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วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ค รู

	 อธิการบดี	 (ผศ.ดร.ยุวลักษณ์	 เวชวิทยาขลัง)	 และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 (ผศ.อารีย์	 วชิรวราการ)	 ได้มอบ
เหรียญทอง	และช่อดอกไม้แสดงความยินดี	แก่	นางสาวขวัญหทัย	นุพรม	นักศึกษาครุศาสตร์	สาขาวิชาสังคมศึกษา	ซึ่งได้รับรางวัล
เหรียญทองเรียนดี	เกียรนิยมอันดับ	1	เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2557	ในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี		ณ	หอประชุมกองทัพเรือ	

	 คณะครุศาสตร์	 	 ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครู	และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษรุ่นที่	4	เมื่อวันที่	7	–	8,14	-	15	มิถุนายน	2557	ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ณ	ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	
อาคาร	 2	 ชั้น	 8	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 โดยมี	 ผศ.ดร.ปนัดดา	 ยิ้มสกุล	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ได้แก่	
รศ.ดร.วิไล	ตั้งจิตสมคิด,	ผศ.ดร.นิภา	พงศ์วิรัตน์,	ผศ.ดร.วาสนา	เพิ่มพูน,	ผศ.วิสูตร	จำเนียร	และ	อ.นฤมล	ปภัสสรานนท์	รวมทั้งวิทยากรท่าน
อื่นๆ	 ร่วมบรรยายให้ความรู้	 แก่ผู้เข้ารับการอบรม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการครู	 และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี	
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	ให้เป็นไปตามหลักสูตร	คู่มือ	และแผนการจัดการเรียนรู้	และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด		

โครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
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ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ปนัดดา	ยิ้มสกุล	คณบดี	/	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	วิสูตร	จำเนียร,	อาจารย์	ดร.นิภาภรณ์	คำเจริญ,	

อาจารย์สมชาย	ศรีรักษ์	รองคณบดี,	อาจารย์	ดร.	สมจินตนา	จิรายุกุล	

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

กองบรรณาธิการ : 

อาจารย์	 ดร.	 สมจินตนา	 จิรายุกุล	 /	 อาจารย์วรรณนภา	 โพธิ์ผลิ	 /	

อาจารย์วาสนา	สังข์พุ่ม	/	อาจารย์ณิชชา	ชำนิยนต์	/	

อาจารย์ณรงค์พล	เอื้อไพจิตรกุล

จัดทำรูปเล่ม : 

นายรณเกติ	ชินตานนท์/กรกมล	สว่างจิตต์

ช่างภาพ

วรวัชร	เพชรคง

ภาพปก

นายอโนชา	มังสระคู	นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	ชั้นปีที่	4

พิมพ์ที่ : 

บริษัท	พริกหวานกราฟิค	จำกัด		โทร.	0	2424	3249

ส า ร บั ญ
บทบรรณาธิิการ

	 “ครุสารธนบุรี”	 ฉบับนี้ออกเผยแพร่ในเดือน

สิงหาคม	 ซึ่งเป็นเดือนแห่ง	 “วันแม่”	 เป็นเดือนที่	 

พสกนิกรชาวไทยมีความปลาบปลื้มยินดีในโอกาส	 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์	

พระบรมราชินีนาถ	 “พระผู้ทรงเป็นแม่	 และครูของ	 

แผ่นดิน”	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	

ขอร่วมเทอดพระเกียรติ	 และน้อมรำลึกในพระมหา	

กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่เปรียบมิได้	 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาครู	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	 และกองบรรณาธิการ

ได้รวบรวมกิจกรรม	 โครงการ	 บทความ	 และสาระ	 

ความรู้	 ในแต่ละสาขาวิชา	 เพื่อประชาสัมพันธ์	 และ	 

เผยแพร่ในจุลสารฉบับนี้	 จึงขอขอบคุณ	 ผู้บริหาร	

คณาจารย์	และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้	

 

วิชาชีพครู และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
•	 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 2
	 ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ	
•	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การวิจัยในชั้นเรียน”	 4
•	 โครงการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน	 4
•	 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 5

สาขาวิชาภาษาไทย
•	 สาขาวิชาภาษาไทยจัดประกวดเรียงความวันแม่	 6

สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
•	 สอนอย่างไร.........ให้รู้ทันเด็กยุค	GEN	ME	 7

สาขาวิชาสังคมศึกษา
•	 การเตรียมพร้อมกับการเผชิญความตายตามทัศนะ	 9
	 ทางพระพุทธศาสนา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
•	 ลำดับฟิโบนักชี	:	สวยงาม	น่าทึ่ง	เป็นธรรมชาติ	 11

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
•	 ครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน	 13

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
•	 โครงการสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	 14

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
•	 การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยด้วยดนตรี	 15

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
•	 News	from	English	Program	 17

คนดีคนเก่งครุศาสตร์ 18

ภาพกิจกรรม 19
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”

วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ค รู

โครงการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน

	 คณะครุศาสตร์	 โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	“การวิจัยในชั้นเรียน”	 เมื่อวันที่	
16-17	สิงหาคม	2557	ณ	ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ	อาคาร	2	ชั้น	8	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ยุวลักษณ์	เวชวิทยาขลัง	
อธิการบดี	 เป็นประธานเปิดการอบรม	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ดิเรก	สุขสุนัย,	อาจารย์	 ดร.นิธิภัทร	บาลสิริ	 และอาจารย์	
ดร.สมจินตนา	 จิรายุกุล	 เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้	 การอบรมดังกล่าวมี	 ครู	 อาจารย์	 บุคลากรทางการ
ศึกษา	และผู้เข้าร่วมสนใจ	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 จำนวน	64	คน	ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ครู	 อาจารย์	 บุคลากรทางการศึกษา	 และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิจัยในชั้นเรียน	 ฝึกปฏิบัติการสร้างงานวิจัย	 
ในชั้นเรียน	และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปได้	

	 เมื่อวันเสาร์ที่	26	กรกฎาคม	2557	ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูได้จัดโครงการฝึกอบรม	ผลิต
สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	และสร้างแรงจูงใจให้กับ
ครู	อาจารย์	บุคลากร	และผู้ที่สนใจ	ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	และ
สามารถพัฒนาตนเองในด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพในระดับ
ที่สูงขึ้น	โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย	อาจารย์ณิชชา	ชำนิยนต์	อาจารย์ณรงค์พล	เอื้อไพจิตรกุล	
และอาจารย์วรรณนภา	โพธิ์ผลิ	
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วิ ช า ชี พ ค รู แ ล ะ ศู น ย์ ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ค รู

ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Internship Information System

	 การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญใน
การผลิต	 “ครู”	 เพื่อมุ่งเน้นจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติจริง	 
ในห้องเรียน	 ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 
ที่พัฒนาขึ้น	 มุ่งเน้นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		 
โดยเน้นให้นักศึกษาครูได้เรียนรู้	 และศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ	 ที่ช่วยส่งเสริมทักษะต่างๆของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู		
 ภายในระบบสารสนเทศจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 
3	องค์ประกอบ	ได้แก่		
	 1)	 ระบบการจัดการคลังความรู้	 ที่ประกอบไปด้วย
เนื้อหา	 การวางแผนการจัดการเรียนรู้	 ทักษะและเทคนิคการ
สอน	การวัดและประเมินผล	และการวิจัยเพื่อการเรียนรู้			
	 2)		 ระบบการประเมินผล	 สำหรับอาจารย์นิเทศก์	 เพื่อ
ใช้ประเมินผลนักศึกษาเป็นรายบุคคล		
	 3)	 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้	 (Web-board)	 การ	 
ส่งข้อความ(Message)	 พร้อมแนบไฟล์เอกสารMs-Word,		 
Ms-PowerPoint	และ	PDF		

โดย...อาจารย์วาสนา สังข์พุ่ม

	 	 	 	 	 	 	 	 ระบบสารสนเทศ	 ได้พัฒนาขึ้นภายใต้นโยบายของ
มาตรฐานวิชาชีพครูของครุสภา	 โดยอาจารย์นิเทศก์ที่เข้าสู่
ระบบการนิเทศ	 จะมีนักศึกษาในการดูแลเพียง	 10	 คนเท่านั้น	
ภายในห้องนิเทศ	 อาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาครู	 สามารถ	 
แจ้งข่าวสาร	 แสดงความคิดเห็น	 สนทนา	 และส่งข้อความได้	
โดยนักศึกษาครูสามารถปรึกษา	 และสอบถามข้อสงสัยกับ
อาจารย์นิเทศก์	 ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	 และเพื่อนนักศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติการสอนมีประสิทธิภาพ	 ตามพันธกิจหลัก	 
ของคณะครุศาสตร์ต่อไป	
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ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไ ท ย

สาขาวิชาภาษาไทยจัดประกวดเรียงความวันแม่

	 สาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 ได้จัดประกวดการเขียนความเรียงในหัวข้อ	 “แม่ของฉัน”	
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	 12	 สิงหาคม	 2557	 ซึ่งผลการประกวด	 มี
ดังนี้	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	นางสาวกัลยาณี	สีลารักษ์	รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ได้แก่	นางสาวกรรณิการ์	เวียนวงษ์	รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่	2	ได้แก่	นางสาวศุภกร	พันละรด	รางวัลชมเชย	จำนวน	2	รางวัล	ได้แก่	นายสิทธิชัย	ทองอุปการณ์	และนางสาวสุ
พรรณี	ยูฮันนัน	

เรียงความที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง “แม่ของฉัน…” 

	 ผู้หญิงคนหนึ่ง	 คนที่ให้กำเนิดให้ความรักความอบอุ่น	 คนที่ให้
ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวฉัน	 ฉันเรียกผู้หญิงคนนี้ว่า	 “แม่”	 	 สำหรับฉันแม่เป็น	 
ผู้หญิงที่สวยและเก่งที่สุดในโลก	 เลี้ยงดูและส่งให้ฉันได้เรียนหนังสือจน	 
โตมาถึงทุกวันนี้	 คอยสั่งสอนตักเตือนในสิ่งที่ผิด	 ส่งเสริมสนับสนุนให้ฉันได้
ทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ	 พร้อมทั้งให้กำลังใจในยาม	 
ที่ท้อแท้	จะมีแม่ที่คอยปลอบและเข้าใจฉันมากกว่าใครๆ		

	 ในชีวิตครอบครัวของเราพ่อเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดที่มีแม่เป็น	 
คู่ชีวิต	 ฉันและน้องสาวก็โชคดีที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกของแม่	 พวกเราใช้ชีวิต
ในครอบครัวอย่างมีความสุขตามอัตภาพ	 ถึงแม้จะไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชีวิต	 
ที่เลิศหรูอย่างใครๆ	 แต่เราก็ภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ตนมี	 เป็นความสุข	 
ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้	และไม่มีเงินตราใดจะแลกกับความสุขนี้มาได้	ชีวิต
ของแม่ที่ผ่านมา	 41	 ปี	 เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร	 ปัญหา
อุปสรรคและความยากลำบากหล่อหลอมให้แม่แข็งแกร่ง	 แม่เคยเล่าให้ฟัง
แม้ว่าฐานะครอบครัวยากจน	 แม่ได้เรียนหนังสือจบแค่ชั้น	 ม.3	 เพราะตา
กับยายไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อ	 ในขณะที่เพื่อนๆในห้องได้เรียนต่อในระดับ	 
ที่สูงจนได้ดีมีอาชีพที่มั่นคงกันทุกคน	 น่าเสียดายทั้งที่แม่เป็นคนเรียนเก่ง
สอบได้ที่หนึ่งของห้องมาโดยตลอด	 	 ตอนนั้นแม่เสียใจมาก	 แม่จึงอยาก	 
ให้ฉันและน้องมีโอกาสได้เรียนสูงๆ	 แม่บอกว่า	 “ถ้าหนูตั้งใจและใฝ่เรียน	
ถึงแม้จะไม่มีเงินส่งแม่กับพ่อก็จะพยายามหามาให้ได้	 เพื่อหนูจะได้เรียน	 
ไม่อยากให้เป็นเหมือนแม่	 และจะเรียนต่อด้านไหนแม่ก็ไม่ห้าม	 ขอแค่หนู
ตั้งใจ”	 คำพูดของแม่ทำให้ฉันคิดอยู่เสมอว่าความสุขและความหวังสูงสุด
ของคนที่เป็นพ่อแม่นั้นอยู่ที่ลูก		

	 แม่ยังไม่ละความพยายามถึงแม้จะไม่ได้เรียนต่อ	 แม่ก็มาเรียนรู้
งานด้านการตัดเย็บ	 เป็นช่างเย็บผ้าทำงานส่งเงินให้ตากับยายและเก็บเงิน
ไว้เรียนต่อ	 ภายหลังแม่มาเรียนต่อจนจบชั้น	 ม.6	 ที่	 กศน.ประจำอำเภอ	
และเรียนต่อในระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 	 สาขา	 
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 แม่
ถือว่าไม่มีใครแก่เกินเรียน	 และแม่ก็เรียนจบอย่างภาคภูมิใจด้วยเกียรติ
นิยมอันดับสอง	แม่เรียนด้วยทำงานด้วยสามารถส่งตัวเองเรียนจนจบ	และ
สามารถนำความรู้มาช่วยเหลือสังคมและพัฒนาบ้านเกิดได้		

	 โดยลักษณะนิสัยแล้วแม่เป็นคนใจเย็น	 นิ่ง	 ไม่ค่อยพูด	 แต่ก็	 
เข้ากับผู้อื่นได้ดี	 เป็นคนขยันมุ่งมั่นทำอะไรทำจริง	 มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์และเสียสละ	 ชอบช่วยงานชุมชน	 อาทิเช่น	 เป็นอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล		และ
อีกหลายๆอย่างที่แม่อาสาเข้าไปช่วยโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทน	 แม่บอก
ฉันเสมอว่า	 “ถ้าหากเราอยู่ในศีลในธรรม	 ธรรมนั้นย่อมคุ้มครองเรา	 ให้
หมั่นสั่งสมความดี	 บุญบารมีนี้จะหนุนนำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จ”	
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แม่เป็นคนที่น่ายกย่องนับถือของคนในชุมชน	 ไม่ว่า	 
จะสุขทุกข์ก็จะแวะเวียนมาปรึกษาพูดคุยกับแม่ตลอด	 แม่จึงเป็นที่รัก	 
และไว้วางใจของชาวบ้าน	 และแม่ก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจาก	 
ศูนย์คุณธรรมว่าเป็น	 “แม่ผู้ เสียสละ”	 ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น	 ผู้ทำ	 
คุณประโยชน์ต่อสังคม	 จ.ยโสธร	 รางวัลแม่ดีเด่น	 ประจำปี	 2550,	 2552	
และปี	2555	โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม		

	 งานในชุมชนแม่ไม่เคยห่างหาย	 งานในบ้านก็ไม่เคยละเลย	 เป็น
แม่บ้านที่ดูแลเอาใจใส่พวกเราเป็นอย่างดีมาตลอด	 จนได้	 รับรางวัล	
“ครอบครัวอบอุ่นตัวอย่างของชุมชน”	 ประจำปี	 2551	 ซึ่งแม่ทำตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีเสมอมา	 แม่ฝึกให้ฉันได้เรียนรู้ความยากลำบากตั้งแต่เด็ก		 
ฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น	 ฝึกให้รู้จักการทำงานให้เป็นและทำงานร่วม
กับผู้อื่นได้	 เพื่อที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างเข็มแข็ง	 แม่จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ของฉัน	 ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแม่เป็นต้นแบบ	 นั้นเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่า
กว่าคำสอน		

	 หากจะกล่าวถึงความรักที่ได้รับจากแม่ซึ่งมากล้นเกินกว่าที่จะ
กลั่นมาเป็นคำพูดได้	 รู้เพียงแค่ว่าไม่มีความรักของใครจะเทียบความรัก
ของแม่ที่มีต่อฉันนั้นได้เลย	 มีคำพูดหนึ่งที่แม่พูดกับฉันว่า	 “ที่แม่ทำและสู้
อยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อหนูสองคน”	 ฉันกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่	 ฉันภูมิใจที่ได้เกิดใน
ความรักของพ่อแม่	 ถึงแม้จะเป็นเพียงชาวนาแต่ชาวนานี่แหละที่ทำให้ชีวิต
ฉันมีค่าและสดใสได้ขนาดนี้	 ได้เห็นโลกกว้างได้มีการศึกษา	 ขอบอกเลยว่า
ทั้งชีวิตจะขอตอบแทนคุณ	ทุกลมหายใจยังระลึกถึงพระคุณแม่เสมอ	ขอให้
แม่มีความสุข	 อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของฉันไปนานๆ	 รอดูวันนั้นวันที่ฉัน
ประสบความสำเร็จในชีวิต	 ฉันจะทำให้แม่ภูมิใจ	 แด่สุดดวงใจแม่ของฉัน	
“มณี	สีลารักษ์”			
 
 
นางสาวกัลยาณี  สีลารักษ์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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อาจารย์...วาสิณี จิรสิริ
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	 ผู้สอนหลายท่านคงประสบปัญหาในการเข้าถึงผู้เรียน	 ด้วยอายุที่ห่างกันมากเกินไปก่อให้เกิด	 
ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้น	 ส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เป็นกันเอง	 ไม่ส่งเสริมให้เกิด	 
การเรียนรู้เท่าที่ควร	ทั้ง	ๆ	ที่จริง	ๆ	แล้ว	ผู้เรียนของเรามีศักยภาพอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว		

	 วัยเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบเหล่านี้	 โดยคนแต่ละยุค	แต่ละวัย	ก็จะมีพฤติกรรม	ความคิด	ทัศนคติ	
ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป	 ซึ่งทางสหรัฐอเมริกา	 และทางโลกตะวันตกได้ทำการแบ่งกลุ่ม
คนออกเป็นรุ่นต่าง	 ๆ	 8	 Generation	 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ผู้เรียนของเราโดยเฉลี่ยเกิดอยู่ในราว	 ๆ	
พ.ศ.	2540	ถึง	พ.ศ.	2544	จัดอยู่ในคนยุค	Generation	Z	หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า	Generation	ME	
(เป็นคำที่คิดขึ้นโดย	 Jean	M.	 Twenge)	 คือคนที่เกิดปี	 พ.ศ.	 2540	 เป็นต้นไป	 โดยคนในช่วงนี้เติบโตมา
พร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย	 มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 และเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว	 จากรายงานในนิตยสารไทส์ม	 เดือนสิงหาคม	 2556	 ที่ผ่านมาระบุว่า	 Generation	 นี้มี
พฤติกรรมเห็นตนเองเป็นศูนย์กลางของสังคม			หมกมุ่นอยู่แต่กับตนเอง	เชื่อว่าตัวเองสำคัญ	และต้องการ
การยอมรับทางสังคมอย่างสูงเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดี	พวกเขาจึงชอบการแข่งขัน	ต้องการมีรายได้สูงกว่าคน
รอบข้าง	 และนำมาซึ่งความเครียด	 อาการซึมเศร้าที่มากกว่าคนรุ่นก่อน	นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความกล้า
ในการซิกแซกด้วยวิธีการสีเทาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จแบบฉับพลันอีกด้วย	 เช่น	 การปลูกฝังเลี้ยงดูภาย
ใต้วัฒนธรรม	 “แค่เข้าร่วมก็ได้ประกาศนียบัตร”	 โดยไม่สนใจถึงประสิทธิผลหรือวิธีการหรือความสำคัญ
ของการเข้าร่วม	 ซึ่งทำให้พวกเขามักคิดว่า	 หากทำงาน	 พวกเขาควรได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้นทุกๆ	
สองปีโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาที่ผลงานหรือประสิทธิภาพ	แต่ครั้นจะไปโทษเด็กเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้	
เพราะสิ่งที่เป็นต้นเหตุในพฤติกรรมของเด็กคือ	 การเลี้ยงดูของพ่อแม่	 ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง	 แล้ว
เด็กแบบไหนที่มีแนวโน้มถูกเลี้ยงดูให้กลายเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ถูกเรียกว่า	Generation	ME		

	 1.	 ลูกเป็นศูนย์กลางของบ้านถ้าเปรียบเทียบกับการเลี้ยงดูของชาวจีนก็
ประมาณว่าจักรพรรดิน้อย	 ที่พ่อแม่คอยพะเน้าพะนอ	 อยากได้อะไรก็ได้	 จะให้ลูกเป็น	 
ผู้กำหนดตั้งแต่เล็ก	 ยกให้ลูกเป็นผู้ตัดสินใจ	 เพราะรักลูกอยากตามใจลูก	 โดยหารู้ไม่ว่า	 
สิ่งเหล่านี้กำลังหล่อหลอมให้ลูกของเรากลายเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง	 และมองตัวเอง
สำคัญที่สุด	ไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น	
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	 2.	 ลูกไม่เคยผิดหวังสืบเนื่องมาจากการเป็นศูนย์กลางของบ้าน	 เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านไม่เคยขัด	
และตามใจมาโดยตลอด	 จึงมักตอบสนองในทุกเรื่อง	 แม้บางเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 การที่ลูกอยากได้
ของเล่นของคนอื่น	พ่อแม่ก็จะต้องพยายามหาทางให้ลูกได้ของเล่นชิ้นนั้น	ไปขอยืมมา	หรือไม่ก็ต้องดิ้นรนหาซื้อ
ของเล่นชิ้นใหม่จนได้	เป็นต้น	

	 3.	 ลูกไม่เคยแพ้ในที่นี้เป็นเรื่องการแข่งขันที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก	เป็นเด็กที่ต้องชนะ	ไม่ว่าจะเป็นการ
เล่นเกม	 หรือการเรียนก็ตาม	 ยกตัวอย่าง	 พ่อแม่ที่เล่นกับลูก	 ถ้าเป็นเกมที่ต้องมีผู้แพ้ชนะ	 พ่อแม่มักยอมให้ลูก
เป็นฝ่ายชนะตลอด	 เวลาลูกแพ้	 ลูกมักร้องไห้หรืออารมณ์เสีย	 แทนที่พ่อแม่จะสอนให้ลูกรู้จักการแพ้ชนะ	 
อย่างเป็นธรรมชาติและถูกต้องตามกฎกติกา	 และให้เขาได้รู้จักการจัดการกับอารมณ์นั้น	 แต่พ่อแม่มักอ้างว่า	 
รักลูก	 กลัวว่าลูกเสียใจก็เลยยอมแพ้ลูกตลอด	 จนเมื่อลูกต้องไปมีสังคมของเขาเอง	 เมื่อเขาแพ้ก็จะรู้สึกทนไม่ได้	
ไม่ชอบหน้าอีกฝ่าย	หรือบางทีก็กลายเป็นโกรธผู้นั้นไปเลย	

	 4.	 ลูกไม่เคยลำบากข้อนี้มักเกิดกับกลุ่มพ่อแม่ชนชั้นกลางขึ้นไป	 ที่ไม่อยากให้ลูกลำบาก	 ยิ่งถ้าเป็น	 
พ่อแม่ที่เคยผ่านความลำบากมาแล้ว	 ก็เลยมีความคิดว่าไม่อยากให้ลูกลำบากอีกต่อไป	 ซึ่งเป็นความคิด	 
และความเข้าใจที่ผิด	เพราะความลำบากจะทำให้ลูกมีภูมิต้านทานชีวิตที่ดี	

	 5.	 ลูกไม่เคยแก้ปัญหาพ่อแม่จัดการแก้ปัญหาให้ลูกหมด	 เพราะคิดว่าลูกยังเด็ก	 ลูกคงแก้ปัญหาเอง	 
ไม่ได้หรอก	 ทั้งที่บางเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆ	 และเป็นเรื่องของเด็ก	 แต่พ่อแม่ก็ไม่ปล่อยวางให้ลูกได้ฝึกเจอ
สถานการณ์ด้วยตัวเอง	 แต่พ่อแม่เข้าไปแก้ปัญหาและจัดการให้หมด	 กลายเป็นจุ้นจ้านต่อชีวิตของลูกไปซะอีก	
เวลาลูกเจอปัญหาอะไรต้องให้เขาฝึกเผชิญด้วยตัวเอง	 ไม่อย่างนั้นแล้ว	 เขาก็จะมองเห็นแต่ตัวเอง	 เมื่อเกิดอะไร
ขึ้นมา	เขาจะมองไม่เห็นปัญหาของคนอื่น	หรือโทษว่าเพราะคนอื่นทำให้ฉันเกิดปัญหา	

	 6.	 ลูกได้รับคำชื่นชมและชมเชยแบบพร่ำเพรื่อการชื่นชมหรือชมเชยหรือให้กำลังใจลูกเป็นเรื่องจำเป็น	
แต่ต้องมีความพอดีและเหมาะสม	 เพราะถ้าชื่นชมมากเกินไป	 พร่ำเพรื่อเกินไปก็กลายเป็นสร้างปัญหาด้วยซ้ำ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชื่นชมเพียงแค่เปลือก	 ชมที่ภายนอก	 เช่น	 ชมว่าลูกแต่งตัวสวย	 หล่อ	 หรือหน้าตาดี	 แต่	 
ไม่ได้ชมที่พฤติกรรมของการทำดี	ก็จะทำให้ลูกหลงและถือดีว่าตัวเองหน้าตาดี	และนำไปสู่อาการหลงตัวเองได้	

ที่มา	 :	 นรินทร์	 โอฬารกิจอนันต์.	 (2556).	 Gen	Me.	 ค้นเมื่อ	 3	 กรกฎาคม	 2557.	 จาก	 http://www.bangkokbiznews.com,	
http://www.braintoyshop.com/	

	 มีการวิจัยพบว่า	 การชมลูกตลอดเวลาเพื่อให้ลูกคิดบวกหรือมั่นใจในตัวเองนั้น	 อาจไม่ได้นำมาซึ่ง	 
ความสำเร็จในชีวิตจริง	 แต่การให้เด็กได้เผชิญกับอุปสรรคเพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองจนประสบความสำเร็จต่าง
หากที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเองในภายหลัง		
	 หากเด็กเหล่านี้กลายมาเป็นลูกศิษย์ในชั้นเรียนของพวกเรา	 ควรดูแลรักษาอย่างเข้าใจ	 ผู้เรียนของเรา
อาจมีเสพติดการเชื่อมต่อ	 จดจ่ออยู่กับตนเอง	 มีการอัพเดทข้อมูลในโลกไซเบอร์ตลอดเวลาแม้ในขณะที่กำลัง
นั่งเรียนอยู่กับเรา	 การสอนผู้เรียนกลุ่มนี้	 ควรให้โจทย์การเรียนที่ท้าทาย	 มีภารกิจใหม่	 ๆ	 เปิดโอกาสให้มีการ
แสดงความคิดเห็น	 และรู้จักการยอมรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย	 นอกจากนี้จึงควรตามเทคโนโลยีให้ทัน
เพราะเท่ากับว่า	 เราเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วนั่นเอง	 การยอมรับก็จะตามมาอีกทั้งการต้องมีการปลูกฝังทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสมกับวัย	เพราะทักษะชีวิตที่ปลูกฝังมาดี	จะทำหน้าที่ป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี	
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การเตรียมพร้อมกับการเผชิญความตายตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา

ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า

โดย...อาจารย์.ดร.ประพันธ์ สหพัฒนา

			 ความตายเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน	 ไม่มี
มนุษย์คนไ	 หนหนีความตายได้	 แต่ความตายกลับเป็นสิ่งที่มนุษย์	 
ทุกคนต่างก็กังวล	ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นสัตว์ก็กลัวตายเช่นเดียวกัน	
หากสามารถมองว่าความตายก็เป็นสิ่งธรรมดาของโลกเท่านั้น	
ยอมรับกับความตายได้	 ชีวิตก็มีความสุขไร้ความทุกข์กังวล	 แต่	 
ความเป็นจริงก็คือมนุษย์ปุถุชนทุกคนไม่สามารถทำได้เลยสักคน	 ไม่มี
ใครไม่กลัวความตายเลย	 พระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงการตายไว้
หลายนัยยะ	 ให้เหตุและผลเกี่ยวกับความตายไว้อย่างน่าสนใจหลาย
ตอน	 ดังนั้นหากผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านบทความนี้จนจบแล้ว	 มี	 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายตามทัศนะของพระพุทธศาสนาดีขึ้น
แล้ว	 ผู้เขียนมั่นใจว่าท่านจะสามารถลดความกังวลเกี่ยวกับความตาย	
ข้อข้องใจเกี่ยวกับความตายได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย	 และ
บรรลุตามเป้าหมายของการเขียนบทความครั้งนี้ของผู้แต่งด้วย	
		 มนุษย์มีอัตภาพที่ประกอบด้วยรูปธรรมและนามธรรม	
สงเคราะห์เป็นธาตุ	 คือรูปธาตุและนามธาตุ	 สงเคราะห์เป็นขันธ์	 คือ
รูปขันธ์	 ๑	 และนามขันธ์	 ๔	 ตราบใดที่ยังมีกิเลสแล้ว	 จิตซึ่งเป็น	 

นามธาตุดับไปก็ยังเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้น	 ด้วยอำนาจแห่ง
อนันตรปัจจัยเช่นกัน	 ดังนั้นเมื่อจิตที่เกิดใหม่ก็เกิดเรื่อยไป	 แม้กระทั่ง
คนตายคือจิตดวงสุดท้ายในชาตินี้เกิดขึ้น	 และดับลงไปจิตดวงใหม่ก็
เกิดขึ้นต่อเนื่องภพชาติใหม่ก็เกิดขึ้น	 ตราบจนเป็นพระอรหันต์คือเป็น
จิตที่บริสุทธิ์หมดสิ้นจากกิเลสอันเป็นเชื้อให้	 กุศลและอกุศลเกิด	 เมื่อ
นั้นจุติจิตของพระอรหันต์เกิดเมื่อใด	 จุติจิตของพระอรหันต์ซึ่งหมด
สิ้นแล้วซึ่งกิเลสจึงไม่เป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นอีก	 เมื่อนั้นเอง
ภพชาติก็สิ้น	สามารถหลีกหนี	หลีกพ้นความตายไปได้โดยสิ้นเชิง	
		 คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงมุ่งหวังสูงสุดที่พระนิพพานอัน
เป็นความสงบจากกิเลส	 เครื่องเศร้าหมองทั้งปวง	 พระนิพพานเป็น
สภาวธรรมที่ไม่มีการเกิด	ดังนั้นจึงไม่มีการดับ	เมื่อเข้าถึงพระนิพพาน
ได้แล้วจึงไม่ต้องมีการเกิดอีก	เมื่อไม่มีการเกิดอีกก็ไม่ต้องพบกับความ
ตายอีกต่อไป	 ดังเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จเข้าสู่
พระมหาปรินิพพาน	 และบรรดาพระอรหันตสาวกในครั้งพุทธกาล
เป็นอาทิ	
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		 เมื่อทราบแล้วว่าการตายและการเกิดนั้นเกิดขึ้นติดต่อกัน
อย่างรวดเร็วดังที่ได้อธิบายไว้	 ดังนั้นเราจึงไม่รู้เลยว่าชาติหน้าของเรา
จะมาถึงเมื่อใด	 อาจมาถึงก่อนพรุ่งนี้	 มื้ออาหารหน้าที่จะถึงก็ได้	
ตัวอย่างที่เห็นก็มีทั่วไปสำหรับผู้ที่ประสพอุบัติเหตุเสียชีวิต	 ท่าน	 
ผู้อ่านคงพอทราบได้ว่า	 ผู้ที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือตายอย่าง
กะทันหันนั้น	 ชาติหน้า	 ภพหน้าของท่านเหล่านั้น	 มาอย่างรวดเร็ว	
เร็วกว่าที่ใครจะคาดคิดได้	 ความตายจึงไม่มีนิมิต	 เครื่องหมายบอกให้
รู้ล่วงหน้าเลย		
	 อย่างไรก็ตามในพระอภิธรรมได้อธิบายไว้ถึงนิมิต	 ที่ผู้ใกล้
เสียชีวิตสามารถเห็นได้โดยที่ผู้อื่นไม่สามารถเห็นได้เลย	 ซึ่งมีชื่อว่า	
กรรมอารมณ์	 กรรมนิมิตอารมณ์	 คตินิมิตอารมณ์	 ซึ่งเป็นนิมิตบอก
ภพภูมิที่ไปของผู้ใกล้เสียชีวิตด้วย	 (พระพรหมโมลี(วิลาส	ญาณวโร),	
๒๕๔๑	:๑๒๙-๑๓๒)		กล่าวคือ		

		 มนุษย์หรือสัตว์ที่มีกิเลสอยู่ต่างกลัวความตายทั้งสิ้น	 ด้วย
เหตุจากการยึดมั่นในตัวตน	 ว่าเป็นของตนของตนนั้นเอง	 หากลอง
ทดสอบเรื่องนี้ดูว่าจริงหรือไม่	 ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 เมื่อญาติ	 
พี่น้อง	คนสนิทมิตรสหายต้องตาย	หรือพลัดพรากไป	เรามีความเศร้า
เสียใจ	 คร่ำครวญ	 ร่ำไห้	 แต่เมื่อมีคนทั่วไปตามท้องถนนที่เราไม่รู้จัก	
ตายหรือพลัดพรากไป	 ทั้งๆที่เขาก็เป็นคนเหมือนกันแต่เรากลับไม่
เศร้าใจเสียใจเหมือนเป็นญาติเรา	คำตอบก็คือ	เรามีความยึดว่าคนคน
นั้นเป็นญาติของเรา	 เป็นเพื่อนสนิทเรา	 นั่นเอง	 และลองคิดดูว่าหาก
เป็นเราที่ต้องตายแล้วเราจะยิ่งไม่เสียใจหรือ	 มนุษย์มีความรักตัวเอง
เป็นที่สุด	 ดังนั้นการที่เรายึดว่าเป็นตัวเรา	 เป็นของเรา	 มันจึงเป็น
ความทุกข์ใจอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับความพลัดพราก	 แต่หากมี
ปัญญาเป็นตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า	 มนุษย์เป็นเพียงธาตุ	
เพียงขันธ์	 นามธรรมรูปธรรมที่	 มีการเกิดขึ้น	 ตั้งอยู่และก็ต้องดับไป
เป็นธรรมดาเท่านั้น	 ความทุกข์ใจแม้จะยังมีอยู่แต่มันย่อมน้อยลง	
หรือลดลงกว่าการที่ไม่รู้	ไม่เห็น	ตามที่	
	 พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เลย	 นอกจากการมีอุปทานใน		 
ตัวเรา	 ของเรา	 ในธาตุ	 ในขันธ์ที่กล่าว	 ข้างต้นแล้ว	 เราต่างกลัวการ
พลัดพราก	 จากสิ่งที่เรารัก	 	 ทุกคนจะกลัว	 กลัวว่าจะต้องจาก	 ต้อง
พรากจากคนที่รัก	 สัตว์ที่รัก	 สิ่งของที่รัก	 ทรัพย์สมบัติที่หวงแหน	
ตัวอย่างที่เห็นชัดๆ	 และสามารถทดสอบว่าที่ผู้เขียนกล่าวไว้จริง	 
หรือไม่นั่นก็คือ	 ท่านผู้อ่านเคยของหายหรือไม่	 หากท่านเคยของหาย	
ลองทบทวนดูว่า	 เมื่อของที่มีค่าน้อย	 หรือรักน้อยหายท่านรู้สึกเช่นไร	
เศร้ามากน้อยเพียงใด	แต่ถ้าของนั้นมีความสำคัญมาก	รักมากท่านจะ
เศร้า	 เสียใจเพียงใด	 นี่คือตัวอย่างการพลัดพรากเท่านั้น	 แต่การตาย
คือการพลัดพรากทุกสิ่ง	 และทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิต	 ทั้งรักมาก	 หวง
มาก	 รักน้อย	 หวงน้อย	 ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่	 ครอบครองอยู่	 ดังนั้น	
คนเราจึงกลัวการพลัดพรากครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องพลัดพรากจากของ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนมีอยู่นั่นเอง	

ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า

		 กรรมอารมณ์	 คือ	 การระลึกถึงกรรมใดกรรมหนึ่ง	
เช่นกรรมอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศล	 คือ	 ตนได้ให้ทาน	 รักษาศีล	
ฟังธรรม	 หรือเจริญ	 ภาวนามานั้น	 เคยทำอย่างไร	 ก็นึกก็คิด
อย่างที่ทำอยู่อย่างนั้น	มรณาสันนชวนจิต	ซึ่งเป็นวิถีจิตสุดท้าย
ก่อนจุติคือตาย	 ก็ถือเอากรรมนั้นเป็นอารมณ์	 เป็นต้น	 ส่วนที่
เป็นฝ่ายอกุศล	 เช่น	 ตนเคยฆ่าสัตว์	 ลักทรัพย์	 อย่างไร	 ก็นึก	 
ก็คิดอย่างที่ได้ทำอยู่อย่างนั้นมรณาสันนชวนจิตก็น้อมเอามา
เป็นอารมณ์	 กรรมอารมณ์นี้ปรากฏทางมโนทวารทางเดียว		 
ไม่ปรากฏทางทวารทั้ง	๕	คือ	ปัญจทวาร	ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	
กาย	 เพราะกรรมอารมณ์นี้	 นึกถึงคิดถึงการกระทำในอดีต	 
เป็นอดีตอารมณ์ปรากฏทางใจเท่านั้น	 เมื่อมีกรรมอารมณ์	 
เป็นกุศลก็นำไปสู่สุคติ	 ถ้าหากว่ามีกรรมอารมณ์เป็นอกุศล	 
ก็จะต้องไปสู่ทุคติ		

	 กรรมนิมิตตารมณ์	หมายถึง	เครื่องมือเครื่องใช้	ที่ตน
ได้ใช้ในการกระทำกรรมนั้น	 ๆ	 ที่เป็นฝ่ายกุศลก็เห็นเครื่องมือ	 
ที่ตนได้ทำกุศลเป็นต้นว่า	 เห็นเครื่องสักการะที่ตนใช้บูชา	 เห็น
ผ้าผ่อนที่ตนให้ทาน	เห็นโบสถ์	เห็นพระพุทธรูปที่ตนสร้าง	เห็น
พระสงฆ์ที่ตนอุปการะบวชให้	 มรณาสันนชวนจิตก็หน่วงเอา
เป็นอารมณ์	 เป็นต้น	 ส่วนที่เป็นฝ่ายอกุศล	 เช่น	 เห็นแห	 อวน	
หอก	 ดาบ	 มีด	 ไม้	 ปืน	 เครื่องเบียดเบียน	 สัตว์	 ที่ตนเคยใช้	 
ในการทำบาปเหล่านี้	 มรณาสันนชวนจิตก็น้อมมาเป็นอารมณ์	
ทั้งนี้ถ้าเป็นแต่เพียงนึก	 เพียงคิดถึงวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้	 
นั้น	 ๆ	 ก็ปรากฏทางมโนทวารเป็นอดีตอารมณ์	 แต่ถ้าได้เห็น
ด้วยตาจริง	 ๆ	 ด้วย	 ได้ยินทางหูจริง	 ๆ	 ด้วย	 ได้กลิ่นทางจมูก
จริง	ๆ	ด้วยก็เป็นทางปัญจทวาร	คือ	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	และกาย	
เป็นปัจจุบันอารมณ์	 ดังนั้นคตินิมิตอารมณ์นี้	 สามารถเห็นได้
ด้วยประสาทรับรู้ทั้ง	 ๖	 ทางคือ	 ตา	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กาย	 และใจ	

เมื่อมีกรรมนิมิตอารมณ์เป็นกุศลก็นำไปสู่สุคติ	 แต่ถ้าหากว่า	 
มีกรรมนิมิตอารมณ์เป็นอกุศลแล้ว	ย่อมนำไปสู่ทุคติ		

	 คตินิมิตตารมณ์	 เป็นการเห็นนิมิตเครื่องหมายที่	 
จะนำไปสู่สุคติ	 หรือทุคติ	 ถ้าจะไปสู่สุคติ	 ก็จะปรากฏเป็น
วิมาน	 เป็นปราสาททิพย์สมบัติ	 เป็นนางเทพอัปสร	 เป็นรั้ววัง	
เป็นครรภ์มารดา	ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี	คตินิมิตอารมณ์ที่จะนำไป
สู่ทุคติ	ก็จะปรากฏเป็นเปลวไฟเป็นเหว	ถ้ำอันมืดมัว	หรือเป็น
นายนิรยบาล	สุนัขแร้งกา	 เป็นต้น	จะมาเบียดเบียนทำร้ายตน
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เลวร้าย	 ทั้งนี้ปรากฏทางมโนทวารแต่ทาง
เดียว	 คือ	 เห็นทางใจและจัดเป็นปัจจุบัน	 อารมณ์เพราะกำลัง
นึกเห็นนิมิตนั้น	ๆ	อยู่	
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 ลำดับฟิโบนักชี : สวยงาม น่าทึ่ง เป็นธรรมชาติ

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

โดย...อาจารย์เกษมสันต์ รุทธิ์อมร

					 ฟิโบนักชี	 (Fibonacci,	 A.D.1)	 นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี	 เขาเกิดในยุคกลางของยุโรปที่ศาสนาคริสต์เป็นแกนความคิด
หลักของชาวยุโรป	 ฟิโบนักชีเรียนคณิตศาสตร์กับชาวอาหรับทำให้ฟิโบนักชีรู้จักระบบเลขฮินดู-อารบิก	 และนำกลับมาเผยแพร่ใน
ยุโรป	 ทำให้ยุโรปเปลี่ยนจากระบบเลขโรมันมาใช้เลขฮินดู-อารบิกแทน	 ผลงานที่มีชื่อเสียงของฟิโบนักชีคือ	 ลำดับฟิโบนักชี	 ซึ่งเป็น
คณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติอย่างงดงามและน่าทึ่ง	

	 ฟิโบนักชีได้แนวคิดลำดับฟิโบนักชีมาจากการศึกษาเรื่อง	การขยายพันธ์ของกระต่าย	ดังนี้	
	 วันที่	 1	 เดือน	 1	 มีลูกกระต่าย	 1	 คู่	 เป็นตัวผู้	 1	 ตัว	 ตัวเมีย	 1	 ตัว	 กระต่ายคู่นี้ใช้เวลา	 1	 เดือนในการเจริญเติบโตเป็น
กระต่ายโตเต็มวัย	จากนั้นกระต่ายตัวเมียจะใช้เวลาตั้งท้อง	1	เดือน	แล้วคลอดลูกออกมา	1	คู่	เป็นกระต่ายตัวผู้	1	ตัว	ตัวเมีย	1	ตัว	
หลังจากนั้น	กระต่ายตัวเมียจะออกลูก	1	คู่	เป็นตัวผู้	1	ตัว	และตัวเมีย	1	ตัว	ทุกๆ	เดือน	โดยกระต่ายทุกคู่จะใช้เวลา	1	เดือนในการ
เจริญเติบโตเป็นโตเต็มวัย	และใช้เวลา	1	 เดือนในการตั้งท้องแล้วออกลูก	 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ	อยากรู้ว่าวันที่	 1	 เดือน	1	 ในปีต่อไป	
จะมีกระต่ายทั้งหมดกี่คู่	

	 	เมื่อสำรวจจำนวนคู่กระต่ายในแต่ละเดือน	จะได้ข้อมูลดังนี้	

	เดือน	1	 	 เดือน	2	 	 เดือน	3	 	 เดือน	4	 	 เดือน	5	 	 เดือน	6	 ...	
				1	 	 				1	 	 				2	 	 				3	 	 					5	 	 				8		...	

	 จะได้ลำดับตัวเลขคือ		 1,	1,	2,	3,	5,	8,...	 	 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า	ลำดับฟิโบนักชี		

	 ถ้านำมาเขียนข้อมูลอย่างละเอียดในรูปของตารางจะได้ดังนี้	

เดือนที่	 จำนวนคู่	 จำนวนคู่	 รวมจำนวนคู่	
	 	 กระต่ายเก่า	 กระต่ายใหม่	 กระต่ายทั้งหมด	

	 1	 0	 1	 1	
	 2	 1	 0	 1	
	 3	 1	 1	 2	
	 4	 2	 1	 3	
	 5	 3	 2	 5	
	 6	 5	 3	 8	
	 7	 8	 5	 13	
	 8	 13	 8	 21	
 	 .	 .	 .	 .		 .	 .	 .	 .		 .	 .	 .	 .	 	

		 ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงเดือนที่	1	ของปีถัดไปจะได้ว่า	มีจำนวนคู่กระต่ายทั้งหมด	233	คู่	



ครุสารธนบุรี12

ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

	 ลำดับฟิโบนักชีสามารถพบได้ในธรรมชาติเช่น	 การแตกของกิ่งไม้	 และการแตกกิ่งของดอกไม้	 
ก็เป็นไปตามลำดับฟิโบนักชี	จำนวนกลีบของดอกไม้หนึ่งดอกก็มีจำนวนเป็นลำดับ	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	
34,	 55,	 89,	 144,...	 ทั่วๆ	 ไป	 สำหรับดอกไม้ที่มีจำนวนกลีบดอกไม่อยู่ในลำดับฟิโบนักชีจะมีจำนวนน้อย	
แต่ก็ยังมีลักษณะการสมมาตรของกลีบดอกเป็นจำนวนฟิโบนักชี	 เช่น	 ดอกไม้ที่มีจำนวนกลีบดอกเป็น		 
4	หรือ	6	จะมีคู่สมมาตรกันเป็น	2	คู่	และ	3	คู่	ตามลำดับ	ซึ่งเป็นจำนวนฟิโบนักชี	

	 จากลำดับฟิโบนักชี			เมื่อนำพจน์ข้างหน้า	(ตัวเลขทางซ้าย)	หารด้วยพจน์หลัง	(ตัวเลขทางขวาที่อยู่ติดกัน)	มาหา
อัตราส่วน	จะพบว่าอัตราส่วนที่ได้มีค่าเข้าใกล้			ดังนี้	

	 อัตราส่วนทองคำแทนด้วยสัญลักษณ์	 	ø	 (	 พาย,	 Phi)	 ซึ่งมีค่าประมาณ	 1.618	 	 เป็นจำนวนที่พบใน
ธรรมชาติเช่นเดียวกับจำนวนฟิโบนักชี	 เช่น	 เมื่อนำระยะจากศีรษะถึงปลายเท้ามาหารด้วยระยะจากสะดือถึง
ปลายเท้าจะได้ค่า	 1.618	 และถ้านำระยะจากไหล่ถึงปลายนิ้วมือมาหารด้วยระยะจากข้อศอกถึงปลายนิ้วมือก็จะ
ได้	 1.618	 เช่นกัน	 หรือแม้แต่ระยะจากสะโพกถึงปลายเท้าหารด้วยระยะจากเข่าถึงปลายเท้าก็ได้	 1.618	 เช่นกัน	
นับว่าเป็นจำนวนที่น่าทึ่งและงดงามมาก	

	 อัตราส่วนที่ได้เป็นตัวเลขที่งดงามมากจนนักคณิตศาสตร์เรียกว่า	อัตราส่วนทองคำ 
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 ครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

โดย...อาจารย์ ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ

	 	 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างล้ำสมัย		 
ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต		ตลอดจน
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการบูรณาการกับระบบธุรกิจ	 ดังนั้น
องค์กรใดก็ตามจะอยู่รอดในสังคมได้ต้องสามารถปรับตัวและจัดการกับ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม	 สำหรับในด้านการเรียนการสอนนั้นครูอาจารย์	 
ก็ต้องพัฒนาตนเองโดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน	 เพื่อให้ทันสมัยและเป็นสิ่งที่จะช่วยดึงดูดให้นักเรียน	 
นักศึกษาหันมาสนใจในเนื้อหาวิชาอีกทางหนึ่ง	 นอกจากนั้นผู้บริหารต้องให้
ความสำคัญกับเทคโนโลยีด้วย	 ต้องกล้าที่จะลงทุนทางด้านเทคโนโลยี	 
สารสนเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์	 หรือโปรแกรมต่างๆ	 เพื่อช่วยให้	 
การจัดการเรียนการสอนได้คุณภาพ	 แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศอาจทำให้เทคโนโลยีที่กล่าวถึงในที่นี้ล้าสมัย
ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารควรให้ความ
สนใจและต้องติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา	 โดยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญในปัจจุบันตลอดไปจนถึง
อนาคตมีดังนี้		
	 1.	 คอมพิวเตอร์	 (Computer)	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไป
จากยุคแรกที่เครื่องมีขนาดใหญ่ทำงานได้ช้า	 ความสามารถต่ำ	 และใช้
พลังงานสูง	เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	แต่มีราคาถูกลง				
	 2.	 ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence)	 หรือ	 AI	 เป็นการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผล
ได้เหมือนอย่างการใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์จริง							
	 3.	 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	 (Executive	 Information	
System)	 หรือ	 EIS	 เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารใน
งานวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ		
	 4.	 การจดจำเสียง	 (Voice	 Recognition)	 เป็นความพยายามที่จะ
ทำให้คอมพิวเตอร์จดจำเสียงของผู้ใช้	 โดยที่ผู้ใช้จะสามารถออกคำสั่งและ
ตอบโต้กับคอมพิวเตอร์แทนการกดแป้นพิมพ์		

	 5.	 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronics	 Data	
Interchange)	 หรือ	 EDI	 เป็นการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากระบบ
คอมพิวเตอร์หนึ่งไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูล		
	 6.	 เส้นใยแก้วนำแสง	 (Fiber	 Optics)	 เป็นตัวกลางที่สามารถ	 
ส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยการส่งสัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้ว
นำแสงที่มัดรวมกัน			
	 7.	 อินเทอร์เน็ต	 (Internet)	 เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	 
ที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก	 มีผู้ใช้งานหลายล้านคน	 และกำลังได้รับความนิยม	 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง								
	 8.		 ระบบเครือข่าย	 (Networking	 System)	 เป็นระบบเครือข่าย
การสื่อสารที่ใช้ในระยะทางที่กำหนด	 ส่วนใหญ่จะใช้ภายในอาคารหรือใน
หนว่ยงาน	เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการทำงานของคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลใหส้งูขึน้ 
	 9.		 การประชุมทางไกล	 (Teleconference)	 เป็นการนำเทคโนโลยี
ต่างๆ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์	 เครื่องถ่ายโทรทัศน์	 และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ผสมผสาน	 เพื่อสนับสนุนในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ	 โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องประชุมและพื้นที่เดียวกัน		
	 10.		โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม	 (Cable	 and	 Satellite	
TV)	 การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสื่อต่างๆ	 ไปยังผู้ชม	 จะมีผลทำให้ข้อมูล	 
ข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น		
	 11.		เทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 (Multimedia	 Technology)	 เป็นการนำ
เอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูลหรือ
ข่าวสารในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปภาพ	 ข้อความ	 เสียง	 โดยสามารถเรียก
กลับมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้	และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ด้วย	
	 12.		การใชค้อมพวิเตอรใ์นการฝกึอบรม	(Computer	Base	Training) 
เป็นการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในด้านต่างๆ	
หรือการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียนการสอนที่เรียกว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน	(Computer	Assisted	Instruction)	หรือ	CAI		
	 13.		การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ	 (Computer	 Aided	
Design)	 หรือ	 CAD	 เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล
เข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งรูปแบบหีบห่อของผลิตภัณฑ์
หรือการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยทางด้านการออกแบบวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมให้มีความเหมาะสม										
	 ดังนั้น	 จะเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาท
และอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์เพิ่มขึ้น	 เราต้องพยายามติดตาม	 ศึกษา	 และ
ทำความเข้าใจแนวทางและพัฒนาการที่เกิดขึ้น	 เพื่อที่จะนำเทคโนโลยีสาร
สนเทศไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมทั้งใน
ปัจจุบันและในอนาคต		
 
 
 
ที่มา	:	http://www.vcharkarn.com	

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

โดย...อาจารย์.ดร.อาทิตยา สามณฑา

	 สาขาวิชาวิทยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 โดยอาจารย์	 ดร.อาทิตยา	 สามณฑา,	
อาจารย์ปุณฑริกา	 คงเรือง	 และอาจารย์อริสรา	 จุลกิจวัฒน์	 ได้จัดโครงการสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขึ้น	 ในวันพุธ	 และศุกร์ที่	 20,	 25	 และ	 27	 มิถุนายน	
และ	 2	 กรกฎาคม	 2557	ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	 1	 ชั้น	 15	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา	 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ	 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น	 จากคณะวิทยากร	 ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ	ความชำนาญตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	

	 จากการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพิเศษเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	 ดังกล่าว	 พบว่า	 นักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะครุศาสตร์	 จำนวน	 92	 คน	 ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่มีส่วนช่วยส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์	 
	ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้โดยหัวข้อและเนื้อหาที่น่าสนใจที่ได้รับจากโครงการนี้	อาทิเช่น	

	 1.	 Flies,	Dead	and	Answer	คำถามซึ่งไร้	“คน”	ตอบ	โดยนางสาวมัทนวีร์	สุขจิต	
	 	 แมลงวันสามารถบอกวันเวลาตายของศพได้	ทำให้สามาถช่วยหาคำตอบทางนิติวิทยาศาสตร์	โดยแบ่งช่วงเวลาได้

ทั้งหมด	5	ระยะ	คือระยะแรกแมลงวันเริ่มตอมศพ	ระยะที่สอง	ศพท้องจะอืดใหญ่ขึ้น	ระยะที่สาม	ท้องของศพจะ
แตกและไส้ทะลัก	เกิดกลิ่นเหม็นมาก	ระยะที่สี่	และระยะที่ห้า	ศพเกิดการเน่า	และสลาย	

	 2.	 Sexual	 dimorphism	 of	 Jagor’s	 water	 snake,	 Enhydris	 jagorii	 (Perters,	 1863)	 at	 Bung	 Ka	 Lo	
wetland,	Uttaradit	Province,	Thailand	โดย	นายฉัตรพรรษ	พงษ์เจริญ	

	 	 ความแตกต่างระหว่างงูเพศผู้	 และเพศเมีย	 ได้แก่	 งูเพศเมียจะมีขนาดใหญ่	 และบริโภคมากเมื่อเทียบกับงูเพศผู้	
นอกจากนั้นจากการวิจัยพบว่างูที่มีพิษจะเลี้อยช้า	งูที่ไม่มีพิษจะเลื้อยเร็ว	โดยตาของงูมองไม่เห็น	งูไม่มีหู	ดังนั้นงู
จึงเคลื่อนที่ได้จากการรับแรงสั่นสะเทือนแทน	 ปัจจุบันงูมีจำนวนน้อยลงเพราะพื้นที่อาศัยของงูถูกทำลาย	
เนื่องจากมนุษย์เข้ายึดครอง	
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การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยด้วยดนตรี

โดย...อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง

	 ช่วงระยะเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของมนุษย์	 คือ		
ช่วงแรกเกิดถึง	7	ปี		เพราะการพัฒนาสมองของมนุษย์ในช่วงวัยนี้จะ
พัฒนาไปถึง	 80	%ของผู้ใหญ่	 	 สมองของเด็กเรียนรู้มากกว่าสมอง
ของผู้ใหญ่เป็นพันเท่า	 เด็กเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาในช่วงชีวิต	 ซึ่งสิ่งที่
เข้ามาล้วนเป็นประสบการณ์	 เป็นข้อมูลในการเรียนรู้เข้าไปกระตุ้น
สมองเด็กทำให้เซลล์ต่างๆ	 เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใยสมองและ
จุดเชื่อมต่อกันอย่างมากมาย	ซึ่งจะทำให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่เกิด
ขึ้น		สมองจะทำหน้าที่นี้ไปจนถึงอายุ	10	ปี	จากนั้นสมองจะเริ่มขจัด
ข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันทิ้งไปเพื่อให้ส่วนที่เหลือทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	

	 กระแสความตื่นตัวเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน	 (Brain-based	 learning)	 ในศตวรรษที่	 21	 เริ่มเด่น
ชัดและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก	 	 Brain	 Based	 Learning	 คำนี้
เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการการศึกษาไทย	 รวมไปถึงพ่อแม่	 ผู้ปกครอง	 ที่
สรรหาความแปลกใหม่ทางการศึกษา	 สำหรับลูก	 แม้แต่กระทรวง
ศึกษาธิการเองก็มีนโยบายให้มีการจัดการศึกษาในแนวทางนี้เป็น
แนวทางหลักที่ใช้ในโรงเรียน	 	 ความฉลาดของบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง	 แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดยังคงเป็น	 “สมอง”	 เพราะ
สมองเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการรับรู้และสั่งการ	 ทำให้เกิดการ
กระทำและพฤติกรรมในเหตุการณ์ต่างๆ	 การที่จะเลี้ยงลูกให้ฉลาด
นั้นจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาสมองของลูกไปให้ถูกทาง	 รับประทาน
อาหารที่เหมาะสม	 มีการพักผ่อนที่เพียงพอ	 และสร้างเสริมความรู้
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

สมองจะเห็นได้ว่าศักยภาพของสมองมนุษย์มีอยู่มากมายมหาศาล
และพลังของสมองนั้นไม่มีขอบเขตจำกัดหรือไม่มีที่สิ้นสุด	 ดังนั้น	
การนำความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสมองมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียน	 รวมถึงเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น
ด้วย	

	 เด็กถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง	 	 เป็นความหวังของครอบครัว	
เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษยชาติ	 เป็นพลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศ	 	 อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของเด็ก		เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย		จิตใจ		มี
พัฒนาการในทุกๆ	 ด้านที่เหมาะสมกับจะเป็นผู้ที่สามารถดำรงชีวิต
อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ	

	 เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่า	 “เด็กปฐมวัย”	 	 คือ		
วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง	 	 6	 	 ปีจัดได้ว่าเป็นระยะสำคัญที่สุดของชีวิต		
ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุกๆ	 ด้านของมนุษย์	 	 ทั้งด้านร่างกาย	 	 ด้าน
อารมณ์และจิตใจ		ด้านสังคมและบุคลิกภาพ		โดยเฉพาะทางด้านสติ
ปัญญาจะเจริญมากที่สุดในช่วงนี้	 และพัฒนาการใดๆ	 ในวัยนี้จะเป็น
พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงอื่นๆ	 ของชีวิตเป็นอย่าง
มาก	 ดังนั้น	 การเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในช่วง
ปฐมวัย	 ต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เป็นการเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะชีวิต	 ในการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง	 	 การรู้จักอารมณ์ของตนเองและรู้จัก
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อารมณ์ของผู้อื่น	 สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
ตามช่วงวัย	 และการพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาในการคิด
อย่างมีเหตุผลที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบโต้ในสถานการณ์
ต่างๆ	

	 การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น	 ระบบประสาท
เกิดการตื่นตัวและรับสัมผัส	 ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 	 จากนั้นจะส่ง
กระแสประสาทไปยั งสมองเพื่ อแปลความหมายโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ประสบการณ์ใหม่	 	 ซึ่งอาจสอดคล้อง
หรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม	 แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น		
เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด	 (Concept)	 และมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง	 (Response)	 อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ซึ่ง
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว	
สำหรับเด็กปฐมวัยข้อมูลของประสบการณ์เดิมนั้นมีอยู่ในปริมาณ
น้อย	หรืออาจพูดได้ว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น	ถือเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ให้กับเด็ก	 เพื่อนำไปใช้ในการแปลความหมายและ
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อไปเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น	

ในเพลงด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน	 เพลงจึงถือเป็นสื่อชนิดหนึ่ง
ที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย		

	 การจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยควรจัดให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก	 	 ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นการเคลื่อนไหว
ส่วนต่างๆ	ของร่างกายอย่างมีความสุข		ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และเหมาะสม	 	 ผ่านสื่อที่กระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย	 	 ซึ่ง
ดนตรีหรือเพลงถือเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เด็กในวัยนี้ชื่นชอบและสนใจ
เป็นอย่างมาก	โดยส่วนมากดนตรีหรือเพลงสำหรับเด็กจะประกอบไป
ด้วยเนื้อเพลงที่มีสัมผัส	 มีทำนองที่สนุกสนาน	 มีจังหวะเร็ว-ช้า	 บาง
เพลงเป็นเรื่องราวสั้นๆ	 ใช้ภาษาง่ายๆ	อาจแทรกสิ่งที่เป็นความรู้	 เช่น	
สาระที่เด็กควรรู้	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และด้วยลักษณะดังกล่าวที่
เพลงเด็กไม่มีเนื้อหาซับซ้อน	 	 จึงทำให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ	

	 การสอนดนตรีหรือการใช้เพลงในการพัฒนาการเด็กปฐมวัยมี
องค์ประกอบ	3	ประการ	ได้แก่	การเคลื่อนไหวร่างกาย	การฟัง	และ
การร้อง	 ดนตรีเป็นศาสตร์หรือวิชาที่ทำให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทุกๆ	ด้าน	การเล่นเครื่องดนตรีหรือการร้องเพลงของเด็ก	ส่วน
มากจะไม่เป็นเพียงแต่การนั่งทำกิจกรรมเท่านั้น	 เพราะเด็กทุกคน
ชอบและพอใจที่จะเคลื่อนไหวและทำท่าทางประกอบไปด้วย	
เนื่องจากเด็กปฐมวัยชอบเปลี่ยนอิริยาบถ	 ชอบการเคลื่อนไหว
กระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะท่วงทำนองของเพลง	 ดังนั้น	 เพลงและ
ดนตรีจึงสามารถใช้เป็นสิ่งเร้าเพื่อพัฒนาการเคลื่อน	 ไหว	 ทั้งการ
เคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่	 การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่	 รวมทั้งพัฒนา
กล้ามเนื้อใหญ่	 กล้ามเนื้อเล็ก	 ขน	 ขา	 ลำตัว	 นิ้วมือ	 และส่วนต่างๆ	
ของร่างกายตามจังหวะ	 ดนตรี	 จะเป็นการช่วยพัฒนาให้เด็กมี
ร่างกายแข็งแรงและพลานามัยที่สมบูรณ์	 อันจะเป็นผลเกี่ยวโยงไปสู่
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่มุ่งให้เด็กพัฒนาทั้งด้านร่างกาย	 อารมณ์	
สังคม	 สติปัญญา	 ความคิดสร้างสรรค์	 และทักษะด้านอื่น	 ๆ	 ซึ่งจะ
ช่วย	 ให้เด็กปฐมวัยปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข		

	 ดนตรีเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญและเป็นประโยชน์
สำหรับการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย	 เพราะดนตรีเป็นสิ่ง
เร่งที่จะช่วยจูงใจให้เด็กเกิดความสบายใจ	และมีความรู้สึกในทางบวก	
ซึ่งถือเป็นการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจ	 ทำให้เด็กเกิด
ความตื่นตัวในการเรียนรู้	 อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางสติ
ปัญญาในการสร้างเสริมความรู้	 ความเข้าใจความคิดรวบยอดกับเด็ก
ในเรื่องต่าง	 ๆ	 เช่น	 ธรรมชาติศึกษา	 คณิตศาสตร์	 สังคมศึกษา	 สุข
ศึกษา	 เด็กสามารถเข้าใจและจดจำได้ด้วยตนเองผ่านบทเพลงหรือ
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 ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย

จังหวะในดนตรี	เช่น	บทเพลงที่เกี่ยวกับลม	ฝน	แมลง	นก	ขณะที่เด็ก
ร้องเพลงและทำท่าเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางของสัตว์	 ท่าทางของ
คน	ท่าทางของธรรมชาติ	 ท่าทางของเครื่องยนต์กลไกและเครื่องเล่น	
หรืออาจจะเลียนแบบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตามจินตนาการ	 ที่
ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจของสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น	 หรือในขณะที่เด็กฟัง
และร้องเพลงนับกระต่าย	 นับลูกแมว	 นับนิ้ว	 เด็กก็จะได้รับความคิด
ในเรื่องการเพิ่ม	 -	 ลดของจำนวน	 การเรียงลำดับ	 ซึ่งถือเป็นการส่ง
เสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยให้เจริญงอกงามโดย
อาศัยกิจกรรมทางดนตรีและเพลง		

	 ประการสำคัญ	 ดนตรีหรือเพลงจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ขาดเสียมิได้ต่อการพัฒนาทางสติปัญญา	 โดยเฉพาะด้านสมาธิ	
เนื่องจากดนตรีหรือเพลงช่วยทำให้เด็กเกิดสมาธิในการทำกิจกรรม
และสามารถทำงานได้นานขึ้น	 ทั้งนี้เพราะเสียงดนตรีถือเป็นสื่ออย่าง
หนึ่งที่ช่วยปรับสภาพอารมณ์และกระตุ้นให้เด็กเกิดสมาธิ	 รวมทั้ง

สามารถสร้างระเบียบและทำให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองให้เหมาะสมไม่
เกิดความเครียด	 นอกจากนี้เสียงดนตรีหรือเพลงมีผลต่อการเสริม
สร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กในขณะทำกิจกรรม
ได้เป็นอย่างดี	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	เลิศ	อานันทนะ	(	2518	:	
219)	 พบว่า	 เสียงดนตรีสามารถเสริมสร้างความคิดจินตนาการ	ช่วย
กระตุ้นให้มีการแสดงออกในทางสร้างสรรค์	 ส่งเสริมให้มีความ
สัมพันธ์ระหว่างประสาทหู	กล้ามเนื้อมือ	ให้สอดคล้องกับการใช้ความ
คิด		

	 ฉะนั้น	 ดนตรีจึงเป็นสื่อกลางของเด็กปฐมวัยในการพัฒนา
ศักยภาพ	 คุณค่าทางสมองและสติปัญญา	 เพราะดนตรีเป็นเรื่องของ
โสตศิลป์ที่จะพาเด็กไปสู่การรับรู้และเรียนรู้เรื่องของศาสตร์วิทยาการ
ต่างๆ	 ตลอดจนความงามอย่างมีสุนทรียะ	 ในที่สุดเด็กก็มีการ
พัฒนาการทางสติปัญญาสูงขึ้น	มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั่นเอง		

News from English Program

	 August	16-17,	2014,	English	Program	prepares	English	Teacher	Students	to	AEC.		
We	had	a	seminar	under	topic	“English	Conversation	and	Classroom	Languages”	
By	Ms.	Suzan	Brewster	And	Ms.	Tazila	Mahmood.	
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คนดีคนเก่งครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิสูตร จำเนียร 
บุคลากรสายสอนดีเด่น	ประจำปี	2557 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา แก้วสุข
นักวิจัยดีเด่น	ประจำปี	2557

นักวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก	ประจำปี	2557	

นางสาวละมัย	พันธุระ
บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น

ประจำปี	2557

นางสาวขวัญหทัย	นุพรม
บัณฑิตคณะครุศาสตร์

เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	(เหรียญทอง)
ประจำปี	2557

นายทัศนา	หนูทวี
เกียรติบัตรชมเชย	จากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประจำปี	2557

ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูน ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ดร.สมจินตนา จิรายุกุล ดร.นิธิภัทร บาลศิริ 
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