ กัดจำ�นวน จะมากขนาดไหนส่งข่าวทีเดียวกดพรืดเดียว
ไปทั่วหมดได้พร้อมกัน... ว้าว!
ผมมาเริ่มเล่นกับน้องๆ ลูกหลานเอาตอนจวนจะเข้าโลงแล้ว... แต่ก็ยังดี
ที่ได้รู้สึกว่าทันโลก กับเขาบ้าง
ผมคิดว่าจะมีชีวิตอยู่จนมีแอปพลิเคชั่น (Application) ที่สื่อสารถึงนรก
และสวรรค์ได้แล้วค่อยตาย!
หลังจากนั้นน้องๆ ใครอยู่หลังช่วยเผากงเต๊ก สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดไปให้หน่อย...
ฮ่าาา!
แล้วผมจะไลน์มาบอกว่าโลกหลังความตายเป็นอย่างไร!
ดีกว่าเข้าฝันเยอะ... ว่ามั้ย?

มารยาท การสื่อสาร LINE
*เล่นไลน์ อย่าซ้อนเร้น
เน้นเปิดตัวอย่ามัวแฝง
คิดใด... ก็แสดง
“แร๊ง” ไม่ว่าค่อยเตือนกัน
*ไลน์เล่น เป็นสาระ
เป็นระยะอย่างสร้างสรรค์
รู้ปั๊บรับแชร์พลัน
ย่อมรู้ทันโลกผันแปร
“คุรุชน”
20 พฤศจิกายน 56

HOT
สาย LIN
ตรง E
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เหตุการณ์สำ�คัญเดือนธันวาคม
2 ธันวาคม 2450
3 ธันวาคม 2478
4 ธันวาคม 2429
5 ธันวาคม 2445
7 ธันวาคม 2506
9 ธันวาคม 2476

6

7

10 ธันวาคม 2475
11 ธันวาคม 2403
12 ธันวาคม 2496

13
20

14
21

13 ธันวาคม 2515
14 ธันวาคม 2431
16 ธันวาคม 2510
17 ธันวาคม 2460
19 ธันวาคม 2529
20 ธันวาคม 2447
25 ธันวาคม 2473

27

28

26 ธันวาคม 2452
28 ธันวาคม 2311
29 ธันวาคม 2400
30 ธันวาคม 2533

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงตั้งโบราณคดีสโมสร
วันเกิดนายมานิตย์ ภู่อารีย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
(ภาพพิมพ์) ประจำ�ปีพุทธศักราช 2542
วันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล
กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ
ทรงวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ
เลียบพระนครทางสถลมารค คราวพระชนมายุครบ 3 รอบ
พระราชชายา เจ้าดารารัศมี สิ้นพระชนม์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จันทรทัตจุฑาธารกรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
องค์ต้นราชสกุล จันทรทัต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ
เปิดสะพานพระราม 6
ประกาศให้เรียกนครหลวงกรุงเทพธนบุรีว่า
“กรุงเทพมหานคร”
วันเกิดศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงชนะเลิศ
การแข่งขันเรือใบ ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4
ณ ประเทศไทย / วันกีฬาแห่งชาติ
วันเกิดพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 15
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาติ
ในสถูปศิลา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำ�ไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
วันเกิด นายคำ�สิงห์ ศรีนอก ศิลปินแห่งชาติ
สาขาวรรณศิลป์ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2535
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำ�เนิน ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปราบดาภิเษก ขึ้นครองราช
สมบัติกรุงธนบุรี / วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
องค์ต้นราชสกุล ชุมพล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จฯ
เปิดหอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช

112

ท้ า ยเล่ ม

วิทยาจารย์

ท้ายเล่ม

โดย : มรกต กรีน

ตอน...ฟัง พูด อ่าน เขียน
ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นจิตวิทยาพัฒนาการทางด้านภาษาศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่ครั้งที่เรียนวิชาครู
อาจารย์ของเราก็ ได้ย้ำ�อยู่ตลอดว่า “ฟัง พูด อ่าน เขียน” นะ อย่าสลับร่างนะ จะเป็น อ่านฟังพูดเขียน
หรือ เขียนอ่านฟังพูด ไม่ได้ทั้งนั้น ต้อง ฟังพูดอ่านเขียน เท่านั้น
พอเราออกมาสอนเข้าจริง เราลืมที่อาจารย์สอนเรา
มาหมดสิน้ เราไม่เคยสอนฟัง เราไม่สนใจจริงจังในการสอน
พูด เพราะว่าเราใจร้อน เราจึงให้เด็กหัดเขียน ก ไก่ ข ไข่
มีหัว ไม่มีหัว หัดลากเส้นจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน
ซ้ายไปขวา เส้นโค้ง เส้นหยัก สนุกกันใหญ่
พร้อมกันนั้นก็อ่านไปด้วยโดยอัตโนมัติ เมื่อขีดเส้น
จากล่างขึ้นบน หยักนิดหน่อย แล้วก็ลากโค้งไปทางขวา
แล้วค่อยลากลงให้เส้นขนานไปกับเส้นที่เริ่มต้น แล้วไปหยุด
ให้ตรงกับจุดเริ่มต้น อย่างนี้อ่านว่า ก ไก่ ...เอ้านักเรียนอ่าน
พร้อมกันดังๆ
“ก ไก่”
เป็นอันสนุกสนานที่ได้เห็นเด็กทำ�ได้
ทำ�อย่างนี้ สอนอย่างนี้ ไป 4-5 วัน ก็อยากเห็นผลงาน
แน่นอนผลงานย่อมออกมาดี เพราะเด็กรุน่ นี้ สอนอะไรรับได้
หมด เมื่อเกิดอาการชื่นใจขึ้นมา เลยตะลุยเขียนอ่านกันไป
เรื่อยๆ มานึกถึงฟังกับพูดได้ทหี ลัง กลับไปเริม่ สอนฟังกันใหม่
อาการ “เซ็ง” เกิดขึ้นทั้งกับครูและนักเรียน อย่ากระนั้นเลย
ไม่สอนดีกว่า ทุกคนเกิดมาก็ฟังมาตั้งหลายปี พูดได้ปร๋อแล้ว
จำ�เป็นอะไรที่จะต้องสอน “ฟัง” และ “พูด”
ก็ให้มันได้อย่างซีน่า
แล้วเป็นอย่างไร
มาถึงวันนี้ ผลพวงของการสอนของเราใช่ไหมเล่า
ที่มวลประชาของเรา ไม่รู้จักฟัง ไม่รู้จักพูด ถึงขั้นนำ�ไปสู่การ
“ฟาดปาก” กันทุกเมื่อเชื่อวัน

เอาเรื่องฟังอย่างเดียว ถ้าฟังเป็น ตัง้ ใจฟัง ฟังอย่างมี
วิจารณญาณ ฟังอย่างมีสติไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผล และมี
มารยาทในการฟัง เราจะไม่มีแยกขั้ว แตกเหล่ากันถึงเพียงนี้
เหมือนที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ได้ทำ�นายเอาไว้
“…พุทธศาสน์จะถูกรุกและล้ำ�
มิตรเคยค้ำ�เป็นศัตรูมุ่งอาสัญ
เกิดวิกฤติธรรมชาติอุบาทว์ครัน
พายุลั่นน้ำ�ถล่มดินทลาย
แผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยาก เกิดวิบากทุกข์เข็ญระส่ำ�ระสาย
เกิดการปราบจลาจลชนล้มตาย
เลือดเป็นสายน้ำ�ตานองสองแผ่นดิน
ข้าเป็นนายนายเป็นข้าน่าสมเพช
ผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้น
ทั้งพฤฒาจารย์ลือระบิล
จะร่วงรินดุจใบไม้ต้องสายลม…”

เหตุเกิดจากผลของการฟังโดยแท้ และถ้ายิ่งได้บวก
เข้ากับการพูดอ่านเขียนที่ขาดสติและ ไร้มารยาท เข้าไปอีก
ก็ ได้แต่นั่งกุมขมับ
เฮไม่ออก ด้วยประการฉะนี้ ...

เล่าด้วยภาพ

โดย : สมกมล ศรีสูงเนิน

ชมรมดนตรี ไทยของคุรุสภา
คุรุสภาได้จัดตั้งชมรมดนตรี ไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาขับร้อง แต่งบทเพลง
จัดให้มีการสอนวิชาดนตรี ไทย และสากลให้แก่สมาชิกคุรุสภา
การสอนอนุโลมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชุดดนตรีศึกษา
แยกเป็นเครื่องสาย ปี่พาทย์ ขับร้องเพลงไทยและดนตรีสากล สอนทุกวันจันทร์
อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 18.30 น. อัตราค่าเรียน
ขับร้องและดนตรี ปีละ 10 บาท
ต่อมา อาจารย์ที่มาสอน อายุมากขึ้น ไม่สามารถมาสอนได้ จึงไม่มีใครมาสานต่อ
ชมรมดนตรี ไทยของคุรุสภาจึงยกเลิกไปโดยปริยาย แต่อุปกรณ์และเครื่องดนตรี ไทย
ยังคงอยู่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยเก็บรักษาไว้ที่หอประชุมคุรุสภาเหมือนเช่นเดิม
ข้อมูล : หนังสือครบรอบ 30 ปี คุรุสภา

ภาพปกหน้า : อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี

