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ครุสารธนบุรี
จุลสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 12  ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562

๑๓ เมษา 
มหาสงกรานต์
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ครุสารธนบุรี2

	 วันสงกรานต์เป็นวันสำคัญของไทยซึ่งปัจจุบันถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่	๑๓	–	๑๕	เมษายน	ของทุกปี	สิ่งที่อยู่คู่กับวันสงกรานต์และ
เป็นที่รู้จักกันดีมีอยู่หลายประการ	 แต่มีตำนานหนึ่งที่ถือเป็นอุบายให้คนโบราณได้ทราบว่าวันที่พระอาทิตย์จะยกขึ้นสู่ราศีเมษที่เราเรียกว่าวัน
มหาสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นวันใดนั้นคือเรื่องนางสงกรานต์ทั้ง	๗	นาง		

	 เรื่องนางสงกรานต์เกิดจากตำนานที่ว่า	 ท้าวกบิลพรหมต้องตัดเศียรของตนเองเนื่องจากแพ้พนันธรรมบาลกุมาร	แต่หากศีรษะของ
ท้าวกบิลพรหมตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ทั่วโลกธาตุ	 หากทิ้งขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้ง	 และหากทิ้งในมหาสมุทรน้ำก็จะแห้ง	 ดังนั้น
ก่อนตัดเศียรของตน	 ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกให้ธิดาทั้ง	 ๗	 นาง	 ซึ่งเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์	 เอาพานมารับเศียร	 เมื่อนางทุงษะมหา
สงกรานต์รับเศียรของท้าวกบิลพรหมแล้วก็ได้แห่เศียรของท้าวกบิลพรหมผู้เป็นบิดาไปรอบเขาพระสุเมรุ	 และนำไปบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่าง	 ๆ	
แล้วแจกเครื่องสังเวยให้แก่เทพยดาทั้งหลาย	ครั้นถึงกำหนดครบ	๓๖๕	วัน	ซึ่งมนุษย์สมมติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์	 เทพธิดา
ทั้ง	 ๗	 นางก็จะทรงเทพพาหนะต่างๆ	 ผลัดเวรกันเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่	 โดยเทพธิดาทั้ง	 ๗	 นางนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็น
ประจำ	จึงชื่อว่า	“นางสงกรานต์”	

	 การกำหนดว่านางสงกรานต์จะเป็นเทพธิดาองค์ใดนั้น	ขึ้นอยู่กับว่าวันมหาสงกรานต์ในปีนั้นๆ	ตรงกับวันใด	ในปี	๒๕๖๒	นี้	วันมหา
สงกรานต์ตรงกับวันอาทิตย์	 นางสงกรานต์มีนามว่านางทุงษะเทวี	 ทรงทัดดอกทับทิม	 เครื่องประดับเป็นปัทมราช	 หรือทับทิม	 ภักษาหาร	 
มะเดื่อ	 หัตถ์ขวาถือจักร	 หัตถ์ซ้ายถือสังข์	 มีครุฑเป็นพาหนะ	 ส่วนในปีหน้านางสงกรานต์จะเป็นเทพธิดาองค์ใดก็คงจะต้องเปิดปฏิทินเพื่อดูว่า
วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันใด	
 
ที่มา	:	กระทรวงวัฒนธรรม.	(๒๕๕๔).	ประเพณีสงกรานต์.	พิมพ์ครั้งที่	๒.	กรุงเทพฯ:	ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.	

ตำนานนางสงกรานต์
อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต  ผู้เรียบเรียง

ที่มา	:http://www.sabaithailandmagazine.com/thai-folklore-legends-and-other-tales-from-the-past-nang-songkran-2017/	

นางสงกรานต์ทั้ง 7 
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ครุสารธนบุรี 3

 

ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ
 ครสุารธนบรุ	ีฉบบันีเ้ปน็ฉบบัที	่ 12	ซึง่ไดเ้ผยแพร	่ 
ในช่วงของเดือนเมษายน	 หรือตรงปีใหม่ของไทย	 ศูนย์
ศึ กษาการพัฒนาครูขอให้ทุ กท่ านสุขสันต์ ในวัน
สงกรานต์	 วันสงกรานต์เป็นวันที่มีกิจกรรมซึ่งเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยหลายประการ	 ทั้งพิธี
รดน้ำดำหัวเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที	 แก่บิดา	
มารดา	 และญาติผู้ใหญ่	 การรดน้ำและอวยพรให้แก่กัน	
รวมถึงการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว	 ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งที่สืบสาน	 
กันมาแต่โบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคน
จำเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป	 สำหรับในบริบทดา้น
การศึกษาก็มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มี
คณุคา่นี	้ นอกเหนือจากการให้ความรู้	 และทักษะเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตใน
สังคมได้	 ก็ควรที่จะสอดแทรกศิลปะ	 วัฒนธรรม	
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามต่างๆ	 เข้าไปในการจัดการศึกษา
ในทุกระดับเช่นกัน	 เพื่อให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม	 ดังเช่นประเพณี
สงกรานต์ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน	
ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการสืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมนี้ให้สืบต่อไป	
		 ครุสารธนบุรีฉบับนี้ยั งคงรวบรวมกิจกรรม	
โครงการ	และความรู้ในแต่ละสาขาวิชา	รวมถึงบทความ	
และงานวิจัย	 เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ	 เพื่อ
ประโยชน์ในด้านการศึกษา	 รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง	 กอง
บรรณาธิการจึงขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัด
ทำครุสารฉบับนี้	ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	คณาจารย์ในสาขาวิชา
ต่างๆ	 ที่ร่วมสร้างสรรค์ให้ครุสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์
อย่างดี	 ตลอดจนขอขอบพระคุณผู้ที่ติดตามครุสาร
ธนบุรีอย่างต่อเนื่องมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	

ทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปนัดดา		ยิ้มสกุล	คณบดี	/	อาจารย์	ดร.พงษ์พัชรินทร์		พุธวัฒนะ	รองคณบดี	/	อาจารย์	ดร.วาสนา		สังข์พุ่ม	รองคณบดี	/	
อาจารย์อริสรา		จุลกิจวัฒน์		รองคณบดี	/	อาจารย์	ดร.สมจินตนา	จิรายุกุล	ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	

กองบรรณาธกิาร : 
อาจารย	์ดร.สมจนิตนา	จริายกุลุ	/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.นธิภิทัร	บาลศริ	ิ/	อาจารย์วรรณนภา	โพธิ์ผลิ	/	อาจารย์สมิทธิ์	เจือจินดา	/	อาจารย์ณิชชา	ชำนิยนต์	/		
อาจารย์ณรงค์พล	เอื้อไพจิตรกุล	/	อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี	สุชาติ	คุ้มสุทธิ์	/	อาจารย์น้ำอ้อย	สุขเสนา	/	อาจารย์สุธิดา	ชาญวารินทร์	/	อาจารย์วิมลวรรณ	ขอบเขต			

เจา้ของโครงการ :		ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	
ผูร้บัผดิชอบโครงการ :		อาจารย์สุธิดา		ชาญวารินทร์	และคณะ	
พสิจูนอ์กัษร :		อาจารย์วิมลวรรณ		ขอบเขต			
ออกแบบปกหลงั :	อาจารย์	ดร.วาสนา	สังข์พุ่ม	
จดัทำรปูเลม่ :		นางสาววัชรี	ลัภยบุญ	/	นายรณเกติ		ชินตานนท์	/	นางสาวกรกมล		สว่างจิตต์	
ชา่งภาพ :		นายวรวัชร		เพชรคง	
พมิพท์ :ี	่	บริษัท	พริกหวานกราฟฟิค	จำกัด	โทร.024243249 

กิจกรรมคณะ 4
วิชาชีพครู 
•	 IKIGAI	(อิคิไก)	ความหมายของการมีชีวิตอยู่	 8
	 ครูควรรู้และนำเข้าสู่ห้องเรียน	 		

สาขาวิชาสังคมศึกษา
•	 การเตรียมตัวตายอย่างเป็นสุข	 10
	 ตามมุมมองทางพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
•	 เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง	 12

สาขาวิชาภาษาไทย
•	 ความเชื่อเรื่องกรรมในวรรณคดีไทย	 14				

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 มาทำความรู้จักและวิธีรับมือกับเจ้าฝุ่นจิ๋ว	PM2.5	 16		

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•	 การพัฒนา	EF	สำหรับเด็กปฐมวัย	 18	

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
•	 ทฤษฎีบทสี่สี	-	มีเพียงสี่สีก็เพียงพอ	
20	
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
•	 ความเครียดของเด็ก	 22

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
•	 เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังไล่ล่าเรา	 24

คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 26

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561 27
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ครุสารธนบุรี4

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ

สโมสรนักศึกษา	คณะครุศาสตร์	จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ	น้อมอภิวันท์บูชาครู		
ในวันที่	2	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	50	ปี	อาคาร	1	ชั้น	15	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

พลเอก	ดาว์พงษ์		รัตนสุวรรณ	องคมนตรี	มาติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	เพื่อสนองพระราโชบาย	
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง	38	แห่ง	เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง		
ในวันที่	4	ตุลาคม	2561	ซึ่งในช่วงบ่าย	องคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ชุมชนย่ายกะดีจีน	6	ชุมชน 
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ครุสารธนบุรี 5

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ

คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้	
และเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชีพครู	โดยได้ถวายความรู้ให้กับพระอาจารย์	เกี่ยวกับ		

Active	Learning	,	Infographic	และ	E-Learning		ในวันที่	7	และ	21	ธ.ค.	2561	ณ	วัดจากแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	

สโมสรนักศึกษา	คณะครุศาสตร์	จัดงานกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์	ซึ่งเป็นกีฬาภายในคณะครุศาสตร์	ในวันที่	23	ธันวาคม	2561	
	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	
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ครุสารธนบุรี6

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์	และจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่		
ในวันที่	16	มกราคม	2562	ณ	อาคาร	2	ชั้น	13	สำนักงานคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปนัดดา	ยิ้มสกุล	คณบดีคณะครุศาสตร์และเจ้าหน้าที่	เข้าแนะแนวการศึกษา	นักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่	6		
ณ	โรงเรียนวัดทรงธรรม	และโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี	ในช่วงเช้าวันที่	10	มกราคม	2562		และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน	

ได้เข้าแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่	6	ณ	โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 
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ครุสารธนบุรี 7

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		
ร่วมกับ	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		

จัดงานกีฬาอังกฤษครุศาสตร์สัมพันธ์	ณ	โรงยิม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ในวันที่	2	กุมภาพันธ์	2562 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	คณะครุศาสตร์	จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวไปสู่	Thailand	4.0		
เรื่อง	“การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาด้วยเทคโนโลยีเกมส์กีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์”	

		ในวันที่	30	มกราคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	จังหวัดสมุทรปราการ	 
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	 	 Ikigai	 (生き甲斐)	อิคิไก	 เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น	ประกอบขึ้นจากคำสองคำคืออิคิ	 IKI	 (มีชีวิตอยู่)	และไก	GAI	 (คุณค่า
หรือความหมาย)	 หมายถึง	 ความหมายของการมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่คนค้นพบว่าเกิดขึ้นกับชาวโอกินาว่า	 ประเทศญี่ปุ่น	 เชื่อกันว่า	
IKIGAI	ทำให้คนที่นั่นมีอายุขัยยืนนาน	มีความสุข	จึงเกิดการค้นหาค้นคว้า	 เผยแพร่มาเป็นศาสตร์ใหม่	หลายคนคงเคยถามตัวเองว่า	
เราเกิดมาเพื่ออะไร	พรุ่งนี้เราจะตื่นขึ้นมาอีกเพื่ออะไร	หรือการค้นหาตัวเองว่าความสุขในชีวิตคืออะไร		

	 	 	 Ikigaiเป็นการผสมผสานและการสร้างสมดุลระหว่าง	4	สิ่งต่อไปนี้	
	 	 	 	 1.		 สิ่งที่รัก	ที่ชอบ	มีความสุขขณะที่ทำ	(What	you	Love)	
	 	 	 	 2.		 สิ่งที่มีประโยชน์	มีประโยชน์ต่อโลกและผู้อื่น	(What	the	world	needs)	
	 	 	 	 3.	 สิ่งที่สร้างรายได้ให้เราเพื่อจะได้ทำต่อไป	(What	you	can	be	paid	for)	
	 	 	 	 4.	 สิ่งที่เราทำได้ดีถนัดมีฝีมือกว่าคนอื่นๆ	(What	you	are	good	at)	
 
	 	 ถ้าทำในสิ่งที่รักและสิ่งที่ถนัดจะเกิด	 Passionคือ	 ความหลงใหลทำแล้วไม่อยากหยุด	 ทำแล้วอารมณ์ดีถ้าทำในสิ่งที่ถนัด
และสร้างรายได้จะเกิดProfessionคือการเกิดอาชีพทำได้ดีกว่าคนอื่นๆ	 ถ้าทำในสิ่งที่สร้างรายได้และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับโลก
และสังคม	 จะเกิดVocation	 คือ	 ทักษะสิ่งใดบ้างที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้จริง	 ถ้าทำในสิ่งที่รักและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับโลกและ
สังคม	 จะเกิดMission	 คือ	 ภาระกิจ	 การแก้ปัญหาหรือเพิ่มคุณค่าให้ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการได้ทำ		 
ความจรงิแลว้อคิไิกของแตล่ะคนไมจ่ำเปน็ตอ้งเหมอืนกนัเสมอไป	ดงันัน้	 อคิไิกของเราอาจเปน็อะไรกไ็ด	้หรอืทกุสิง่ทีท่ำในชวีติประจำวนั
อาจเป็นอิคิไกของเรา	 แค่เริ่มให้ความหมายใหม่กับสิ่งที่เป็นอยู่	 ทำสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆ	 ปล่อยวางความคาดหวัง	 และมีความสุขอัน	 
เรียบง่ายเป็นประโยชน์กับผู้อื่นในสังคมและกับโลกของเรา	

IKIGAI (อิคิไก) 
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ครูควรรู้และนำเข้าสู่ห้องเรียน

อาจารย์น้ำอ้อย สุขเสนา

ที่มา	:https://www.thestar.com/life/relationships/2016/09/06/	
why-north-americans-should-consider-dumping-age-old-retirement-pasricha.html	
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	 การศึกษามีความหมาย	คือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ	และเป็นการพัฒนาบุคคลหรือผู้เรียนให้มีความคิด	ความ
ประพฤติ	 ทัศนคติ	 ค่านิยม	 และคุณธรรม	 ซึ่งทั้งสองมิติแห่งความหมายนี้แยกกันไม่ได้	 	 เป็นการนำไปสู่การใช้ความรู้ในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนรวมได้	 ปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา	 ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการ
ประกอบอาชีพแต่ปัจจุบันผู้เรียนได้เลือกเรียนตามกระแสนิยม	 อาจเกิดจากค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนไป	 อาจเป็นเพราะพ่อแม่	
อยากให้ลูกเรียนสูงๆ	 เพื่อที่จะจบออกมาแล้วได้เป็นเจ้าคนนายคน	 โดยที่ลูกไม่ได้อยากเรียนแต่ต้องทำเพราะความคาดหวังของ
ครอบครัวการแข่งขันเข้าศึกษาต่อในคณะที่ได้รับความนิยมสูง	 ประเด็นการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบ	 TCAS	 ค่านิยมที่ผิดใน
การเลือกเรียนสาขาอาชีพของเด็กไทยและส่งผลให้การผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัยหรือการ
ทำงานที่ไม่ตรงสายที่เรียนมา	ทำให้ปัจจุบันนี้มีบัณฑิตตกงานมากขึ้น	
 
  

	 การนำ	 “อิคิไก”	 เข้าสู่ห้องเรียนคือการขับเคลื่อนโดยครูผู้สอนซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาเป้าหมายในชีวิตที่ทำ
แล้วมีความสุข	 และยังสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นอีกด้วยครูสามารถนำไปใช้ได้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 เพื่อการสร้าง		 
อคิไิก	 ใหผู้เ้รยีนไดถ้ามตวัเอง	 และคน้หาตวัเอง	 เปน็การหาเหตผุลวา่	ทกุคนเกดิมาเพือ่เหตผุลบางอยา่งทีท่ำใหท้กุคนมคีณุคา่ในแบบที่
แตกต่างกัน	 การค้นหา	 อิคิไก	 เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่เปรียบเสมือนการค้นหาเข็มทิศที่จะช่วยให้เราค้นพบความหมายของการมีชีวิต
อยู่	 และมีความสุขกับทุกนาทีมากขึ้น	 เมื่อเรามองเห็นความชัดเจนในทุกๆเรื่อง	 การมีเป้าหมาย	 โฟกัสกับสิ่งที่จำเป็นและตัดสิ่งไม่
จำเป็นทิ้งไปได้	ก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วย	ถ้าเราเข้าใจคำว่า	“คุณค่า”	เมื่อไหร่	ก็จะทำให้เราเข้าใจ	“เหตุผลของ
การมีชีวิตอยู่”	และมีความสุขมากขึ้น	
 

ที่มา : ภาพ:จากหนังสือ The Learning Power Approach 

ที่มา	:	http://www.educathai.com/th/finding-ikigai/	
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การเตรียมตัวตายอย่างเป็นสุขตามมุมมองทางพระพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา

	 ทำไมทุกคนกลัวตาย	 ไม่มีมนุษย์คนไหนหนีความตาย
ได้	 แต่ความตายกลับเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างก็กังวล	 ไม่เพียง
แต่มนุษย์เท่านั้นสัตว์ก็กลัวตายเช่นเดียวกัน	 หากสามารถมองว่า
ความตายก็เป็นสิ่งธรรมดาของโลกเท่านั้น	 ยอมรับกับความตาย
ได้	 ชีวิตก็มีความสุขไร้ความทุกข์กังวล	 แต่ความเป็นจริงก็คือ
มนุษย์ปุถุชนทุกคนไม่สามารถทำได้เลยสักคน	 ไม่มีใครไม่กลัว
ความตายเลย	 พระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงการตายไว้หลาย
นัยยะ	 ให้เหตุและผลเกี่ยวกับความตายไว้อย่างน่าสนใจหลาย
ตอน	 ดังนั้นหากผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านบทความนี้จนจบแล้ว	 มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายตามทัศนะของพระพุทธศาสนาดี
ขึ้นแล้ว	 ผู้เขียนมั่นใจว่าท่านจะสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับ
ความตาย	 ข้อข้องใจเกี่ยวกับความตายได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่
มากก็น้อย	 และบรรลุตามเป้าหมายของการเขียนบทความครั้งนี้
ของผู้แต่งด้วย	

		 มนุษย์มีอัตภาพที่ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรม	
สงเคราะห์เป็นธาตุ	 คือรูปธาตุและนามธาตุ	 สงเคราะห์เป็นขันธ์	
คือรูปขันธ์	 ๑	 และนามขันธ์	 ๔	 ตราบใดที่ยังมีกิเลสแล้ว	 จิตซึ่ง
เป็นนามธาตุดับไปก็ยังเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้น	 ด้วย
อำนาจแห่งอนันตรปัจจัยเช่นกัน	 ดังนั้นเมื่อจิตที่เกิดใหม่ก็เกิด
เรื่อยไป	 แม้กระทั่งคนตายคือจิตดวงสุดท้ายในชาตินี้เกิดขึ้น	
และดับลงไปจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นต่อเนื่องภพชาติใหม่ก็เกิดขึ้น	
ตราบจนเป็นพระอรหันต์คือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดสิ้นจากกิเลส
อันเป็นเชื้อให้	กุศลและอกุศลเกิด	เมื่อนั้นจุติจิตของพระอรหันต์
เกิดเมื่อใด	 จุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสจึงไม่
เป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นอีก	 เมื่อนั้นเองภพชาติก็สิ้น	
สามารถหลีกหนี	หลีกพ้นความตายไปได้โดยสิ้นเชิง	
		 คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งหวังสูงสุดที่พระ
นิพพานอันเป็นความสงบจากกิเลส	 เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง	

ที่มา	:	https://www.posttoday.com/life/life/546457	
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พระนิพพานเป็นสภาวธรรมที่ไม่มีการเกิด	 ดังนั้นจึงไม่มีการดับ	
เมื่อเข้าถึงพระนิพพานได้แล้วจึงไม่ต้องมีการเกิดอีก	 เมื่อไม่มีการ
เกิดอีกก็ไม่ต้องพบกับความตายอีกต่อไป	 ดังเช่นสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จเข้าสู่พระมหาปรินิพพาน	 และ
บรรดาพระอรหันตสาวกในครั้งพุทธกาลเป็นอาทิ	
		 เมื่อทราบแล้วว่าการตายและการเกิดนั้นเกิดขึ้นติดต่อ
กันอย่างรวดเร็วดังที่ได้อธิบายไว้	 ดังนั้นเราจึงไม่รู้เลยว่าชาติหน้า
ของเราจะมาถึงเมื่อใด	 อาจมาถึงก่อนพรุ่งนี้	 มื้ออาหารหน้าที่จะ
ถึงก็ได้	 ตัวอย่างที่เห็นก็มีทั่วไปสำหรับผู้ที่ประสพอุบัติเหตุเสีย
ชีวิต	 ท่านผู้อ่านคงพอทราบได้ว่า	 ผู้ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือ
ตายอย่างกะทันหันนั้น	 ชาติหน้า	 ภพหน้าของท่านเหล่านั้น	 มา
อย่างรวดเร็ว	 เร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดได้	 ความตายจึงไม่มีนิมิต	
เครื่องหมายเลยบอกให้รู้ล่วงหน้าเลย	
		 อย่างไรก็ตามในพระอภิธรรมได้อธิบายไว้ถึงนิมิต	 ที่ผู้
ใกล้เสียชีวิตสามารถเห็นได้โดยที่ผู้อื่นไม่สามารถเห็นได้เลย	 ซึ่ง
มีชื่อว่า	 กรรมอารมณ์	 กรรมนิมิตอารมณ์	 คตินิมิตอารมณ์	 ซึ่ง
เป็นนิมิตบอกภพภูมิที่ไปของผู้ใกล้เสียชีวิตด้วย	 (พระพรหม
โมลี(วิลาส	ญาณวโร),	๒๕๔๑	:๑๒๙-๑๓๒)		กล่าวคือ		
 กรรมอารมณ ์ คือ	 การระลึกถึงกรรมใดกรรมหนึ่งที่
เคยทำไว้ เช่นกรรมอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศล	 คือ	 ตนได้ให้ทาน	
รักษาศีล	 ฟังธรรม	 หรือเจริญภาวนามานั้น	 เคยทำอย่างไร	 ก็นึก	 
ก็คิดอย่างที่ทำอยู่อย่างนั้น	 มรณาสันนชวนจิต	 ซึ่งเป็นวิถีจิต
สุดท้ายก่อนจุติคือตาย	 ก็ถือเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์	 เป็นต้น	
ส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศล	เช่น	ตนเคยฆ่าสัตว์	ลักทรัพย์	อย่างไร	ก็นึก
ก็คิดอย่างที่ได้ทำอยู่อย่างนั้นมรณาสันนชวนจิตก็น้อมเอามาเป็น
อารมณ์	 กรรมอารมณ์นี้ปรากฏทางมโนทวารทางเดียว	 ไม่
ปรากฏทางทวารทั้ง	๕	คือ	ปัญจทวาร	ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	
เพราะกรรมอารมณ์นี้	 นึกถึงคิดถึงการกระทำในอดีตเป็นอดีต
อารมณ์ปรากฏทางใจเท่านั้น	 เมื่อมีกรรมอารมณ์เป็นกุศลก็นำ
ไปสู่สุคติ	ถ้าหากว่ามีกรรมอารมณ์เป็นอกุศลก็จะต้องไปสู่ทุคติ		
 กรรมนิมิตตารมณ์ หมายถึง	 เครื่องมือเครื่องใช้ที่ตน
ได้ใช้ในการกระทำกรรมนั้น ๆ	 ที่เป็นฝ่ายกุศลก็เห็นเครื่องมือที่
ตนได้ทำกุศลเป็นต้นว่า	 เห็นเครื่องสักการะที่ตนใช้บูชา	 เห็นผ้า
ผ่อนที่ตนให้ทาน	เห็นโบสถ์	เห็นพระพุทธรูปที่ตนสร้าง	เห็นพระ
สงฆ์ที่ตนอุปการะบวชให้	 มรณาสันนชวนจิตก็หน่วงเอาเป็น
อารมณ์	 เป็นต้น	 ส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศล	 เช่น	 เห็นแห	 อวน	 หอก	
ดาบ	 มีด	 ไม้	 ปืน	 เครื่องเบียดเบียน	 สัตว์	 ที่ตนเคยใช้ในการ
ทำบาปเหล่านี้	 มรณาสันนชวนจิตก็น้อมมาเป็นอารมณ์	 เมื่อมี
กรรมนิมิตอารมณ์เป็นกุศลก็นำไปสู่สุคติ	 แต่ถ้าหากว่ามีกรรม
นิมิตอารมณ์เป็นอกุศลแล้ว	ย่อมนำไปสู่ทุคติ		

 คตินิมิตตารมณ์	 เป็นการเห็นนิมิตภพชาติใหม่ที่จะไป
กำเนิด	เครื่องหมายที่จะนำไปสู่สุคติ	หรือทุคติ	ถ้าจะไปสู่สุคติ	ก็
จะปรากฏเป็นวิมาน	 เป็นปราสาททิพย์สมบัติ	 เป็นนางเทพ
อัปสร	 เป็นรั้ววัง	 เป็นครรภ์มารดา	 ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี	 คตินิมิต
อารมณ์ที่จะนำไปสู่ทุคติ	ก็จะปรากฏเป็นเปลวไฟเป็นเหว	ถ้ำอัน
มืดมัว	 หรือเป็นนายนิรยบาล	 สุนัขแร้งกา	 เป็นต้น	 จะมา
เบียดเบียนทำร้ายตนล้วนแต่เป็นสิ่งที่เลวร้าย	ทั้งนี้ปรากฏทาง
มโนทวารแต่ทางเดียว	 คือ	 เห็นทางใจและจัดเป็นปัจจุบัน	
อารมณ์เพราะกำลังนึกเห็นนิมิตนั้น	ๆ	อยู่	
		 มนุษย์หรือสัตว์ที่มีกิเลสอยู่ต่างกลัวความตายทั้งสิ้น	
ด้วยเหตุจากการยึดมั่นในตัวตน	 ว่าเป็นของตนของตนนั้นเอง	
หากลองทดสอบเรือ่งนีด้วูา่จรงิหรอืไม	่ ไดจ้ากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ 
เมื่อญาติพี่น้อง	 คนสนิทมิตรสหายต้องตาย	 หรือพลัดพรากไป	
เรามีความเศร้าเสียใจ	 คร่ำครวญ	 ร่ำไห้	 แต่เมื่อมีคนทั่วไปตาม
ท้องถนนที่เราไม่รู้จัก	 ตายหรือพลัดพรากไป	 ทั้งๆที่เขาก็เป็นคน
เหมือนกันแต่เรากลับไม่เศร้าใจเสียใจเหมือนเป็นญาติเรา		 
คำตอบก็คือ	 เรามีความยึดว่าคนคนนั้นเป็นญาติของเรา	 เป็น
เพื่อนสนิทเรา	 นั่นเอง	 และลองคิดดูว่าหากเป็นเราที่ต้องตาย
แลว้เราจะยิง่ไมเ่สยีใจหรอื	มนษุยม์คีวามรกัตวัเองเปน็ทีส่ดุ	ดงันัน้
การที่เรายึดว่าเป็นตัวเรา เป็นของเรา มันจึงเป็นความทุกข์ใจ
อย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความพลัดพราก แต่หากมีปัญญา
เป็นตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า มนุษย์เป็นเพียงธาตุ 
เพียงขันธ์ นามธรรมรูปธรรมที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และก็ต้อง
ดับไปเป็นธรรมดาเท่านั้น ถึงจะกลัวหรือทุกข์ใจไป ความตาย
ก็ไม่สามารถห้ามมันได้ ความทุกข์ใจแม้จะยังมีอยู่แต่มันย่อม
น้อยลง	 หรือลดลงกว่าการที่ไม่รู้	 ไม่เห็นตามที่พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้เลย	นอกจากการมีอุปทานใน	ตัวเรา	ของเรา	ในธาตุ	ใน
ขันธ์ที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 เราต่างกลัวการพลัดพราก	 จากสิ่งที่เรา
รัก	 	 ทุกคนจะกลัว	 กลัวว่าจะต้องจาก	 ต้องพรากจากคนที่รัก	
สัตว์ที่รัก	 สิ่งของที่รัก	 ทรัพย์สมบัติที่หวงแหน	 ตัวอย่างที่เห็น
ชัดๆ	 และสามารถทดสอบว่าที่ผู้เขียนกล่าวไว้จริงหรือไม่นั่นก็คือ	
ท่านผู้อ่านเคยของหายหรือไม่	 หากท่านเคยของหาย	 ลอง
ทบทวนดูว่า	เมื่อของที่มีค่าน้อย	หรือรักน้อยหายท่านรู้สึกเช่นไร	
เศร้ามากน้อยเพียงใด	 แต่ถ้าของนั้นมีความสำคัญมาก	 รักมาก
ท่านจะเศร้า	 เสียใจเพียงใด	 นี่คือตัวอย่างการพลัดพรากเท่านั้น	
แต่การตายคือการพลัดพรากทุกสิ่ง	 และทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิต	
ทั้งรักมาก	 หวงมาก	 รักน้อย	 หวงน้อย	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่	
ครอบครองอยู่	 ดังนั้น	 คนเราจึงกลัวการพลัดพรากครั้งยิ่งใหญ่ที่
จะต้องพลัดพรากจากของที่สิ่งทุกอย่างที่ตนมีอยู่นั่นเอง	
 

ที่มา	:	พระพรหมโมลี	(วิลาส	ญาณวโร).	(๒๕๔๑)	.กรรมทีปนี.กรุงเทพมหานคร.	จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	
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เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

อาจารย์ปัทมา  ยิ้มสกุล

เรื่อง Sleepless Nights 
คืนที่นอนไม่หลับ... 

 
	 ใครที่เคยนอนไม่หลับจะรับรู้ได้ว่าความทรมานของค่ำคืนนั้นเป็นอย่างไร...	

	 มีนักแต่งเพลงหลายท่านได้นำอาการนอนไม่หลับมารังสรรค์เป็นบทเพลง	 ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นเพลงฮิตตลอดกาล	
Sleepless	 Nights	 ของ	 Everly	 Brothers	 ที่แต่งโดยสองสามีภรรยา	 FelliceBoudleaux	 Bryant	 ซึ่งเพลงนี้ได้มีศิลปินนำมา	 
ขับร้องหลายท่านต่างยุคต่างสมัยกันที่คุ้นหูคือ	Norah	 Jones	 ได้ขับร้องไว้ตั้งแต่ปี	 2004	 ในอัลบั้ม	 Feel	 Like	Homeล่าสุด	 ซีรีส์
เกาหลี	Terius	Behind	Me	ที่นำแสดงโดยพระเอกหนุ่ม	โซจีซบ	ได้นำเพลงนี้ไปประกอบซีรีส์	จนเพลงหวนกลับมาติดหูอีกครั้ง	

	 เพลงเริ่มอินโทรด้วยเสียงกีตาร์ทุ้มๆ	ตามด้วยเสียงเปียโน	และน้ำเสียงอันมีเสน่ห์ของนอร่าห์	 โจนส์	สื่ออารมณ์เศร้า	 เหงา
และรอคอยอย่างโดดเดี่ยว	ทุกข์ทรมานในค่ำคืนอันยาวนาน...	
 
 Through these sleepless nights 
 I cry for you 
 And wonder who 
 Is kissing you 
 Oh these sleepless nights 
 Will break my heart in two 

 Somehow through the days 
 I don’t give in 
 I hide my tears 
 That wait within 
 Oh but then through sleepless nights 
 I cry again  

 Why did you go? 
 Why did you go? 
 Don’t you know? 
 Don’t you know? 
 I need you 

 I keep hoping you’ll come back to me 
 Oh let it be 
 Please let it be 
 Oh, my love, please end 
 These sleepless nights for me 

ที่มา	:	http://iwonapodlasinska.com/)	
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	 เพลงนี้	 สำหรับคนสนใจภาษาอังกฤษนับเป็นเพลงที่ง่ายและไม่ซับซ้อน	 เริ่มต้นด้วยคำว่า	 Through	 ความหมายของคำนี้มี
หลายอย่าง	ในบริบทนี้	น่าจะหมายความว่า	ตลอด	และยังมีความหมายอื่น	เช่น	ผ่านพ้น,	ผ่าน	ฯลฯ	

	 เมื่อพิจารณาดู	ปรากฎว่าทั้งเพลงใช้	present	simple,	present	continuous,	future	tense	และ	past	simple	tense
ประกอบกัน	 การใช้	 present	 simple	 ให้ความหมายว่า	 อาการนอนไม่หลับนี้เกิดขึ้นตอนนี้	 (ขณะที่ร้องเพลง)	 สำหรับpresent	
continuousที่ใช้ในประโยคอย่างAnd	 wonder	whois	 kissing	 youให้ความหมายว่า	 ครุ่นคิดว่าค่ำคืนนี้ตอนที่เขาทุกข์ทรมานด้วย
ความโหยหา	ก็เกิดอาการสงสัยว่าตอนที่เขานอนไม่หลับอยู่นี้	คนรักกำลังจุมพิตอยู่กับใครอื่นหรือไม่	และ	 future	 tense	ในประโยค
อย่างOh	these	sleepless	nightswill	break	my	heart	in	twoค่ำคืนที่โหยหาคนรักจนนอนไม่หลับแบบนี้แถมยังกระวนกระวาย
ด้วยความคิดว่าตอนนี้คนรักกำลังจุมพิตกับคนอื่น	จะทำให้หัวใจเขาแตกเป็นเสี่ยง	และในประโยคอย่างYou’ll	 come	back	 to	me	
หวังว่าเธอจะหวนกลับมาหา	(ในเวลาอันใกล้นี้)	ส่วน	past	simple	tense	ที่ใช้ในประโยคคำถามอย่างWhy	did	you	go?	ทำไมเธอ
จึงจากฉันไป	การจากไปของเธอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เขาจะนอนไม่หลับ	และเมื่อเป็นประโยคคำถาม	ที่มี	verb	คำกริยา
อย่าง	go	อยู่แล้ว	จึงต้องใช้กริยาช่วยdo	และเมื่อเป็นอดีต	เราจึงต้องใช้ช่อง	2	ของ	do	ซึ่งก็คือdid	นั่นเอง		

	 นอกจากนี้ในบทเพลงที่น่าสนใจ	ยังมี	plural	noun	คำนามพหูพจน์	อย่าง	Sleepless	nights	คือค่ำคืนที่นอนไม่หลับนี้ไม่
ได้เกิดแค่คืนเดียว	 แต่เกิดมาแล้วหลายคืน	 คนฟังก็จะได้อรรถรสว่าความทรมานด้วยอาการนอนไม่หลับจากความโหยหาคนรักนี้เกิด
มาหลายคืนแล้ว	และเมื่อเป็น	plural	noun	ก็ต้องใช้	these	ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นำหน้า	ย้ำว่าค่ำคืนเหล่านี้		

	 และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอย่าง	Somehow	ซึ่งเป็น	adverb	มีความหมายว่า	ไม่ว่ายังไง	ถึงยังไง		
 
 Somehow	through	the	days	
	 I	don’t	give	in	
	 I	hide	my	tears	
	 That	wait	within	
	 Oh	but	then	through	sleepless	nights	
	 I	cry	again	
 
	 เนื้อเพลงช่วงนี้กินใจมาก	ใช้คำง่ายๆ	ไม่กี่คำ	แต่สามารถสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส...	

	 ถึงยังไงก็ตามหลายวันที่ผ่านพ้นมานี้	 (days	 เป็น	 plural	 เติม	 s	 แปลว่า	 หลายวัน)	 ตรงนี้ยังมีคำที่น่าสนใจอย่าง	 give	 in	
แปลว่ายอมแพ้	 ยอมจำนน	 ถึงยังไงก็ตามหลายวันที่ผ่านมานี้	 ฉันไม่ยอมแพ้	 ฉันเก็บซ่อนน้ำตาที่คอยจะไหลรินแต่ผ่านพ้นวัน	 ตลอด
ค่ำคืนที่นอนไม่หลับ	ฉันร้องไห้อีกครั้ง...	

	 สำหรับประโยคสุดท้ายในบทเพลงI	keep	hoping	you’ll	come	back	to	me	คำว่าkeep	+verb	เติม	ing	มีความหมาย
ว่า	 ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่หยุด	 และทำซ้ำๆ	 	 keep	 hoping	 คือ	 ฉันเฝ้าหวังว่าเธอจะหวนกลับมาหา...มันไม่ใช่แค่หวังแต่ลึกลงไปใน
การเลือกใช้คำของนักแต่งเพลง	 มันคือความหวังโดยไม่เคยหยุดหวัง	 อยากให้เธอมาช่วยหยุดค่ำคืนที่นอนไม่หลับที่ทุกข์ทรมานนี้
เสียที...	

	 เมื่อเรารู้ความหมายที่ซ่อนในเนื้อเพลง	 ที่ไม่ใช่เพียงแค่เพียงคำแปล	 แต่เป็นความหมายผ่านแกรมม่า	 คำคุณศัพท์	 คำนาม		 
คำกรยิา	ฯลฯ	ประกอบดว้ยการทำงานของศลิปนิ	 เสยีงรอ้ง	ดนตร	ี จงัหวะ	ฯลฯสิง่เหลา่นีจ้ะประกอบกนัและสง่เสรมิกนั	ทำใหเ้ราไดร้บั
อรรถรถในการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษได้สนุกยิ่งขึ้น	ที่สำคัญ	ยิ่งเราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆ	ฟังบ่อยๆ	พูดบ่อยๆ	อ่าน
บ่อยๆ	ค้นบ่อยๆ	จะทำให้เราสนุกและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวยิ่งขึ้น...	
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ความเชื่อเรื่องกรรมในวรรณคดีไทย

อาจารย์ ดร.จีรภัทร อาดนารี

	 วรรณคดีไทยเป็นงานเขียนที่มีความดีเด่นทางด้านวรรณศิลป์อันเกิดจากสำนวนภาษาที่ไพเราะ	 มีรูปแบบที่
หลากหลาย	 มีเนื้อหาและแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราว	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ความคิด	 ความเชื่อของคนไทยใน
อดีตจึงเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่าในด้านต่างๆ	เช่น	คุณค่าด้านความรู้	คุณค่าด้านอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ	และคุณค่า
ด้านจิตใจ	 กวีในแต่ละยุคสมัยเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วรรณคดีจึงเขียนสะท้อนเรื่องราวชีวิต
ของตัวละครให้ใกล้เคียงกับมนุษย์ปุถุชนเพื่อเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนอาจต้องพบเจอได้แก่	 ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง
กรรม	โดยราชบัณฑิตยสถาน	(2554:	16)	ได้นิยามคำว่ากรรมในความหมายต่างๆ	เช่น	1)	การ,	การกระทำ,การงาน,	
กิจ	 เช่น	พลีกรรม	ต่างกรรมต่างวาระ,	 เป็นการดีก็ได้ชั่วก็ได้	 เช่น	กุศลกรรม	อกุศลกรรม	2)	การกระทำที่ส่งผลร้าย
มายังปัจจุบัน	 หรือซึ่งจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต	 เช่น	 บัดนี้กรรมตามทันแล้ว	 ระวังกรรมจะตามทันนะ	 3)	 บาป,	
เคราะห์	เช่น	คนมีกรรม	กรรมของฉันแท้ๆ	4)	ความตาย	ในคำว่า	ถึงแก่กรรม	โดยบทความนี้จะกล่าวถึงคำว่า	กรรม	
ในความหมายว่า	การกระทำของตนเองซึ่งอาจเป็นได้ทั้งกุศลกรรม	และอกุศลกรรม	

	 เนื้อหาในวรรณคดีไทยมักจะแฝงแนวคิดที่มาจากพุทธศาสนาจึงปรากฏแนวคิดเรื่องกรรมอยู่ในเรื่องราว
ชีวิตของตัวละครด้วยวรรณคดีไทยที่ปรากฏความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรม	 เช่น	 เรื่องลิลิตพระลอ	จากเหตุการณ์ตอนที่
พระลอได้กล่าวกับพระนางบุญเหลือผู้เป็นมารดาเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องไปพบพระเพื่อนพระแพงอันเนื่องมาจาก	 
ผลกรรมของตนเองความว่า	

   ถึงกรรมจักอยู่ได้ ฉันใด  พระเอย 
  กรรมบ่มิมีใคร ฆ่าข้า 
  กุศลส่งสนองไป ถึงที่ สุขนา 
  บาปส่งจำตกช้า ช่วยได้ฉันใด 
	 	 	 	 (เรื่องลิลิตพระลอ)	
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	 เรื่องรามเกียรติ์จากเหตุการณ์ตอนที่พาลียอมตายด้วยศรของพระราม	 แม้ว่าพระรามเต็มใจที่จะไว้ชีวิต	
เพราะพาลีเชื่อว่าเป็นกรรมซึ่งเกิดจากการกระทำของตนเอง	ความว่า	 	
 

ที่มา	:		 พระธรรมกติตวิงศ	์(ทองด	ี	สรุเตโช).		2553.		พจนานกุรมเพือ่การศกึษาพทุธศาสน	์“คำวดั”.พมิพค์รัง้ที	่4.	กรงุเทพมหานคร:	ธรรมสภาและสถาบนับนัลอืธรรม.	

	 ราชบัณฑิตยสถาน.	2554.	พจนานุกรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2554.		พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	ราชบัณฑิตยสถาน.	

	 วชริญาณ.	2562.	ลลิติพระลอ,	บทละครเรือ่งรามเกยีรติ,์	เสภาเรือ่ง	ขนุชา้งขนุแผน(Online).	vajirayana.org,	1	กมุภาพนัธ	์2562. 

   กรรมแล้วก็สู้วายปราณ จะให้อัประมาณกระไรได้ 
  ขอบังคมลาภูวไนย ไปยังสวรรค์ชั้นฟ้า 
 	 	 	 (บทละครเรื่องรามเกียรติ์สมุดไทยเล่มที่	30)	
 
	 เรื่องขุนช้างขุนแผนจากเหตุการณ์ตอนที่นางวันทองกราบทูลพระพันวษาว่านางรักทั้งขุนแผนและขุนช้าง	
ทำให้พระพันวษากริ้วมากจึงสั่งให้ประหารนาง	ดังนั้นขุนแผนจึงได้กล่าวถึงผลกรรมของนางวันทอง	ความว่า	

 
   ขุนแผนแล่นยุดฉุดพลายงาม จงฟังพ่อห้ามอัชฌาสัย 
  ผลกรรมจึงจำให้บรรลัย พ่อนั่งอยู่ใกล้ก็ลืมคิด 
  โดยไปคร่อมเจ้าวันทองไว้ จึงไม่ทันแก้ไขแต่สักหนิด 
  มันกลุ้มรุมกันฉุดก็สุดฤทธิ ชีวิตวันทองจึงบรรลัย  
	 	 	 	 (เสภาเรื่อง	ขุนช้างขุนแผน	ตอนที่	36	ฆ่านางวันทอง)	
 
	 การได้เรียนรู้ชีวิตของตัวละครเช่น	พระลอ	พาลี	และนางวันทอง	สะท้อนให้เห็นว่า	กรรม	หรือ	การกระทำ
ใดๆ	ย่อมส่งผลมาสู่ตนซึ่งกรรมของพระลอ	พาลี	และนางวันทอง	ล้วนเป็นกรรมที่เกิดจากกระทำของตนเองและเป็น
กรรมที่ให้ผลในชาตินี้	หรือเรียกว่า	ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม	(พระธรรมกิตติวงศ์	(ทองดี		สุรเตโช),	2553:	16)	บทเรียน
ชีวิตจากตัวละครบางส่วนในวรรณคดีจึงเป็นสิ่งเตือนใจให้มนุษย์มุ่งกระทำกรรมดี	 ละเว้นกระทำกรรมชั่วทางกาย	
วาจา	 และใจ	 ดังนั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่ควรกระทำคุณงามความดีโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องเดือดร้อนหาก
บุคคลในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและยึดถือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันก็จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น	
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มาทำความรู้จักและวิธีรับมือกับเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM2.5

อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย์

	 เริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่	 2562	 ชาวกรุงเทพอย่างเราๆก็
ต้องเจอกับอันตรายจากเจ้าฝุ่น	 PM	 2.5	 หรือฝุ่นจิ๋วกันทั่วบ้านทั่ว
เมือง	 บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าฝุ่นจิ๋วว่ามันคืออะไร	
เกิดจากอะไร	 อันตรายยังไง	 แล้วเราจะมีวิธีป้องกันอันตรายได้
อย่างไร	ไปครับ	ไปทำความรู้จักกับมันด้วยกัน	เริ่มจากคำถามที่ง่ายๆ
เลยคือ	
 
 
 
 
 
 

 
 

<รูปที่ 1 แสดงขนาดเปรียบเทียบเส้นผ่านศูนย์กลาง  
PM2.5 กับเส้นผมและทรายละเอียด> 

 
 

ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 คืออะไร? 
	 แปลตามตัวเลยนะครับ	PM	=	Particulate	Matter	เปิด
พจนานุกรมแล้วจะแปลว่าสสารที่มีขนาดเป็นอนุภาค	 (Particulate)	
เมื่อไหร่ที่เรียกมันว่า”อนุภาค”	 มันจะแปลว่าขนาดของมันเล็กมากๆ	
เล็กมากขนาดไหน	 ก็เล็กขนาดตามชื่อเลยครับคือ	 2.5	 เลขนี้
หมายความว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเล็กกว่า	 2.5	
ไมโครเมตร	 (ไมครอน)	 สรุปง่ายๆ	 PM2.5	 ก็คือ	 ฝุ่นจิ๋วที่มีขนาดเล็ก
กว่า	 2.5	 ไมครอน	 ถ้าจินตนาการไม่ออกให้ดูรูปที่	 1	 ได้เลยครับว่า	
มันจะมีขนาดเล็กประมาณ	5%	ของเส้นผม	เล็กมากๆ	เลยใช่มั้ยครับ	

ฝุ่นจิ๋วนี้มาจากไหน? 
	 เยอะแยะหลายสาเหตุเลยครับ	 สาเหตุหลักๆเกิดจาก
กระบวนการผลิตไฟฟ้าทุกรูปแบบ	 การก่อสร้าง	 การเผาในที่โล่ง		 
จากโรงงานอตุสาหกรรม	การคมนาคมขนสง่	และสาเหตอุืน่ๆ	(รปูที	่2) 
ฝุ่นจิ๋วที่เราเห็นเป็นหมอกๆนั้นปกติมักจะเกิดในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล	
(กุมภาพันธ์-มีนาคม)	 ซึ่งจะเกิดจากการมีหมอก	 (ไอน้ำ)	 ในขณะที่
อากาศนิ่ง	ลมสงบ	แสดงแดดส่องไม่ถึง	ซึ่งจะทำให้ฝุ่นจิ๋วไม่มีแรงผลัก
ตัวเองให้ลอยขึ้นไปสูงขึ้นไปในอากาศ	 เป็นไงล่ะ	 ถ้ามันไม่ลอย	 มันก็
สะสมอยู่ในอากาศระดับเรี่ยดิน	ทำให้อยู่ในระดับที่เราสามารถสูดดม
มันเข้ามันไปได้อย่างง่ายดาย	อันตรายกำลังมาเยือนเราแล้วครับ	

<รูปที่ 2 แผนฟังแสดงแหล่งที่มาของฝุ่น PM2.5> 

 
	 อีกนิดนะครับ	ไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วนี้มีกันทั่วโลกตราบใดที่ยังมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 แต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีปริมาณ
เฉลี่ยที่แตกต่างกัน	 โดยไม่ควรมีปริมาณเกิน	 50	 ไมโครกรัมต่อลูก
บาศก์เมตร	 คุณรู้มั้ยครับว่า	 ประเทศที่มีค่าฝุ่นจิ๋วนี้มากที่สุดอันดับ	 1	
คือ	ประเทศอินเดีย	มีค่าเฉลี่ยสูงถึง	277	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	
(โอ้วโหว)	 และประเทศที่พบน้อยที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย	 มีค่า
เฉลี่ย	 5.7	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	 ซึ่งประเทศไทยเราอยู่ใน
อันดับที่	 8	 (เฉลี่ย	 168	 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	 [ที่มา:	 The	
Standard,	 30	 มกราคม	 2562]	 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับที่ยังคงเป็น
อันตราย		
 
ทำไมฝุ่นจิ๋วถึงอันตรายและอันตรายอย่างไร? 
	 อย่างที่เขียนไว้ตั้งแต่ต้นว่า	 ฝุ่นจิ๋วมีขนาดเล็กมากๆ	 ปกติ
แล้วเวลาเราสูดออากาศที่มีฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย	 เรามีจะขนจมูกที่เป็น
อวัยวะที่คอยกรองชั้นที่	 1	 แต่ถ้าฝุ่นจิ๋วขนาดนี้เล็กมากจนขนจมูก	 
ไม่สามารถกรองได้	 แล้วด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมากๆ	 มันก็จะ
สามารถเข้าสู่ระบบหายใจและซึมลึกเข้าสู่ถึงเนื้อเยื่อปอด	 เข้าสู่
กระแสเลือด	 (รูปที่	 3)	 	 และจะเกิดการสะสมในร่างกาย	 ซึ่งจะเป็น
สาเหตุของโรคต่างๆตามมาอีกมากมาย	เช่น	โรคหัวใจ	โรคมะเร็ง	โรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ	เป็นต้น	จากสถิติปีพ.ศ.	2556	องค์การ
อนามัยโลกรายงานว่า	 มีคนเสียชีวิต	 7	 ล้านคนต่อปี	 จากการสูดดม
มลพิษนี้ไป	 โอ้โหว	 เยอะมากเลยใช่มั้ยครับ	 แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนก
ตกใจไปครับ	 มันไม่ได้เป็นปุบปับ	 มันจะค่อยๆสะสม	 ค่อยๆ	 สะสม	
แล้วจะแสดงอาการเมื่อถึงเวลาและปัจจัยอื่นๆพร้อม	 ซึ่งเราสามารถ	 
ที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ครับหากเราทุกคนรู้จักกับวิธีรับมือ	 
กับมันได้อย่างถูกต้อง	

ที่มา:	สำนักปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐเอมริกา	(U.S.	EPA)	

ที่มา:	กลุ่มประชาสัมพันธ์	สำหนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	
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<รูปที่ 3> 

 
แล้วเราจะป้องกันไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วนี้ได้อย่างไร 
	 วิธีที่	1.	 ใส่หน้ากากเลยครับ	ทีนี้ไม่ใช่ว่าหน้ากากแบบไหน
ก็จะสามารถกรองไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วนี้ได้	 เพราะถ้าหน้ากากมีรูขนาดใหญ่
กว่าเจ้าฝุ่นจิ๋ว	มันก็คงจะเล็ดลอดผ่านไปได้อย่างง่ายดาย		เวลาเราซื้อ
หน้ากากให้สังเกตว่ามีคำว่า	 N95	 กำกับอยู่	 (รูปที่	 4	 ซ้าย)	 	 ซื้อเลย
ครับ	 ซื้อเอาไว้ที่บ้านไว้ซักหลายๆอัน	 เพราะอันตรายจากเจ้าฝุ่นจิ๋วนี้
จะยังคงไม่หมดสิ้นไปในปีนี้หรือปีหน้าอย่างแน่นอน	 เผื่อเจอวิกฤติใน
ครั้งต่อไปและสินค้าขาดตลาด	 เราจะได้ป้องกันได้อย่างทันท่วงที	 แต่
ถ้าเราไม่สามารถหาซื้อหน้ากากแบบนี้ได้	 ก็ยังคงพอที่จะมีวิธีป้องกัน
ได้ชั่วคราวครับ	นั่นก็คือหน้ากากอนามัยตามร้านทั่วไป	(รูปที่	4	ขวา)	
หน้ ากากตัวนี้ ก็ สามารถป้องกันไอ้ เจ้ าฝุ่ นจิ๋ วนี้ ได้ ระดับหนึ่ ง	 
เหมือนกันครับ	 แต่ขอให้เอาทิชชูมาวางทับซัก	 1	 ชั้นก่อนจะสวม	 
หน้ากากนะครับ	 แต่ขอย้ำนะครับว่า	 หน้ากากอนานมัยนี้จะป้องกัน
ได้เพียงแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น		
 

พุทธวงศ์	 อาจารย์ภาควิชาเคมี	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 	 ได้บอกว่า	 การฉีดน้ำก็ได้ผลไม่ต่างจาก
การฉีดน้ำหวาน	 และหากฉีดน้ำที่แรงดันไม่พอที่ทำจะให้ละอองน้ำ
ขนาดเล็กที่เหมาะสม	 ก็จะไม่สามารถดักจับฝุ่น	 PM2.5	 ได้เช่น
เดียวกัน	 (workpoint	 news,	 29	 มกราคม	 2562)	 ซึ่งอุปกรณ์ดับ
เพลิงของประเทศไทยนั้นมีแรงดันที่ไม่พอที่จะทำให้น้ำเกิดละออง
ขนาดที่เหมาะสมได้	แสดงว่า	สิ่งที่ทางรัฐบาลได้ทำมา	ก็ไม่สามารถที่
กำจัดเจ้าฝุ่น	PM2.5	ได้เลยแม้แต่น้อย	

 

<รูปที่ 4> 

 
	 วิธีที่	2.	ซื้อเครื่องกรองอากาศไว้ติดบ้านเถอะครับ	ถ้าเรามี
ทรัพย์พอที่จะจับจ่ายได้	 ผู้เขียนเห็นว่า	ปีหน้าวิกฤตินี้จะยังเกิดขึ้นอีก
ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขในระยะยาว	 พวกเราคงต้องพึ่งพาตัวเอง
และเตรียมรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ	 เพื่อความปลอดภัย	 และสุขภาพที่ดี
ของทุกคนนะครับ	
	 วิธีที่	 3.	 ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ	ซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลได้
ตาม	youtube	หรือเวปไซต์ทั่วๆไปได้	
 
แล้วเราจะ’กำจัด’ ไอ้เจ้าฝุ่นจิ๋วในอากาศที่ลอยอยู่ได้อย่างไร? 
	 ถ้าจะกำจัดเจ้าฝุ่นจิ๋วที่ลอยอยู่บนอากาศ	 บอกเลยว่ายาก
มาก	 ตอนนี้แผนการดำเนินการแก้ปัญหาเบื้องต้นของรัฐบาลคือการ
ฉีดน้ำหรือฉีดน้ำหวาน	 แล้วพ่นไปบนอากาศ	 บนความคิดที่ว่า	 เมื่อ
ละอองขนาดเล็กของน้ำจับกับฝุ่นจิ๋ว	 มันก็จะตกลงพื้นตามแรงโน้ม
ถ่วงของโลก	(รูปที่	5,	ที่มา:	The	standard)	แต่ถ้าหากเราพ่นน้ำให้
มีขนาดฝอยเล็กมากๆ	 โอกาสที่มันจะระเหยก่อนตกลงพื้นก็ย่อมเป็น
ไปได	้ดงันัน้แนวทางการคดิอกีวธิกีค็อื	ทำอยา่งไรใหล้ะอองนำ้จบัฝุน่จิว๋
แล้วตกถึงพื้นให้เร็วขึ้นก่อนที่น้ำจะระเหย	 จึงมีแนวคิดใส่น้ำหวาน
ผสมลงไปเพื่อนสนับสนุนแนวคิดนั้น	 แต่เดี๋ยวก่อน	 รศ.ดร.วีรชัย		 

<รูปที่ 5> 

 
	 แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปครับ	 ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทาง
แก้ไข	 ปัญหานี้เราสามารถเลือกที่ป้องกันและสร้างเครื่องมือในการ
กำจัดฝุ่นที่จะเกิดในแผนระยะยาวได้	 โดยเราสามารถเรียนรู้ได้จาก
ประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาเหมือนกับบ้านเรา	เช่น	ประเทศฮ่องกง	
เครื่องฟอกอากาศยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 สามารถฟอก	 “ฝุ่นพิษ”	
และ	“ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”	ได้ถึงปีละ	11,000	ตัน	เทียบเท่ากับ
การดูดซึมของต้นไม้	480,000	ตัน	ประเทศจีนเปลี่ยน	“รถเมล์”	 ใน
เมอืงเปน็	“รถเมลไ์ฟฟา้”	ทัง้หมด	ตัง้แตป่	ี 2560	 (รถเมลใ์นกรงุเทพฯ
คือมลพิษท่อใหญ่ทั้งฝุ่นทั้งก๊าซพิษที่ฆ่าคนกรุงตายผ่อนส่งทุกวันแต่
ไม่มีการแก้ไข)	เปลี่ยน	“รถแท็กซี่”	20,000	กว่าคัน	เป็น	“รถแท็กซี่
ไฟฟ้า”	 ทั้งหมด	 แค่เปลี่ยนรถแท็กซี่	 2	 หมื่นคันเป็นรถไฟฟ้า	 ก็ช่วย
ลดการปล่อย	ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ	850,000	ตัน	(ไทยรัฐ,	
18	 มกราคม	 2562)	 เจ๋งเลยใช่มั้ยครับ	 หวังว่าประเทศไทยเราจะเล็ง
เห็นความสำคัญของปัญหานี้และวางแผนแก้ไขเป็นจริงเป็นจัง	
 
‘เรา’จะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 นี้ได้อย่างไร 
	 มันคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ เราจะห้ามไม่ให้มีฝุ่นจิ๋วนี้ เลย
สำหรับเมืองหลวงในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างบ้านเรา	 หากทำได้	
เราคงต้องลดการคมนาคม	 ลดการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน	 ชะลอ
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม	 ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ	
เพราะฉะนั้น	 การที่เราจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้	 คงต้องรอให้
รัฐบาลมีการออกนโยบายและแผนที่ชัดเจนก่อน	 ผู้เขียนแล้วคิดว่า	
สำหรับเราแล้วทำได้เพียงลดการใช้พาหนะของตัวเองถ้าหากรถ	 
ของท่านมีควันดำ	 และใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น	 (ถึงแม้
รถเมล์จะตรวจไม่เจอควันดำก็ตาม)	
					หวังว่าทุกท่านคงจะได้รู้จักเจ้าฝุ่นจิ๋ว	ที่มาของอันตราย	และการ
รบัมอืกบัมนัแลว้นะครบั	 สวสัดปีใีหมไ่ทย	 2562	ขอใหท้กุทา่นสขุภาพ
แข็งแรงและปลอดภัยจากเจ้าฝุ่นจิ๋วนี้นะครับ	PM2.5	ฝุ่น	2562	

ที่มา:	http://alexizramos.blogspot.com/2013/09/environmental-science-in-news.html	

ที่มา:	https://www.3m.com	

ที่มา:	workpoint	news,	29	มกราคม	2562	
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การพัฒนา EF สำหรับเด็กปฐมวัย

อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์

	 เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการพัฒนามนุษย์
เพราะเป็นช่วงที่สมอง	 มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเรียนรู้ทักษะสำคัญ	 เพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการวาง
รากฐานชีวิต	 ที่คนทั่วทั้งโลกต่างก็ให้ความสำคัญ	 ไม่ว่าจะเป็น
รากฐานทางความคิด	 บุคลิกภาพ	 การพัฒนาทางร่างกายและ	 
สติปัญญา	 ขณะที่	 ประเทศไทยกำลังมีความพยายามที่จะ	 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาเด็กเยาวชนให้ได้มาตรฐาน
เทียบเท่าสากล	ทั้งนโยบายการศึกษานานาชาติ	สนับสนุนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการปฏิรูป
หลักสูตร	 และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากขึ้น	 แต่
เปน็ทีน่า่ตกใจวา่	 ตวัเลขเดก็ทีม่พีฒันาการลา่ชา้	 ตำ่กวา่มาตรฐาน
ถงึ	30%	จากกระทรวงสาธารณสขุในป	ี2559	พบวา่	เดก็ปฐมวยั
มีปัญหาพัฒนาการล่าช้ามากขึ้น	 ทั้งด้านการสื่อสาร	 การเรียนรู้	
การติดเกม	 รวมไปถึงปัญหาในการควบคุมตนเองและอีก
มากมาย	 เนื่องจาก	 เด็กไทยในปัจจุบันถูกเร่งเรียนให้เน้นพัฒนา
ไอคิว	 ไม่เปิดโอกาสให้ได้ลงมือทำ	 สำรวจ	 ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์	ขาดการเรียนรู้ทักษะชีวิต	ขาดการยับยั้งความคิด	ขาด
การแก้ปัญหา	 ขาดการวางเป้าหมาย	 ขาดการวางแผนไปสู่	 
เป้าหมายที่วางไว้	 ขาดความยับยั้งชั่งใจ	 ซึ่งเป็นความสามารถ	 
ในการควบคุมความคิดของตนเองนั่นเอง	 รวมถึงการเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว	 ที่เร่งเรียนเขียนอ่าน	 ปลูกฝังวินัยลูกผิดวิธี	 ยัดเยียด
เรียนหลายภาษาตั้งแต่ลูกยังพูดไม่ได้	 ให้เด็กใช้เทคโนโลยีมาก
เกินขอบเขตรวมทั้งการพาเด็กไปกวดวิชา	 ที่ส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อเด็กมากขึ้นทุกขณะ	
	 ในศตวรรษที่	 21	 ได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 เด็ก	 เยาวชน	
หรือ	 ผู้ใหญ่	 หากทักษะ	 EF	 บกพร่อง	 ชีวิตอาจติดหล่ม	 อาจตก
เป็นทาสของสิ่งเร้าทั้งหลาย	 อาทิ	 ยาเสพติด	 การพนัน	
แอลกอฮอล์	 ฯลฯ	 ได้ง่ายกว่าแต่หากได้รับการฝึกฝนทักษะ	 EF	
มาดี	บุคคลก็จะคิดวิเคราะห์เป็น	มีหลักการวิธีคิดมีการไตร่ตรอง
สามารถตัดสินใจได้เหมาะสม	 เป็นคนที่ทำงานเป็น	 รู้จักวางแผน
ก่อนลงมือทำเป็นระบบหากทำไปแล้วเกิดอุปสรรค	 ก็ลุกขึ้นสู้ต่อ
ได้	 รู้จัก	 แก้ไข	หรือคิดค้นหาทางออกใหม่	 ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ
ความคิดเดิมๆ	นอกจากนี้	ยังสามารถจัดสัมพันธภาพ	ได้ดีเพราะ
รู้จักควบคุมอารมณ์	 และพฤติกรรมตนเอง	 จนเป็นที่ยอมรับของ

เพื่อนร่วมงาน	 หรือคนในครอบครัว	 EF	 จึงเป็นพื้นฐานของ
ทักษะสำคัญที่ต้องมีในศตวรรษที่	21		ดังนั้นพ่อแม่และบุคลากร
ทางการศึกษา	โดยเฉพาะปฐมวัยศึกษา	จำเป็นต้องพัฒนาเด็กได้
อย่างเป็นรูปธรรม	ด้วยมุ่งมั่นว่า	EF	จะเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จะ
ร่วมส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่กำลังดำเนินอยู่ใน
ขณะนี้	 เด็กวัย	 3	 -	 6	 ปี	 เป็นช่วงโอกาสทองของชีวิตในการ	 
บ่มเพาะทักษะชีวิตทุกด้าน	 เพราะพัฒนาการทางสมอง		 
กลา้มเนือ้	 ภาษา	 และทกัษะทางสงัคมมคีวามพรอ้มตอ่การเรยีนรู้
สิ่งรอบตัวได้อย่างสูงสุด		
	 คำว่า	 EF	 (Executive	 Functions)	 คือ	 กระบวนการ
ทางความคิดในส่วน	 “สมองส่วนหน้า”	 ที่เกี่ยวข้องกับความคิด	
ความรู้สึก	 การกระทำ	 เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหาร
จัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ	 ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายใน
ชีวิต	รู้จักการวางแผน	มีความมุ่งมั่น	จดจำสิ่งต่างๆ	เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ได้	 สามารถยั้งคิด	 ไตร่ตรอง	 ควบคุมอารมณ์ได้		 
ยดืหยุน่ความคดิเปน็	สามารถจดัลำดบัความสำคญัในชวีติ	รวมทัง้
รู้จักริเริ่มและลงมือทำสิ่งต่างๆ	 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 ซึ่งทักษะ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่	ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความสำเร็จในชีวิต	ทั้ง
การงาน	 การเรียน	 และการใช้ชีวิต	 	 มีงานวิจัยมากมายระบุว่า
เด็กที่มี	 EF	 ดี	 จะมีความพร้อมทางการเรียนมากกว่าเด็กที่	 EF	
ไม่ดี	 และประสบความสำเร็จได้ในการเรียนทุกระดับ	 ตั้งแต่
อนุบาล	 ประถม	 มัธยม	 ไปถึงมหาวิทยาลัย	 จนกระทั่ง	 ในการ
ทำงาน	 เด็กที่หยุดได้	 ไตร่ตรองเป็น	 ไม่หุนหันพลันแล่น	 มี	 
เป้าหมาย	 และทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ	 นี่แหละจะทำให้เขา
ประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้น	 จะพัฒนาทักษะนี้ให้เด็กได้ต้อง
ดูแลเรื่องอาหารการกิน	 การพักผ่อน	 ให้ความรักความอบอุ่น
ตามปกต	ิเพราะถา้เดก็มกีารรบัรูไ้มด่	ีประสาทสมัผสัทัง้หลายไมด่ ี
เด็กก็ยากที่จะพัฒนา	 EF	 ได้	 “การสอนเพื่อให้เด็กมี	 EF	 ดี	 มี
หลายวิธี	 ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของเล่นให้ลูกได้คิดอย่าง	 
สรา้งสรรค	์เชน่	เลโก	้หมากฮอส	หมากรกุ	เพือ่ฝกึสมองสว่นหนา้
ช่วยพัฒนาความคิดของเด็ก	 สนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ	 เช่น	
ดนตรี	 กีฬา	 งานศิลปะ	 ก็นับเป็นกิจกรรมที่ฝึกเชิงบริหารที่ดี	
ต้องใช้สมาธิ	 ทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน	 หรือแม้แต่ทำงาน
บ้าน	 เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบ	 รวมทั้งการอ่านหนังสือ	
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ยิ่งพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังมากเท่าไหร่	 เด็กจะมีทักษะเรื่อง
การอ่าน	 การเขียน	 เชาวน์ปัญญาดีขึ้นเท่านั้น	 หรือส่งเสริมให้
เด็กเล่นดนตรีก็เป็นการฝึกสมองที่ดีเช่นกัน”	

สามารถในการควบคุมอารมณ์	และแสดงออกอย่างเหมาะสมจะ
เชื่อมโยงไปจนเป็นผู้ใหญ่		
	 6.		 ทักษะการประเมินตัวเอง	 (Self-Monitoring)	 คือ	
การรู้ว่าตนเองมีจุดผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดบ้างจึงทำให้ไม่
บรรลุเป้าหมายของสิ่งที่ทำอยู่	 เมื่อเด็กได้เล่นอย่างจดจ่อจะ
ทำให้ประเมินตัวเองได้ว่า	 “เราจะไม่ผิดซ้ำๆในเรื่องเดิมๆอีก”	
เพื่อพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายได้ดีขึ้น	 และเด็กที่มีทักษะชีวิตที่
ดีจะนำทักษะการประเมินตนเองนี้มาใช้กับชีวิตประจำวัน	 การ
เรียน	และการทำงานต่อไปได้ดี	
	 7.		 ทักษะการริเริ่มและลงมือทำ	 (Initiating)	 การเล่น
เป็นการริเริ่มและลงมือทำซึ่งครอบคลุมถึงความกล้าที่ทำตามที่
ตนเองได้วางแผนไว้	 เด็กบางคนขาดความมั่นใจ	 ไม่กล้าตัดสินใจ	
แต่ในสถานการณ์ของบอร์ดเกมจะต้องตัดสินใจ	 เพราะ	 มักมี
เงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามากำหนดรวมถึงฝึกทักษะทางสังคมได้ดี	
เพราะ	ต้องรู้จักเกรงใจผู้อื่นที่รอเราอยู่	
	 8.		 ทักษะการวางแผน	 และจัดระบบต่างๆ	 (Planning	
&	 Organizing)	 คุณลักษณะนี้ของเด็กสำคัญมาก	 ไม่มีใคร
ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการวางแผน	 เมื่อเด็กได้เล่น	 เด็กจะ
ได้รับการฝึกให้วางแผน	 รู้ว่าควรทำอะไรก่อน	 อะไรหลัง	 อะไร
สำคัญที่สุดซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การเรียน	 การงาน	 และชีวิต
ประจำวันต่อไปได้	
	 9.		 ทกัษะการมุง่เปา้หมาย	(Goal-Directed	Persistence) 
การมุ่งเป้าหมาย	 หมายถึง	 ความพากเพียรพยายาม	 วิริยะ	
อุตสาหะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อไปสู่เป้าหมายได้	
	 เมื่อเด็กได้รับโอกาสพัฒนา	 EF	 จะช่วยสร้างพฤติกรรม
เชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์และจะมีความ
สามารถในการคิด	 มีความจำดี	 มีสมาธิจดจ่อสามารถทำงานต่อ
เนื่องได้จนเสร็จ	 รู้จักการวิเคราะห์	 มีการวางแผนงานอย่างเป็น
ระบบ	 ลงมือทำงานได้	 และจัดการกับกระบวนการทำงาน	 จน
เสร็จทันตามกำหนดนำสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนในประสบการณ์
มาใช้ในการทำงานหรือกิจกรรมใหม่ได้	 สามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดได้	 เมื่อเงื่อนไขหรือสถานการณ์เปลี่ยนไป	 	 จนถึงขั้นมี
ความคิดสร้างสรรค์	 คิดนอกกรอบได้รู้จักประเมินตนเอง	 นำจุด
บกพร่องมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้	 รู้จักยับยั้งควบคุม
ตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง	 ไม่เหมาะสมแม้จะมีสิ่งยั่วยวน
รู้จักแสดงออกในครอบครัวในห้องเรียน	 กับเพื่อน	 หรือในสังคม
อย่างเหมาะสม	ซึ่งจะนำไปสู่การรู้จักเคารพผู้อื่น	อยู่กับคนอื่นได้
ดี	ไม่มีปัญหาเป็นคนที่อดทนได้	รอคอยเป็น	มีความมุ่งมั่นพร้อม
ความรับผิดชอบที่จะไปสู่ความสำเร็จ	

ที่มา	http://www.rslhub.com	

ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนา EF 
ให้กับเด็กปฐมวัย นั้นประกอบด้วย 
	 1.	 ความจำเพื่อนำไปใช้งาน	(Working	Memory)	เมื่อ
เด็กได้ลงมือเล่น	 ลงมือทำจะเกิดเป็นความทรงจำทั้งระยะสั้น
และระยะยาวโดยไม่ต้องท่องจำ	สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อ
พบเจอกับสถานการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เชื่อม
โยงกับสิ่งที่เคยได้ลงมือทำ	
	 2.		 การคิดไตร่ตรอง	ยับยั้งชั่งใจ	 (Inhibitory	Control)	
ก่อนลงมือทำเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นมากสำหรับคนที่จะ
ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป	 ไม่ด่วนได้	 ด่วนทำ	 ด่วนสรุป
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย	 ความเสี่ยงของตนเอง	 การเล่น
ต้องอาศัยการคิดไตร่ตรอง		
	 3.	 ทักษะการยืดหยุ่นทางความคิด	 (Shift	 Cognitive	
Flexibil ity)	 ฝึกให้เด็กได้คิดนอกกรอบ	 มีไหวพริบ	 มี
กระบวนการให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่หลากหลาย	 เด็กจะมีทักษะ
การแก้ปัญหา	 นำพาตัวเองได้รอดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
ต่างๆ	
	 4.	 ทักษะความใส่ใจจดจ่อ	 (Focus/Attention)	 คือ	
ความสามารถในการควบคุมตัวเองไม่ให้วอกแวก	 แม้จะมีสิ่ง	 
มารบกวน	 ทำให้เด็กทำงานได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม	 เมื่อเด็ก
ได้เล่นจะพัฒนาเด็กเกิดความจดจ่อต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ดีโดย
ไม่ต้องบังคับเลยแม้แต่น้อย	
	 5.		 ทักษะการควบคุมอารมณ์	 (Emotional	 Control)	
คือ	 เมื่อเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มแล้วย่อมมีผู้ชนะและไม่ชนะ	 เด็ก
บางคนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เมื่อตนเองไม่ชนะ	 ความ
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	 หากเราต้องการระบายสีแผนที่ประเทศไทย	 โดยที่จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกันต้องใช้สีแตกต่างกัน	 เราควรจะเตรียมดินสอ
สีอย่างมากกี่สีดี?	-	3	สี?	4	สี?	5	สี?	หรือ	10	สี?	ถ้าแผนที่ซับซ้อนขึ้น	เราน่าจะต้องใช้สีเพิ่มขึ้น?		คำตอบที่น่าแปลกใจคือ	ไม่ว่าจะ
เป็นแผนที่ใดก็ตาม	ขอเพียงมีสี	4	สี	ก็สามารถระบายได้แล้ว			

ทฤษฎีบทสี่สี – มีเพียงสี่สีก็เพียงพอ

อาจารย์ชยาภา ดารายน

ภาพที่ 1 แผนที่ที่ระบายโดยใช้ 2 สี ภาพที่ 2 แผนที่ที่ระบายโดยใช้ 3 สี 

	 ผู้เริ่มตั้งคำถามนี้ไม่ใช่นักทำแผนที่	 แต่กลับเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ให้ความสำคัญและสนใจหาคำตอบ	 	 ในปี	 ค.ศ.	 1852	
Francis	Guthrie	ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาสามารถระบายสีเขตปกครองแต่ละเขตในประเทศอังกฤษด้วยสี	4	สี	โดยที่เขตที่อยู่ติดกันมีสี
ที่แตกต่างกันได้	 	 และเขายังพบอีกว่ามีแผนที่ที่เขาไม่สามารถใช้สีเพียง	 3	 สีระบายได้	 ดังตัวอย่างในภาพที่	 3	 	 Guthrie	 จึงตั้งข้อ
สันนิษฐานว่า	เขาน่าจะสามารถระบายสีแผนที่ใด	ๆ	ภายใต้เงื่อนไขที่เมืองที่อยู่ติดกันห้ามใช้สีเดียวกัน	โดยใช้สีอย่างมาก	4	สีได้	

ภาพที่ 3 แผนที่ที่ระบายโดยใช้ 4 ส ี
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	 อย่างไรก็ตาม	Guthrie	 ไม่สามารถพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของเขาได้	และในช่วง	100	ปีต่อมา	มีนักคณิตศาสตร์จำนวนมาก
พยายามพิสูจน์ข้อคาดการณ์นี้	 แต่ก็ยังพบจุดผิดพลาดอยู่เสมอ	 	 จนกระทั่งในปี	 ค.ศ.	 1976	 Kenneth	 Appel	 และ	Wolfgang	
Haken	ได้พิสูจน์ข้อคาดการณ์ของ	Guthrie	โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ		ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวงการคณิตศาสตร์	ทำให้
เกิดข้อถกเถียงในหมู่นักคณิตศาสตร์	 ณ	 เวลานั้น	 และส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักคณิตศาสตร์ในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อง
มืออย่างมาก		
	 ปัญหานี้เมื่อดูเผิน	ๆ	เหมือนจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์		แต่หากเราแทนเมืองแต่ละเมืองด้วย	จุดยอด	(vertex)	
และเมืองที่มีอาณาเขตติดกันแทนด้วย	 เส้นเชื่อม	 (edge)	 ระหว่างจุดสองจุดนั้น	 	 เราจะได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหา
โดยใช้ทฤษฎีกราฟ		แผนที่ในภาพที่	3	จึงมีกราฟดังภาพที่	4		และการระบายสีแผนที่ก็คือการลงสีจุดยอดของกราฟ	โดยที่จุดยอดที่
มีเส้นเชื่อมถึงกันจะต้องมีสีแตกต่างกันนั่นเอง	
  

ภาพที่  4 แบบจำลองทางกราฟของการระบายสีแผนที่ในภาพที่ 3 
 

	 ทฤษฎีบทสี่สี	 หรือ	The	Four	Color	Theorem	จึงเป็นทฤษฏีบทที่ตั้งคำถามง่าย	ๆ	ที่แม้แต่เด็ก	ๆ	ก็สามารถเข้าใจได้	
แต่กลับใช้เวลานานถึง	 124	 ปีในการพิสูจน์	 	 จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้ไปลองระบายสีแผนที่ประเทศไทยกันดู	 ว่าใช้เพียง	 4	 สีได้	 
จริงหรือไม่			

ที่มา	:	G.	Chartrand,	P.	Zhang. Introduction to Graph Theory.	McGraw-Hill,	2005.	
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ความเครียดของเด็ก

อาจารย์วาสิณี จิรสิริ

 “เป็นเด็กเป็นเล็กจะมาเครียดอะไรนักหนา”	 “ยังเด็ก
อยู่จะมีอะไรให้เครียด	 ผู้ใหญ่สิที่ต้องเครียด”	 คำเปรยเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่งบอกความตื้นเขินทางสติปัญญาของผู้พูด
ได้เป็นอย่างดี	 หาไม่คงเป็นการมองโลกในด้านเดียวของผู้พูด
เป็นแน่แท้	 เพราะไม่ว่าวัยไหนก็ล้วนแล้วแต่ต้องประสบกับ
ความเครียด	(Stress)	ในแต่ละวัยอยู่แล้ว		

	 กรมสุขภาพจิตได้ให้ความหมายของความเครียดไว้ว่า	
ความเครียดเป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
หลายส่วนของร่างกาย	 ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีอยู่เสมอในการ
ดำรงชีวิตเช่น	การทรงตัว	เคลื่อนไหวทั่วๆ	ไป	มีการศึกษาพบว่า
ทุกครั้งที่เราคิดหรือมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นจะต้องมีการ	 
หดตัว	 เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกาย	 
เกิดขึ้นควบคู่เสมอ	 ความเครียด	 มีทั้งประโยชน์และโทษ	 แต่
ความเครียดที่เป็นโทษนั้น	 เป็นความเครียดชนิดที่เกินความ
จำเป็น	 แทนที่จะเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นอุปสรรคและ
อันตรายต่อชีวิต	 เมื่อคนเราอยู่ในภาวะตึงเครียด	 ร่างกายก็จะ
เกิดความเตรียมพร้อมที่จะ	“สู้”	หรือ	“หนี”	

	 ปัญหาความเครียดในเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กถูก
สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งมักจะนำ
ไปสู่ความรู้สึกวิตกกังวล	 (Anxiety)	 เมื่อวิตกกังวลมาก	 ๆ	 ก็จะ
กลายเป็นความเครียด	 ซึ่งจะเกิดจาก	 สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่
ทำให้เครียด	 ทุกคนอาจจะมีภาวะของคุณลักษณะของตัวเอง
แตกต่างกันไป	 คือ	 มากบ้าง	 น้อยบ้าง	 แม้กระทั่งคนที่อารมณ์ดี	
สุขภาพจิตดี	 ปรับตัวได้	 แต่ว่าเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่ผ่านเข้ามาก็
สามารถทำให้คน	 ๆ	 นั้นเครียดได้	 ความเครียดอาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงในด้านบวก	(Positive	Changes)	เช่น	การปรับตัว
เพื่อเริ่มกิจกรรมที่ท้าทายใหม่ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 ส่วนใหญ่แล้ว
ความเครียดมักเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในด้านลบ	
(Negative	Changes)	เช่น	ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเสียชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัว	

	 ผศ.ดร.ฉัฐวีณ์	 สิทธิ์ศิรอรรถ	 ภาควิชาจิตวิทยา	 คณะ
มนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	กล่าวว่า	 ปัจจัยที่
มีผลต่อระดับความเครียดของนักศึกษา	 จากการวิจัยเรื่อง
พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษา	 ซึ่งเป็นสารนิพนธ์ใน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต	 สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 โดย	 พบว่า	 ตัวแปรที่ส่งผลต่อ
การตั้งใจเรียนของนักศึกษา	คือ	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	คือ	ทำอะไร
ต้องทำให้เสร็จ	ต้องทำให้ได้	ต้องทำให้ได้ดีตามศักยภาพของเรา
เท่าที่เวลามีให้	ตรงนี้ทำให้เกิดแรงจูงใจ	ทำให้เกิดการตั้งใจเรียน
ที่สูง	 ต่อมา	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง		
สุดท้าย	 คือ	 การสนับสนุนของเพื่อน	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่คบ	
อิทธิพลของเพื่อน	 คือ	 เพื่อนจะมีผล	 ซึ่งจากการศึกษาทัศนคติ
ทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น	 ในเรื่องของการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา	 จะมีตัวแปรการสนับสนุนของเพื่อนเข้ามาด้วย
เช่นกัน	ในทางการวิจัยก็คือ	จะต้องให้เด็กรู้จักการคบเพื่อน	

	 จากงานวิจัยดังกล่าวทำให้พบว่า	 ความเครียดในการ
เรียนมีความสัมพันธ์ทางลบกับสิ่งที่เป็นเรื่องทางบวก	 นั่นคือ	
สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับเพื่อน	หมายความว่า	 ถ้าเครียดสูงก็
จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่ำ	 แสดงว่า	 เด็กเครียดเพราะเพื่อน	
เช่น	 ในการเรียนหนังสือถ้าเขาเครียดแต่ถ้าเขามีเพื่อน	 รุ่นพี่คอย
ช่วยก็จะทำให้เขาหายเครียดหรือมีความเครียดน้อยลง	 แต่เด็ก
หลายคนตัดสินใจฆ่าตัวตาย	นั้นเป็นเพราะเขาไม่มีใคร	

	 “อีกสิ่งหนึ่ง	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุม
ตนเอง	คือ	ที่เด็กเครียดเพราะไม่มองไปข้างหน้าว่าชีวิตเขาไม่ได้
อยู่แค่นี้	 ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดไป	 เรื่องของเกรดไม่ใช่สิ่งสำคัญ
ที่สุด	 รวมทั้งไม่ได้ควบคุมตนเอง	 อาจจะมีความเหลวไหลเพื่อน
ชวนไปดื่มเหล้าก็ไป	 เพื่อนชวนไปเที่ยวก็ไปโดยไม่ยอมควบคุม
ตัวเอง	 หรืออยากจะสอบให้ได้คะแนนดี	 ๆ	 แต่ก็ขี้เกียจเรียน		 
ขี้เกียจอ่านหนังสือ	 จึงทำให้ในส่วนของลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนเองก็ทำไม่ได้	 แต่กลับมีลักษณะมุ่งอนาคตและการ
ควบคุมตนเองต่ำก็จะส่งผลให้มีความเครียดสูงเพราะทำไม่ได้
อย่างที่คิดไว้	เกิดการสวนทางกัน”	
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	 นอกจากนี้ยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการเรียนโดยตรงของเด็ก	นั้นก็คือ	พฤติกรรม
การสอนของอาจารย์	 เพราะจะส่งผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ
เรียน	 แรงจูงใจของเด็ก	 รวมทั้งความเครียดของเด็ก	 ฉะนั้น	
อาจารย์ที่ดีจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู	 ความเป็นอาจารย์	
เป็นที่พึ่งพาของเด็กได้	 และต้องเข้าใจถึงเทคนิคการสอนที่ดี	 จะ
ต้องเป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพนำพาเด็กไปสู่จุดมุ่งหมายได้	 เพื่อ
ลดความเครียดของเด็ก	รวมทั้งเด็กจะได้ตั้งใจเรียนด้วย	

สิ่งที่ครูสามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาความเครียด
หรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามีดังนี้	

	 1.	 หมั่นสั ง เกตว่ า เด็กมีความผิดปกติหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่เป็นสัญญาณของ
ความเครียดหรือไม่	 และตรวจสอบว่าเป็นภาวะเครียดแบบ
เฉียบพลันหรือเรื้อรังที่มีสาเหตุที่แท้จริงจากอะไร	 โดยการหา
ข้อมูลทั้งทางตรงจากตัวเด็กเองและทางอ้อม	 เพราะฉะนั้นจึง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องมีความเอาใจใส่และใกล้ชิดกับเด็ก
และผู้ปกครองอย่างเพียงพอ	 มีข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว	 เพื่อน
ฝูง	 อุปนิสัยของเด็ก	 สามารถเป็นที่พึ่งและได้รับความไว้วางใจ
จากเด็ก	สามารถให้คำปรึกษาและชวนพูดคุยสอบถามได้	

	 2.	 ใช้เทคนิคผ่อนคลายความเครียดเบื้องต้น	 เช่น	
การฝึกหายใจเข้า-ออกลึกๆ	 การทำสมาธิ	 การทำกิจกรรม	 
สันทนาการ	 การพูดคุยรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ	 การปลอบโยน
และให้กำลังใจ	

	 3.	 จัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนและโรงเรียนให้น่าอยู่	 มี
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกและน่าสนใจ	ไม่อัดแน่นจนเกิน
ไป	 เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการมาโรงเรียน	 ได้มาเรียนรู้ในสิ่ง
ใหม่ๆมากกว่าการมุ่งเน้นที่จะแข่งขันหรือเอาชนะในเรื่องการ
เรียนแต่เพียงอย่างเดียว	

	 4.	 สนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ	เช่น	ดนตรี	ศิลปะ	กีฬา	เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	

	 5.	 สอดส่องดูแลไม่ให้มีปัญหาการข่มเหงรังแกในหมู่
เด็กนักเรียน	และส่งเสริมพฤติกรรมพึงประสงค์ต่างๆ	เช่น	การมี
น้ำใจ	 ความสามัคคี	 เพื่อให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร
ปลอดภัย	

	 6.	 ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา	
เช่น	 สอนให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น	 รู้จักแสดง
ความต้องการและความรู้สึกของตนเอง	 รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์
และคิดเชิงบวกผ่านกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน	

	 7.	 หลีกเลี่ยงการลงโทษ	 การบังคับ	 หรือทำให้เด็ก	 
หวาดกลัว	

	 8.	 หากสาเหตุของความเครียดเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่ง
ผลกระทบต่อร่างกาย	 อารมณ์	 และพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็ก	
เช่น	 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 ควรรีบดำเนินการแก้ไข
และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 นักจิตวิทยาหรือนัก
สังคมสงเคราะห์เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

ที่มา	:	https://www.sanook.com/women/123121/ 
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เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังไล่ล่าเรา

อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์

	 โลกเราได้เข้าสู่ศตวรรษที่	 21	 มาประมาณ	 19	 ปีแล้ว	
(ศตวรรษที่	 21	 เริ่มตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2544	 -	 2643)	 เพียงแค่	 
ในเวลาไม่กี่ปีเท่านั้น	 เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท	 
ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันทุกเวลา	 โลกที่เรารู้จักเมื่อ	 19	 ปี
ก่อนกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	 อันที่จริงแล้วมันมี	 
จุดเริ่มต้นมาจากการถือกำเนิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตเมื่อปี	 2530	
และเติบโตเรื่อยมาจนมาถึงยุคที่อินเตอร์เน็ตเฟื่องฟูและ	 
แพร่หลายเป็นอย่างมาก	 กระทั่งประเทศไทยในปี	 2552-2553		
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดประมูล	 
คลื่นความถี่ เพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคม	 ให้บริการ	 3G		 
ซึ่งเป็นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน	 2100	 เมกกะเฮิร์ต	 และ	 
ในปีต่อมาผู้ ให้บริการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์แต่ละราย	 
ได้ประกาศเปิดใช้บริการ	3G	อย่างเป็นทางการ	นับตั้งแต่นั้นมา
ประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่การวิวัฒน์ของดิจิตอล	 (Digital	
Revolution)	 ที่ขับเคลื่อนด้วย	 คอมพิวเตอร์,	 เทคโนโลยีการ
สื่อสาร	และอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัว	

 

การวิวัฒน์ของดิจิตอล (Digital Revolution) 

 อนัทีจ่รงิการววิฒันข์องดจิติอล	 (Digital	 Revolution) 
เป็นการพัฒนาของอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์	หัวใจสำคัญอยู่ที่	 
การพัฒนาของชิพไมโครโปรเซสเซอร์	 ซึ่งเป็นส่วนประมวลผล
สำคัญในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด	 ที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพอย่างทวีคูณทุกๆ	 2	 ปี	 (ตามกฏของ	 มัวร์	
Moore’s	 law)	 ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ไมโคร	 
โปรเซสเซอร์มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ	 แต่ประสิทธิภาพกลับเพิ่มขึ้น	
ต้องขอบคุณเทคโนโลยีซิลิกอนที่ทำให้มันสามารถฝังตัวอยู่ใน
อุปกรณ์ขนาดเล็กได้	 จนเกิดอุปกรณ์อย่างกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	

เครื่องเล่นเพลงพกพาดิจิตอล	 จึงเกิดการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจาก
เทคโนโลยีอนาล็อกไปสู่ดิจิตอล	 อีกทั้งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
โทรคมนาคม	 เกดิเครอืขา่ยคอมพวิเตอร	์ (Computer	 Networking),	
อินเตอร์เน็ต	 และเทคโนโลยี	 3G	 ทำให้สังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีทั้ง	
ความบันเทิงอย่างแพร่หลาย	 การติดต่อสื่อสารที่ไม่จำกัด	 และการ
เชื่อมต่อแบบออนไลน์	

 

อุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ใช้คนแค่หยิบมือก็สามารถผลิต
สินค้าและบริการออกมาได้แล้ว  

 หลงัจากประเทศไทยประกาศใหบ้รกิาร	3G	 ไดเ้ปน็ผลสำเรจ็ 
จึงเกิดยุครุ่งเรืองของอินเตอร์เน็ตบนมือถือขึ้น	 เกิดการเติบโตของ	 
ซอฟแวรข์นาดเลก็บนมอืถอื	 ทีใ่ชค้นไมก่ีค่นกส็ามารถผลติแอพลเิคชัน่	 
ออกมาจำหน่ายได้แล้ว	เมื่อความต้องการใช้มากขึ้นจึงเกิดการแข่งขัน
สูง	 ธุรกิจขนาดใหญ่จึงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพัฒนาแอพพลิเคชัน	 
ขนาดเล็กเพื่อให้บริการธุรกิจของตนเองมากขึ้น	 จนในปัจจุบันมี
บริการดิจิตอลผ่านอินเตอร์เน็ตในมือถือเกิดขึ้นแทบจะทุกบริการ	
ตัวอย่างเช่น	 ธุรกรรมทางการเงิน	 ที่เมื่อก่อนจะฝากถอนโอน	 จะต้อง
ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารเท่านั้น	 ก็กลายเป็นบริการผ่านแอพพลิเคชั่น
ในมือถือที่กดแปปเดียวก็สามารถทำธุรกรรมได้เกือบทุกอย่าง		 
อีกหนึ่งตัวอย่างคือการซื้อของออนไลน์	 จากเมื่อก่อนต้องไปซื้อสินค้า	
อาหาร	 ที่ร้านค้าเท่านั้น	 ปัจจุบันสามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นใน
มือถือ	 ชำระเงินทางธนาคารออนไลน์	 แปปเดียววันถัดมาก็มีของมา
ส่งถึงหน้าบ้าน	หรือถ้าสั่งอาหารก็มาส่งถึงที่ภายในวันนั้นเลย	วิถีชีวิต
ของคนบนโลกได้เปลี่ยนแปลงไปในชนิดที่เราคาดไม่ถึง	และไม่มีทางรู้
ด้วยว่าถัดจากนี้ไปอีก	5	ปี	หรือแม้กระทั่งปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น	
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ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

เทคโนโลยีอาจมาแทนตัวเรา 

	 จะเห็นว่าเทคโนโลยีกำลังคืบคลานเข้ามาสู่วิถีชีวิตของ
เรามากขึ้นเรื่อยๆ	 มากจนกระทั่งในอนาคตภายในไม่กี่ปี
เทคโนโลยีอาจมาทำงานช่วยเรา	 ปรับปรุงโลกให้เรา	 หรือบางที
อาจจะมาแทนตัวเราเลยก็ได้	 เทคโนโลยีหนึ่งที่กำลังพัฒนาขึ้น
มาเป็นรูปธรรมคือ	 AI	 หรือปัญญาประดิษฐ์	 เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์ที่วิวัฒนาการมาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องรอ
คำสั่งจากคนป้อนเข้าไปถึงจะทำงานได้	 กลายมาเป็นสิ่งที่	 
คิดเองได้	 เรียนรู้เองได้	 แถมคิดได้เร็วกว่าคนอีกด้วย	 ฉะนั้นจึง	 
ไม่แปลกเลยที่งานใดก็ตามที่	AI	ทำได้	ก็จะถูกแทนที่	 เพราะ	AI	
ไม่เหมือนคน	 ที่ต้องมีวันป่วย	 วันลาพักร้อน	 ต้องจ่ายค่าประกัน
สังคมต่างๆ	ยังไม่นับรวมสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย	มันสามารถ
ทำงานได้ตลอด	 24	 ชม.โดยไม่หยุดพัก	 ไม่ป่วย	 ไม่บ่น	 AI	 จึง
ทดแทนการทำงานของคนบางอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบ	

 

ทักษะที่จำเป็นของการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

จากเอกสารรายงานของ	World	Economic	Forum	(WEF)	ได้
ทำการศึกษาวิสัยทัศน์ใหม่ของการศึกษา	 (New	 Vision	 for	
Education)	วิเคราะห์ผู้เรียนจำนวน	213	คน	พบว่า	นักเรียนที่
ได้รับการเรียนการสอนให้มีทักษะการเรียนรู้ทางสังคมและ
อารมณ์	(Social	&	Emotional	Skills	หรือ	SEL)	มีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่มี	 และการมีทักษะ	
SEL	 นี้	 นำไปสู่โอกาสในการได้งานทำที่มากกว่าในอนาคต	 และ
จากผลการวิจัยแนวโน้มของการประกอบอาชีพในปี	 2559	 พบ
ว่า	อาชีพที่ต้องใช้	SEL	มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีความต้องการเพิ่ม
มากขึ้น	 ในขณะที่อาชีพที่ไม่ใช้	 SEL	 มีจำนวนลดลง	 ดังนั้นใน
การดำเนินชีวิตอยู่ในศตวรรษที่	 21	 ในอีก	 80	 กว่าปีข้างหน้า	
จำเป็นจะต้องสามารถทำงานร่วมกันได้	 สามารถสื่อสารและแก้
ปัญหาได้	 และทักษะที่พัฒนาขึ้นส่วนใหญ่ผ่านการเรียนรู้ทาง
สังคมและอารมณ์	 (SEL)	 เมื่อรวมกับทักษะดั้งเดิม	 ดังนั้นทักษะ
ที่จำเป็นอย่างมากในศตวรรษที่	21	คือ	“ทักษะการเรียนรู้สังคม
และอารมณ์”	 ที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ในยุคที่เทคโนโลยี
ดิจิตอลกำลังไล่ล่าเรา 

ที่มา :  วิจารณ์ พานิช  (2556).  การสร้างการเรียนรู้	สู่ศตวรรษที่	๒๑. มูลนิธิสยามกัมมาจล. 

 Bojanova, Irena  (2014). The Digital Revolution: What’s on the Horizon?. IT Professional, p 8–12. 

 E. Schoenherr, Steven (2004). The Digital Revolution. 2008. 

 World Economic Forum.  (2016).  New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through  
 Technology. World Economic Forum Report, p 4-9. 

ที่มา	:	https://www.sanook.com/women/123121/ 
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อาจารย์ธวัช  แก้วอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ปิยภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  สุขสุนัย 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล  
ได้รับรางวัล	บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม	ของมูลนิธิ	100	ปี	การฝึกหัดครูไทย	ประจำปี	พ.ศ.2560	

ในงาน	“ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู	และการสถาปนาสถาบันฝึกหัดครูไทย	ครบรอบ	26	ปี”		
จัดโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ		

เมื่อวันที่	29	กันยาน	2561	ณ	อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม(พุทธวิชชาลัย)	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 
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คณะครุศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 
ในวันที่ 12 กันยายน 2561

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ ร่วมงานและร่วมการแสดง
ในงานพิธีมุทิตาจิตและงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปี 2561 ในวันที่ 20 กันยายน 2561 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 ในช่วงเช้า 

และนันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพ ในช่วงเย็น

ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
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