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ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

แหลง่เรยีนรูธ้นบรุ ี
 

	 ชุมชนในเขตธนบุรีเป็นชุมชนที่มีประวัติยาวนาน	
และถือเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
เนื่องจากมีคนหลายเชื้อชาติทั้งชาวไทย	 จีน	 มุสลิม	 ลาว	
มอญ	 เขมรและโปรตเุกสมาตัง้รกรากอยูต่ัง้แตอ่ดตี	 และ
ยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน	 ด้วยความหลากหลายทาง
เชื้อชาติส่งผลให้เกิดความหลากหลายของความเชื่อ	
ศาสนา	รวมไปถงึวถิชีวีติของผูค้นในชมุชนดว้ย	สิง่เหลา่นี้
ทำให้ชุมชนในเขตธนบุรีเป็นหนึ่งในชุมชนที่น่าสนใจและ
จดัเปน็แหลง่เรยีนรูส้ำคญัของคนรุน่หลงัอกีดว้ย	
	 ครุสารธนบุรีนี้ ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ	 
แหลง่เรยีนรูธ้นบรุ	ี และบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูใ้น
ศาสตร์วิชาต่าง	 ๆ	 	 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ เป็น
ประโยชน	์ อีกทั้งยังได้รวบรวมภาพกิจกรรมของ	 
คณะครุศาสตร	์ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบการดำเนินงาน	 
ในดา้นตา่ง	ๆ	ของคณะครศุาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่ง		
	 กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วม	 
จัดทำและสร้างสรรค์ครุสารธนบุรีฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยด	ี ไมว่า่จะเปน็คณะผูบ้รหิาร	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและ
คณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 รวมไปถึงขอขอบพระคุณ	 
ผูท้ีต่ดิตามครสุารธนบรุมีาอยา่งตอ่เนือ่ง	 หวงัเปน็อยา่งยิง่
ว่าครุสารธนบุร	ี ฉบับที	่ 16	 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ทกุทา่น 

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 :	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ	คุ้มสุทธิ์	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	

วิชาชีพครู
•	 3	ศาสนา		4	ความเชื่อ		6	ชุมชนย่านกะดีจีน	ฝั่งธนบุรี	 4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
•	 ความผิดพลาดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 7
	 ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาไทย
•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เรือพระราชพิธี	:		 9
	 แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านภาษาและวัฒนธรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 น้ำมนต์กับการรักษาโรค	ไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์	 11

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•	 Phenomenon	Based-Learning		 14
	 (การจัดการเรียนรู้แบบอิงปรากฏการณ์)

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
•	 ข้อพึงระวังของนักจิตวิทยาที่มีต่อผู้รับบริการ	 17

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
•	 การเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19	 19

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
•	 Sum	and	Product	of	Root	of	Cublic	Ploynomial	Equations	 21
	 (ผลบวกและผลคูณของรากของสมการพหุนามกำลังสาม)

สาขาวิชาสังคมศึกษา
•	 ที่มาของบัตรอวยพรในประเทศไทย	 22
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ครุสารธนบุรี4

วิ ช า ชี พ ค รู

	 คำว่า	 “กะดีจีน”	 มีการพูดหรือเขียนหลายรูปแบบ		 
ไม่ว่าจะ	“กะดีจีน”	หรือ	“กุฎีจีน”ซึ่งมีรากศัพท์และความหมาย
เหมือนกัน	 ซึ่งแปลว่า	 ‘กระท่อมที่อยู่ของนักบวช’	 อาทิ		 
พระสงฆ์	และสามเณร	หรือที่ถูกนำไปใช้ในบริบทของชาวมุสลิม	
‘กะดี’	 ยังแปลว่าโรงพิธีในศาสนาอิสลาม	 นิกายเจ้าเซ็นได้อีก
ด้วย	 โดยคำว่ากะดีนี้	 ชาวบ้านใช้กันแต่แรกนั้น	 มาจากชุมชน
เล็กๆ	ที่รวมตัวกันตั้งแต่สมัยอยุธยา	และการสถาปนากรุงธนบุรี
ขึ้นเป็นราชธานี	 ทำให้บริเวณกุฎีจีนมีการตั้งรกราก	 ของแขก
มุสลิมและฝรั่งมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะฝรั่งโปรตุเกสที่เข้าร่วมทำ
ศึกสงครามกับกองทัพของพระเจ้าตากสินจนได้รับพระราชทาน
ทีด่นิเพือ่สรา้งบา้นเรอืนและอยูอ่าศยักนัเรือ่ยมาเปน็ชมุชนกฎุจีนี 
ที่ความแตกต่างสามารถอยู่ด้วยกันอย่างปกติสุข	 ตามคติ		 
ความเชือ่	และศรทัธา	ไมว่า่จะเปน็พทุธ	ครสิต	์อสิลาม	ไมอ่าจเปน็
อุปสรรค	สมคำร่ำลือว่าเป็นย่าน	“สามศาสนา	สี่ความเชื่อ”	ที่มี
ความใกล้ชิด	 และเอื้ออาทรต่อกันมากที่สุดชุมชนหนึ่ง	 ถือเป็น
ย่ านประวั ติ ศ าสตร์ที่ มี ความ เก่ าแก่ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ ง ของ
กรุงเทพมหานคร		
								ย่านกะดีจีนมีความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม
ของ	3	ศาสนา	ได้แก่			

3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนย่านกะดีจีน ฝั่งธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา เพิ่มพูล

	 1.	 ศาสนาพุทธ	 (พุทธเถรวาท	 พุทธมหายาน)	 ตัวอย่าง
ศาสนสถานที่สำคัญ	 เช่น	 1)	 วัดบุปผาราม”	 เดิมเป็นวัดโบราณ
ซึ่งสร้างมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ชื่อว่า	 “วัดดอกไม้”		 
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง	 ต่อมาเป็นวัดร้าง	 ในยุค	 
ตน้กรงุรตันโกสนิทร	์ รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 
รัชกาลที่	 3	 ท่านผู้หญิงจันทร์	 ภรรยาเอกของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ์	 (ดิศ	 บุนนาค)	 ได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่		
2)	 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร	 เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทร	 
มหากัลยาณมิตร	 (โต)	 ต้นสกุลกัลยาณมิตร	 ได้อุทิศบ้านและ
ที่ดินบริเวณใกล้เคียง	 สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2368	 และ
น้อมเกล้าฯ	 ถวายเป็นพระอารามหลวง	 พระบาทสมเด็จ	 
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 3	 พระราชทานนามว่า		 
“วัดกัลยาณมิตร”	 	 3)	 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร	 เป็น	 
พระอารามหลวงชั้นโท	ชนิดวรวิหาร	ฝ่ายมหานิกาย	ผู้สร้างวัดนี้
คอืสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ	์ (ดศิ	บนุนาค)	ขณะเปน็
เจ้าพระยาพระคลัง	 (ดิศ)	 รัชกาลที่	 3	 ได้อุทิศสวนกาแฟ	 
สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.2371	 และถวายเป็นพระอารามหลวง	 
ซึ่งรัชกาลที่	 3	 ได้พระราชทานนามว่า	 “วัดประยุรวงศาวาส”	
นอกจากชื่อนี้แล้ว	 ชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้ว่า	 “วัดรั้วเหล็ก”		 
อันเนื่องมากจากมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัด	 ทำเป็นอาวุธ	 คือ		 
หอก	ดาบ	ขวาน	ซึ่งสั่งทำจากประเทศอังกฤษ	

ภาพที่ 1  วัดบุปผาราม ภาพที่ 2 วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
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							2.	ศาสนาคริสต์	ตัวอย่างศาสนสถาน	เช่น	วัดซางตาครู้ส,	
โบสถ์ซางตาครู้ส	 หรือ	 วัดกุฎีจีน(อังกฤษ:	 Santa	 Cruz	
Church)	 เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา	 ในซอยกุฎีจีน	 อาคารวัดแห่งนี้เป็นอาคารหลังที่สาม
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารวัดหลังเดิมที่คับแคบและชำรุด
ทรุดโทรมมาก	โดยมีคุณพ่อกูเลียลโม	กิ๊น	ดา	ครู้ส	เป็นผู้ควบคุม
การก่อสร้างในปี	 พ.ศ.	 2459	 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)	 และได้รับการปฏิสังขรณ์	 ครั้งใหญ่ใน
ปี	 พ.ศ.	 2539	 โดยมีคุณพ่อศวง	 ศุระศรางค์	 เป็นผู้ริเริ่มเพื่อ	 
การอนุรักษ์ต่อไป	ปัจจุบันวัดหลังนี้มีอายุรวมแล้ว		103	ปี	

	 จากคุณลักษณะพิเศษของชุมชนย่านกะดีจีนที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า	200	ปีแล้ว	ทั้ง	3	ศาสนา	พุทธ	คริสต์	
อิสลาม	 แม้จะมีวัฒนธรรม	 วิถีที่แตกต่างกัน	 มีกิจกรรมเฉพาะ
ของตัวเอง	 แต่ละศาสนาก็สามารถเกื้อหนุนกัน	 อยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข	สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	
		 	 	 	 	 	ส่วน	4	ความเชื่อ	ได้แก่	1)	มีความเชื่อว่า	ศาสนา	พุทธ	
คริสต์	 อิสลาม	 อยู่ร่วมกันได้	 เพราะมีหัวหน้าชุมชนที่ดี		 
มคีวามหลากหลายและความกลมเกลยีวของชมุชน	2)	มคีวามเชือ่
ตั้งแต่รุ่นพ่อ	 แม่	 จนถึงรุ่นหลาน	 สามารถอยู่ร่วมกันได้	 แม้จะ
ต่างศาสนา	 3)	 มีความเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันแบบพี่	 น้อง	 ตั้งแต่
โบราณจะช่วยเหลือกัน	 แม้ต่างศาสนาจะอยู่ร่วมกันต่อไป	 4)	 มี
ความเชื่อว่าเราจะอยู่รวมกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา	 ร่วมเสี่ยงชีวิต	 
มาด้วยกันอยู่เหมือนพี่น้อง	แบบกลมเกลียวกัน		
									ปัจจุบันย่านกะดีจีน	ประกอบด้วยชุมชนเล็กๆ	6	ชุมชน	
ได้แก่	 ชุมชนวัดกัลยาณ์	 ชุมชนกุฎีจีน	 ชุมชนวัดประยุรวงศ์	
ชุมชนบุปผาราม	 ชุมชนกุฎีขาว	 และชุมชนโรงคราม	 ซึ่งแต่ละ
ชุมชนมีความหลากหลายทางมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสูง	 ทั้ง
ทางด้านกลุ่ม	ชาติพันธ์	วิถีชีวิต	ความเชื่อ	ประเพณี	โบราณวัตถุ	
และโบราณสถานตลอดจนภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น	
ไดแ้ก	่กระทงทอง	ขนมเบือ้งญวน	ผดัไท	ขนมบา้บิน่มะพรา้วออ่น  
น้ำสมุนไพรลูกยอ	หมูกระดาษออมสิน	ผ้าย้อมคราม		เป็นต้น	
        

ภาพที่ 4  วัดซางตาครู้ส, โบสถ์ซางตาครู้ส หรือ วัดกุฎีจีน 

ภาพที่ 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ภาพที่ 5 มัสยิดบางหลวง 

	 3.	ศาสนาอสิลาม	ตวัอยา่งศาสนสถาน	เชน่	มสัยดิบางหลวง 
(บ้างเรียก	 กุฎีโต๊ะหยี,	 กุฎีขาว)	 เป็นมัสยิด	 ทรงไทย	 สร้างขึ้น	 
ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช	 (คาดวา่
ราวปี	 พ.ศ.	 2328)	 โดยโต๊ะหยี	 พ่อค้าแขกที่เดินทางมายัง
ประเทศไทย	 ตัวมัสยิดมีความโดดเด่นกว่ามัสยิดทั่วๆ	 ไป		 
ด้วยการก่ออิฐถือปูนขาวทั้งหลัง	 แล้วทาสีไม้ด้วยสีเขียว	 แทนที่
การออกแบบอาคารเป็นโดมตามหลักสากล	 รวมไปถึง	 
การตกแต่งภายในด้วยศิลปะ	 3	 ชาติ	 คือ	 แบบไทย	 จีน	 และ
ยุโรป	ซึ่งถือเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกอีกด้วย	
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	 จะเห็นได้ว่า	 ทั้ง	 3	 ศาสนา	 4	 ความเชื่อ	 และ	 6	 ชุมชน	
นับว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรม	 แหล่งเรียนรู้	 และแหล่งรายได้ที่มี
ความสำคัญแห่งหนึ่ง	 เพราะชุมชนและบริเวณใกล้เคียง	 เป็น
ชุมชนที่ประกอบด้วยชนหลายชาติหลายภาษาเข้ามาตั้งรกราก		
เช่น	ชุมชนชาวจีน	ฝรั่งเชื้อชาติ	โปรตุเกส	มุสลิม	ลาว	และมอญ	
เป็นต้น	 แต่สามารถอยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุขร่มเย็นตั้งแต่สมัย
กรุงธนบุรีจวบจนปัจจุบัน	 วิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชน	 
ยังคงมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 และยังคงอิงอยู่กับ	 
ความศรัทธาในศาสนา	 ด้วยโดยวิถีชีวิตเหล่านี้มิได้เสื่อมสลายไป

อ้างอิง 

เกษรา	ชัยเหลืองอุไร.(2556).กุฎีจีน ความแตกต่างที่ไม่แตกแยก.กรุงเทพฯ	:	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.	
ธนกฤษ	กาลเศรณี.	(2557).	สามศาสนา สี่ความเชื่อ สู่ความยั่งยืน ของชุมชนกุฎีจีน.	สืบค้นเมื่อ	17	พฤษภาคม	2560								
										จาก	http://www.bpsthai.org/BPS_Links/	PhotoTechnic_L/PhotoTip_L/Sec06.html.	
วาสนา		เพิ่มพูล	วิไล	ตั้งจิตสมคิด	พรศิริ	กองนวล.	(2563).การจัดการความรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมาของ  
         3ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครเพื่อการท่องเที่ยว.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.	
https://travel.trueid.net/detail/vLyGZp8Jg4d 

ตามกาลเวลาแต่อย่างใดความศรัทธาในศาสนาไม่ว่าจะเป็น
ศาสนาพุทธ	 ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ของผู้คนในชุมชน
กะดีจีนยังคงแจ่มชัด	นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตั้งอยู่
ในพืน้ทีย่า่นกะดจีนี	และไดม้กีารดาํเนนิการพฒันาชมุชนในยา่นนี้
มาอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการวิจัย	 การบริการวิชาการ
เพื่ อ ให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับชุมชน		 
มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง	 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยว่ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก	

ภาพที่ 6 เรือนจันทนภาพ 

ภาพที่ 8 ขนมฝรั่งกุฎีจีน ภาพที่ 9 หมูออมสิน  ภาพที่ 10 ผ้าย้อมคราม 

 ภาพที่ 7 พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 
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	 ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
คนไทยในประเด็นของการใช้คำ	 (Words	 choice)	 โครงสร้าง
ภาษา	 (Structure)	 และสำนวนการใช้	 (Expressions)	 ซึ่ง
สามารถสรุปได้โดยแบ่งเป็น	 2	 กลุ่มหลัก	 คือ	 1)	 คำศัพท์	
ประโยค	 และสำนวนภาษาอังกฤษที่คนไทยใช้ผิดบ่อยๆ	 ในสื่อ
หรือแหล่งให้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 	 (Words,	
Sentences	 and	 Expressions	 frequently	misused	 by	
Thai	people	in	public	relation	media	and	information	
sources	in	the	cultural	heritage	spots)		อาจเนื่องมาจาก	
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยมักพูดกันติดปาก	 ความจริงแล้ว
บางคำใช้ผิดความหมาย	 บางคำแทบไม่มีในภาษาอังกฤษ	 หรือ
บางคำเกิดจากการผสมคำใหม่ขึ้นมาเองของคนไทย	 ทำให้
เจ้าของภาษาไม่	 เข้าใจ	 ภาษาอังกฤษที่เราใช้แบบผิดๆ	 คือ	 
การยืมคำภาษาอื่นมาใช้แต่งเติมคำในภาษาตัวเอง	 แต่เนื่องด้วย
ความเคยชินและความเข้าใจแบบผิดๆ	 นี้เองก็อาจทำให้เรื่อง
ผิดกลายเป็นเรื่องถูกได้	 แต่ใช้ได้ในประเทศไทยและกับคนไทย
เท่านั้น	 ถ้าเราต้องการพูดสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของ
ภาษาอังกฤษ	 การเข้าใจความหมายตามหลักสากล	 จะช่วย

ความผิดพลาดการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน

ที่มาของภาพ	:	https://teen.mthai.com/education/94538.html 

	 	 	https://www.dooddot.com/sansiri-neighbourhood-sethasiri-ornnuch-srinakharin/	

ให้การสื่อสารเป็นไปในทางเดียวกัน	 ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือ
หลงประเดน็เปน็อยา่งอืน่ไดน้ัน่เอง	คำศพัทภ์าษาองักฤษทีค่นไทย
ใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวัน	 ที่ใช้ผิด	 เข้าใจผิด	 หรือแต่งเอง	 
แบบผดิๆ	 และ	 2)	 คำศพัทภ์าษาองักฤษทีค่นไทยมกัจะออกเสยีง
ผิดทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป	 (Words	 frequently	
mispronounced	by	 Thai	 people	 causing	 a	 change	 in	
meaning)	 	 อาจจะเนื่องมาจาก	 มีคำภาษาอังกฤษหลายคำที่	 
คนไทยท่องจำกันมาตั้งแต่เด็ก	ๆ	ออกเสียงถูกบ้าง	ผิดบ้าง	จำ	ๆ	
กันมา	 	 บางคำออกเสียงผิดจนต่างชาติฟังไม่รู้เรื่อง	 	 หรือออก
เสียงเพี้ยนจนทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยก็มี	 	 คำศัพท์ภาษา
อังกฤษที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดบ่อย	 ๆ	 อาจด้วยความเข้าใจ
ที่ผิดและพูดตาม	 ๆ	 กัน	 อย่างไรก็ตาม	 	 การออกเสียงผิดไม่ใช่	 
สิ่งน่าอาย	 และที่สำคัญการออกเสียงคำในภาษาอังกฤษก็ไม่ได้มี
ข้อกำหนดที่ตายตัว	 	 ต้องอาศัยการเรียนรู้จากเจ้าของภาษา		
เพื่อจดจำและจะได้นำไปใช้อย่างถูกต้องนั่นเอง	 	 	 คำศัพท์ภาษา
อังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิดทำให้ความหมายเปลี่ยน			 
ยกตัวอย่างเช่น	 ป้ายบอกทางภาษาอังกฤษบนถนนสำคัญใน
กรุงเทพมหานครที่สร้างความสับสนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ	
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เพราะชื่อเดียวกันแต่กลับใช้หลายแบบ		เช่น	ถนนพระราม	9	ใช้
ว่า	 RAMA	 IX	 Road	 (รามา	 ไนน์	 โร้ด)	 และ	 PHRA	 RAM	 9	
Road	 (พระ	 ราม	 เก้า	 โร้ด)	 หรือการออกเสียงที่ไม่ตรงกับ	 
ภาษาไทย	 เช่น	 กาญจนบุรี	 เขียนว่า	 KANCHANABURI	 แต่	 
นักท่องเที่ยวบางคนอ่านออกเสียงว่า	แคน-ชาน-นับ-บิว-ไร	หรือ	
ภูเก็ต	เขียนว่า	PHUKET	แต่กลับออกเสียง	ฟัก-อิด	ซึ่งออกเสียง
คล้ายกับคำหยาบในภาษาอังกฤษ	 เช่น	 ถนนวิทยุ	 ใช้ว่า	
Wireless	 (ไวร์เลส)	 นักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดปัญหาบ่อยครั้ง
ตอนที่มาประเทศไทยใหม่ๆ	 เช่น	 คนขับแท็กซี่ฟังไม่เข้าใจว่า	 
จะไปสถานที่ใด	 ทำให้ต้องเปลี่ยนแท็กซี่คันใหม่ไปเรื่อยๆ	 จึง	 
เสียเวลาและหลงทางบ่อยครั้ง	นอกจากนี้พบว่า	คำภาษาอังกฤษ
บนป้ายบอกทางเป็นการถ่ายเสียงเป็นอักษรโรมัน	 ซึ่งไม่อิง	 
กับการออกเสียงในภาษาอังกฤษ	 แต่ก็ เป็นเกณฑ์สากลที่	 
หลายประเทศใช้ร่วมกัน	 เพราะทำให้เขียนได้อย่างถูกต้องตาม
รากภาษา	 แต่มีปัญหาคือ	 ทำให้การอ่านออกเสียงผิดเพี้ยนไป	
เกิดความเข้าใจผิดในด้านการสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง	 เช่น	 /พ-/		 
ในอักษรโรมันออกเสียง	/พ-/	แต่ในภาษาอังกฤษออกเสียง	/ฟ-/	
เป็นต้น	 ในกรณีถนนพระราม	 9	 แบบที่ถูกต้องตามหลักสากล	
จะเขียนว่า	RAMA	IX	Road	(รามา	ไนน์	โร้ด)	แต่คนไทยจะไม่รู้
และเกดิความสบัสน	ทำใหม้กีารใชแ้บบถา่ยเสยีงเปน็ภาษาองักฤษ
ตามมาคือ	 PHRA	 RAM	 9	 Road	 (พระ	 ราม	 เก้า	 โร้ด)		 
ซึ่งแนวทางแก้ไขอาจทำได้โดยเขียนวงเล็บคำอ่านที่ถูกต้องใน
ภาษาอังกฤษลงบนป้ายบอกทาง	 เพื่อให้นักท่องเที่ยวออกเสียง
ได้ใกล้เคียงกับชื่อสถานที่ที่สุด	 และควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรือ่งนีเ้พือ่ใหก้ารใชเ้ปน็ไปในทางเดยีวกนั	 เรือ่งนีเ้ปน็ความบกพรอ่ง
ทางภาษามากกว่า	 ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์	 มีคำสั้นคำยาว	
ซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มี	 จึงไม่สามารถถอดคำในภาษาไทยได้ตรง
ตามคำอ่านในภาษาอังกฤษ	เช่น	คำว่า	 ใกล้	กับ	ไกล	หากเขียน
คำอ่านในภาษาอังกฤษจะเขียนได้เหมือนกัน	 ทำให้เกิดความ
สับสนและเข้าใจผิด	 	 ส่วนป้ายภาษาอังกฤษกรณีถนนวิทยุหรือ
ถนนเจรญิกรงุ	เปน็ชือ่โบราณทีใ่ชก้นัมานาน	ตัง้แตส่มยัรชักาลที	่5 

ทางราชบัณฑิตยสถานจึงคงไว้ดังเดิม	แต่ก็มีป้ายบางส่วนที่เขียน
ทบัศพัทเ์ปน็	Witthayu	Road	(วทิย	ุโรด้)	และ	Charoen	Krung 
Road	 (เจริญกรุงโร้ด)	 แล้ว	 แต่ยังถือเป็นส่วนน้อย	 ส่วนการให้
วงเล็บคำอ่านเพิ่มเติมในป้าย	 นั้น	 อาจทำได้ยาก	 เพราะมีการ
กำหนดขนาดของป้ายและจำนวนตัวอักษรไว้ชัดเจน	 เนื่องจากมี
ผลต่อการมองเห็นของผู้ขับขี่	 อย่างไรตาม	 นักท่องเที่ยวที่มา
ประเทศไทยน่าจะศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมากพอสมควร	 จึงไม่
ถอืวา่เปน็ปญัหามากมายนกั	 รวมขอ้สงัเกตปา้ยบอกทาง	กลายเปน็
ข้อสังเกตเกี่ยวกับป้ายบอกทางและสถานที่ในเมืองไทยตาม
ถนนหนทางซึ่งเลือกใช้คำภาษาอังกฤษที่อาจสร้างความสับสน
ในการสือ่สารระหวา่งชาวตา่งชาตกิบัคนไทย	ปญัหาขอ้ผดิพลาด
การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยพบว่าแบ่งได้เป็น	4	ประเด็น	
คอื	1)	อา่นออกเสยีงผดิ	เชน่	เกาะพะงนั	(Pangan)	ชาวตา่งชาติ
มักอ่านออกเสียงเป็น	 พัน-กัน	 หรือ	 จังหวัดแพร่	 (PHRAE)		 
มักออกเสียงเป็น	 ฟรี	 หรืออำเภอบางไทรและอำเภอบางซ้ายใน
จังหวัดอยุธยาใช้ว่า	 Bangsai	 (บางไทร)	 เหมือนกัน	 	 2)	 ใช้ทั้ง	 
คำแปลและเขียนทับศัพท์	 เช่น	คำว่าคลอง	ที่ถูกต้องคือ	Canal	
(คะแนล)	 แต่มีการใช้ทับศัพท์เป็น	 Khlong	 (คลอง)	 หรือยังมี	 
คำทับศัพท์อื่น	 เช่น	 Soi	 (ซอย)	 Khet	 (เขต)	 Khao	 (เกาะ)	
Saphan	(สะพาน)	เป็นต้น		3)	ใช้คำผิดความหมาย	เช่น	คำว่า	
Junction	(จังชั่น)	ที่ใช้บริเวณสี่แยก	จริงๆแล้วจะใช้บริเวณแยก
ที่มีความวุ่นวาย	 เช่น	 ห้าแยกลาดพร้าว	 แยกสถานีรถไฟ
หัวลำโพง	 เป็นต้น	 แต่หากเป็นสี่แยกปกติ	 ควรใช้คำว่า	
Intersection	 (อินเตอร์เซกชั่น)	 หรือ	 Crossroad	 (คลอสโร้ด)	
และ	 4)	 อ่านผิด	 เช่น	 รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม	 9	 (Phra	
Ram	 9)	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในขบวนรถไฟอ่านออกเสียง	 
ภาษาอังกฤษว่า	 พระ-ราม-นาย	 ซึ่งผิดหลักการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ	 เพราะในที่นี้	 เลข	 9	 ถือเป็นลำดับ	 ไม่ใช่จำนวน	
ควรอ่านเป็น	เดอะ-ไน้ท์	ไม่ใช่	นาย	นี่เป็นเพียงปัญหาบางส่วนที่
สำรวจพบ	 และยังคงมีป้ายที่มีปัญหาแบบดังกล่าวอีกมากที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข	
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี : 
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านภาษาและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย์

	 ประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธี	 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
ทางอารยธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณและแสดงถึง
เอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมไทยอย่างเด่นชัด	 ซึ่งคำว่า		 
เรือพระราชพิธี	 หมายถึง	 เรือในกระบวนพยุหยาตรา	 
ทางชลมารค	 อันเป็นริ้วกระบวนเรือที่จัดขึ้นเมื่อ	 
พระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณเสด็จพระราชดำเนินไป
ในการพระราชพิธีหรือในการส่วนพระองค์ในที่ต่าง	 ๆ	
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา	 แสดงให้เห็นวัฒนธรรมของ
ชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีสืบเนื่องตลอดมา		 
เรือพระราชพิธีบรรจงสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือประณีต	
แสดงภูมิปัญญาของช่างหลายแขนง	 เช่น	 ช่างแกะสลัก	
ชา่งรกั	ชา่งประดบักระจก	ชา่งไม	้ชา่งเขยีน	(กรมศลิปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม,	2558	:	คำนำ)	
	 การศึกษาความรู้ เ กี่ ยวกับประ เพณีและ
วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรือพระราชพิธี	 อาจศึกษาข้อมูลได้
จากเอกสารโบราณต่าง	 ๆ	 เช่น	 พระราชพงศาวดาร,		 
คำใหก้ารขนุหลวงหาวดั,	คำใหก้ารชาวกรงุเกา่	และสาสน์
สมเด็จ	 นอกจากนี้ยังศึกษาข้อมูลได้จากวรรณคดีไทย
เรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	 ประชุมศิลาจารึก,	 โคลงทวาทศมาส,	
ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง,	 ประชุมกาพย์เห่เรือ,	 ลิลิต
กระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทางสถลมารคและทาง
ชลมารค	 และพระราชพิธีสิบสองเดือน	 ฯลฯ	 รวมถึง	 
การศึกษาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น	 ๆ	 เช่น	 บุคคล	
สถานที่	 ธรรมชาติ	 และเทคโนโลยี	 ทำให้ได้รับความรู้
เกี่ ยวกับ เรือพระราชพิธีที่ มีมาตั้ งแต่สมัยสุ โขทัย		 
กรุงศรีอยุธยา	 กรุงธนบุรี	 และกรุงรัตนโกสินทร์จนถึง

ปัจจุบัน	 แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางด้าน
วัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ	
	 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ใน
ชุมชนธนบุรีซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรือพระราชพิธี
คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เรือพระราชพิธี	 (National	
Museum	 of	 Royal	 Barges)	 ตั้งอยู่ที่ริมคลอง
บางกอกน้อยถนนอรุณอมรินทร์	 เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งประวัติความเป็นมาแต่เดิมเป็น	 
อู่เรือเก่าและได้รับการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถาน	 
แหง่ชาต	ิ เมือ่พทุธศกัราช	 2517	 ไดจ้ดัแสดงเรอืพระทีน่ัง่ 
4	 ลำ	 คือ	 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์,	 เรือพระที่นั่ง
นารายณ์ทรงสุบรรณ	 รัชกาลที่	 9,	 เรือพระที่นั่ ง
อนันตนาคราช	 และเรือพระที่นั่ งอเนกชาติภุชงค์		 
พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ	 4	 ลำ	ประกอบด้วย	 เรือเอกชัย
เหินหาว,	 เรือครุฑเหินเห็จ,	 เรือกระบี่ปราบเมืองมาร	
และเรืออสุรวายุภักษ์	 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญและ
ความรู้ต่าง	ๆ	ของกระบวนเรือพระราชพิธี	
	 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวทำให้ได้รับ	 
ความรูเ้กีย่วกบักลวธิกีารตัง้ชือ่เรือ่งซึง่จะมชีือ่เรยีกทีต่า่งกนั
ไปตามความสำคัญและลักษณะของเรือ	 มีการตั้งชื่อโดย
มีที่มาจากภาษาสันสกฤต	 และมีความหมายสะท้อนคติ
ความเชื่อโบราณ	 เช่น	 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีการ
ตัง้ชือ่ตามเรอืพระทีน่ัง่โบราณของสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ
แห่งกรุงศรีอยุธยา	 คือ	 เรือศรีสุพรรณหงส์	 หรือ		 
เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์	
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อ้างอิงจาก	www.virtualmuseum.finearts.go.th. 

 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ	 รัชกาลที่	 9	
มีความหมายเดียวกันกับ	 พระวิษณุทรงครุฑ	 เนื่องจาก	
นารายณะ	 (ไทยเรียก	 นารายณ์)	 เป็นพระนามหนึ่ง	 
ของพระวิษณุ	 ส่วนสุบรรณ	 ก็เป็นชื่อเรียก	 ครุฑ	 หรือ		 
พญาครุฑพาหนะของพระวิษณุ	 ส่วนที่เติมสร้อยว่า	
รัชกาลที่	 9	 เพื่อสื่อให้ประจักษ์ว่าเรือลำนี้สร้างขึ้น	 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	
รัชกาลที่	9	
 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช	 มาจากคำภาษา
สันสกฤตว่า	 อนนฺตนาคราชะ	 มาจากคำ	 3	 คำ	 คือ		 
อนนฺตะ	(แปลว่า	ไม่สิ้นสุด	นิรันดร)	นาคะ	(แปลว่า	นาค	
หรือ	 งู)	 ราชะ	 (แปลว่า	 เจ้านาย	 หรือพระราชา)	 ดังนั้น
คำนี้จึงแปลได้ว่า	อนันตะ	ราชาแห่งนาค	หรืองูทั้งหลาย	

 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค	์ มาจากคำภาษา
สันสกฤตว่า	 อเนกะชาตะภุชงฺคะ	 แปลว่า	 งูหลากหลาย
ชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงรักปิดทองมีลายรูปงู
ตัวเล็ก	 ๆ	 จำนวนมาก	 คำภาษาสันสกฤตคือ	 ภุชงฺคะ	 มี
ความหมายเดียวกันกับ	นาคะ	
	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เรือพระราชพิธี	 เป็น
สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเรือพระราชพิธีที่สร้าง
ขึ้นในสมัยต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 จึงเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีอัตลักษณ์ในชุมชนธนบุรีซึ่ง
สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม	
ความงดงามในงานช่างศิลปกรรมของไทย	 รวมถึง	 
การอนุรักษ์และการสืบทอดมรดกไทยอันทรงคุณค่า 

อ้างอิง 
กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม.		(2558)	 เรือพระราชพิธี. 	พิมพ์ครั้งที่	5.		นครปฐม	:	บริษัท	รุ่งศิลป์การพิมพ์	(1977)	จำกัด.	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม	ร่วมกับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ทั่วประเทศ.		(2563)	 	
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี.		สืบค้นเมื่อ	15	มกราคม	2564,	จาก	www.virtualmuseum.finearts.go.th.	
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น้ำมนต์กับการรักษาโรค  ไสยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย์

	 เรื่องของน้ำมนต์กับการรักษาโรค	 เป็นสิ่งที่	 
คนไทยเชื่อมาช้านาน	 ดังนั้น	 นักวิทยาศาสตร์จึง
พยายามหาคำตอบภายใต้ความเชื่อว่า	 ‘น้ำมนต์รักษา
โรคได้จริงหรือ’	ผู้เขียนจึงอยากให้จะท่านผู้อ่านลองอ่าน
จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ว่า	 ‘ถ้าน้ำมนต์สามารถ
รักษาโรคได้จริง’	 จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างไร	

นักวิจัยจึงสรุปว่า	 น้ำมนต์มีประสิทธิภาพในการช่วย
รักษาโรคได้	 อ่านแค่นี้ท่านผู้อ่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหม
ครับว่า	 การอธิบายการรักษาโรคด้วยน้ำมนต์นั้น	
วิทยาศาสตร์เขามีคำอธิบายว่าอย่างไร	
 
น้ำโดยทั่วไปมีรูปร่างโมเลกุลเป็นอย่างไร 
	 ทุกท่านคงคุ้นอยู่แล้วว่าสูตรโมเลกุลของน้ำ	 คือ	
H2O	 แล้ว	 H2O	 ก็มีสามสถานะของแข็ง	 (น้ำแข็ง)	
ของเหลว	 (น้ำเหลว)	 แล้วก็แก๊ส	 (ไอน้ำ)	 ซึ่งแน่นอน
ว่าการจัดเรียงตัวโมเลกุลของโมเลกุลของน้ำแต่ละ
สถานะก็จะมีความแตกต่างกัน	โดยการเรียงโมเลกุลของ
ไอน้ำก็จะมั่วๆและอยู่ห่างกันมากกว่าของเหลว	 และ
ของแข็ง	 โดยน้ำที่เป็นน้ำแข็งจะมีรูปร่างที่ใกล้กันมาก
ที่สุดและมีลักษณะหน้าตาเป็นหกเลี่ยมดังรูปข้างล่าง
เลยครับ	

ที่มา:	ไทยรัฐ	(21	กุมภาพันธ์	2564) 

	 จากผลงานวิจัยของกัญญา	 คมสัน	 ที่ได้รับการ	 
ตีพิมพ์ในบทความในวารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก	
ปีที่	3	ฉบับที่	2	พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2553	ได้ทำการ
ทดลองพิสูจน์ว่าน้ำมนต์สามารถรักษาโรคได้จริงหรือไม่	
โดยให้น้ำมนต์ที่เกิดจากของก่อนและหลังนำเข้าพิธี
เจริญพระพุทธมนต์	 โดยพระสงฆ์จำนวน	 9	 รูป	 มีหลวง
ปู่ฟัก	 สันติธัมโม	 วัดเขาน้อยสามผาน	 จ.จันทบุรี	 ให้กับ	 
ผูป้ว่ยทีม่กีลุม่อาการแตกตา่งกนั	 7	 ชนดิและเดก็แรกเกดิ
อีก	482	คน		จากผลการทดลองพบว่า	กลุ่มที่ใช้น้ำมนต์
ที่	 มีอัตราการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยลดลงจาก	 8.6	 วัน	
เหลือ	 4.8	 วันและมีค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลลดลง		 ที่มา:	Raymond	Chang,	Chemistry 
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	 หากท่านผู้อ่านสังเกตดีๆก็จะเห็นว่า	 น้ำแข็งมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุด	เป็นผลึกที่มีรูปร่าง
เป็นหกเหลี่ยมสวยงาม	 ย้ำอีกทีว่าผลึกหกเหลี่ยมจะมี
เฉพาะน้ำที่เป็นของแข็งเท่านั้น	 ของเหลวกับแก๊สไม่มี	
ซึ่งน้ำมนต์ที่ผมจะพูดถึงในที่นี้ก็คือ	น้ำเหลวนะครับ		
 
จากการทดลองวิทยาศาสตร์การเรียงตัวของน้ำใน 
น้ำมนต์เป็นอย่างไรแตกต่างจากน้ำเหลวทั่วไปหรือไม ่
	 น้ำมนต์ก็คือน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวนะครับ	
ซึ่งโดยหลักการแล้วการเรียงตัวจะมีลักษณะไม่ได้
สวยงามเหมือนน้ำแข็งที่มีลักษณะเป็นน้ำหกเหลี่ยม	 แต่
จากงานวิจัยของกัญญา	 คมสัน	 ค้นพบว่า	 เมื่อทำการ
ตรวจสอบการเรียงตัวโมเลกุลน้ำจากแหล่งต่างๆ	 ได้แก่	
น้ำกรอง	 น้ำกลั่น	 และน้ำมนต์	 ด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่มี	
กำลังขยาย	100-400	เท่า	ดังรูปที่	2	พบว่า	การเรียงตัว
ของน้ำแต่ละชนิดมีการเรียงตัวไม่เหมือนกัน	 โดยพบว่า
ในน้ำมนต์นั้น	 มีน้ำเหลวมีลักษณะเป็นผลึกหกเหลี่ยม
บางส่วนคล้ายกับน้ำที่เป็นน้ำแข็ง	 ซึ่งผู้วิจัยก็เลยสงสัย
ต่อไปว่า	 ไอ้น้ำหกเหลี่ยมที่อยู่ในน้ำมนต์น่าจะสามารถ
ทำหน้าที่อะไรบางอย่างในร่างกายได้	 (ต่อจากนี้ผู้เขียน
ขอใช้น้ำที่เป็นหกเหลี่ยมว่าน้ำเป็น	 ส่วนน้ำที่มีการจัดตัว
ที่ไม่ใช่หกเหลี่ยมว่าน้ำตาย)	

น่าสงสัยน้ำเหลวกลายเป็นหกเหลี่ยมด้วย 
วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร 
	 ประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญครับ	 มีนัก
วิทยาศาสตร์	 ชื่อ	 ดร.	 ดร.มาซารุ	 เอโมโตะ	 ได้พยายาม
ทำการทำลองให้น้ำเหลวกลายเป็นหกเหลี่ยมโดยผ่าน
การฟังเสียงพูด	 เสียง	 เพลง	 ที่มีเจตนารมณ์ต่างๆกัน	
จากผลการทดลองพบว่า	 การจัดเรียงตัวโมเลกุลของน้ำ
ที่ได้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน	 มีทั้งสวยงามและไม่
สวยงาม	 แต่ก็ไม่สามารถสร้างน้ำเป็นได้	 ทีมวิจัยชุดนี้ก็
เลยสรุปว่า	 ความถี่ของคลื่นที่เกิดจากการเพ่งจิตและ
คาถาทีพ่ระอาจารยใ์ชเ้สกนัน้	นา่จะเปน็ความถีท่ีเ่หมาะสม
ที่สามารถทำให้น้ำมีการจัดเรียงตัวเป็นหกเหลี่ยมได้	
เหลือเชื่อใช่มั้ยครับ	 แต่นั่นคือการทดลองที่นักวิจัยของ
ญี่ปุ่นได้พยายามอธิบายเอาไว้	ทีนี้ล่ะครับ	 เข้าสู่ประเด็น
ที่ว่า	 แล้วไอ้เจ้าน้ำหกเหลี่ยมในน้ำมนต์	 มันสามารถ
รักษาโรคได้อย่างไร	เชิญอ่านต่อเลยครับ	
 

ที่มา:	กัญญา	คมสันต์	(วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก	ปีที่	3	ฉบับที่	2พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2553) 

น้ำกลั่น น้ำกรองสำหรับดื่มทั่วไป	
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น้ำมนต์(น้ำเป็น)ที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้นั้น 
สามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้ว่าอย่างไร 
	 1.		เพราะน้ำเป็นมีรูปร่างที่เป็นระเบียบ	 จึง
สามารถเป็นตัวทำละลายที่ดีกว่าน้ำตาย	 น้ำเป็นจึง
สามารถผ่านผนังเซลล์ได้ง่ายกว่าน้ำตาย	 และนำเอา	 
สารอาหารต่างๆ	 เข้าไปในเซลล์ได้ง่าย	 พูดง่ายๆ	 ก็คือ	
เป็นน้ำที่สามารถผ่านเข้าออกเซลล์ได้ง่าย	 ดังนั้นเมื่อจะ
ออกจากเซลล์น้ำเป็นก็สามารถนำเอาสารพิษต่างๆ		 
ออกจากเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว	และนั่นก็เป็นสาเหตุทำให้
เซลล์ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีภูมิต้านทานได้ดี	
	 2.		น้ำเป็นมีปริมาณออกซิเจนสูงกว่า	 ดังนั้น
เมื่อน้ำเป็นเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย	 จึงส่งผลให้เซลล์ได้รับ
ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานได้เร็วและมากขึ้น	 ซึ่ง
ออกซิเจนนี้จะเป็นตัวช่วยทำให้	 Anaerobic	 Bacteria	
(เป็นแบคทีเรียที่ไม่ดี)	 หยุดการเจริญเติบโตในที่ที่มี
ออกซิเจน	

	 3.		น้ำเป็นมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ	(pH	7.5-
8.0)	 ซึ่งมีค่า	 pH	 มากกว่าของเหลวในร่างกายเล็กน้อย	
(pH	=	7.4)	ดังนั้น	น้ำเป็นจึงสามารถที่ช่วยปรับของเสีย
ที่มีฤทธิ์เป็นกรดภายในเซลล์ของอวัยวะต่างๆให้สมดุล	
เพราะทุกครั้งที่ร่างกายมีการการเผาผลาญก็จะเกิดของ
เสียที่เป็นกรดสะสมและมีภาวะกรดในเลือดสูง	 ถ้าไม่มี
ด่างมาช่วยปรับสมดุล	 ร่างกายก็จะดึงเอาแคลเซียมและ
แมกนีเซียมออกมาจากกล้ามเนื้อและกระดูกแทน	
แน่นอนว่าก็จะทำให้เกิดโรคกระดูกเสื่อมนะครับ	
	 4.		น้ำเป็นสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ	
โ ด ยก า รหยุ ด ว ง จ ร ขอ ง เ กิ ด ลบขอ ง ออกซิ เ จ น	
(เรดิคอลแอนไอออน)	 ซึ่งไอออนนี้จะเป็นตัวทำลาย	 
เยื่อหุ้มเซลล์และความเสื่อมต่างๆ	 ของร่างกายและ	 
ก่อให้เกิดโรคต่างๆ	เช่น	เบาหวาน	มะเร็ง		
	 หลังจากที่ทุกท่านได้อ่านแล้ว	 พอจะสรุปจาก
ผลงานวิจัยว่า	 การที่ความเชื่อของคนไทยที่บอกว่า
น้ำมนต์รักษาโรคได้นั้น	 ก็มีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้
อยา่งเปน็เหตแุละผลไดด้ทีเีดยีว	ถา้รูอ้ยา่งนีแ้ลว้	ทา่นผูอ้า่น
อยากไปหาน้ำมนต์มารับประทานกันบ้างไหมครับ		

ที่มา:	กัญญา	คมสันต์	(วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก	ปีที่	3	ฉบับที่	2พฤษภาคม	-	สิงหาคม	2553)	

น้ำเป็น	(น้ำมนต์)	(ขยาย	100	เท่า)	 น้ำเป็น	(น้ำมนต์)	(ขยาย	400	เท่า)	
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Phenomenon Based-Learning 
(การจัดการเรียนรู้แบบอิงปรากฏการณ์)

อาจารย์โชติรส สุทธิประเสริฐ

	 เมื่อวันที่	19	และ	20	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา	
สาขาการศึกษาปฐมวัยได้จัดอบรมปฏิบัติการ	 “Phenomenon	
Based-Learning”	 สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น	 โดยมีนักศึกษา	 
สาขาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้โดย	 
อิงปรากฏการณ์	 นับเป็นแนวคิดที่เป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้ที่	 
ไมย่ดึเอาความรูเ้ปน็จดุเริม่ตน้ทีผู่เ้รยีนพงึไดร้บั	 แตม่เีปา้หมายหลกั 
คือ	 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ	 ดังนั้นผู้เขียนจึงขอส่งผ่าน
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์จากประเทศ
ฟินแลนด์	 ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่า	 มีการจัดการ
ศึกษาที่ดีที่สุดของโลก	 เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญคือ	 ระบบ	 
การศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนอย่างเสมอภาคและ	 
เท่าเทียมกัน	 ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพ	 นโยบาย	 
การศึกษาที่ทันสมัย	 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษา	
ระบบการศึกษามีภาวะผู้นำ	 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมี
เสถยีรภาพทางการเมอืง	(Vasileios	S.	and	Johanna	F.,	2016) 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างท้าทายได้สะท้อน

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก	 
ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและคนหนุ่มสาว	 การจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน	 นับเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงเรียน
ต้องให้ความสำคัญ	(Finnish	National	Board	of	Education,	
2016)	การปฏริปูหลกัสตูรของประเทศฟนิแลนด	์เมือ่ป	ีค.ศ.	2016 
จึงมีการปฏิรูปหลักสูตร	 เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จำเป็น
สำหรบัการดำรงชวีติ	ดว้ยแนวคดิการจดัการเรยีนรู	้ Phenomenon 
Based	 Learning	 หรือ	 PheBL	 ในบทความนี้ผู้เขียนขอแปล
เป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนี้ว่า	 “การเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์”	 การเรียนรู้โดย	 
อิงปรากฏการณ์ได้ถูกนำมาประกาศใช้การจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศฟินแลนด์ที่
ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมที่เป็นการสอนแบบรายวิชามา
เป็นโมดูลการเรียนรู้แบบพหุวิทยาการ	 (multidisciplinary	
learning	 modules)	 ที่ เป็นการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์	
(interdisciplinary)	 ที่ผู้เรียนควรต้องใช้ทักษะในหลายด้าน	 
ที่สามารถเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง	
 

ที่มาของภาพ	:	https://sites.google.com/site/subjectsreallifeenglish/reflexive-pronoun 
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ความหมายของการเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ ์
	 การเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์	 หมายถึง	 การจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาโดยการใช้
ปรากฏการณ์	 (Phenomenon)	 ในโลกแห่งความเป็นจริงมา
เป็นจุดเริ่มต้น	 (Based)	 ของการเรียนรู้	 (Learning)	 ในแต่ละ
ปรากฏการณ์จะถูกศึกษาอย่างละเอียดในเอกลักษณ์และตาม
บริบทที่แท้จริงที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์	 และในส่วนของเนื้อหา
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์จะถูกนำไปศึกษาและฝึก
ปฏิบัติ	 โดยอาจมีการเรียนรู้ในลักษณะข้ามกลุ่มสาระวิชา	 ซึ่งใน
การเรียนรู้แบบนี้จะมีจุดเริ่มต้นแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเดิม	
ซึ่งโรงเรียนจะแบ่งหัวข้อวิชาตามสิ่งที่ศึกษาออกเป็นส่วน	 การ
เรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาหลักและหัวข้อต่าง	 ๆ	 ตลอดรวมถึงมีการ
ใช้วิธีการสอนที่มีความหมายและเป็นระบบ	เช่น	การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ	 (inquiry	 learning)	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก	
(problem-based	 learning)	 การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็น
หลัก	 (project	 –	 based	 learning)	 	 และการเรียนรู้โดยใช้
พอร์ตโฟลิโอ	 (portfolio	 learning	 )	 การเรียนรู้ โดยอิง
ปรากฏการณ์ได้ให้ความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ที่เกิดจากสภาพ
แวดล้อมที่หลากหลาย	 และแตกต่างกันเพื่อเพิ่มคุณค่าการเรียน
รู้	โดยในขณะเดียวกันก็ใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วย	(Silander,	P.,	2015)		
  

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
โดยอิงปรากฏการณ ์
	 การเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์	 เป็นการสนับสนุนให้	 
ผู้เรียนได้ค้นคว้า	 สำรวจ	 เพื่อหาคำตอบจากสิ่งที่ปรากฏในโลก	 
ที่เกิดขึ้นจริงตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน	 ซึ่ง	 
ผูส้อนควรตอ้งตระหนกัวา่	ผูเ้รยีนแตล่ะคนมวีธิกีารเรยีนรูท้ีแ่ตกตา่ง
กันออกไปตามลักษณะของธรรมชาติของความถนัดที่มีอยู่	 
ในตนเอง	 เช่น	 ความถนัด	 โดยการมอง	การฟัง	 การใช้ผิวสัมผัส	
หรือการได้ยินเป็นต้น	 จุดเน้นที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้โดย
อิงปรากฏการณ์	 จึงเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะ
ใหม่จากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความถนัดของแต่ละคน	
เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดเรียนรู้อย่างตรงประเด็น	 กว้าง	 และลึกซึ้ง	
เนื่องจากมีการเชื่อมโยงในหลายวิชาเข้าด้วยกัน	 และมีการ
ปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง	 ทำให้ผู้เรียนได้
รับการพัฒนาทักษะได้อย่างเข้มแข็ง	 ได้แก่	 	 การสื่อสาร	 	 การ
ทำงานเป็นทีม	 	 การคิดอย่างมีวิจารญาณ	 	 และการแก้ปัญหา	
เป็นต้น	 จากการอธิบายวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์ดังกล่าว	นับได้ว่า	 	การจัดการเรียนรู้
โดยอิงปรากฏการณ์เป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ	 (Active	
Learning)	 อย่างแท้จริง	 การเรียนรู้เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ที่	 
ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย	 นำมาเชื่อมต่อด้วยกระบวนการคิด	
การลงมือปฏิบัติ	 จนทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้	 ซึ่งวิธีการที่
เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์	ได้แก่	

ที่มาของภาพ	:	https://www.raisegeniusschool.com/project_base_learning/ 
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	 1.	 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 (Problem	 -	
based	 learning)	 	 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการนำปัญหา	 เพื่อ
หาวิธีแก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ	 (Active	
learning)	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์
ทีเ่กดิขึน้จรงิในโลก	ทีผู่เ้รยีนสนใจและนำมาศกึษาทำความเขา้ใจ
และค้นหาคำตอบเพื่อเป็นความรู้ใหม่สำหรับการแก้ปัญหา	
	 2.	 การเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry-	
based	 learning)	 เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้วิธีการอย่าง	 
เป็นระบบในการแก้ปัญหา	 โดยการสืบเสาะหาความรู้	 เพื่อ	 
ตอบคำถามที่ เป็นความอยากรู้อยากเห็นของตนเองจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย	อันทำให้ได้
รับการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะใหม่จากกระบวนการแสวงหา
ความรู้ที่ส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	
	 3.	 การเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน	 (Project	 -	
based	 learning)	 เป็นการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมและ
ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลก	 โดย
ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการสำรวจหัวข้อที่จะนำมาจัดทำโครงการ
ได้ตามความสนใจ	 สิ่งสำคัญของการจัดการเรียนรู้ โดยอิง
ปรากฏการณ์ผ่านการทำโครงการ	 คือ	 การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ตั้งคำถามของตนเองที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลก	
	 วิธีดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางสำหรับการจัดการ
เรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์	 ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องให้ความสำคัญ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตระหนักว่า	 หลักการสอนและการเรียนรู้
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ควรต้องเกิดขึ้นในสถานการณ์แวดล้อมในชีวิตจริงของผู้เรียนที่
หลากหลาย	 ด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้อื่นหรือ
สิ่งต่าง	 ๆ	 รอบตัว	 และสามารถกำกับการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	
ย่อมทำผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ที่จำเป็นสำหรับ
การเรียนรู้และการดำรงชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เข้มแข็ง	
 

สรุป 
	 การเรียนรู้โดยอิงปรากฏการณ์	 เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนใน
สถานการณ์	 New	 Normal	 ท่ามกลางความผันผวน		 
ความไมเ่ชือ่มัน่	 ความซบัซอ้นสงู	 และความคลมุเครอื	 การเรยีนรู้
แบบรายวิชาจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนสู่การเรียนรู้แบบ	 
พหุวิทยาการ	 ที่เป็นการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์	 เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของผู้ เรียนในหลายด้านและการตระหนักรู้ ใน	 
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและสิ่งแวดล้อมในสังคมโลก	 
ที่ต้องมีการเกื้อกูลให้สามารถเผชิญปัญหา	 และแก้ปัญหาได้	 
ดว้ยตนเอง	 การเรยีนรูโ้ดยองิปรากฏการณเ์ปน็การจดัการเรยีนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาหลัก	 และหัวข้อต่าง	 ๆ	 มีเป้าหมายหลัก	 
ที่สำคัญ	 คือ	 การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจ	 เป็นรูปแบบ	 
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างตรงประเด็น	 กว้าง	 และ	 
ลึกซึ้ง	 จนทำให้เกิดเป็นความเข้าใจและเป็นความเชี่ยวชาญ
อย่างแท้จริง	
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ข้อพึงระวังของนักจิตวิทยาที่มีต่อผู้รับบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา

	 จากการที่ผู้เขียนได้สนใจหลักจรรยาบรรณสำหรับ	 
นักจิตวิทยา	 ผู้เขียนจึงได้ศึกษาหนังสือ	 Ethical	 Principles		 
of	 Psychologists	 and	 Code	 of	 Conduct	 2002	 ของ
สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน	 แปลโดย	 (ส่องโสม	 พึ่งพงศ์และ	
ภัทรานุจ	 แสงจันทร์,	 2558)	 และงานดังกล่าวได้พูดถึงแนวคิด
ของหลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยา	 และมาตรฐาน	 
การประพฤติปฏิบัติไว้	5	หมวดดังนี้	

หมวด ก สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับบริการและ 
การหาประโยชน์โดยมิชอบ 
	 นักจิตวิทยาต้องเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานด้วย	 และมีการดูแลป้องกันมิให้เกิดอันตราย		 
นักจิตวิทยาต้องนำมาเพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
ในงานผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และสวัสดิภาพของสัตว์ทดลองในงานวิจัย
เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือสิ่งที่
เกี่ยวข้อง	 นักจิตวิทยาพยายามที่จะแก้ไขความขัดแย้งใน
แนวทางที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงหรือลดอันตราย	 เนื่องจาก
ความคิดเห็นหรือการกระทำทางวิชาชีพของนักจิตวิทยาอาจ	 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่น 

หมวด ข ความรับผิดชอบ  
	 นักจิตวิทยาพึงสร้างสัมพันธภาพอันเป็นที่น่าไว้วางใจ
ต่อผู้รับบริการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย	 ตลอดจนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบทางวิชาชีพต่อสังคมและชุมชนที่นักจิตวิทยา	 
ให้บริการ	 นักจิตวิทยาพึงยึดถือมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ	
โดยแสดงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิชาชีพ	 
ให้ถูกต้องชัดเจน	 มีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมในพฤติกรรม

ของตนเอง	 

หมวด ค ความซื่อสัตย ์
	 นักจิตวิทยาพึงส่งเสริมความถูกต้อง	 ความซื่อสัตย์	
สุจริต	 และความเป็นจริงในการค้นคว้าวิจัย	 การเรียนการสอน	
และการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยา	 นักจิตวิทยาไม่ขโมย	 โกง	
หลอกลวง	 หรือข้องเกี่ยวกับการปลอมแปลง	 บิดเบือน	 หรือ
การนำเสนอขอ้มลูทีผ่ดิโดยเจตนา	นกัจติวทิยามุง่รกัษาคำสญัญา
และหลีกเลี่ยงการให้คำสัญญาที่ปราศจากดุลพินิจและคลุมเครือ
ไม่ชัดเจน	 สำหรับในสถานการณ์ที่การโกหกนั้นเป็นไปเพื่อ	 
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเพื่อลดอันตราย	 นักจิตวิทยา	 
จะต้องพิจารณาไตร่ตรองถึงความจำเป็น	 และผลกระทบที่	 
อาจเกิดขึ้น	ตลอดจนรับผิดชอบที่จะแก้ไขผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย
หรือที่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ	

หมวด ง ความยุติธรรม 
	 นักจิตวิทยาตระหนักว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะ
เข้าถึงหรือได้ประโยชน์จากวิชาจิตวิทยาและได้รับคุณภาพ	 
ในกระบวนการ	 ขั้นตอน	 และบริการของนักจิตวิทยาอย่าง	 
เท่าเทียมกัน	 นักจิตวิทยาพึงใช้การตัดสินใจที่เหมาะสมตาม	 
หลักเกณฑ์วิชาชีพ	 และระมัดระวังมิให้อคติ	 ตลอดจนมิให	้ 
ขอ้จำกดัใดๆ	 ในความรูค้วามชำนาญของนักจิตวิทยามาลบล้าง	 
การปฏิบัติงานอันไม่บริสุทธิ์	ยุติธรรม	
 

	ที่มาภาพ	:	https://www.istrong.co/single-post/psychologis 
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หมวด จ ความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศร ี
	 นักจิตวิทยาพึงเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์	 
ทุกคน	 ตลอดจนสิทธิของบุคคลในเรื่องส่วนตัว	 ความลับ	 และ
การตัดสินใจ	 นักจิตวิทยาตระหนักว่าการดูแลเป็นพิเศษ	 
อาจจำเป็นในการปกป้องสิทธิสวัสดิภาพของบุคคลหรือชุมชน	 
ที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจด้วยตนเอง	 นักจิตวิทยา
ตระหนักและให้คุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ปัจเจกชน	
และบทบาท	 โดยรวมถึงอายุ	 เพศ	 การแสดงออกทางเพศ		 
เชื้อชาติ	 วัฒนธรรม	 	 สัญชาติ	 	 ศาสนา	 ความพิการ	 ภาษา		 
และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม	 โดยพิจารณาปัจจัยเหล่านี้	 
ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มบุคคลต่างๆ	 นักจิตวิทยามุ่งที่จะขจัด
ผลกระทบที่จะเกิดจากการทำงานที่มีอคติอยู่บนปัจจัยดังกล่าว		
	 ดังนั้นจากการศึกษาข้อมูล	 เอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น
ข้าพเจ้าในฐานะเป็นนักจิตวิทยาและนักวิจัยซึ่งมีความจำเป็นที่
จะต้องทำโครงการและงานวิจัยในระดับชุมชนเพื่อให้บริการ
ทางด้านจิตวิทยา	 โดยข้าพเจ้าสรุปข้อพึงระวังของนักจิตวิทยาที่
พึงปฏิบัติต่อผู้รับบริการดังนี้	 	

อ้างอิง 

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน,	(2010)	หลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยา	และมาตรฐานการประพฤตปฏิบัติ	(Ethical	Principles	of	Psychologists	and	

Code	of	Conduct	2002)	แปลโดย	ส่องโสม	พึ่งพงศ์และ	ภัทรานุจ	แสงจันทร์,	2558 

	 1.	 เลือกใช้วิธีการที่จำนำมาใช้ในการพัฒนาให้มี	 
ความเหมาะสมตามควรแกก่รณใีหเ้กดิความผดิพลาดใหน้อ้ยทีส่ดุ 
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อื่น	 และต้องมีความรับผิดชอบต่อ	 
ผลที่จะเกิดแก่ตนเอง	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา	
	 2.		ต้องรักษาและเคารพในความลับของผู้รับบริการ	
และจะบอกข้อมูลให้ผู้อื่นทราบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเสียก่อน	
	 3.		สร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้าร่วมการพัฒนา	 เพื่อ	 
ให้เกิดความไว้วางใจ			
	 4.		เคารพในสทิธขิองมนษุยท์ีใ่ชใ้นการเขา้รว่มโครงการ 
โดยต้องได้รับความยินยอมก่อน	 และสามารถถอนตัวออกจาก
โครงการได้ตลอดเวลา	 																
	 5.		ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 ไม่นำผลงานของ	 
ผู้อื่นมาเป็นของตน	ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น	ต้องให้เกียรติและ
อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในงาน		 

ที่มาภาพ	:	https://www.istrong.co/single-post/7-qualities-good-counselor 
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การเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด – 19

อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ 

	 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	–	19	ในปี	2020	ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก	หลาย
ประเทศได้หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียน	และมหาวิทยาลัย	ส่งผลให้ครูอาจารย์	นักเรียน	และนักศึกษาหันไปใช้หลักสูตร
การเรียนการสอนออนไลน์	 เพื่อที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้จากทางไกล	 หรือมีการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา	 ไม่จำกัดเรื่องอุปกรณ์	 วันเวลา	 และสถานที่เรียน	 ซึ่งเป็นการลดช่องว่างทางการศึกษา	 ทำให้ทุกคน
สามารถเข้าเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันตลอด	 24	 ชั่วโมง	 การเรียนรู้ออนไลน์มีข้อดีคือ	 1)	 สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการ		 
2)	 สามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่	 เพียงแค่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต	 ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ	 โน้ตบุ๊ก	 แท็ปเล็ต	 หรือ
คอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 3)	 สามารถกลับมาทบทวนการเรียนในเวลาที่ไม่เข้าใจได้	 4)	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 ทั้งในเรื่องของหนังสือ		 
ค่าเดินทาง	ค่าอาหาร	เป็นต้น	(TakraOnlineTrainning,	2017)	
	 สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนั้นได้มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มหลากหลายประเภทในการติดต่อสื่อสารกับ	 
ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น	 Zoom	 Cloud	Meetings,	 Google	 Hangouts	Meet,	Webinar,	 Microsoft	 Teams,	 Cisco	Webex,	
Facebook	Live	และ	Line	เป็นต้น	ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีข้อดีและจำกัดในการใช้งานแตกต่างกันไป	โดยสรุปได้ดังตารางที่	1		
 

ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

ที่มาของภาพ	:	http://linuxgray.com/2020/07/15/	
อบรม-linux-server-แบบ-online-learning/ 

ที่มาของภาพ		
1	:		https://apkpure.com/tips-for-zoom-cloud-meetings/com.		
					devappguide.zoom_cloud_mettings_tips	
2	:		https://www.birdseyeview.co.th/17206882/google-hangouts-meet 

ตารางที่ 1	ข้อดีและข้อจำกัดของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์	

โปรแกรม  ข้อดี ข้อจำกัด 

Zoom	Cloud		
Meeting	
 
 
 

Google	Hangouts		
Meet	
 

-		เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์		
-		ใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	
-		มีวิดีโอคอลและแชร์หน้าจอให้ผู้อื่นได้		
-		บันทึกการประชุมได้	
-		ไม่เสียค่าใช้จ่าย	

-	 เหมาะกับการประชุม		
-		มีวิดีโอคอลและแชร์หน้าจอให้ผู้อื่นได้	
-		บันทึกการประชุมได้	

-		ไม่สามารถจัดเก็บงานได้		
-		รองรับการใช้งานได้	100	คน		
-		ใช้งานได้	40	นาที	ต่อการสร้าง	
	 ห้องประชุม	1	ครั้ง	
 

-		มีแบนวิดช์น้อย		
-		มีเมนูให้เลือกน้อย	
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ส า ข า วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า

	 จากตารางจะพบว่าแต่ละโปรแกรมมีข้อดีข้อจำกัดที่แตกต่างกัน	และบางโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้คล้ายคลึงกัน	ดังนั้น	
ก่อนจะใช้งานผู้ใช้ทั้งครูอาจารย์	นักเรียน	และนักศึกษาควรศึกษาวิธีการใช้งานของแต่ละโปรแกรมให้ดีเสียก่อน	เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในระหว่างการใช้งาน	นอกจากนั้นโปรแกรมเหล่านี้ยังช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด	-19	ที่ต้องพึ่งพาการเรียนการสอน
ออนไลน์สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย		

โปรแกรม  ข้อดี ข้อจำกัด 

Webinar	
 
 

Microsoft	Teams		
 
 
 
 
 
 
 
 

Cisco	Webex	
 
 
 

Facebook	Live	
 
 
 

Line	  

-		เหมาะกับการสัมมนาหรือประชุมออนไลน์ผ่านเว็บ				
	 รวมการนำเสนอ	ทางการศึกษา	และการฝึกอบรม		
-		สามารถบันทึกวิดีโอ	และเรียกดู	ข้อมูลย้อนหลังได้	

-		เหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ	
	 เต็มรูปแบบ	
-		สามารถส่งงาน	ส่งการบ้าน	ครูตรวจงาน	และ	
	 ให้คะแนนได้		
-		มีวิดีโอคอลและแชร์หน้าจอให้ผู้อื่นได้	
-		ใช้งานได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ		
-		มี	Whiteboard	ไว้แชร์ข้อมูลกันได้	
-		บันทึกข้อมูลระหว่างการสอนได้		
-		ดูข้อมูลย้อนหลังได้	

-		สามารถใช้ในการสอน	บรรยาย	อบรมต่างๆ	ได้	
-		สามารถคุยโต้ตอบผ่านแชทส่วนตัว	
-		บันทึกข้อมูลระหว่างการสอนได้	
-		ไม่จำกัดระยะเวลาการสอน	

-		สามารถใช้ในการสอน	มอบหมายงาน		
	 หรือแบ่งปันข้อมูลได้	
-		สามารถดูย้อนหลังได้		
-		มีฟังก์ชันในการสร้างหน่วยการเรียนรู้ได้	

-		มี	Line	Chat	ที่ช่วยเพิ่มการสื่อสาร		
-		สามารถแชร์ไฟล์ในกลุ่มได้มากกว่า	1	GB	ต่อวัน		
-		มีประกาศเพื่อแปะข้อความสำคัญ	
-		มี	Note	และ	Keep	ในการเก็บข้อมูลได้ทั้งอัลบั้ม		 	
	 รูปภาพ	วิดีโอ	ลิงก์	และไฟล ์

-		มีค่าใช้จ่าย	
 
 

-	หน้าจอในการแสดงผลจำนวนผู้ใช้งาน	
	 ได้น้อย	ทำให้เห็นไม่ครบทุกคน	
-		ภาพไม่ชัดเจน	
-		การใช้งานค่อนข้างยาก	
 
 
 
 
 

-	 เสียค่าบริการ	
 
 
 

-		อาจเกิดการลักลอบขโมยข้อมูลจาก	
	 เพื่อนที่ไม่รู้จักในเครือข่าย	
-		นักเรียนอาจใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม		
	 เช่น	การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว	

-		ไฟล์ข้อมูลต่างๆ	มีวันหมดอายุ	
-		ไม่สามารถบันทึกวีดีโอได้	
 
 

อ้างอิง 

คะนึง	บัวพูล.	(2563).	Zoom ทางเลือกการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19).	ค้นเมื่อ	1	กุมภาพันธ์	2564	จาก	
https://clib.psu.	ac.th/km/zoom.	

ครูเชียงราย.	 (2563).	Google Hangout Meet สำหรับการเรียนทางไกลเปิดให้ใช้ฟีเจอร์สำคัญฟรี.	 ค้นเมื่อ	 1	 กุมภาพันธ์	 2564	 จาก	 https://
www.kruchiangrai.net.		

ครูเชียงราย.	 (2563).	 การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์.	 ค้นเมื่อ	 1	 กุมภาพันธ์	 2564	 จาก	 https://
www.kruchiangrai.net.	

พนิดา	 ทรงรัมย์,	 มงคล	 แสนสุข	 และสถิติพงษ์	 เอื้ออารีมิตร.	 (2561).	การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนบนเฟซบุ๊ก.	 วารสารวิชาการการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม,	5(2),	137-145.	

วัชรวิชย์	 นันจันที.	 (2558).	 Line For Instruction ไลน์ทางเลือกใหม่เพื่อการเรียนการสอน.	 ค้นเมื่อ	 1	 กุมภาพันธ์	 2564	 จาก	 http://
lineforinstruction.blogspot.com.	

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.	 (2563).	Webinar กับการพัฒนาชุมชนยุค New Normal.	 ค้นเมื่อ	 1	 กุมภาพันธ์	 2564	 จาก	 https://
www.etda.or.th/th/UsefulResource/Knowledge-Sharing/articles/eCommerce/Webinar-NewNormal.aspx?feed=cb66f430-
5546-4dd8-	b279-3827e88d154b.	

TakraOnlineTrainning.	(2017).	5	ข้อดีของการเรียนออนไลน์.	ค้นเมื่อ	1	กุมภาพันธ์	2564,	จาก	https://	www.takraonlinetraining.com/blog/. 
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ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

Sum and Product of Roots of Cubic Polynomial Equations 
(ผลบวกและผลคูณของรากของสมการพหุนามกำลังสาม)

อาจารย์ ดร.อิทธิวัฒน์ โตเจริญนิรัติศัย

ที่มาของภาพ	:	https://www.scholarship.in.th/6-tips-to-be-good-on-math/ 
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	 สำหรับบทความนี้จะต่อเนื่องกับบทความก่อน	 (ครุสารธนบุรี	 ปีที่	 5	 ฉบับที่	 8	หน้า	 17)	 โดยเราจะพูดถึง
การหาผลบวกและผลคณูของรากของสมการพหนุามทีม่กีำลงัเปน็สาม	กอ่นอืน่เราจะเขยีนสมการพหนุามทัว่ไปในรปู	  
                                            
 
โดยที่	 									ถึงตรงนี้ถ้าผู้เขียนขอทบทวนในกรณีที่	 									ก่อน	ให้								เป็นรากของ									เราจะได้ว่า				 
																																					ดังนั้น																																																																			นั่นคือ			
และ														ต่อไปเราจะพูดถึงสมการพหุนามที่มีกำลังเป็นสามนั่นคือ											ทีนี้เราให้												เป็นรากของ						 
								เราได้ว่า			
                 
 
เราจะได้ว่า																							และ																	ลองดูตัวอย่างครับ																																										เราได้ว่า				 
	 											และ															ตอนนีเ้ชือ่วา่ผูอ้า่นทกุทา่นสามารถทีจ่ะหาผลบวกและผลคณูของรากของสมการ
พหุนามที่มีกำลังเป็นสองและสามได้แล้วและผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านน่าจะพอมองรูปแบบในกรณีที่	 	 	 	 	 	 	 	 มีกำลัง	 
เป็น	 	 	 	 ใดๆ	 ได้	 ในบทความถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงผลบวกและผลคูณของรากของสมการพหุนามที่มีกำลัง	 
เป็น						ใดๆ	
		 	 	 	 	 	 	 	 	ผู้อ่านที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่	Textbook	“Algebra”	by	Serg	Lang		หรือหากผู้อ่านท่านใด	 
ไม่สะดวกในการอ่าน	Textbook	ผู้เขียนขอแนะนำตำรา	ทฤษฎีพีชคณิต	 ของ	 สอวน.	 สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอให้ผู้อ่าน
ทุกท่านมีความสุขกับบทความครับ 
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ที่มาของภาพ	:	https://www.istockphoto.com/illustrations/cartoon-of-math-teacher 
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ที่มาของบัตรอวยพรในประเทศไทย  

อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์

	 ประเพณีการส่งบัตรอวยพรให้แก่กันนั้น	 เริ่มเห็นร่องรอย
มาตั้งแต่สมัยจีนโบราณ	 ที่มักจะมีการส่งข้อความอวยพรแก่กัน
ในวันขึ้นปีใหม่	 หรือในสมัยอียิปต์โบราณ	 ที่มักจะส่งคำอวยพร
แก่กันโดยใช้ม้วนกระดาษปาปิรุส	 ต่อมาเมื่อประมาณทศวรรษ	 
ที่	 1400	 ในทวีปยุโรปจึงเริ่มมีการส่งบัตรอวยพร	 โดยเริ่มต้น	 
ที่ประเทศเยอรมนี	 ที่ส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	
และต่อมาจึงเริ่มส่งบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์	 แต่
บัตรอวยพรในขณะนั้นยังมีราคาแพง	 เนื่องจากผลิตได้ไม่มาก
และเป็นงานศิลปะ	 แต่ในช่วงประมาณทศวรรษที่	 1850		 
เนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านการพิมพ์และการใช้เครื่องจักร	
รวมถึงการเกิดขึ้นของระบบไปรษณีย์ด้วย	 ส่งผลให้บัตรอวยพร
เริ่มมีราคาถูก	และส่งให้แก่กันสะดวกมากขึ้น	การส่งบัตรอวยพร
จึงเริ่มแพร่หลายมากขึ้น	 และการส่งบัตรอวยพรที่ถือเป็น	 
ต้นแบบของการส่งบัตรอวยพรอย่างเช่นในปัจจุบันนั้น	 เกิดขึ้น	 
ในกรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	เมื่อ	ค.ศ.	1843	 (พ.ศ.	2386)	
เมือ่	Henry	Cole	วา่จา้งใหจ้ติรกรทีช่ือ่	John	Horsley	มาวาดภาพ
บรรดาเพื่อน	 ๆ	 และตัวเอง	 ในขณะท่องเที่ยว	 และได้จัดส่งให้	 
คนรู้จักในเวลาต่อมา	

	 สำหรับในประเทศไทยแล้ว	 ธรรมเนียมการส่งบัตร
อวยพรตามแบบตะวันตกเริ่มแพร่หลายเข้ามาเมื่อใดยังไม่
สามารถยืนยันระยะเวลาที่แน่นอนได้	 แต่สันนิษฐานว่าน่าจะ	 
เริ่มต้นขึ้นในราชสำนักของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศ
ตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้น	 โดย
เฉพาะการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ	 เมื่อ		 
พ.ศ.	 2398	 สนธสิญัญาฉบบันีส้ง่ผลใหป้ระเทศไทยตอ้งเปดิประตู
รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมากขึ้น	 และเปิดโอกาสให้	 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงประเทศให้	 “ทันสมัย”	 เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากประเทศตะวันตกด้วย	 จนอาจกล่าวได้ว่ายุคสมัยดังกล่าว
เป็นยุคเรเนสซอง	 (Renaissance)	 ของสยาม	 ที่เป็นรากฐาน
สำคัญให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำ
ประเทศไปสู่ความทันสมัยในเวลาต่อมา		
	 อย่างไรก็ตามความคิดในการปรับปรุงบ้านเมืองให้	 
ทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น	 น่าจะ
เริม่ตัง้แตท่ีพ่ระองคท์รงผนวชอยู	่ เพราะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว
พระองค์ได้ทรงศึกษาวิชาการต่าง	 ๆ	 ของตะวันตกอย่าง	 
กว้างขวาง	 	 ดังนั้นเมื่อเริ่มต้นรัชกาล	 จึงถือเป็นการเริ่มต้นของ
การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม	และวทิยาการดา้นตา่ง	ๆ	ดว้ยเชน่กนั 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่าง	 ๆ	 ที่มักจะถูกอธิบายด้วยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์	 หรือแม้แต่ชาติตะวันตกทั้งหลายต่างมีเสรีภาพใน
การดำเนินกิจการต่าง	 ๆ	 ของตนเองมากขึ้น	 เช่น	 ห้างฝรั่ง		 
โรงพิมพ์	 และโรงหมอ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพราะจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
ชว่ยผลกัดนัสงัคมใหท้ดัเทยีมกา้วทนัโลก	ทางดา้นภาษาองักฤษนัน้ 
พระอ งค์ ท ร ง จ้ า ง ช า วตะวั นตกมาสอนหนั ง สื อ ใ ห้ แ ก่	 
พระเจ้าลูกเธอหลายพระองค์	 เนื่องด้วยเห็นว่าการติดต่อกับ	 
ชาติตะวันตกในอนาคตนั้น	 จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ	 แม้แต่พระองค์เองก็เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์
แรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี	 ด้วยเหตุที่
ในช่วงรัชสมัยดังกล่าวเป็นช่วงแพร่หลายของวิทยาการจาก	 
ชาติตะวันตกในหลายด้าน	 และการเข้ามาของธรรมเนียมการ	 
ส่งบัตรอวยพรอันเป็นธรรมเนียมจากตะวันตกนั้น	 ก็น่าจะเข้ามา
ในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน	
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 เอนก	นาวกิมลู	 ไดค้น้พบหลกัฐานบตัรอวยพรทีเ่กา่ทีส่ดุในขณะนี	้ คอื	 บตัรอวยพรของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
ซึ่งเป็นสำเนาพระราชสาส์นอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 ให้แก่คณะทูตานุทูต	 ข้าราชบริพาร	 และมิตรสหายชาวต่างประเทศ	
ลงวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2409	(ค.ศ.1866)	ที่หมอบรัดเลย์	(Dan	Beach	Bradley)	นำลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์	
(Bangkok	 Recorder)	 หน้า	 2	 ฉบับวันที่	 13	 มกราคม	 พ.ศ.2409	 (ค.ศ.	 1866)	 ลักษณะของบัตรอวยพรดังกล่าว	 มีลักษณะ	 
ที่เรียบง่าย	เป็นกระดาษสมุดฝรั่ง	สีครีม	ขนาดความกว้าง	18	เซนติเมตร	ยาว	23	เซนติเมตร	เขียนข้อความภาษาอังกฤษความยาว	
61	บรรทัด	หรือ	3	หน้าเศษ	สามารถถอดความได้ว่า	
    

พระราชหัตถเลขาฉบับแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงสยามในปี คริสตศักราชที่ 1866  

	 หนังสืออันเป็นมิตรนี้ขอส่งไปยังบรรดากงสุลเจ้าหน้าที่กงสุลแห่งชาติต่าง	ๆ	ที่ทำงานรับใช้ผู้ปกครองประเทศ
ต่าง	ๆ	อันมีสนธิสัญญาผูกพันอยู่กับสยาม	และคณะบุคคลกับบุคคลต่างชาติผู้อยู่อาศัยทั้งในและนอกสยาม	ไม่ว่าจะ
มีชีวิตอยู่ในสภาพใด	ณ	สถานที่แห่งใด	ขอส่งหนังสือนี้ไปอวยพรโดยทั่วถึงกัน	
	 วันนี้อันเป็นวันจันทร์ที่	1	มกราคม	แห่งคริสตศักราชที่	1866	วันเพ็ญแรกในฤดูหนาว	หรือเป็นวันที่	11	ของ
ฤดูหนาว	 เป็นวันครบ	 5246	 วัน	 เป็นปีนับตามคริสตศักราชได้	 15	 ปีหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นปีที่	 16	 แห่งรัชกาล	 
ของเรา	 ในระบบโหราศาสตร์สยามเรียกว่าวันสงกรานต์	 กล่าวคือเป็นวันที่พระอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวที่สุด	
วันนี้เป็นวันสำคัญทางดาราศาสตร์ของเรา	และเป็นวันที่ชาติคริสเตียนเฉลิมฉลองว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่	
	 ชีวิตเราได้ผ่านวันเช่นนี้มาแล้วถึง	 62	 ครั้ง	 บัดนี้เรานึกถึงไมตรีจิตที่ท่านทั้งหลายมีต่อเรา	 เราจึงขอแสดง	 
ความปรารถนาดีมายังทุกท่านทั้งที่อยู่ในสยาม	และที่ได้รู้จักสมาคมกับเรา	ไม่ว่าจะในหรือนอกสยาม		
	 เราขอวิงวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอำนาจสูงสุดในจักรวาลจงได้โปรดประทานพรอันวิเศษและชีวิตอันเป็นสุข	 
แก่ท่านและครอบครัว	 ขอให้ท่านมีพลานามัยดี	 ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง	 ปรารถนาสิ่งใดก็ขอจงได้	 
สมความปรารถนา	จงอยู่ดีกินดีตลอดปีนี้และปีต่อ	ๆ	ไปด้วยเทอญ	

	 	 จากมิตรที่ดีของท่าน	
	 	 สมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ	
	 	 พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม	
	 	 พระราชทานในวันที่	5346	แห่งรัชกาลของพระองค์	
	 	 วันที่	1	มกราคม	ค.ศ.	1866	
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ดังกล่าวข้างต้น	 คือหลักฐานที่ชัดเจนมากที่สุดที่แสดงว่าการส่งบัตรอวยพรได้เริ่มมีขึ้นแล้วในประเทศไทย	 แม้จะไม่ทราบว่าจะเป็น
ฉบับแรกหรือไม่ก็ตาม	อย่างไรก็ตาม	ในปีต่อมา	คือ	พ.ศ.	2410	(ค.ศ.	1867)	ยังได้ปรากฏหลักฐานบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่อีกหนึ่ง
ฉบับ	ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่กัปตันบุช	หรือหลวงวิสูตรสาครดิฐ	ซึ่งน่าจะกล่าวได้ว่าการส่ง
บัตรอวยพรได้กลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอีกประการหนึ่งแล้วในราชสำนักสยามนับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา	 

เอกสารอ้างอิง	
ชาญวิทย์	 เกษตรศิริ	 และกัณฐิกา	 ศรีอุดม.	 (2548).	 พระเจ้ากรุงสยาม	 กับเซอร์จอห์น	 เบาว์ริง.	 กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์.	
ปรามินทร์	เครือทอง.	(2547).	พระจอมเกล้า	“King	Mongkut”	พระเจ้ากรุงสยาม.	กรุงเทพฯ:	สำนักพิมพ์มติชน.		
เอนก	นาวิกมูล.	(2531).	แรกมีในสยาม.	กรุงเทพฯ:	สำนักพิมพ์แสงแดด.	
History	of	the	Greeting	Card.	Retrieved	July	3,	2006,	from	http://www.greeting.org/thegreetingcardhistory	.html 
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ ์
ดำรงตำแหน่ง	กรรมการสภามหาวิทยาลัย		

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ อุทุมพร  
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

ประถมาภรณ์มงกุฏไทย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สังข์พุ่ม 
ดำรงตำแหน่ง	คณบดีคณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 
ดำรงตำแหน่ง	รองอธิการบดี		
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2563

โครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 6 , 13 , 20 มีนาคม 2564

 

กิจกรรมคณะครุศาสตร์

•	 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้	
•	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	PLC	ชุมชนแห่งการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้	
•	 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับเด็กโดยใช้วัสดุธรรมชาติ	
•	 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์	
•	 นวัตกรรมการศึกษา	4.0	
•	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	พัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่สำหรับ	
	 การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์	
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ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

ประชุมสัมมนา ผู้บริหาร ครูพี่เลิ้ยง และอาจารย์นิเทศก์ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประชุมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
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