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 ในยุคที่คนไทยตองประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดตอทางระบบ

ทางเดินหายใจหรือที่เรียกวา		COVID-19	นั้น		สงผลกระทบ

เปนวงกวางในทุกอาชีพ	ทุกเพศ	ทุกวัย	เราตางตองใชชีวิตในรูปแบบ

วิถีใหมที่ตองเวนระยะหาง		ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา		ลางมือ

ดวยน�้าสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล	รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงเขาไปอยูในพื้นที่

ที่มีผูคนจ�านวนมาก		วิถีชีวิตใหมเหลาน้ีทุกคนตองปฏิบัติใหคุนเคย

เปนกิจนิสัย	เชนเดียวกับการศึกษาที่ตองเดินตอไปขางหนา	ลูก	ๆ	ทุกคน

ตองใชวิกฤตเหลานี้ใหเปนโอกาสในการแสวงหาความรู	แมจะเปนรูปแบบการเรียนรูที่ไมถนัดหรือไมพรอม	

แตทางโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”	มิไดน่ิงนอนใจ	ฝ่ายบริหาร	ครู	และบุคลากรทุกคนตางรวมมือกัน

แกปัญหา	เพื่อใหเอื้อตอประโยชนของนักเรียนอยางสูงสุด

	 โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”	ตระหนักถึงความส�าคัญในการเรงพัฒนาวางแผนดานการศึกษา			          

และคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง	โดยเนนหลักการเขาถึงประโยชนของนักเรียนเปนส�าคัญ	ทั้งนี้ผูอ�านวยการ

มีความหวงใยตอนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	3	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ท่ีก�าลังจะส�าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษานี้	เพราะผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอในระบบทางเดินหายใจนั้น	

สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนและการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา	

แตทั้งนี้ทั้งนั้นดวยศักยภาพของคณะครูทุกทานจะชวยกันสงเสริม	สนับสนุน	และผลักดันใหลูก	ๆ	ทุกคน

ผานวิกฤตนี้ไปอยางสุดก�าลังความสามารถ

	 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	คณะครู	และองคกรชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ							

ในการพัฒนาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”	จนมีความเจริญกาวหนา	เปียมพรอมดวยศักยภาพ

ทั้งดานการบริหารจัดการ	และการจัดการศึกษาจนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางมาถึงทุกวันนี้
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ประวัติรับราชการ
       -  ต�ำแหน่งครู 22 ปี
       -  ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ 3 ปี 
       -  ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน 11 ปี

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ
       - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARD รำงวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน โครงกำรประกวดหน่วยงำน
และผู้มีผลงำนดีเด่นที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 9 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับประเทศ 
       - โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ ล�ำดับที่ 2 
ของโรงเรียนขนำดใหญ่ ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
       - โรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET สูงกว่ำระดับประเทศ ล�ำดับที่ 1 
ของโรงเรียนขนำดใหญ่ ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18 
       - รำงวัลรองชนะเลิศ กำรแข่งขันวงโยธวำทิต ของสมำคมเมโลเดียนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2562
       - รำงวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง โรงเรียนคุณภำพประจ�ำต�ำบล (1 ต�ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) ยอดเยี่ยม 
ประเภทสถำนศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ ประจ�ำปี 2563
       - คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรขอทบทวนผลงำนเชิงประจักษ์ ว.21 ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลการพัฒนาตนเอง
       - รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARD เหรียญทอง ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนวิชำกำร โครงกำรประกวดหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นที่ประสบผลส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558
       - รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่นระดับเงิน โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ปีกำรศึกษำ 2558
       - รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่นระดับทอง โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ปีกำรศึกษำ 2559 
       - รำงวัล MOE AWARDS ผลงำนระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สำขำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปีกำรศึกษำ 2559
       - รำงวัลกรรมกำรและเลขำนุกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนและสมำคมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนแห่งประเทศไทย
       - รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดีเด่น ประจ�ำปี 2562
       - รำงวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2563
       - รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำโรงเรียนคุณภำพ สสวท. เพื่อเป็นผู้น�ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1) ปี 2563

   ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  อิสสรารักษ์
   ต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
   การศึกษา
 - มัธยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร” จังหวัดระยอง
 - ประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง เอกภำษำไทย โทสุขศึกษำ วิทยำลัยครูจันทบุรี 
 - กำรศึกษำบัณฑิต เอกภำษำไทย โทบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   บำงแสน จังหวัดชลบุรี
 - ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 - กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำหลักสูตรและกำรสอน มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
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ประวัติการท�างาน

 ต�ำแหน่ง  ครูผู้ช่วยโรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ อ�ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง

 ต�ำแหน่ง  ครูโรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ อ�ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง 

 ต�ำแหน่ง  รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร” อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประสบการณ์/งานพิเศษเพื่อสังคม

 - วิทยำกรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรถอดบทเรียนกำรด�ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ

และส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)

 - วิทยำกรโครงกำรนักเรียนก้ำวทันยุติกำรรังแกกันในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)และมูลนิธิรักษ์ไทย

 - วิทยำกร work shop แนวทำงกำรพัฒนำ E-Learning ส�ำหรับนักเรียนและ E-Training ส�ำหรับครูผู้สอนในยุคดิจิตอล

จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน(สพฐ.)

 - วิทยำกรโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 

จัดโดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18

 - วิทยำกรโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตก้ำวทันยุติควำมรุนแรงและโซเชียลมีเดียในสถำนศึกษำ ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18

 - วิทยำกรกำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพครูเรื่อง กำรป้องกันกำรรังแกกันและวินัยเชิงบวกเพื่อป้องกันควำมรุนแรง

ในสถำนศึกษำ จัดโดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18

 - คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ  

นักเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 8 (Cluster 8) ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และประจ�ำปี พ.ศ. 2563

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ

 - รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเยี่ยม ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษำ

ขนำดเล็ก ระดับประเทศ ประจ�ำปี พ.ศ.2561

 - รำงวัลชนะเลิศ ได้รับโล่จำกส�ำนักงำนคุรุสภำ กิจกรรมประกวดมัคคุเทศก์น้อยน�ำเสนอแหล่งท่องเที่ยว

ในจังหวัดระยอง โดยผ่ำนกระบวนกำร PLC เนื่องในงำน “จำกห้องเรียนสู่ชุมชน จำกท้องถิ่นสู่สำกล”

 - ครูผู้รับผิดชอบสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประเภทผลงำนดีเด่นระดับเพชร ปีกำรศึกษำ 2560

 - รำงวัล ข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2562 ระดับสหวิทยำเขต ระยอง 2

 - รำงวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี พ.ศ.2563 ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 18

ชื่อ-สกุล    นายพร้อมกูรณ์  อนิสสิต
ต�าแหน่ง   รองผู้อ�านวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
การศึกษา
มัธยมศึกษา  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยำ” อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ
ปริญญาตร ี วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเคมี มหำวิทยำลัยขอนแก่น
          ประกำศนียบัตรวิชำชีพครู คณะครุศำสตร สำขำกำรสอน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
ปริญญาโท  กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ
  มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี
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ชื่อ –สกุล     นางสาวนัฐภัสสร   รุ่งเรือง 
การศึกษา                    
    ปริญญำตรี       คณะครุศำสตรบัณฑิต เอกคอมพิวเตอร์ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ประวัติการท�างาน    
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560   ครูโรงเรียนอนุบำลหลำนรัก 
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562   ครูโรงเรียนบุญจิตวิทยำ
พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน   ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร”
ภูมิล�าเนา  25/1 หมู่ 2 ต�ำบลหนองขวำว อ�ำเภอศีขรภูมิ  
   จังหวัดสุรินทร์ 32110 

ชื่อ–สกุล   นางสาวชนาพร สะเกศ       
การศึกษา                    
    ปริญญำตรี  คณะครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ  กรุงเทพมหำนคร        
ประวัติการท�างาน  ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์              
ภูมิล�าเนา   อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง 

ชื่อ–สกุล     นางสาวประไพ  หงษ์มาก         
การศึกษา                    
    ปริญญำตรี       คณะครุศำสตรบัณฑิต เอกคณิตศำสตร์ 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี      
ประวัติการท�างาน    
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551   ครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร”
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2554   ครูผู้ช่วยโรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563   ครู ค.ศ.1 โรงเรียนเขำชะเมำวิทยำ          
ภูมิล�าเนา  28 หมู่ 13 ต�ำบลวังหว้ำ อ�ำแกลง จังหวัดระยอง 

Name :  Mr. Dale Fuentes Mac
Date of birth : 5 December 1981
Passport number :  EC7380818
Degree :  Bachelor of Science in Deve Communication
   Bukidnon State University, the Philippines
Teaching :  English for regular program M.2 and M.5
Tel. no. :  095-4392-110

ข้อมูลโดย ครู ณิชาภัทร  จีนประโคนงานพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกาษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการประเมินวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

นางปนัศญา  เจริญมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสาธิต  สกุลวงษ์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วารสาร   7   ร่มแกลง



6

 ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคCOVID-19 ในปัจจุบนั ท�ำให้กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเปล่ียนไป ครผููส้อน

ในฐำนะผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่นักเรียนต่ำงก็มีกำรปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้

แบบใหม่อย่ำงทันท่วงที พร้อมรับกับสถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ซึ่งวิกฤตในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้เรียน

ผู้สอนได้ปรับตัวให้ชินกับกำรเรียนออนไลน์ หลำยวิชำเริ่มเห็นทิศทำงควำมเป็นไปได้ในกำรเรียนออนไลน์ 

 กำรจัดกำรเรียนรู้ออนไลน์ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนแกลง“วิทยสถำวร” ในช่วง

เดือนมกรำคมที่ผ่ำนมำ มีทั้งปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ มำกมำย  ซึ่งกำรเรียนออนไลน์นั้น  มีข้อจ�ำกัดเรื่องควำมพร้อม

ส่วนบุคคลมำกมำย นักเรียนบำงคนช่วยผู้ปกครองประกอบอำชีพ นักเรียนบำงคนไม่สะดวกเรียนออนไลน์ เนื่องจำก 

ไม่มีสัญญำณอินเทอร์เน็ต และบำงคนอินเทอร์เน็ตช้ำ จึงท�ำให้สัญญำณหลุดค่อนข้ำงบ่อย  แต่ครูผู้สอนก็พร้อมที่จะแก้ไข

ปัญหำเหล่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรยืดหยุ่นเวลำในกำรเรียนและเผยแพร่เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ให้นักเรียน

สืบค้นได้ตลอดเวลำ นอกจำกนักเรียนและครูแล้วผู้ปกครองถือเป็นบุคคลที่ส�ำคัญอีกคนหนึ่ง ที่คอยช่วยสนับสนุนให้

นักเรียนสำมำรถเรียนออนไลน์ได้ โดยท�ำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยและคอยประสำนงำนระหว่ำงครูผู้สอนกับนักเรียน ในเรื่อง

ของกำรเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ทำงผู้ปกครองเองก็คอยสอดส่องกำรปฏิบัติงำนของนักเรียนจำกที่บ้ำน พร้อมมีข้อเสนอแนะ 

กับครูผู้สอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ถึงแม้ว่ำกำรเรียนออนไลน์จะมีข้อจ�ำกัด

และอุปสรรคบ้ำงแต่ครูผู้สอนก็พร้อมที่จะพัฒนำสื่อกำรสอนและจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบต่ำง ๆ โรงเรียน

ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพรำะเป้ำหมำยที่แท้จริงของกำรศึกษำคือกำรพัฒนำผู้เรียน 

 ถึงแม้ว่ำโรงเรียนจะต้องหยุดแต่กำรศึกษำเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสถำนที่ทุกเวลำ

และทุกเงื่อนไขของสภำพแวดล้อม เรำทุกคนต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

กล้ำที่จะเริ่มต้น และยอมรับในกำรเปลี่ยนแปลง

การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ข้อมูลโดย  ครูสุกัญญา  พลาหาญ
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 ความรักของคนหลาย ๆ คน  ไม่มีคู่ไหนที่เหมือนกัน  

ไม่ว่าจะเป็นการคบกันที่หน้าตาหรืออายุ  แต่ส่ิงเหล่านี้ก็ไม่ส�าคัญ

เพราะรักแท้นั้นมันอยู่ที่จิตใจ

 วันหนึง่ฉันเดินไปหาเพื่อน ๆ ที่รอฉันอยู่  เวลาผ่านไปสักพัก

ก็มีครูประกาศว่าให้ไปรวมตัวกันที่โรงอาหารเพราะว่าวันนี้มีพิธีไหว้คร ู 

ด้วยความที่ฉันอยู่ ม.1 ฉันนั่งแถวหน้า  เวลาผ่านไปสักพัก พิธีก็เร่ิมขึ้นช่วงเวลาที่พัก  ฉันและเพื่อน ๆ ก็นั่งลงมองไปมองมา พบรุ่นพี่

ผู้ชายคนหนึง่  ฉันมองครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจ ฉันแอบชอบเขามานานถึง 4 เดือน ฉันได้ติดต่อพี่ทาง Facebook แล้วเพื่อนฉันก็บอกพี่

เขาว่าฉันชอบ  ฉันท�าทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้พูดคุยกับเขาแต่ก็ไม่ส�าเร็จจึงตัดสินใจเลิกชอบแต่ก็ท�าได้แค่ 2 วัน  ฉันก็กลับมาชอบเขาอยู่ด ี 

จนวันหนึง่เขาชวนฉันไปเซ็นทรัลเพื่อไปเชียร์เขาแข่งดนตรี ฉันบอกว่าไปไม่ได้แต่ให้ก�าลังใจเขาแทน ฉันรู้สึกเขินมากเพราะปกติแล้ว

เขาไม่เคยพูดกับฉัน

 เมื่อฉันจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ฉันได้เรียนต่อที่โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  

พอถึงวันสอบเข้า  ฉันได้สอบห้องเดียวกับคนที่ฉันแอบชอบ  ตอนนั้นฉันดีใจมาก  เขาชื่อ

“ปาล์ม”  เมื่อถึงวันเปิดเทอมฉันได้เข้าไปทกัและท�าความรู้จักจนกระทั่งเพื่อนของฉันเริ่มรู้ว่า

ฉนัชอบปาล์ม  จากนั้นเพื่อน ๆ ก็ช่วยให้เราได้อยู่ใกล้กนัมากขึ้น  เมื่อเราเจอหน้ากนัเราก็

ยิ้มให้กนั  ในช่วงเวลานั้นฉันดีใจมากเพราะเขาเหมอืนจะชอบฉนันดิ ๆ แล้ว  แต่มาวันหนึง่

เพื่อนฉนัไปคุยกบัเขา  เขาก็บอกว่า  “เขาไม่ได้คิดอะไร  ไม่ได้ชอบฉนั”  ความรู้สึกนั้นท�าให้

ฉนัเสยีใจ  รู้สึกเศร้าในความรกัครั้งแรก  จากนั้นเมื่อเราพบหน้ากนัต่างก็มองหน้ากันไม่ติด

อกีเลย

                 เด็กหญิงขวัญขาว  นุ่มเนียม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

 กำรเขียนเล่ำเหตุกำรณ์ เป็นกำรเขียนเล่ำเรื่องรำวที่ผู้เขียนได้ประสบพบเห็นเป็นประสบกำรณ์ของตนเอง หรือได้ยินได้ฟังมำ  
บำงเรื่องนี้มีเนื้อหำที่เป็นประโยชน์หรือมีเนื้อหำและรำยละเอียดน่ำสนใจท�ำให้ผู้อ่ำนผู้ฟังเกิดควำมตื่นเต้นสนุกสนำนให้ควำมบันเทิงใจ
และบำงเรื่องมีข้อคิดหรือมีสำระสอนใจผู้อ่ำนผู้ฟังได้
 กำรเล่ำเรื่องให้ผู้อ่ำนผู้ฟังเข้ำใจมองเห็นภำพ  หรือเกิดควำมสนุกสนำนได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสองประกำร  คือ  
ควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้เล่ำอย่ำงหนึ่งและควำมรู้หลักเกณฑ์วิธีกำรอีกอย่ำงหนึ่ง  นักเรียนควรศึกษำหลักเกณฑ์  หัดอ่ำน ตัวอย่ำง
ข้อเขียนที่ดี ๆ และหมั่นฝึกฝนบ่อย ๆ  จะท�ำให้เขียนถ่ำยทอดเรื่องรำวทั้งควำมรู้ควำมคิดและประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ดีขึ้น
 (ผลงานนักเรียน)  

รู้รักษ์ภาษาไทย

เด็กหญิงเขมิกา  มงคลทิพย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

 การแอบชอบหรือรักใครไม่จ�าเป็นต้องเลือกที่หน้าตาหรืออายุเพราะ

ความรักที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตใจ  เหมือนชีวิตฉันที่ท�าอย่างไรเขาก็ไม่สนใจ แต่ฉัน

ก็จะท�าให้เขามารักฉันให้ได้  เขาไม่ได้หน้าตาดีมากมายอะไร  แต่ฉันก็ยังชอบเขา

เพราะเป็นคนที่จิตใจดี

ข้อมูลโดย ครูปนัศญา  เจริญมาก
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เรื่อง พบรักวันไหว้ครู
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 If a person has a mild or asymptomatic from COVID-19, it is still crucial to limit contact with others, 
especially older adults and people with weakened immune systems. If anyone needs medical care 
for what may be COVID-19 symptoms, call ahead to let the clinic or hospital know about the problem
 and wear a face mask on the way.

Scan this to study more about COVID-19

 The coronavirus (COVID-19) vaccine remains the only hope for people around the world that 
can end the pandemic. Since the pandemic began in December 2019, the SARS-CoV-2 virus has 
killed over 2 million people already. Clearly, this type of novel coronavirus has broken the record of 
HIV/AIDS 40 years ago as the deadliest respiratory pandemic in a century. For more than a year now, 
scientists and researchers have been working around the clock to develop effective coronavirus vaccines, 
which people started receiving in December 2020.
 While waiting for a vaccine, people need to take other steps to protect themselves and others 
from COVID-19. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends the following 
ways of reducing the risk of infection: 
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แนะแนว
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 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ วันนี้ “เรื่องเล่าแดนมังกร” มีต�านานรัก
ที่มีชื่อเสียงและน่าสนใจมาฝาก  ต�านานที่ได้รับการกล่าวถึงและพัฒนา
มาเป็นนิทานพื้นบ้านอันโด่งดัง 4 เรื่องด้วยกัน คือ
 1. แม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่ (孟姜女 ; เมิ่งเจียงหนวี่)
 2. ม่ำนประเพณี (梁山伯与祝英台 ; เหลียงซำนป๋อ กับ จู้อิงไถ)
 3. หนุ่มเลี้ยงวัว กับ สำวทอผ้ำ (牛郎织女 ; หนิวหลำง จือหนวี่)
 4. ต�ำนำนนำงพญำงูขำว (白蛇传 ; ไป๋เซ่อจ้วน)
 และต�ำนำนควำมรักที่เลือกมำให้ผู้อ่ำนในวันนี้ คือ ต�านานเมิ่งเจียงหนวี่ ก�าแพงหมื่นลี้ยังร�่าไห้ โดยเวอร์ชันที่โด่งดังสุดอ้ำงว่ำ                  
เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรำชวงศ์ฉิน หลังแผ่นดินเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว มีรัฐบำลปกครองเหมือนกันทั้งใต้หล้ำนั่นคือ รำชส�ำนักฉินโดย
จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้ประเทศชำติผ่ำนพ้นวิกฤตและป้องกันศัตรูรุกรำน รำชส�ำนักจึงมีแผนกำรเกณฑ์รำษฎร           
ที่เป็นชำยฉกรรจ์ให้มำก่อสร้ำง บูรณะก�ำแพงเมืองป้องกันภัยภำยนอกของจักรวรรดิ ค�ำสั่งจำกนครเสียนหยำงถูกถ่ำยทอดไปทั่วแว่นแคว้นใต้กำร
ปกครองของจิ๋นซี  มีไพร่ถูกเกณฑ์ให้มำรับหน้ำที่หนักอึ้งมหำศำลไม่เว้นแม้แต่บัณฑิต “ว่ำนสี่เหลียง (万喜良)” ที่พึ่งแต่งงำนกับแม่นำงเมิ่ง 
ได้เพียงไม่กี่เดือน ทิ้งให้ภรรยำเฝ้ำคอยวันแล้ววันเล่ำ ผ่ำนไปหลำยปีก็ยังไร้วี่แววใด ๆ ที่สุดแล้วไม่อำจทนรอต่อไปไหว แม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่ จึง
ตัดสินใจลงมือเย็บเสื้อกันหนำวตัวหนึ่ง เพรำะเข้ำใจว่ำสำมีนำงถูกทำงกำรเกณฑ์ไปใช้แรงงำนทำงตอนเหนือประกอบกับฤดูหนำวก�ำลังมำเยือน
  แม่นำงเมิ่งออกเดินทำงไกลดั้นด้นตำมหำสำมีผู้เป็นที่รัก ข้ำมน�้ำข้ำมเขำ เที่ยวตำมหำ จนในที่สุดก็ถึงสถำนที่ก่อสร้ำงก�ำแพงเมืองจีน 
แต่นำงกลับไม่พบแม้แต่เงำของสำมี สิ่งที่นำงพบเจอ มีแต่ไพร่ที่ถูกเกณฑ์มำในสภำพอิดโรย ทนไม่ไหวก็ป่วยตำยบ้ำง หิวตำยบ้ำง ศพตั้งอยู่
ดำษดื่นมำกมำยนัก เมื่อแม่นำงเมิ่งสอบถำมจำกคนแถวนั้นแล้วได้ควำมว่ำสำมีของนำงป่วยตำยไปก่อนหน้ำนี้แล้ว และศพก็ถูกฝังภำยใต้ก�ำแพงนี้
หวัใจแม่นำงเมิง่เจยีงหนวีแ่ตกสลำย ร�ำ่ไห้ออกเป็นสำยเลอืด เป็นทีน่่ำเวทนำของคนทีพ่บเหน็ เสยีงร้องไห้ดงัสะเทอืนไปทัว่แดนดนิ ชัน้ฟ้ำ จนกระทัง่
เสยีงร้องท�ำลำยก�ำแพงให้พงัทลำยลงมำ เผยให้เหน็ร่ำงโครงกระดกูทีเ่ข้ำใจว่ำเป็นของว่ำนสีเ่หลยีง  และแล้วเรือ่งนีก้เ็ข้ำไปถงึพระเนตรพระกรรณ
ของจอมจักรพรรดิ เพรำะในขณะนั้นเองจิ๋นซีฮ่องเต้เสด็จมำดูควำมคืบหน้ำของกำรสร้ำงก�ำแพงเมืองจีนนี้ แต่เมื่อพบกับหญิงสำมัญ ผู้เป็นตัวกำร
ที่ท�ำให้กำรสร้ำงก�ำแพงเมืองต้องล่ำช้ำ จิ๋นซีฮ่องเต้ก็หลงใหลในควำมงำมของนำง มีพระด�ำริอยำกให้ถวำยตัวเป็นนำงบ�ำเรอ แทนที่จะสั่งประหำร
นำงเมิ่งเจียงหนวี่ให้ตำยตกตำมกับสำมีของนำง ก็มีรับสั่งถึงแม่นำงเมิ่งว่ำจะอภัยโทษให้ ถ้ำยอมมำเป็นบำทบริจำริกำแต่โดยดี  เมิ่งเจียงหนว่ีทูล
ข้อเสนอเงื่อนไข 3 ประกำร
 ประการแรก.....มีรับสั่งจัดงำนศพให้ว่ำนสี่เหลียงอย่ำงสมเกียรติที่บัณฑิตอำยุน้อยคนหนึ่งสมควรได้รับ
 ประการสอง.....เหล่ำเสนำอ�ำมำตย์ รวมทั้งองค์จักรพรรดิอย่ำงอิ๋งเจิ้ง ต้องเข้ำร่วมพิธีไว้ทุกข์ร่วมกันกับนำงเมิ่งด้วย
 ประการสุดท้าย.....ต้องสั่งให้สร้ำงปะร�ำพิธีริมน�้ำ เพื่อแม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่ท�ำพิธีกรรมต่อสำมีผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ำย
จิ๋นซีฮ่องเต้ตอบตกลง เมื่อถึงวันงำนศพ แม่นำงเมิ่งเห็นว่ำพิธีไว้ทุกข์สำมีของนำงได้รับกำรจัดขึ้นอย่ำงเอิกเกริก ยิ่งใหญ่ขนำดฮ่องเต้ก็เสด็จมำ
ด้วยองค์เอง เมิ่งเจียงหนวี่จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปบนปะร�ำพิธีที่ฮ่องเต้สั่งสร้ำงให้ส�ำหรับนำงโดยเฉพำะ จำกนั้นแม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่ก็ทอดกำยทิ้งดิ่ง
ลงไปในทะเล ฆ่ำตัวตำยตำมสำมีไป ต�ำนำนยังกล่ำวเสริมต่ออีกว่ำ จุดที่แม่นำงเมิ่งกระโดดทะเลฆ่ำตัวตำย ได้กลำยเป็นก้อนหินขนำดใหญ่ที่มีชื่อ
ว่ำ “หินเจียงหนวี่”
 และนี่ก็คือต�ำนำนแม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่กับก�ำแพงเมืองจีน ที่ได้รับกำรเล่ำขำนมำเป็นเวลำถึง 2,000 ปี ถึงขนำดที่ว่ำตั้งแต่สมัยรำชวงศ์ซ่ง
ถึงรำชวงศ์ชิง รำชส�ำนักได้สั่งสร้ำงศำลเจ้ำบูชำเมิ่งเจียงหนวี่ขึ้นและได้รับกำรบูรณะครั้งใหญ่ครั้นรัชกำลจักรพรรดิว่ำนลี่แห่งต้ำหมิง (ฮ่องเต้ หมิงเสินจง)
โดยศำลเจ้ำตั้งห่ำงออกไปจำกด่ำนซำนไห่กวน (山海关) ไปทำงทิศตะวันออกประมำณ 6 กิโลเมตรภำพลักษณ์ของแม่นำงเมิ่งเจียงหนวี่ 
สะท้อนให้เห็นถึงควำมซื่อสัตย์มั่นคงในควำมรักของผู้เป็นภรรยำ และควำมอำจหำญท้ำทำยอ�ำนำจล้นฟ้ำของโอรสสวรรค์

4 ยอดนิทานพื้นบ้านของจีน (ตอนที่ 1)
四大民间传说

ข้อมูลโดย  ครูอัจฉริยา  พุทธเวทและครูมุกรินทร์  นิลโกศล

ค�าศัพท์น่ารู้
1.长城  chángchéng (ฉำงเฉิง)  ก�ำแพงเมืองจีน
2.哭   kū (คู)   ร้องไห้
3.皇帝  huángdì (หวงตี้)   ฮ่องเต้,จักรพรรดิ
4.丈夫  zhàngfū (จ้ำงฟู)  สำมี
5.民间传说 mínjiān chuánshuō (หมินเจียน ฉวนชัว) นิทำนพื้นบ้ำน
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