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ครุสารธนบุรี
จุลสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

ปีที่ 9  ฉบับที่ 17  พฤษภาคม 2564 - กันยายน 2564
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	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ	 1	 ตำบล	 1	 มหาวิทยาลัย	 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล	
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)	 หรือ	 โครงการ	 U2T	 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 เป็นผู้ดำเนินโครงการ	 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ	 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ	 (System	
Integrator)	มีหน้าที่ดูแลการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน	(Community	Big	Data)	การจ้างงานนักศึกษา	บัณฑิตจบใหม่	
และประชาชนทั่วไปในพื้นที่	 รวมไปถึงฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน	
	 การดำเนินโครงการจะจัดตามรูปแบบกิจกรรม	 4	 ประเภท	 ได้แก่	 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	 (การยก
ระดับสินค้า	OTOP/	อาชีพอื่น	ๆ)	การสร้างและพัฒนา	Creative	Economy	(การยกระดับการท่องเที่ยว)	การนำองค์ความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน	 (Health	Care/	 เทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ)	และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	Circular	Economy	 (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)	 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ	 1	 ปี	 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2564	 –	 เดือนธันวาคม		 
พ.ศ.	2564	
	 ในโครงการ	U2T	นี้	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	รับผิดชอบทั้งหมด	4	ตำบล	ดังนี้	

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

อ้างอิง: 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม.	(2563).	แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับ 
              เศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว    
              ให้ประเทศ).	กรุงเทพมหานคร:	กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม.		

	 1	 แขวงคลองสาน	เขตคลองสาน		 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
	 	 กรุงเทพมหานคร	 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

	 2	 แขวงสมเด็จเจ้าพระยา	เขตคลองสาน	 สาขาวิชาภาษาไทย	
	 	 กรุงเทพมหานคร	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

	 3	 ตำบลบางครุ	อำเภอพระประแดง		 สาขาวิชาคณิตศาสตร์	
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	

	 4	 ตำบลบางจาก	อำเภอพระประแดง		 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	

ลำดับ ตำบล/ แขวง สาขาที่รับผิดชอบ 
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ส า ร บั ญบทบรรณาธิิการ

	 คณะครุศาสตร	์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร	ี	 
ไดด้ำเนนิโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายตำบล
แบบบรูณาการ	 (1	ตำบล	1	มหาวทิยาลยั)	ตามนโยบาย
ของสำนกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา	 วทิยาศาสตร	์
วิจัยและนวัตกรรม	 (สป.อว.)	 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ	 
และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ	 โดยมีมหาวิทยาลัย
เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ	 (System	 Integrator)		 
การจดัทำขอ้มลูขนาดใหญข่องชมุชน	 (Community	 Big	
Data)	 และจา้งนกัศกึษา	 บณัฑติจบใหม	่ และประชาชน
ทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นที	่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ม	ี 
ความครอบคลุมในประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามปัญหาและ	 
ความตอ้งการของชมุชน		
	 จุลสาร	 “ครุสารธนบุรี”	 ในความรับผิดชอบ	 
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาคร	ู ฉบับที	่ 17	 นี	้ ได้รวบรวม
บทความเกี่ยวกับความเป็นอยู	่ ชุมชน	 สังคม	 และ
บทความที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในศาสตร์วิชาต่าง	 ๆ		 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน	์ นอกจากนั้น	 
ได้รวบรวมภาพกิจกรรมของคณะครุศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้ทราบการดำเนินงานด้านต่าง	 ๆ	 ของคณะครุศาสตร์
อยา่งตอ่เนือ่ง	
	 กองบรรณาธิการขอขอบคุณ	 คณะผู้บริหาร		 
ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ และคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ที่ทำให	้ 
ครสุารธนบรุฉีบบันีม้คีวามสมบรูณ	์ และสำเรจ็ลลุว่งไปได้
ดว้ยด	ี นอกจากนีก้องบรรณาธกิารขอขอบคณุผูท้ีต่ดิตาม
ครุสารธนบุรีมาอย่างต่อเนื่อง	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครุสาร
ธนบรุ	ีฉบบัที	่17	นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูอ้า่นทกุทา่น	
 

ทีป่รกึษากองบรรณาธกิาร : 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.วาสนา	สงัขพ์ุม่	คณบด	ี/	อาจารย	์ดร.นภิาภรณ	์คำเจรญิ	รองคณบด	ี/	อาจารยป์ณัฑมาศ	ผดงุชอบ	รองคณบด	ี/  
อาจารย์ขนิษฐา	แน่นอุดร	รองคณบดี	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วินัยธร	วิชัยดิษฐ์	ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	

กองบรรณาธกิาร : 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วินัยธร	วิชัยดิษฐ	์/	ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รรณนภา	โพธิผ์ล	ิ/	ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์มทิธิ	์เจอืจนิดา	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชชา	ชำนิยนต์	/		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ	คุ้มสุทธิ์	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสิณี	จิรสิริ	/	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์พล	เอื้อไพจิตรกุล	/	อาจารย์น้ำอ้อย	สุขเสนา	/	
อาจารย์สุธิดา	ชาญวารินทร์	/	อาจารย์วิมลวรรณ	ขอบเขต	
เจา้ของโครงการ :	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	
ผูร้บัผดิชอบโครงการ : ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์รรณนภา	โพธิผ์ล ิ
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	

สาขาวิชาภาษาไทย
•	 ยกระดับ	“ชื่อสินค้า”	จากท้องถิ่นสู่สากล	 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 แยกขยะพลาสติกไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก	 6

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
•	 Creativity	and	Development	 8
	 for	Tourism	Project	of	U2T

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•	 การดูแลคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานการณ์	“COVID-19”	 9

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
•	 จิตวิทยากับการพัฒนาชุมชน	 12

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
•	 Blockchain	คืออะไร	 14

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
•	 สนุกกับคณิตในสวนครัว	 17

สาขาวิชาสังคมศึกษา
•	 สถาบันทางศาสนากับวิถีชีวิตคนไทย	 19

สาขาวิชาพลศึกษา
•	 แนะนำหลักสูตรใหม่	 22
	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาพลศึกษา
	 Bachelor	of	Education	Program	in	Physical	Education

คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 25

กิจกรรมคณะครุศาสตร์ 26
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ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

	 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่าง	 ๆ	 ในแต่ละ
คราวของคนเรานั้นมีหลากหลายเหตุผล	 บางคนอาจเลือกซื้อ
สินค้าจากคำแนะนำของคนรู้จัก	 บางคนอาจเลือกซื้อสินค้าจาก
ความสวยงามหรือความแปลกใหม่ของบรรจุภัณฑ์	 และคน
จำนวนไม่น้อยที่เลือกซื้อสินค้าจาก	“ชื่อ”	ของสินค้านั้น	 เพราะ
ฉะนั้นการตั้งชื่อสินค้าจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง	
	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ	 1	 ตำบล	 1	 มหาวิทยาลัย	 (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล		 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ)	 หรือ	 โครงการ	 U2T	 มีการดำเนิน
กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	 เพื่อการ	 
ยกระดับสินค้า	 OTOP	 และอาชีพอื่น	 ๆ	 ให้แก่คนในชุมชน		 
สิ่งสำคัญหนึ่งที่จะช่วยยกระดับสินค้า	 คือ	 การตั้งชื่อสินค้า	 
ให้น่าสนใจ	 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้แนะนำการตั้งชื่อ
สินค้าและบริการ	 เพื่อให้คนจดจำสินค้า	 และกระตุ้นให้เกิด	 
การซื้อสินค้า	ไว้	8	ประการ	ดังนี้		

 

อาจารย์วิมลวรรณ ขอบเขต

 2.  ชื่อไม่ยาว และหลีกเลี่ยงการใช้อักษรย่อ	 ชื่อที่ยาว
เกินไปจะทำให้จดจำยาก	 และไม่ควรยาวเกิน	 4	พยางค์	 เพราะ
คนเรามีข้อจำกัดในการจดจำ	นอกจากนี้กิจการขนาดเล็กไม่ควร
ใช้ชื่อย่อมาตั้งเป็นชื่อสินค้าเพราะจะไม่สื่อความหมายใด	 ๆ		 
ให้ผู้บริโภคทราบ	 เช่น	 ตั้งชื่อสินค้าว่า	 “KQ”	 มีที่มาจากชื่อของ
หุ้นส่วน	 คือ	 กี้	 และคิว	 ถ้าเห็นชื่อสินค้าแต่ไม่เห็นสินค้าก็จะ	 
ไม่ทราบว่าคืออะไร	เพราะชื่อสินค้าไม่ได้สื่อความหมายใด	ๆ		
 3. ชื่อโดดเด่น	 ตั้งชื่อสินค้าด้วยภาษาต่างประเทศ	 หรือ
ใช้ชื่อที่มาจากภาษาพื้นเมืองที่ออกเสียงพ้องกับภาษาไทย	 เช่น	
ตั้งชื่อสินค้าเครื่องประดับว่า	 “เลอค่า:	 Lequa”	 ซึ่งคำว่าเลอค่า
ในภาษาไทยหมายความว่า	 มีค่ามาก	 ล้ำค่า	 ให้ความรู้สึกเป็น
สากล	 เพราะออกเสียงคล้ายสำเนียงในภาษาฝรั่งเศส	 หรือร้าน
ขายกาแฟตั้งชื่อว่า	“กาแฟ	เด้อ:	Kafe	De”	ซึ่งคำว่า	 เด้อ	 เป็น
ภาษาถิ่น	 แต่จะไปพ้องเสียงกับภาษาฝรั่งเศส	 ทำให้เป็นร้าน
กาแฟหรูหรามากขึ้น		
 4.  ชื่อต้องอ่านออกเสียงได้ง่าย สะกดได้ง่าย	 ไม่ว่าจะ
เป็นชื่อไทยหรือชื่อภาษาต่างประเทศ	 ต้องเห็นแล้วสะกด		 
ออกเสยีงไดเ้ลย	ใคร	ๆ	กอ็า่นออกเสยีงไดเ้หมอืนกนั	เพือ่ใหจ้ดจำ
ได้ง่าย	 การตั้งชื่อสินค้ายากเกินไปอาจทำให้ลูกค้าไม่กล้าที่จะ
ออกเสียง	เพราะกลัวพูดผิด	ผลที่ตามมาก็คือลูกค้าจะไม่บอกต่อ	
ไม่พูดถึงสินค้าของเรา	 นอกจากนี้การสะกดชื่อสินค้าได้ง่าย	 
จะชว่ยใหก้ารคน้หาชือ่สนิคา้ของเราจากอนิเทอรเ์นต็ทำไดง้า่ยขึน้	
 5.  ชื่อต้องไม่ซ้ำ ไม่ใกล้เคียง หรือออกเสียงคล้ายกับ
สินค้าอื่น ๆ	 เพราะจะทำให้ลูกค้าสับสน	และอาจเกิดปัญหาขึ้น	
เมื่อสินค้าที่มีชื่อสินค้าใกล้เคียงกับสินค้าของเรามีปัญหาใน	 
ด้านใดด้านหนึ่ง	 ลูกค้าอาจจำผิดคิดว่าเป็นสินค้าของเราก็เป็นได้	
นอกจากนี้การตั้งชื่อสินค้าให้ใกล้เคียงสินค้าอื่นเป็นปัญหาทาง
กฎหมายได้	กล่าวคืออาจถูกฟ้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ได้	
 6.  การออกแบบตัวอักษรของชื่อสินค้าต้องโดดเด่น 
สะดุดตา	 ต้องออกแบบตัวอักษรหรือสีให้สอดคล้องกับตำแหน่ง
สินค้าที่เรากำหนดไว้	 เช่น	 สินค้าเพื่อสุขภาพ	 ควรออกแบบ	 
รูปแบบของตัวอักษร	 หรือสีสันให้ดูใกล้ชิดกับธรรมชาติ	
สอดคล้องกับสินค้า	

 
  
 1. ชือ่มคีวามหมายด	ี ชือ่สนิคา้ควรตัง้ชือ่ทีม่คีวามหมายด ี
หากเป็นสิริมงคลย่อมเสริมสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของ	 และช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าหรือบริการด้วย	 เช่น	 สินค้าที่มี
คำว่า	 ออร์แกนิค	 หรือ	 เกษตรอินทรีย์	 จะให้ความรู้สึกว่าเป็น
สินค้าที่ปลอดจากสารพิษ	และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม		

ยกระดับ “ชื่อสินค้า” จากท้องถิ่นสู่สากล

ที่มาภาพ:	https://pixabay.com/images/id-3339638/ 
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 7. ชื่อไม่เฉพาะเจาะจง	 ไม่ควรตั้งชื่อสินค้าที่เฉพาะ
เจาะจงเกินไป	 เพราะหากในอนาคตขยายกิจการ	 หรือมีสินค้า
เพิ่มเติม	 อาจจะไม่ครอบคลุมสินค้าใหม่	 เช่น	 ในช่วงแรกขาย
มังคุดอบแห้งเพียงอย่างเดียว	จึงใช้ชื่อสินค้าว่า	“มังคุดอบแห้ง”	
ต่อมามีการขยายกิจการไปขายผลไม้อื่น	 ๆ	 ก็จะต้องไปตั้งชื่อ
ใหม่	 เพราะชื่อเดิมระบุไปแล้วว่าเป็นมังคุดซึ่งเป็นชื่อเฉพาะ
เจาะจง		

 8.  ชื่อง่ายต่อการสร้างตราสินค้า	 ชื่อสินค้าไม่ควรยาว
เกินไป	 เพราะจะนำไปออกแบบเป็นตราสินค้าได้ยาก	 และเมื่อ
มีชื่อสินค้าอยู่บนตราสินค้าแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการจดจำสินค้า
มากยิ่งขึ้น	 ข้อดีของชื่อที่เป็นตราสินค้าได้ด้วยนั้น	 คือ	 สามารถ
เป็นตัวแทนกิจการในการพิมพ์บนฉลากสินค้า	 บนบรรจุภัณฑ์	
หรือแม้แต่พิมพ์บนนามบัตรได้		

ที่มาภาพ:	https://pixabay.com/photos/sarajevo-bosnia-market-urban-4505752/	

อ้างอิง:  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.	(ม.ป.ป).	ตั้งชื่อ	Brand	อย่างไรให้น่าจดจำ.	สืบค้น	21	มิถุนายน	2564.		
	 จาก	https://bsc.dip.go.th/th/category/marketing2/qs-brandremember		
วิมาลี	วิวัฒนกุลพาณิชย์.	(2559).	ตั้งชื่อแบรนด์ให้โดนใจต้องเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้.	สืบค้น	21	มิถุนายน	2564.		
	 จาก	https://www.smethailandclub.com/marketing-1520-id.html	

	 จากข้อแนะนำนี้จะเห็นว่านอกจากสินค้าที่มีคุณภาพ	 และบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามแปลกใหม่แล้ว	 	 การตั้งชื่อสินค้าก็เป็น
สิ่งสำคัญที่กว่าจะตั้งชื่อสินค้าได้นั้นก็มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง	 เพราะชื่อสินค้าที่ดี	 ย่อมช่วยยกระดับสินค้าให้น่าสนใจ	 รวมไปถึง
ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น	
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	 จากการที่ผู้ เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจชุมชนใน
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (U2T)	
พบว่าหลายชุมชนให้ความสนใจกับการแยกขยะจากต้นทาง	 
มากขึน้	หลายบา้นเริม่จากการแยกขยะอนิทรยี	์ จำพวกเศษอาหาร 
เศษใบไม้	 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแยกขยะ	 แต่ก็ยังพบ
ว่ามีขยะอีกหลายชนิดที่ทิ้งไม่ถูกที่และไม่มีการแยกประเภท
ก่อนทิ้ง	 หรือพยายามคัดแยกแล้วแต่ก็ดูเป็นเรื่องยากกว่าที่คิด
ดงันัน้เราอาจจะตอ้งใหเ้วลากบัสิง่ทีเ่รยีกวา่	 “ขยะ”	 กนัอกีสกันดิ 
โดยบทความนี้จะเริ่มจากการทำความเข้าใจกับขยะพลาสติก
เป็นอันดับแรก		
	 แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าขยะคืออะไร	 จากความหมาย
ทางวิชาการ	“ขยะหรือขยะมูลฝอย	หรือมูลฝอย	(solid	waste)	
คือ	 เศษกระดาษ	 เศษผ้า	 เศษอาหาร	 เศษสินค้า	 เศษวัสดุ		 
ถุงพลาสติก	 ภาชนะที่ใส่อาหาร	 เถ้า	 มูลสัตว์	 ซากสัตว์	 หรือ	 
สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน	 ตลาด	 ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น	 และ
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ	 มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย	
จากชุมชนหรือครัวเรือน	 ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมี
ลักษณะและคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน”	
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น	4	ประเภทหลักได้แก่		
	 1.		ขยะอินทรีย์	 (compostable	 waste)	 คือ	 ขยะ
มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 เช่น	 เศษ
อาหาร	 เศษผักและเปลือกผลไม้	 เศษใบไม้	 เป็นต้น	 พบมากถึง	
64%	ของขยะมูลฝอยทั้งหมด		
	 2.		ขยะรีไซเคิล	 (recyclable	waste)	 คือ	 วัสดุเหลือใช้
จากบรรจุภัณฑ์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 แก้ว	 กระดาษ	 พลาสติก	 กล่อง	 
เครื่องดื่ม	 UHT	 กระป๋องเครื่องดื่ม	 เศษโลหะ	 เหล็ก	 อลูมิเนียม	
โดยหลงัจากเขา้สูก่ระบวนการ	 recycle	แลว้ยงัคงไวซ้ึง่รปูแบบเดมิ

แยกขยะพลาสติกไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก

อาจารย์ณัฐธิดา   เขียวบ้านยาง

หรือคล้ายเดิมของวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์นั้น	 ๆ	 เช่น	 กระดาษ
สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์	 หรือ
เปลี่ยนไปเป็นกระดาษแข็งสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ได้	 ขยะ
รีไซเคิลพบได้	30%	ของขยะทั้งหมด		
	 3.		ขยะอันตราย	(hazardous	waste)	คือ	ขยะมูลฝอย
ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง	 ๆ	 สารเคมี
หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 ทรัพย์สิน	 หรือ	 
สิ่งแวดล้อม	เช่น	ถ่านไฟฉาย	แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ	หลอดไฟ
แบบฟลูออเรสเซนต์	 ภาชนะบรรจุสารเคมี	 หน้ากากอนามัยใช้
แล้ว	ซึ่งพบได้	3%	ของขยะทั้งหมด		
	 4.		ขยะทั่วไป	 (general	 waste)	 คือ	 ขยะมูลฝอยที่	 
นอกเหนือจากขยะ	 3	 ประเภทข้างต้น	 มักพบว่ามีการปนเปื้อน
จากสิ่งสกปรก	ย่อยสลายได้ยากหรือไม่สามารถย่อยสลายได้เลย	
และไม่คุ้มค่าในการนำกลับมาใช้ใหม่	 เช่น	 ถุงพลาสติกเปื้อน	 
เศษอาหาร	 ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	 กระดาษทิชชู	 กล่องโฟม		 
พบได้	3%	ของขยะทั้งหมด	
	 กรุงเทพมหานครมีขยะทุกประเภทรวมกันมากถึง	
10,560	ตันต่อวัน	 โดยเป็นขยะพลาสติก	2,000	ตันต่อวัน	และ
จากสถานการณ์	covid-19	ทำให้มีปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น
กว่า	 60%	 ซึ่งอาจจะมาจากการสั่งซื้ออาหาร	 delivery	 การสั่ง
สินค้าออนไลน์	 และพบว่าพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ก็มี
สัดส่วนที่ลดลง	การแยกขยะพลาสติกตามประเภทของพลาสติก
จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับขยะพลาสติกที่ดี	 โดยการ
สังเกตสัญลักษณ์	 recycle	 ที่มีตัวเลข	 1-7	 จะช่วยให้สามารถ
แยกขยะพลาสติกและเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น	 ซึ่งการรีไซเคิลเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์กับ	 
สิ่งแวดล้อมที่ดีทางหนึ่ง	
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อ้างอิง :  
กรมควบคุมมลพิษ.	คู่มือมาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม.	กรุงเทพมหานคร,		2561.		
กรมควบคุมมลพิษ.	คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย.	กรุงเทพมหานคร,	2561.	
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย	(2563).	ขยะพลาสติกพุ่งกว่า 60 % ในช่วงโควิด-19.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2564.		
	 จาก	http://www.tei.or.th/th/blog_detail.php?blog_id=51	

ที่มาภาพ	:	https://web.facebook.com/wontogether/posts/511912412667109/?_rdc=1&_rdr	
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Wat Phichaiyatikaram 

Wat Anongkharam Worawiharn 

Goowatin Islam Mosque 

	 Creativity	 and	Development	 for	 Tourism	Project	 is	 part	 of	U2T.	
The	 objectives	 of	 this	 project	 are	 to	 enhance	 skills	 to	 be	 guild	 of	
community	and	to	promote	cultural	tourism.	Moreover,	this	project	 is	
very	useful	for	people	 in	the	community	because	 it	enhances	various	
skills	such	as	languages	skills	and	guide	training	for	promoting	tourism	
become	more	well-known	 in	Thailand.	The	people	 in	the	community	
learn	about	history,	 culture	and	 local	wisdom	which	are	essential	 for	
the	people	because	they	feel	proud	of	their	community	and	they	can	
share	 their	 experiences	 of	 places	 in	 	 each	 area	 to	 other	 people	 and	
tourists.		
	 Therefore,	the	body	of	knowledge	that	the	people	who	will	be	
guide	 should	 know	about	natural	 and	ancient	 attractions,	 the	way	of	
life	 in	the	community,	culture	of	this	area	and	traditional	places	such	
as	 Wat	 Phichaiyatikaram,	Wat	 Anongkharam	Worawiharn,	 Goowatin	
Islam	 Mosque,	 etc.	 These	 make	 them	 love	 and	 conserve	 natural	
resources	and	cultural	heritage.		
	 Furthermore,	 Creativity	 and	 Development	 for	 Tourism	 is	 the	
project	that	can	promote	a	lot	of	advantages	of	community.	Firstly,	the	
part	of	economy	that	 the	people	 in	 the	community	can	earn	money	
from	this	tourism	and	they	can	get	career	opportunities.	Secondly,	the	
part	of	society,	 it	can	make	unity	of	community.	Besides,	people	may	
realize	the	heritage	of	society	and	they	feel	proud	of	their	local	areas.	
Lastly,	 the	 culture	 and	 environment,	 they	 can	 take	 care	 of	 natural	
resources	of	community	closely.	
	 Therefore,	travelling	will	be	successful	in	the	future	that		people	
have	 to	 participate	 in	 this	 project	 by	 creating	 advertisement	 about	
tourism	 in	various	ways	 such	as	posters,	 YouTube,	 Facebook,	website	
of	community,	etc.	Last	but	not	 least,	you	can	do	 it	 if	you	 intend	to	
create	this	project.	

Creativity and Development 
for Tourism Project of U2T

อาจารย์ปัญจลักษณ์ ถวาย

References : 
https://th.tripadvisor.com/Attractions-g293916-Activities-zfn15620406-Bangkok.html	
https://www.gerryganttphotography.com/wat_anongkharam_worawiharn.htm 
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การดูแลคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานการณ์ “COVID-19”

 อาจารย์ปองรัก รังษีวงศ์ 

	 คงต้องยอมรับว่าการเกิดโรคระบาดอย่าง		 
โควิด	 19	 สร้างผลกระทบให้กับทุกคนทั่วโลกทั้ง	 
ต่างประเทศและประเทศไทย	 ที่เข้าสู่ระลอก	 3	 ถึงแม้	 
คนไทยจะผ่านสถานการณ์นี้มาเกือบสองปีแต่ก็ยังส่ง	 
ผลกระทบระยะยาวตอ่การดำเนนิชวีติ	 การเปลีย่นแปลงนี้
เรียกว่า	“ความปกติใหม่	หรือ	New	Normal”	ไม่ว่าจะ
เป็นการทำงาน	 การศึกษา	 การดำรงชีวิตประจำวันของ
ผู้ใหญ่และเด็ก	 แต่สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น	 เป็นวัยยังต้อง
มีการเรียนรู้	 พัฒนา	 และเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ใน
สถานการณ์โควิด	 19	 สำหรับเด็กปฐมวัย	 เป็นสิ่งที่ต้อง
เผชิญสถานการณ์และต้องคำนึงถึงการดูแลและ	 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์โควิด	 19		 
โดยมีประเด็น	ดังนี้	

1. ด้านโภชนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 
				 เด็กแรกเกิด	 –	 5	 ปี	 เป็นวัยเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคม	และสติ
ปัญญา	 	 ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ให้ครบทุกด้าน	 ใน
ช่วงสถานการณ์โควิด	 19	 ระบาดแบบนี้การดูแลด้าน
โภชนาการและความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยเป็น	 
สิ่งสำคัญ	 ช่วงเด็กแรกเกิด	 –	 6	 เดือน	 	 อาหารมื้อหลัก	
คือ	“นมแม่”	มีสารอาหารที่ครบถ้วน	ทำให้เจริญเติบโต	
แข็งแรงและฉลาด	 ยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรค	 
โควิด	19	ลูกจะได้ไม่เจ็บป่วย	จากข้อมูลองค์การอนามัย
โลก	 และงานวิจัยจากทั้งประเทศจีนและอีกหลาย
ประเทศ	 ยังไม่พบว่ามีเชื้อโควิด	 19	 ในน้ำนมแม่	 แม่ที่	 
ตดิเชือ้หรอืม	ี 	ความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้	 สามารถใหน้มได ้ 
โดยเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการสวม	 
หนา้กากอนามยั	ลา้งมอืใหส้ะอาด	ทำความสะอาดเตา้นม
ก่อนให้นม	และเว้นระยะห่าง			

ที่มาภาพ	https://pixabay.com/images	
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ที่มาภาพ		https://www.pinterest.com	

	 เด็กช่วง	 6	 เดือน	 ขึ้นไป	 นอกจากนมแม่	 ก็เริ่ม
รับประทานอาหารเป็นมื้อหลัก	 อาหารที่ดี	 ที่เด็กควรได้
รับต้องเป็นอาหารครบ	5	หมู่	สะอาด	ปลอดภัย	ปรุงสุก
ใหม่เสมอ	 ข้อแนะนำในการเตรียมอาหาร	 :	 ผู้ปกครอง
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย	 ล้างมือก่อนทำอาหาร		 
ล้างอุปกรณ์	 ภาชนะของเด็กให้สะอาด	 และควรแยก
ภาชนะต่าง	 ๆ	 สำหรับเด็กโดยเฉพาะ	 	 ล้างมือให้เด็ก
ก่อนรับประทานอาหาร			
 ในสถานการณ์โควิด	 ที่เด็กออกไปทำกิจกรรม
นอกบ้านไม่ได้	 ควรจัดให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวใน
บ้าน	 เช่น	 เดิน	 วิ่ง	 เตะบอล	 ปั่นจักรยาน	 เล่นน้ำ	 เล่น
ทราย	ในพื้นที่บ้านของตัวเอง	เพื่อส่งเสริมความแข็งแรง		
การเจริญเติบโตที่ดีให้กับเด็ก	 และป้องกันการเกิด
ปัญหาเด็กอ้วน	สิ่งสำคัญควรชั่งน้ำหนัก	วัดส่วนสูง	หาก
พบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน	 เพราะภาวะขาดสารอาหาร
ในเด็กจะส่งผลเสียกับพัฒนาการและสมองของเด็กใน
อนาคต	 	
2. การดูแลสุขภาพจิตของเด็กๆ 
	 ในสถานการณ์โควิด	 การดูแลสุขภาพจิตใจของ
เด็กเป็นสิ่งสำคัญ	 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย	(2563)	กล่าวว่า	แนวปฏิบัติในการ
ป้องกันและคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด	 19	 ในการดูแลสภาวะทางจิตสังคมของเด็ก	
เด็กมักมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดแตกต่างกัน
ไป	 อาการทั่วไปประกอบด้วย	 นอนหลับยาก	 ปัสสาวะ
รดที่นอน	 ปวดท้องหรือปวดหัว	 วิตกกังวล	 เก็บตัว	
ฉุนเฉียว	 ติดผู้ดูแลหรือไม่กล้าอยู่คนเดียว	 ทั้งนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 สามารถมีบทบาทในการดูแล
สภาวะทางจิตสังคมของเด็ก	 โดยการนำเสนอข้อมูลและ
สื่อ	 เพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งปกติในสถานการณ์
เช่นนี้	 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เด็กได้เล่นและ	 
ผ่อนคลายด้วยการทำกิจวัตร	 ประจำวันตามเดิมให้ได้
มากที่สุด	 โดยรณรงค์ให้ความรู้กับเด็กและชุมชน		 
เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม	 เนื่องจาก	 
มีข้อมูลจากประเทศอื่นๆ	 ถึงการเพิ่มขึ้นของการล่อลวง
เด็กออนไลน์ในสภาวะการแพร่ระบาด	 ของโรคที่เด็ก
ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด	 และมักใช้เวลาจำนวนมากในการ
ใช้สื่อออนไลน์	 โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล	 
อย่างเหมาะสม	 นอกจากนี้ยังควรชี้แจงข้อเท็จจริง	 
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด	 19	 ให้เด็กทราบตามความ
เหมาะสม	 โดยอธิบายสถานการณ์พร้อมยกตัวอย่าง	 
ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ดก็สามารถทำไดเ้พือ่ปกปอ้งตวัเอง
และผู้อื่นจากการ	 ติดเชื้อ	 รวมทั้งบอกเล่าสิ่งที่อาจ	 
เกิดขึ้นต่อไปให้เด็กรู้สึกอุ่นใจ		
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3. การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัย  
	 อรพรรณ	บุตรกตัญญู	 (2563).	 กล่าวว่า	 แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร	 การ
ทำงาน	 และสามารถใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย	 แต่สำหรับเด็กแล้วเวลาส่วนใหญ่ไม่ใช่เวลาที่	 
หน้าจอ	 โดยเด็กเล็กต่ำกว่า	 3	 ปีไม่ควรใช้	 และสำหรับเด็กตั้งแต่	 3	 ปีขึ้นไปไม่ควรใช้เกิน	 15	 นาทีต่อหนึ่งครั้งและ	 
ไม่ควรเกิน	 1	 ชั่วโมงต่อวัน	 ในการใช้นั้นให้ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมาย	 ควรมีการกำหนด	 
ข้อตกลงในการใช้ร่วมกันกับเด็กจะได้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	สำหรับเทคโนโลยีที่เลือกใช้สามารถใช้ในการติดต่อ
สื่อสารกับผู้ปกครอง	 การประชุมออนไลน์	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งต่อกิจกรรมให้ผู้ปกครอง	 
ทำร่วมกับเด็ก	 การให้เด็กได้พบได้พูดคุยกับเพื่อนและครู	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็ก	และการจัดชั้นเรียนออนไลน์	

ตัวอย่างสื่อที่อาจนำไปใช้ในการสื่อสารกับเด็ก 

อ้างอิง : 
https://pixabay.com/images	
https://www.pinterest.com	
อรพรรณ	บุตรกตัญญู.	(2563) New normal สำหรับเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์โควิด 19.		จาก	 	 

https://www.starfishlabz.com/blog/207-new-normal.National	Association	of	School	Psychologists,	2020)		
National	Association	of	School	Psychologists.	(2020).	Helping Children Cope With Changes Resulting From COVID-19.	จาก	
	 https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-	 	 

podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-	 	 
changes-resulting-from-covid-19	

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 (2563) แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19	จาก		

	 http://www.moicovid.com/wp-content/uploads/2020/12แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19.pdf	
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	 ในช่วงสถานการณ์	 “โควิด	 19”	 ส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาต่างๆ	 ในประเทศไทยค่อนข้างมาก	 อาทิเช่น	
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 ปัญหาด้านการจ้างงาน	 ปัญหา
ด้านการท่องเที่ยว	 ปัญหาด้านการศึกษา	 และปัญหา
ด้านสุขภาพ	 เป็นต้น	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในประเทศค่อนข้างมากโดยปัญหาด้าน
สุขภาพ																														

	 ถ้ากล่าวถึงปัญหาด้านสุขภาพ	ผู้เขียนขอแบ่งออก
เป็น	2	ส่วน	คือ	ปัญหาสุขภาพกาย	และปัญหาสุขภาพ
จิต	 ในบทความนี้ผู้เขียนจึงขอกล่าวถึงปัญหาสุขภาพจิต
ที่เกิดจากไวรัส	 “โควิด	 19	 เช่น	 การเกิดความเครียด	
วิตกกังวล	ท้อแท้	ตลอดจนอารมณ์แปรปรวนต่าง	ๆ		
	 ดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำเสนอทักษะทางจิตวิทยา
อย่างหนึ่งเพื่อจะนำไปพัฒนาคนในชุมชน	 หรือท้องถิ่น	
เพื่อช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่ยาก
ลำบากนี้	นั่นก็คือ	“ทักษะการปรับตัว”		
	 ทักษะการปรับตัว	 คือ	 การปรับกายและใจให้อยู่
ในสังคม	 ในสภาวะแวดล้อมและในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	
ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	เพราะมนษุยเ์ราตา่งกแ็สวงหาความสขุ 
แต่ความต้องการและความปรารถนาของคนเรามิใช่ว่า
จะได้รับการตอบสนองเสมอไป		

ที่มาภาพ	:	https://www.chula.ac.th/cuinside/28614/	

ที่มาภาพ:	https://thepotential.org/knowledge/	
adaptability-		character-building/	

 

จิตวิทยากับการพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ เจือจินดา

������ 17-1.indd   12 7/15/21   10:02:11 AM



ครุสารธนบุรี 13

ส า ข า วิ ช า จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ ก า ร แ น ะ แ น ว

	 คนเราต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้าสู่สถานการณ์ที่
ยากลำบากให้ได้ชีวิตจึงจะมีความสุข	 นอกจากนี้จำเป็น
จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้ในสังคมที่ได้รับการ
กระทบกระเทือนจากสถานการณ์	 “โควิด	 19”	 	 การ
ปรับตัวเป็นเรื่องสำคัญที่คนในชุมชนต่าง	 ๆ	 ต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับตนเอง	 	 เข้าใจปัญหาที่ตนเองประสบเจอ	 และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงจนนำไปสู่ปรับพฤติกรรมของ
ตนให้เข้ากับสภาพปัญหาต่าง	 ๆ	 จนคนในชุมชนนั้น
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขได้	 ผู้เขียนจึง	 
ขอเสนอแนะวิ ธี การปรับตั ว ในช่ ว งสถานการณ์		 
“โควิด	 19”	 โดยนำเสนอแนวคิดที่ได้มาจากบทความ	
“กางคู่มือสู้	 ‘โควิด	 19’	 เศรษฐกิจชะงักระลอกใหม่	
ปรับตัวยังไงดี?”	 โดยครั้งนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจาก
บทความดังกล่าวมาเป็น	4	ข้อดังนี้	

 1.  คิดบวก ปรับตัว โดยในบทความแนะนำว่า	
มนุษย์ต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วยการ	 “คิดบวก”	
มองไวรัสตัวร้ายเป็นปัจจัยทำให้ตนเอง	 “ปรับตัว”	 ครั้ง
สำคัญ	โดยการปรับตัวขายสินค้าออนไลน์	
 2.  พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เป็นสิ่งสำคัญ 
กล่าวคือ	 การเตรียมพร้อมอยู่เสมอ	 เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ	 ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง
ในการใช้ชีวิตยุคสมัยนี้	 และต้องเรียนรู้ เทคโนโลยี	 
มากขึ้น	 ฝึกการใช้งานโปรแกรมที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน	 เพื่อ
ใช้ทำงานแบบ	WFH	เช่น	Zoom,	LINE,	video	call		
 3. ประหยดัคา่กนิคา่อยู ่ งดทานอาหารนอกบา้น 
โดยพยายามบริหารรายได้ที่ลดน้อยลงให้เพียงพอต่อ	 
คา่ใชจ้า่ยสิง่ตา่ง	ๆ	ทัง้คา่เชา่บา้น	คา่นำ้คา่ไฟ	คา่นำ้มนัรถ 
ค่าของใช้จำเป็น	 ฯลฯ	 งดออกไปกินข้าวนอกบ้าน	 
ที่เป็นมื้อใหญ่	ๆ	
 4.  รัดเข็มขัด ออมเงินอย่างจริงจัง มีวินัย	 ยุค
โควิดเป็นช่วงที่ทุกคนต้องรัดเข็มขัด	 และต้องรู้จัก
วางแผนการเงินให้รอบคอบมากขึ้นในแต่ละเดือน	 โดยมี
วิธีวางแผน	 “ออมเงิน”	 	 ดังนี้	 เมื่อได้รับเงินเดือนมา
แตล่ะเดอืน	จะแยกบญัชเีงนิเกบ็กบับญัชเีงนิสำหรบัใชจ้า่ย
ไว้คนละกอง	 ซึ่งแบ่งเก็บเงินแบบนี้ทุกเดือน	 เพื่อให้
บริหารเงินได้อย่างมีวินัย	 สำหรับเงินในกองค่าใช้จ่ายก็
นำไปใชป้กต	ิ เชน่	จา่ยคา่หอพกั	คา่นำ้	คา่ไฟ	คา่เดนิทาง 
ค่าอาหาร	 ค่าของใช้จำเป็น	 ทั้งนี้การซื้อของใช้ต่าง	 ๆ	
นั้น	จะไม่ใช้เงินส่วนที่เป็นเงินเก็บไปซื้อเด็ดขาด 

ที่มาภาพ:	https://www.youtube.com/watch?v=9njdC5l15uE/		

อ้างอิง : 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.	(2564).กางคู่มือสู้ ‘โควิด-19’ เศรษฐกิจชะงักระลอกใหม่ ปรับตัวยังไงดี?.	สืบค้นเมื่อ	
	 วันศุกร์ที่	25	มิถุนายน	2564,	จากเว็บไซต์:	https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/915630.	
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Blockchain คืออะไร 

อาจารย์จิระพงศ์ ฉันทพจน์

เทคโนโลยีการกระจายศูนย์  
(Decentralized Technology) 
	 ข้อมูลถูกส่งไปมาในอินเทอร์เน็ตมากมาย	 ข้อมูลเหล่านี้
อาจเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญหรือเป็นความลับ	 เช่น	 ข้อมูล	 
การยนืยนัตวัตน	ขอ้มลูทางการเงนิ	 เอกสารหรอืผลงานทีม่ลีขิสทิธิ์
ต่าง	 ๆ	 ข้อมูลการแชทส่วนบุคคล	 แม้กระนั้นก็ยังถูกจัดการและ
ควบคุมโดยองค์กรบางองค์กร	 เช่น	 หน่วยงานรัฐบาล	 องค์กร
เอกชน	สถาบนัทางการเงนิ	อาท	ิธนาคาร	หรอืสือ่สงัคมออนไลน	์
Google	 Facebook	 	 Twitter	 ล้วนใช้วิธีจัดการข้อมูลแบบ	 
รวมศนูยก์ลาง	(Centralized)	ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารตอ้งอาศยัความเชือ่ใจ
ในการบริหารข้อมูลของตนให้แก่องค์กรเหล่านั้น	โดยได้เพียงแค่	
Username	และ	Password	 เพื่อเข้าระบบ	หากวันใดที่องค์กร
นั้นนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ยินยอม	
หรือแม้ยินยอมแต่อาจไม่รู้ตัว	 ก่อให้เกิดการละเมิดข้อมูล	 
ส่วนบุคคลขึ้นและอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้	 ดังนั้นการนำ
เทคโนโลยกีารกระจายศนูยม์าใชจ้งึไมจ่ำเปน็ตอ้งพึง่พาองคก์รใด
ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลมหาศาล	 มันสามารถกระจายข้อมูล
แบบบุคคลต่อบุคคล	 (peer-to-peer)	 กระจายกันเก็บข้อมูล
โดยใช้	 Smart	 Contact	 กำหนดกฏเกณฑ์ขึ้นมาโดยไม่จำเป็น
ต้องขึ้นกับส่วนกลาง	
	 โลกยุคใหม่จึงเกิด	 Open	 Financial	Web	 ซึ่งสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ	ตัวอย่างเช่น	สินทรัพย์	(Asset)	ให้ส่ง
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้	 หรือที่เรียกว่า	 Web	 3.0	 โดยเทคโนโลยี	
Blockchain	 ที่อาศัยความเชื่อใจในอัลกอริธึมของตัวเลขมาก
กว่าเชื่อใจองค์กรใดองค์กรหนึ่งมากกว่า		
 

Blockchain คืออะไร? 
	 Blockchain	 เป็นเทคโนโลยีแบบกระจายศูนย์	
(Decentralized	 Technology)	 ไม่พึ่งพาตัวกลางหรือสถาบัน
ใดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของระบบ	 ฉะนั้นเทคโนโลยีนึ้จึง
อาศัยอัลกอริธึมของตัวเลขในการคำนวณทางคณิตศาสตร์		 
ทุกคนในระบบสามารถตรวจสอบได้	 ยากต่อการปลอมแปลง
และแก้ไขจึงมีความน่าเชื่อถือสูงมาก	 ตัวอย่างของการโอนถ่าย
ข้อมูลสินทรัพย์ไปในอินเทอร์เน็ตจากคนหนึ่งไปยังอีกคนที่อยู่
คนละประเทศสามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง	 เช่น		 
การโอนเงินดิจิทัล	 (Crypto	 Currency)	 ในเทคโนโลยี	
Blockchain	ด้วยการสร้าง	Smart	Contact	ขึ้นมาเพื่อกำหนด
มูลค่า	 ตัวอย่างเช่น	 เหรียญคริปโตที่ชื่อว่า	 Bitcoin	 ทุกครั้ง	 
ทีม่กีารโอนเงนิเกดิขึน้จะมกีารบนัทกึขอ้มลูไวใ้นระบบของทกุคน
บนโลกที่มีบัญชีเหรียญคริปโตนี้	 แทนที่จะบันทึกผ่านระบบของ
ตวักลางเชน่	ธนาคาร	ทำใหล้ดเวลาในการโอนเงนิลงภายในวนัเดยีว 
การเสียค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามประเทศก็ลดลงเป็นอย่างมาก	
และไมส่ามารถเปลีย่นแปลงขอ้มลูนีไ้ดเ้นือ่งจากขอ้มลูการโอนเงนิ
นี้ จะถูก เก็บบันทึกไว้ ในอัลกอริธึมทางคณิตศาสตร์ของ	
Blockchain	 ที่ถูกยอมรับโดยบัญชีของทุกคนที่มีเหรียญคริปโต
นี้จึงทำให้การโกงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก	 เพราะต้องไปเปลี่ยน
ข้อมูลการโอนนี้กับทุกบัญชีที่มีอยู่	

ความสำคัญของ Blockchain กับโลกของการเงินดิจิทัล  
(Digital Currency)	
	 ระบบการเงินดิจิทัล	 (Digital	 Currency)	 เกิดขึ้นมา	 
นานแล้ว	 แต่ยังคงเป็นระบบแบบรวมศูนย์	 (Centralized)	 เช่น	
โอนเงินข้ามธนาคาร	หรือจ่ายด้วย	wallet	ต่าง	ๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	
PayPal	 หรือการใช้บัตรเครดิตแบบดิจิทัลเพื่อชำระเงินใน	 
อนิเทอรเ์นต็	 โดยมผีูใ้หบ้รกิารเปน็ผูจ้ดัการขอ้มลูทางการเงนิเหลา่นี ้
ซึ่งในประเทศกำลังพัฒนาผู้คนจำนวนมากไม่มีบัญชีธนาคารที่
สามารถเข้าถึงบริการด้านการเงิน	 ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทำให้
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัว	 แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนเหล่านั้น
กลับมี	 Smart	 Phone	ที่ต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา
ในกระเป๋าของตัวเอง	 และประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตบ้าน	 (Fix	
Broadband)	ที่เร็วเป็นอันดับต้น	ๆ	 โลก	 ในการจ่ายหนี้ส่วนตัว

ที่มาภาพ	:	https://necsl2018.org/what-is-blockchain 
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ของคนไทย	 จำเป็นจะต้องมีบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเดือนจาก
นายจ้าง	 หรือเป็นสถานที่ฝากเก็บเงินไว้	 แล้วถอนออกมาเป็น
เงินสดเพื่อชำระหนี้	 เช่น	ค่าเช่าบ้าน	ค่าผ่อนรถ	ค่าเทอมลูก	ค่า
อุปโภคบริโภค	แต่โลกในยุค	Blockchain	ทำให้เราสามารถจ่าย
ค่าน้ำค่าไฟ	 ค่าอุปโภคบริโภค	 หรือแม้กระทั่งปล่อยกู้ผ่าน	
smart	phone	ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคารอีกต่อไป	
	 ระบบธนาคารเกิดจากการที่คนต้องการระบบแลก
เปลี่ยนเงินโดยอาศัยความเชื่อใจระหว่างธนาคารกับเจ้าของเงิน	
หากวันหนึ่งธนาคารโดน	 hack	 เงินรั่วออกจากบัญชีของผู้ใช้	
ปัญหาอาจเกิดจากระบบหรือเกิดจากพนักงานของธนาคารเอง
ที่โกงเงินลูกค้า	 หรือถ้าเรามีเงินเก็บที่ฝากอยู่กับธนาคาร	 หาก
เกิดวิกฤตทางการเงินที่ทำให้ธนาคารต้องปิดตัวลง	 เงินที่ฝากนั้น
ยังจะปลอดภัยอยู่หรือไม่	
 เนือ่งจากธนาคารถกูสรา้งขึน้มาเพือ่คนในยคุอตุสาหกรรม 
แต่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับคนในยุคดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต	
ทำให้การพึ่งพาธนาคารเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินเป็นสิ่งที่
ไม่สะดวกอีกต่อไปแล้ว	
	 ข้อมูลที่วิ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตล้วนเกิดจากการทำสำเนา
จากผู้ส่งไปให้ผู้รับ	 ผู้ส่งยังมีต้นฉบับเก็บไว้ที่ตัวเองอยู่	 เราจึงไม่
สามารถส่งเงินจริง	 ๆ	 ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เพราะจะกลายเป็นว่า
เรากำลังทำให้เงินเพิ่มมูลค่าเป็นทวีคูณ	หลังจากนั้นเงินจะกลาย
เป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่าอีกต่อไป	 ในอดีตเราไม่สามารถหยุดการ
สำเนาของข้อมูลที่ถูกส่งในอินเทอร์เน็ตได้เลย	 แต่การเกิดขึ้น
ของเทคโนโลยี	 Blockchain	 ทำให้การส่งเงินผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นไปได้	 เงินที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะถูกส่งจริง	ๆ	โดยที่ผู้ส่ง
ไม่สามารถสำเนาต้นฉบับเก็บไว้ได้	 คล้ายกับการจ่ายเงินสด	 
ในชีวิตจริงแต่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลาง	 นี่คือก้าวสำคัญของ	 
ชีวิตดิจิทัลในยุคหน้า	

Blockchain ทำไมจึงเชื่อถือได้ และปลอดภัย 
	 Blockchain	 มีความปลอดภัยสูง	 เนื่องจากเขียนข้อมูล
เพิ่มได้อย่างเดียว	 ไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้	 ที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะมีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า	 Hash	 Function	 มาทำ
หน้าที่ในการหาค่า	 Hash	 ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวไม่มีทางซ้ำได้นำ
มากำกับให้กับแต่ละกล่องข้อมูล	 หรือที่เรียกว่า	 block	 หากมี	
block	 ที่เขียนเพิ่มขึ้นมาเป็นรายการถัดไปก็จะต้องอ้างอิงจาก
ค่า	Hash	จาก	block	ก่อนหน้านั้นด้วย	แล้วนำข้อมูลที่มีค่าของ	
Hash	 ก่อนหน้ามาหาค่า	 Hash	 ของ	 block	 ตัวมันเองอีก	 จึง
กลายเป็นห่วงโซ่	(Chain)	ต่อกันไปเรื่อย	ๆ	ฉะนั้นค่า	Hash	เกิด
จากข้อมูลที่อยู่ใน	block	นั้น	ๆ	การที่จะแก้ไขข้อมูลใน	block	
ใด	ๆ	นั้นจะส่งผลต่อ	block	อื่นๆตามไปด้วย	ในกรณีที่แก้ไขได้
ก็ไม่สามารถไปแก้ไขให้กับทุก	ๆ	บัญชีที่อยู่ใน	Cryptocurrency	
เดียวกันได้อยู่ดี	 เพราะก่อนการสร้าง	 block	 ในแต่ละครั้ง		 

จะต้องมีการยืนยันจากทุกบัญชีว่าข้อมูลใน	block	ก่อนหน้านั้น
ตรงกันทั้งหมด	 ตัวอย่างเช่น	 มีบัญชีที่ใช้งาน	 bitcoin	 อยู่	 100	
ล้านบัญชี	 ฉะนั้นก่อนการสร้าง	 block	 ข้อมูลในแต่ละครั้งจะ
ต้องให้ทุก	 ๆ	 บัญชียืนยันว่าข้อมูล	 block	 ก่อนหน้านั้นตรงกัน
ทั้งหมด	 (Proof	 of	 work)	 ถึงจะสร้างใหม่ได้	 จึงเรียกว่าเป็น
ระบบกระจายศูนย์กลาง	 (Decentralized)	 ส่งผลให้การ	 hack	
ระบบเปน็ไปไดย้าก	 เพราะตอ้งเขา้ไปเปลีย่นขอ้มลูในทกุ	ๆ	บญัชี
ของผู้ ใช้	 นอกจากนั้นเทคโนโลยีเข้ารหัส	 (Encryption	
Technology)	 ถูกมาใช้จัดการด้านความปลอดภัยของ	
Blockchain	 ด้วยการใช้	 public	 key	 หรือกุญแจสาธารณะใน
เข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งไปในอินเทอร์เน็ตและสามารถถอดรหัสได้
โดยใช้	 private	 key	 หรือกุญแจส่วนตัวซึ่งเข้าถึงบัญชีได้เพียง	 
คนเดียวเท่านั้น	 ดังนั้นข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ใน	 Blockchain		 
จึงยากที่จะถูก	hack	ได ้ 

		 NFT	หรือ	Non	 fungible	 token	 เป็นการแปลงทรัพย์
สินในรูปแบบดิจิทัลให้เกิดมีมูลค่าขึ้นมาได้	 หรือจะเรียกว่าเป็น	
token	 ที่เป็นต้นฉบับ	 (Original)	 มีจำนวนจำกัดตามจำนวนที่
ถูกกำหนดไว้	 (Exclusive)	และทำสำเนาไม่ได้	 (Irreplaceable)	
แต่สามารถซื้อขายถ่ายโอนเจ้าของได้	 ทำให้มูลค่าของตัวทรัพย์
สินที่ถูกซื้อขายนั้นยังคงมูลค่าเหมือนเดิม	 ไม่ถูกลดทอนลงด้วย
การทำสำเนา	 (Double	 Spending)	 ระหว่างการโอนถ่ายใน	 
อนิเทอรเ์นต็แบบปกต	ิ มนัจงึทำใหก้ารสง่สนิทรพัยใ์นอนิเทอรเ์นต็
เป็นไปได้	 โดยซื้อขายผ่านเทคโนโลยี	 Blockchain	 ตัวอย่างการ
ซื้อขายงานศิลปะ	(NFT	Art)	ของศิลปินกันในเว็บ	opensea.io		
สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล	 JPG	 PNG	 AI	
PSD	และ	MP4	และจ่ายด้วยเหรียญคริปโต	(Cryptocurrency)	
เป็นหลัก	

Defi มาเปลี่ยนแปลงโลกของคริปโตอย่างไร 

	 Defi	 หรือ	 Decentralized	 Finance	 เป็นระบบการ
จัดการด้านเงินที่ไม่มีคนกลางควบคุม	ใช้การเชื่อถือในอัลกอริธึม
ของ	Blockchain	เป็นตัวควบคุม	ด้วยการนำ	Smart	Contact	

ตัวอย่างการใช้งาน Blockchain กับการซื้อขายงานศิลปะ 

ที่มาภาพ	:	https://opensea.io 
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มาจัดการเป็นหลักซึ่งเป็นอัลกอริธึมไม่ใช่คนหรือองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง	
	 ตัวอย่างของ	 Defi	 คือ	 Liquidity	 Pool	 เช่น	
Compound	 เปน็ระบบทีเ่ปดิใหฝ้ากเหรยีญครปิโตแบบ	 Stable 
coin	 หรือ	 crypto	 ที่มีมูลค่าเท่ากับเงิน	 US	 dollars	 แล้วได้	
Token	เป็น	Comp	Token	(Pool	Token)	เหมือนฝากเงินเข้า
ธนาคารเพือ่ทำใหเ้กดิสภาพคลอ่ง	 (Liquidity)	 เกดิการแลกเปลีย่น 
และให้คนสามารถเข้ามากู้เงินคริปโตนี้ได้	 ผู้ที่มาฝากเงินนี้ได้	 
ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ด้วย	
(Reward	 Token)	 ซึ่งมีค่าตอบแทนที่	 สูงกว่าการฝากเงินใน
ธนาคาร	และสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดได้ด้วย		
	 อีกตัวอย่างหนึ่งของ	 Defi	 คือ	 Uniswap	 นำเหรียญ	 
คริปโตที่ฝากเข้ามาในระบบไปให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน	 
คริปโตต่าง	 ๆ	 ของผู้ที่ต้องการแลกเงิน	 ซึ่งผลตอบแทนคือ	 
ค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง	 ส่งผลให้เกิดรูปแบบ	 
การปันผลแบบใหม่ที่เรียกว่า	 Yield	 Farming	 เกิดจากการที่
เหรียญ	 Pool	 Token	 มีมูลค่าขึ้นมาด้วยการมีสิทธิ์ในการโหวต
เพื่อสร้างผลประโยชน์อะไรบางอย่างคล้ายกับสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นในบริษัท	 ทำให้ความต้องการเก็บเหรียญ	 Pool	
Token	 มีมากขึ้นจึงสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับ	 Yield	
Farmers	หรือผู้ที่ต้องการเก็บเหรียญคริปโตประเภทนี้เพื่อสร้าง
มูลค่า	 ดังนั้นประโยชน์ของ	 Defi	 ช่วยเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น	
ผลตอบแทนสงูกวา่ในการฝากเงนิของระบบของการเงนิปกต	ิและ
มคีวามนา่เชือ่ถอืทีส่งูกวา่การเชือ่ในคนกลาง	เชน่	ธนาคาร	เปน็ตน้ 

แนวทางการนำ Blockchain มาใช้ในด้านการศึกษา  

	 Blockchain	 ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อโลกของการเงิน
และศิลปะเพียงเท่านั้น	 แต่ยังสามารถต่อยอดไปยังด้านการ
ศึกษาได้	ด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ของเทคโนโลยีนี้เองที่
ทำให้สามารถนำมาใช้กับอุตสาหกรรมด้านการศึกษาได้	ดังนี้	
	 1.		 ช่วยในการตรวจสอบประวัติและวุฒิการศึกษา	
สามารถเปลี่ยนจากการเก็บประวัติและใบรับรองทางการศึกษา
ต่าง	 ๆ	 มาเป็นแบบกระจายศูนย์	 ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานใด
แบกรับภาระอีกต่อไป	 และสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้

จากทั่วโลกผ่านระบบของ	 Blockchain	 ที่ เชื่อถือได้และ
ปลอดภัย	
	 2.	 ลดกรณีการฉ้อโกงทางการศึกษา	 ด้วยเทคโนโลยี
ของ	 Blockchain	 ที่ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในระบบ	
สามารถป้องกันไม่ให้	 hack	 ข้อมูลเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้		 
ช่วยป้องกันการสวมวุฒิปลอม	 หรือหาผลประโยชน์จากการ
ปลอมแปลงเอกสารทางการศึกษา	
	 3.		 เ กิ ด ก า ร เรี ย นออน ไ ลน์ แ บบก ร ะจ า ยศู น ย์	
(Decentralizing	 Online	 Learning)	 ด้วยความแตกต่างด้าน
ความพร้อมด้านการเรียนแบบออนไลน์ของสถาบันทางการ
ศึกษาหลายแห่งทำให้รูปแบบของการเรียนออนไลน์แบบ
กระจายศูนย์แพร่หลายมากยิ่งขึ้น	 เพราะค่าใช้จ่ายในการเก็บ
ข้อมูลที่ศูนย์กลางจะหมดไป	 ผู้สอนสามารถแชร์ข้อมูลแบบ		 
real	 time	กบัผูเ้รยีนได	้และไมจ่ำเปน็ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยทีแ่พงเกนิไป
เพื่อเข้าเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียง	 และสามารถจ่ายค่าเรียน
ด้วยเหรียญคริปโตให้กับสถาบันได้	
	 4.		 การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	 ด้วย
เทคโนโลยีของ	 Blockchain	 เปิดโอกาสให้สามารถสร้าง	 
แพลตฟอร์ม	 (Smart	 Contact)	 การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาส
ทางการเรียนที่เท่าเทียมกัน	 ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาแพลตฟอร์ม
ใดแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลมหาศาล	 หากแพลตฟอร์มนั้น
ถูกปิดหรือล้มเลิกไป	 ข้อมูลที่ถูกบันทึกก็ยังคงอยู่	 และสามารถ
สร้างแพลตฟอร์มอื่น	ๆ	ที่ดีกว่าเพื่อมารองรับได้	
	 เทคโนโลยี	 Blockchain	 เป็นระบบการกระจายศูนย์
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเก็บข้อมูลอื่น	 ๆ	 เช่น	 ข้อมูล
สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน	 ในด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลสามารถ
นำข้อมูลการรักษาจากโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีประวัติการรักษา
มาใช้ได้ซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้	 ในด้านการศึกษาสถาบัน
การศึกษาสามารถเก็บประวัติการศึกษาไว้ใน	 Blockchain	 เพื่อ
ใช้ในการอ้างอิงเมื่อต้องการเรียนต่อหรือสมัครงาน	 ฉะนั้นข้อมูล
ที่เหมาะสำหรับการเก็บใน	 Blockchain	 จึงมีลักษณะที่ไม่
สามารถแก้ไขได้	มีความน่าเชื่อถือสูง	และเป็นแบบกระจายศูนย์	
การถือกำเนิดขึ้นของเทคโนโลยี	 Blockchain	 จึงถือว่าเป็นยุค
ใหม่ของชีวิตดิจิทัลในอนาคต	
 
 

อ้างอิง : 
Ameer	Rosic.		(2020).		What is Blockchain Technology? A Step-by-Step Guide For Beginners.  
	 Retrieved	May	12,	2021,	from,		https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/	
LUKE	CONWAY.		(2020).		Blockchain Explained.	Retrieved	May	13,	2021,	from,			
	 https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp	
NuWire.		(2021).		The Role of Blockchain Technology in the Education Sector.	Retrieved	May	13,	2021,	from,			
	 https://www.nuwireinvestor.com/the-role-of-blockchain-technology-in-the-education-sector/	
Ookla.		(2021).		Tracking COVID-19’s Impact on Global Internet Performance (Updated July 20).  
	 Retrieved	May	13,	2021,	from,		https://www.speedtest.net/global-index	
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สนุกกับคณิตในสวนครัว

อาจารย์ชยาภา ดารายน

	 ทีม	 U2T	 ในพื้นที่ดำเนินการของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 มีโครงการที่จะจัดทำเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบ
สนองความต้องการของชุมชนอย่างหลากหลาย	 โดยโครงการหนึ่งที่จะมีการดำเนินการคือ	 โครงการปลูกผักสวนครัว	 เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิเศรษฐกจิและสขุภาพ	 	 รวมถงึการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว	 นอกเหนอืจากประโยชนใ์นดา้นเหลา่นีแ้ลว้	 การปลกูผกัสวนครวัในรัว้บา้น	 
ยังช่วยในการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โดยสอดแทรกความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าไปในแต่ละขั้นตอนของการปลูกผัก	 ซึ่งในบทความนี้	 
จะยกตัวอย่างการจัดกิจกรรม	เพื่อให้เด็ก	ๆ	ได้สนุกไปกับการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์โดยมีสวนครัวเป็นศูนย์กลาง			
 1. ปลูกผักสวนครัวลดรายจ่าย   
	 	 ก่อนที่จะเริ่มลงมือปลูกผักสวนครัว	 ให้เด็ก	 ๆ	 บันทึกรายจ่ายของครอบครัว	 คำนวณค่าอาหารเฉลี่ยของครอบครัวใน
แต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์	 เมื่อลงมือปลูกผักได้ผลผลิตแล้ว	 ทำบันทึกรายจ่ายค่าอาหารอีกครั้ง	 และนำไปเปรียบเทียบกับบันทึก
รายจ่ายค่าอาหารก่อนปลูกผัก	 ว่าในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์	 ครอบครัวประหยัดค่าอาหารได้เท่าใด	 ลองนำข้อมูลที่ได้นี้มา
คำนวณค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวสามารถประหยัดได้ใน	1	ปีว่าเป็นเท่าใด		หากในหนึ่งสัปดาห์	ครอบครัวสามารถประหยัดค่าอาหารได้	
100	บาท	ซึ่งอาจดูเหมือนเป็นเงินจำนวนไม่มาก	แต่เมื่อคำนวณแล้ว	จะประหยัดเงินได้กว่าห้าพันบาทต่อปีทีเดียว	

	ที่มาภาพ	:	https://www.freepik.com/ 

 2. ผักจะครองโลกได้หรือไม่	
	 	 ให้เด็ก	ๆ	เก็บมะเขือเทศหรือผักอื่นที่เมล็ดจำนวนมาก	นำมาคาดคะเนจำนวนเมล็ดในมะเขือเทศผลนั้น	แล้วนับเมล็ดดู
วา่การคาดคะเนของตนเองใกลเ้คยีงจำนวนเมลด็จรงิเพยีงใด	 	 จากนัน้	 ใหเ้ดก็	 ๆ	พจิารณาวา่	 หากปลกูตน้มะเขอืเทศจากเมลด็เหลา่นี	้
ภายใน	2	ป	ี3	ป	ีหรอื	5	ป	ีเราจะไดต้น้มะเขอืเทศทัง้หมดกีต่น้	นำผลทีไ่ดม้าสรา้งแผนภาพแสดงจำนวนตน้มะเขอืเทศทีส่ามารถปลกูได้
ในแต่ละปีถัดมา	สุดท้ายให้วิเคราะห์ว่าผักจะครองโลกได้อย่างไร	มีปัจจัยอื่น	ๆ	ที่อาจส่งผลต่อจำนวนต้นมะเขือเทศได้หรือไม่	
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อ้างอิง : 

Florida	Argriculture	in	the	Classroom.	Plan It, Map It.	Retrieved	20	June	2021	from	https//faitc.org/lessons/plan-it-map-it		

Gardening	Know	How.	(2020).	Homeschooling in Gardens – Ideas for Tying Math into Nature.		Retrieved	20	June	2021	from	
https://www.gardeningknowhow.com/special/	children/tying-math-into-nature.htm	

New	Jersey	Agricultural	Society.	(2020).	Teaching Math in the Garden.	Retrieved	20	June	2021	from	http://www.njagsociety.org/
teaching-math-in-the-garden.html	  

 3. ออกแบบแปลงปลูกผัก  
	 	 ในการปลูกผักนั้น	ต้องคำนวณถึงองค์ประกอบต่าง	ๆ	มากมาย	เช่น		ปริมาณน้ำ	ปริมาณแสงแดด	เป็นต้น		ดังนั้นการ
วางแผนสถานที่ปลูกจึงเป็นสิ่งสำคัญ		เริ่มด้วยการให้เด็ก	ๆ	เลือกเมล็ดพันธุ์ผักที่ต้องการปลูก	และศึกษาข้อกำหนดในการปลูกของ
ผักพันธุ์ต่าง	ๆ	จากนั้นออกแบบแปลนผักลงบนกระดาษ	โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม	 	อย่าลืมให้เด็ก	ๆ	คำนึงถึงทางเดินในแปลง
ผักสำหรับการเพาะปลูก	 การรดน้ำ	 และการเก็บเกี่ยว	 รวมถึงความสูงของพืชผักแต่ละชนิด	 จัดวางที่ปลูกผักที่เหมาะสมไม่ให้บัง
แสงแดดกันอีกด้วย	

ที่มา	https://www.freepik.com/	

 4. สถิติและความน่าจะเป็นของเมล็ดพันธุ์ผัก 
	 	 ไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดที่เพาะจะสามารถงอกได้	 ให้เด็ก	 ๆ	 นำเมล็ดพันธุ์ผักมาเพาะในกระบะหรือในแผงไข่	 บันทึก
จำนวนเมลด็พนัธุท์ีเ่พาะ	 สงัเกตการเตบิโตในแตล่ะวนัและรดนำ้ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ	 เมือ่ครบกำหนดเวลาทีเ่มลด็ควรงอก	นำแผงไข่
มานับและบันทึกจำนวนเมล็ดที่งอกและจำนวนเมล็ดที่ไม่งอก	 แสดงผลที่ได้ในรูปประโยคสัญลักษณ์	 เศษส่วน	 หรือทศนิยม			 
จากนั้นให้เพาะเมล็ดพันธุ์ผักอีกครั้ง	 โดยให้เด็ก	 ๆ	 พยากรณ์จำนวนเมล็ดที่จะงอกจากข้อมูลที่ได้ในการเพาะเมล็ดครั้งแรก	 และ	 
ตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์ของตน			
 5. แผนภาพผัก 
	 	 การนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลากหลายวิธี	 	ให้เด็ก	ๆ	เดินสังเกตสิ่งต่าง	ๆ	ในสวนครัวในบ้านและบันทึกลงในสมุด	
เช่น	ความสูงของพืชผัก	สีของดอกไม้	แมลงที่เห็น	เป็นต้น		สร้างแผนภาพนำเสนอข้อมูลที่สังเกตได้ให้เหมาะสม	แล้วตั้งคำถามจาก
แผนภาพที่ได้	 	นอกจากนี้อาจนำผักแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบโดยใช้แผนภาพเวนน์	 เก็บตัวอย่างของผัก	 เช่น	ส่วนใบ	หรือส่วนดอก	
เป็นต้น	 วาดวงกลมสองวงที่มีส่วนทับซ้อนกัน	 วางตัวอย่างที่เก็บได้ลงในวง	 โดยให้ตัวอย่างที่มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ในส่วนที่วงกลม	 
ทับซ้อนกัน	 	

	 การปรับสวนครัวให้กลายเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์	 โดยการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว	 ไปพร้อม	 ๆ	 กับปลูกทักษะทาง
คณิตศาสตร์	 จะทำให้เด็ก	ๆ	 ได้ตระหนักว่าคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา	และการเรียนคณิตศาสตร์	 ไม่จำเป็นจะต้องน่าเบื่อและอยู่แต่
ในห้องเรียนเสมอไป	
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สถาบันทางศาสนากับวิถีชีวิตคนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา

ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า

	 พระพุทธศาสนาถือเป็นสถาบันทางสังคมที่อยู่คู่กับ	 
วิถีชีวิตชาวไทยมาอย่างช้านาน	 กล่าวได้ว่าตั้งแต่แรกเกิดจนตาย
ชีวิตของชาวพุทธผูกพันกับพระพุทธศาสนา	 ผ่านทางหลักธรรม
ในการประพฤติปฏิบัติ	 และผ่านทางวัดซึ่งเป็นตัวแทนของ
สถาบันทางพระพุทธศาสนาตลอดทุกช่วงของชีวิต	 พุทธศาสนา
ในฐานะรากฐานของวัฒนธรรมไทยเช่นไรนั้น	 พระธรรมปิฎก	
(ป.อ.	 ปยุตโต)	 (2540:251)	 ได้กล่าวถึงความสำคัญของ	 
พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยไว้ว่า	
วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่อย่างแนบแน่นกับพระพุทธศาสนา	
ซึมแทรกผสมผสานอยู่ในแนวความคิด	 จิตใจและกิจกรรมแทบ
ทกุกา้วของชวีติโดยตลอดเวลายาวนาน	 โดยยงัคงเนือ้หาสาระเดมิ
ที่บริสุทธิ์ไว้ได้ก็มี	 ถูกดัดแปลงเสริมแต่งตลอดจนปนเปกับ	 
ความเชื่อถือและข้อปฏิบัติสายอื่นหรือผันแปรในด้านเหตุอื่น	 ๆ
จนผิดไปจากเดิมก็มาก	 ในทางจิตใจเห็นได้ชัดว่าหลักธรรม	 
ความประพฤติปฏิบัติการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งใน
และเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา	 ได้หล่อหลอมชีวิตจิตใจและ
ลักษณะนิสัยของคนไทยให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางและร่าเริง
แจ่มใส	 ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงความเป็นมิตร	 เข้ากับใคร	 ๆ		 
ได้ง่ายยินดีในการให้และการแบ่งปันพร้อมที่จะบริจาคและ	 
ใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งทีเ่รยีกวา่เปน็คนมนีำ้ใจ	อนัเปน็เอกลกัษณ์
เด่นชัด	 ที่ชนต่างชาติมักสังเกตเห็นและประทับใจ	 จนตั้งสมญา
เมืองไทยว่าเป็นดินแดนแห่งความยิ้มแย้มหรือสยามเมืองยิ้ม
ประเพณีและพิธีการต่าง	 ๆ	 ในวงจรชีวิตของแต่ละบุคคลก็ดี		 
ในวงจรเวลาหรือฤดูกาลของสังคมหรือชุมชนก็ดี	 ล้วนเกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาโดยตลอด	 ถ้าไม่เป็นเรื่องของศาสนาหรือ	 
สืบเนื่องจากพระพุทธศาสนาโดยตรง	 ก็ต้องมีกิจกรรมตามคติ
ความเชื่อหรือแนวปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแทรกอยู่ด้วย	
	 สำหรับวงจรชีวิตของบุคคล	 เช่น	 ตั้งชื่อ	 โกนผมไฟ	 บวช	
แต่งงาน	 ทำบุญอายุ	 พิธีศพ	 เป็นต้น	 กล่าวโดยรวมก็คือ	 ตั้งแต่
เกิดจนตายล้วนจัดให้เนื่องด้วยคติในพระพุทธศาสนา	 ส่วนใน

วงจรกาลเวลาของสังคมชุมชน	 ก็มีงานประเพณี	 และเทศกาล
ประจำปี	 ทั้งที่ เป็นเรื่องทางพระพุทธศาสนาโดยตรง	 เช่น	 
วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันเข้าพรรษา	 วันออกพรรษา	 งาน
ทอดกฐิน	 เป็นต้น	 และที่จัดให้เข้าในคติของพุทธศาสนา	 เช่น	
ตรุษสงกรานต์	 สารท	 ลอยกระทง	 เป็นต้น	 ตลอดจนงาน
นมัสการปูชนียวัตถุสถานประจำปีของวัดต่าง	 ๆ	 ด้วยเหตุผลนี้	
ในท้องถิ่นทั้งหลาย	 ทั่วสังคมไทย	 ฤดูกาลจึงผ่านเวียนไปโดยไม่
ว่างเว้นจากงานพิธีทางพระพุทธศาสนา	 จนชีวิตและสังคมไทย
ผูกพันแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธศาสนาดังได้
กล่าวแต่ต้นเทศกาล	 งานประเพณี	 และพิธีการต่าง	 ๆ	 เหล่านี้	
นอกจากเป็นเครื่องผูกพันและร้อยประสานรวมใจประชาชนทั่ว
ทั้งถิ่นและทั้งสังคมให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียว	 มีความ
สามัคคีกันแล้วกิจกรรมบุญกุศลในโอกาสเหล่านี้	 ล้วนโน้มน้อม
ไปในทางการให้การบริจาค	 สละและสลัดคลายความยึดติด	 จึง
เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจและฝึกนิสัยของคนไทยให้มีอัธยาศัย
กว้างขวางเผื่อแผ่มีไมตรีและน้ำใจ	
	 ภาษาเป็นส่วนประกอบสำคัญยิ่งของวัฒนธรรมและ	 
คำบาลีสันสกฤตก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของภาษาไทย		 
คำบาลีนั้นมาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง	 ส่วนคำสันสกฤต	 
มาจากพระพุทธศาสนาบ้างมาจากศาสนาฮินดูบ้างแต่รวมความ
แล้วพระพุทธศาสนาก็เป็นแหล่งใหญ่แห่งความเจริญงอกงาม
ของภาษาไทยแม้แต่ถ้อยคำสามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นคำ
ที่มาจากบาลีสันสกฤตหลายส่วน	 ตลอดจนกระทั่งการตั้งชื่อ
บคุคลและสถานทีต่า่ง	 ๆ	 เพือ่ไพเราะหรอืเพือ่ใหเ้หน็ความสำคญั  
ก็นิยมตั้งเป็นคำบาลี	 สันสกฤตและนิยมให้พระสงฆ์ผู้ที่เคารพ
นับถือเป็นผู้ตั้งให้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยภาษาเป็นอุปกรณ์
ของวรรณกรรม	 และวรรณกรรมก็ช่วยให้ภาษาเจริญเติบโต	
อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากภาษาของพระพุทธศาสนา	 คือ	 บาลี	
สันสกฤต	 จะเป็นเครื่องมือหลักของกวีไทยทั้งหลาย	 เรื่องราว
ต่าง	ๆ	ในคัมภีร์		
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			 นอกจากภาษาและวรรณคดีแล้ว	 ศิลปะและดนตรีไทยก็
เนื่องอยู่ด้วยกันกับพระพุทธศาสนา	 เพราะเหตุว่านอกจากวังซึ่ง
เป็นส่วนเฉพาะเจ้านายแล้ว	 สำหรับประชาชนทั่วไป	 ก็มีแต่วัด
เท่านั้นที่เป็นแหล่งใหญ่ที่กำเนิด	 รักษา	 สืบทอด	 พัฒนาหรือ
สนับสนุนศิลปะและดนตรีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็น
ศูนย์กลางแห่งกิจกรรมทางสังคมและเป็นสมบัติส่วนรวมร่วมกัน
ของชุมชน	 ศิลปะและดนตรีจึงอาศัยวัดเป็นที่จัดแสดงหรือ
ปรากฏตัว	ดนตรีถูกใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง	ๆ	ทางพระศาสนา	
แม้แต่การแสดงพระธรรมเทศนา	 เป็นเครื่องเสริมคุณค่าทาง
อารมณ์	ความละเมียดละไม	โอ่อ่า	และความรู้สึกเป็นจริงเป็นจัง	
ตั้งแต่งานสมโภชไปจนถึงงานอวมงคล	จิตรกรรม	ประติมากรรม	
และสถาปตัยกรรมตา่ง	ๆ	ไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึน้ดว้ยแรงบนัดาลใจ 
เพื่อแสดงถึงศรัทธาในพระศาสนาและเป็นสื่อถ่ายทอด	 
หลักธรรม	 สาระสำคัญที่วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นสมบัติ
รว่มกนัของชมุชนและเปน็ทีป่รากฏแสดงตวัของชมุชนทอ้งถิน่นัน้ 

	 พระพุทธศาสนามีส่วนในการหล่อหลอมคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมตั้งแต่เล็กจนโต	 ซึ่งคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้นจะสะท้อนออกมาได้ด้วยพฤติกรรมของคนในสังคม
ที่มีความเมตตา	 กรุณา	 และซื่อสัตย์สุจริตเป็นต้น	 สถาบันหนึ่ง
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาคือวัด	 ซึ่งวัดมีส่วนร่วมใน
การขัดเกลาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนเช่นกันโดยเฉพาะใน
สมยัอดตี	 ซึง่การศกึษาไทยอยูคู่ก่บัวดั	 ผูน้ำของประเทศตลอดจน
ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อชาติไทยหลายท่านล้วนมีประวัติใกล้ชิด	
และไดร้บัคณุประโยชนจ์ากวดัซึง่เปน็สถาบนัทางพระพทุธศาสนา
ทั้งสิ้น	 คุณค่าและบทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาต่อ	 
สังคมไทยจึงมีมากมายนานัปการ	 วัดถือเป็นสถาบันทางศาสนา
ที่ใกล้ชิดกับประชาชนไทยมาตั้งแต่สมัยก่อน	 นอกจากนี้ยังเป็น
สถานที่ประกอบกิจกรรมหรือทำพิธีทางศาสนา	ซึ่งเมื่อกล่าวโดย
สรปุแลว้สถาบนัทางศาสนาแหลง่นี	้ทำหนา้ทีต่อบสนองสงัคมไทย
ในหลายด้าน	ทินพันธุ์	นาคะตะ	(2529:2-3)	คือ	

ที่มาภาพ	https://www.saulbellow.org 

ที่มาภาพ:		https://www.coloradowild.org						
									https://www.dra.go.th/th/mobile/content.php?param=-10-60-1-2751	
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	 1.	 เป็นศูนย์กลางของชุมชน	 สิ่งนี้เป็นหน้าที่ทางสังคมที่สุดของวัด	 ประชาชนจะมาร่วมพิธีและกิจกรรม
ต่าง	 ๆ	 ทั้งทางสังคมและศาสนา	 วัดจะเป็นแหล่งสำหรับการฉลองทุกขั้นตอน	ความเป็นอยู่และชีวิต
ของคนไทยจึงมีความสัมพันธ์กับวัดมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ	

	 2.	 เป็นโรงเรียน	วัดในสมัยก่อนเป็นแหล่งการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียว	โดยมีพระภิกษุเป็นครูอาจารย์	
วัดยังเป็นแหล่งเรียนของบรรดาพระภิกษุ	สามเณร	และเด็กวัดด้วย	แม้ในปัจจุบัน	วัดบางแห่งก็ยังคง
ทำหน้าที่นี้อยู่	

	 3.	 เป็นสถานที่ให้คำแนะนำ	 คำปรึกษา	 และปลอบใจ	 ชาวบ้านที่มาวัดจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือ
จากเจ้าอาวาส	หรือพระภิกษุในวัด	

	 4.	 เป็นสถานพยาบาลและสถานจ่ายยา	 วัดหลายวัดทำหน้าที่เป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ป่วย	 และ	 
พระภิกษุมีส่วนสำคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทยเสมอมา	

	 5.	 เป็นสถานสงเคราะห์และที่พักพิงสำหรับผู้ยากจน	คนชรา	 และคนกำพร้า	 บางครั้งก็	 เป็นที่อาศัยและ
พักแรมสำหรับผู้เดินทางไกล	

	 6.	 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬา	 การละเล่น	 การรื่นเริงหรืองานฉลอง	 
ต่าง	 ๆ	 ที่วัดกับประชาชนร่วมกันจัดขึ้นจะมีอยู่ประจำ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนต้องไปอาศัย	 
ที่วัดเสมอ	

	 7.	 เป็นที่ทำธุรกิจ	 ชาวบ้านเช่าที่ดินปลูกบ้านอยู่อาศัย	 และทำธุรกิจ	 ด้วยราคาถูก	 ซึ่งทางวัดอาจให้	 
ความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี	

	 8.	 เป็นแหล่งจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ให้แก่ประชาชน	 วัดในอดีต	 มีบ่อน้ำ	 สระน้ำ	 หรือถังเก็บน้ำที่ให้บริการแก่	 
ชุมชนรอบ	ๆ	วัด	

	 9.	 เป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์รวมข่าว	 วัดจะเป็นที่ปิดประกาศแจ้งความของทางราชการเจ้าอาวาสกับ	 
ชาวบ้านจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นประจำ	วัดทำหน้าที่เป็นสโมสรที่ปะชาชนมีโอกาสพบปะกัน	

	 10.	 เป็นฌาปนกิจสถานและเป็นที่เก็บศพ	 แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตชาวพุทธทุกคน	 ก็ใช้บริการสถาบัน
ทางพุทธศาสนาแห่งนี้	

 

อ้างอิง : 
พระธรรมปิฎก	(ป.อ.ปยุตฺโต)	(2540).	พุทธวิธีในการสอน.กรุงเทพฯ: บริษัท สหธรรมิก จำกัด.  
ทินพันธุ์	นาคะตะ	(2529).	พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร:	หจก.สหายบล็อกและการพิมพ์	
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ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า

แนะนำหลักสูตรใหม่
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

Bachelor of Education Program in Physical Education

รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร จำเนียร

	 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา	 (4	 ปี)	 (หลักสูตรใหม่	 พ.ศ.	 2564)	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี	 เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างแบบเอกเดี่ยว	 โดยมุ่งผลิตครูพลศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะความ
ชำนาญในการจัดการเรียนรู้	 มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู	 มีคุณธรรมจริยธรรม	 และมีความสามารถในการสอน
พลศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ	เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	สถานศึกษา	และผู้ใช้บัณฑิต		รวมทั้งสามารถบริการ
วิชาการทางด้านพลศึกษาและกีฬาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้			

     หลกัสตูรสาขาวชิาพลศกึษาเปดิสอนทีม่หาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุ	ี สมทุรปราการ	 ซึง่มคีวามพรอ้มดา้นอาคารสถานที่
ทั้งอาคารเรียน	 หอประชุม	 หอพักนักศึกษา	 และโรงแรมสำหรับการจัดฝึกอบรม	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับ	 
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)	สมุทรปราการ	ที่มีสนามกรีฑาลู่วิ่งยางสังเคราะห์	(Running	track)	
พร้อมสนามฟุตบอลมาตรฐานและอัฒจันทร์ขนาด	 2,500	 ที่นั่ง	 มีสระว่ายน้ำในร่มขนาดมาตรฐาน	 50	 เมตร	 รวมทั้ง	 
สนามกฬีาอืน่	 ๆ	ซึง่อยูต่ดิกบัมหาวทิยาลยั	ประกอบกบัมหาวทิยาลยัเองกำลงักอ่สรา้งโรงยมิเนเซีย่มซึง่จะแลว้เสรจ็ในเรว็	ๆ	นี ้
และสนามกีฬาต่าง	 ๆ	 เพื่อไว้รองรับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางด้านพลศึกษาและกีฬา
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สำหรับชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า	 6,000	 โรงงาน	 	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยยังได้
ทำความร่วมมือ	 (MOU)	 กับสโมสรกีฬาฟุตบอลสมุทรปราการซิตี้	 ซึ่งเป็นสโมสรกีฬาอาชีพเพื่อรองรับนักกีฬาที่มีความ
สนใจเข้ามาเรียน	รวมทั้งมีโรงเรียนต่าง	ๆ	ในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้วย	

ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า

	 ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา	 จะมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงทั้งระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก	 มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์	 และ	 รองศาสตราจารย์	 รวมทั้งวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ	จะมุ่งเน้นสอนรายวิชาเอกบังคับพื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพลศึกษา	กีฬา	การออกกำลังกาย	และ
การส่งเสริมสุขภาพ	 โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในชั่วโมงเรียน	 รวมทั้งรายวิชาเอกเลือกที่มีความลุ่มลึก	 
ในทักษะการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพลศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางของ
สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ทัง้กฬีาไทยและกฬีาสากล	 และกฬีาประเภทบคุคลและทมี	 โดยเนน้ทกัษะ
การจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้	 นอกจากนี้ยังจัดให้มีชั่วโมงสะสมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ	 
นกัศกึษาเสรมินอกเวลาเรยีนกบัหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอกทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการสอนทกัษะกฬีา	 การออกกำลงักาย 
การจัดการการแข่งขันกีฬา	การเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่และการตัดสินกีฬา	การเป็นผู้นำนันทนาการ	ลูกเสือเนตรนารีและ
ยุวกาชาด		โดยเก็บชั่วโมงสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่	1-3	รวมจำนวนไม่น้อยกว่า	120	ชั่วโมง	ก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาในชั้นปีที่	4	
	 โดยมีปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า	 “ผลิตครูพลศึกษาที่มีคุณภาพ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 สามารถบูรณาการความรู้	
ทักษะ	 เจตคติ	 คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู	 ให้เป็นคนดี	 มีสติปัญญาความ
สามารถ	 และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข	 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วย
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คำขวัญ 
“ผลิตครูพลศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถดี มีทักษะเด่น 

เน้นการจัดการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม” 

ส า ข า วิ ช า พ ล ศึ ก ษ า

สติปัญญา”	นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะมีอาชีพที่รองรับได้หลังสำเร็จการศึกษา	ได้แก่	ครูสอนวิชาพลศึกษาในทุกสังกัด	
นักวิชาการทางด้านการศึกษา	 เจ้าหน้าที่พลศึกษา	กีฬา	 และส่งเสริมสุขภาพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ผู้ฝึกสอน
กีฬาและหรือผู้ตัดสินกีฬา	และประกอบอาชีพอิสระทางด้านพลศึกษา	กีฬา	และการส่งเสริมสุขภาพ		

 อนึง่	 เปน็ทีน่า่ยนิดวีา่ปกีารศกึษาใหม	่2564	นี	้ ซึง่เพิง่เปดิสอนเปน็ปแีรกมนีกัศกึษาสนใจสมคัรและรายงานตวัเขา้เรยีน
อย่างต่อเนื่องเต็มจำนวนตามแผนรับ	 2	 หมู่เรียน	 จากการสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและหลายคน	 
มีทักษะความสามารรถทางด้านกีฬาระดับสูง	 เช่น	 นักยูโดทีมชาติไทย	 นักฟุตบอลอาชีพของสโมสร	 นักกีฬาฟุตบอล	 
ยอดเยี่ยมของจังหวัด	นักกีฬาของโรงเรียน	เป็นต้น	
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คนเก่ง คนดี ครุศาสตร์

อาจารย์ณัฐนันท์  มั่นคง 
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาครุศาสตร์	อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจินตนา จิรายุกุล 

อาจารย์ ดร.สุเทียม เครือวัลย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ 

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖” 

อาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ 

มุทิตาจิต ส่งรักสืบต่อความดี

รางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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กิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

กิจกรรมคณะครุศาสตร์

■ กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อเข้าพบหัวหน้า กศน. ตำบลบางครุ: 	 เพื่อหารายชื่อผู้สนใจร่วมโครงการ	อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยน	 
	 แนวคิด	ตลอดจนวิธีการทำงานจากคนในพื้นที่	เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจในตำบล	
 

■ U2T แขวงคลองสานลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ Covid – 19:	 	 ทีม	 U2T	 แขวงคลองสาน	ประกอบด้วย	 บัณฑิต		 
	 ประชาชน	 และนักศึกษา	 ได้ลงพื้นที่ชุมชนดำเนินการสำรวจสถานการณ์	 Covid	 -	 19	 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย	 โดย	 
 แบง่ออกเปน็	2	ทมี	เพือ่สำรวจสถานการณก์ารแพรร่ะบาด	Covid	-	19	ระลอกใหม	่ภายในพืน้ทีช่มุชนแขวงคลองสาน	
 

■ U2T Covid Week - ก้าวต่อไป สู้โควิด ตำบลบางจาก: 	ผู้รับจ้างของตำบลบางจาก	อำเภอพระประแดง	จังหวัด	 
	 สมุทรปราการ	 ได้นำเจลแอลกอฮอล์	 และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ได้รับมอบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		 
	 ในโครงการ	 U2T	 ไปมอบให้ประชาชนในแต่ละชุมชนของตำบลบางจาก	 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	 และเพื่อ	 
	 ความปลอดภัยจากเชื้อโควิด	19	
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โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ปี พ.ศ. 2564 

คณะครุศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2563

  

กิจกรรมคณะครุศาสตร์

	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง	 38	 แห่งทั่วประเทศ	 จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่	 21	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และ
วิทยาการคำนวณ	โดยได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวระหว่างเดือนมิถุนายน	–	เดือนพฤศจิกายน	2564	 

	 คณะครุศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 เมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 2564	 	 โดยได้รับ	 
ความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับและร่วมตอบคำถามในครั้งนี้	 
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