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ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

 ปัจจุบันมีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายที่ผู้คน	 
กำลงัใหค้วามสนใจ	 ไมว่า่จะเปน็ปญัหามลพษิทางอากาศ	
หรือปัญหาขยะพลาสติก	 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ทกุคน	 รวมไปถงึสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มโดยรอบ	
วธิกีารแกป้ญัหาตา่ง	 ๆ	 เหลา่นีจ้ะตอ้งไดร้บัความรว่มมอื
จากทกุฝา่ย	 รวมไปถงึจะตอ้งสรา้งจติสำนกึใหป้ระชาชน
ตระหนกัถงึปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ดว้ย		
	 ครุสารธนบุรีฉบับนี้จึงได้รวบรวมบทความที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 และบทความที่เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงได้รวบรวม	 
ภาพกิจกรรมและโครงการของคณะครุศาสตร์ขึ้น		 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน	์ รวมถึง
ทำให้ผู้อ่านได้ทราบการดำเนินงานในด้านต่าง	 ๆ	 ของ
คณะครศุาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง			
	 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วม	 
ในการจัดทำและสร้างสรรค์ครุสารธนบุรีฉบับนี้ให้ม	ี 
ความสมบูรณ	์ และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด	ี ไม่ว่าจะเป็น
คณะผู้บริหาร	 ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และคณาจารย์ในสาขาวิชา
ตา่ง	 ๆ	 รวมไปถงึขอขอบพระคณุผูท้ีต่ดิตามครสุารธนบรุี
มาอย่างต่อเนื่อง	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครุสารธนบุร	ี	 
ฉบบัที	่14	นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทกุทา่น		
 

ทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร : 
รองศาสตราจารย	์ดร.	ปนดัดา	ยิม้สกลุ	คณบด	ี/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.	พงษพ์ชัรนิทร	์พธุวฒันะ	รองคณบด	ี/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.	วาสนา	สงัขพ์ุม่	รองคณบด	ี/ 
อาจารย์อริสรา	จุลกิจวัฒน์	รองคณบดี	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมจินตนา	จิรายุกุล	ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	

กองบรรณาธกิาร : 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมจนิตนา	จริายกุลุ	/	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.นธิภิทัร	บาลศริ	ิ/	ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รรณนภา	โพธิผ์ล	ิ/	ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มทิธิ	์เจอืจนิดา	/   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชชา	 ชำนิยนต์	 /ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ	 คุ้มสุทธิ์	 /	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล	 เอื้อไพจิตรกุล	 /	 อาจารย์น้ำอ้อย	 สุขเสนา	 /	
อาจารย์สุธิดา	ชาญวารินทร์	/	อาจารย์วิมลวรรณ	ขอบเขต	
เจา้ของโครงการ :	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	
ผูร้บัผดิชอบโครงการ :	อาจารย์วิมลวรรณ	ขอบเขต	และคณะ	
พสิจูนอ์กัษร : อาจารย์วิมลวรรณ	ขอบเขต	
ออกแบบปกหลงั :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วาสนา	สังข์พุ่ม	
จดัทำรปูเลม่ :	นางสาววัชรี	ลัภยบุญ	/	นายรณเกติ	ชินตานนท์	/	นางสาวกรกมล	สว่างจิตต์	
ชา่งภาพ :	นายวรวัชร	เพชรคง	
พมิพท์ี ่:	บริษัท	พริกหวานกราฟฟิค	จำกัด	โทร.	02-424-3249	
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•	 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 4
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สาขาวิชาภาษาไทย
•	 รางวัลลูกโลกสีเขียว	:	การส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์		 8
	 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้บุญ	 10

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
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ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า

การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล

	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่สำคัญในโลกปัจจุบัน		 
ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของมนุษย์อันเนื่องมาจาก
ความต้องการพื้นฐาน	 และต้องการความสะดวกสบายใน	 
ดา้นตา่ง	ๆ	ยิง่ประชากรเพิม่มากขึน้การทำลายทรพัยากรธรรมชาติ
ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	 ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 ซึ่งปัญหา	 
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งในชนบทและเมือง		
	 ดังนั้นเราทุกคนต้องร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์และพัฒนา	 
สิง่แวดลอ้มอยา่งมรีะบบและยทุธศาสตร	์มขีัน้ตอน	คอ่ยเปน็คอ่ยไป 
เชื่ อว่ าคนส่วนใหญ่รู้ ทั้ ง เรื่ องการประหยัดพลั งงานและ	 
การลดจำนวนขยะ	แต่ยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติให้เกิด
ผลอย่างจริงจัง	 ดังนั้นนอกจากจะต้องมีการรณรงค์แล้ว	 ต้องมี
กลไกติดตามสร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง	อาทิเช่น	กระแส
การลดการใช้ถุงพลาสติก	 การหันมาใช้ถุงผ้าในร้านสะดวกซื้อ
หรือห้างร้านต่าง	 ๆ	 เป็นกระแสที่ส่งผลดีที่ ให้ทุกคนเกิด	 
ความรว่มมอืกนัในการลดภาวะโลกรอ้น	และการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม	
	 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมือง		
เป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่นักศึกษา	 
สาขาวิชาสังคมศึกษาลงทะเบียนเรียน	 ผู้ เขียนในฐานะ	 
อาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัการเรยีนรูใ้นการสอนรายวชิาดงักลา่ว	 โดยการให้
นกัศกึษาไดล้งพืน้ทีป่ฏบิตักิารศกึษาสภาพและปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ทั้งในชนบทและเมือง	 ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักโดยสร้าง
แนวร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมกับประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น	 โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการเรียนรู้	 	 Area	 Base	
Learning	 ในการศึกษาครั้งนี้	 พื้นที่ในเมือง	 ศึกษาชุมชนที่	 
ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	 ที่ตั้งอยู่ย่านกะดีจีน	 เขตธนบุรี		
ได้แก่	 ชุมชนกุฎีจีน	 ชุมชนโรงคราม	 ชุมชนบุปผาราม	 ส่วนพื้นที่
ในชนบท	ศึกษาชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	ใกล้กับที่ตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 สมุทรปราการ	 ได้แก่	 ชุมชน	 
วัดบางพลีใหญ่	ชุมชนบ้านคลองแพ	เป็นต้น	
	 นอกจากการลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาแล้ว	 มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม		 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ	 Project	 Based	 Learning		 
การทำโครงงานอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน	
ตัวอย่างเช่น	 โครงการทำกระเป๋าผ้าย้อมครามร่วมกับชุมชน	 
โรงคราม	ซึง่ชมุชนโรงครามเปน็ชมุชนทีม่ภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิ
ด้านการย้อมคราม	 มีการผลิตสินค้าผ้าย้อมครามส่งจำหน่าย	 
เป็นสินค้าโอทอปในรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า	 เสื้อสำเร็จรูป	
หมวก	ผ้าพันคอ	ผ้าเช็ดหน้า	เป็นต้น	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงการของนักศึกษาจึงได้เรียนรู้และลงปฏิบัติการทำ
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนโดยการมัดย้อมคราม	ดังภาพกิจกรรม	
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นำต้นกล้ามอบให้กับผู้นำชุมชน 

ปลูกต้นโกงกาง 

  นอกจากนีก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาดงักลา่ว	 ยงัมโีครงการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้กช่มุชนในการแยกขยะ	การทำ
โครงการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่ชุมชน	การประดิษฐ์สิ่งของที่ทำจากวัสดุเหลือใช้	การปลูกป่าชายเลน	และการจัดกิจกรรมอื่น	ๆ	
เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ทำให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างความตระหนักร่วมกันทั้งนักศึกษาและประชาชน	 
ในชุมชน	ส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน	ทั้งด้านการเรียนรู้และการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี	
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ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

What can you do to protect the environment ? 

A.BOONDEE  RUNGRUANGMANEERAT

	 Although	environmental	problems	can	seem	overwhelming,	there	is	hope	if	everyone	
gets	involved	in	protecting	our	natural	resources.	Here’s	what	you	can	do:	
 Consume less energy.	Climates	are	changing	and	ocean	 levels	are	 rising	because	of	
global	warming.	This	 growing	problem	 is	due	 to	 increased	 levels	of	 carbon	dioxide	 in	 the	
atmosphere	as	a	result	of	the	burning	of	oil,	coal,	and	gas.	In	order	to	save	electricity,	use	
energy-saving	 lightbulbs,	 and	 turn	 the	 air	 conditioning	 down	 or	 off	 when	 possible.	 To	
conserve	gas	or	oil,	turn	down	the	heat	by	2oF	(1oC).	You’ll	also	cut	10%	off	your	bill!	
 Don’t use your car if you don’t have to,	 because	 cars	 consume	energy	 and	 also	
cause	air	pollution.	Consequently,	 instead	of	driving	everywhere,	use	public	transportation.	
Or	ride	a	bicycle	–	you’ll	get	good	exercise	and	help	improve	your	city’s	air	quality.	
 Avoid toxic cleaning products.	Look	for	environment-friendly	brands,	even	if	they’re	
more	expensive.	 This	 helps	 cut	down	on	 the	 toxic	 chemicals	 that	 contaminate	our	 rivers	
and	oceans,	and	that	are	generally	harmful	to	the	environment.	
 Recycle all of your garbage.	 Recycle	 newspapers,	 magazines,	 batteries,	 and	 all	
packaging	such	as	cartons,	bottles,	cans,	and	plastics	 in	order	that	they	don’t	end	up	in	a	
landfill.	 Packaging	 that	 is	 not	 biodegradable	 can	 take	 years	 to	 decompose.	 In	 addition,	
recycling	paper,	glass,	plastic,	and	metal	saves	energy.	
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ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

Reference 
Mc	Carthy,	M.,McCarten,	J.,Sandiford	H.	(2006).	TOUCHSTONE.	New	York	:	Cambridge	University	Press.	

 Conserve water.	Even	though	1.2	billion	people	in	the	world	lack	safe	drinking	water,	
people	in	developed	countries	use	15	bathtubfuls	of	water	a	day!	You	can	cut	your	water	
consumption	 in	half	by	taking	showers	 instead	of	baths.	Moreover,	you	should	water	your	
lawn	 only	 once	 a	 week.	 Some	 people	 water	 lawns	 daily	 despite	 water	 shortages	 and	
drought	warnings.		
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ความเป็นมาของรางวัลลูกโลกสีเขียว 
	 ร า ง วั ล ลู ก โ ลกสี เขี ย ว ได้ เ กิ ด ขึ้ น จ ากความรั ก		 
ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึง	 
ความพยายามอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่
และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง	 โดยในปีพุทธศักราช	 2542	 ได้มี	 
พธิมีอบรางวลัลกูโลกสเีขยีวขึน้เปน็ครัง้แรก	 เมือ่วนัที	่ 15	 ธนัวาคม 
พ.ศ.	 2542	 ด้วยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง	 ๆ	
เช่น	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 นักอนุรักษ์	 นักวิชาการ	 นักเขียน	
สื่อมวลชน	 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน	 เป็นกำลังใจ	 ยกย่อง
และเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของบุคคล	 กลุ่มคน	 และเยาวชน	 ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม	 
ในวงกว้าง	 โดยได้จัดให้มีการมอบรางวัลลูกโลกสีเขียวขึ้น	 
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ยกยอ่งเชดิช	ูบคุคล	ชมุชน	กลุม่เยาวชน	งานเขยีน 
และสื่อมวลชน	 ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
ดิน	น้ำ	ป่า	ที่เด่นชัดและเป็นที่ประจักษ์	สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่ประชาชนทั่วไป	 ในปัจจุบันมีผู้รับรางวัลดังกล่าวและ	 
ขยายผลการเรียนรู้ไปแล้วประมาณ	685	รางวัล	ซึ่งในจำนวนนี้
มีผลงานรางวัลสิปปนนท์	 เกตุทัต	 รางวัลแห่งความยั่งยืน	 
เป็นรางวัลที่จัดขึ้นในปีพุทธศักราช	 2548	 เพื่อเป็นอนุสรณ์และ
ระลึกถึงการจากไปของศาสตราจารย์	 ดร.สิปปนนท์	 เกตุทัต		 
ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลลูกโลกสีเขียวอีกด้วย	

รางวัลลูกโลกสีเขียว : การส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์
ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.จีรภัทร  อาดนารี

วัตถุประสงค์ของรางวัลลูกโลกสีเขียว  
มี 5 ประการ ดังนี ้
	 1.		เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ	 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่สนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง	

	 2.	 เพื่อเป็นเวทีให้โอกาสและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ศึกษา	
หรือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	

	 3.		เพื่ อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ในด้ าน	 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	

	 4.		เพื่อกระตุ้นให้สังคมสนใจ	 และให้ความสำคัญด้าน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
มากขึ้น	

	 5.		เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์	
ทั้งในด้านแนวความคิด	 ทัศนคติ	 และแนวทางปฏิบัตินำไปสู่	 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์	 และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

 

ที่มา	pttinternet.pttplc.comgreenglobehistory.html ที่มา	www.greenglobeinstitute.comFrontendAboutUs.aspx 

������ 14.indd   8 2/24/20   10:12:32 AM



ครุสารธนบุรี 9

ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

 ประเภทของการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
	 1.		ชุมชน	(ชุมชน	ชุมชนเมือง	เครือข่ายชุมชน)	

	 2.		บุคคล	
	 3.		งานเขียน	
	 4.		กลุ่มเยาวชน	
	 5.		ความเรียงเยาวชน	
	 6.		สื่อมวลชน	
	 7.		รางวัลสิปปนนท์	เกตุทัต	5	ปีแห่งความยั่งยืน	
	 8.		รางวัลเกียรติยศ	

	 	 การจัดประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งในปีพุทธศักราช	 2563	 เป็นการจัด
ประกวดครั้งที่	 21	 โดยยังคงเปิดรับสมัครผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่ง	 
ผลงานเข้าประกวดซึ่งประเภทชุมชน	บุคคล	และกลุ่มเยาวชน	รับสมัครจนถึงวันที่	15	มกราคม	พ.ศ.	2563	และประเภทงานเขียน	
ความเรียงเยาวชน	สื่อมวลชน	รับสมัครจนถึงวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2563	ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่	
เว็บไซต์		www.greenglobein	stitute.com/Frontend/AwardCategory.aspx	หรือ	เฟซบุ๊กชุมชนโลกสีเขียว 

อ้างอิง : 

วันชัย	 	ตันติวิทยาพิทักษ์	และคณะ.	 	 (2551).	 	ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว (2542 - 2551).  
กรุงเทพมหานคร	:	ทวีวัฒน์การพิมพ์.		

สถาบันลูกโลกสีเขียว.	 (2563).	ความเป็มมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลลูกโลกสีเขียว. ค้นเมื่อ	 22	 มกราคม	 2563,	 จาก	 http://
www.greenglobeinstitute.com/Frontend/AwardHistory.aspx.	

คณะทำงานรางวลัลกูโลกสเีขยีว.	 (2563).	ประเภทการประกวด.	 คน้เมือ่	 22	 มกราคม	 2563,	 จาก	 https://pttinternet.pttplc.com/
greenglobe/award.html.	

ที่มา	www.greenglobeinstitute.comFrontendAboutUs.aspx	

ที่มา	www.greenglobeinstitute.comFrontendAboutUs.aspx 

ที่มา	www.greenglobeinstitute.comFrontendAboutUs.aspx 
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“ปล่อยเต่าอย่างไรให้ได้บุญ”

อาจารย์ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง

	 หลายคนมีความเชื่อว่าการปล่อยสัตว์ เป็น	 
การทำบุญที่ยิ่งใหญ่	 โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้เกิด	 
สิริมงคล	 ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ	 มีความมั่นคงในชีวิต	
อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข	 สามารถบรรเทาเคราะห์กรรมได้	
หรอืแมก้ระทัง่เปน็การอทุศิบญุกศุลใหแ้กเ่จา้กรรมนายเวร 
สัตว์หลายชนิด	 เช่น	 ปลา	 หอย	 กบ	 และนก	 จึงถูก	 
นำมาปล่อยตามความเชื่อดังกล่าว	 ทั้งในรูปแบบการซื้อ
จากร้านเพื่อนำมาปล่อย	 หรือการช่วยเหลือจาก	 
การพบเห็นจากสถานที่ต่าง	ๆ			
 “เต่า”	 ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่นิยมในการนำมา
ปล่อยเป็นอันดับต้น	 ๆ	 ของคนไทย	 เนื่องจากเต่าเป็น
สัตว์ที่อายุยืน	 (อายุขัยเฉลี่ย	 60-80	 ปี)	 นั่นอาจจะเป็น
ที่มาของความเชื่อที่ว่าปล่อยเต่าแล้วอายุของเราจะ
ยืนยาว	 ช่วยให้ความทุกข์และอาการเจ็บป่วยบรรเทาลง	
หลังจากปล่อยเต่าเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านอย่าง
สบายใจ	 จะมีใครนึกถึงไหมว่าเต่าที่เราปล่อยไปนั้นมี
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร	 และหลายต่อหลายครั้งพบว่า
เต่าตายหลังจากการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	 ซึ่งสาเหตุ	 
มาจากความเข้าใจผิดหลายข้อเกี่ยวกับเต่า				
	 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเต่าข้อแรก	คือ	เต่าไม่ใช่
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก	 แต่เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน	 สามารถ
แบ่งได้เป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 เต่าบก	 และเต่าน้ำ	 (เต่า
น้ำจืด	 เต่าทะเล	 และตะภาพ)	 เต่าบก	 เช่น	 มีขาเป็น
เกล็ด	 มีเล็บที่แข็งแรงไว้สำหรับขุดดิน	 ว่ายน้ำไม่เป็น	
หากนำเต่าบกไปปล่อยลงในน้ำเต่าจะจมน้ำตาย	
เนื่องจากกระดองมีน้ำหนักมาก	 เต่าน้ำ	 ขามีพังผืดอยู่
ระหว่างนิ้ว	 ช่วยในการว่ายน้ำ	 สำหรับเต่าทะเล	 มีครีบ
คล้ายใบพาย	ส่วนเล็บมีขนาดเล็กมาก		
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ที่มา	httpsweb.facebook.comnaturetoon 

	 ข้อที่สอง	 คือ	 เต่าอาศัยอยู่ที่วัด	 ซึ่งจริง	 ๆ	 แล้วเต่าควรอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่มี	 
ความเหมาะสม	หรอืหากมคีวามจำเปน็ตอ้งเลีย้งในพืน้ทีว่ดักค็วรจดัสถานทีใ่หเ้หมาะสม	โดยเฉพาะเตา่นำ้จดื
มีความต้องการพื้นที่แห้งไว้สำหรับอาบแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินและกำจัดปรสิตภายนอกร่างกาย	 ไม่ได้
อาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา	 และจากการศึกษาพบว่าหากเต่าอาศัยอยู่ในบ่อหนาแน่นจนเกินไป	 และน้ำใน
บ่อไม่สะอาดเพียงพอ	จะทำให้เต่าป่วยและตายในที่สุด		
	 ข้อที่สาม	เต่าชอบกินผักบุ้งและถั่วฝักยาว	แต่ความจริงแล้วเต่าต้องกินเนื้อสัตว์ด้วย	เช่น	กุ้ง	หอย	
และปูตัวเล็ก	ๆ	เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ	
 ดงันัน้กอ่นปลอ่ยเตา่ควรพจิารณาสกันดิวา่เปน็เตา่ประเภทใด	หากไมแ่นใ่จควรปรกึษาผูท้ีม่คีวามรู้
หรือสัตวแพทย์	 หรือค้นหาข้อมูลเบื้องต้นจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ	 เพื่อให้เป็นการทำบุญที่แท้จริง	 มิเช่นนั้น
การปล่อยเต่าของเราก็จะเข้าข่ายที่ว่า	“ปล่อยเต่าเท่าไหร่ ก็ไม่ได้บุญ” 

อ้างอิง :   
หนว่ยสตัวเ์ลีย้งพเิศษ	โรงพยาบาลสตัว	์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์	(2561).	ขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่จะปลอ่ยเตา่. สบืคน้เมือ่	17	มกราคม	2563	,  

	 จาก	http://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/health-topics/231-health-topics-7				
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สร้าง AQ เสริมทักษะชีวิตของเด็ก

อาจารย์ณัฐนันท์ มั่นคง

	 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกัน
ชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน		
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 การทำงานและการอยู่
ร่วมกันในสังคม	 ซึ่งในแต่ละวันเด็กต้องเผชิญปัญหานานา
ประการแตกต่างกันออกไป	 นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน	
เป็นสภาวะหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายกาย	 ไม่สบายใจ		 
ไมส่นองความตอ้งการ	เกดิสภาวะทีเ่รยีกวา่	“ปญัหา”	กระบวนการ
จัดการปัญหาและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	 
ที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง	 ความอดทนต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้น		 
เป็นความสามารถที่เรียกว่า	A.Q.	(Adversity	Quotient)		

ที่มา	https://www.facebook.com/PositiveparentingDr.saowapa 

“เด็กสมัยนี้มักจะไม่ยอมลำบาก ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ไม่รู้จักทำอย่างไร  
ต้องให้พ่อแม่เป็นผู้ช่วยเหลือตลอด” 
จากคำกล่าวอย่าปล่อยให้สายเกินแก้ 

	 A.Q.	หรือ	Adversity	Quotient	(Dr.Paul	G.Stoltz)	
เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 การที่บุคคลสามารถ
เอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคและพยายามหาหนทางแก้ไข	 สามารถ
ควบคุมสถานการณ์หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นได้	 มีความสามารถ
เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นอย่างยิ่งใน
สังคมปัจจุบัน		
	 ทักษะการแก้ปัญหามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อเด็ก	
เพราะเป็นความสามารถที่พยายามหาแนวทางปฏิบัติเพื่อ
คลี่คลายปัญหาโดยใช้เหตุผลและสติปัญญาอย่างรอบคอบแทน
การใช้อารมณ์	 เพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ	 รอบตัวและเตรียม
ความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต	
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	 การรู้จักแก้ปัญหาของเด็ก	 เป็นความสามารถในการคิด	
เรียนรู้	 และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล็กๆ	 ที่เหมาะสมกับวัย	
เช่น	 การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน	 การหยิบจับ
สิ่งของด้วยตนเอง	การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง	ฯลฯ	
 1.  แบบอย่างของผู้ใหญ่ในการแก้ปัญหา 
	 	 ผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กเล็กเกินไปที่จะเผชิญกับปัญหา	
ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่	 จนเด็กไม่เคยสัมผัสกับคำว่าปัญหา	
ซึ่งจะทำให้เด็กมีภูมิต้านทานทักษะชีวิตต่ำ	 จะไม่รู้ว่าต้องทำ
อะไร	อย่างไร	เพราะมีคนแก้ปัญหาให้	
 2.  ฝึกให้เด็กมองปัญหาอย่างมีเหตุผล 
	 	 เมื่อเกิดปัญหา	 ผู้ใหญ่ควรถามเด็กถึงสาเหตุของ
ปัญหานั้นๆ	 	 โดยผู้ใหญ่อาจพูดคุยกับเด็กถึงสาเหตุและผล	 
จะช่วยให้เด็กพิจารณาปัญหาต่างๆ	ได้ดีขึ้น	
 3.  ตั้งคำถามวางแผนแก้ปัญหา 
	 	 การตั้งคำถามกระตุ้นให้เด็กฝึกคิดวิธีการแก้ปัญหา	
เช่น	 ถ้าเป็นหนูจะแก้ปัญหาอย่างไร	 ทำไมถึงเลือกวิธีนั้น	 อาจ
ลองให้เด็กแก้ปัญหาง่ายๆ	ผ่านการลองผิดลองถูกจนสามารถทำ
กิจกรรมเหล่านั้นได้	

 4.  อยู่เคียงข้างและให้กำลังใจ 
	 	 เวลาเด็กเกิดปัญหาจะเกิดความวิตกกังวล	 เกิด	 
ความรู้สึกไม่พอใจ	 โกรธ	 ฯลฯ	 ต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้ว่าเกิด	 
ความรู้สึกมากมาย	 แต่เราต้องไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา		 
การให้กำลังใจว่า	“หนูสามารถทำได้”	จะทำให้เด็กค่อยๆ	ใช้สติ
แก้ปัญหา	
 5.  กิจกรรมเปิดโอกาสฝึกการแก้ปัญหา 
	 	 กิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เด็กได้ใช้ความคิดใน
การแก้ปัญหา	 และคิดวางแผนการอยู่ร่วมกับคนอื่น	 ได้เรียนรู้
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	

 การสรา้ง A.Q. เปน็ทกัษะทีจ่ำเปน็ตอ้งสรา้งในเดก็ไทย 
เพื่อให้เด็กมีความสามารถเผชิญปัญหาหรือแก้ปัญหาด้วย  
วิธีการที่ เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอจนสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น 

อ้างอิง :  
วรภัทธ์		ภู่เจริญ.	(2550).	คิดอย่างเป็นระบบและเทคนิคการแก้ปัญหา. พิมพ์ครั้งที่	5	หจก.สามลดา	
จินตนา	ธนวิบูลย์ชัย.	(2558).	จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต.	หน่วยที่	11	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.	
บรรพต	พรประเสริฐ.	(2563). การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย.	ค้นเมื่อ	10	มกราคา	2563			
	 จาก	www.eledu.ssru.ac.th	›	banpote_po	›	mod	›	resource 

รู้จักแก้ปัญหาฝึก A.Q. เสริมทักษะชีวิตให้เด็ก 
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SELF-ESTEEM AND ELDERLY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา

	 จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ทางด้านประชากร
ของคนไทย	 ผู้เขียนค้นพบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคม	 
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว	 โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรอายุ	
60	 ปีขึ้นไป	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 10.5	 ของประชากรทั้งหมด	
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ,	 2557)	 และจากการศึกษาข้อมูลของ
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุระบุว่าเมื่อจำแนกประชากร
เป็น	3	กลุ่ม	คือ	วัยเด็ก	(อายุน้อยกว่า	15	ปี)	วัยแรงงาน	(อายุ	
15-59	 ปี)	 และวัยสูงอายุ	 (อายุ	 60	 ปีขึ้นไป)	 ในระหว่างปี		 
พ.ศ.	 2553-2583	 ประชากรผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 
อยา่งตอ่เนือ่งและรวดเรว็	 ในขณะทีป่ระชากรวยัเดก็และวยัแรงงาน	 
มีแนวโน้มลดลง	 แม้ผู้สูงอายุไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและ	 
มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 แต่ผู้สูงอายุไทยกลับต้องเผชิญกับ
ปัญหาทางสุขภาพและความพิการเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	 สุขภาพ	 
ในผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงการไม่มีโรคทางกายเท่านั้นแต่รวมถึง
การมสีขุภาพจติดว้ย	กระทรวงสาธารณสขุ	(2552)	สำรวจปญัหา
ทางด้านสุขภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุในประเทศไทย	 พบว่า	
ปัญหาทางด้านสุขภาพ	 5	 อันดับแรก	 คือ	 โรคหลอดเลือดสมอง
และหวัใจ	โรคเบาหวาน	โรคสมองเสือ่ม	และโรคซมึเศรา้	โดยเฉพาะ
ถ้าเราได้ศึกษางานวิจัยต่าง	 ๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจะเห็นได้
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ	 เช่น	
การศึกษาของ	 Smith,	 E.	 R.,	Mackie,	D.	M.	 (2007).	พบว่า	
อัตราการพยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุสูงกว่าวัยหนุ่มสาว	 และ

	ที่มา	i7.pngguru.compreview238205284cartoon-old-age-clip-art-elderly-party. 

สัดส่วนการฆ่าตัวตายสำเร็จยังเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น	
สาเหตุที่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีความสุขน้อยกว่าคนในวัยอื่น
เนือ่งมาจากวยัสงูอายเุปน็วยัแหง่การเปลีย่นแปลง	 เมือ่อายมุากขึน้
ผู้สูงอายุจะพบกับความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่ง
เป็นไปตามธรรมชาติของวัย	ผู้สูงอายุจำนวนมากจึงเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรัง	เช่น	เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	สมองเสื่อม	ส่งผลให้
เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม	 ไม่สามารถใช้แรงงานได้
เหมือนตอนเป็นหนุ่มสาว	ต้องเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงบุตรหลาน	ทำให้
เกดิความรูส้กึไมพ่อใจในตนเอง	กงัวลใจ	นอ้ยใจ	คดิวา่ตนเองไรค้า่ 
และยิ่งได้พบเห็นสภาพของผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันยิ่งทำให้เกิด
ความกลัว	 ซึมเศร้า	 และสิ้นหวัง	 นอกจากนี้การที่ต้องสูญเสีย	 
สิ่งสำคัญของชีวิตก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของผูส้งูอาย	ุเชน่	การสญูเสยีคูช่วีติเพราะตายจาก	การสญูเสยีบตุร
เพราะแยกไปมีครอบครัว	 การสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน	
การสูญเสียสถานภาพหรือบทบาททางสังคมทำให้ผู้สูงอายุ	 
เกิดความรู้สึกไม่มีความสุข	 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 จึงไม่ใช่อยู่ที่
อายุซึ่งเป็นเพียงตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้น	 หากแต่รวมไปถึง	 
การเปลีย่นแปลงของรา่งกาย	 การดำรงชวีติ	 และสภาพจติใจดว้ย		 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านี้หากผู้สูงอายุขาดความรู้	 
ความเข้าใจ	 ไม่สามารถยอมรับหรือปรับตัวให้เผชิญกับ	 
การเปลีย่นแปลงเหลา่นีไ้ดจ้ะทำใหผู้ส้งูอายมุอีารมณเ์ศรา้	 ทอ้แท ้
ผิดหวัง	ไม่มีความสุข	และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองลดลง		
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อ้างอิง : 

กระทรวงสาธารณสุข.	 (2552). รายงานการวิจัยการพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต คนไทยฉบับใหม่.	 ขอนแก่น:	 โรงพิมพ์	 
พระธรรมขันต์.	

สำนักงานสถิติแห่งชาติ.	 (2557).	 รายงานการสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557	 สืบค้นเมื่อ	 16	 กันยายน	 2561		 
จาก	http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/	themes	\/files/elderly	workFullReport57-1.pdf.	

สมทิธิ	์ เจอืจนิดา.	 (2562).	การพฒันาโปรแกรมเสรมิสรา้งการเหน็คณุคา่ของตนเองสำหรบัผูส้งูอายใุนชมุชนเขตธนบรุ ี กรงุเทพมหานคร. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.	

Orth	U.,	Robbins	R.W.	(2014).	The development of self-esteem.	Current	Directions	in	Psychological	Science.	

Smith,	E.	R.,	Mackie,	D.	M.	(2007).	Social Psychology (Third ed.).	Hove:	Psychology	Press. 

	 ดังนั้นจากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่าการพัฒนา	 
การเห็นคุณค่าในตนเองมีผลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของ	 
ผู้สูงอาย	ุ ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะเสนอแนวทางการพัฒนา	 
การเห็นคุณค่าของตนเองในผู้สูงอายุไว้ เพื่อเป็นแนวทาง	 
ในการศึกษาต่อไป	 โดยที่การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองนั้น
จริงๆ	 แล้วนั้นต้องเริ่มพัฒนามาจากความรักและการยอมรับ	 
ในมนุษย์ตั้งแต่ในวัยเด็กของพ่อแม่	 สิ่งนี้ถือว่าเป็นรากฐานหลัก
ในการเสริมสร้างความรู้สึกที่มั่นคงของการรักษาตนเองและ	 
คาดหวังให้ผู้อื่นยอมรับตนเอง	 การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่
สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้พร้อมทั้งสามารถพัฒนาให้
เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ที่บุคคลได้รับ	 ได้มีนักจิตวิทยาเสนอ
แนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุไว้ดังนี้	
สมิทธิ์	 เจือจินดา.	 (2562).	Mona	M.	Megahed,	 Fathia	 A.	
Mohammad.	 (2014).	 	 1)	 จำเป็นต้องทำให้ผู้สูงอายุนั้นเห็น	 
ความสำคญัของตนเอง	คดิวา่ตนเองมคีวามสามารถ	มคีวามสำคญั
และเชื่อมั่นในตนเอง	 คิดว่าตนเองมีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน	 
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	 2)	 เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุยอมรับ

ที่มา	httpswww.s-momclub.comthlactating-mom6 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล	ลดความคาดหวงัจากสิง่ทีป่รารถนา
หรอืสิง่ทีต่อ้งการ	พรอ้มทีจ่ะยอมรบัความผดิหวงั	 ความผดิพลาด
อันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 3)	 ผู้สูงอายุต้องมีความซื่อสัตย์	 
ต่อตนเอง	 เคารพตนเอง	 เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น		 
เปิดโอกาสให้ตนเองได้รับประสบการณ์แปลกใหม่	 4)	 มี
กระบวนการให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความ	 
ลม้เหลวทีไ่ดร้บั	 รูจ้กัเปลีย่นวกิฤตใหเ้ปน็โอกาสมองโลกในดา้นบวก 
และพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น	
	 ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสำคัญต่อทุกคน
ทุกช่วงชีวิต	เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ	
ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและสามารถบ่งชี้
คุณภาพชีวิตของบุคคลได้ว่าเป็นอย่างไร	 บุคคลที่มีการเห็น
คุณค่าในตนเองในระดับสูงจะสามารถที่จะเผชิญความเครียด
ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้การเห็นคุณค่าใน
ตนเองยังเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับตัวทางอารมณ์ทางสังคม	
ดังนั้นการเห็นคุณค่าในตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะส่งผลต่อ	 
การปรับตัวของผู้สูงอายุให้ความสุขในชีวิตมากขึ้น	
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ 

	 สื่อสังคมออนไลน์	 คือ	 สื่อข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 รวมทั้งภาพ	 มัลติมีเดีย	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ช่องทางการติดต่อ
สื่อสารแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	 หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ	 ซึ่งบุคคลทั่วไป
สามารถสือ่สาร	นำเสนอ	แบง่ปนัและเผยแพรข่อ้มลูออกสูส่าธารณะ	โดยใชค้อมพวิเตอรส์ว่นบคุคล	โนต้บุก๊	แทบ็เลต็	และสมารต์โฟน 
ทำให้เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ขึ้นจากการติดต่อร่วมกันของบุคคลทั่วโลก	
 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น 

	 เหตุผลที่วัยรุ่นปัจจุบันใช้สื่อสังคมออนไลน์	มีดังนี้	
 ●	 ใช้งานได้รวดเร็ว	ไม่เสียเวลานาน	
 ●	 สื่อสารได้เข้าใจกับคนหลายกลุ่มในเวลาเดียวกัน	
 ●	 มีสื่อสังคมออนไลน์ให้เลือกใช้ได้หลายแบบ	
 ●	 สามารถส่งภาพ	วีดีโอ	คลิป	และข้อความต่างๆ	ได้	
 ●	 ไม่เสียค่าใช้จ่าย	
 
สื่อสังคมออนไลน์ใช้ทำอะไรได้บ้าง 

	 ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ	สามารถแบ่งออกได้ดังนี้	
 ● สร้างตัวตน :	สร้างตัวตนขึ้นมาบนโลกออนไลน์	ไม่ว่าจะเป็นข้อความ	รูปภาพ	หรือวีดีโอก็ตาม	เช่น	Facebook	
 ● แบ่งปันสิ่งที่ชอบ : เก็บสิ่งที่ชอบ	และแบ่งปันให้กับคนที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน	เช่น	Delicious,	Digg,	Zickr	
 ● แสดงผลงาน : เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชนทั่วทุกมุมโลก	เช่น	Youtube,	Flickr	
 ● ทำงานร่วมมือกัน :	 สร้างและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ	 เพื่อพัฒนาเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 เช่น		 
	 	 Wikipedia	
 ● สร้างประสบการณ์เหมือนจริง :	 สร้างตัวละครสมมุติ	 และใช้ชีวิตอยู่บนโลกไซเบอร์	 เช่น	 Second	 Life,	World		 
	 	 of	Warcraft	
 ● ประกาศหางาน :	 เผยแพร่ประวัติงานของตน	 โดยสร้างเครือข่ายของเพื่อนร่วมงาน	 หรือคนที่รู้จัก	 เช่น	 Linkedin,		 
	 	 JobStreet,	JobDB	
 ● เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน :	 เชื่อมต่อระหว่างเครื่องผู้ใช้กันเองโดยตรง	 ทำให้เกิดการสื่อสารตรงถึงผู้ใช้ทันที		 
	 	 เช่น	Skype	

ที่มา	sites.google.comsitesupachok571031243_rsrc	
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อ้างอิง :  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.	Smart Social Media รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์.	 สืบค้นได้จาก	

http://www.mict.go.th	
สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์.	 2556.	การสำรวจการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพฯ.	(ออนไลน์).		
http://www.bict.moe.go.th/attachments/category/22/socialmedia_literacy.pdf	

ข้อพึงระวังและการปฏิบัต ิ

2P 2F 

Prevention :	 เรียนรู้เครื่องมือและคุณสมบัติ
ของสื่อสังคมออนไลน์	 ไม่เชื่อมโยงหรือรับลิงค์
เพจที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม	 หรือมีแหล่งที่มาที่
ไม่รู้จัก	
 
Protection : กำหนดรหัสผ่านที่มีการผสม
อักขระตัวเล็กใหญ่	 สัญลักษณ์พิเศษ	 ตัวเลข		 
การใช้คุณสมบัติพิเศษในการปกป้องการใช้งาน
ของอุปกรณ์	และสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้	

Final Decision :	การตั้งค่าหรือปิดความเป็น
ส่วนตัว	การส่งข้อความ	ภาพ	ต้องตระหนักและ
เข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้น	 “ตัดสินใจครั้งสุดท้าย
ด้วยความรอบคอบ”	
 
Friend Acceptation Filtering :	 การ
ยอมรับเพื่อนเข้าสื่อสังคมออนไลน์ต้องมีการ	 
คัดกรองก่อน	 ไม่ควรมีการเปิดสิทธิ์ในการแชร์
ข้อความถึงทุกคน	

ที่มา	images.all-free-download.comimagesgraphiclarge	
16_popular_social_media_icon_set_6831358.jpg	

ที่มา	all-free-download.comfree-vectordownloadsocial-	
media-icons-red-style-vector_547602.html	
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การเลือกประกันชีวิตในการลดหย่อนภาษี

อาจารย์เอกลักษณ์ กนกากร

 สวสัดผีูอ้า่นทกุทา่น	 ในชว่งตน้ปแีบบนีห้ลายคน
คงกำลังหาเอกสารเพื่อจะยื่นชำระภาษีกันอยู่	 โดยปกติ
นั้นสำหรับผู้ที่มีเงินได้ต่อปีมากกว่า	 120,000	 บาท	 
จะตอ้งยืน่ภาษกีนัทกุคน	และถา้หกัคา่ลดหยอ่นตา่งๆแลว้ 
มีเงินได้สุทธิไม่เกิน	150,000	บาท	ก็จะได้รับการยกเว้น
ภาษ	ี ซึง่กอ่นจะลดหยอ่นเราสามารถหกัคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั
ได	้100,000	บาท	และจะไดล้ดหยอ่นสว่นตวั	60,000	บาท 
รวมกับลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม	 9000	 บาท	
หมายความว่าผู้ที่มีเงินเดือนไม่เกิน	26,583	บาท	เงินได้
ต่อปีจะเป็น	318,996	บาท	หักค่าใช้จ่าย	100,000	บาท		 
หักลดหย่อนอีก	60,000	บาท	กับ	9,000	บาท	จะเหลือ
เงินได้สุทธิ	 149,996	 บาท	 ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษี
พอดี		

 สำหรบัผูอ้า่นทีม่เีงนิเดอืนมากกวา่นี	้ กค็งจะตอ้ง
มองหาการลดหยอ่นเพิม่เตมิสำหรบัปหีนา้	 และทางเลอืก
ที่นิยมมากก็คือการซื้อกองทุนกับการซื้อประกันชีวิต	
เพราะเป็นสองทางเลือกที่ เงินของเราแทบจะไม่ได้	 

ที่มา	httpsstatic.posttoday.commediacontent20170829246C75704A9741799A2AF1E7F73AC5F0.jpg 

หายไปไหนเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ	 
โดยเฉพาะการซื้อประกันชีวิตหากเราเลือกเป็น	 เราจะ
ได้ผลตอบแทนมากกว่า เบี้ ยประกันที่ เราจ่ ายไป	 
อย่างแน่นอน	 แต่หลายท่านพอคิดว่าจะซื้อประกันชีวิต	 
ก็รู้สึกกลัว	 กลัวไม่คุ้ม	 กลัวตัวแทนบอกไม่หมด	 ดังนั้น	 
ในวันนี้ผู้เขียนในฐานะผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย	
จะมาแนะนำการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบต่างๆ	สำหรับ
การลดหย่อนภาษีให้เหมาะกับผู้อ่านแต่ละท่านกันครับ	

	 ประกันชีวิตเป็นสัญญาประกันภัยที่เรียกว่า
สัญญาหลัก	 โดยสัญญาจะระบุวงเงินคุ้มครองชีวิต
เนือ่งจากการเสยีชวีติ	ถา้ผูอ้า่นทำประกนัชวีติทีม่รีะยะเวลา
คุ้มครองมากกว่า	 10	 ปี	 จะสามารถนำเบี้ยประกัน	 
แต่ละปีมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน	 100,000	 บาท	
นอกจากนี้เบี้ยประกันสุขภาพซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมก็
สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน	 15,000	 บาท	
(เบี้ยประกันชีวิตกับเบี้ยประกันสุขภาพรวมกันไม่เกิน	
100,000	บาท)	ประกันชีวิตที่จะนำเสนอมีดังนี้	
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	 ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	 หากผู้อ่านเป็น
คนหนึ่งที่กลัวว่าทำประกันแล้วตัวเราจะไม่ได้ใช้เงินให้
เลือกประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	 เพราะเป็นสัญญา
ระยะสั้น	 10	 ปี	 15	 ปี	 20	 ปี	 (ถ้าจะลดหย่อนภาษีต้อง	 
ทำระยะเวลามากกว่า	 10	 ปี)	 เมื่อเรามีชีวิตอยู่จน	 
ครบกำหนดก็จะได้เงินก้อนทั้งหมดที่เราสะสมไว้พร้อม
ดอกเบี้ย	 เบี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะค่อนข้าง
ราคาสูงเหมาะกับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน	 และอยากเก็บเงิน
ก้อนไว้ใช้เองในอนาคต	 โดยปกติประกันชีวิตแบบ	 
สะสมทรัพย์จะมีวงเงินคุ้มครองชีวิตไม่สูงมาก	 และ	 
ที่สำคัญผู้อ่านไม่ควรซื้อประกันสุขภาพแนบกับประกัน
แบบสะสมทรัพย์เพราะหากผ่านไประยะหนึ่งแล้วเป็น
โรคร้ายแรงเราใช้ประกันสุขภาพในการรักษาได้	 แต่เมื่อ
ครบกำหนดสัญญาประกันชีวิตประกันสุขภาพที่แนบมา
ก็จะหมดอายุตามไปด้วย	 และเราไม่สามารถทำประกัน
สุขภาพอื่นได้แล้ว	
 ประกนัชวีติแบบตลอดชพี	 เปน็สญัญาระยะยาว 
เดิมเราจะได้เงินเมื่อเราเสียชีวิตเท่านั้นแต่ภายหลัง
บริษัทประกันภัยได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว้	 เช่น		 
99	 ปี	 85	 ปี	 แต่ก็ยังเรียกแบบตลอดชีพเหมือนเดิม	
สามารถเลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยได้	 ยิ่งชำระเบี้ย

ที่มา	httpswww.prachachat.netwp-contentuploads201907hmc01040762p1.jpg 

ระยะเวลานานเบี้ยจะยิ่งถูกมาก	 จุดเด่นของแบบ	 
ตลอดชีพคือเบี้ยประกันราคาถูก	 วงเงินคุ้มครองชีวิตสูง	
จึงเหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่ถ้าเป็นอะไรไปแล้ว	 
คนขา้งหลงัจะลำบาก	 เหมาะกบัคนทีม่อีาชพีเสีย่งอนัตราย 
หรือผูท้ีต่อ้งการมอบเงนิเปน็มรดกไวใ้หล้กูหลาน	ประกนั
ชีวิตแบบตลอดชีพเหมาะที่จะซื้อประกันสุขภาพแนบ	 
เพิม่เตมิ	เพราะสามารถใชส้ทิธริกัษาพยาบาลไดต้อ่เนือ่ง	
	 ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการสะสมเงินไว้ใช้
ยามเกษียญ	 โดยเราจ่ายเบี้ยประกันสะสมไว้กับ	 
บริษัทประกันเมื่อถึงกำหนด	 (ไม่จำเป็นต้องอายุ	 60)		 
จะได้เงินมาใช้เป็นรายเดือนหรือรายปีคล้ายกับบำนาญ
ของข้าราชการ	 เบี้ยประกันค่อนข้างแพง	 สามารถนำ
เบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีก	 200,000	 บาท		 
ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่ ไม่มีลูกหลานคอยดูแล	 หรือ	 
ไม่อยากรบกวนลูกหลานมาก	
	 ผู้อ่านสามารถลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันได้
ทั้งหมด	 300,000	 บาท	 โดยเป็นประกันชีวิตแบบทั่วไป	
100,000	 บาท	 และแบบบำนาญอีก	 200,000	 บาท		 
หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์ในการเลือกแบบ
ประกันที่ตรงกับความต้องการของผู้อ่านและได้รับ	 
การยกเว้นภาษีกันทุกท่านครับ	
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	 ส่วนใหญ่เมื่อได้ยินคำว่า	“ไทยแลนด์ 4.0”	 หลายคนก็
คิดตามว่า	 คืออะไร	 และก็มีหลายหน่วยงานนำไปขยายความใน
องค์กรของตัวเองแล้วต่อด้วย	 4.0	 เช่น	 เกษตร	 4.0	
อุตสาหกรรมอาหาร	4.0	การท่องเที่ยว	4.0	อื่นๆ	อีกหลาย	4.0	
ดูเหมือนว่าอะไรๆ	 ก็จะมี	 4.0	 ให้ทันสมัยดี	 การศึกษาก็เช่น
เดียวกัน	 ไม่น้อยหน้ากว่าหน่วยงานอื่นๆ	 ก็ประกาศ	 การศึกษา	
4.0	 ออกมาให้ได้ยินกัน	 หลายคนก็ให้ความเห็นไปต่างๆ	 นานา
ตามความรู้สึกของตนเอง	
	 ก่อนที่จะพูดถึงการศึกษา	4.0	ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า
ไทยแลนด์	 4.0	คืออะไร	มีความเป็นมาอย่างไร	 ไทยแลนด์ 4.0 
เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีมาไม่น้อย
กว่า 50 ปี โดยในปี	พ.ศ.	2504	เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับแรก	ยุคนั้นน่าจะเป็น	ไทยแลนด์ 1.0 สังคม
เกษตรกรรมที่เน้นการเกษตรเป็นหลัก	 ซึ่งในสมัยนั้นจะมีเพลง
ลูกทุ่งที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ	 โดยให้ประชาชนรู้จักประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร	 นับว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้
ประชาชนมรีายไดย้คุไทยแลนด	์ 1.0	 เปน็ยคุทีย่าวนานพอสมควร
ก่อนที่จะเข้าสู่ยุค	2.0	
 ตอ่มาเขา้สูย่คุ	 ไทยแลนด ์2.0 ทีมุ่ง่เนน้อตุสาหกรรมเบา 
ทีโ่ดง่ดงัมากคอื	 อตุสาหกรรมสิง่ทอ	 และกม็บีทเพลงฉนัทนาทีร่กั 
สะท้อนให้เห็นถึงในยุคนั้น	ที่สามารถสะท้อนภาพได้ชัดเจน		
	 ต่อมาเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 3.0 มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น	 มีการเปิดโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
มากมาย	 ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างหลากหลาย	 มีการค้นพบ
ก๊าซธรรมชาติ	 ประกาศว่า	 เราจะเข้าสู่ประเทศโชติช่วงชัชวาล	
ถึงแม้จะมีการลงทุนจากต่างประเทศในเรื่องโรงงานอุตสากรรม
หลากหลาย	มกีารจา้งแรงงานในประเทศมากมายกต็าม	แตร่ายได้
ของคนส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในรายได้ปานกลาง	 มีความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม	 และรายได้สูง	ประเทศไทยเป็นเพียงแค่รับจ้างใน
การผลิตเท่านั้น	 เช่น	 อุตสาหกรรมรถยนต์	 อุตสาหกรรมไฟฟ้า	
อิเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรมพลาสติก	 อื่นๆ	 ที่เห็นชัดเจนที่สุด	
คืออุตสาหกรรมรถยนต์	 เราเป็นแหล่งผลิตรถยนต์ส่งขายทั่วโลก	
แต่เราไม่มีรถยนต์ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยเอง	
 การเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการเข้าสู่ยุคที่ประเทศ
ไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง	 ไม่ต้องพึ่งจากต่างชาติ	 ซึ่ง
เป็นโจทย์ที่ท้ายทายสูงมากๆ	 ทำอย่างไรเราจะพัฒนานวัตกรรม

หลักสูตรการศึกษาในยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์

เป็นของตนเองได้ทั้งๆ	 ที่ เรามีทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ
มากมาย	 เช่น	 ข้าว	 ยางพารา	 แร่	 ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ	
เราทำอย่างไรที่จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องข้าวที่มากกว่าอาหาร
ประจำวัน	 เราทำอย่างไรที่จะมีผลิตภัณฑ์ยางพารา	 นอกเหนือ
จากนํ้ายางพารา	 หรืออื่นๆ	 ที่เป็นนวัตกรรมของเรา	 เราเคยมี
วิทยุ	 โทรทัศน์ยี่ห้อธานินท์	 ซึ่งเป็นของคนไทยผลิตโดยคนไทย	
แต่เสียดายไม่ได้ต่อยอดและต้องปิดตัวเองไป	 ถึงเวลาที่	 
ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยระดมความคิดในการพัฒนาประเทศ
ให้เข้าสู่ไทยแลนด์	 4.0	 โดยกระทรวงศึกษาธิการเองก็มีสโลแกน		 
“การศึกษา 4.0”	เช่นกัน		
 การศึกษา 1.0 เป็นยุค พ.ศ. 2503	 หรือเราเรียกว่า	
หลักสูตร	 2503	 (ซึ่งก่อนหน้านี้	 ตั้งแต่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา		 
ในป	ีพ.ศ.	2464	สว่นใหญจ่ะเปน็การเรยีนตามตำรา	ไมไ่ดก้ำหนด
เป็นหลักสูตร)	 เป็นยุคที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ	 4	 ด้าน	 คือ	
พุทธิศึกษา	 จริยศึกษา	 หัตถศึกษา	 และพลศึกษา	 การวัดผลวัด
เป็นองค์รวม	 โดยตัดสินเป็นร้อยละ	 ใครสอบผ่านร้อยละ	 50	
ถือว่าผ่าน	 ตํ่ากว่าเป็นการสอบตกต้องเรียนซํ้าชั้น	 การสอนของ
ครู	 เน้นการบรรยาย	 เป็นลักษณะบอกเล่า	 จดในกระดานหรือ
ตามคำบอก	 ครูว่าอย่างไรนักเรียนจะเชื่อครูทั้งหมด	 นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้	 ได้ฟังครูอย่างเดียว	 หนังสือเรียน
สำคัญที่สุด	 สื่อการสอนกระดาน	 ชอล์ค	 บัตรคำ	 รูปภาพ	
โครงสร้างเวลา	4	:	3	:	3	:	2	ประถมต้นเรียน	4	ปี	ประถมปลาย
เรียน	3	ปี	มัธยมต้นเรียน	3	ปี	มัธยมปลายสายสามัญเรียน	2	ปี	
สายอาชีพเรียน	3	ปี	หลักการ/แนวคิด	สนองความต้องการของ
สังคม	เป็นหลักสูตรแบบเน้นเนื้อหาวิชา	
 การศึกษา 2.0 เป็นยุค พ.ศ. 2521	 หลังจากสังคมมี
การเปลี่ยนแปลง	 ประชากรมากขึ้น	 จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน
หลักสูตร	 เป็นการเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบ	 ให้มีระดับประถมศึกษา	
6	 ปี	 ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่	 7	 ระดับมัธยมศึกษา	 6	 ปี	
ระดับมัธยมศึกษาใช้อักษรย่อว่า	 “ม.”	 	 การจัดการเรียนการ
สอนเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 มีวิชาเลือกมากมายนักเรียน
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสนใจ	 เริ่มมีสื่อการสอน	 
ที่เร้าใจ	 เช่น	 มีภาพสไลด์	 มี	 วิดีโอ	 มีภาพยนตร์	 ฯลฯ	 เป็นสื่อ	 
ในการจัดการเรียนสอน	 การวัดประเมินผลเป็นการประเมิน	 
แยกส่วน	 หมายถึงประเมินเป็นรายวิชา	 สอบตกรายวิชาใด	 
ก็สามารถซ่อมในรายวิชานั้นๆ	ไม่มีการเรียนซ้ำชั้น													
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 การศึกษา 3.0 เป็นยุค 2551	 จากข้อจำกัดของ
หลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช	 2521	 และหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	 2544	พบว่า	 มีความสับสนของผู้ปฏิบัติ
การในสถานศึกษา	 เป็นหลักสูตรเนื้อหาแน่นเกินไปเรียนทั้งวัน	
มีปัญหาในการเทียบโอน	 และปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้าน
ความรู้	 ทักษะ	 และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 จึงเปลี่ยนมาใช้	
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โดย
เพิ่มสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน	 มีการกำหนดตัวชี้วัดมาให้	 เป็นการจัดหลักสูตรที่ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	
วัฒนธรรม	 และการเมือง	 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ	 
ด้านต่างๆ	 ของโลกยุคปัจจุบัน	 มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน	
และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก	 จุดหมายของหลักสูตร	
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพ	 
ในการศึกษาต่อ	และประกอบอาชีพ														
 การศึกษา 4.0	 จากปัญหาต่างๆ	 ของประเทศไทย	 เช่น	
เศรษฐกิจล้มเหลว	 การเมืองล้มเหลว	 สังคมล้มเหลว	 หรือทุกๆ	
ปัญหาที่ล้มเหลวต่างก็โทษการศึกษาล้มเหลว	 ซึ่งไทยแลนด์	 4.0	
เป้าหมายต้องการให้ประเทศไทยมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง	 แต่
หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูตอบ
สนองเป้าหมายของไทยแลนด์	 4.0	 แล้วหรือยัง	 ทั้งๆ	 ที่มีการ
เปลี่ยนและปรับหลักสูตรมาตลอดกว่า	50	ปี		
 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการ
ศึกษาของประเทศ เพื่อตอบสนองการสร้างนวัตกรรมของ
ประเทศ	 โดยกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นผู้นำที่ต้องเดิน	 
พร้อมไปกับโรงเรียนที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยตรง	ดังนี้	
 1.  ต้องกำหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวงนักเรียน
ต่อห้องต้องไม่เกิน 30 คน	 เพื่อให้เกิดประสิทธิการในการสอน
อย่างจริงจัง	 ครูสามารถดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอน
ได้อย่างทั่วถึง	 จะออกข้อสอบอัตนัย	 ครูก็สามารถที่จะตรวจ
ข้อสอบได้ในเวลาที่พอเหมาะ	 ไม่ใช่นักเรียนห้องละ	 50	 ครูดูแล
ไม่ทั่วถึง	 ใครไม่สนใจครูจำเป็นต้องปล่อย	 ปัจจุบันอัตราการเกิด
ของประชากรน้อยมาก	 นักเรียนก็ลดลงทุกโรงเรียน	 ฉะนั้น	
โรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ	
 2. การจัดความพร้อมของโรงเรียน	 หมายถึงโรงเรียน
ทัง้ประเทศอยา่งนอ้ยในทกุตำบล	หรอือำเภอ	หรอืจงัหวดั	 ตอ้งมี
ความพร้อมเท่าเทียมกัน	ทั้งสื่อ	อุปกรณ์	ครู	อาคารสถานที่	ต้อง
มีความพร้อมเท่ากัน	ไม่ให้เกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง	
 3. หลักสูตรต้องมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตร
รายวิชา	มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร์	วิชาเทคโนโลยี	มาเป็น

วิชาหลัก	ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการงานอาชีพ	การเรียนเป็น
รายวิชาจะมีข้อดี	คือสามารถจะเปลี่ยนรายวิชาได้ทุกปี	เป็นวิชา
ที่โรงเรียนสามารถจัดให้นักเรียนเรียนวิชาที่ทันยุคทันสมัยได้เลย	
ไม่กำหนดตายตัว	
 4. ต้องนำสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)	 และ	
Active	Learning	 เข้ามาจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน	คำว่า	
“สะเต็ม”	 หรือ	 “STEM”	 เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของ
ศาสตร์	 4	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณติศาสตร ์(Mathematics)	หมายถงึองคค์วามรู	้วชิาการ
ของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริง	 
ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ	 มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการ
ดำเนินชีวิตและการทำงาน	 ฉะนั้นหลักสูตรต้องกำหนดให้
นักเรียนต้องมีโครงงาน หรือชิ้นงานที่ตอบโจทย์ STEM ได้ 
ครูผู้สอนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการงานอาชีพ ต้องมีความรู้ในนำ STEM มาบูรณาการ
ในโครงงาน หรือชิ้นงานของนักเรียนได้ ส่วน Active 
Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง สร้างชิ้นงานเป็นของตนเองได้จริง นักเรียน
สามารถที่จะสรุปนำเสนอผลงานของตนเองได้ 
 5. ต้องสร้างตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคร	ู เพื่อจะทำให้ทราบจุดเด่นจุดด้อย	 ต้อง
พัฒนาครูเป็นรายบุคคล	 กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ครู	 
เป็นอย่างไรก็กำหนดตัวชี้วัดมาประเมินในสิ่งที่ต้องการให้เป็น	
ปัจจุบันตอบไม่ได้ว่าครูแต่ละคนมีสิ่งที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้าง	
จุดเด่นของครูมีอะไรบา้ง	 เชน่	ตอ้งการใหค้รนูำเทคโนโลยมีาใชใ้น
การเรยีนการสอน	ก็ต้องสร้างตัวชี้วัดเพื่อประเมินครูว่ามีการใช้ได้
จริงหรือเปล่า		
 ไทยแลนด์ 4.0 เป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไปตามโมเดลนี้ 
ประเทศจะต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเองอย่างแน่นอน 
ฉะนั้น การศึกษา 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 ที่จะ
นำพาไปสูค่วามสำเรจ็ จงึตอ้งอาศยัทกุภาคสว่นใหค้วามรว่มมอื 
โดยเฉพาะครูต้องปรับการเรียนการสอนตามแนวทาง  
สะเต็มศึกษา (STEM) และ Active Learning นำมาใช้  
ในการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ผู้บริหารโรงเรียนต้องเป็น
ผู้นำทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต้องเน้นที่ห้องเรียน 
ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสร้างตัวชี้วัดผล  
การปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน 
ภายใน 10 ปี ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง
แน่นอน 
 

อ้างอิง : 
ชนาธิป	พรกุล.	(2552).	การออกแบบการสอน: การบูรณาการ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน. กรุงเทพฯ:	สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.		
ดิเรก	พรสีมา.	(4	พฤศจิกายน	2559). ครูไทย 4.0.	มติชนออนไลน์.	สืบค้นจาก	https://www.matichon.co.th/news/345042.		
ทิศนา	แขมมณี.	(2556).	รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย.กรุงเทพฯ:	สานักพิมพ์แห่ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	
พาสนา	จุลรัตน์.	(2561).	การจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในยุคThailand 4.0.	กรุงเทพฯ:	คณะศึกษาศาสตร์.	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.	
สุชาติ	คุ้มสุทธิ์.	(2560).	ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร.	กรุงเทพฯ	:	คณะครุศาสตร์.	มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.	
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก สุขสุนัย 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์																				

สาขาวิชาการศึกษา	อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา	

นางสาวสุภาวดี	เพชรคง	นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	5	ได้รับรางวัลชมเชย	(กระทรวงศึกษาธิการ)		
ในโครงการคัดเลือกนักเรียน	นักศึกษา	และสถานศึกษา	เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาขนาดกลาง	ประจำปีการศึกษา	2561	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชชา ชำนิยนต์  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์																				

สาขาวิชาการศึกษา	อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ คุ้มสุทธิ์  
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์																				

สาขาวิชาการศึกษา	อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาคสนามเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา	โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของ	
สาขาสังคมศึกษา	ระหว่างวันที่	13	–	15	มกราคม	2563	ณ	พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร		

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง	โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน	และโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย	จ.	เพชรบุรี	

โครงการบำบัดน้ำเสียด้วย	EM	Ball	ชุมชนวัดกัลยาณ์	เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร	และชุมชนตลาดโบราณบางพลี	อ.	บางพลี		

จ.	สมุทรปราการ	

โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน	
ชุมชนวัดสังข์กระจาย	เขตธนบุรี	

ครุศาสตร์อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมครุศาสตร์
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ครุศาสตร์อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมครุศาสตร์

โครงการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้		
ชุมชนบุปผาราม	เขตธนบุรี	

โครงการปลูกป่าชายเลน	เขตบางขุนเทียน 

โครงการกำจัดขยะ	แยกขยะ	และฟื้นฟูพื้นที่	
เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับชุมชน	ชุมชนบ้านคลองแพ		

อำเภอบางกอบัว	จังหวัดสมุทรปราการ	

โครงการปลูกพืชผักสวนครัว	ชุมชนกุฎีจีน	เขตธนบุรี	

������ 14.indd   24 2/24/20   10:12:43 AM



ครุสารธนบุรี 25

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพิกุลเกมส์	ครั้งที่	14	ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		
คณะต่าง	ๆ		ในวันศุกร์ที่	24	มกราคม	พ.ศ.	2563	ณ	สนามกีฬามหิดล	ศาลายา	

 

สโมสรนักศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	จัดการแข่งขันกีฬาครุศาสตร์สัมพันธ์	ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในคณะครุศาสตร์		
ในวันที่	1	ธันวาคม	2562	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาคณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการแบ่งฝันปันยิ้ม	เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	พ.ศ.	2563		
ในวันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2563	ณ	ชุมชนวัดสังข์กระจาย	เขตธนบุรี	

 กิจกรรมของนักศึกษาครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมครุศาสตร์
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กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์คณะครุศาสตร์

กิจกรรมครุศาสตร์

คณาจารย์คณะครุศาสตร์	เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาการเขียนเอกสารทางวิชาการ	
ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์	ในวันที่	10	-	11	สิงหาคม	2562		

ณ	บ้านอัมพวา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อำเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม	

คณาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์	รุ่นที่	2/2562		
จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	ในวันที่	8	ตุลาคม	2562		

ณ	ห้องประชุมศรีเจริญ	อาคาร	3	ชั้น	5	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานการลงนามความร่วมมือดังกล่าว และมีการบรรยายพิเศษ 
โดย รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 
ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคาร 2 ชั้น 13 สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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