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ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

	 ในยคุทีผู่ค้นจะตอ้งปฏบิตัตินตามรปูแบบทีเ่รยีกวา่ 
“ความปกติรูปแบบใหม่”	 (New	 Normal)	 ทำให้เกิด	 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต	 แม้กระทั่งรูปแบบ
ของการศกึษากต็อ้งมกีารปรบัเปลีย่นดว้ยเชน่กนั	โดยการ
จัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องจัดการเรียนการสอน	 
ออนไลนค์วบคูก่บัการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนที่
ตอ้งเวน้ระยะหา่งทางสงัคม	(social	distancing)	รวมไปถงึ
จะตอ้งทำตามมาตรการอืน่	ๆ	ของรฐัอยา่งเครง่ครดั	 เพือ่
ความปลอดภยัของทกุคนในชัน้เรยีน	
	 ดังนั้น	 ครุสารธนบุรีฉบับที	่ 15	 นี	้ จึงได้รวบรวม
บทความเกี่ยวกับการศึกษาไทยในยุคชีวิตวิถีใหม	่ และ
บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูใ้นศาสตรว์ชิาตา่ง	 ๆ	 	 เพือ่
เผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์	 นอกจากนี้ยังได้
รวบรวมภาพกิจกรรมและโครงการของคณะครุศาสตร	์
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบการดำเนินงานในด้านต่าง	 ๆ	 ของ
คณะครศุาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง			
	 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร	
ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ที่ทำให้
ครสุารธนบรุฉีบบันีม้คีวามสมบรูณ	์ และสำเรจ็ลลุว่งไปได้
ด้วยด	ี นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่
ตดิตามครสุารธนบรุมีาอยา่งตอ่เนือ่ง	 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่
ครุสารธนบุร	ี ฉบับที	่ 15	 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน	 
ทกุทา่น		
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การเรียนการสอนออนไลน์ 
บทบาทสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบชีวิตวิถีใหม่

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณนภา โพธิ์ผลิ

	 คงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันที่หลายสิ่งหลายอย่าง
เปลี่ยนแปลงไป	 ภายหลังการเกิดโรคระบาดที่รุนแรงและมีผล
กระทบไปทั่วโลกอย่าง	โควิด	19	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่ง
ผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในโลกใบนี้เป็นอย่างมาก	 โดยเรียก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่า	 ความปกติใหม่หรือ	 new	
normal	 ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน	 การดำรงชีวิตประจำวัน	 รวม
ไปถึงในส่วนของการศึกษาด้วย	 จะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่เคยได้
ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำได้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	
มากมาย	 เช่น	 การทำงานที่บ้าน	 หรือ	 ที่เรียกว่า	 work	 from	
home	ที่จำเป็นต้องพึ่งพากับเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเป็น
หลัก	 โดยเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคมที่ผ่านมา	 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้	 โรงเรียนต่าง	 ๆ	 เปิดภาคการศึกษาที่	 1	 /2563	
เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่	 จะเห็นได้ว่าตามโรงเรียน
ตา่ง	ๆ	ตอ้งจดัระบบเพือ่รองรบัการการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่

เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	 19	 โดย
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบปกติไม่อาจทำได้เต็ม
รูปแบบอีกต่อไป	 โรงเรียนหลายแห่งต้องใช้วิธีการจัดการเรียน
การสอนโดยอาศัยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์มากขึ้น	ซึ่ง
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	 การจัดการ
เรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมานานพอสมควร	 เพียงแต่ยัง
ไม่ได้รับความนิยมหรือยังถูกพูดถึงน้อยสำหรับการเรียนจัดการ
เรียนรู้ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา		
	 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดขึ้นนี้	 ไม่เพียง
แต่ครูผู้สอนเท่านั้นที่ต้องมีการปรับตัว	 ต้องแสวงหาความรู	้ 
ใหม	่ๆ	ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการเรียน
การสอนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา	 ผู้ปกครองและ
นักเรียนเองจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยเช่นกันทั้งการเตรียม	 
ความพร้อมทั้งด้านของเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 ที่จะถูกนำมาใช้	 หรือ
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ความรู้ใหม่	 ๆ	 ของการใช้เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 แม้ว่าการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เกิดขึ้นหรือกำลังเป็นสิ่งที่ถูกพูด
ถึงกันในวงกว้างขณะนี้จะส่งผลให้เกิดภาระต่าง	ๆ	ที่เพิ่มขึ้น	ทั้ง
ต่อตัวครูผู้สอนที่จำเป็นต้องมีการเตรียมการเรียนการสอนที่ต่าง
ไปจากการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ	 ความจำเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีต่าง	ๆ	 เพื่อให้สามารถนำสิ่งต่าง	ๆ
เหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ต่อผู้ปกครองและต่อ
นักเรียนเอง	 แต่ทว่าการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นี้
นอกจากจะมาช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาให้ดำเนิน	 
ต่อไปได้แล้วในช่วงของการเกิดโรคระบาด	 การเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์มีข้อดีหรือจุดเด่นอีกมากมาย	อาทิ		
	 1.	 การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ทุกเวลา	 นักเรียนและครูสามารถเลือก
เวลาในการเรียนการสอนได้ตามความสะดวก	
	 2.	 	 สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ทุก	 
สถานที่	 โดยมีข้อแม้เพียงให้สถานที่นั้น	ๆ	มีระบบเครือข่ายและ
อปุกรณท์ีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูตา่ง	ๆ	ทีอ่ยูใ่นระบบอนิเทอรเ์นต็ได ้

	 3.	 นักเรียนสามารถย้อนกลับไปศึกษาใหม่หรือหยุด
พักการเรียนรู้ดังกล่าวเมื่อเกิดความรู้สึกเหนื่อยหรือเมื่อยล้าได้
ตามความต้องการ	 เนื่องจากข้อมูลต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา	
กิจกรรม	แบบฝึกหัด	หรือแม้แต่บันทึกการสอนได้ถูกนำไปไว้บน
ระบบอินเทอร์เน็ต	 ดังนั้นนักเรียนเมื่อเข้าเรียนไปแล้วหากยัง	 
ไม่เข้าใจในเนื้อหาจะสามารถย้อนกลับมาศึกษาได้ตามความ
ต้องการของตนเอง	 หรือหากนักเรียนรู้สึกเมือ่ยลา้จากการอา่น
หรอืทำกจิกรรมตา่งๆ	 จะสามารถพกัการเรยีนรูไ้ว้สักครู่และเมื่อ
นักเรียนพร้อมก็สามารถกลับมาเรียนรู้ต่อไปได้	
	 4.	 นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนบทเรียนเหล่านั้นซ้ำ
ไปซ้ำมาได้	 ในกรณีที่นักเรียนเรียนเนื้อหาดังกล่าวครบแล้วยัง
สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาเหล่านั้นซ้ำได้เรื่อย	ๆ		
	 5.	 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้า
เรียน	 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	 ครูและ
นักเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการ
สอนดังนั้นการเรียนการในลักษณะดังกล่าวจะช่วยประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายลงไปได้	
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	 6.	 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รองรับความ	 
แตกต่างด้านการเรียนรู้ระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี	 การเรียนรู้
ของนกัเรยีนในแตล่ะคนแตกตา่งกนั	 บางคนเรยีนรูไ้ดเ้รว็	 บางคน
เรียนรู้ได้ช้ากว่า	 ดังนั้นการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียน
สามารถเรยีนรูส้ิง่ตา่ง	 ๆ	 ไดต้ามความสามารถของตนเองซึง่การที่
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองจะช่วย
ทำให้นักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	ได้ดีกว่า	
	 จากที่กล่าวมาจะพบว่าการจัดการเรียนการสอน	 
ออนไลน์มีข้อดีต่าง	 ๆ	 อยู่หลายประการแต่แน่นอนว่าการเรียน
การสอนออนไลน์นอกจากจะมีข้อดีแล้วย่อมมีข้อจำกัดด้วย	 
เชน่เดยีวกนั	 ซึง่ขอ้จำกดัของการจดัการเรยีนการสอนในลกัษณะ
ดังกล่าวประกอบไปด้วย	
	 1.	 เนื่องจากการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	
เป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้รายบุคคล	 ดังนั้นจึงขาดการ
พัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 แม้ว่าการเรียนรู้ใน	 
รูปแบบนี้จะสามารถใช้วิธีการในการโต้ตอบกับครู	 หรือเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนผ่านทางเทคโนโลยี	 แต่สำหรับการพัฒนาด้านความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะไม่สามารถพัฒนาด้านนี้ได้อย่างเต็มที่	
	 2.	 ประสิทธิผลของการเรียนรู้	 เนื่องจากการเรียนการ
สอนออนไลน์ให้อิสระในการเรียนรู้ต่อนักเรียน	 ดังนั้นหาก
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ	 หรือไม่สามารถควบคุมตนเองให้
เข้าเรียนในรายวิชาต่าง	 ๆ	 ได้ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง	

	 3.	 ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 เพิ่มขึ้น	
แม้ว่าการเรียนการสอนออนไลน์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ	 
เดินทางแต่สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เทคโนโลยีต่าง	ๆ	ย่อม
เพิม่สงูขึน้	ทัง้จากอปุกรณต์า่ง	ๆ	ทีถ่กูนำมาใช	้รวมไปถงึคา่ใชจ้า่ย
ทางด้านเครือข่ายอีกด้วย		
	 แม้ว่าประเทศไทยของเราจะสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	 19	 ได้เป็นอย่างดี	 แต่แน่นอนว่าหาก
เราละเลยที่จะร่วมมือกันในการรักษาระยะห่าง	 และสุขลักษณะ
ต่างๆ	อาทิ	การใส่หน้ากากอนามัย	การล้างมือ	การรับประทาน
อาหารร่วมกันแล้ว	 ปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	 
ดังกล่าวย่อมมีโอกาสกลับมาแพร่ระบาดซ้ำอีกครั้ง	 ในแวดวง
การศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ตอ่ไปได	้ การเรยีนการสอนในรปูแบบออนไลนเ์ปน็ทางเลอืกหนึง่	 
ที่สามารถเข้ามาช่วยให้การขับเคลื่อนการเรียนการสอนไปต่อได้
ไม่หยุดชะงัก	 ดังนั้น	 ครู	 ผู้ปกครองและนักเรียน	 อาจต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถผ่านวิกฤติครั้งนี้ไป	 ซึ่งต่อไปในอนาคต
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นี้อาจไม่ได้ถูกนำมาใช้แค่
ในชว่งวกิฤตนิีเ้ทา่นัน้	 ตอ่ไปในอนาคตการเรยีนการสอนออนไลน์
อาจเข้ามาแทนที่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนสอนของ
ประเทศไทย	
 

ที่มา	:	
https://www.takraonlinetraining.com	
https://th.tun.com/		
https://www.freepik.com/	
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		 เกริ่นนำจากผู้เขียน	 ซึ่งได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ
ให้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ	 New	 normal	 เมื่อ	 
ผูเ้ขยีนไดท้ำการศกึษาคน้ควา้เรือ่งราวเกีย่วกบั	 “New	normal” 
ก็ได้คิดว่า	 คำนี้ดูจะเป็นคำศัพท์ใหม่ของหลาย	 ๆ	 คน	 รวมทั้ง	 
ผู้เขียนด้วย	 จึงเกิดความคิดแบบ	 New	 Normal	 ว่าควรนำ
ข้อมูลดี	 ๆ	 ที่ได้ศึกษามา	 เสนอกับผู้อ่านทุกท่านจากข้อมูล
ต้นฉบับของเจ้าของเรื่องนั้น	ๆ	เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
แก่ผู้บริหาร	 คุณครู	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และผู้อ่านอื่นๆ	 ในการ
รับมือกับเด็ก	 ๆ	 หรือผู้เรียน	 แบบ	 New	 normal	 ในประเด็น	 
ดังต่อไปนี้	
 
คำว่า “New Normal” คืออะไรและมาจากไหน 

			 ข้อมูลจากนิตยสารการเงินการธนาคาร	 ฉบับเดือน
พฤษภาคม	2015	ระบุว่า	“New Normal”	หรือ	“ความปกติ
ในรปูแบบใหม”่	 เปน็คำศพัทท์ีถ่กูใชเ้ปน็ครัง้แรกในป	ีค.ศ.	2008 
โดย	William	Hunt	Gross	 ชาวอเมริกัน	 ผู้ก่อตั้งบริษัทบริหาร
สินทรัพย์และเป็นนักลงทุนในตราสารหนี้ชื่อดัง	 ได้ใช้คำว่า		 

“New Normal is not Normal”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์  มัทธวรัตน์

New	 Normal	 อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกหลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐฯ	 ช่วงระหว่างปี		 
2007-2009	 ไว้ว่า	 วิกฤติเศรษฐกิจจะมีรูปแบบค่อนข้างตายตัว
และเป็นวงจรเดิม	 คือเมื่อเศรษฐกิจเติบโตไปได้ช่วงระยะหนึ่ง	
จะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นวิกฤติทางเศรษฐกิจ	 และหลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจไม่นานเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัว	 แล้วก็กลับมา
เตบิโตไดด้อีกีครัง้	 สิง่เหลา่นีค้อืสิง่ทีเ่กดิขึน้เปน็ปกตจินเรยีกไดว้า่
เปน็	 “เรือ่งปกต	ิ (Normal)”	 กไ็ด	้ (https://workpointtoday.	
com/new-normal-covid19-newworld/) 
			 ส่วน	 ราชบัณฑิตยสภา	 โดย	 รศ.มาลี	 บุญศิริพันธ์		 
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา	 ได้
บัญญัติศัพท์	 “New	Normal”	 เพิ่มและได้อธิบายคำนี้ผ่านทาง
เฟซบุ๊ก	 Malee	 Boonsiripunth	 เอาไว้ว่า	 New	 Normal		 
แปลว่า	 ความปกติใหม่,	 ฐานวิถีชีวิตใหม่	 หมายถึง	 รูปแบบการ
ดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต	 อันเนื่องจากมีบางสิ่ง
มากระทบ	 จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคย
อย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้	 ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย	 (https://
www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508)	
 
   อะไรบ้างจะกลายเป็น “New Normal”  

			 นักวิเคราะห์ประเมินว่า	 โควิด-19	 เป็นตัวกระตุ้นเทรนด์
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า	 	 ให้เกิดเร็วขึ้น	
(https://workpointtoday.com/new-normal-covid19-
newworld/)	ได้แก่	
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				 1.	พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต	ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
หรือการเรียนออนไลน์	 การทำงานที่บ้าน	 การสั่งซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภค	 การทำธุรกรรมทางการเงิน	 หรือการดูละคร		 
ดูหนังผ่านทางออนไลน์	ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากขึ้นแล้วในขณะนี้	
			 2.	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	 จะกลายเป็นความปกติ
ใหม่ของสังคม	 โดยผู้คนจะลดการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 ไปใน
สถานที่สาธารณะน้อยลง	 เน้นการทำกิจกรรมที่บ้านมากขึ้น	 ลด
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ	
			 3.	การใส่ใจในสุขภาพ	ผู้คนจะให้ความสำคัญกับสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย	 การใช้เจล
หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ	 และการสังเกตตัวเองเมื่อรู้สึกว่าไม่
สบาย	
			 4.	 การจับจ่ายใช้สอย	 การตัดสินใจลงทุน	 จะเป็นไปด้วย
ความระมัดระวังมากขึ้น	 เพราะยังไม่แน่ใจกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจ	 ลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย	 และหันมาซื้อประกัน
สุขภาพกันมากขึ้น	
 
การปรับตัวให้ก้าวทันกับ“New Normal” 

			 ในขณะที่สถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	 ส่งผล
ให้เราต้องใช้ชีวิตแบบ	New	Normal	ซึ่งหมายความว่า	ต่อจาก
นี้ไปต้องทำพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ไม่เคยทำเป็นประจำในชีวิต	 
ก่อนหน้านี้มาก่อน	เช่น	ทุกคนต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย	2	เมตร		 
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน	 พกเจลล้างมือติดตัว	
ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในบ้าน	 และอีกมากมายที่เราไม่คุ้นเคย	 ขนาด
เราที่เป็นผู้ใหญ่ยังรู้สึกเลยว่าชีวิตยากขึ้น	 แล้วกับเด็ก	 ๆ	 ก็ยิ่ง	 
น่าจะรู้สึกว่ายากเช่นกัน	 และชีวิตในอนาคตของพวกเขายังจะ
ต้องเจอการเปลี่ยนแปลงอีกมากกับพฤติกรรมที่ เรียกว่า		 

New	Normal	ดังนั้น	ด้วยความห่วงใย	จึงใคร่นำเสนอหลักการ
ทางจิตวิทยา	ซึ่งคุณจันทมา	ช่างสลัก	(2563	อ้างถึงใน	https://
www.istrong.co/single-post/the-new-normal)	 ซึ่งเป็น	 
นกัสงัคมสงเคราะหป์ฏบิตักิาร	 ไดน้ำเสนอวธิกีารสอนนกัเรยีนหรอื
ลูกให้ปรับตัวทันต่อ	 New	Normal	 และสถานการณ์ไม่คาดฝัน	 
ด้วยหลัก	 REBT	 	 ซึ่งหลัก	 REBT	 ย่อมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา
ชื่อ	Rational	Emotive	Behavior	Therapy	หรือ	ทฤษฎีการ
บำบัดแบบเน้นเหตุผล	อารมณ์และพฤติกรรม	โดย	Albert	Ellis	
นักจิตวิทยาสายพฤติกรรมศาสตร์	 หลักการของ	 REBT	 ก็คือ	
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์
หนึ่งโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด	 ความเชื่อของบุคคล		 
ยกตวัอยา่งใหเ้หน็ภาพ	เชน่	น.ส.	เอ	มคีวามเชือ่วา่ชวีตินีจ้ะรวยได้
ก็เพราะถูกหวย	 นางจึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้ เชี่ยวชาญในการ
ตีความตัวเลข	มีพฤติกรรมเด่นก็คือ	การใส่ใจทุกสิ่งอย่างรอบตัว	
ไม่ว่าจะเป็นความฝัน	 จิ้งจกทัก	 คำพูดของเด็กน้อย	 ซึ่งผลของ
พฤติกรรมที่ว่ามาทำให้	 น.ส.	 เอ	 ไม่สนใจทำงานอย่างอื่นเลย	
คอยแต่หาตัวเลขเพื่อไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาลุ้นความรวย
ในวันที่	1	และ	16	ของทุกเดือน	และแน่นอนว่านางก็ยังไม่รวย
เสียที	 	 เมื่อนำพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ	น.ส.	 เอ	มาวิเคราะห์
ตามหลัก	REBT	ก็จะได้ผลดังนี้											

	 B	 –	 Behavior	 (พฤติกรรมที่เป็นปัญหา)	 =	 ไม่สนใจ
ทำงาน	หมกมุ่นแต่การหาตัวเลขมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	
					 E	 –	 Emotive	 (อารมณ์ที่ตอบสนองต่อความเชื่อหรือ
พฤติกรรม)	 =	 มีความสุขและกระตือรือร้นอย่างมากต่อการ
ค้นหาตัวเลข	
				 R	 –	 Rational	 (ความเชื่อที่ก่อให้เกิดอารมณ์และ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา)	=	เชื่อว่าจะรวยเพราะถูกหวย	

Albert	Ellis	ผู้พัฒนาแนวคิด	“REBT”	
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					 ดังนั้น	 หากเราจะแก้พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาของ	
น.ส.	 เอ	 เราต้องไปแก้ไขตามลำดับ	 คือ	 R,	 E,	 และ	 B	 โดย	 
วิธีแก้ไขก็คือ	 พิสูจน์ความเชื่อ	 (R)	 ของ	 น.ส.	 เอ	 โดยการให้		 
น.ส.	 เอ	 จดบันทึกจำนวนเงินที่นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	
เปรียบเทียบกับเงินรางวัลที่ได้รับในช่วงเวลา	 6	 เดือน	 เมื่อ		 
น.ส.	 เอ	 เห็นตัวเลขอย่างเป็นรูปธรรม	 (ไม่เคยได้รางวัลเลย)		 
อาจจะรู้สึกเศร้า	โกรธ	หรือท้อต่อการหวังจะรวยเพราะหวย	(E)	
ต่อมา	 น.ส.	 เอ	 เลิกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล	 เลิกหมกมุ่นกับการ
ค้นหาตัวเลข	หันมาใส่ใจในการทำงานอย่างจริงจังแทน	(B)	

			 จากกรณีของ	 น.ส.	 เอ	 จะเห็นได้ว่าเมื่อ	 “ความคิด
เปลี่ยน	ชีวิตเปลี่ยน”	หรือ	ที่เรียกกันว่า	“Paradigm	Shift”	ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ชีวิตแบบ	 New	 Normal	
เพราะหากเราสามารถนำทฤษฎีจิตวิทยา	 REBT	 มาปรับใช้ใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้	 เราก็สามารถรักษาสุขภาพจิตของ
เราให้สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ได้อย่างมีความสุข	ซึ่งวิธีการ
ที่สามารถนำหลัก	REBT	มาปรับใช้ในการสอนเด็ก	ๆ	ก็มีวิธีการ	
5	วิธี	ดังนี้	

   1. สนับสนุนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะพิสูจน์ความเชื่อ  
  (พัฒนา R) 
	 	 ในการฝึกเรื่องการพิสูจน์ความเชื่อ	 สามารถใช้	 
ทั้งหลักจิตวิทยา	 คือ	 การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง	 หรือ	 การ	 
ยกตัวอย่างที่ชัดเจนให้เด็กเห็น	 (Role	 Model)	 ที่เรียกกันว่า	
“กรณีศึกษา”	 หรือใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์	 คือ	 การสังเกต	
รวมทั้งการใช้หลักทางศาสนา	เช่น	หลักกาลามสูตร	ซึ่งเป็นหลัก
แห่งความเชื่อ	 10	 ประการ	 ก็สามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์	 
ความเชื่อได้เช่นกัน	
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    2. สนับสนุนให้เด็ก ๆ มีเหตุผล (พัฒนา R) 
	 	 การฝึกเหตุผลนั้น	 วิธีหนึ่งที่นักจิตวิทยาแนะนำก็คือ	
การฝึกการวางแผน	 เพราะการวางแผนจะทำให้เด็ก	 ๆ	 คิดอย่าง
เป็นระบบ	หากสามารถคิดอย่างเป็นระบบได้	เด็ก	ๆ	จะสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งต่าง	 ๆ	 ได้นั่นเอง	 ซึ่ง
การฝึกการวางแผนก็สามารถทำได้โดยการสนับสนุนให้เด็ก	 ๆ	
ได้ทำกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการวางแผน	 เช่น	 การต่อจิ๊กซอว์	
การต่อบล็อกไม้	การเล่นเกมเศรษฐี	เป็นต้น	เพื่อให้เด็ก	ๆ	ได้ฝึก
การวางแผน	 การจัดลำดับการดำเนินการ	 การมองในองค์รวม
นั่นเอง		
 3.  การฝึกสติ (พัฒนา R) 
	 	 เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็ก	 ๆ	 ที่เรารักสามารถ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็ง	 ก็คือ	 “สติ”	 ซึ่งวิธีฝึก
สติที่นักจิตวิทยาแนะนำ	 ก็คือ	 การอยู่กับตัวเอง	 การสังเกต	 
ตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไร	 มีความรู้สึกอย่างไร	 มี
ความคิดอย่างไรต่อสิ่งที่ทำ	ซึ่งวิธีที่นิยมใช้มากในการฝึกสติให้กับ
เด็ก	ๆ	ก็คือ	การกำหนดลมหายใจ	เข้า	–	ออก	และการนั่งสมาธิ	

 4.  สอนให้เด็ก ๆ รู้ทันอารมณ์ (พัฒนา E) 
				 	 ในการสอนให้เด็ก	 ๆ	 รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง		 
นกัจติวทิยาไดแ้นะนำวา่	ตอ้งเริม่จากการใหเ้ดก็รูจ้กัอารมณต์า่ง	ๆ 
เสียก่อน	 ซึ่งตัวช่วยในการสอนก็มีมากมาย	 เช่น	 หนังสือนิทาน	
สมุดภาพ	 ตุ๊กตา	 สื่อการสอนต่าง	 ๆ	 ที่จะช่วยให้คุณครูและ	 
ผู้ปกครองสอนให้เด็ก	ๆ	รู้จักว่าอารมณ์ต่าง	ๆ	เป็นอย่างไร	และ
เมื่อได้รู้จักอารมณ์กันแล้ว	 เราจะสามารถฝึกการควบคุมอารมณ์
ได้โดยการควบคุมลมหายใจ	 การเรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย	 หรือ
ระบายความรู้สึกด้วยวิธีต่าง	ๆ	ได้เช่นกัน		
 5.  สอนให้เด็ก ๆ สังเกตพฤติกรรมตนเอง (พัฒนา B) 
    การฝกึใหเ้ดก็สงัเกตพฤตกิรรมตนเอง	ถอืวา่เปน็การฝกึ
ที่ง่ายที่สุดจากทั้ง	 5	 ข้อที่แนะนำมา	 เพราะพฤติกรรมของเรา	
เป็นสิ่งที่มองเห็นได้	 จับต้องได้	 และยังเป็นการฝึกที่สำคัญที่สุด	
เพราะปัญหาในชีวิตเราส่วนใหญ่ก็มาจากพฤติกรรมของเราค่ะ	
ซึ่งวิธีการฝึกอย่างง่าย	 ๆ	 ก็คือ	 ให้เด็กบอกเล่าพฤติกรรมเด่น	 ๆ	
หรือที่ทำบ่อย	 ๆ	 ให้เราฟังในแต่ละวัน	 หรือจดบันทึกเป็นไดอารี
ก็ได้	 แล้วเรามาถาม	 -	 ตอบ	 กับเด็ก	 ๆ	 ว่า	 พฤติกรรมเหล่านั้น
ทำให้เกิดผลต่อเขาเองอย่างไร	เกิดผลต่อคนอื่นอย่างไร	หากเป็น
พฤติกรรมที่ดีก็เสริมแรงด้วยการชมอย่างจริงใจ	 หากเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ดี	 ก็ชี้ให้เขาเห็นถึงผลเสียว่า	 ใครจะเดือดร้อน
เพราะเขา	และค่อย	ๆ	ปรับกันไป	วิธีนี้นอกจากจะได้ประโยชน์
เรื่องการปรับพฤติกรรมแล้ว	 ยังช่วยให้เด็ก	 ๆ	 ได้ฝึกการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา	(Empathy)	อีกด้วย	
 

ที่มา	:		
https://workpointtoday.com/new-normal-covid19-newworld/	
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882508	
https://www.istrong.co/single-post/the-new-normal	
https://www.bloggang.com/viewblog.php?id=psychologist&date=17-11-2006&group=2&gblog=3	
https://www.thaihealth.or.th	
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“โควิด 19” กับชีวิตแบบ “นิวนอร์มัล” ที่ต้อง “เว้นระยะห่างทางสังคม”

โดย อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต

	 ตั้งแต่ช่วงปลายปี	 พ.ศ.	 2562	 จนถึงปัจจุบัน	 การใช้
ชีวิตของคนทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก	 เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนา	สายพันธุ์	
2019nCoV	 หรือชื่อเรารู้จักกันดีในชื่อ	 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 หรือโรคโควิด	 19	 (Coronavirus	 Disease	 2019	
(COVID-19)	 ตามที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
หลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน	 ซึ่งเป็นคณะกรรมการของ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	 มีหน้าที่บัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่ใน
กระแสสังคมร่วมสมัย	 รวมทั้งศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลากหลาย
สาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช้งาน	มีมติให้ยึดการใช้คำเรียก
ชื่อโรคดังกล่าวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ชื่อและ
อาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563		
	 โรค	COVID-19	หรือที่ในภาษาไทยเขียนว่า	โควิด	19	
คำนี้จะออกเสียงได้	2	แบบ	คือ	รูปแบบแรกจะอ่านออกเสียงว่า		
โค-หฺวิด-สิบ-เก้า	 และรูปแบบที่สองจะอ่านออกเสียงว่า	 โค-วิด-
สิบ-เก้า	 แต่หากสังเกตการรายงานข่าวของสื่อมวลชนมักนิยม
ออกเสียงว่า	 โค-หฺวิด-สิบ-เก้า	 ไม่เพียงแต่การออกเสียงคำนี้ของ
สื่อมวลชนเท่านั้น	 แต่ประชาชนโดยทั่วไปก็นิยมออกเสียงเป็น	
โค-หฺวิด-สิบ-เก้า	 เช่นเดียวกัน	 นอกจากวิธีการอ่านแล้ว	 หาก
ต้องการเขียนคำว่า	โควิด	19	ในภาษาไทยก็จะแตกต่างจากการ
เขียนคำว่า	COVID-19	ในภาษาอังกฤษ	สังเกตได้อย่างชัดเจนว่า
ในการเขียนเป็นภาษาไทยนั้นจะใช้เลขอารบิก	 โดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายยัติภังค์	หรือเครื่องหมาย	–	ดังเช่นภาษาอังกฤษ	ซึ่ง
การยกเว้นการใช้เครื่องหมายยัติภังค์นั้น	 เป็นการเขียนตาม

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อให้การเขียนคำดังกล่าว
เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
	 คำศัพท์ที่แพร่หลายในช่วงที่โรคโควิด	 19	 ระบาดนั้น	
นอกจากคำว่า	 โควิด	 19	 แล้ว	 อีกหนึ่งคำที่ทุกคนจะต้อง	 
ทำความรูจ้กักค็อืคำวา่	New	Normal	โดย	ศ.นพ.สรุพล	อสิรไกรศลี 
นายกราชบณัฑติยสภา	 ไดเ้ผยแพรข่อ้ความระบวุา่	 คณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน	
ได้พิจารณาศัพท์บัญญัติและนิยามของคำข้างต้นแล้วเห็นว่า	 
ใหเ้ขยีนเปน็คำทบัศพัทภ์าษาองักฤษวา่	 “นวินอรม์ลั”	 เนื่องจาก
สามารถสื่อความหมายได้ดีกว่าการใช้ศัพท์บัญญัติ	 เพราะเมื่อ
พิจารณาจากนิยามของคำว่า	 New	 Normal	 ตาม	 Oxford	
dictionary	จะหมายถึง	สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่แต่เดิม
เป็นสิ่งไม่ปกติ	 ผู้คนไม่คุ้นเคย	 ไม่ใช่มาตรฐาน	 ต่อมามีเหตุหรือ
เกิดวิกฤติบางอย่างจึงมีการเปลี่ยนแปลง	ทำให้สถานการณ์หรือ
ปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน	 ดังนั้น
คำว่า	 New	 Normal	 จึงใช้ได้หลายบริบท	 ไม่ใช่เฉพาะแค่	 
วิถีชีวิตหรือทางธุรกิจเท่านั้น	 จึงยากที่จะบัญญัติคำที่มี	 
ความหมายเป็นกลาง	 และใช้ได้ทุกบริบทขึ้นมา	 อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ได้บัญญัติคำนี้ไว้ว่า	
ความปกตใิหม	่หรอื	 ฐานวถิชีวีติใหม	่ คณะกรรมการบญัญตัศิพัท	์ 
ที่ เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วนจึงมี	 
ความเห็นว่าสามารถใช้สองคำนี้ได้ด้วย	 นอกจากนี้คำดังกล่าว
อาจมีการใช้คำศัพท์นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น	 เช่น		 
วิถึชีวิตใหม่	จริตใหม่	เป็นต้น	
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	 คำสำคญัอกีคำเมือ่เราจะตอ้งใชช้วีติแบบนวินอรม์ลั	กค็อื 
การเว้นระยะห่างทางสังคม	 (social	 distancing)	 	 โดย
ศาสตราจารย์	 ดร.ปราโมทย์	ประสาทกุล	ภาคีสมาชิก	ประเภท
วิชาสังคมศาสตร์	 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	สำนัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง	อธิบายความหมายของคำว่า	การเว้น
ระยะห่างทางสังคม	(social	distancing)	หรือการเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพ	(physical	distancing)	ว่าหมายถึง	การเว้นระยะ
ห่างระหว่างตัวหรือร่างกายของบุคคลในสังคม	 โดยไม่คำนึงว่า
บุคคลเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์หรือสถานภาพทางสังคม
เกี่ยวข้องใกล้ชิดหรือห่างกันอย่างไร	 เพราะฉะนั้นเมื่อนำศัพท์คำ
นี้มาใช้ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด	 19	 อาจกล่าวได้ว่า	
การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	

และต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมเพียงพอที่จะลดโอกาสในการติด
เชื้อจากบุคคลอื่น	 หรือลดโอกาสในการแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น	
ผ่านทางเดินหายใจ	หรือจากการสัมผัสอื่น	ๆ	ทั้งนี้การเว้นระยะ
ห่างทางสังคมตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อ
ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 คือควรเว้นระยะห่างจาก	 
ผู้อื่น	1	–	2	เมตร	
	 นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด	 19	 ทำให้
เราได้เห็นว่ามีคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยมากมาย	 ดังนั้นเราจึงเป็น
ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้	 เพื่อ
ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ของโรคโควิด	19		ได้ง่ายขึ้น	และ
คำบางคำก็จะช่วยให้เราได้ทราบว่าควรจะต้องปฏิบัติตนเช่นไร
ในยุค	“นิวนอร์มัล”	ที่เราทุกคนจะต้องเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต	

ที่มา	:	https://www.thaihealth.or.th/data/content/2020/05/52383/	
cms/newscms_thaihealth_c_bfgjkmopqsyz.jpg 
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5 Activities for Teaching English of New Normal Classroom

Panjaluck  Thawai

	 Nowadays,	 the	 schools	 are	 quite	
serious	about	classroom	management	for	
teaching	because	of	COVID-19.	Moreover,	
the	 teachers	 have	 to	 think	 about	 social	
distancing	 for	 learning	management	 of	
the	 students.	 In	 this	 part,	 the	 writer	 is	
going	 to	 offer	 the	 activities	 for	 learning	
English	and	also	keep	social	distancing.	

 1. Move Like an Animal Game 
	 	 This	 game	 is	 suitable	 for	 the	
students	 in	 the	kindergarten	and	primary	
school.	 This	 activity	 is	 not	 complicated,	
the	 teachers	 can	 show	 the	 flash	 card	
about	 animals	 to	 the	 students	 and	
pronounce	those	words	for	them	and	let	
them	 playact	 the	 movements	 of	 the	
animals.	 The	 students	 can	 create	 about	
these	animals	by	themselves.	

 2. What am I  
	 	 This	 activity,	 the	 students	 can	
improve	 listening	and	speaking	skills	 that	
they	work	in	pairs.	Both	of	them	have	the	
description	of	some	words	in	their	hands.	
They	have	to	read	the	description	to	their	
partner	 and	 then	 another	 friend	 can	

guess	 what	 the	 word	 is.	 While	 they	 do	
some	 activity,	 they	 have	 to	 keep	 social	
distancing.		

 3. Guess the countries 
	 	 This	 game	 integrates	 with	 other	
parts	 which	 the	 teachers	 explain	 the	
information	 and	 show	 the	 flags	 of	 other	
countries	to	the	students.	They	can	guess	
what	 countries	 the	 teacher	 means.	 For	
example,	“This	country	 is	 the	shape	of	a	
boot.	 Its	 national	 dish	 is	 pasta.”	 “What	
country	 is	 it?”	 	 They	 can	 learn	 	 the	
culture	 of	 other	 countries	 from	 this	
activity.	 The	 teachers	 may	 apply	 this	
game	 by	 changing	 the	 flags	 of	 Europe,	
South	East	Asia	and	others.	
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 4. What’re Missing 
	 	 Remember	 me!	 This	 game	 tests	
about	 various	 words	 such	 as	 kinds	 of	
animals,	fruits,	clothes,	parts	of	house	etc.	
It	 is	 very	 easy.	 The	 teachers	 show	 the	
words	in	the	board	and	give	three	or	five	
minutes	for	the	students	to	remember	all	
of	the	words	in	the	board,	then	they	have	
to	 close	 their	 eyes.	 The	 teachers	 take	
some	words	out,	the	students	open	their	
eyes	 and	 they	 guess	 what	 words	 are	
missing.	 They	 can	 practice	 remembering	
the	English	words	from	this	activity	

 5. What’s it? I don’t know. 
	 	 The	objective	of	 this	activity	 is	 to	
create	the	words	in	the	new	sentences	by	
themselves	 and	 to	 develop	 creative	
thinking	 and	 speaking	 skill.	 The	 teacher	
shows	the	words	and	let	the	students	sing	
a	 song.	 For	 example,	 “What’s	 it?	 (2X)	 I	
don’t	 know.	What’s	 it?	 (2X)	Please,	 show	
me.	 The	 students	 reply	 “It’s	 an	 apple”	
and	they	try	to	create	the	sentence	from	
this	word.	Who	 can	 answer,	 the	 teachers	
will	give	the	points.	
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เครื่องเทอร์โมสแกน เทอร์มอมิเตอร์แบบอินฟราเรด...
จุดเริ่มต้นของควอนตัมฟิสิกส์

โดย อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์

		 ในสถานการณโ์รคระบาดในปจัจบุนั	 การเวน้ระยะหา่ง
ทางสังคมและการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเป็นเรื่องที่พบเห็น	 
จนชินตา	การตรวจคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ต่าง	ๆ	ทั้งของรัฐ
และเอกชนดำเนินการด้วยการวัดอุณหภูมิ	 แต่ก็อย่างที่ทราบ
ในขัน้ตน้	 เราตอ้งเวน้ระยะหา่งทางสงัคม	 จะนำเทอรม์อมเิตอร์
แบบปรอทมาไล่เสียบรักแร้ก็คงไม่ใช่เรื่องดีแน่	 หลาย	 ๆ	 ครั้ง
เราจึงได้พบเห็นการตรวจคัดกรองด้วยเทอร์มอมิเตอร์แบบ
อินฟราเรด	 มาจ่อที่หูเราบ้าง	 คอเราบ้าง	 แล้วก็จะแสดง	 
ค่าอุณหภูมิบนหน้าจอดิจิทัล	 หากถามว่าแม่นยำหรือไม่		 
จรงิ	ๆ	แมน่ครบั	แตท่ีไ่ดค้า่แปลกๆ	ผมขออนญุาตไมค่ยุในเลม่นี้
นะครับ	 ถ้าเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน	 เช่นสนามบินหรือ
โรงพยาบาลใหญ่	ๆ	จะใช้เป็นกล้องตรวจจับความร้อนที่ในสื่อ
ตา่ง	ๆ	 เรยีกวา่เครือ่งเทอรโ์มสแกน	 โดยตอ่ไปผมจะเรยีกยอ่	ๆ
ว่า	 กล้อง	 FLIR	 ที่ย่อมาจาก	 Forward-Looking	 infrared	
นะครับ	 เจ้าตัวนี้พิเศษกว่าเทอร์มอมิเตอร์ปกติตรงที่สามารถ
แสดงผลเป็นภาพได้เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง	Predator	ครับ	
สามารถเห็น	 Contour	 ของอุณหภูมิได้	 และถ้าหากสงสัยว่า	

ภาพที่	1	ภาพจากกล้อง	FLIR	ขณะทดสอบถ่ายจากชั้นสองของอาคาร 

แม่นยำไหม	 แม่นครับ	 ส่องได้ไกลเสียด้วย	 และเจ้า	 FLIR		 
นี่แหละครับที่เป็นตัวที่สร้างความเข้าใจผิดว่าบางสถานที่ไม่มี
การตรวจคัดกรอง	 ซึ่งจริง	 ๆ	 เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพความร้อน
ของเราไว้หมดครับ	 แล้วการทำงานของเจ้าอุปกรณ์สองตัวนี้	
สามารถวัดอุณหภูมิวัตถุหรือร่างกายมนุษย์ได้อย่างไร	 อธิบาย
ง่ายๆ	 ดังนี้ก่อนครับ	 วัตถุทุกชนิดแผ่รังสีอินฟราเรด	
(Infrared)	 ออกมา	 เนื่องด้วยความถี่ที่ต่ำกว่าสีแดงจึงเป็น
ทีม่าของชือ่รงัสนีี	้ โดยรงัส	ี infrared	นี	้ เปน็รงัสคีวามรอ้นครบั
และสามารถตรวจได้ด้วยเซนเซอร์และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์	
ความร้อนที่แผ่รังสีออกมานี้สามารถแปลงเป็นอุณหภูมิได้	
(Stefan-Boltzmann’s	 Law)	 ในส่วนของกล้อง	 FLIR	 ก็จะ
เพิ่มเติมในส่วนของการประเมินผลเป็นภาพในลำดับถัดไป
ครับ	จะเห็นได้ว่าหัวใจของการวัดอุณหภูมินั้นมาจากรังสีที่แผ่
ออกมาจากวัตถุ	 และเราต้องเข้าใจการแผ่รังสีของวัตถุก่อน	 
จึงสร้างเป็นนวัตกรรมได้	 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะว่าไปก็ต้องมา
เริ่มเล่ากันที่จุด	ๆ	นี้ครับ	
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การแผ่รังสีของวัตถุดำ (Blackbody Radiation) 
  เริ่มที่ปลายทศวรรษที	่ 1800	 Gustav	 Kirchhoff		 
ไดศ้กึษาการดดูกลนืและแผร่งัสขีองวตัถ	ุ โดย	ณ	 เวลานัน้	 ไดใ้ห้
นยิามของวัตถุดำ	 (Black	 Body)	 คือระบบในอุดมคติที่ดูดกลืน
รังสีที่ตกกระทบผิวของวัตถุไว้ได้โดยสมบูรณ์และการแผ่รังสี	 
ของวัตถุนั้น	 เราเรียกว่า	 การแผ่รังสีของวัตถุดำ	 (Black	 Body	
Radiation)	 และได้สเปคตรัมของการแผ่รังสีดังภาพที่	 (3)		 
หลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายสเปคตรัมของ
การแผ่รังสีด้วยฟิสิกส์แบบดั้งเดิม	 และพบว่าไม่สามารถอธิบาย
สเปคตรัมของการแผ่รังสีในย่านรังสีเหนือม่วงหรืออัลตร้า
ไวโอเล็ต	 (Ultraviolet,	 UV)	 ได้	 จึงเกิดเป็นชื่อเรียกว่า	 หายนะ
อัลตราไวโอเล็ต	 (UV-Catastrophe)	 หลังจากนั้นไม่นาน		 
ในปี	 1900	 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน	 Max	 Planck	 ได้ให้
สมมติฐานไว้ว่า	 พลังงานของการสั่นของวัตถุดำ	 “ไม่ต่อเนื่อง”	
(“Energy	 is	 Quantized”)	 และพลังงานขึ้นกับความถี่		 
ได้สมการดังนี้	

E=hf		
	 	 h	is	Planck’s	constant	

ภาพที่	2	สเปคตรัมของการแผ่รังสีของวัตถุดำและค่าที่ได้จากทฤษฎีดั้งเดิม 

		 และจากทฤษฎีของ	 Planck	 นี่เอง	 ทำให้ค่าจากทฤษฎี	
ตรงกับ	 ค่าที่ได้จากการทดลองเป๊ะ...และทำให้	 Max	 Planck		 
ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี	 1918	 จากที่ว่าพลังงานนั้น	
“ไม่ต่อเนื่อง”	 คือ	 เหมือนว่าพลังงานของการแผ่รังสีนั้น	 
เป็นก้อน	ๆ	เป็นชิ้น	ๆ	ไม่ได้ต่อเนื่องกัน	หรือในภาษาอังกฤษคือ	
Quantized	 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้เดิมของนักฟิสิกส์	
เกดิเปน็ศาสตรใ์หมท่ีช่ือ่วา่	ควอนตมัฟสิกิส	์(Quantum	Physics) 
ในภายหลัง	 และ	 Planck’s	 constant	 (h)	 ก็ตามไปทุก	 ๆ	 ที่		 
ตามไปในทุก	 ๆ	 เรื่องนับแต่นั้น	 จนอดสงสัยไม่ได้ว่า	 Planck	
บังเอิญหรือจงใจให้เป็นเช่นนั้น	 แน่นอนว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
ของควอนตมัฟสิกิสย์งัมหีลาย	ๆ	ปรากฏการณท์ีข่ดัตอ่ความรูเ้ดมิ
และความรู้สึกอีกหลายปรากฏการณ์	 แล้วจะมาเล่าแบบง่าย	 ๆ	 
ในภายหลังครับ	“Energy	is	Quantized”	
		 เริ่มต้นที่การแผ่รังสีของวัตถุดำ	 ควอนตัมฟิสิกส์	 และ	 
ไปสู่กล้อง	FLIR	การเดินทางนี้	เป็นเหมือนการเดินทางระยะไกล
และไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้	 การศึกษาและวิจัยในความรู้พื้นฐาน	 
นำมาซึ่งนวัตกรรม	 เหมือนเรากำลังปลูกทุเรียนไม่ใช่ถั่วงอก		 
“มันต้องใช้เวลา”	
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การวางแผนการเงินแบบ New Normal

โดย อาจารย์ขนิษฐา แน่นอุดร

	 ในปี	2020	ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือที่รู้จักกันในชื่อ	COVID-19	ซึ่งผลกระทบจาก
การระบาดนัน้สง่ผลกระทบทัง้ดา้นสาธารณสขุ	 ดา้นเศรษฐกจิ	 ดา้นการศกึษา	ดา้นความมัน่คง	 และอืน่	 ๆ	 อกีมากมาย	 ในแตล่ะ
ประเทศมีมาตรการออกมารองรับการระบาดนี้	 เช่น	 การปิดประเทศ	 การปิดเมือง	 ส่งเสริมการทำงานที่บ้าน	 (work	 from	
home)	 การปิดห้างสรรพสินค้า	 การปิดโรงเรียน	 การปิดผับหรือบาร์	 การให้เงินเยียวยา	 ให้ประชาชนใส่หน้ากากผ้าหรือ	 
หน้ากากอนามัย	 ล้างมือบ่อย	 ๆ	 การเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 distancing)	 เป็นต้น	 มาตรการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ส่งผลให้	 
การระบาดในประเทศไทยนั้นลดน้อยลง	 จนทำให้เกิด	 New	Normal	 life	 ซึ่งมีคนให้ความหมายที่หลากหลาย	 ผู้เขียนขอยก
การให้ความหมายของ	รศ.	มาลี	บุญศิริพันธ์	คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา	ได้อธิบายคำนี้ผ่านทาง
เฟซบุ๊ก	Malee	Boonsiripunth	ว่า	New	Normal	หมายถึง	ความปกติใหม่,	ฐานวิถีชีวิตใหม่	นั่นคือ	รูปแบบการดำเนินชีวิต
อย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตอันเนื่องมาจากบางสิ่งมากระทบจนแบบแผนและแนวปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติ
และเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย	 รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้		 
ประกอบด้วยวิธีคิด	 วิธีเรียนรู้	 วิธีสื่อสาร	 วิธีปฏิบัติและการจัดการ	 การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษา
วิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต	

ที่มาภาพ	:	https://www.freepik.com/	
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	 การวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นการจัดการความเป็นอยู่ในปัจจุบันและยังเป็นการสร้างความ
มั่นคงในอนาคตอีกด้วย	กรณีศึกษา	นาย	A	สถานะโสด	รายได้เดือนละ	18,000	บาท	มีภาระและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน	ดังนี้	
ผ่อนรถยนต์	6,000	บาท	ค่าเช่าบ้าน	3,500	บาท	คา่โทรศพัท	์300	บาท	คา่นำ้มนั	2,000	บาท	อาหาร	6,000	บาท	ในแต่ละ
เดือนนาย	A	ไม่มีเงินออมเลย	เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาด	Covid-19	นาย	A	ถูกเลิกจ้าง	ท่านคิดว่านาย	A	จะดำเนินชีวิต
ต่อไปเช่นไร	 จากกรณีศึกษานี้ทำให้เราทราบว่านาย	 A	 ไม่มีเงินเก็บ	 เงินเดือนที่หามาได้เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน	 ดังนั้นจึง
ไม่มีความมั่นคงในอนาคต		
	 การวางแผนการเงินแบบ	 New	 Normal	 จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักรู้	 เพื่อเป็นการจัดการความเป็นอยู่ในปัจจุบัน	 
ให้ดีขึ้นและยังเป็นการสร้างความมั่นคงในอนาคต	สามารถแสดงการเปรียบเทียบได้จากตารางนี้	

Normal 

เงินเดือน	100%	 เงินเดือน	100%	

เงินออม	10%	 เงินออม	30%	

	 •	 เงินออมเพื่ออนาคต	 	 •	 เงินออมกรณีฉุกเฉิน	6	เท่าของเงินเดือน	
	 	 •	 เงินออมเพื่ออนาคต	
	 	 •	 เงินออมเพื่อการลงทุน	

ค่าใช้จ่ายจำเป็น	40%	 ค่าใช้จ่ายจำเป็น	30%	

หนี้สิน	30%	 หนี้สิน	30%	

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	20%	 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	10%	

หมายเหตุ	การวางแผนทางการเงินนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบุคคล		

New Normal 

	 จากตารางจะเห็นว่า	สัดส่วนเงินออมเพิ่มขึ้นเป็น	30%	โดยแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ		
 1. เงินออมกรณีฉุกเฉิน	 จำนวน	 6	 เท่าของเงินเดือนปัจจุบัน	 เป็นเงินออมที่เราต้องเก็บไว้ใช้ในกรณีตกงาน,		 

เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน	 (สถานการณ์	 Covid-19)	 หรืออาจจะเป็นทุนให้ประกอบอาชีพใหม่	 ท่านจะได้มีต้นทุน	 
ในการดำเนินชีวิตอย่างน้อย	6	เดือน	

 2. เงินออมเพื่ออนาคต (เงินเย็น)	 เป็นเงินออมที่เก็บไว้ใช้ในช่วงเกษียณอายุหรือใช้ตอนที่ท่านไม่สามารถทำงานได้	
หากท่านมีเงินออมในส่วนนี้ท่านก็จะมีความมั่นคงและมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป	ส่วนมากสามารถคำนวณได้ดังนี้									
เงินออมเพื่ออนาคต	=	{(อายุที่คาดว่าจะเสียชีวิต	–	อายุเกษียณ)	×	12}	×	เงินที่ท่านจะใช้ในแต่ละเดือนหลังเกษียณ	

	 	 ตัวอย่าง	นางสาว	B	เกษียณอายุ	60	ปี	และคาดว่าตนเองจะเสียชีวิตเมื่ออายุ	80	ปี	นางสาว	B	ต้องการใช้เงิน
หลังเกษียณเดือนละ	 20,000	 บาท	 สามารถคำนวณเงินออมเพื่ออนาคตของนางสาว	 B	 ได้ดังนี้	 	 เงินออมเพื่อ
อนาคต	=	{(80	–	60)	×	12}	×	20,000	=	7,200,00	บาท	

 3. เงินออมเพื่อการลงทุน	 เป็นเงินออมที่ท่านจะนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น	 เพื่อสร้างความมั่นคงใน
อนาคต	เช่น	การลงทุนในสลากออมสิน	กองทุนรวม	ตราสารหนี้	หรือประกันชีวิต	เป็นต้น		
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	 การวางแผนการเงินแบบ	 New	 Normal	 จึงเป็นการวางแผนการเงินที่เน้นการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงใน
อนาคต	ทำให้ท่านผ่านพ้นวิกฤติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	ๆ	ได้	และสามารถทำได้ทุกช่วงวัย	ดังนี้	

การวางแผนการเงิน ช่วงวัย 

วัยเด็ก	(พ่อแม่ช่วยวางแผนการเงิน)	 เงินออมเพื่อการศึกษา	

วัยรุ่นหรือวัยเรียน			 	 •	 ใช้จ่ายจำเป็น	40%	
	 	 •	 ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา	40%	
	 	 •	 เงินออม	10%		
	 	 •	 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	10%	

วัยทำงาน	 	 •	 ใช้จ่ายจำเป็น	30%		
	 	 •	 เงินออม	30%		
	 	 •	 หนี้สิน	30%	
	 	 •	 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	10%	

วัยเกษียณอายุ	 ใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีพ		

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะทำให้ท่านมีการวางแผนการเงินที่เหมาะสมกับตัวท่านเองและส่งเสริม	 
คนรอบข้างให้เริ่มวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตต่อไป	 

ที่มาภาพ	:	https://www.freepik.com/	
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แนวทางการให้สุขศึกษาในระดับอนุบาลในโรงเรียน ช่วงโควิค 19

โดย อาจารย์วารุณี นาวัลย์   

1.	 มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	 เช่น	 เมื่อไอ	 จาม	 ควรงอข้อศอกรองรับใบหน้าการใช้กระดาษทิชชู
ปิดปาก	และการล้างมืออย่างถูกต้องบ่อย	ๆ	

2.	 ร้องเพลงในขณะที่ล้างมือเพื่อฝึกล้างมือในระยะเวลาที่แนะนำ	 20	 วินาที	 เช่น	 ร้องเพลงช้าง	 2	 รอบขณะ
ล้างมือ	เด็ก	ๆ	สามารถ	ฝึก	ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ	

3.		 พัฒนาวิธีการติดตามการล้างมือ		หรือให้รางวัลสำหรับการล้างมือบ่อยครั้ง	
4.		 ใช้หุ่นเชิดหรือตุ๊กตาเพื่อแสดงอาการ	(ไอ	จาม	มีไข้)	และควรทำอย่างไรถ้าพวกเขารู้สึกไม่สบาย	(เช่น	ปวด

หัว	 	 ปวดท้อง	 รู้สึกร้อนหรือเหนื่อยมาก)	 วิธีการปลอบโยนคนที่ป่วยด้วยการเอาใจใส่และพฤติกรรมการ
ดูแลอย่างปลอดภัย	

5.		 ให้เด็ก	 ๆ	 นั่งห่างจากกัน	 1	 เมตร	 โดยฝึกเหยียดแขนออกหรือ	 กระพือปีก	 ควรมีพื้นที่เพียงพอที่จะไม่	 
แตะต้องตัวเพื่อน			
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คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง  ผู้ดูแลเด็ก 

1.		 หากบุตรหลานมีอาการเจ็บป่วย	 เช่น	มีไข้	 ไอ	จาม	มีน้ำมูก	หรือเหนื่อยหอบให้
พาไปพบแพทย์และหยุดเรียน	 จนกว่าอาการจะหายดี	 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง
และอยู่ในช่วงกักกัน	 ให้หยุดเรียน	 14	 วัน	 และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์	
กรณีมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคโควิด	 19	 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ใน
ช่วงกักกัน	ให้ปฏิบัติตาม	คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด		

2.	 ให้สมาชิกในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนรับประทานอาหาร	 หลังใช้ส้วม	 และหลีกเลี่ยงการใช้มือ
สัมผัส	 	 ใบหน้า	 ตา	ปาก	จมูก	 โดยไม่จำเป็น	 และสร้างสุขนิสัยให้บุตรหลานอาบน้ำหลังกลับจากโรงเรียน	
หลังเล่นกับเพื่อน	และหลังกลับจากนอกบ้าน		

3.	 หมั่นทำความสะอาดเครื่องเล่น	ของเล่น	ด้วยน้ำยา	ทำความสะอาดทั่วไป		
4.	 ไม่พาบุตรหลานไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีการรวมกันของคนจำนวนมาก	หากจำเป็นควรให้สวม	

หน้ากากอนามัย		
5.		 จัดเตรียมอาหารที่ปรุงสุกใหม่	 ส่งเสริมให้บุตรหลานกินอาหารครบ	 5	 หมู่	 และผักผลไม้	 5	 สี	 ที่สะอาด	

ปลอดภัยจากสารพิษ	 อย่างน้อยวันละ	 2.5	 -	 4	 ขีด	 (ตามวัย)	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	 ออกกำลังกาย	 
อย่างน้อย	60	นาที	ทุกวัน	และนอนหลับให้เพียงพอ	9	-	11	ชั่วโมงต่อวัน	

 
	 คู่มือการจัดการโรงเรียน	รับมือโควิค	19	

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

COVID – 19 “การเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วไม่สูญ 
คำสอนที่ชัดเจนในพระพุทธศาสนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา

	 หากมีการถามกันในสังคมมนุษย์ว่าตาย
แล้วคือการจบทุกอย่างจริงหรือไม่	 คำตอบที่สังคม	 
ตอบกันจะต้องออกเป็น	 2	 ฝ่ายอย่างแน่นอน		 
ฝ่ายหนึ่งคิดว่าตายแล้วก็จบกัน	 โลกหน้าไม่มีจริง	
อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าการตายเป็นเพียงการเปลี่ยนภพ
เท่านั้น	โลกหน้ายังมีอยู่	การเกิดใหม่สำหรับผู้ที่ยัง
ไม่หมดสิ้นกิเลสยังมีอีกแน่นอน	 ซึ่งคำถามนี้น่าจะ
เป็นที่สนใจในปัจจุบันที่โลกต้องเผชิญกับภัยร้าย	
โรคระบาด	 COVID	 19	 มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า		 
6	ลา้นคน	และเสยีชวีติกวา่	4	แสนคน	สงัคมมนษุย์
คงมาตระหนักถึงความตายว่าใกล้ตัวเพียงใด	
ความตายจึงกลับมาเป็นที่สนใจของสังคมมนุษย์นี้
กันอย่างแพร่หลายอีกครั้ง	 พระพุทธศาสนามี	 
คำสอนที่ชัดเจนในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด		 
วา่ตายแลว้ไมส่ญู	ไมจ่บสิน้อยา่งแนน่อน	ซึง่ปรากฏ
อยู่ใน	 อรรถกถาของมัฏฐกุณฑลีวิมาน	 ว่าด้วย	 
ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในมัฏฐกุณฑลีวิมานของ
มานพผู้หนึ่งที่มีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก่อนเสียชิวิต	 แล้วได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิ1	 ซึ่งมี	 
เนื้อความอยู่ในอรรถกถา	 ขุททกนิกาย	 วิมานวัตถุ		
สุนิกขิตวรรคที่	 ๗	 อรรถกถามัฏฐกุณฑลีวิมาน	
ความโดยย่อว่า	 พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่		 
ณ	พระวหิาร	เชตวนักรงุสาวตัถ	ีสมยันัน้	พราหมณ์

1	 พระสุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	วิมานวตฺถุ.	เล่มที่	๒๖ข้อที่	๘๓	หน้า	๑๑๑.	

ชาวสาวัตถีคนหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก	 เป็น	 
คนไม่มีศรัทธา	 ไม่มีความเลื่อมใส	 เป็นมิจฉาทิฏฐิ
ไม่ให้อะไรแก่ใคร	ๆ	เพราะไม่ให้นั่นเอง	เขาจึงเป็น
ที่รู้กันทั่วไปว่า	บุตรของเขาป่วย	พราหมณ์ไม่ได้ทำ
ยารกัษา	 เพราะกลวัเปลอืงทรพัย	์ เมือ่โรคกำเรบิขึน้
จึงเชิญหมอมาดู	 หมอทั้งหลายดูร่างกายของเขา
แล้ว	 รู้ว่าเด็กนั้นรักษาไม่หายจึงหลีกไป	 พราหมณ์
คิดว่า	เมื่อลูกตายในเรือนนำออกลำบากจึงอุ้มบุตร
ให้นอนที่นอกซุ้มประตู	 พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ
ออกจากพระมหากรุณาสมาบัติ	 ทรงตรวจดูโลก	
ทรงเห็นมัฏฐกุณฑลีมาณพหมดอายุ	 จะต้องตาย
ในวันนั้นเอง	 และทรงเห็นโอกาสที่มาณพนั้น
กระทำกรรมอันเป็นไปเพื่อนรก	 มีพระพุทธดำริว่า	
ถ้าเราไปในที่นั้น	 มาณพนั้นจักทำจิตให้เลื่อมใสเรา	
จักบังเกิดในเทวโลก	 จักเข้าไปหาบิดาที่ร้องไห้อยู่
ในป่าช้า	ให้บิดาสังเวช	เมื่อเป็นเช่นนั้น	ทั้งเขาและ
บิดาของเขาจักมาหาเรา	 หมู่มหาชนจักประชุมกัน	
เมื่อเราแสดงธรรม	 จักมีการตรัสรู้ธรรมกันมาก	 
ในที่นั้น	 แล้วจึงเสด็จเข้าบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี	
ประทับยืนเปล่ งพระพุทธรั งสีมี วรรณะ	 ๖		 
ใกล้เรือนบิดาของมาณพมัฏฐกุณฑลี	 มาณพ	 
เห็นพระฉัพพัณณรังสีเหล่านั้นคิดว่า	 นั่นอะไร		 
เหลียวดูข้างโน้นข้างนี้	 ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า		 
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ครั้นเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสนอนประคองอัญชลี		 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นเขาแล้ว	 มีพระดำริว่า
เพียงเท่านี้ก็พอที่มาณพนี้จะเข้าถึงสวรรค์ดังนี้
เสด็จหลีกไป	 มาณพนั้นไม่ละปีติโสมนัสนั้นเลย	
ทำกาละตายไปบังเกิดในวิมานทอง	๑๒	โยชน์	 ใน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เทพบุตรตรวจดูความสมบูรณ์
แห่งสมบัติของตน	 ทบทวนดูว่า	 เราทำกรรมอะไร	
จากไหนจึงมาที่นี้	 ได้รู้อัตภาพก่อนของตน	 และ
เห็นความเลื่อมใสแห่งจิตที่ เป็นไปในพระผู้มี	 
พระภาคเจ้า	 เพียงทำอัญชลีที่	 ในเวลาจะตาย	 
ในอัตภาพนั้น	 ขณะนั้น	 มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร		 
มาปรากฏองค์พร้อมกับวิมาน	 ลงจากวิมาน		 
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคอง
อัญชลีอยู่	 ณ	 ที่สมควรแห่งหนึ่ง	 ลำดับนั้น		 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสุจริตที่เทพบุตรนั้น
กระทำแลว้ในทีป่ระชมุนัน้	 จงึทรงแสดงเทศนาธรรม
แบบยกขึน้แสดงเอง	จบเทศนา	เทพบตุร	พราหมณ์
และบรษิทัทีป่ระชมุกนั	รวมเปน็สตัวแ์ปดหมืน่สีพ่นั
ได้ตรัสรู้ธรรม2	 เมื่อวิเคราะห์มัฏฐกุณฑลีวิมาน	
อรรถกถาบทนี้แสดงให้เห็นว่า	 แม้ความที่มี	 
จิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นจิตที่เป็นกุศลจิต	
คือ	 มานพมีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โดย	 
ไม่จำเป็นต้องมีการให้ทาน	 รักษาศีล	 หรือฟัง	 
พระธรรม	 เพราะในขณะนั้นมานพมีร่างกายที่	 
ป่วยหนัก	และใกล้เสียชีวิต	จึงไม่สามารถประกอบ
กรรมใด	 ๆ	 ได้เลยมีแต่เพียงจิตที่เป็นกุศลเลื่อมใน
เท่านั้น	 ก็สามารถทำให้มานพนั้นสามารถมีสุคติ
เป็นที่ไปได้	 และความที่เป็นกุศลจิตในขณะนั้น
เป็นปัจจัย	ทำให้มีกุศลวิบากไปปฏิสนธิในสุคติภูมิ	

ที่มา	:	httpswww.kalyanamitra.orgu-ni-boonjul48c36.htm 

2	 พระอรรถกถาขุทฺทกนิกาย	ปรมตฺถทีปนี	 วิมานวตฺถุฏฺกถา	เล่มที่๔๘	หน้า	๖๓๑.	
3	 พระสุตฺตนฺตปิฏก	ขุทฺทกนิกาย	วิมานวตฺถุ	เล่มที่๒๖	ข้อที่	๕๑	หน้า	๗๔.	

	 ดังนั้น	เมื่อเทพบุตรนั้นกลับมาฟังพระธรรม
เทศนาจากพระสมัมาสมัพทุธเจา้อกีครัง้	จงึสามารถ
ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
ได้	 ดังนั้นความตายที่อยู่ใกล้ตัวของสังคมมนุษย์
โลกจากภัยร้ายของ	COVID	19	ในปัจจุบันจึงไม่ใช่
สิ่งที่เป็นที่สุดของการเกิดเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน	
ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ตายแล้วไม่สูญ	 แม้แต่
สัตว์ เดรัชฉาน	 ตราบใดที่ยังไม่หมดสิ้นกิเลส	 
เมื่อตายแล้วก็ยังต้องเกิดใหม่อีกอย่างแน่นอนซึ่ง
ในคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้ปรากฏอยู่ใน	
อรรถกถาของพระสูตรที่ว่าด้วยบุญกรรมของ
มัณฑุกเทพบุตร	 หรือมัณฑุกเทวปุตตวิมาน			 
เรื่องนี้มีอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมไว้ในอรรถกถา	
ขุททกนิกาย	 วิมานวัตถุ	 มหารถวรรคที่	 ๕		 
มัณฑุกเทวปุตตวิมาน	 มีเนื้อความโดยย่อว่า		 
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งสระโบกขรณี	
ชื่อคัคครานครจัมปา	 เวลาใกล้รุ่ง	พระองค์ทรงเข้า
มหากรุณาสมาบัติอันเป็นพุทธจิณวัตร	 ทรงออก
จากสมาบัตินั้น	 แล้วทรงตรวจดูเหล่าสัตว์พวกที่
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เป็นเวไนยพอจะแนะนำได้	ทรงเห็นว่า	ในเวลาเย็น
วันนี้	 เมื่อเรากำลังแสดงธรรม	 กบตัวหนึ่งถือนิมิต
ในเสียงของเรา	 จักตายด้วยความพยายามของ	 
ผู้อื่นแล้วบังเกิดในเทวโลก	มาให้มหาชนเห็นพร้อม
ด้วยเทพบริวารเป็นอันมาก	 คนเป็นจำนวนมาก	 
จกัไดต้รสัรูธ้รรมในทีน่ัน้ในขณะนัน้	 กบตวัหนึง่มาแต่
สระโบกขรณี	 จึงนอนถือนิมิตในพระสุรเสียงด้วย
ธรรมสัญญาว่านี้ เรียกว่าธรรมอยู่ท้ายบริษัท		 
ขณะนั้นคนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งมายังที่นั้น	 เห็น	 
พระศาสดากำลังทรงแสดงธรรม	 และบริษัทกำลัง
ฟงัธรรมอยา่งสงบเงยีบสง่ใจไปในเรือ่งนัน้	 ยนืถอืไม ้
[สำหรับต้อนโค]	 ไม่ทันเห็นกบจึงได้ยืนปักไม้	 
บนหัวกบเข้า3   
	 กบมีจิตเลื่อมใสด้วยธรรมสัญญา	 ทำกาละ
ตายในขณะนัน้เอง	ไปบงัเกดิในวมิานทอง	๑๒	โยชน ์
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 เป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น	
เทพบุตรนั้นมาพร้อมด้วยวิมานในขณะนั้นเอง		 
ลงจากวิมานทั้งที่มหาชนเห็นอยู่นั่นแล	 เข้าไป
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยเศียรเกล้าแล้วยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู่
ด้วยอานุภาพทิพย์ยิ่งใหญ่ด้วยบริวารหมู่ใหญ่	 เมื่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของ
เทพบุตรนั้น	 และของบริษัทที่ประชุมกันอยู่แล้ว
ทรงแสดงธรรมโดยพสิดาร	จงึแสดงพระธรรมเทศนา 
เมื่อจบเทศนาเทพบุตรนั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล
สัตว์แปดหมื่นสี่พันได้ตรัสรู้ธรรม	 เทพบุตรนั้น
ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า	ทำประทักษิณ	ทำ
อัญชลีแด่ภิกษุสงฆ์	พร้อมด้วยบริวารกลับเทวโลก4 
เมื่อวิเคราะห์มัณฑุกเทวปุตตวิมาน	 อรรถกถานี้
เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่

ที่มาภาพ	:	https://www.freepik.com/	

4	 พระอรรถกถาขุทฺทกนิกาย	ปรมตฺถทีปนี	 วิมานวตฺถุฏฺกถา	เล่มที่	๔๘	หน้า๔๑๙.	

สามารถไปสู่สุคติได้เมื่อมีจิตที่เป็นกุศลในขณะ
กำลังจะตาย	แม้แต่สัตว์เดรัชฉานที่มีจิตเลื่อมใสใน
พระพุทธเจ้าเป็นจิตที่เป็นกุศล	 ก็สามารถนำไปสู่
สุคติได้เช่นกัน	 กบเป็นสัตว์เดรัจฉาน	 ซึ่งปฏิสนธิ
ด้วยอกุศลวิบากจิต	 จึงไม่สามารถบรรลุธรรม	 เมื่อ
ได้รับฟังพระธรรมเทศนาต่อเบื้องพระพักตร์	 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 แต่สามารถไปสู่สุคติได้เมื่อ
มีจิตที่เป็นกุศลขณะตายแล้วไปเกิดเป็นเทพบุตร	
ดังนั้นเมื่อตายจากความเป็นกบแล้วปฏิสนธิ	 
ด้วยกุศลวิบากจิตเป็นเทพบุตร	ดังนั้นเมื่อเทพบุตร	 
กลบัมาฟงัพระธรรมเทศนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา้
อีกครั้งจึงสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
ได้	 จากตัวอย่างอรรถกถา	 สองเรื่องที่ยกตัวอย่าง
มานี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ท่านผู้อ่านตระหนักว่า
ความตายที่ปรากฏกันในสังคมมนุษย์จากภัยร้าย	
COVID	 19	 อาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับ
มนุษย์	 แต่การเตรียมตัวตายอย่างไรเพื่อพบกับ	 
ภพชาติใหม่ที่ดีต่างหากจึงเป็นสิ่งที่น่าเตรียมพร้อม
ที่สุดสำหรับมนุษย์		
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อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรและนำเสนอผลงานในงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 นำโดยรองอธิการบดี	 ดร.พรสิริ	 กองนวล	 ได้นำอภิปรายในการประชุมเฉพาะเรื่อง		 
งานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 Thailand	 Research	 Expo	 2020	 เรื่อง	 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และ	 
ลดเหลื่อมล้ำ	 :	 กรณีศึกษาบ้านขุนสมุทรจีน	 จังหวัดสมุทรปราการ”	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมจินตนา	 จิรายุกุล	
อาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากร	 และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	 ชั้นปีที่	 5	 ร่วมนำเสนอผลการศึกษาในเวที
เสวนาการประชุมดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 2	 สิงหาคม	 2563	 ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
เซ็นทรัลเวิล์ด	กรุงเทพฯ	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมจินตนา	 จิรายุกุล	 และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา	 ชั้นปีที่	 4	 ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้าน	 
สิง่แวดลอ้มในงานมหกรรมการวจิยัแหง่ชาต	ิThailand	Research	Expo	2020	เมือ่วนัที	่2	-4	สงิหาคม	2563		ในหวัขอ้เรือ่ง 
“การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชนบทและเมืองสู่การเรียนการสอน”	โดยนักศึกษาได้นำเสนอและสาธิตผลงานที่เรียน
ในรายวิชาการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 2	 ใน	 3	 โครงการที่ร่วมพัฒนา	 
สิ่งแวดล้อมกับชุมชนย่านกะดีจีน	 ได้แก่	 การทำ	 EM	 ball	 ปรับสภาพน้ำ	 การทำถุงผ้ามัดย้อมคราม	 และการนำขยะมา	 
สร้างมูลค่า 
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

   

   

ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ 

อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง 
ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก	ประจำปี	2563	
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	วันที่	8	กรกฎาคม	2563	

ผศ.ณัฐชนัญ เสริมศรี 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		

สาขาวิชาการสอนสังคม	

ผศ.ดร.นิธิภัทร บาลศิริ 

อาจารย์วาสิณี จิรสิริ 
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

โครงการสัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนดำเนินงาน
และจัดทำแผนการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์ ปี 2562 (SAR 20)
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