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ค�ำน�ำ
สถำบันนโยบำยศึกษำ

	สถาบันนโยบายศึกษามีความเชื่อมั่นว่า	 คุณธรรมและศีลธรรมคือคุณสมบัติเบื้องต้นและ	
ส�าคัญที่สุดของผู้เป็น	“พลเมือง”	การปลูกฝังคุณสมบัติข้อนี้ต้องท�าตั้งแต่วัยเด็กจึงจะได้ผล	และควรท�า
กับเด็กทุก	ๆ	คนเพื่อวางรากฐานไปสู่ความเป็นพลเมืองที่เป็นทรัพยากรของชาติ

ในระหว่างป	ีพ.ศ.	2556	ถึง	2558	สถาบันฯ	ได้ท�าโครงการ	“การสร้างคุณธรรมในนักเรียน
ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”	อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนหลายแห่งใน
จงัหวดับรีุรมัย์และตรงั	วตัถปุระสงค์ของการท�าโครงการคอืเพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและศลีธรรมในนกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาโดยการใช้สื่อคือหนังสือนิทานและการท�ากิจกรรม	โดยคุณครูเป็นผู้ท�าหน้าที่นี้	

เราเริ่มต้นจากการหาอาสาสมัครที่พร้อมจะน�าวิธีการเล่านิทานไปใช้กับนักเรียน	แนะน�าเทคนิค
วิธีการเล่าเรื่องและส่งหนังสือจ�านวนหนึ่งไปให้	 จากนั้นทุกอย่างก็ด�าเนินไปตามครรลองเกิดเป็น	
กิจกรรมอื่น	ๆ 	อีกมากมายที่เกิดจากการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงความคิดและการบริหาร
จดัการระหว่างบรรดาครอูาจารย์จากทกุ	ๆ	โรงเรยีน	และระหว่างสถาบนัฯ	กบัคณุครทูีท่�าหน้าทีป่ระสานงาน
ตลอดเวลาการด�าเนนิการ	สถาบันนโยบายศกึษาและคณุครผููร่้วมโครงการได้ปรกึษาหารอืกนัอย่างใกล้ชดิ		
ผลที่ได้คือการจัดกิจกรรมระหว่างโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง		

	จากวันแรกที่เริ่มด�าเนินโครงการจนถึงวันสุดท้ายที่โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 	 18	
พฤศจิกายน	 2558	 	 มีกิจกรรมทั้งหมด	 12	 ครั้ง	 รวมผู้เข้าร่วม	 795	 คน	 แบ่งเป็นคุณครู	 450	 คน		
นักเรียน	 284	 คน	 และอื่นๆ	 61	 คน	 สถาบันฯ	 ได้รับข้อคิดและข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์จากคุณครู	
ทุก	 ๆ	 ท่านที่มีส่วนร่วม	 เราจึงน�าประสบการณ์จากโครงการนี้มารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้โดยหวังว่า
อาจเกิดประโยชน์บ้างในการศึกษาเพื่อการสร้างคุณธรรมในพลเมือง

สถาบันฯ	ขอขอบคุณส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต	1	รองผู้อ�านวยการ
นางสโรชินี	โอชโร	ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดสัมมนาครู	ขอบคุณโรงเรียนบ้านสวายสอ	(ประชาบูรณะ)	
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายและโรงเรียนบ้านทุ่งนาที่ให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมนักเรียน	
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ขอบคุณอาจารย์แพรวพรรณ	บรรจงศิริทัศน์	อาจารย์จุฑามาศ	จันทวงษ์วาณิชย์	และ	ผอ.ธนพร	
ทรงรัมย	์ที่ช่วยประสานงานทุกๆ	กิจกรรมที่บุรีรัมย์	ขอบคุณ	ผอ.โกวิท	วิชัยดิษฐ	และ	ผอ.พงศ์ประพันธ์	
เตละกลุ	ประธานกลุม่โรงเรยีนน�า้ผดุโพธารามทีป่ระสานงานและสนบัสนนุการจดักจิกรรมในจงัหวดัตรงั

ขอขอบคุณบรรดาคุณครูทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมโครงการ	 ขออภัยที่ไม่อาจกล่าวชื่อได้
ท้ังหมดไว้	ณ	ทีน่ี	้ข้อคดิความเหน็และข้อเสนอแนะทีท่่านได้มอบให้ทัง้ทีเ่ป็นค�าพูดและลายลักษณ์อกัษร
มีประโยชน์	 บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องท่ีส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกัน
ท�างานกลุ่ม	 และการที่ท่านสละเวลาพานักเรียนมาร่วมกิจกรรมยังแสดงถึงคุณธรรมของคุณครูผู้มี
คุณูปการตามวิชาชีพอันมีเกียรตินี้	

โครงการนี้ยังได้รับการเติมเต็มด้วยหนังสือและของขวัญที่มอบผ่านสถาบันฯ	 ให้แก่นักเรียน	
ทีม่าร่วมกิจกรรม	จงึขอขอบพระคณุ	คณุหญงิกษมา	วรวรรณ	ณ	อยธุยา	คณุสายสมัพนัธ์	สวุรรณประทปี	
และคุณดวงใจ	ตั้งสง่า	มา	ณ	โอกาสนี้

สุดท้ายนี้	 สถาบันนโยบายศึกษาขอขอบคุณมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 ที่ให้การสนับสนุน	
งบประมาณในการด�าเนินโครงการทั้งหมด

ยศวดี	บุณยเกียรติ

ผู้อ�านวยการร่วม		สถาบันนโยบายศึกษา
ธันวาคม	2558
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Accomplishment 
Civic Education for Young Children Program

With	 kind	 support	 from	 the	 Konrad	 Adenauer	 Stiftung,	 the	 program	 “Civic		
Education	for	Young	Children”	had	been	organized	continuously	for	3	years.	A	total		
12	workshops	event,	held	in	Bangkok	and	another	two	provinces,	Buriram	and	Trang,	
were	 attended	 by	 795	 attendants;	 450	 teachers	 and	 284	 students.	 Some	 of	 them		
were	 regular	 attendants	 to	 the	 final	 event.	Moreover,	 the	program	was	 adopted	 in		
more	than	30	schools	and	applied	to	hundreds	of	students	in	elementary	and	kinder-
garten	levels.

The	program	rationales	came	from	a	nationwide	study	on	100,000	children	age	
between	1-14	and	10-14,	revealed	in	2011,	that	honesty	was	not	much	valued	as	in		
the	past.	Economic	competency	comes	first	before	moral	and	ethics.	An	outstanding	
numbers	 of	 students	 admitted	 they	 had	 cheated	 and/or	 will	 cheat	 for	 benefits,		
advantages	or	fame.	Similar	attitude	was	commonly	found	among	many	Thai	adults	
and	 the	 country	 suffers	 from	 chronic	 corruption.	 This	 reflection	 initiated	many		
agencies;	state	and	non-state,	to	organize	programs	to	reinstall	honesty	among	school	
students.	

Bangkok	Metropolitan	Authority	 took	 the	 first	 step,	 in	 2011,	when	asked	 the	
National	Institute	of	Development	Administration	(NIDA)	to	design	a	course	for	BMA’s	
schools.	 Its	 curriculum	 comprises	 of	 values	 on	 honesty	 and	 integrity,	 greater	 good,		
fairness	and	justice,	responsibility	and	accountability,	sufficiency	and	moderation.	

Following	the	22	May	2014	coup	d’état,	Prime	Minister	Prayut	Chan-o-char		gave	
12	 values	 for	 Thai	 citizens	 to	 adhere	 .	 Among	 them	were	ethical	 and	 a	dedication		
to	the	public’s	and	the	nation’s	benefits	rather	than	one’s	own	benefits.	

IPPS	believe	moral/ethics	 is	a	 fundamental	value	of	a	citizen.	The	soonest	 it		
is	 instill	 the	best	 result	will	be	achieved.	Ethical	values	were	normally	passed	from	
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generation	to	generations	through	family	values	and	practices	but	as	society	changes,	
family	 structure	was	 distorted	 to	 not	 only	 in	 numbers	 of	 family-member	 but	 also		
economic	 liability	 that	 resulted	 in	a	 lack	of	 family-time	with	children.	 	Parents	and	
grandparents	hoped	schools	and	teachers	would	take	this	responsibility.	

Storytelling	was	 a	 conventional	ways	 of	 teaching	moral	 and	 ethics	 invented		
in	Aesop’s	time.	Aesop’s	fables	were	widely	used	in	schools	for	decades.	The	stories	
inspired	young	students	to	behave	and	understand	meanings	of	honesty,	goodness,	
fairness	and	justice,	etc.	IPPS	had	recalled	this	practice	to	be	used	in	the	elementary	
schools.		

We	 started,	 in	 2013,	 with	 two	 teacher	workshops	 in	 Buriram	 province.	 The		
participants	 were	 convinced	 to	 recollect	 their	 good-old-times	 when	 listening	 to		
stories.	 Some	 teachers	willingly	 adopted	 the	practice	 to	 their	 classes.	 The	program		
was	 extended	 to	 Trang	 province	 in	 2014.	 In	 the	 second	 year	 of	 implementation,		
the	schools	sent	student-representatives	to	two	workshops	locally	held	at	2014	ended.	
The	 program	 continued	 in	 2015	with	 additional	 objective	 to	 assess	 the	 outcome.		
The	 same	 groups	 of	 students	were	 asked	 to	 co-write	 story	 portraying	 their	 living		
environment.	The	story	should	reflect	perceptions	of	ethics.	The	selected	ones	were	
invited	to	the	workshops.

Starting	from	a	simple	method,	story-telling	by	teachers	in	classes,	many	more	
activities	were	 created	 such	 as;	 the	 school	 story-telling	 session	 every	morning,	 the		
student	hand-made	picture-books,	 story	 retelling	by	elder	 students,	analytical	Q&A,	
noon	time	broadcasting,	school	projects,	role-playing	and	finally,	story-writing.	The	last	
outputs	were	18	students’	performances	bases	on	their	stories.	Each	story	was	performed	
by	its	authors	to	the	audiences	from	other	schools.	These	two	workshops	were	held	in	
November	2015	in	Buriram	and	Trang.

During	the	implementation,	series	of	evaluation	were	held	between	IPPS	and	
the		teachers	and	we	were	delighted	to	know	the	students	have	greatly	development	
in	 their	 behaviors;	 honesty,	 friendliness,	 attentive,	 self-confident,	 disciplinary,		
cooperative,	responsibility,	language	skill,	critical-thinking,	and	creativity.		

However,	teachers	shared	their	limitations;	inadequate	support	from	education	
administrators,	school	directors	and	colleagues,	deficient	time,	too	many	assignments,	
inadequate	storybooks/media,	and	the	schools	emphasized	on	academic	achievement.	
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The	teachers	recommended	the	program	to	apply	to	every	class	in	school,	to	
extend	to	more	schools,	to	incorporate	more	activities,	to	organize	study-tour	and	to	
include	parents’	participation		in	the	activity/program.

The	program	has	achieved	our	objectives	to	stimulate	teachers	to	realize	ethics	
are	 the	most	 fundamental	values	of	human	beings	and	could	be	 instilled	 in	young	
students	 through	 stories.	 The	 program	 allowed	 teachers	 and	 students	 to	 explore		
activities	they	hardly	gain	through	formal	curriculum	.	

From	the	teachers’	point	of	view,	the	Civic	Education	for	Young	Children	Program	
has	initiated		many	changes	and	accomplishment	were:

•	 The	story-telling	strengthen	teacher-student	relationship.		The	young	students	
looked	forward	to	school	days	even	when	they	were	sick.	

•	 Students’	behaviors	on	honesty,	 helpfulness,	discipline,	 responsibility	 and	
politeness	improved	significantly	as	they	tried	to	follow	the	good	characters.		

•	 The	storytelling	among	students;	from	the	elder-to-the	younger,	stimulated	
unity	and	students	were	helpful	with	each	other	without	being	told.			

•	 Q&A	session	encouraged	students	to	think	and	reasoning,	inspired	imagination,	
induced	creativity	in	art,	language	skill	and	self-confident.	

•	 Improved	group	working,	expression	and	participation.	

•	 Improve	proficiency	 in	 language	 skills	 for	 young	 students	who	 speak	only		
local	dialect	at	home.	As	a	result,	overall	learning	skill	developed.

•	 The	 storytelling	 indirectly	 denounced	 bad	 actions	 without	 causing		
embarrassment	 to	 anybody.	 Students	 willingly	 changed	 their	 behaviors		
without	being	instructed,	reproached	or	punished.	
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การเล ่านิทานยังท�าให้ผู ้ เล ่าและผู ้ฟ ังมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน	 	 เกิดสายสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่มีชีวิต	 ไม่เหมือนการดูนิทานจากวีดิโอ	
โทรทัศน์	 หรืออินเตอร์เน็ต	 ปฏิสัมพันธ์ทางกาย	
และจะสร้างความสัมพันธ์ทางใจกระตุ ้นให้มี
พัฒนาการการเรียนรู้	เร่ืองราวท่ีรับฟังจะมอีทิธพิล
ต่อบุคลิกภาพของเด็ก	ผู้ใหญ่สมัยก่อนจึงใช้นิทาน
ส่ังสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี		เวลาท่ีเหมาะท่ีสุดคอื
ก่อนเข้านอน	 	 นิทานก่อนนอนจึงเป็นเสมือนการ
แสดงความรักที่ผู้ใหญ่จะแสดงให้เด็กรับรู	้

โลกในปัจจุบันแม้มีขนาดเท่าเดิมแต่ว้าวุ่น
สับสนข้ึนตามการเปล่ียนแปลงของสังคม	 	 คนใน
ครอบครวัไม่ค่อยจะมเีวลาให้กนั		ขนาดครอบครัว
เล็กลง	 ไม่เป็นครอบครัวใหญ่ท่ีมีปู ่ย่า	 ตายาย		
อยู่รวมกันเหมือนแต่ก่อน	 บางครอบครัวยังเป็น
ครอบครวัเลีย้งเดีย่ว	พ่อหรอืแม่เลีย้งลกูตามล�าพงั		
เพราะผู้ใหญ่มีภารกิจมากมาย	เวลาที่จะให้แก่เด็ก
จึงลดน้อยลง	 ถ้าไม่มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสม	
ปล่อยให้วดีโิอ	โทรทัศน์	หรืออนิเตอร์เนต็เลีย้งเดก็	
.....เราจะโทษใคร	?

พ่อแม่ผูป้กครองทกุคนปรารถนาให้ลกูหลาน
เป็นคนดี		สมัยก่อน	“เด็กดี”	คือว่านอนสอนง่าย	

ไม่ว่าค�าพูดนี้จะเป็นของใคร	 แต่คือสิ่งที่เรา
ทุกคนเคยได้ยินมานานแล้ว	 	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในเวลาที่ผู ้ใหญ่จะสอนเด็กก็จะยกค�าพูดนี้เป็น
เหตุผล	 	 ปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าวัยเด็ก
เหมาะท่ีสุดในการเรียนรู้	 เด็กๆ	 มีความจ�าดีและ
พร้อมจะเรียนรู้ตั้งแต่ยังเป็นทารก	แม่หลายคนยัง
พบว่าลูกๆ	 ของเธอเรียนรู้หลายสิ่งตั้งแต่ยังอยู่ใน
ครรภ์

โลกของเด็กสมัยก่อนแคบ	นอกจากบ้านกับ
โรงเรียนแล้วก็อาจจะมีสถานที่อื่นอีกเล็กน้อย	แม้
เด็กสมัยนี้จะมีโลกกว้างขึ้นมากแต่ถึงอย่างไรก็ยัง
ไม่กว้างเท่าโลกของผู้ใหญ่อยู่ดี

มนุษย์ทุกคนพอใจในความสุข	 	 เด็กๆ	 ก็	
เช่นกัน	 ความสุขของเด็กไม่สลับซับซ้อน	 กินอิ่ม		
พักผ่อน	 เปล่ียนอิริยาบถ	 	 ความรักจากแม่พ่อ	
ครอบครัว	 และความบันเทิงอีกเล็กน้อยก็สร้าง
ความสุขให้เด็กได้แล้ว	 ก่อนจะถึงยุคสมัยของ
โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต	 ความบันเทิงของเด็ก	
คือการฟังนิทานจากแม่พ่อหรือผู้ใหญ่อื่น	 เช่น		
ปู่ย่า	 ตายาย	 พ่ีป้า	 น้าอา	 หรือแม้แต่ใครก็ได้ที่ม	ี
นิทานสนุกๆ	 มาเล่าให้ฟัง	 เด็กจะติดบุคคลนั้น
เพราะอยากฟังนิทาน		

เด็กขำดคุณธรรม
เป็นควำมบกพร่องของใคร?

“เด็กๆ เปรียบเสมือนผ้าขาวที่เราจะแต้มสีใดลงไปก็เห็นสีนั้นชัดเจน”
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ไม่ดื้อ	 ตั้งใจเรียน	 	 วิธีการสอนแต่เก่าก่อนคือเล่า
เรื่อง	“ดีๆ”	ให้เด็กฟัง	อาจเป็นนิทานชาดก	นิทาน
สอนใจ	ชีวประวัติคนดีช่วยเหลือสังคม	 	อยากให้
เด็กมีค่านิยมอะไรต้องน�าเรื่องท่ีตัวละครมีบุคลิก
เช่นนัน้มาเล่า		คณุธรรมใดทีฝั่งใจแต่เลก็จะแจ่มชดั
เหมอืนสทีีป้่ายลงบนผ้าขาวสะอาด	ถ้าอยากให้เดก็
มีความซื่อสัตย์	 ต้องเล่าเรื่องคนซื่อสัตย์ให้ฟัง	 ถ้า
อยากให้เขาเป็นคนขลาดไม่มีเหตุผล	 ก็เล่าเรื่องผ	ี
ถ้าอยากให้เป็นคนกล้าหรือเสียสละ	 จงเล่าเรื่อง
วีรบุรุษผู้กล้าหาญและเสียสละ

นิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดไม้	 สอนว่า		
ถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์ก็จะได้รับสิ่งดีๆ	 ตอบแทน		
ตรงกนัข้ามคอืการพดูโกหก	กจ็ะเกดิผลเสยี	นทิาน
เรื่องเด็กเลี้ยงแกะแสดงให้เห็นผลเสียของการ
โกหกเช่นกัน	 น่าเสียดายท่ีนิทานคุณธรรมเหล่านี้	
มีไม่มาก	 แต่ที่น่าเสียดายยิ่งกว่า	 ที่มีเด็กอีกเป็น
จ�านวนมากไม่มโีอกาสได้ฟังนิทานคณุธรรมพวกน้ัน		

เด็กๆ	 หลายคนเติบโตในบ้านที่มีแต่เสียง
ทะเลาะกันระหว่างพ่อแม่		บ้างก็เติบโตขึ้นในบ้าน
ที่มีแต่ความเงียบเหงา	 ขาดพ่อหรือแม่หรือทั้งคู่		
หลายคนถูกเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองท่ีไม่มีความรัก
ความอดทนและเวลาให้		เดก็ๆ	ส่วนหนึง่มโีทรทศัน์
เป็นพี่เลี้ยง	 	 พอเข้าอินเตอร์เน็ตเป็นก็ได้รับ
แทปเล็ตเป็นของขวัญ	 	 วันคืนมีชีวิตอยู่ในโลก
เสมือนจริงที่มีทุกอย่างเสมือนจริงรวมทั้งความรัก

ที่เสมือนจริงไม่อาจจับต้องได้เช่นกัน	 	 เราจะโทษ
ใครถ้าพวกเขาจะเป็นบุคคลเสมือนจริงที่ไม่เป็นที่
ต้องการของสังคม		เราจะสร้าง	“พลเมือง”	จาก
คนทีไ่ม่เคยได้รบัการปลกูฝังค่านยิมของความเป็น
พลเมืองได้หรือไม่	?

หลงัมรีายงานวจิยัว่าเยาวชนไทยจ�านวนมาก
เห็นความซื่อสัตย์ไม่ใช่คุณสมบัติส�าคัญ	 พวกเขา
อาจเคยถกูปลูกฝังมาว่าความเก่งส�าคญักว่าความดี		
คนคดโกงยอมรับได้หากจะได้รับประโยชน์ด้วย		
สังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?	 ถ้าจะแก้ไข	
ค่านิยมที่ผิดนี้	 จะต้องท�าที่บ ้านหรือโรงเรียน		
ระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับครูใครแน่ที่มีหน้าที่
ต้องอบรมปลูกฝัง	 หลายคนโยนความผิดให้ส่ือว่า
เป็นตวัการท�าให้สงัคมขาดคณุธรรม	ตัวการส�าคญั
คือโซเชียลมีเดียหรือไม่ที่กระจายข่าวสารข้อมูล	
จนเกิดค่านิยมที่ผิด	

ก่อนจะชี้ว่าฝ่ายใดผิดมาตั้งสติกันใหม่ว่า	
อะไรคือ	 “คุณธรรม”	 	 คุณสมบัติพ้ืนฐานของ	
การเป็นผู ้มีคุณธรรมมีอะไรบ้าง	 	 คุณธรรมคือ	
ความประพฤตทิีท่�าให้หลายปัจเจกอยูร่่วมกนัได้ใน
สังคม	 เบื้องต้นที่สุดคือต้องไม่ใช้ก�าลังท�าร้ายกัน		
ไม ่ขโมยหรือหยิบสิ่งของของผู ้อื่นที่ เจ ้าของ	
ไม่อนุญาต	 ไม่โกหกหลอกลวงท�าให้ผู้อื่นเสียหาย	
เชือ่ฟังไม่ท�าผดิกฎวนิยัของสงัคมนัน้		และร่วมแรง
ใจช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส	

ถ้าสงัคมร่วมกนัแต่งแต้มสแีห่งคณุธรรมลงไปในใจเดก็  พวกเขาส่วนใหญ่จะเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่ทีไ่ม่ใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหา ไม่รงัแกข่มเหงคนอ่อนด้อยกว่า ซือ่สตัย์
ในการกระท�าและค�าพูด ไม่โกง ไม่เอาเปรยีบคนอืน่ เคารพกฎหมาย ปฏบิตัติามระเบยีบ
ของสังคม มีจิตใจเอื้อเฟื้อเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม สละได้ซึ่งเวลา  
แรงกายและทรัพย์สินในโอกาสที่เหมาะสม 
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เสวนาระดมสมอง 25 ม.ค. 57 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เสวนาระดมสมอง  25 ม.ค. 57  
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สัมมนาระดมสมอง  26 ม.ค. 56 ณ ห้องประชุม สนง.พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1) 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สัมมนาระดมสมอง  13 ก.พ. 57  ณ ห้องธนาสาร  
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

สัมมนาระดมสมอง  26 ม.ค. 56 
 ณ ห้องประชุม  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 22 มี.ค. 56 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ตรวจเยี่ยมโครงการ 26-27 มิ.ย. 57  
ณ โรงเรียนบ้านสวายสอฯ และโรงเรียน

บ้านตลาดควาย อ.เมือง จ.บุรีรัย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 22 มี.ค. 56  
ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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กำรศึกษำกับกำรส่งเสริมคุณธรรม

กำรสรำ้งคุณธรรมด้วยนิทำนอีสป

ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาษา
เขียน	 มนุษย์ทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์สื่อสารกันด้วย	
ค�าพดู	เรือ่งราวต่างๆ	ส่งผ่านกนัจากปาก	ผูเ้ล่าเรือ่ง
จงึมคีวามส�าคัญต้องมทีัง้ความจ�าดแีละมศีลิปะใน
การเล่า	สร้างอารมณ์ร่วมในกลุ่มผู้ฟัง	บางคนยังมี
ภาษาท่ีมีสัมผัสไพเราะ	 ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี
ประกอบ	 สร้างความเพลิดเพลินบันเทิงยิ่งขึ้น		
นักเล่าที่เดินทางไปต่างชุมชนคือผู้เผยแพร่เรื่อง	
ในชมุชนหนึง่ให้กระจายไปกว้างขวาง	ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งการเดนิทางผจญภยัของบรรพบุรษุ	ความเชือ่
ในสิ่งศักดิ์สิทธิ	 วิถีชีวิตความเป็นอยู่	 ประเพณี
วัฒนธรรม	 ค�าสั่งสอน	 ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติ	
ทั้งยังสร้างความบันเทิงสนุกสนาน	 จึงได้รับการ
ต้อนรบัในทกุสถานท่ี	นกัเล่านิทานยงัชีพได้จากค่า
ตอบแทนที่ได้รับเป็นเงินทองของใช้หรืออาหาร	
การเล่าเรื่องราวจึงเป็นทั้งการให้ความรู้	 สร้าง
ความบันเทิง	และยังใช้เพื่อสอนศีลธรรม	สร้างค่า
นิยมที่ดีงามให้แก่ผู้ฟัง

อสีปเป็นนกัเล่านทิานทีม่ชีือ่เสยีงทัว่โลก	เขา
มชีวีติอยูใ่นช่วงเวลา	560-620	ปีก่อนครสิต์ศกัราช	
หรือ	208	ปี	ก่อนพุทธกาล	อีสปเป็นทาสอาศัยอยู่
ทีเ่มอืงซาร์ดสิ	บนเกาะซามอสของประเทศกรกีใน
ปัจจุบนั	เขาเป็นคนพิการ	ขีเ้หร่	แต่ฉลาดมไีหวพริบ
และที่ส�าคัญมีจิตใจด	ีเขาเล่าเรื่องที่เขาแต่งเองจน
มีชื่อเสียงโด่งดัง	 ในที่สุดอีสปก็ถูกปลดปล่อยให้
เป็นอิสระจากการเป็นทาส	

หลังได้รับอิสรภาพกษัตริย์เครซุสให้อีสปไป
เล่านิทานในราชส�านัก	 เร่ืองที่อีสปเล่ามีทั้งความ
สนกุสนานและให้แง่คดิเป็นทีพ่อใจของทัง้กษตัรย์ิ	
คนในราชส�านัก	และชาวบ้านทั่วไป	เขาได้รับการ
แต่งตัง้ให้เป็นราชทตูเดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรี
ตามเมืองต่างๆ	 	 อิสปแต่งเรื่องให้แง่คิดชี้โทษภัย
หรือส่งเสริมการท�าความดีตามสถานการณ์	 เช่น		
ที่เมืองโครินธ์	 ชาวเมืองก�าลังแตกสามัคคี	 อีสป	
เล่าเร่ือง	“กบเลอืกนาย”	ชีใ้ห้เหน็ว่าถ้าเลือกจะใช้
กฎหมู่แทนกฎหมายแล้วจะเป็นอย่างไร	

ก่อนมีภาษาเขียน การสั่งสอนกระท�าด้วยค�าพูด เมื่อมีการประดิษฐ์ 
ตวัอกัษร การสอนจงึท�าได้โดยทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีน เมือ่ศาสนาและ 
การศกึษายงัรวมกนัอยูเ่ป็นหนึง่เดยีว การเล่าเรยีนอ่านเขยีนจะด�าเนนิคูไ่ป
กบัการสอนศีลธรรมเสมอ 
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นทิานของอสิปมอีทิธพิลมากแต่กน็�าจดุจบท่ี
น่าเศร้ามาสู่ตัวเขา	ที่เมืองเดลฟิ	ซึ่งชาวเมืองก�าลัง
ถูกกดขี่โดยผู้ปกครอง	 อีสปเล่านิทานโดยใช้สัตว์
เป็นตัวละครสมมติสะท้อนความอยุติธรรมใน
สังคม	 เจ้าเมืองโกรธมากจึงให้คนแอบเอาขันทอง
ศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารเทพอะพอลโลใส่ไว้ในหีบ
สัมภาระของอีสป	 เขาถูกตั้งข้อหาว่ากระท�าการ
ลบหลู่เทพเจ้าและพยายามท�าลายล้างชาวเมือง	
ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยให้โยนลงมาจากหน้า	
ผาสูง	

แม้อีสปจะตาย	 แต่นิทานของเขาได้ถูกเล่า
ต่อๆ	 กันมา	 และต่อมาก็บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรและแปลออกเป็นภาษาต่างๆ	มากมาย	เหตุ
ที่เรียกเรื่องที่อิสปเล่าว่า	 “นิทาน”	ก็เพราะเขาใช้
ตวัละครเป็นสตัว์ต่างๆ	แต่มกีารกระท�าและค�าพดู
เหมือนคนเพื่อให้คนฟังเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล่าเพื่อ
ความบันเทิงสนุกสนานทั้งผู้ใหญ่และเด็ก	 ไม่ได้
หมายถงึบคุคลใด	แต่ทกุเรือ่งเป็นการสอนศลีธรรม
ทางอ้อมให้ผู้คนมีคุณธรรม	 ที่เป็นเช่นนี้เพราะใน
ยุคเกือบสามพันปีที่แล้วมีเพียงนักบวชเท่านั้นท่ีมี
สิทธิในการอบรมสั่งสอนศีลธรรม	 ใครที่แสดงตัว
เป็นผู้รู ้อาจถูกพวกนักบวชและผู้น�าทางศาสนา
กล่าวหาว่าเป็นพ่อมดหมอผีซึ่งมีโทษถึงตาย			

เมื่อมีภาษาเขียนและมีการบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ	เป็นลายลักษณ์อักษรลงในสื่อ	เช่น	แผ่นหิน	
แผ่นดนิเหนยีว	ใบลาน	ผ้าและกระดาษ	จารกึเหล่า
นัน้ถกูใช้เป็นสือ่ในการเรยีนอ่านเขยีน		นทิานอสิป
เป็นหนึ่งในหนังสือเรียนเมื่อมีการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ	 เม่ือระบบการศึกษาพัฒนาจนมีข้อมูลให้
เรยีนรูม้ากมาย	นทิานอสีปหายไปจากห้องเรยีนแต่
ยังคงมีวางขายในร้านหนังสือทั่วโลก		

นอกจากนิทานอีสปแล้ว	 บรรดานิทาน	
พื้นบ้านส่วนใหญ่ก็มีคติสอนใจให้เห็นว่าท�าดีได้ด	ี
ท�าชั่วได้ชั่วเช่นกัน

กำรสร้ำงคณุธรรมโดยสถำบนัศำสนำ

เมื่อมีศาสนาเกิดข้ึนในโลก	 ค�าส่ังสอนของ
ศาสดาเป็นกรอบความประพฤติและปฏิบัติว่า
ศาสนกิชนควรปฏบิติัอย่างไรกบับคุคลอืน่	ศาสนา
จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นกรอบของศีลธรรม
และสร้างค่านิยมเรื่องคุณธรรมให้เป็นคนดีและ
ช่วยเหลือผู้อื่น	เช่น	ศาสนาพุทธ	สอนให้ละความ
ชัว่โดยการประพฤตติามศลี	เบือ้งต้นทีส่ดุคอืศลีห้า	
ให้เมตตาต่อทกุชวีติ	ไม่ฆ่าและเบียดเบยีนผู้อืน่	ให้
ซ่ือสตัย์	ไม่ลกั	ฉ้อโกง	ไม่ล่วงละเมดิลกูเมยีผูอ้ืน่	ไม่
พดูเทจ็	พูดหยาบส่อเสียด	ยุยง	เพ้อเจ้อ	มีความรัก
สามัคคี	และไม่ดื่มสุราเมรัย	ยาเสพติดอันเป็นเหตุ
ให้ประมาท	

ศาสนาคริสต์มีหลักปฏิบัติที่เรียกว่าบัญญัติ	
10	 ประการ	 สอนส่ิงที่พึงกระท�าต่อเพื่อนมนุษย์	
คือ	การเคารพบดิามารดา	ไม่ฆ่าคน	ไม่ผดิประเวณ	ี
ไม่ลักทรัพย์	 ไม่นินทาว่าร้าย	 ไม่คิดร้ายและโลภ
อยากได้ของผู ้อื่น	 ให้มีความรักที่บริสุทธิ์ 	 มี
เมตตา		กรุณา		มุทิตา		ต่อเพ่ือนมนุษย์ตามค�า
สอนที่ว่า	“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”		

ศาสนาอิสลามก็สอนให ้อดทนในการ
ท�าความดี	 ช่วยเหลือผู้ยากจนโดยการบริจาค
ทรัพย์สินที่เรียกว่าการบริจาคซากาตร้อยละ		2.5	
ของรายได้ทั้งป	ี	

ส่วนศาสนาอืน่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นฮนิด	ูซิกส์	ฯลฯ	
ก็ล้วนแต่ส่ังสอนให้ท�าความดี	 ละเว้นความชั่ว	 มี
เมตตา	เสียสละ	ไม่เบียดเบียนกันทั้งสิ้น
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ศาสดาและบุคคลส�าคัญในแต่ละศาสนามี
ความประพฤติวตัรปฏบัิตทิีเ่ป็นตวัอย่างท่ีด	ีการน�า
เรื่องราวชีวประวัติมาเล่าจึงเป็นตัวอย่างที่น่า
ยกย่อง	 น่าสนใจ	 และเข้าใจง่ายส�าหรับคนทุกวัย	
เช่น	 เรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เล่าเป็น
นิทานชาดกฟังได ้ ท้ังค�าสอนท้ังความบันเทิง	
ประเทศไทยก่อนจะมีโรงเรียนแบบตะวันตก	 	 ผู้รู้
หนังสือส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุท่ีบวชเรียนมานาน	
ใครอยากอ่านเขียนได้ต้องเรียนจากวัด	อยากอ่าน
เขียนคล่องก็บวชเป็นพระเรียนจากภิกษุท่ีมีความ
รู้	 การเรียนจึงสอดแทรกด้วยการสั่งสอนศีลธรรม
จนเกือบจะเป็นเนือ้เดยีวกนั	แม้ในสมยัอยธุยาเมือ่
มีการแต่งวรรณคดีใช้ในการสอนอ่านเขียน	 	 เช่น
เรื่องสมุทโฆษค�าฉันท์และนันโทปนสูตร	 เรื่องราว
กย็งัคงเป็นแนวบญุบาป	สอนให้เป็นคนด	ีไม่ละเมดิ
กฎกติกาสังคม	 การปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมจึง
เป็นเรื่องคู่ขนานไปกับการสอนอ่านเขียน

กำรสรำ้งคุณธรรมในโรงเรียน

ในรัชกาลที่สามแห ่งกรุงรัตนโกสินทร	์
นักบวชและฆราวาสในศาสนาคริสต ์นิกาย
โรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาในไทย	ชาวต่างชาตสิองนกิายนีไ้ด้จดัตัง้โรง
เรียนเล็กๆ	ขึ้นสอนหนังสือให้เด็กไทยควบคู่ไปกับ
การเผยแพร่ศาสนา	เพือ่แสวงหาความรูว้ทิยาการ
จากโลกตะวนัตก	เจ้านายช้ันสงูและข้าราชการเริม่
สนใจที่จะเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่	เมื่อครั้ง
ยังคงผนวชไม่ได้ข้ึนครองราชย์	 ทรงศึกษาภาษา
อังกฤษจนอ่านเขียนได้คล่อง	พระอนุชาคือเจ้าฟ้า
จุฑามณีซึ่งต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เจ้าอยู ่หัวก็ทรงภาษาอังกฤษได้คล่องเช่นกัน	
นอกจากนีย้งัมเีจ้านายองค์อืน่ๆ	และขนุนางทีเ่รยีน
ภาษาอังกฤษจนสามารถสื่อสารกับชาวต่าง
ประเทศได้

	 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ท�าให้คนทั่วไปมีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้น		คนธรรมดาจึง
เร่ิมส่งบตุรชายเข้าเรียนในโรงเรียนของศาสนาคริสต์	
ส่วนเด็กหญิงมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เล่าเรียน	
โดยเฉพาะในชนชั้นสูงไม่นิยมให้เด็กหญิงไปเรียน
กับชาวต่างชาติ	 จนกระทั่งเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้น
ครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า	
เจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่4	พระองค์ทรงเห็นความส�าคญั
ของภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตก	 จึงทรง
ว่าจ้างให้นางแอนนา	 ทีเลียวโนเวนส์	 มาสอน
หนังสือให ้พระราชโอรสธิดาในพระราชวัง	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยัง
ทรงพระเยาว์ก็ทรงได้เรียนภาษาอังกฤษกับนาง
แอนนา	พระองค์ทรงเหน็ความส�าคญัของการศกึษา
ตามแนวทางตะวันตก	 หลังเสด็จขึ้นครองราชย์	
ในปี	2411	ทรงโปรดให้ตั้งโรงเรียนสกูลหลวงและ
โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษข้ึน	 ต่อมาได้เป็น
โรงเรยีนนนัทอทุยาน	ท่ีมนีายแพทย์แมคฟาร์แลนด์
บตุรชายหมอสอนศาสนานกิายโปรเตสแตนท์ชาว
อเมริกัน	เป็นครูใหญ่	และในปี	พ.ศ.	2424	จึงเริ่ม
ก่อตั้งโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบเพื่อการ	
เตรียมคนเป็นมหาดเล็ก	โรงเรียนพระต�าหนกัสวน
กุหลาบเสร็จสมบูรณ์ในปี	 2427	 และในปีนั้นเอง	
กต้ั็งโรงเรยีนวดัมหรรณพาราม	เปิดสอนแก่เดก็ชาย
ทั่วไป

หลังจากที่มีโรงเรียนชายเกิดขึ้นระยะหนึ่ง
แล้ว	ภรรยานกัสอนศาสนาชาวอเมรกินัได้เปิดสอน
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วิชาการเรือนเย็บปักถักร้อยให้เด็กหญิงชาวสยาม	
ซึ่งต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2413	 ได้พัฒนาเป็นโรงเรียน
กุลสตรีวังหลังและสอนวิชาทั่วๆ	 ไปรวมท้ังภาษา
อังกฤษด้วย	 	 โรงเรียนวังหลังเริ่มเป็นที่นิยมหลัง
จากมสิโคล	มาเป็นอาจารย์ใหญ่	เหตกุารณ์ทีส่ร้าง
ช่ือเสยีงให้แก่โรงเรยีนและท�าให้ผูป้กครองต้องการ
จะให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือเช่นเดียวกับชาย		
คือ	 ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสยามของ
บรรดาราชอาคนัตกุะต่างประเทศ	ในปี	พ.ศ.	2433	
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรง	
ขอให้มิสโคล	 ส่งครูท่ีพูดภาษาอังกฤษได้ดีไปช่วย
ในงานรับรองที่พระราชวังบางปะอิน	 ปรากฏว่า
บรรดาครสูตรชีาวไทยทีแ่หม่มโคล	ส่งไปนัน้	สร้าง
ความประทับใจ	 พูดภาษาอังกฤษได้ดี	 มีมารยาท
สากล	 มีความรอบรู้พอจะสนทนาเรื่องต่างๆ	 ได้	
เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญ
ของการศึกษา	และมีการตั้งโรงเรียนสตรีอีกหลาย
แห่งทั้งโดยภาครัฐและเอกชน

หลงัจากทีมี่การตัง้โรงเรยีนทัง้ของหลวงและ
โดยราษฎรมาแล้วจ�านวนหนึ่ง	ใน	พ.ศ.	2430	จึง
มีการตั้งกรมศึกษาธิการเพื่อก�ากับดูแลโรงเรียน
เหล่านั้น	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2435	 ได้เปลี่ยนเป็น	
กระทรวงธรรมการ	 และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง
ศึกษาธิการในป	ีพ.ศ.	2484

จากสมัยรัชกาลที่	 5	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นต้นมา	ระบบการศกึษาเปลีย่นจากเดมิทีม่กีาร
เรียนการสอนกันในวัดโดยพระภิกษุ	 มาเป็นการ

ศึกษาในโรงเรียนตามแบบตะวันตก	การปรับปรุง
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินท�าให้มีความ
ต้องการผูม้คีวามรูแ้บบชาวตะวนัตกมากขึน้เรือ่ยๆ	
ในชั้นแรกได้มีการว่าจ้างชาวตะวันตกเข้ามารับ
ราชการ	ต่อมาจึงต้ังโรงเรียนจัดการศกึษาเพ่ือผลิต
คนเข้ารับราชการ	

ในปี	 พ.ศ.	 2464	 มีการประกาศใช้	 พ.ร.บ.	
ประถมศึกษา	ก�าหนดให้เด็กอายุ		7-14	ปีทุกคน
ต้องเรียนหนังสือ	 หลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในปี	พ.ศ.	2475	มีการท�าแผนการศึกษา
ชาติเป็นระยะ	เช่น	พ.ศ.	2479	พ.ศ.	2494	และ	
พ.ศ.	 2503	 	 ทุกแผนยังมุ่งการจัดการศึกษาโดย	
มีการศึกษาภาคบังคับท่ีระดับประถมศึกษา		
จนกระทั่งหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	
2540	 ก�าหนดให้รัฐจัดการศึกษาฟรีให้เด็กทุกคน
เป็นเวลา	12	ปี	คือจากระดับประถมจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา

แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้าน
การศึกษามากี่ครั้งก็ตาม	การเรียนการสอนตลอด
ถึงรูปแบบของการจัดการศึกษาแม้จะใช้แนวทาง
จากประเทศตะวันตก	 แต่มีสาระการสอนให้เป็น
คนดีมีศีลธรรม	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีความประพฤติ
เหมาะสม	 กตัญญูสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตร		
บางยุคสมัยเรียกวิชาเหล่านี้ว่า	 “หน้าที่พลเมือง
และศีลธรรม”	 บางยุคสมัยรวมเข้าไว้ในหลักสูตร
สังคมศึกษา	“การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต”	

แม้การศึกษาจะแยกออกจากศาสนาและการศึกษาในระบบจะต้องมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นส�าคัญ	แต่บทเรียนเรื่องคุณธรรมและศีลธรรมก็ยังคง
ถูกบรรจุในหลักสูตร 
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ธ.ค. 57 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง

ตรวจเยี่ยมโครงการ 4-5 ส.ค. 57  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม และโรงเรียนบ้านโคกส�าโรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 18 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง
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ไอคิว (IQ: Intelligent Quotient) 

มีการวัดระดับสติปัญญามนุษย์เป็นครั้งแรก
ในปี	พ.ศ.	2448	โดยนกัจติวทิยาชาวฝรัง่เศส	อลัเฟรด	
บิเนต์	(Alfred	Binet	:	8	มิถุนายน		พ.ศ.	2400	
–	 18	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2454)	 และธีโอโดร์	 ซีโมน	
(Theodore	Simon	:		10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2415	
–	 4	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2504)	 เพื่อแยกบุคคล
ปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ	 เพื่อจะได้จัดการ
ศึกษาให้อย่างเหมาะสม		เขาใช้หลกัการเปรยีบเทียบ	
ระหว่างความสามารถที่ควรจะเป็นกับอายุสมอง
ของบุคคลนั้นแล้วค�านวณออกมาเป็นคะแนน	
แบบทดสอบนี้ถูกพัฒนาเป็นล�าดับจนในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่	1	(พ.ศ.	2457	–	พ.ศ.	2461)	
ชาวอเมริกันชื่อ	 เลวิส	 แมดิสัน	 เทอมาน	 (Lewis	
Madison	Terman	:		15	มกราคม	พ.ศ.	2520	-		
21	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2499)	 ได้น�าไปใช้วัดเชาวน์
ปัญญาของบรรดาทหารที่ถูกเกณฑ์ไปรบ	ในแบบ
ทดสอบมีทั้งค�าถามที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพ	

ไอคิว อีคิว และเอ็มคิว

คะแนนจากผลการทดสอบแบ่งเป็นห้าระดับ		
กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะส่งไปฝึกเพ่ือเป็นนายทหาร	
และลดหล่ันกันลงมาตามล�าดับจนถึงผู้ได้คะแนน
ต�่าลงมาถูกส่งไปฝึกเป็นพลทหารทั่วไป	 การ
ทดสอบนีท้�าให้สามารถคดัเลอืกบคุคลทีม่ขีดีความ
สามารถเหมาะสมกับหน้าที่	หลังสงครามเลิกจึงมี
การพัฒนาแบบทดสอบต่อเพ่ือใช้ในการแยกเด็ก	
ที่มีความฉลาดเหนือระดับปกติ

เทอมาน	 เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษา
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	 เขาศึกษากลุ่มเด็กท่ีมี
ความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ	 (Gifted	 Children)	
และพบว่าเด็กฉลาดมักจะมีร่างกายแข็งแรงและ
ปรับตัวเข้าสังคมได้ดี	 เขาสรุปว่าระดับสติปัญญา
หรือเชาวน์ปัญญาเป็นปัจจัยให้บุคคลเรียนเก่ง	
มีสมองว่องไวและจะมีอาชีพที่ดีเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่	
เขาสนบัสนนุให้มกีารจดัการศกึษาพเิศษเฉพาะให้
เดก็กลุม่ทีม่คีวามเฉลยีวฉลาดพเิศษนี	้เพราะความ
ฉลาดแม้จะสบืทอดทางพนัธกุรรม	แต่หากไม่ได้รบั

ในห้องเรียนเด็กเรียนเก่งมักเป็นที่ยกย่องช่ืนชม สังคมให้เกียรตินับถือ
คนเรียนสูงมาตลอด แต่คนที่เรียนเก่งเรียนสูงกลับไม่มีความสุขทุกคนไป 
หลายคนขาดความยืดหยุ่น เข้ากับคนยาก มีโลกส่วนตัวสูง ในขณะที่คน
ธรรมดาที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์กลับเป็นผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิตและ
เป็นที่รักนับถือของคนทั่วไป
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การพัฒนาที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถมีสติปัญญาได้
ถึงขีดความสามารถท่ีควรจะเป็นก็ได้	 การอบรม
เลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมจึงปัจจัยส�าคัญที่จะ	
ลดทอนหรอืส่งเสรมิความเฉลยีวฉลาดทีส่่งทอดมา
ทางพันธุกรรม

คุณสมบัติความเฉลียวฉลาดนี้เรียกกันว่า				
“ไอคิว”	(Intelligence	Quotient	:IQ)	ซึ่งหมาย
ถึง	 ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา	 การคิด	 การใช้
เหตุผล	การค�านวณ	การเชื่อมโยง	

ไอคิว	 เป็นสิ่งติดตัวคนเรามาตามธรรมชาติ
จากการถ ่ายทอดทางพันธุกรรม	 ไอคิวเป ็น
ศักยภาพทางสมองที่ติดตัวทุกคนมาแต่ก�าเนิด	
เปลีย่นแปลงแก้ไขได้ยาก		จากการศกึษาวจิยัพบว่า
ประสบการณ์ของชีวิต	และการศึกษามีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับไอคิวได้น้อยมาก

แบบทดสอบไอคิวได้รับการพัฒนามาเป็น
ล�าดับ	 แต่ยังคงมีเนื้อหาเดิมคือการทดสอบความ
คิด	 ความเข้าใจ	 การคิดค�านวณ	 ความคิดที่เป็น
นามธรรม	 โดยให้หาความเหมือน	 ความจ�าระยะ
สัน้	โดยใช้การจ�าจากตวัเลข	ภาษาในส่วนของการ
ใช้ค�า	 การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป	 การจับคู่	
โครงสร้าง	โดยดจูากรปูร่างหรอืลวดลาย	การเรยีง
ล�าดับภาพเหตุการณ์ต่างๆ	 การต่อรูปภาพหรือ	
จิกซอว	์ (jigsaw)	การหาความสัมพันธ์ของตัวเลข
และสัญลักษณ	์เป็นต้น

ผลการทดสอบไอคิวจะให ้เป ็นคะแนน	
ระหว่าง	0-140		โดยปกติแล้ว	มนุษย์จะมีไอคิวอยู่
ที่	90	–	110	เป็นส่วนใหญ่	คนที่มีไอคิวสูงหรือต�่า
กว่านีจ้ะมีน้อยมาก	โดยสามารถจะแสดงเป็นกราฟ
เหมือนระฆังคว�า่	

บุคคลที่มีไอคิวสูงกว่า	 140	 ถือว่าเป็น
อัจฉริยะซึ่งจะพบน้อยมาก	 ปัจจุบันนี้มีอัจฉริยะ
เพียงไม่กี่คน	เช่น	

เทอเรนซ์	เต๋า	(Terrence	Tao	:	17	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2518	–	ปัจจุบัน)	วัย	36	ไอคิว	230		เดิม
เป็นชาวออสเตรเลีย	(ต่อมาได้รับสัญชาติอเมริกัน
อีกสัญชาติหนึ่ง)	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกจากมหาวทิยาลยัพรนิซ์ตนั	เมือ่อาย	ุ20	ปี	และ
ได้รับแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์ที่ภาควิชา
คณิตศาสตร์ที	่UCLA	เมื่ออายุเพียง	24	ปี	ได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นศาสตราจารย์ของสถาบันดังกล่าว	 เขาได้รับ
เหรียญทองในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ	 เมื่ออายุ	 13	 ปี	 ซึ่งถือว่าเป็นผู้
มีอายุน้อยที่สุดในเวลานั้น	

เซอร	์แอนดรูว	์วิลิส	(Sir	Andrew	Wiles	11	
เมษายน	 พ.ศ.	 2496	 –	 ปัจจุบัน)	 	 ชาวอังกฤษ		
ไอคิว	 170	 นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ	 สามารถ	
แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากที่สุดในโลกได้	 นั่นคือ	
ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์	 (Fermat’s	 Last	
Theorem)	 ซ่ึ ง เป ็นทฤษฎีบทที่ โด ่ งดั ง ใน
ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์	 ตลอดระยะเวลา	
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358	ปี	ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ถูกต้องเลย

จูดติ	โพลการ์	(Judith	Polgar	23	กรกฎาคม	
พ.ศ.	 2519	 –	 ปัจจุบัน)	 ชาวฮังการี	 ไอคิว	 170		
หญิงสาวผู ้ซึ่งเป็นยอดฝีมือหมากรุกฝ่ายหญิง		
เธอได้รบัการอบรมฝึกฝนจากพ่อในการเล่นหมากรกุ
ตั้งแต่วัยเยาว	์ในที่สุดเธอก็สามารถเอาชนะพ่อได้
ตั้งแต่อยู่ในวัยเพียง	5	ขวบ		และสามารถเอาชนะ
ในการแข่งขันหมากรุกได้เป็นแกรนด์มาสเตอร	์
ตั้งแต่อายุเพียง	 15	 ปี	 และท�าลายสถิติโลกเดิมที่
ผู้ชายท�าไว้ก่อนหน้าลงอย่างราบคาบ

อย่างไรก็ตาม	 ในบุคคลเดียวกัน	 แต่ละช่วง
อายไุอควิอาจจะเปลีย่นแปลงได้	คอืยิง่โตไอควิมกั
จะลดลง	 โดยทั่วไปวัย	 26	 ปีเป็นช่วงอายุท่ีจะม	ี
ไอคิวสูงสุดและจะค่อยๆ	 ลดลง	 จึงไม่สามารถจะ
น�าไอคิวคนอายุต่างกันมาเทียบกัน

จากการศึกษาเรื่องไอคิวยังพบว่าปัจจัยบวก
ที่ท�าให้ไอคิวสูงคือพันธุกรรมและขนาดสมอง	 ใน
ขณะที่การศึกษาเล่าเรียนแม้จะเป็นปัจจัยบวก
ท�าให้ระดับสติปัญญาเพิ่มสูงข้ึนได้แต่เป็นเพียง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น	 ไม่ใช่ตลอดชีวิต	 ผิดกับ	
การเรียนดนตรีในวัยเด็กท่ีสามารถจะยกระดับ	
ไอควิได้	ส่วนสภาพแวดล้อม	อาหาร	มลภาวะ	และ
การบาดเจ็บที่สมองคือปัจจัยลบที่ท�าให้ไอคิวต�่า
กว่าที่ควรเป็น	 และการเป็นเพศชายหรือหญิงนั้น
ไม่มีผลต่อไอคิวแต่อย่างใด	

ในอดตีมกีารให้ความส�าคญักบัไอควิมาก	เดก็
ทีเ่รยีนเก่งจะได้รบัการชืน่ชมทัง้จากพ่อแม่และครู	
ในขณะที่เด็กที่เรียนระดับปานกลางหรือแย่มักไม่
ค่อยเป็นที่สนใจ	หรือถูกดุว่าเป็นประจ�าด้วยซ�้าไป	
ผู้มีความสามารถด้านดนตรี	กีฬาหรือศิลปะ	ไม่ได้

รับความสนใจเท่ากับนักเรียนที่เก่งวิชาการ	
ต่อมาเมื่อพบว่าคะแนนการทดสอบไอคิว	

ไม ่สามารถระบุถึงความสามารถในความคิด
สร้างสรรค์	 	 (Creative	 Thinking)	 และความ
สามารถทางอารมณ์คือ	 อีคิว	 (Emotional		
Quotient	หรือ	Emotional		Intelligence)	ใน
ช่วงหลังๆ	 ความเชื่อมั่นในเรื่องไอคิวจึงเริ่มสั่น
คลอน	จนในทีส่ดุเมือ่	10	ปีทีผ่่านมา	จึงยอมรบักนั
ว่าในความเป็นจริง	 ชีวิตต้องการทักษะและความ
สามารถในด้านอื่นๆ	 อีกมากมายที่นอกเหนือไป
จากการจ�าเก่ง	 การคิดเลขเก่ง	 หรือการเรียนเก่ง	
ความสามารถเหล่าน้ีอาจจะช่วยให้คนๆ	หน่ึงได้
เรียนจบมหาวิทยาลัย	 มีโอกาสได้ท�างานในสถาน
ที่ดีๆ	 มีรายได้ดี	 แต่ความส�าเร็จสองด้านนี้ไม่ใช	่
หลักประกันว่าจะต้องมีชีวิตที่มีความสุขเสมอไป

งานวิจัยชิ้นหนึ่งในรัฐแมสสาชูเสท	 สหรัฐ-
อเมริกา	 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของไอคิวกับ	
ความส�าเร็จในชีวิต	โดยติดตามเก็บข้อมูลจากเด็ก	
450	คน	นานถงึ	40	ปี	พบว่า	ไอควิมคีวามสมัพนัธ์
เพียงเล็กน้อยกับความสามารถในการท�างาน 
ได้ดีหรือกับการด�าเนินชีวิต และพบว่าปัจจัยที่
สามารถจะท�านายถึงความส�าเร็จในด้านต่างๆ 
ของชีวิตได้ดีกว่า กลับเป็นความสามารถด้าน
ต่างๆ ในวยัเดก็ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัไอควิ เช่น ความ
สามารถในการจัดการกับความผิดหวัง การ
ควบคมุอารมณ์ และการเข้ากบับคุคลอืน่ๆ ได้ด*ี 

ตัวอย่างงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง คือการ
ติดตามเก็บข้อมูลจากผู้ที่จบปริญญาเอกทาง
วิทยาศาสตร์ 80 คน ตั้งแต่ตอนที่ยังศึกษาอยู่ไป

* ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Cambrige_
Somerville_Youth_Study เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2558
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จนถึงบ้ันปลายชีวิตในวัย 70 ปี พบว่า ความ
สามารถทางด้านอารมณ์และสังคมมีส่วนท�าให้
ประสบความส�าเร็จในวิชาชีพและมีชื่อเสียง
มากกว่าความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือ 
ไอคิวถึง 4 เท่า**

อีคิว (EQ: Emotional Quotient or 
Emotional Intelligence) 

ความฉลาดหรือสติปัญญาไม่ได้มีเพียงด้าน
ความคิดอย่างเดียว	แต่มีอย่างน้อย	8	ด้าน	คือ

1)	 ด ้านตรรกศาสตร ์ 	 - 	 คณิตศาสตร	์	
(Logical-Mathematical	Intelligence)

2)	 ด้านภาษา	(Linguistic	Intelligence)
3)	 ด ้านมิติสัมพันธ ์ 	 (Visual	 Spatial		

Intelligence)
4)	 ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย	 (Bodily	

Kinesthetic	Intelligence)
5)	 ด้านดนตรี	(Musical	Intelligence)
6)	 ด ้านความสัมพันธ ์กับผู ้อื่น	 ( Inter-	

personal	Intelligence)
7)	 ด้านการเข้าใจตนเอง	 (Intrapersonal	

Intelligence)
8)	 ด้านธรรมชาติวิทยา	(Naturalist	Intel-

ligence)

มนุษย์แต่ละคนมีความฉลาดด้านต่างๆ	 ที่
ติดตวัมาแต่เกดิแตกต่างกนัไป	บางด้านมาก	บางด้าน
น้อย	 ผสมผสานกันเป็นสัดส่วนที่ลงตัวส�าหรับ
บคุคลนัน้ๆ	ถอืว่าเป็นต้นทนุของแต่ละคนทีไ่ม่เท่ากนั	
แต่อกีส่วนหนึง่ได้จากประสบการณ์ทีเ่รยีนรูเ้พิม่เตมิ	

ได้โอกาสฝึกฝน	 และอยู่ในสังคมวัฒนธรรมที่เอื้อ
อ�านวยให้มีโอกาสน�าความสามารถนั้นออกมาใช้

จากการที่พบว่าบุคคลที่มีไอคิวสูงไม่จ�าเป็น
ต้องประสบความส�าเรจ็ในชวีติและมคีวามสขุเสมอไป	
เพราะพวกเขาขาดความฉลาดทางอารมณ์หรือ
ความสามารถทางอารมณ์จะมีการด�าเนินชีวิต
อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข	 จึงเร่ิมมีผู ้ให้	
ความสนใจกับ	อีคิว	 (Emotional	Quotient	or	
Emotional	 Intelligence)	 คือความสามารถใน
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น	

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนี้ เริ่มถูกหยิบยกมา
วิเคราะห์ในมุมมองใหม่ท่ีพยายามจะวัดออกมา
เป็นค่าตัวเลขเช่นไอควิ	แม้ยงัไม่ค่อยประสบความ
ส�าเรจ็นกั	แต่ก็เป็นเรือ่งทีไ่ด้รบัความสนใจกนัอย่าง
กว้างขวาง	

ในป	ีพ.ศ.	2533		สองนักจิตวิทยา	ซาโลเวย์	
และเมเยอร์	 (Peter	 Salovey	 :	 21	 กุมภาพันธ์	
พ.ศ.	2501	ถึงปัจจุบัน	และ	John	D.	Mayer	6	
ธันวาคม	พ.ศ.	 2496	 ถึงปัจจุบัน)	 กล่าวถึงความ
ฉลาดทางอารมณ์	(EI	:	Emotional	Intelligence)	
ว่า	“เป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางสังคม	ที่
ประกอบด้วยความสามารถในการรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น	สามารถแยกความ
แตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น	 และใช้ข้อมูลนี้เป็น
เครื่องชี้น�าในการคิดและกระท�าสิ่งต่างๆ”

จากนั้น	แดเนียล	โกลแมน	(Daniel	Gole-
man:	 7	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2489	 -	 ปัจจุบัน)	 นัก
จิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	 ก็สานต่อ
แนวคิดนี้ในหนังสือ	 ความสามารถทางอารมณ ์
(Emotional Intelligence) และได้ให้ความ
หมายของอคีวิว่า “เป็นความสามารถหลายด้าน 

**ที่มา : http://www.eiconsortium.org/ เข้าถึงเมื่อ 
มกราคม 2558
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ได้แก่ การเร่งเร้าตวัเองให้ไปสูเ่ป้าหมาย มคีวาม
สามารถควบคมุความขดัแย้งของตนเอง รอคอย
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจ 
ผูอ้ืน่ สามารถจดัการกบัอารมณ์ไม่สบายต่างๆ มี
ชีวิตอยู่ด้วยความหวัง”

เขาตั้งทฤษฎีว่า	 ความส�าเร็จของคนเป็น
เพราะไอคิวเพียง	 20%	 ส่วนอีก	 80%	 เกิดจาก
ปัจจัยอ่ืนๆ	 ซึ่งในจ�านวนนี้อีคิวมีความส�าคัญมาก
ทีส่ดุ	คนทีมี่อีคิวสงูจะเข้าใจตนเองและรูจ้กัอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองอย่างชัดเจน	 รับรู้ความรู้สึก
ของผูอ้ืน่ได้ฉบัไวและสามารถโต้ตอบอารมณ์นัน้ๆ	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 สามารถยืนอยู่ในจุดที่	
ได้เปรยีบทัง้ในด้านเวลา	สถานที	่และความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล	 ฯลฯ	 คนเหล่านี้มักจะมีชีวิต	
ความเป็นอยู่ที่มีประสิทธิภาพเหนือผู้อื่น		มีความ	
พงึพอใจง่ายกว่าผูอ้ืน่	สามารถใช้สตปัิญญาของตน
น�ามาซึ่งความส�าเร็จได้มากกว่าผู้อื่น

หลังจากหนังสือความฉลาดทางอารมณ	์
(Emotional	Intelligence)	ของแดเนยีล	โกลแมน	
ออกสู่สาธารณชน	ในปี	พ.ศ.	2538		สังคมก็เริ่มให้
ความสนใจกับความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้น	
ประกอบกบัระยะหลงัมงีานวิจยัหลายช้ินยนืยนัถึง
ความส�าคัญของความฉลาดทางอารมณ์	 จึงท�าให้
อคีวิหรอืความฉลาดทางอารมณ์เป็นทีย่อมรบัว่ามี
ความส�าคัญต่อความส�าเร็จและความสุขในชีวิต
มนุษย์	 ในระยะนี้เองอีคิวเริ่มได้รับความสนใจ
มากกว่าไอคิว

อีคิว	 คือความสามารถด้านอารมณ์	 จิตใจ	
และทักษะการเข้าสังคม	 บางทีก็เรียกว่าวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์หรือทักษะชีวิต	สองค�านี้อาจจะเข้าใจ

ยากส�าหรับคนทัว่ไปจึงไม่ค่อยมใีครให้ความสนใจ
มากนัก	 จนกระทั่งมีการบัญญัติค�าว่าอีคิวที่สื่อ
ความหมายถึงความสามารถด้านอารมณ์	 คนที่มี	
อคีวิสงูจะมวีฒุภิาวะทางอารมณ์		มกีารตดัสนิใจทีด่ี		
สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้		มีความอดกลั้น	
ไม่หุนหันพลันแล่น	 	 ทนความผิดหวังได้	 	 เข้าใจ
จิตใจของผู้อื่น	 เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม	 	 ไม่
ย่อท้อหรือยอมแพ้ง่าย	 สามารถสู้ปัญหาชีวิตได	้
และไม่ปล่อยให้ความเครียดท่วมทับความคิดไป
หมดจนท�าอะไรไม่ถูก

ที่น่าสนใจ	คือการพบว่า

-	 อีคิว	 เป็นเรื่องที่สอนให้เกิดขึ้นได้	 พ่อแม่
สามารถพัฒนาอีคิวของลูกให้สูงขึ้นได	้	ใน
ขณะที่ไอคิวติดตัวมาแต่ก�าเนิดและไม่
สามารถจะท�าให้สูงขึ้นได้เลย

-	 คนที่มีอีคิวดีมักจะเป็นคนที่มีความสุขใน
ชวีติ	ในขณะท่ีคนมไีอควิดีอาจมปัีญหาชวีติ
มากมาย

-	 คนที่มีอีคิวดี	มักจะประสบความส�าเร็จสูง	
ในขณะที่คนที่มีไอคิวสูงไม่จ�าเป็นว่าจะ
ประสบความส�าเร็จ	มีความสุข	มีชื่อเสียง
เสมอไป	

-	 คนทีม่ไีอควิสงูมกัประสบผลส�าเรจ็ดีมากใน
การเรียนหนังสือ	หรือท�างานด้านวิชาการ	
แต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการ	 	 เช่น	 เรื่อง
ชีวิตส่วนตัว	 ชีวิตครอบครัว	 หรือชีวิตใน
สังคม	 พวกเขามีโอกาสท่ีจะไม่ประสบ
ความส�าเร็จได้เท่าๆ	กับคนที่ไอคิวไม่สูง

-	 อีคิวเป็นพลังท่ีใช้ในการควบคุมความรู้สึก
ของตนเองและใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับ	
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ผู้อื่น	 อีคิวจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�าพา
เด็กๆ	ไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต

-	 อีคิวไม่ได้เป็นคุณสมบัติท่ีติดตัวมาแต่
ก�าเนิด	 หากแต่สามารถจะปลูกฝังและ
ท�าให้แกร่งได้ตัง้แต่วยัเดก็	ปัจจบุนัมวีธิกีาร
ปลูกฝังอีคิวมากมาย	 สามารถหาอ่านได้
และยังมีหนังสือบทเรียนการปลูกฝังอีคิว
ในเด็กวัยต่างๆ	อีกด้วย

คนที่มีอีคิวสูงคือมีทักษะทางอารมณ์	 จะมี
ลักษณะเด่นชัด	5	ประการ	คือ

1.	 ความสามารถในการรูอ้ารมณ์ตวัเอง	เช่น	
ความโกรธ	เศร้า	ดีใจ	พอใจ	จดจ่อ	หมกมุ่น	ฯลฯ

2.	 ความสามารถในการบริหารจัดการ
อารมณ์ของตนเอง	เช่น	ขจดัความโกรธ	ความเศร้า	
ควบคุมความพอใจ	เกลียด	ฯลฯ

3.	 ความสามารถท�าให้ตวัเองมพีลงัใจในการ
ด�าเนินชีวิต	เอาชนะอุปสรรค	

4.	 ความสามารถในการเข้าถงึจติใจผูอ้ืน่	รบั
รู้ความรู้สึกต่างๆ	ของผู้อื่น

5.	 ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์
กับผู้อื่น

ปกตคินส่วนใหญ่จะแสดงอารมณ์ทางใบหน้า
และท่าทางก่อนกล่าวค�าพูด	 การที่จะอ่านความ
รูส้กึคนอืน่จงึต้องเริม่จากการอ่านสหีน้าและภาษา
กายให้ออก	เช่น	ใบหน้าที่โกรธงอ	บึ้งตึง	เฉยเมย	
เคร่งเครียด	 เหนื่อยหน่าย	 เศร้า	 แววตาท่ีแจ่มใส	
เป็นประกาย	พึงพอใจ	หรือเคียดแค้น	หม่นหมอง	
อมทุกข	์โศก	ภาษากาย	เช่น	การเบือนหน้าหนี	นั่ง
ห่างๆ	 นั่งเข้ามาใกล้ชิดเกินไป	 นั่งแบบผ่อนคลาย	
น่ังกระสับกระส่าย	 หรือกิริยากระแทกกระทั้น	

กัดฟันพูด	 ล้วนเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ของ
บุคคล	การสังเกตใบหน้าท่าทางจะท�าให้รับรู้และ
เข้าใจถึงอารมณ์ของบุคคลอื่นและสามารถจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่เหมาะสม	เช่น	หลีกเลี่ยง	ไม่
โกรธตอบ	พูดด้วยวาจาไพเราะ	เห็นใจ	ปลอบโยน	
หรอืสัง่สอนตามความเหมาะสมแก่สถานภาพและ
สถานการณ์	 การมีอีคิวสูงจึงเป็นความสามารถที่
จะรกัษาความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ให้ยัง่ยนื	ท�าให้เขามี
ความรู้สึกที่ดีเมื่ออยู่ใกล้	

โดยสรุปคอื ผูท้ีม่คีวามสามารถทางอารมณ์ 
จะเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และมีความสามารถ
ในการแก้ไขความขัดแย้งได้ 

จากการศึกษาพบว่าเพศมีผลต่ออีคิว	ดังนั้น
หญงิและชายจึงมคีวามฉลาดทางอารมณ์หรืออคีวิ
แตกต่างกัน	

เอ็มคิว (MQ : Moral Quotient/ 
Moral Intelligence) 

ไม่ว่าจะเก่ง	 ฉลาด	 มีไอคิวสูง	 เรียนหนังสือ
เก่ง	หรือมคีวามสามารถในการเข้าสังคม	ได้รับการ
ยอมรบันบัถอืมากเพยีงใดกต็าม	หากไม่มคีณุธรรม
ก็อาจเป็นภัยแก่สังคมได้	 คุณธรรมคือความ
สามารถในการแยกแยะความผิดถูก	เรียกกันสั้นๆ	
ว่า	 เอ็มคิว	 MQ	 (Moral	 Intelligence	 หรือ	
Moral	Quotient)	

จากการศึกษาประวัติบุคคลส�าคัญที่ม	ี
ชือ่เสยีงได้รบัการยกย่องนบัถอื	เช่น	มหาตมะ	คานธี	
แม่ชเีทเรซา	นายเนลสนั	แมนเดลา	และ	พระพรหม
คุณาภรณ์	ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมี
ความประพฤติดีงาม	หลังจากท่ีมกีารส่งเสริมไอควิ	
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และอีคิวในเด็กกันยกใหญ่	 ก็เกิดค่านิยมใหม่ที	่
กลับไปสู่สิ่งที่เคยปฏิบัติมาในอดีต	คือการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในเด็ก	 และผู้ที่เป็นหัวหอก	
ในเรื่องนี้คือ	 ศาสตราจารย์	 Robert	 Coles	 (12	
ตุลาคม	พ.ศ.	2472	-	ปัจจุบัน)	แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด

ดร.โรเบร์ิต	โคลส์	เป็นนกัวจิยัและผูส้อนวชิา
จิตวิทยาในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด	 เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางจิตวิทยาเด็ก	 เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์จาก
หนงัสอื	Children	of	Crisis		ในปี	พ.ศ.	2516	และ
เขียนหนังสือเล่มล่าสุดช่ือ	 The	Moral	 Intelli-
gence	of	Children.	การสอนคุณธรรมจริยธรรม
ในเด็ก	 หนังสือเล่มนี้	 แบ่งออกเป็น	 3	 ตอน	 คือ		
ตอนแรก	เป็นการสอนเดก็ให้รูจ้กัแยกแยะระหว่าง		
คนด	ีกบัคนไม่ด	ี	ตอนสอง	กล่าวถึงเดก็ในวยัต่างๆ	
และตอนสาม	 เป็นข้อความที่สื่อถึงพ่อแม่โดยตรง
ว่าควรจะสอนลูกอย่างไร

สิ่งส�าคัญคือต้องให้เด็กรู ้และเข้าใจว่าคน	
แบบใดดี		และคนแบบใดไม่ค่อยดี	ดร.โคลส์	ไม่ใช้
ค�าว่าคนเลวหรอืคนไม่ด	ีแต่ใช้ค�าว่า	“คนไม่ค่อยด”ี	
ด้วยเหตุผลว่าเด็กจะเห็นคนไม่ค่อยดีได้ในชีวิต
ประจ�าวัน	 แต ่จะไม ่เห็นคนไม ่ดีหรือคนเลว		
ดร.โคลส ์ 	 ใช ้วิธีสอนโดยการเล ่าเรื่องหรือ
ประสบการณ์จริงให้เด็กฟัง	 และชี้ให้เห็นว่า	
ท�าอะไรคอื	“คนด”ี	และ	“คนไม่ค่อยดี”	เขาค่อยๆ	
ให้เด็กค่อยๆ	ซึมซับว่าคนดีคือคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่น
และปฏิบตัต่ิอโลกอย่างไร	จากน้ันจงึค่อยๆ	เชือ่มโยง
ออกไปสูผู่ค้นทีเ่ดก็ๆ	รูจ้กั	เขาเน้นว่าการสอนเร่ือง
ความดีไม่ใช่การให้ท่องจ�าค�าสั่ง กฎ ระเบียบ  
แต่เด็กๆ จะดูจากการกระท�าของพ่อแม่และครู
มากที่สุด  

ดร.โคลส์	เชือ่ว่าเดก็ๆ	สามารถจะเรยีนรูเ้รือ่ง
ศีลธรรมความถูกต้องได้ตั้งแต่แรกคลอด	 และจะ
เรียนได้ดียิ่งขึ้นในชั้นอนุบาลและประถม	 ซึ่งจะ
กลายเป็นค่านยิมทีติ่ดตัวไปในวยัรุ่นและวยัผู้ใหญ่	
เขาเขียนเป็นจดหมายถึงพ่อแม่ว่า	 พ่อแม่คือ
ต้นแบบของลูก	 ลูกจะท�าตามสิ่งที่เห็นจากการ	
กระท�าของพ่อแม่มากกว่าค�าส่ังสอนที่พ่อแม	่
พร�่าบอก	 พ่อแม่จะต้องท�าตัวเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ลูก	 และจะไม่มีวันท่ีพ่อแม่จะบอกว่าสอนจบแล้ว	
พอแล้ว	 ลูกดีแล้ว	 ต่อไปนี้พ่อแม่จะท�าในสิ่งที่	
อยากท�าโดยไม่สนใจว่าลูกจะเอาอย่าง

ดร.โคลส์	บอกว่า	การสอนศีลธรรมจริยธรรม
ในเด็กสามารถจะเริ่มได ้ตั้งแต ่อายุหนึ่งขวบ		
ยิ่งมีอายุน้อย	เด็กก็จะจดจ�าและฝังใจได้ดี

โดยสรุป	 เอ็มคิวคือความสามารถในการรู้
และแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดเพ่ือจะได้ด�าเนิน
ชีวิตตามคุณค่าที่ถูกต้อง	 เช่น	 เมื่อความเข้าใจ	
ในความรู้สึกของผู้อื่น	 ก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา		
ไม่ปฏิบัติต่อเขาในสิ่งที่เราไม่ชอบ	

การมีคุณธรรมคือมีความรู ้ ผิดชอบชั่วดี		
มีความอดกลั้นสามารถควบคุมตนเองไม่ให้ท�า	
ความผิด		เคารพผูอ้ืน่	ไม่ล่วงละเมดิทัง้ในการกระท�า	
และค�าพูด	 มีน�้าใจ	 เมตตา	 ช่วยเหลือ	 เอื้อเฟื้อ	
อดทน	ยอมรบัในความคดิและการกระท�าของผู้อืน่
แม้จะไม่เห็นด้วย	 เป็นธรรม	 มีความยุติธรรม		
เที่ยงธรรม	ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค	

ผู้ที่มีเอ็มคิวสูงคือคนที่ให้ความส�าคัญต่อ
คุณค่าของความดี มีศีลธรรม คุณธรรม และ
เตม็ใจร่วมแก้ปัญหาสงัคม		ผู้ใหญ่สามารถปลกูฝัง
เอ็มคิวในเด็กได้ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ	โดยการแสดง
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ให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งท่ีถูกต้องและดี	 และอะไรคือ
สิ่งผิด	โดยใช้เหตุการณ์ประจ�าวัน	เด็กๆ	จะดูการ	
กระท�าของผู้ใหญ่มากกว่าค�าพูดพร�่าสอนให้เด็ก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	 การตั้งค�าถามให้ตอบ	
จะช่วยให้เด็กค่อยๆ	 คิดตามและจดจ�าได้ดียิ่งขึ้น	

แต่ต้องสั่งสอนตักเตือนและลงโทษเมื่อเด็กท�าผิด
ด้วย	 ค�าสอนในศาสนาสามารถจะน�ามาใช้ในการ
อบรมส่ังสอนได้	ศาสนายังเป็นกรอบด้าน	ศลีธรรม	
สร้างศรัทธาให้บุคคลมีความเคารพ	 รับผิดชอบ	
ต่อสังคมและมนุษยชาต	ิ

เราเข้าใจผิดกันมานานว่า วิชาการเลิศน�าไปสู ่ความส�าเร็จในชีวิต   
ผู้ปกครองและครูจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาเด็กให้เรียนเก่ง นักเรียนเก่ง 
ในชั้นจะได้รับการยกย่องเอาใจใส่ แต่ผลการศึกษาพบว่า คนที่เข้าใจตนเอง
และผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ได้ มีแรงจูงใจ ไม่ย่อท้อ มีความยืดหยุ่นในการ 
ด�าเนินชีวิต รักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ ผ่อนคลายและมองโลกในแง่ดีคือ
ผู้ประสบความส�าเร็จในชีวิต แต่ไม่ว่าจะฉลาด เรียนเก่ง หรือประสบความ
ส�าเร็จมากแค่ไหน ถ้าบุคคลนั้นไม่มีคุณธรรมและศีลธรรม ก็ยังไม่จัดว่าเป็น 
“ยอดคน” 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 18 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง
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ผลวิจัยที่น่ำวิตก

ผลการส�ารวจสขุภาพประชาชนไทย	ครัง้ที	่4	
พ.ศ.	 2551	 –	 2552	 	 ด�าเนินการโดยเครือข่าย	
การวิจัย	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)		
เปิดเผยเมื่อวันที่	 21	 กันยายน	 2554	 มีเรื่องที่	
น่าวิตกว่า	“เด็กไทยยอมรับพฤติกรรม “การเล่น
ขี้โกงเมื่อมีโอกาส” และ “การลอกข้อสอบ 
ถ้าจ�าเป็น” มากขึ้น”

การส�ารวจในส่วนของพฒันาการด้านอารมณ์	
จติใจ	สงัคมและจรยิธรรมนี	้กระท�าในกลุม่ตวัอย่าง
อายุ	1-14	ปี	จ�านวน	9,035	คน	ใน	20	จังหวัด	
ด้วยการใช้แบบทดสอบพ่อแม่	 และเด็ก	 โดยแบ่ง
เป็น	 3	 กลุ่มอายุ	 คือ	 อายุ	 1-5	 ปี		 6-9	 ปี	 และ		
10-14	 ปี	 เนื่องจากเด็กแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการ
ต่างกัน	 โดยผลการส�ารวจที่ได้จะเปรียบเทียบกับ
การส�ารวจครั้งก่อนหน้าเมื่อปี	 2544	 ในกลุ ่ม	
เด็กเล็กอาย	ุ1-5	ปี	ส�ารวจ	7	ด้าน	ได้แก่	การสร้าง

เด็กดี สรำ้งได้ด้วยมือครู 

สัมพันธ์ใกล้ชิด	 การท�าตามระเบียบกติกา	 ความ
จดจ่อมีสมาธิ	 การเลียนแบบ/เล่น	 แรงจูงใจใฝ่
ส�าเรจ็	ความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่	และการชอบสงัคม
กับเพื่อน	 พบว่า	 มากกว่าร้อยละ	 10	 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนต�่ากว่าผลจากการส�ารวจป	ี	
พ.ศ.	 2544	 ในด้านการท�าตามระเบียบกติกา	
(Compliance)	 ในกลุ่มเด็กชาย	 เป็นข้อสังเกต	
ทีน่่าตดิตามอย่างใกล้ชดิ	เพราะสะท้อนถงึแนวโน้ม
ที่เด็กอาจมีนิสัยที่ต้องการจะได้อะไรก็ต้องได้		
ขาดความพยายาม	 เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวโยงกับ
ความซ่ือสัตย์สุจริต	 ซ่ึงเป็นจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน
ของบุคคล

กลุ่มเด็กอายุ	6-9	ปี	ส�ารวจ	8	ด้าน	คือ	วินัย	
สติ-สมาธิ	 เมตตา	 อดทน	 ซื่อสัตย์	 ประหยัด		
การควบคมุอารมณ์และพฒันาสงัคม	พบว่า	ผลการ
ทดสอบพัฒนาการด้านสังคมได้คะแนนสูงกว่า	
ด้านอืน่ๆ		ส่วนด้านท่ีได้คะแนนต�า่	คอื	ความมวีนิยั	

มเีหตแุละปัจจัยมากมายในปัจจบุนันีท้ีท่�าให้หลายสถาบนัครอบครวัไม่
สามารถจะท�าหน้าทีป่ลกูฝังคณุธรรมให้เดก็ได้เหมอืนแต่ก่อน ผูป้กครองสมยั
นีจ้งึหวงัพ่ึงครูให้อบรมส่ังสอนเดก็ให้เป็นคนด ีในขณะทีค่รเูองกม็ภีาระหน้าที่
ด้านวิชาการที่ต้องมีการวัดผลเชิงรูปธรรม ถ้าผู้บริหารคิดว่าการที่นักเรียน
สอบไม่ผ่านคือความล้มเหลวของครู  ห้องเรียนจึงเป็นสถานที่มุ่งเน้นด้าน
วิชาการ เมื่อเด็กมีค่านิยมที่บิดเบี้ยวเราจะโทษใคร 
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ความมีสติ-สมาธ	ิความอดทนและความประหยัด	
โดยพัฒนาการด้านที่เด็กได้คะแนนน้อยซึ่งมี
สัดส่วนเพิ่มขึ้น	ได้แก่	พัฒนาการด้านความมีวินัย
ในเด็กชาย	 การมีสมาธิในเด็กหญิง	 ด้านความ
เมตตาและการควบคมุอารมณ์ท้ังเดก็ชายและหญงิ

กลุ่มเดก็อาย	ุ10-14	ปี	ส�ารวจ	14	ด้าน	ได้แก่	
ความตระหนักรู้ในตน	 ความภาคภูมิใจในตนเอง	
ความเห็นใจผู้อ่ืน	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 การ
จัดการกบัอารมณ์	การจดัการกบัความเครยีด	การ
สื่อสาร	 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล	 ความคิด
สร้างสรรค์	ความคดิวเิคราะห์วจิารณ์	การตดัสนิใจ	
การแก้ปัญหา	 การควบคุมอารมณ์	 และคุณธรรม
จรยิธรรม	พบว่า	ในภาพรวมแม้ว่าเดก็จะมคีะแนน
ดีขึ้น	แต่มีหลายด้านที่พบว่าคะแนนการส�ารวจยัง
ไม่ดขีึน้กว่าปี	2544	ได้แก่	ด้านความคิดสร้างสรรค์	
ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์	การแก้ปัญหา	และการ
ควบคุมอารมณ	์ซึ่งเป็นจุดที่ได้คะแนนค่อนข้างต�่า	

เมือ่แยกย่อยในส่วนของด้านจรยิธรรม เดก็
กลุ่มนี้ เห็นว่า “การเล่นขี้โกงเมื่อมีโอกาส” และ 
“การลอกข้อสอบถ้าจ�าเป็น” เป็นพฤติกรรมที่
เด็กยอมรับได้มากขึ้น 

ปัจจยัทีส่่งผลให้เดก็มปัีญหาจรยิธรรม	พบว่า	
ตวัแปรส�าคญัคือระดบัการศกึษาของพ่อแม่	และผู้
เลี้ยงดู	 พ ่อแม่ ท่ีมีการศึกษาสูงขึ้น	 เด็กจะมี
จริยธรรมและพฤติกรรมในทางท่ีดีมากข้ึน	 อาจ
เป็นเพราะพ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสสัมผัส
และเรียนรู้ว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไร	

คณะผูว้จิยัมีข้อเสนอแนะว่า	สิง่ทีค่วรพฒันา
ในเด็กอาย	ุ1-5	ปี	คือ	การท�าตามระเบียบกติกา	
(Compliance)	ในเด็ก	6-9	ปี	ในเด็กชายและเด็ก
หญิงควรพัฒนาด้านความเมตตาและการควบคุม

อารมณ์	และส�าหรบัเดก็อาย	ุ10-14	ปี	ควรฝึกการ
ควบคุมและจัดการกับอารมณ์	 รวมทั้งการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์		

		ผูว้จิยัยงัเหน็ว่าควรให้น�า้หนกัต่อการพฒันา
เด็กในด้านวฒุภิาวะ	ด้านอารมณ์	จติใจ	สังคม	และ
จริยธรรมควบคูไ่ปกบัการพฒันาด้านอืน่ๆ		ซึง่เป็น
คุณสมบัติส�าคัญในการด�ารงชีวิตของบุคคลและ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จในชีวิต	 ย่ิงไปกว่า
ปัจจัยด ้านความฉลาดทางสติป ัญญา	 ความ
สามารถในการควบคุมอารมณ์	 ควบคุมความ	
ขัดแย้งและการเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกลับมีส่วน
ท�าให้ประสบความส�าเร็จในชีวิตมากขึ้น

ทางแก้คือ	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องมีการ
ด�าเนนิงานเพือ่สร้างเสรมิพฒันาการเดก็ให้มากขึน้	
และผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเด็กคือ	 พ่อ
แม่และครู	 ซึ่งต้องเน้นการเลี้ยงดูและเป็นแบบ
อย่างที่ดีแก่เด็ก	นอกจากนั้น	สื่อต่างๆ	โดยเฉพาะ
ทีว	ีและภาพยนตร์	มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเดก็	
โดยสือ่สามารถท�าหน้าทีบ่่มเพาะพฤตกิรรมทีด่ใีห้
แก่เด็ก	ทัง้ในการให้ความรู้ผ่านทางรายการบนัเทิง
หรือรายการเด็กที่เหมาะสมกับการเรียนรู้	รวมทั้ง
ต้องค�านงึถงึเนือ้หาในการน�าเสนอเพือ่ปลกูฝังเรือ่ง
ดีๆ	 ให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง		 ซ่ึงในส่วนของกรม
สุขภาพจิต	 มีแผนด้านการพัฒนาด้านอารมณ	์
จติใจ	สงัคม	และจรยิธรรมให้กบัเด็กไว้อย่างชดัเจน

กทม. กับหลักสูตร “โตไปไม่โกง”

กรุงเทพมหานคร	เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่ง
แรกทีก่ลบัมาให้ความส�าคญักบัคณุธรรม	ในปี	พ.ศ.	
2554	 ส�านักการศึกษากรุงเทพมหานคร	 ได้เร่ิม
โครงการ	“โรงเรยีนสขีาว”	(Anti	Corruption)	น�า
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หลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันมากับโรงเรียนในสังกัด	 โดยมอบให้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และองค์กร	
เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยท่ีมีนายอานันท	์
ปันยารชุน	อดีตนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	และ	
ดร.จุรี	 วิจิตรวาทการ	 เป็นหัวหน้าคณะพัฒนา
หลักสูตร

หลักสูตร	 “โตไปไม่โกง”	 มีลักษณะที่พิเศษ
แตกต่างไปจากหลักสูตรโดยทั่วไป	นอกเหนือจาก
เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการปลกูฝังจติส�านกึของเดก็
ให	้“โตไปไม่โกง”แล้ว	ยังมีความพิเศษในประเด็น
หลักๆ	ที่เกี่ยวข้องกับครู	นักเรียน	และการจัดการ
เรยีนการสอนด้วยกระบวนการหล่อหลอมปลกูฝัง
จติส�านกึและระบบคณุค่า	ความคดิ	ความเช่ือ	ด้วย
วิธีการต่างๆ	 ที่ผสมผสานสาระกับการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ	 เช่น	 การฟังและการอ่าน
หนังสือ	และการถกคุย	อภิปรายถึงสาระของสิ่งที่
เรียนรู	้การใช้สื่อการเรียนรู้อื่นๆ	ที่สนุก	เช่น	เพลง	
การเล่นเกม	 การเล่นละคร	 การท�างานศิลปะ	
จติส�านึกคุณธรรมของผูเ้รยีนให้ไม่เหน็แก่ตวั	ไม่เอา
เปรียบผู้อื่น	 รู้จักจ�าแนกชั่วดี	 สามารถแยกแยะ
ความผิดและความถูกต้อง	 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน		

สาระหลกัของหลกัสตูรโตไปไม่โกง	ประกอบ
ไปด้วยคุณค่าความดี	 5	 ประการ	 ได้แก่	 ความ
ซื่อสัตย์สุจริต	(honesty	and	integrity)		การมี
จิตสาธารณะ	 (greater	 good)	 	 ความเป็นธรรม
ทางสังคม	 (fairness	and	 justice)	 	การกระท�า
อย่างรับผิดชอบ	(responsibility	and	account-
ability)	 และการเป็นอยู่อย่างพอเพียง	 (suffi-
ciency	and	moderation)

นายอานันท์ ปันยารชุน มอบค�าขวัญ
ข้อคิดว่า 

“ปราการต ้านการทุจริต ก็คือ
จริยธรรมและคุณธรรมประจ�าใจ อันนี้
เป็นเรื่องของอุปนิสัย เป็นเรื่องของการ
อบรม การทีพ่่อแม่ ครบูาอาจารย์ เพือ่นฝงู 
และผูใ้หญ่ในสงัคมท�าให้ดเูป็นตวัอย่าง”

ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของ 
คสช.

หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	
ท�าการยึดอ�านาจเมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	
2557	คสช.	 ได้มอบค่านิยมหลัก	 12	ประการใน
การสร้างชาต	ิได้แก่

1.	 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

2.	 ซื่อสัตย	์เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม	

3.	 กตัญญูต ่อพ่อแม่	 ผู ้ปกครอง	 ครูบา
อาจารย์	

4.	 ใฝ่หาความรู้	 หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทาง
ตรง	และทางอ้อม	

5.	 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม	

6.	 มศีลีธรรม	รักษาความสตัย์	หวงัดีต่อผูอ้ืน่	
เผื่อแผ่และแบ่งปัน	

7.	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง	

8.	 มีระเบียบวินัย	 เคารพกฎหมาย	 ผู้น้อย
รู้จักการเคารพผู้ใหญ	่
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9.	 มสีตริูต้วั	รูค้ดิ	รูท้�า	รูป้ฏิบัตติามพระราช-
ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

10.	รู ้จักด�ารงตนอยู ่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสัของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยาม
จ�าเป็น	 มีไว ้พอกินพอใช้	 ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ�าหน่าย	 และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม	เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ด	ี

11.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ไม่
ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่	หรอืกเิลส	มคีวามละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12.	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และ
ของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

มีการน�าค่านิยม	 12	 ประการนี้ไปเผยแพร่
ด้วยวธิกีารต่างๆ	เช่น	ท�าเป็นบทเพลง	บทอาขยาน	
ใช้การแสดงท่าเต้นประกอบ	ฯลฯ	ซึง่กย็งัเป็นเพยีง
กิจกรรมให้จดจ�า	 แต่ไม่สามารถจะสร้างความ
ตระหนักที่ผ่านการเรียนรู้	 แม้ว่าในบางท่ีจะมีค�า
อธิบายแต่ละค่านิยมเพิ่มเติมก็ตาม	 แต่ก็ยังเป็น
นามธรรมที่จับต้องยากและเข้าใจยากส�าหรับเด็ก	
จึงยังต้องอาศัยการตีความตามความเข้าใจ	 ขาด
ความชัดเจนในการปฏิบัติ	 ไม่แสดงตัวอย่าง
กิจกรรมสนับสนุน

นโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 

 ในเดือนสิงหาคม	 2558	 กระทรวง
ศึกษาธิการประกาศนโยบาย	“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้”	มุ่งหวังให้เด็ก	ผู้ปกครอง	และครูมีความ
สุขในการเรียนการสอน	หนึ่งในวิธีการคือ	เปลี่ยน
เป็นเลิกเรียนในชั้นเรียนเวลา	 14.00	 น.	 เพื่อน�า

เวลา	 2	 ชั่วโมงระหว่าง	 14.00-16.00	 น.	 ไปจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่เด็ก	 เพื่อให้เด็กมี
ความสุขกับการเรียนรู้	ไม่มีความเครียด	และไม่มี
การบ้านเพิ่ม	 มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมหลังเลิก
เรียน	4		รูปแบบ	ให้โรงเรียนน�าร่องน�าไปปรับใช้
ตามบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน	โดย
ใช้แนวคดิ	“สอนน้อย	แต่เรยีนรูม้าก	:	Teach	Less	
Learn	More”	ได้แก่	

1.	 กจิกรรมเสริมสร้างทกัษะ	ทีเ่น้นให้เด็กท�า
กิจกรรมนอกห้องเรียน	

2.	 กิจกรรมเสรี	 ให้โรงเรียนจัดตามความ
เหมาะสมและความพร้อม	

3.	 กิจกรรมสอนอาชีพ	

4.	 กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ	 ซ่ึงไม่ใช่การ
ติวเด็ก	 แต่เป็นการดูแลเด็กที่มีปัญหาเรียนอ่อน	
หรือสอนการบ้าน

มีการขยายความในส่วนของการสร้างเสริม
คณุลกัษณะและค่านยิมว่าควรมกีจิกรรมทีป่ลกูฝัง
คณุธรรมจรยิธรรม	เช่น	มวีนิยั	ซือ่สตัย์	สจุรติ	ฯลฯ	
ด้วยการท�ากิจกรรม	 คือ	 “โครงการคุณธรรม”	
พร้อมการยกตัวอย่าง	เช่น	กิจกรรมมือปราบขยะ	
ตามรอยพ่อ	ลูกเสือเนตรนารี	ยุวกาชาด	ผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน	์ภูมิใจในบ้านเกิด	เป็นต้น

ทั้งค่านิยม	12	ประการ	และการท�ากิจกรรม	
“โครงการคุณธรรม”	 แสดงว่ารัฐบาล	 คสช.	
ตระหนักถึงความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้อง
สร้างเยาวชนในชาติให้เป ็นคนดีมีศีลธรรมมี
คุณธรรม	 แต่กรอบที่มอบให้ยังต้องอาศัยการ
ตีความและออกแบบกิจกรรมให้ปฏิบัติตามความ
เข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนและคร	ู		
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กำรสร้ำงคณุธรรมต้องเริม่ต้นตัง้แต่เลก็

ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าววาทะ
ธรรมที่เกี่ยวกับการมีศีลธรรมและระบบ
ประชาธิปไตยเอาไว้ว่า

“ประชาธิปไตยจะดีต ่อเมื่อมีศีล
ธรรมเป็นรากฐาน ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็น
รากฐานมันก็ เป ็นประชาธิปไตยโกง 
ประชาธิปไตยโกงร้ายกาจอย่างไร คือ
ประชาชนทั้งหลายไม่มีศีลธรรม แต่ถือ
ระบบประชาธิปไตย มันก็มีโอกาสที่จะใช้
กเิลสของตนอย่างเสร.ี..เมือ่ประชาชนทกุ
คนไม่มีศีลธรรม มันโกง มันก็เลือกผู้แทน
โกง...เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว 
ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละ จะเป็น
ระบบที่เลวร้ายที่สุด”

การสร้างคนให้มีศีลธรรมต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก	
เบ้ืองต้นคือปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์ไม่โกง	 การ
ปลกูฝังทลีะน้อยเป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่งจะค่อยๆ	
ซึมทราบเข้าไป	 	 แต่เพราะเด็กยังมีโลกทัศน์แคบ

และมสีมาธสิัน้	การปลกูฝังค่านยิมความซือ่สตัย์ใน
เดก็จงึต้องใช้วธิกีารทีด่งึดดูความสนใจ	สนกุสนาน	
และกระตุ้นจินตนาการ	 	นิทาน	จึงเป็นเครื่องมือ
แรกทีจ่ะท�าให้เดก็ๆ	สนใจใคร่รูแ้ละเกดิจนิตนาการ		
ต่อจากนั้นการชวนคุยโดยการต้ังค�าถามในเรื่องที่
เกี่ยวกับนิทานจะเพิ่มความเข้าใจในเรื่องราวและ
บุคลิกลักษณะของตัวละคร	 เมื่อเด็กมีความเข้าใจ
เป็นเบือ้งต้นแล้ว	กจ็ะชกัน�าไปสูก่จิกรรมอืน่ๆ	เช่น	
การค้นคว้าหาความหมาย	ความเหมือนของบคุคล	
สถานที่และเรื่องราวได้ต่อไป	

คุณค่าที่ต้องปลูกฝังในเด็กนั้นมีเพียงความ
ซื่อตรง	ซื่อสัตย์สุจริต	มีความรับผิดชอบในตัวเอง
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 และสุดท้ายคือกล้า
แสดงออก	

การรับฟังเรื่องราวของตัวละครที่มีความ
ซือ่สตัย์สจุรติจะปลกูฝังเข้าไปวนัละน้อย	สร้างแรง
บันดาลใจให้มีความชื่นชมในความดีงาม	 อยาก
ท�าตามอย่าง	เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคนดี
และคนไม่ดี	และสามารถน�าไปใช้เปรียบเทียบกับ
ชีวิตจริง	บุคคลจริงได้ในอนาคต	

การปล่อยปละละเลยเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยไป
พร้อมๆ กับการเห็นตัวอย่างคนโกงที่ได้ดี ท�าให้เด็กไทยมีค่านิยมที่ผิด  
การแก้ไขต้องเริม่ทีห่น่วยเล็กๆ ของสงัคมคอืบ้านและโรงเรยีน  และจะต้อง
เริม่ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็เลก็ๆ นทิานคอืเคร่ืองมอืสือ่สารทีไ่ด้ผลดีทีส่ดุส�าหรับเด็ก 
ถัดจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว ครูคือผู้ที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด มีโอกาสที ่
จะสร้างเด็กให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ครูในชั้นอนุบาลและประถม เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ยังเป็นไม้อ่อนหรือเป็น
ผ้าขาวที่ง่ายต่อการสร้างมากกว่าวัยอื่นๆ	
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นิทำนที่เหมำะกับวัย

ก่อนจะไปถงึความเป็นศาสตร์หรอืศลิปะ	จะ
ต้องผ่านขั้นตอนการเลือกนิทานท่ีจะเล่าก่อน	 สิ่ง
แรกคือนิทานต้องเหมาะกับวัยและโลกทัศน์ของ
คนฟัง	 เช่น	 การเล่านิทานวิทยาศาสตร์ให้เด็ก	 3	
ขวบฟัง	 ถึงเด็กจะสนุกหรือชอบ	 ก็อาจจะต้อง
อธบิายความกนัยาวหรอืหาภาพประกอบยาก	และ
ถ้ายาวเกินไป	เด็กเล็กๆ	ก็จะเริ่มเบื่อและไม่สนใจ	
โดยทั่วไปแล้วการเล่านิทานส�าหรับเด็กแต่ละครั้ง
ไม่ควรนานเกนิ	10	นาท	ีเดก็อายนุ้อยยิง่มสีมาธสิัน้	
เริม่ต้นที	่ 3-5	 นาทแีล้วค่อยเพิม่เวลาในนานกว่านี้	
แต่ต้องสังเกตพฤติกรรมผู้ฟัง	 ถ้าเริ่มไม่สนใจฟัง		
พดูคยุกนัเอง	นัน่แปลว่าหมดสมาธ	ิต้องหยดุเล่า

เด็กๆ	 ชอบนิทานที่เป ็นเรื่องสนุกสนาน
บนัเทงิ	หากจะเล่าเรือ่งแปลกใหม่ไกลตวัเพือ่สร้าง
เสริมประสบการณ์จึงต้องใช้อุปกรณ์เสริม	 เช่น	
ภาพหรือส่ิงของเป็นแรงจูงใจ	 การใช้นิทานเพื่อ
สร้างคุณธรรมสามารถจะท�าได้แต่ต้องค�านึงถึงวัย
ของผู้ฟัง	 ระยะเวลาการเล่า	 ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม
เข้าใจง่าย		และเรื่องราวที่ไม่ไกลเกินโลกทัศน์

กำรเล่ำนิทำนต้องมีเทคนิค

นิทำนสรำ้งคุณธรรม

เด็กจะเข้าใจความหมายของความซ่ือสัตย์
ผ่านการกระท�าของตัวละครมากกว่าค�าพูด	 เช่น	
ซื่อสัตย์คือการไม่หยิบของคนอื่นไปใช้โดยไม่บอก
เจ้าของ	 ซ่ือสัตย์คือไม่พูดปดเมื่อถูกถาม	 บางที
การกระท�า	 เช่น	 การรังแกกัน	 อาจจะเป็นเรื่องที่
เข้าใจง่ายกว่าเพราะเกดิเป็นประจ�า	เมือ่จะสอนไม่
ให้รังแกก็ควรจะสอนให้รู้ว่าการใช้ค�าพูดไม่ดีก็
เป็นการรังแกชนิดหนึ่ง	 	 แม้กระทั่งธรรมชาติก็ไม่
ควรจะถูกรังแก	 	 การใช้ยาเบื่อปลาในล�าธาร
เป็นการรังแกแหล่งน�า้	การทิ้งสารพิษลงแหล่งน�า้
ธรรมชาติเป็นการรังแกทั้งธรรมชาติทั้งสิ่งมีชีวิตที่
ใช้แหล่งน�า้นั้น	

การสอนเด็กเล็กให้มีวินัย	 เคารพกฎอาจจะ
ต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าไม่เคารพแล้วจะเกิด
อะไรได้บ้าง	การสร้างตวัละครทีม่บีคุลกิแตกต่างกนั
อาจจะเป็นแรงจงูใจท�าให้เดก็ๆ	อยากจะเลียนแบบ
การกระท�าของตัวละครท่ีชื่นชอบซ่ึงเป็นคนท่ี	
มีวินัย	ใครๆ	ก็อยากเลียนแบบฮีโร่ด้วยกันทั้งนั้น

ความใจกว้างอาจจะเป็นคุณสมบัติที่สร้าง	

การเล่านทิานแม้จะดเูป็นเรือ่งง่าย แต่การเล่าในชัน้เรยีนทีม่เีดก็หลาย
คน หลายสมาธิ หลายความพร้อม ก็มีความยากต่างจากการเล่าในกลุ่ม
เล็กๆ หรือเล่าตัวต่อตัว เช่น ผู้ปกครองเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟัง การ
เล่านิทานในชั้นเรียนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ
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ไม่ยากในเด็ก	 เริ่มจากการช่วยเหลือเพื่อนๆ	 และ
คร	ูแล้วจึงน�าไปสู่การแบ่งปันสิ่งของ	การแบ่งปัน
สามารถจะต่อยอดไปถึงความรบัผดิชอบในสิง่ของ
ผู้อ่ืน	 การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 อดกลั้นต่อความ
โกรธ	ไม่โต้ตอบด้วยก�าลงัและค�าพดู		การสอนเดก็
เล็กๆ	 ให้เข้าใจเรื่องความเป็นธรรม	 ควรใช้เรื่องท่ี
เขามองเหน็จากรอบๆ	ตวั	รวมทัง้ตวัครตู้องมคีวาม
เป็นธรรม	 ยุติธรรม	 การปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่
เล็กได้ผลเปรียบเสมือนเชื้อไฟท่ีเขาจะไปแสวงหา
ข้อมลูเพิม่เตมิเมือ่โตเป็นผูใ้หญ่		การอดกลัน้อดทน
ต่อคนอื่นที่แตกต่างจนเราไม่ชอบใจคือการเคารพ
ในตัวผู้อ่ืน	 เด็กที่ถูกปลูกฝังให้มีคุณสมบัตินี้จะ
เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่

บรรยำกำศในกำรฟังนิทำน

ห้องสมุดโรงเรยีนเป็นแหล่งท่ีรวมของหนงัสอื
และนิทานก็จริง	แต่อาจจะมีบรรยากาศไม่เหมาะ
ในการเล่านิทานให้สนุกสนาน	 การฟังนิทานควร
จะต้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย	 มีเสียงประกอบ	
มีกจิกรรมทีต่่อเนือ่งจากการเล่านทิาน	การจดัส่วน
หนึง่ของห้องเรยีนให้เป็นมมุนทิานจงึเป็นทางออก
ที่ดีหากสามารถจะท�าได้

มุมนิทานจึงควรจะมบีรรยากาศทีผ่่อนคลาย		
อาจจะเป็นเพียงพื้นที่ปูเสื่อ	 มีหมอนวางไว้ให้นั่ง
นอน	มีช้ันวางหนงัสอืและของเล่นของใช้ประกอบ
การเล่า	ไม่จ�าเป็นต้องเป็นของแพง	แต่ต้องเป็นของ
ที่ดึงดูดความสนใจ	ฆ้อง	ระฆัง	กลอง	หมวก	ผ้าสี	
ฯลฯ	 หนังสือนิทานท่ีเป็นภาพสีจะดึงดูดความ
สนใจของเด็กที่ยังอ่านเขียนไม่ได้	 คุณครูสามารถ
จะเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู ้เลือกว่าอยากจะฟัง
นิทานเรื่องใด	และเมื่อเด็กหลายๆ	คนเลือกนิทาน

ไม่เหมือนกนั	คณุครูกใ็ห้ออกเสียงว่าเร่ืองไหนมคีน
อยากฟังมากท่ีสุดและเรียงล�าดับลงไป	 กลาย
เป็นการปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยและเคารพ
ความเห็นของผู้อื่น	

นอกจากนิทานท่ีเป็นหนังสือและวีดิโอแล้ว	
คุณครู สามารถจะ เอา เหตุ การณ ์ จริ งจาก
หนังสือพิมพ์	 โทรทัศน์เร่ืองท่ีเกิดกับตัวคุณครูเอง
มาเล่าได้	 	 คุณครูอาจมีความสามารถในการแต่ง
เร่ืองให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และส่ิงทีต้่องการ
จะสอน	 เทคนิคในการเล่า	 บรรยากาศและสื่อ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ	 จะท�าให้เร่ืองแสนธรรมดา
กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจได้

	

ศำสตร์ในกำรเล่ำนิทำน

การเล่านิทานเป็นศาสตร์และศิลปะ	ในแง่ที่
เป็นศาสตร์	คอื	มขีัน้ตอนการเล่าทีไ่ด้ผล	ได้แก่	การ
เล่าและทวนซ�า้	การเล่าและตั้งค�าถาม	ครูเล่าและ
ให้นักเรียนเล่าซ�้า	การชมเชยและให้ก�าลังใจ	และ
สุดท้ายคือกิจกรรมต่อยอดจากเรื่องที่ฟัง

ก่อนจะเล่าเร่ืองใด	 ครูควรบอกชื่อเร่ืองให้
นักเรียนรู้เพื่อการรวบรวมสมาธิที่ถูกต้อง	การเล่า
เพียงครั้งเดียวอาจจะยังไม่เป็นที่เข้าใจซาบซึ้ง	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเด็กเล็ก	ครูอาจจะต้องเล่าซ�า้
หลายคร้ังในบางประเด็นท่ีต้องการเน้นให้นกัเรียน
เข้าใจ

การฟังนทิานให้เกดิการพฒันาสมอง	ครูต้อง
ต้ังค�าถามให้เด็กคิดวิเคราะห์	 ค�าถามควรเร่ิมจาก
เร่ืองง่ายๆ	ไปสู่เร่ืองยากหรือซับซ้อนขึน้เป็นล�าดับ	
เพราะถ้าเด็กๆ	คิดค�าตอบแรกๆ	ไม่ออกเขาจะหมด
ความพยายามที่จะตอบค�าถามต่อๆ	ไป

การวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดคือวิเคราะห์บุคลิก
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นิสัยของตัวละคร	 เช่น	 เป็นคนดีหรือไม่	 ก่อนจะ
ถามค�าถามทีย่ากขึน้	เช่น	การวิเคราะห์สถานการณ์
ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้นเช่นนี้	 	 ยากขึ้นอีกคือการ
วิเคราะห์แรงจูงใจท่ีท�าให้ตัวละครตัวนั้นกระท�า
อย่างนั้นอย่างนี้	 ค�าถามระดับนี้คงต้องอาศัยการ
ฟังมาแล้วหลายครัง้จนจ�าขึน้ใจ	เมือ่ถงึวยัหรอืเวลา
ที่เหมาะสมครูสามารถจะตั้งค�าถามที่ยากขึ้น	 คือ
การกระท�านั้นๆ	มีทางเลือกหรือทางออกอื่นๆ	อีก
หรือไม่	 เด็กแต่ละคนอาจจะมีมุมมองทางออกไม่
เหมอืนกัน	ให้ทกุคนได้มโีอกาสแสดงความคดิเหน็
ในมุมมองของแต่ละคน		การทีค่รไูม่ครอบง�าความ
คิดจะท�าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์	 แต่ครู
สามารถจะสรปุบทเรยีนสอนสิง่ดงีามให้เดก็โยงเข้า
สู่พฤติกรรมในชีวิตจริง

การให ้นักเรียนช ่วยกันเล ่าซ�้าเป ็นการ
สนับสนุนให้มีความกล้าพูดกล้าแสดงออก	ถ้าเด็ก
ยงัเรยีบเรยีงเรือ่งราวไม่ได้	ครสูามารถจะตัง้ค�าถาม
น�าไปก่อน	การให้เด็กๆ	ผลัดกันเล่าคนละประโยค
สองประโยคท�าให้ผ่อนคลายไม่เครียด	 ครูต้อง
เข้าใจว่าแต่ละคนมคีวามสามารถไม่เท่ากนั	แต่การ
เปิดโอกาสให้ทกุคนได้แสดงความสามารถจะท�าให้
แต่ละคนได้พฒันาตามขดีความสามารถของตนเอง	
การเริม่จากท่องจ�าเนือ้เรือ่งจะท�าให้จ�าตวัอกัษรได้
เร็วขึ้น	 และท�าให้อ่านหนังสือได้เร็วข้ึนกว่าการ
เรียนเป็นค�าๆ	

ค�าชมเชยในทุกๆ	 ขั้นตอนที่เด็กแสดงความ
สามารถคอืก�าลงัใจทีจ่ะท�าให้เดก็ตัง้ใจในการเรยีน
วิชาการ	 และนิทานเรื่องเดียวยังสามารถจะน�าไป
สู่กิจกรรมแสนสนุกอื่นๆ	อีกมากมาย	เช่น	ให้ช่วย
กนัแต่งบทสนทนาโต้ตอบในแต่ละเหตกุารณ์	ท�าให้
มีจนิตนาการและเสรมิทักษะการใช้ภาษาและการ

ส่ือสาร	 แต่มีข้อควรระวังคือ	 คุณครูต้องให้เด็กๆ		
ได้ใช้ความสามารถของตนเอง	เช่น	ให้ท�าบทสนทนา
เป็นภาษาท้องถ่ิน	 หรือในทางกลับกัน	 ให้เปล่ียน
บทสนทนาภาษาท้องถิ่นเป็นภาษากลาง	เป็นต้น

จากบทสนทนาสามารถจะพัฒนาเป็นการ
แสดง	ให้แต่ละคนได้เล่นเป็นตัวละครนั้นๆ	ที่ต้อง
จ�าบทสนทนาและแสดงท่าทางประกอบ	บางคนที่
ยังไม่กล้าแสดงก็อาจรับมอบหมายให้รับผิดชอบ
เร่ืองอื่นๆ	 เช่น	 วาดหรือท�าอุปกรณ์ประกอบ	 แม้
กระทั่งการจัดการ	 เช่น	 จัดหรือเก็บโต๊ะเก้าอี้	 ให้
ทุกๆ	คนได้มีส่วนร่วมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ

กิจกรรมต่อยอดสุดท้ายคือการให้เด็กเล่า
หรือแต่งนิทานเรื่องใหม่	 อาจจะเป็นเรื่องชีวิต
ประจ�าวนั	เช่น	เมือ่แม่คลอดน้องคนใหม่	พ่อพาไป
เทีย่วงานประจ�าปี	การเกีย่วข้าว	หรอืเรือ่งอะไรกไ็ด้
ท้ังท่ีประทับใจและไม่ประทับใจ	 คุณครูต้องเลือก
หั วข ้ อ ท่ี เ หมาะสมกั บวั ยตาม โอกาสและ
สถานการณ์	 พร้อมชี้แนะให้เขาสังเกตสิ่งของ
เหตุการณ์	 ผู้คนรอบๆ	 ตัว	 และสามารถจะน�ามา
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ได้	การบอกเล่าถึงเหตุการณ์
ท่ีเกิดกับตนเองบ่อยๆ	 จะพัฒนาการสื่อสารกับ
บุคคลอื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญยิ่งเมื่อเติบโต

คณุสมบตัเิหล่านีจ้ะต้องใช้เวลาในการสะสม
และสามารถจะพฒันาได้จากการฟังนทิานทีค่ณุครู
ที่มีศาสตร์ในการเล่า

ศิลปะในกำรเลำ่นิทำน  

ศิลปะในการเล่านิทานอยู่ที่ตัวผู้เล่าคือครู
ควรต้องท�าตัวเป็นนักแสดงในเวลาท่ีเล่านิทาน		
ยิ่งคุณครูใส่อารมณ์จัดเต็มทั้งเสื้อผ้า	 หน้า	 ผม	
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เปลี่ยนเสียง	 เลียนท่าตัวละครได้มากเท่าไร	 ก็จะ
สร้างความบันเทิงประทับใจผู้ฟังโดยเฉพาะเด็กๆ	
ได้มากเท่านั้น

น�า้เสยีงเป็นสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการเล่านทิาน	
ปกติเสียงจะต้องอบอุ่นน่าฟัง	 ยกเว้นตอนที่เป็น	
บทสนทนาของตัวร้ายที่อาจจะใช้เสียงแสดงออก
ซึ่งบุคลิก	อย่างไรก็ตาม	การใส่อารมณ์ในขณะเล่า
เป็นสิ่งจ�าเป็น	 การแสดงออกทางใบหน้า	 แววตา
หรือท่าทางมีผลในการสร้างอารมณ์ร่วมในกลุ่ม	
ผู้ฟังที่อายุน้อย

การเล่าต้องมีจังหวะ	 รู ้จักหยุดในเวลาที่
เหมาะสม	 เพื่อดูปฏิกิริยาคนฟังหรือเรียกความ
สนใจถ้าเห็นว่าเด็กเริ่มจะไม่สนใจ	 ในเด็กเล็ก	
การใช้อุปกรณ์	 เช่น	 สวมหมวก	 ถือไม้เท้า	 หรือ	
เสียงเพลง	 เป็นสิ่งที่สามารถเรียกความสนใจได้		
ถ้าคณุครรู้องเพลงหรอืเล่นดนตรไีม่ได้	กอ็าจจะใช้
เทปบันทึกเสียงแทน

ผูเ้ล่านทิานทีเ่ก่งต้องไม่ยดึตดิตวัอกัษร	ครไูม่
จ�าเป็นต้องเล่าตรงตามตัวอักษร	 เพียงแต่ใจความ
ต้องถกู	การเล่าท่ีน่าฟังคอืเล่าจากความทรงจ�า	ครู
สามารถจะแต่งเตมิเสรมิค�าพดูให้เหมอืนกบัการคยุ
ที่จะท�าให้ไม่เคร่งเครียด	นอกจากนี้ยังสามารถจะ
สร้างบรรยากาศให้เด็กๆ	 มีอารมณ์ร่วมได้โดยให้
หลับตาฟัง	วิธีนี้จะสร้างจินตนาการได้ดีกว่า	และ
ถ้ามีเสียงประกอบในขณะที่ผู้ฟังหลับตาจะท�าให้

การเล่ามีอรรถรสมากยิ่งขึ้น	ผู้เล่านิทานที่มีศิลปะ
จะต้องหัดเลียนเสียงต่างๆ	 เอาไว้	 เช่น	 เสียงหมา
เห่า	เสียงร้องเพลง	เสียงฟ้าร้อง	ฯลฯ	

มีข้อที่	 “ต้องไม่ท�า”	 ในขณะเล่านิทาน	 คือ	
ไม่ยัดเยียดให้ฟังถ้าเห็นว่าผู้ฟังขาดความสนใจ		
ต้องไม่เครียดเพราะหวังผลมากเกินไป	 การเล่า
แบบสบายๆ	จะเกิดประโยชน์มากกว่า	อย่ากังวล
ว่าเด็กจะไม่เข้าใจ	 ถ้าเล่าคร้ังแรกยังไม่เข้าใจก็	
เล่าใหม่เล่าซ�้า	 การเล่านิทานคุณธรรมถ้ามุ่งหวัง	
จะสอนมากเกินไปเด็กอาจจะเบื่อหน่ายและอาจ
จะต่อต้านท�าตรงข้าม	 ศิลปะในการเล่าคือเล่าให้
เหมือนการเล่านิทานไม่ใช่การเทศนาส่ังสอน		
อย่าต้อนคนฟังด้วยค�าถาม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค�าถามที่จ้ีใจด�าในจุดบกพร่อง	 แม้แต่เด็กเล็กๆ		
ก็ไม่ชอบให้ใครพูดหรือล้อเลียนหรือต�าหนิข้อ
บกพร่องของตนเอง	

สองข้อต้องไม่ท�าสุดท้าย	 คือ	 ต้องไม่ขัดคอ
เมือ่ถงึคราวทีใ่ห้เดก็พดู	จะผิดหรอืถกูปล่อยให้พดู
ให้จบ	 คนฟังอื่นๆ	 จะตัดสินเองว่าถูกหรือผิด
ประการใด	และสุดท้ายคอืคณุครตู้องไม่เบือ่หน่าย
ท้อแท้ในการเล่านิทานและท�ากิจกรรมกับเด็ก	
ทัศนคติที่เป็นบวกของครูเป็นสิ่งมีค่าที่สุดส�าหรับ
นักเรียน	 ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีไอคิวระดับใดก็ตาม	
ทัศนคติบวกของคุณครูจะท�าให้เขามีอีคิวและ	
เอ็มคิวสูงขึ้นได้	

นิทานที่เหมาะสมส�าหรับเด็ก คือนิทานสร้างคุณธรรม ต้องเลือกเรื่อง
ที่เหมาะสมกับวัยผู้ฟัง เล่าในบรรยากาศที่เหมาะสม คือสบายๆ ไม่เครียด 
โดยที่ผู้เล่าใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการเล่าจึงจะได้ผลดีที่สุด 
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ประชุมชิงปฏิบัติการ 14 พ.ย. 57 

ณ โรงเรียนบ้านสวายสอฯ 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 พ.ย. 58 
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 9 ธ.ค. 57 
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง
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จัดสัมนำเพื่อสร้ำงเครือข่ำยและหำ
แนวร่วม

สถาบนันโยบายศกึษา	โดยการสนับสนนุจาก
มูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 ได้เริ่มต้นโครงการ	
“การสร้างคุณธรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษา”	
ด้วยกิจกรรมครั้งแรกที่ห้องประชุมส�านักงาน	
เขตพื้นที่การศึกษา	 ประถมศึกษาบุรีรัมย์	 เขต	 1	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์	เมื่อวันที่	26	มกราคม	
2556	 โดยจัดเสวนาระดมสมองจากอาจารย์		
46	ท่าน	จาก	25	โรงเรียน	ก่อนการเสวนามีการ
ให้ท�าแบบสอบถามให้เรียงล�าดับเลือกคุณสมบัติ
นักเรียนที่ครูต้องการให้เป็น	ปรากฏว่าความขยัน
ต้ังใจเรียนมาเป็นท่ีหนึ่ง	 รองๆ	 ลงไปคือความ
ซื่อสัตย	์รักชาติศาสนา	สามัคคี	ประหยัด	ไม่เห็น
แก่ตัว	เคารพสิทธิผู้อื่น	รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง	
ใฝ่รู้	กระตือรือร้น	ชอบช่วยคนอื่น	ปฏิบัติตามกฎ	
ไม่เกเร	 มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 มีวินัย	 และ	
รักความสะอาด

เราน�าเรือ่ง	ไอควิ	อีควิ	และเอม็ควิ	มากระตุ้น
ให้คณุครคูดิใหม่ว่า	การสร้างเด็กดที�าได้ด้วยมอืคร	ู

จากนั้นจึงระดมสมองให้ช่วยกันหาคุณสมบัติของ
นักเรียนในฝัน		คุณครูเปลี่ยนความคิดว่า	การเป็น
เด็กดีเป็นคุณสมบัติส�าคัญยิ่งกว่าการเป็นเด็ก	
เรียนเก่ง	และเมื่อถามว่าครูจะใช้วิธีการอย่างไรใน
การสร้างเด็กด	ีได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ	3	ข้อ	คือ

1.	 สอนด้วยกิจกรรม	เช่น	สร้างสถานการณ์
จ�าลอง	ให้ท�ากจิกรรมกลุม่	มอบหน้าทีใ่ห้รบัผดิชอบ	
ให้นั่งสมาธิ	สวดมนต์ไหว้พระ	เล่นเกม

2.	 สอนด้วยค�าพูด	 ให้ศึกษาบุคคลต้นแบบ	
เล่านิทาน	ร้องเพลง

3.	ครูแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง

เมื่อคุณครูมีความเห็นร่วมกันว่าเด็กดีนั้น
สร้างได้	และการเป็นคนดีส�าคญักว่าคนเก่ง	คณุครู
กเ็ริม่คดิหากจิกรรมต่างๆ		ทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ได้	
ครูเห็นว่าควรน�าค�าสอนตามหลักศาสนาและ
นิทานชาดก	มาบอกเล่า	นอกจากนี้	การสวดมนต์
หรือการเข้าค่ายคุณธรรม	 ยังช่วยให้เด็กเป็น	
คนดีได้

ประสบกำรณ์ที่บุรีรัมย์และตรัง

โครงการนี้น�าวิธีการสั่งสอนที่เก่าแก่กลับมาอีกครั้ง โดยสนับสนุนให้ 
คณุครใูช้เวลาวนัละนดิหน่อยเล่านทิานดีๆ  ให้นกัเรยีนฟัง จากนัน้กท็�ากจิกรรม 
อกีหลากหลายทีจ่ะสร้างกระบวนการคดิวเิคราะห์ เปรยีบเทยีบและการตดัสนิใจ
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กำรสัมมนำครั้งที่ 2 ที่บุรีรัมย์
หลังปิดเทอมภาคที่สอง	 สถาบันนโยบาย

ศึกษารับจัดเสวนาครั้งที่	 2	 กับคุณครูกลุ่มแรกใน
ทันที	่ในวันที	่22	มีนาคม	2556	เราหวังเป็นอย่าง
ยิง่ว่าคณุครทูีเ่ข้าร่วมสมัมนาครัง้แรกจะมากนัครบ	
แต่ปรากฏว่า	 มีเพียง	 28	 จาก	 67	 คนเท่านั้น	
ท่ีมาซ�้า	 การเสวนาในคร้ังนี้มุ่งเน้นที่การใช้นิทาน
เป็นสือ่สร้างเดก็ด	ีจงึน�าเสนอเทคนคิการเล่านทิาน
และกระบวนการที่ควรต่อยอดหลังคุณครูเล่า
นทิานจบแล้ว	เมือ่จบการเสวนาจงึเชญิชวนคณุครู
ที่เห็นประโยชน์มาเป็นอาสาสมัครที่จะน�าวิธีการ
เหล่านีไ้ปใช้ในชัน้เรยีน	ปรากฏว่ามคีณุคร	ู17	ท่าน	
จาก	 10	 โรงเรียนรับอาสา	 และต่อมาสถาบันฯ		
ได้ส่งหนังสือที่เราคัดเลือกแล้วให้ทั้ง	10	โรงเรียน

ผลลัพธ์จำกคุณครูผู้เลำ่นิทำน
หลั งจาก เป ิ ด เทอมภาคแรกใน เดื อน

พฤษภาคม	2556	คุณครูทั้ง	17	ท่านได้ใช้หนังสือ
ท่ีสถาบันนโยบายศึกษาส่งไปอ่านหรือเล่าให้
นักเรียนฟัง	 	 ในวันที่	 13-14	 ตุลาคม	 2556	
สถาบันฯ	 จึงเชิญคุณครูทุกท ่านเดินทางมา
กรุงเทพฯ	 เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ข้อคิดที่ได้จากการปฏิบัติเป็นเวลาถึง	5	เดือน	

ในวันที่	13	ตุลาคม	เราพาคุณครูไปเยี่ยมชม	
ทีเคปาร์ค	 (TK	 Park)	 อุทยานการเรียนรู ้ ที่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์	 หลังเข้าชมห้องสมุดท่ี
แบ่งหนังสือและสื่ออื่นๆ	 ตามช่วงอายุและความ
สนใจ	ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ทันสมัยในการกระตุ้น
ความสนใจน�าไปสู	่“การเรยีนรูต้ลอดชวีติ”	คณุครู
บางท่านเคยมาแล้ว	 แต่ส่วนใหญ่ยังไม่เคยมา	 แต่
หลังจากวนันีท้กุคนได้เหน็และเข้าใจประโยชน์ของ

สื่อและหนังสือที่จะเสริมเติมเต็มวิชาการจาก
ห้องเรียน

คณุเรอืงศกัดิ ์ป่ินประทปี กรรมการผูจ้ดัการ
มูลนิธิหนังสือเพ่ือเด็ก	 ได้มาเล่าถึงประสบการณ์
และประโยชน์ของการใช้นิทานพัฒนาเด็ก	 สร้าง
แรงบันดาลใจให้เห็นประโยชน์จากประสบการณ์
จริง	และยงัแสดงให้เหน็ว่าเงินไม่ใช่ปัจจัยส�าคญัใน
การท�างาน	ความตัง้ใจ	ความคดิแรงบนัดาลใจใหม่ๆ	
การบริหารจดัการทีด่	ีสามารถน�าไปสูโ่ครงการดีๆ 	
ได้มากมาย	มูลนิธิฯ	ได้ท�ากิจกรรมมากมายตลอด
เวลาหลายปี	เช่น	โครงการ	“หนงัสือเล่มแรก	Book	
Start”		ส�าหรับเด็กตั้งแต	่2-3	เดือนจนถึงก่อนวัย
เรียน	 โครงการ	 “พ่ีอ่านคล่อง	 น้องฟังเพลิน”	
นักเรียนรุ่นพี่อ่านหนังสือให้รุ่นน้องฟัง	 โครงการ	
“อาหารใจ	อาหารสมอง	อาหารธรรมะ”	ห้องสมดุ
เพื่อเด็กในชนบท	 โครงการ”อาสาสมัครนักอ่าน”	
อบรมให้สามารถอ่านหนังสือให้ผู้อื่นฟังได้อย่าง
สนกุสนาน	โครงการ	“อ่านเพือ่การบ�าบดั”	ส�าหรบั
เดก็ดาวน์ซนิโดรมและออทสิตกิส์	โครงการ”สร้าง
นิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก”	ให้เด็กๆ	สร้างหนังสือ
ภาพนิทาน	ฯลฯ

วนันัน้ทเีคปาร์คมกีจิกรรมโครงการลบัสมอง
ประลองปัญญา	สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทานรอบ
ชิงชนะเลิศ	 คุณครูจึงได้ชมความสามารถของ	
นักเล่านิทานตัวน้อยๆ	จากทั่วประเทศ	

วนัที	่14	ตุลาคม	ก่อนจะถงึช่วงเวลาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์	 สถาบันนโยบายศึกษาได้ขอให้
คุณครูเล ่าว ่าจากเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม		
คณุครไูด้ท�าอะไรบ้าง	เรยีนรูอ้ะไร	และจากวันนีจ้ะ
ท�าอะไรต่อไป	

ค�าตอบมหีลากหลาย	เช่น	จดักจิกรรมส่งเสรมิ
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การอ่านให้หลากหลายรูปแบบ	 เกษียณแล้วจะใช้
รางวัลที่ได้จากการเป็น	“ครูสอนดี”	ท�าห้องสมุด
ที่บ้าน	 สอนให้นักเรียนอ่านและวิเคราะห์เปรียบ
เทียบกับตนเอง	 ท�าห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต	
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการอ่าน	 ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการสะสางหนงัสอืห้องสมดุ	ฝึกการเล่า
นทิานการพดูหน้าชัน้	ขอปัจจยัสนบัสนนุจากนอก
โรงเรียน	ฯลฯ

ที่ส�าคัญคือ	 จะช่วยผลักดันให้เขตพื้นที่ 
การศึกษาจัดสัมมนาให้คุณครูต่างโรงเรียนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานการใช้
นิทานสร้างคุณธรรมในนักเรียนประถม

การขยายผลจากการเล่านิทานในห้องเรียน
คือการเล่าตอนเช้าที่หน้าเสาธงตามค�าเรียกร้อง
ของนักเรียนทั้งโรงเรียน	มีการประเมินพฤติกรรม
ความเปล่ียนแปลงในนกัเรยีนจากเดอืนพฤษภาคม
ถึงตุลาคมว่ามีผลน่าพอใจ	 นักเรียนร่วมกันท�า
หนังสือนิทาน	 ให้นักเรียนกลับไปเล่านิทานให	้
ผู้ปกครองฟัง	คิดสร้างเกมการเล่นจากนิทาน	วาด
ภาพจากนิทาน	ให้นักเรียนอ่านผ่านเสียงตามสาย	
ต่อยอดเป็นโครงการท�าดใีห้โรงเรยีน	เช่น	เกบ็ขยะ	
คดัแยกขยะ	ท�าน�า้ยาล้างห้องน�า้จากสบัปะรดหมกั	
ช่วยกันปิดประตูหน้าต่างห้องเรียน	 แสดงละคร
จากนิทาน	 เสวนาเรื่องจากนิทาน	 ให้นักเรียน
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมชวีติจรงิกบันทิาน	นกัเรยีน
แต่งนิทาน	ครูเล่า-นักเรียนสรุป	นักเรียนสรุปแบบ
ย้อนกลับ	 หัดจดบันทึกจากนิทาน	 นักเรียนสร้าง
หนังสือนิทานเล่มเล็ก	 ท�าสมุดความดี	 ท�าแผนท่ี
ความคิด	(Mind	Map)	จากนิทาน	ฯลฯ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ	จากคุณครูเพียง	1	หรือ	
2	คนทีม่าเข้าโครงการกบัเรา	หลายโรงเรยีนได้เกดิ

การขยายผลไปสู ่กิจกรรมต่างๆ	 ที่นักเรียนทั้ง
โรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม	

นอกจากนั้นยังพบว่าการใช้นิทานเป็นสื่อ
ท�าให้นกัเรยีนอ่านหนงัสอืได้เรว็ขึน้	เดก็ๆ สนกุกบั 
กิจกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย กล้าพดู กล้าแสดงออก 
มีวินัย สามัคคี ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ  
รู ้จักวิเคราะห์พฤติกรรมตนเอง  มีความคิด
สร้างสรรค์ และพฤตกิรรมความก้าวร้าวโดยรวม
ลดน้อยลง

กำรขยำยผลในปีที่สอง
โครงการ	 “การสร้างคุณธรรมในนักเรียน

ประถมศกึษา”	โดยการสนับสนนุจากมลูนธิคิอนราด	
อาเดนาวร์	 ได้ด�าเนินการต่อไปเป็นปีที่สองและ
ขยายพืน้ทีเ่พิม่เป็นสองจงัหวดั	คือ	บรุรีมัย์และตรงั	

วันที่		25	มกราคม	2557	เราไปจัดสัมมนาที่
จังหวัดบุรีรัมย์	 และในวันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 ท่ี
จงัหวดัตรงั	ท้ังสองครัง้มคีณุครเูข้าร่วมถงึ	108	คน
จาก	34	โรงเรียน	อาจารย์จุฑามาศ	จันทวงษ์วาณชิย์	
จากโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย	 จังหวัดบุรีรัมย	์	
ได้เล่าประสบการณ์การร่วมโครงการในปี	 2556	
ให้คุณครูใหม่ฟัง	 และยังน�าผลงานนักเรียนที่	
ต่อยอดจากการเล่านิทานมาแสดงด้วย

การสมัมนายงัคงใช้วธิกีารบรรยายและระดม
สมองเหมือนเดิม	 คุณครูช่วยกันร่วมแสดงความ	
คิดเห็นกันอย่างหลากหลาย	 ท้ายที่สุดคือการรับ
อาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการ	ท่ีบรุรีมัย์	มคีณุครใูหม่
เข้าร่วมโครงการ	29	คน	จาก	17	โรงเรียน	และ	
ที่ตรัง	มี	26	คน	จาก	7	โรงเรียน	สถาบันนโยบาย
ศึกษาจัดส่งหนังสือให้ทุกๆ	 โรงเรียนเช่นเคยเมื่อ
เปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม	2557
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กำรติดตำมผล
ในเดือนมิถุนายน	 และสิงหาคม	 2557	

สถาบันนโยบายศึกษาไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อ	
ติดตามผล	ที่ตรัง	คุณครูแบ่งกลุ่มมาร่วมประชุมที่
โรงเรยีนบ้านทุง่นา	โรงเรยีนบ้านต้นบากราษฎร์บ�ารงุ	
และโรงเรียนบ้านหนองเรี๊ยะ	ส่วนที่บุรีรัมย์	เราได้
รับความอนุเคราะห์ให้ใช้ห้องประชุมของโรงเรียน
บ้านสวายสอ	(ประชาบูรณะ)	โรงเรยีนบ้านตลาดควาย	
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม	 และโรงเรียน	
บ้านโคกส�าโรง	

มีทั้งความคืบหน้าโครงการและข้อคิดหลัง
จากลงมือปฏิบัติการไปบ้างแล้วมาแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นั	บางโรงเรยีนยงัน�าผลลพัธ์คอืผลงานของ
นกัเรยีนมาแสดง		ต้องชืน่ชมความสามารถทีค่ณุครู
ได ้ท�ากิจกรรมต่อยอดจากการเล ่านิทานอีก
มากมาย	เช่น	การผลติหนงัสอืนทิานภาพระบายสี	
การวิเคราะห์คุณธรรมจากพฤติกรรมบุคคลใน
นิทาน	 การใช้สื่อประกอบการเรียน	 ไปจนถึงการ
แสดงบทบาทสมมติตามเรื่องนิทาน	

คุณครูบอกว่าความรู ้เรื่องเทคนิคการเล่า
นทิานและตวัอย่างสือ่ประกอบการเล่าทีไ่ด้รบัจาก
สถาบันฯ	 เพิ่มพูนทักษะการเล่านิทานโดยเฉพาะ
ในชั้นอนุบาล	ท�าให้เด็กๆ	อยากมาโรงเรียนแม้แต่
วันที่ป ่วย	 อีกหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมร่วม
ระหว่างประถมและอนุบาล	 เมื่อคุณครูน�าทักษะ
การเล่านิทานไปใช้กับนักเรียนประถม	 5-6	 พวก
พี่ๆ	ก็เล่าให้น้องๆ	ฟังในตอนเช้าหรือพักเที่ยง	เมื่อ
ถงึการแสดงบทบาทสมมตทิกุคนได้มส่ีวนร่วม		พี่ๆ 	
จัดแบ่งบทบาทให้ตามความสามารถของน้องๆ	ผล
ที่ได้คือเพิ่มความเมตตาสามัคคีในโรงเรียน	 เกิด
เป็นผลสัมฤทธิ์ที่คุณครูไม่ได้คาดหวังมาก่อน

อาจารย์ไพรจันทร์	 วิทยาไพโรจน์	 จาก
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยและอาจารย์น�้าผึ้ง	
พิชัยกาล	 จากโรงเรียนบ้านสารภี	 จังหวัดบุรีรัมย	์
ที่เข้าร่วมโครงการนี้ในปี	 2556	 และยังคงท�า	
ต่อเนื่องมาในปี	2557	ได้บอกเล่าผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
ในโรงเรียนหลังด�าเนินโครงการนี้ว่า

1.	 เด็กๆ	 มีจิตอาสามากขึ้น	 พวกเขาจะเข้า
มาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ	 	 ช่วยคุณครู
ถือของ	ท�างาน	ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน

2.	 เด็กๆ	รู้จักการให	้แบ่งปัน	และเสียสละ	
ตามคุณลักษณะของตัวละครที่พวกเขา
ชื่นชอบในนิทาน

3.	 มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น	 กล้าพูด	
กล้าถาม	กล้าแสดงออก	หลงัจากให้แสดง
บทบาทสมมติตามนิทาน	 แม้กระทั่งเด็ก
ประถม	 1	 ก็ยังชอบกิจกรรมบทบาท
สมมติ

4.	 เ ด็กส ่ วนใหญ ่ ได ้พัฒนามีความคิด
สร้างสรรค์	 ไม่ว ่าจะเป็นจากการท�า
กิจกรรม	 และการท�าส่ือที่ต้องใช้ศิลปะ
และทักษะ	

5.	 เพ่ิมความสามารถในการวิเคราะห์หลัง
จากฟังนิทานและค�าถามย้อนกลับถึง
เหตุการณ์	 เรื่องราว	 และตัวละครใน
นิทาน	 ผลงานเชิงวิเคราะห์แสดงชัดว่า
เดก็ๆ	สามารถจะคดิอย่างเป็นระบบ	และ
น�าเสนอส่ิงซับซ้อนได้โดยใช้ค�าส้ันๆ	และ
ภาพ

6.	 ที่น ่ายินดียิ่งคือการเล่านิทานและท�า
กิจกรรมต่อเน่ือง	 สามารถช่วยด้าน
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พัฒนาการของเด็กพิเศษที่เรียนช้า	 เปิด
โอกาสให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่
เกินความสามารถ	 ท�าให้เกิดการค้นพบ
ตวัตน	โดยเฉพาะคณุสมบตัดิีๆ 	เช่น	ความ
มีน�า้ใจ	การเสียสละ	การช่วยเหลือ	

โรงเรยีนทีร่่วมโครงการเหน็พ้องต้องกนัว่าจะ
น�าตวัแทนนักเรยีนและครมูาท�ากจิกรรมร่วมกนัใน
เดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม	2557	น�าผลลพัธ์ทีเ่ป็น
ผลงานนักเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น	 และเพื่อให้เด็กต่างโรงเรียนได้ท�า
กิจกรรมร่วมกัน	 และสร้างพลังสามัคคี	 ให้เป็น	
ต ้นกล้าที่จะเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีในสังคม
ประชาธิปไตย

เสียงสะท้อนจาก	 ผอ.ธนพร	 ทรงรัมย์	 แห่ง
โรงเรยีนบ้านสารภ	ีทีเ่ข้าร่วมโครงการนีใ้นปี	2556	
และยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือประสานงาน
ในปี	 2558	 น้ี	 ได้ให้ข้อคิดถึงผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านสารภีว่า	 ท�าให้
เกิดพัฒนาการความก้าวหน้าครบ	4	ด้าน	คือ

นักเรยีน	มคีวามซือ่สตัย์อย่างสมัผสัได้ชดัเจน	
ทั้งในค�าพูดและการกระท�า	เด็กๆ	มีจิตสาธารณะ	
ช่วยกิจการโรงเรยีน	อาสาช่วยคร	ูรูจ้กัการแบ่งปัน
ระหว่างเพื่อน	 รับฟังความเห็นผู้อื่น	 และกล้าพูด
กล้าแสดงออกมากขึ้น

คุณครู	เพิ่มการท�าสื่อการเรียนการสอน	น�า
ไปใช้ทั้งในนิทานและบทเรียนวิชาอื่นๆ	 ครูให้
นกัเรยีนมส่ีวนในการเรยีนการสอนมากข้ึน	ตรงกบั
เป้าประสงค์ของการให้การศกึษา	คอืท�าให้เกดิการ
เรียนรู้	(Learning)	ไม่ใช่การสอน	(Teaching)	ให้
จดจ�าบทเรียน

ผู ้บริหาร	 เกิดความเป็นกันเองระหว่าง	
ผูบ้รหิารกบัคร	ูและกับนกัเรยีน	เป็นปฏสิมัพนัธ์ทีด่ี

โรงเรียน	ได้หนงัสอืและสือ่การเรยีนการสอน
ท่ีนักเรียนเป็นผู้ผลิตเก็บไว้ใช้ในปีต่อๆ	 ไป	 และที่
ส�าคญัทีส่ดุประการสดุท้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในโรงเรยีน
บ้านสารภีคือ	เมื่อความสัมพันธ์ในโรงเรียนด	ีทุกๆ	
ฝ่ายกช่็วยกนัวเิคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ปัญหา
ของโรงเรียนจนเป็นผลส�าเร็จอย่างงดงาม

โรงเรยีนบ้านสารภเีคยมปัีญหานกัเรยีนฟันผ	ุ
จากการศกึษาเจาะลกึสอบถามได้ความว่า	นกัเรยีน
แปรงฟันวันละครั้งเดียว	คือหลังอาหารกลางวันที่
โรงเรียน	จะด้วยเหตุผลใดๆ		ก็ตาม	ผอ.ธนพร	จึง
คิดโครงการ	“ถุงหอมแปรงฟัน”	ให้เด็กๆ	ทุกคน
มีถุงใบเล็กใส่แปรงและยาสีฟัน	ให้น�ากลับบ้านได้
แต่ต้องเอามาโรงเรียนทุกๆ	 วัน	 หลังอาหารกลาง
วนันกัเรยีนจะร้องเพลงฉนัชอบสฟัีนและแปรงฟัน
กันทุกคน	 โครงการนี้ท�าให้โรงเรียนบ้านสารภีได้
รบัรางวลัระดบัจงัหวดัในโครงการทนัตกรรมดเีด่น

ที่โรงเรียนบ้านโคกส�าโรง	 ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กมาก	มีนักเรียนเพียง	45	คน	และครูอีก	
5	 เด็กๆ	 ได้แสดงความสามารถในการแนะน�า
โรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษและเล่านิทานภาษา

อังกฤษได้อย่างน่าประทับใจ	 ผอ.ประภัสสร																							
สรวนรัมย์	 และคุณครูบุญเพชร	 ไชยนา	 คุณครู
สายใจ	 ชุดพิมาย	 ก�าลังสร้างความสามารถทาง
ภาษาให้นักเรียนประถมตัวน้อยๆ	 เพื่อเข้าสู่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งประชาคมอาเซียนใน
อนาคต

จากการท�าโครงการสร้างคุณธรรมด้วยการ
เล่านิทานในจังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่องมา	 2	 ปี
แล้ว	 เราได้เห็นพัฒนาการของการสร้างเครือข่าย
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ครท่ีูเข้มแขง็	เหน็ความช่วยเหลอืแนะน�าสนบัสนนุ
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	

นกัเรยีนต่ำงโรงเรยีนท�ำกจิกรรมร่วมกนั

ในวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 ท่ีโรงเรียนบ้าน
สวายสอ	(ประชาบูรณะ)	จังหวัดบุรีรัมย์	และวันที่	
9	ธนัวาคม	2557	ทีโ่รงเรยีนบ้านทุง่นา	จงัหวดัตรงั	
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร	์
สถาบันนโยบายศึกษา	 ได้น�าโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน	

ที่บุรีรัมย์	มีนักเรียน	85	คน	และครู	49	คน
จาก	 17	 โรงเรียน	 และที่ตรังมีนักเรียน	 73	 คน																
และครู	 23	 คน	 น�าโดยผู ้อ�านวยการโรงเรียน																								
6	 จาก	 7	 โรงเรียนมาร่วมกิจกรรม	 โดยสถาบัน
นโยบายศึกษามอบให้คุณครูทั้งหลายเป็นผู ้
ออกแบบกิจกรรมทั้งหมดและด�าเนินงานด้วย
ตนเอง	 เราเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนและอ�านวย
ความสะดวกเท่านั้น	 	 บรรดาคุณครูในทั้งสอง
จังหวัดได้พบปะวางแผนงานกันหลายครั้งกว่าจะ
ตกผลึกออกมาเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งประโยชน	์
ความรู้และความสนกุสนานของทัง้นกัเรยีนและครู

ทั้งที่บุรีรัมย์และตรัง	 ทุกโรงเรียนน�าผลงาน
ฝีมือนักเรียนมาร่วมแสดง	 เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 และโรงเรียนเจ้าภาพก็ได้ให้
คุณครูและนักเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมาชม
นิทรรศการด้วย	

ในส่วนกิจกรรมนักเรียนและครูที่จัดขึ้น
เหมอืนกนั	หลังจากท�าการลงทะเบยีนแล้วกม็กีาร
แบ่งนักเรียนออกเป็น	5	กลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมร่วม

กัน	 โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนจากทุกโรงเรียน	
เพือ่ให้นกัเรยีนได้ปรบัตวัเข้ากบัเพือ่นใหม่	ทะลาย
ก�าแพงความเขินอาย	ส่งเสริมให้เกิดความกล้าพูด
กล้าแสดงออกต่อหน้าคนแปลกหน้า	 คุณพิเชษฐ	์
นลิสุข	เป็นวทิยากรละลายพฤติกรรมและให้แต่ละ
กลุ่มจับสลากนิทาน	 จากนั้นนักเรียนเข้าประจ�า
ฐานการเรียนรู้ที่มีคุณครูเป็นวิทยากรประจ�าฐาน	
ช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงออก

กิจกรรมที	่1	คือ	“การอ่านนิทานและเขียน
แผนภาพโครงเรื่อง”	

กิจกรรมที่	 2	 คือ	 “วิเคราะห์ตัวละครแล้ว	
ย้อนดูตน”

กิจกรรมที่	3	“การเขียนบทละคร	และสรุป
ข้อคิดสะท้อนไปสู ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม											
ของตน”

กิจกรรมที่	4	“ซ้อมการแสดง”

กิจกรรมที	่5	“แสดงละคร”	โดยทุกกลุ่ม

แม้เวลาทีท่�ากจิกรรมจะสัน้มากเพยีงวนัเดยีว	
แต่ทุกกลุ่มก็สามารถจะท�าสมุดบันทึกการอ่าน
นิทานออกมาส�าเร็จ		แสดงว่าทุกกลุ่มสามารถจะ

สรุปเนื้อเรื่องและเขียนออกมาเป็นแผนภาพ																
โครงเรื่อง	 ล�าดับเหตุการณ์	 	 ช่วยกันคิดวิเคราะห์	
และเปรียบเทียบกับชีวิตจริงได้	 ส่วนการแสดง
ละครซ่ึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมทั้งหมดนั้น	
นักเรยีนผลดักนัตัง้ใจแสดงให้สมบทบาท	แต่กเ็รยีก
เสียงหัวเราะจากเพื่อนๆ	ที่นั่งชมได้ไม่ขาดระยะ

โครงการนีแ้ม้จะใช้เวลาด�าเนนิการเพยีงภาค
การศึกษาเดียว	 แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือผลงาน
นักเรียนที่ทุกโรงเรียนน�ามาจัดแสดงนั้น	 แสดงให้
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เห็นว่าคุณครูทุกคนสามารถจะน�าการเล่านิทาน
ต่อยอดออกเป็นกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมาย	 เช่น	
การให้นักเรียนชั้นโตเล่านิทานให้น้องฟัง	 ท�า
กิจกรรมร่วมกัน	 สร้างความสัมพันธ์อันดีใน
โรงเรียน	พี่ๆ	มีจิตเอื้อเฟื้อ	น้องๆ	รักเคารพพี่	การ
วเิคราะห์ตวัละครสอนให้เดก็ฟังอย่างตัง้ใจ	รูจ้กัคดิ
วิเคราะห์และน�ามาเปรียบเทียบกับชีวิตจริง	 การ
แสดงละครหรือบทบาทสมมติตามนิทาน	 ฝึกให้
เดก็กล้าพดูกล้าแสดงออก	ท�างานร่วมกนัเป็นกลุม่	
แบ่งหน้าที่ตามความถนัด	 ใช้จินตนาการสร้าง
เครื่องแต่งตัวตามบทละคร	 ท่องจ�าบท	 การท�า																
สมุดงานตามเรื่องนิทานสร้างเสริมจินตนาการ	
บรูณาการภาษาไทย	ศลิปะ	หลายโรงเรยีนก้าวหน้า
ไปถงึขัน้ให้นักเรยีนเขยีนเรือ่งคณุธรรมท่ีตนท�าจาก
ชีวิตจริง	 	มีสมุดบันทึกการท�าความดี	น�าค่านิยม	
12	ประการมาเชื่อมโยงกับนิทานที่ฟัง	

จากบทสรุปความเห็นของคุณครู	 การเล่า
นิทานคุณธรรมมีประโยชน์มาก	 นักเรียนทุกคน	

ทุกชั้นสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ	 สร้างความ
สามคัค	ีเป็นการปลูกฝังคณุธรรมโดยคณุครูไม่ต้อง
พร�า่สอนหรือบรรยาย	กระตุ้นให้เด็กๆ		อยากจะ
เป็นคนด	ีท�าความด	ีน�าไปสูก่ารสรรหาคนดปีระจ�า
โรงเรียน	

บางโรงเรียนสามารถจะขยายผลไปถึง	
ผู้ปกครองและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	
ให้ผู ้ปกครองยืมนิทานและอ่านให้ลูกฟัง	 สร้าง
ความอบอุ ่นในครอบครัว	 อบต.	 เข้ามามีส่วน
สนับสนุนเงินซื้อหนังสือเพิ่ม

ตัวอย่างหนึ่งของผลสัมฤทธิ์คือผลงานของ
โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ	จงัหวดัตรงั	ทีไ่ด้แปล
ความหมายของการมีคุณธรรมประจ�าใจออกเป็น
ภาษาท้องถิ่นว่า	“รู้จักหวัน”	และให้นักเรียนระบุ
ส่ิงท่ีตนท�าหรือความต้ังใจท่ีจะไม่ท�าเมือ่	“รูจั้กหวนั”	
ในรูปแบบแผนผังความคิด	(Mind	Map)	ผลงาน
ตัวอย่างหนึ่งที่น�ามาแสดงได้แก่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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•	ไม่ท�าลายของคนอื่น

•	ไม่ลักขโมย
•	ไม่ท�าลายธรรมชาติ

•	ทิ้งขยะลงถัง

•	ไม่น�าโทรศัพท์มาเล่นเฟสบุ้คในห้องเรียน

•	ไม่มีแฟนตอนเรียน

ฯลฯ

คณุครทูีเ่ข้าร่วมโครงการนีม้คีวามเหน็ตรงกนั
ว่า	 การปลูกฝังคุณธรรมด้วยนิทานและกิจกรรม				
ต่อเนื่องควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ด�าเนิน
ต่อไป	ควรต่อยอดให้ครบทุกชั้น	จัดกิจกรรมครบ
ทุกห้อง	 อย่างต่อเนื่อง	 และเช่ือมโยงนิทานกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง	
ขยายจากบางชั้นเรียนไปสู่ทุกชั้นในโรงเรียน	และ
จากโรงเรียนสู่กลุ่มโรงเรียนให้เต็มรูปแบบ	

คุณครูมีความเห็นว่า	 การเล่านิทานและท�า
กิจกรรมต่อเนื่อง	 เช่น	 เขียนแผนภาพโครงเรื่อง	
สรุปและวิเคราะห์	 สามารถน�าไปบูรณาการใช้ได้
ทุกๆ	วิชา	

คุณครูอยากให้โครงการนี้ด�าเนินต่อไป														
ต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันคิด	 ได้
อ่าน	ได้เล่านิทานและเขียนจากประสบการณ์จริง
ที่แสดงถึงความมีคุณธรรมท่ีตนได้กระท�ากับ
เพื่อนๆ	และบุคคลอื่นๆ		ที่อาจน�าไปสู่การแข่งขัน
ในระดับต่างๆ	

คุณครเูหน็ว่าการจดักจิกรรมในวนัเดยีวเป็น
เวลาน้อยเกินไป	 และอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้
ทุกๆ	ปี

คุณครูเรียกร้องให้ผู ้บริหารโรงเรียนและ
ส�านกังานคณะกรรมการบรหิารการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	

สนับสนุนและรับโครงการนี้ไปด�าเนินการต่อ		
เพิ่มความเข้มข้น	 ขยายผลต่อเนื่อง	 มีการติดตาม
และประเมินผลต่อไปเรื่อยๆ	

คุณครูมีความคิดที่ดีว่าควรให้ผู้ปกครองได้
รับรู้และเข้าร่วมกิจกิจกรรมด้วย	 ควรจัดกิจกรรม
ร่วมกบัชมุชนและบรูณาการกบัคณุลกัษณะผูเ้รยีน
กบัคณุลกัษณะผูเ้รยีนตามหลกัสตูรและค่านยิม	12	
ประการของ	คสช.

กิจกรรมสุดท้ำยของโครงกำร

หลังจากที่ด� า เนินการมาถึงสามป ี เ ต็ม	
โครงการ	 “การสร้างคุณธรรมในนักเรียนประถม
ศึกษา	 เพ่ือเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมอืง”	ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากมลูนธิคิอนราด	
อาเดนาวร์	 ประเทศเยอรมัน	 ก็ด�าเนินมาถึงบท
สุดท้าย	คือ	การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

สถาบันนโยบายศึกษาออกแบบตัวชี้วัดคือ
ความตระหนักด้านคุณธรรมของนักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการ	ฟัง-เล่า-คิด-เล่น	มาครบแล้ว	โดยใช้
เรียงความนักเรียนเป็นตัวชี้วัด		อีกครั้งที่สถาบันฯ	
ส่งโจทย์ไปยังคุณครู	 คือ	 ให้นักเรียนแต่งเรื่องที่
แสดงถึงความมีคุณธรรม		เราก�าหนดกรอบว่าจะ
ต้องแสดงให้เหน็ถงึพฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึง่ใน
สภาพแวดล้อมของตนเองดังต่อไปนี้	คือ	

•	ความซื่อสัตย์	 ไม่พูดปด	 ไม่ขโมย	 ไม่หยิบ
สิ่งของผู้อื่นโดยไม่บอกเจ้าของ

•	ความเมตตา	ช่วยเหลือผู้อื่น	ไม่แกล้งหรือ
รังแก	ไม่ใช้ความรุนแรง

•	มีระเบียบ	 ปฏิบัติตามกฎครอบครัว	
โรงเรียน	และสังคม

•	มจีติอาสา	ช่วยเหลอืเพือ่นมนษุย์และสงัคม
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หลังมอบโจทย์ไปตั้งแต่ต้นปี	 2558	 ยังทุกๆ	
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วทั้งในปี	 2556	
และ	2557	เราก็รอด้วยความกระวนกระวายว่าจะ
มีกี่โรงเรียนส่งผลงาน	 ระหว่างนั้นก็ประสานงาน
กับอาจารย์จุฑามาศ	 จันทวงษ์วาณิชย์	 และ	
ผอ.โกวทิ	วชิยัดษิฐ	วางแผนเคร่าๆ	ว่าจะไปตดิตาม
ผลกนัในทัง้สองจงัหวดัประมาณเดอืนพฤศจกิายน	
ขอใช้สถานที่คือโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายและ
โรงเรียนบ้านทุ่งนา

มี	11	โรงเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลงาน	46	
ชิ้น	 พร้อมท�ากิจกรรมในวันที่	 12	 พฤศจิกายน		
เป็นทีน่่าเสยีดายว่าเมือ่ถึงวนัจรงิ		3	โรงเรยีนมเีหตุ
ขัดข้องมาร่วมไม่ได้	 จึงเหลือเพียง	 8	 โรงเรียน		
คุณครู	19	ท่านน�านักเรียน	52	คนเจ้าของผลงาน
มาน�าเสนอโดยการเล่าหรือเล่นละคร		11	เรื่อง

ผู ้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย	
นายประชา	 ซึ้งศิริทรัพย์	 กล่าวรายงานความเป็น
มาของโครงการ	และรองผูอ้�านวยการเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต	 1	 นางสโรชินี																	
โอชโร	ให้เกียรตมิาเป็นประธานเปิดงาน	ดร.วทิยา	
จิตรมาศ	 ผู้อ�านวยการ	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	(กกต.)	บุรีรัมย์	และเจ้าหน้าที	่9	ท่าน	
มาร่วมงานและร่วมชมนิทรรศการผลงานหนังสือ
นิทานท�ามือของนักเรียนทั้ง	8	โรงเรียนที่จัดแสดง
ไว้หน้าห้องประชุม	

ในช่วงบ่ายเป็นการน�าเสนอผลงานนักเรียน
ที่มีทั้งการแสดงและเล่าเรื่อง	ได้แก่

•	โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย	 :	 “ใบบัวผู้มี
น�า้ใจไมตร”ี	,	“ขาดสามคัค	ี	จะมภียั”	และ	
“ความฝันของปิ่น”

•	โรงเรียนบ้านสวายสอ	 (ประชาบูรณะ)	 :	
“มะปรางยอดกตัญญู”

•	โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม	:	“ความ
ซื่อสัตย์ของรุ้งแก้ว”

•	โรงเรียนบ้านห้วยเสลา	 :	 เล่านิทานสาม
ภาษาคือเขมร	ไทยและอังกฤษ	“เจ้าบอด
กับเจ้าง่อย”

•	โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้	 :	 “หายนะแห่ง
เฟสบุ้ค”

•	โรงเรียนบ้านสารภี	:	“เด็กหญิงผู้ซื่อสัตย์”	
และ	“สองแรงแข็งขัน”

•	โรงเรียนบ้านหูท�านบ	:	“นกเจ้าเล่ห์”

•	โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์	 :															
“ปูทองกับชาวนา”	

ในวันที่ 	 18	 พฤศจิกายน	 ท่ีจังหวัดตรัง																									
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเจ้าของสถานที	่
นายโกวิท	วิชัยดิษฐ	เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็น
มา	 และผู ้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองเรี๊ยะ																
นายพงศ์ประพันธ	์เตละกุล	ในฐานะประธานกลุ่ม
โรงเรียนน�า้ผุดโพธาราม		เป็นประธานเปิดงาน

ทั้ง	 7	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือก
นทิานกนัมาโรงเรยีนละเรือ่ง	ส่งตัวแทนนกัเรยีนมา
ร่วม	97	คน	คณุคร	ู23	ท่าน	พร้อมผลงานทัง้ทีเ่ป็น
หนังสือท�ามือ	 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แสดงทั้ง	7	เรื่อง	ได้แก่

•	โรงเรียนบ้านทุ่งนา	:	“เหตุเกิดที่สะพาน”
•	โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง	 :	 “หมีน้อย
จอมซน”

•	โรงเรียนวัดโพธาราม	:	“	นิ่มนวลขี้เกียจไป
โรงเรียน”
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•	โรงเรียนวัดน�้าผุด	:	“ลิ้นจี่ผู้ซื่อสัตย์”
•	โรงเรียนบ้านเขาหลัก	:	“เด็กดีมีน�้าใจ”

•	โรงเรียนบ้านไร่พรุ	:	“เล่นกาบหมาก”

•	โรงเรียนบ้านหนองเรี้ยะ	 :	 “จิตส�านึกของ
ภูผา”

ทกุเรือ่งมกีารน�าเสนอเป็นสมดุภาพและการ
แสดง	 	 ชัดเจนว่าในกลุ ่มมีการแบ่งงานกันท�า	
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมบนเวที	มีการแบ่งหน้าที่
และบทบาท	ร่วมกันท�าอุปกรณ์ประกอบฉากและ
ชุดแต่งตวั	แม้แต่คนทีไ่ม่มบีทพดูกข็ึน้เวทเีป็นต้นไม้
หรือร้องร�า	 หลังการแสดงจบแต่ละเรื่อง	 คุณครู	
ตัง้ค�าถามว่าได้ข้อคดิอะไร	ผูต้อบได้แสดงความกล้า	
และให้นักเรียนเจ้าของเรื่องตัดสินว่าค�าตอบนั้น	
ถกูต้องหรอืไม่	การแสดงจงึสร้างท้ังความสนกุสนาน	
และช่วยย�้าค่านิยมในเรื่องคุณธรรมให้แก่ผู้ชม	

ผลสัมฤทธิ์จำกควำมเห็นคุณครู

สถาบันนโยบายศึกษาได้จัดประชุมประเมิน
ผลรับฟังความคิดเห็น	อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
สะท้อนปัญหาอปุสรรคทีม่บ้ีาง	เช่น	ยงัไม่ได้รบัการ
สนับสนุนเต็มที่จากทางโรงเรียนและเพื่อนครู		
มีเวลาในการท�ากิจกรรมกับนักเรียนน้อยเพราะมี
ภารกิจด้านอื่นๆ	ล้นมือ	ไม่สามารถจะจัดกิจกรรม
เล่า-เล่นนิทานกับชั้นอื่นๆ	ในโรงเรียนได้	โรงเรียน
เน้นวิชาการมากกว่าเรื่องคุณธรรม	หนังสือนิทาน
มีน้อยไม่เพียงพอ	ฯลฯ	

ส่วนข้อเสนอแนะ	 ได้แก่	 ขอให้ท�าโครงการ
ต่อ	ขยายผลไปในทุกชัน้	เพิม่จ�านวนโรงเรยีนทีร่่วม
ท�าโครงการ	เพิม่จ�านวนนกัเรยีนทีม่าร่วมกจิกรรม	
อยากให้จัดทัศนศึกษาไปดูตัวอย่างดีๆ	 อยากให้มี

กิจกรรมนักเรียนมากกว่านี้	 จะท�าอย่างไรให้ผู ้
บริหารการศึกษาเห็นความส�าคัญของการปลูกฝัง
คณุธรรม	อยากให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในโครงการ	
และอยากได้การสนบัสนนุด้านงบประมาณและส่ือ
การสอน

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการท�าโครงการมาสองปี	
คือ	

•	การเล่านิทานสร้างความเมตตาผูกพัน
ระหว่างนักเรียนและคร	ูท�าให้เด็กๆ	อยาก
มาโรงเรียน		แม้กระทั่งไม่สบายนักเรียนก็
ยังอยากมาโรงเรียนเพราะจะได้ฟังนิทาน

•	ความประพฤติและมารยาทโดยรวมของ
นักเรียนดีข้ึน	 เพราะเด็กๆ	 จะเลียนแบบ
พฤติกรรมดีๆ	 ของตัวละคร	 คุณครูพบว่า
นักเรียนมีความซื่อสัตย์	 มีน�้าใจช่วยเหลือ
ครูและเพื่อน	มีระเบียบวินัยดีขึ้น	มีความ
รบัผดิชอบขึน้	พดูจาไพเราะ	มกีริยิาดแีสดง
ความนอบน้อมและเชื่อฟัง

•	เกดิความสามคัคช่ีวยเหลือเกือ้กลูระหว่าง
นกัเรยีนต่างชัน้	เพราะการทีพ่ีเ่ล่านทิานให้
น้องฟัง			เด็กมีน�้าใจช่วยเหลือกันเองโดย
ครูไม่ต้องบอก

•	การตั้งค�าถามจากนิทานกระตุ ้นให้คิด
วเิคราะห์และหาเหตุผล	เดก็เริม่มคีวามคดิ
สร้างสรรค์ทางศิลปะและภาษา	 กล้า
แสดงออก	

•	ทุกคนจะช่วยกันคิด		ออกความเห็นและมี
ส่วนร่วมในการท�างานเป็นกลุ่ม

•	มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้น	 นักเรียน
เล็กๆ	หลายคนใช้ภาษาท้องถิ่นที่บ้าน		แต่
ครูใช้ภาษาไทยกลางในการสอนจึงเข้าใจ
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ช้า	นิทานเรียกความสนใจ		จากการฟังน�า
ไปสู ่การจ�า	 ท�าให้การอ่านและเขียนมี
พัฒนาการเร็วขึ้น	มีประโยชน์ในการเรียน
วิชาอื่นๆ	

•	การใช้นิทานหรือเรื่องสมมติเป็นการสอน
แบบอ้อมที่ไม่เจาะจงตัว	 ท�าให้คนฟังไม่รู้
สึกว่าก�าลังถูกว่ากล่าวสั่งสอน	 ไม่สร้าง
ความอับอายหรือต่อต้าน	 เมื่อผู ้ฟ ังมี
อารมณ์ร่วมคล้อยตามมองเห็นความผิด
หรือผลเสียของการกระท�านั้นๆ	 ก็จะเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยความ
สมัครใจ	

ประสบการณ์ที่บุรีรัมย์และตรังแม้จะเป็น
ส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับจ�านวนนักเรียนชั้น
ประถมทัว่ประเทศ	แต่ผลสมัฤทธิท์ีไ่ด้รบัเป็นความ
เห็นของคุณครูตัวจริง	ปัญหาและข้อเสนอแนะยัง
เป็นเสียงสะท้อนถึงภาพรวมของการให้การศึกษา
ในปัจจุบันนี้	 การแก้ไขไม่อาจจะท�าได้แต่เพียง
ภายในรั้วโรงเรียน	 	 ท้ังโรงเรียนและครอบครัว
ต้องการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม	

ความเห็นจากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการยืนยันความเชื่อที่ว่า เด็กดีสร้างได้

ด้วยมือครู การสร้างที่ได้ผลผู้สร้างต้องท�าตัวเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพผู้เรียนต้องมีความสุข 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 18 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 18 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.เมือง จ.ตรัง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 พ.ย. 58 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
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เป็นผู้อ�านวยการ	 และ	 ศ.ดร.ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 เป็นผู้อ�านวยการร่วม	 ปัจจุบัน	 สถาบันนโยบายศึกษามี		
ศ.ดร.ชัยอนันต์	 สมุทวณิช	 เป็นประธาน	 และมีผู ้บริหารร่วมสองคน	 คือ	 นางยศวดี	 บุณยเกียรติ	 และ		
นางทิพย์พาพร	ตันติสุนทร		

วัตถุประสงค์ 
สถาบันนโยบายศึกษาเป็นองค์กรเอกชนที่ด�าเนินกิจกรรมโดยไม่มุ ่งหวังผลก�าไร	 มีวัตถุประสงค	์

ที่จะด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ	 โดยมีการท�ากิจกรรมในรูปแบบของการสัมมนา	 การวิจัย		
ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์	เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้	

1.	 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการเมืองระบอบประชาธิปไตย	

2.	 เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการนโยบายสาธารณะ	 และสนับสนุนการศึกษาทาง	
การเมืองให้พลเมืองได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญต่อสังคมส่วนรวม	

3.	 เพื่อสร้างพลเมืองให้มีความสามารถที่จะใช้เสรีภาพบนพื้นฐานของความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง
และสังคม		

4.	 เพือ่สนับสนุนการเสวนา	สมัมนาและฝึกอบรม	วจิยั	ผลติสิง่พมิพ์และสือ่ต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุแนวทาง
การปฏิรูปการเมืองและการกระจายอ�านาจโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทุกระดับของสังคม			

กิจกรรม 
สถาบันนโยบายศึกษา	มีการด�าเนินงานในรูปการจัดกิจกรรม	4	รูปแบบใหญ	่ๆ	คือ	

1. การจัดเสวนา สัมมนา และฝึกอบรม	 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน	 แสดงความคิดเห็นและถกเถียง
ระหว่างกลุ่มตัวแทนต่างๆ	 ของสังคม	 ต่อประเด็นนโยบายสาธารณะที่ส�าคัญๆ	 เพื่อเสนอต่อสาธารณะและ	
รัฐบาล	 อีกทั้งยังเป็นเวทีในการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีส�าคัญจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
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ต่อประชาชน	เพื่อท�าหน้าที่ในการให้ความรู้และทักษะทางการเมืองและสังคม		

2. วจิยั โดยให้การสนบัสนนุการศกึษาและวจิยัในเรือ่งต่างๆ	ทีจ่ะมผีลกระทบต่อสาธารณชน	ผลงาน
ส�าคัญๆ	 ที่ผ่านมา	 อาทิเช่น	 การกระจายอ�านาจการปกครองส่วนท้องถ่ิน	 การปฏิรูปการเมือง	 พ.ร.บ.ข้อมูล	
ข่าวสาร	ฯลฯ	ซึง่ผลของงานวจิยัดงักล่าวได้มส่ีวนส�าคัญยิง่ในการเปลีย่นแปลงและการพฒันาทางการเมอืงของ
ประเทศ	

3. ส่ิงพิมพ์ จัดท�าจดหมายข่าวรายเดือนเป็นประจ�าตั้งแต่	 “ผู้แทนราษฎร”	 ในปี	 พ.ศ.	 2529	 ซึ่ง	
ในต้นปี	 พ.ศ.	 2533	 ได้เปลี่ยนเป็น	 “จดหมายข่าวปฏิรูปการเมือง”	 และปัจจุบัน	 คือ	 จดหมายข่าว	 “ปฏิรูป
การเมือง-กระจายอ�านาจ”	เนื้อหาสาระของจดหมายข่าวของสถาบันฯ	คือการติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองของประเทศ	นอกจากนี้	สถาบันฯ	ยังจัดพิมพ์หนังสือ	เอกสารนโยบาย	เอกสาร
ข้อมูล	เอกสารวิจัย	เอกสารสัมมนาต่างๆ	เป็นประจ�าทุกป	ี

4. สื่อการศึกษา จัดท�าสื่อในหลายรูปแบบเพื่อเป็นสื่อให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนได	้
มากขึ้น	อาทิ		

	 	 ธนาคารเสียง	 (Digital	 Voice	 Bank)	 เป็นการรวบรวมข้อมูลเสียงของบุคคลต่างๆ	 ในระดับ	
ผู้ตัดสินนโยบายของประเทศ	 รวมทั้งนักวิชาการและนักธุรกิจ	 	 ในหัวข้อท่ีน่าสนใจไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้า	 อ้างอิง	 โดยจัดท�าเป็น	 ซีดี	 ที่ประกอบด้วยภาพและเสียงท่ีได้รวบรวมจากรายการวิทยุของโครงการ	
“ศึกษานโยบายสาธารณะทางวทิย”ุ	ทีอ่อกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง	อสมท.	เอเอม็	1494	เป็นประจ�า
ทุกวันเสาร์	ด�าเนินรายการโดย	ศ.ดร.สมศักดิ์	ชูโต	ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่จะ
เป็นประโยชน์ยิ่งในการก่อตั้งห้องสมุดเสียง	เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป		

	 	 ปฏทินิประวตัศิาสตร์ทางการเมืองและเกมการเมอืง	เช่น	เกมวงเวยีนประชาธปิไตย	ไพ่การเมือง	
ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย	 และเกมเลือกตั้ง	 เป็นการสร้างสรรค์มิติใหม่ในการให้ความรู้ทางการเมืองแก่เยาวชน	
และบุคคลทั่วไป		

	 	 เว็บไซต์ของสถาบันนโยบายศึกษา เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีท้ังภาษาไทยและอังกฤษ	 ซ่ึง	
ท่านผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าชมได้โดยผ่านเว็บไซต์	www.fpps.or.th	ซึ่งจะน�าเสนอ:-	

	 	 -	 จดหมายข่าวรายเดือน	“ปฏิรูปการเมือง-กระจายอ�านาจ”		

	 	 -	 บทความ	

	 	 -	 หนังสือทางวิชาการ		

	 	 -	 กิจกรรมของสถาบันฯ			

	 	 -	 e-library	 โดยน�าหนังสือที่สถาบันฯ	 จัดพิมพ์ข้ึนเผยแพร่ให้ผู ้ ท่ีสนใจได้หาความรู ้	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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รายชื่อหนังสือ (ปีที่พิมพ์) ผู้เขียน

Policies of Thai Political Parties in the 1995 
General Election (1995)

Kiratipong Naewmalee,
Nattaya  Kuanrak, 
Prachak Kongkirati, 
Win Phromphaet 
(Translated and edited by 
Santhad Atthaseree, David 
Peters, Parichart Chotiya)

Thai Constitutions in Brief (1997) Parichart Siwaraksa, Chaowana 
Traimas, Ratha Vayagool

เปรียบเทียบนโยบาย 4 รัฐบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2  2541) ปาริชาต ศิวะรักษ์

กรอบนโยบายแม่บทของพรรคการเมืองไทยยคุใหม่ (2541) เชาวนะ ไตรมาศ

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อ 
การปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไทย (2541)

นันทวัฒน์  บรมานันท์

บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง 
(2541)

นันทวัฒน์  บรมานันท์

ปฏิรูปประเทศไทย…จากวิกฤตสู่สหสวรรษใหม่ (2541) วุฒิพงษ์  เพรียบจริิยวัฒน์

มาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างเสถียรภาพรัฐบาล 
(2541)

มานิตย์ จุมปา

ทฤษฎีใหม่ :  มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด (2541) ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ข้อมูลพื้นฐาน 66 ปี ประชาธิปไตยไทย (2541) เชาวนะ ไตรมาศ

ศักยภาพทางการคลังของ อบต. (2541) จรัส  สุวรรณมาลา

Portfolio Government and Multiple Legislative 
Processes / ข้อเสนอในการออกแบบระบบการเมืองและ
การบริหารใหม่ (2542)

ชัยอนันต์  สมุทวณิช

การเลือกตั้งและพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน 
(2542)

บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ

สิ่งพิมพ์สถำบันนโยบำยศึกษำ
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รายชื่อหนังสือ (ปีที่พิมพ์) ผู้เขียน

การเลอืกตัง้แบบใหม่ : ท�าไมคนไทยต้องไปเลอืกตัง้ (2542) เชาวนะ  ไตรมาศ

บทบาทใหม่ของข้าราชการไทย : ในบริบทของรัฐธรรมนูญ
ปัจจุบัน (2542)

เชาวนะ  ไตรมาศ

องค์กรชี้ขาดอ�านาจหน้าที่ระหว่างศาล (2542) นันทวัฒน์  บรมานันท์

ความเข้าใจเรือ่งการปกครองท้องถิน่ (พมิพ์ครัง้ท่ี 2  2543) สนิท  จรอนันต์

กับดักของสงครามความเปลี่ยนแปลง : ทางเลือกและทาง
รอดของสังคมการเมืองไทยในสหัสวรรษใหม่ (2543)

เชาวนะ  ไตรมาศ

เลือกตั้งอย่างไร : คนไทยและประเทศจึงไม่เสียโอกาส 
(2543)

เชาวนะ  ไตรมาศ

การใช้กลไกรัฐธรรมนูญส�าหรับประชาชน (2545) เชาวนะ  ไตรมาศ

Thailand : State-Building, Democracy and 
Globalization (2002)

Chai-Anan Samudavanija

รัฐบาลท�างานอย่างไร (พิมพ์ครั้งที่ 2  2546) สนิท  จรอนันต์

นิติรัฐกับประชาสังคม (2546) นันทวัฒน์  บรมานันท์

สิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง :  ความมั่นคงของรัฐกับความ
ไม่มั่นคงของราษฎร (2546)

ชัยอนันต์  สมุทวณิช  

กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อนาคตที่ไล่ล่าประเทศไทย : แนวโน้มของโลก สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง กับอนาคตของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (2546)

ถิรพัฒน์  วิลัยทอง 

ชัยอนันต์  สมุทวณิช และคณะ

คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 1) (2546) จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ประชารัฐกับการเปลี่ยนแปลง (พิมพ์ครั้งที่ 3  2547) ชัยอนันต์  สมุทวณิช

การปฏิรูประบบราชการ : เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
(2547)

สถาบันนโยบายศึกษา

ฅนไทยกับการเมือง : ปีติฤาวิปโยค (2547) อภิญญา  รัตนมงคลมาศ   

วิวัฒน์  คติธรรมนิตย์

วัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูป (พิมพ์ครั้งที่ 2  2547) วิชัย  ตันศิริ
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รายชื่อหนังสือ (ปีที่พิมพ์) ผู้เขียน

นโยบายพรรคการเมืองไทย (2547) เชาวนะ ไตรมาศ

…กว่าจะเป็นพลเมือง (2547) สถาบันนโยบายศึกษา

คู่มือสิทธิมนุษยชน ฉบับพลเมือง (เล่ม 2)  (2548) จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ความเข้าใจเรือ่งการปกครองท้องถิน่ (ฉบบัปรบัปรงุ) (2548) สนิท  จรอนันต์

Thai Political Parties in the Age of Reform (2006) Siripan Nogsuan Sawasdee

บนหนทางสิทธิมนุษยชน (2549) จรัล  ดิษฐาอภิชัย

ข้อมูลพื้นฐาน 75 ปี ประชาธิปไตยไทย (2550) เชาวนะ ไตรมาศ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมกับเศรษฐกิจไทย (2550) เศรษฐพร  คูศรีพิทักษ์

โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิติกฎหมาย) (2550) ณรงค์เดช  สรุโฆษิต

วัฒนธรรมพลเมือง (2551) วิชัย  ตันศิริ

การจัดการศึกษาในท้องถิ่น (2551) สนิท  จรอนันต์

การเมืองในรัฐธรรมนูญ (2551) เชาวนะ  ไตรมาศ

รัฐ  (2551) ชัยอนันต์  สมุทวณิช

วิทยุชุมชน :  กฎหมายและการพัฒนา (2552) ธนาวัชณ์  แก้วพงศ์พันธุ์

ไปดู Civic Education ที่เยอรมัน (2553) ทิพย์พาพร  ตันติสุนทร

100 ปีแห่งการปฏริปูระบบราชการ : ววิฒันาการของอ�านาจ
รัฐและอ�านาจการเมือง  (พิมพ์ครั้งที่ 4   2554)

ชัยอนันต์  สมุทวณิช

รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทยในพหุสังคมสยาม 
(พิมพ์ครั้งที่ 2   2554)

ชัยอนันต์  สมุทวณิช

การชุมนุมสาธารณะ (2554) โสพล  จริงจิตร 
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ประชาธิปไตยนอกห้องเรียน : เรียนให้เพลิน - LEARN ด้วย
โครงงาน (2555)

ยศวดี บุณยเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน 80 ปี ประชาธิปไตยไทย (2556) ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ 
เชาวนะ ไตรมาศ
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รายชื่อหนังสือ (ปีที่พิมพ์) ผู้เขียน

จาก 100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย (2556) สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร บรรณาธิการ

แนวทางการศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย 
(Civic Education) (2556)

วิชัย ตันศิริ 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช 
Dr.Canan Atilgan 
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

ศาสตร์การสอนความเป็นนักประชาธิปไตย (2557) วิชัย ตันศิริ

กฎแห่งความช้า (2557) ชัยอนันต์ สมุทวณิช

พลเมือง สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย (2557) ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (พิมพ์ครั้งที่ 4  2558) ทิพย์พาพร ตันติสุนทร

คุณธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง : เรียนให้ “เพลิน” LEARN 
ด้วย “นิทาน” (2558)

ยศวดี บุณยเกียรติ

ภูมิอากาศเปลี่ยน : ทางออกและข้อเสนอ (2558) สถาบันนโยบายศึกษา

สื่อควำมรู้ทำงกำรเมืองของสถำบันนโยบำยศึกษำ

	 วงเวียนประชาธิปไตย	 	 เกมการเมือง	(Political	Monopoly)
	 แผนที่เส้นทางประชาชน-ถนนประชาธิปไตย	 	 เกมเลือกตั้ง

	 Road	of	Democracy	Map	 	 ปฏิทินรัฐธรรมนูญไทย	2475-2545	

	 ไพ่การเมือง	 	 ธนาคารเสียง	(Digital	Voice	Bank)		 	

สนใจกรุณาติดต่อ : สถาบันนโยบายศึกษา 

	 	 	 99/146		ถนนงามวงศ์วาน		แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร		กรุงเทพฯ		10900	

	 	 	 โทร.	0	2941-1832-3			โทรสาร:	0	2941-1834	

	 	 	 e-mail:	ipps_fpps@yahoo.com	;		www.fpps.or.th
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ประวัติผู้เขียน

นางยศวดี  บุณยเกียรติ

การศึกษาและฝึกอบรม

•	 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 City	Planning,	University	of	Walse	Institute	of	Science	and	Technology,	UK

•	 Certificate	in	Urban	and	Regional	Planning,	University	of	Oslo,	Norway

•	 พ.ศ.	2541-ปัจจุบัน	ผู้อ�านวยการร่วม	สถาบันนโยบายศึกษา		

o เข้าร่วมการสัมมนาในโครงการของมูลนิธิคอนราด	 อาเดนาวร์	 Dialogue	 Programme	 in	

“Strengthening	the	Interaction	of	Civil-society	with	Political	Society”,	Brussels	และ	

Berlin,	12-17	กันยายน	2553

สื่อสิ่งพิมพ์	 	 เขียนคอลัมน์	 “สังคมสีเขียว”	 ตีพิมพ์ทุกสัปดาห์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันระหว่าง	

วันที่	28	พฤษภาคม	2541	ถึง	15	สิงหาคม	2545	รวม	221	ตอน

	 	 หนังสือ	เมืองกับสิ่งแวดล้อม,	2546

การวิจัย	 	 โครงการศึกษาเปรยีบเทยีบนโยบายการศกึษาของพรรคการเมอืงในต่างประเทศ	ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	พฤศจิกายน	2542	ถึง	กุมภาพันธ์	2543

	 	 โครงการศึกษานโยบายการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	มิถุนายน	ถึง	กรกฎาคม	2543

	 	 โครงการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายด้านการศึกษาของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	กันยายน	ถึง	ธันวาคม	2543

	 	 โครงการปฏิรูปด้านระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายใต้โครงการน�าร่องการ	

กระจายอ�านาจการบรหิารการศึกษาและการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	กระทรวงศกึษาธกิาร	

เมษายน	ถึง	กรกฎาคม	2544




