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บทน า 
ในการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตราท่ี 22 กล่าววา่  การจดัการศึกษาตอ้ง
ยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพและ
มาตราท่ี 24 (1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและ (3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 2552 ท่ีตอ้งการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ 
และทกัษะการคิดวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าว
เป็นความสามารถของผูเ้รียนท่ีท าใหส้ามารถเรียนรู้แบบน าตนเองและเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ และตามเกณฑ์
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ท่ีกล่าวถึงพนัธกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของ
สถาบนัการศึกษา คือการผลิตบณัฑิต หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ในวชิาการ
และวชิาชีพ มีคุณลกัษณะตามหลกัสูตรท่ีก าหนดการสอนในยคุปัจจุบนัใชห้ลกัการของการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ดงันั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  เทคโนโลย ีและการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากผูส้อนคือผูถ่้ายทอด ปรับเปล่ียน
บทบาทเป็นผูช้ี้แนะวธีิการคน้ควา้หาความรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถแสวงหาความรู้และประยกุตใ์ช้
ทกัษะต่างๆ สร้างความเขา้ใจดว้ยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  
  Active Learning หรือใชค้  ายอ่วา่ AL ในการเขียนต่อไปน้ี  เป็นแนวคิดค่อนขา้งใหม่ในการปฏิรูป
ระบบการศึกษาแบบเดิมท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่ผูเ้รียนโดยตรง โดยอาศยักระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท าและไดใ้ชก้ระบวนการคิดเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาไดก้ระท าลงไป (Bonwell, 1991) 
น าวธีิการสอน   เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใชอ้อกแบบแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรม  กระตุน้ให้

* อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
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ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน  ดงันั้น AL 
จึงถือเป็นการจดัการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงในยคุปัจจุบนั 

อยา่งไรก็ดีในปัจจุบนัการน า AL ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ยงัคงประสบปัญหา  ทั้งใน
ส่วนของการจดัหลกัสูตร วธีิการเรียนการสอน ครูผูส้อน รวมทั้งในส่วนของผูเ้รียน  แสดงใหเ้ห็นวา่ AL 

ไม่สามารถน ามาใชเ้พื่อการพฒันาระบบการศึกษาไดอ้ยา่งง่ายดาย  แต่การน ามาใชจ้  าเป็นจะตอ้งมีความ
พร้อมในหลายดา้น ทั้งดา้นผูส้อน  ผูเ้รียน  และสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ีรูปแบบ AL ยงัเป็นเพียง
แนวความคิดกวา้ง ๆ ท่ีมีรายละเอียดปลีกยอ่ยและวธีิการปฏิบติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละวธีิก็ลว้นมีขอ้ดีและ
ขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงหากน ามาใชอ้ยา่งไม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิด 
ผลเสียมากกวา่ผลดี จึงตอ้งพิจารณาน ามาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม  เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

 
ลกัษณะของ AL 

ไชยยศ เรืองสุวรรณ (มปป.) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบ AL ดงัน้ี 
1. เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา การ

แกปั้ญหาและการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้
2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
3. ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
4. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในดา้นการสร้างองคค์วามรู้ การสร้างปฎิสัมพนัธ์

ร่วมกนั และร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั 
5. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผดิชอบร่วมกนั การมีวนิยัในการท างาน และการแบ่งหนา้ท่ีความ

รับผดิชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ใหผู้เ้รียนอ่าน พดู ฟัง คิดอยา่งลุ่มลึก ผูเ้รียนจะเป็น                    

ผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง 
8. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนบูรณาการขอ้มูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลกัการสู่

การสร้างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด 
9. ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ย

ตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้รียน 
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บทบาทของครู 
ณชันนั  แกว้ชยัเจริญกิจ (2550) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางของ AL ดงัน้ี 
1. จดัใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการใน 

การพฒันาผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติจริงของผูเ้รียน 
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโตต้อบท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์

ท่ีดีกบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียน 
3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ป็นพลวตั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

รวมทั้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
4. จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมใหเ้กิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน 
5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหท้า้ทาย และใหโ้อกาสผูเ้รียนไดรั้บวธีิการสอนท่ี

หลากหลาย 
6. วางแผนเก่ียวกบัเวลาในจดัการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหา และ

กิจกรรม 
7. ครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผูเ้รียน 

 
 

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง  
ในปัจจุบนัการน า AL ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  ยงัคงประสบปัญหา  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี

ความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนแบบ AL ไดแ้ก่  ผูส้อนและสภาพแวดลอ้ม  ดา้นผูส้อนดูเหมือนวา่ 
ผูส้อนจะค่อนขา้งสบาย  เพราะผูเ้รียนตอ้งท าเองหมด  แต่ความจริงแลว้ผูส้อนจะเหน่ือยในการเตรียมตวั
ค่อนขา้งมาก  เพราะผูส้อนจะตอ้งเป็นผูจ้ดัส่ิงแวดลอ้มและอุปกรณ์ใหเ้อ้ือต่อการท ากิจกรรมของผูเ้รียน   
อาจจดัแบ่งเป็นหลากหลายมุมเรียนรู้และช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้จากส่ิงท่ีผูเ้รียนปฏิบติั โดยการกระตุน้ให้
ผูเ้รียนกระตือรือร้นในการหาค าตอบช่วยใหผู้เ้รียนคิดและแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง  ผูส้อนเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา
มากกวา่ผูใ้หค้  าตอบ  อีกปัจจยัส าคญัก็คือบรรยากาศในการเรียนรู้ในท่ีน้ีหมายรวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนรู้
ดว้ยจะตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและครบครันใหผู้เ้รียนหรือไม่  ผูส้อนอาจจะใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมตั้งแต่               
การวางแผนและการท าอุปกรณ์ประกอบการท ากิจกรรม  ซ่ึงก็แลว้แต่การวางแผนของผูส้อน  แต่ปัญหาของ
การใช ้AL ก็คือเม่ือผูเ้รียนเรียนรู้ชั้นสูงข้ึนไป  เน้ือหาเร่ิมยากและซบัซอ้นมากข้ึน  โจทยข์องผูส้อนใน                 
การเปล่ียนเน้ือหาให้เป็นกิจกรรมจึงยากข้ึนตามไปดว้ย  หลายสถาบนัจึงยงัคงท าอยา่งจริงจงัไม่ไดเ้ท่าท่ีควร 
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ข้อดีของรูปแบบ AL 
รูปแบบ AL เป็นแนวคิดใหม่ท่ีเร่ิมเป็นท่ีนิยมในช่วงปลายศตวรรษท่ี 21 โดยรูปแบบน้ีเป็นแนวคิด

กวา้ง ๆ ท่ีเนน้ความมีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ครอบคลุมวธีิการเรียนการสอน
หลากหลายวธีิ เช่น การเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ (Discovery Learning) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-
Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบคน้ (Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม 
(Activity-Based Learning) เป็นตน้ ซ่ึงวธีิการเหล่าน้ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกนั คือใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้
บทบาทหลกัในการเรียนรู้ของตนเองรูปแบบการเรียนการสอนแบบ AL อาศยัหลกัการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติการท างานของสมอง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัและกระตือรือร้นดา้น
การรู้คิด (Cognitively Active) มากกวา่การฟังผูส้อนในห้องเรียนและการท่องจ า  ท าให้ไดก้ารเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิผลสูง โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ AL นอกจากจะกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้จากตวัผูเ้รียนเองแลว้  
ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ืองนอกห้องเรียน (Life-Long Learning) ไดอี้กดว้ย 

ในส่วนของขอ้ดีอ่ืน ๆ มีผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนส่วนมากมีความพอใจกบัรูปแบบการเรียนรู้ 
แบบ AL มากกวา่รูปแบบท่ีผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับความรู้(Passive Learning) และรูปแบบการเรียนรู้แบบ AL                       
มีความไดผ้ลในการถ่ายทอดความรู้ใกลเ้คียงกบัการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน แต่มีความไดผ้ลดีกวา่ในการพฒันา
ทกัษะในการคิดและการเขียนของผูเ้รียน 
 
ข้อด้อยของรูปแบบ AL 

มีการน ารูปแบบ ALไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงบางคร้ังสถาบนัศึกษาท่ีน ารูปแบบ AL ไปใชย้งัขาด
ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึง  ท าใหมี้การน ารูปแบบการเรียนการสอนใหม่น้ีไปใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม โดย R.E.Mayer 
(2004) ไดแ้บ่งกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั Active Learning ออกเป็นสองมิติ ไดแ้ก่ กิจกรรมดา้นการรู้คิด 
(Cognitive Activity) และกิจกรรมดา้นพฤติกรรม (Behavioral Activity) ทั้งน้ีผูท่ี้ขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัรูปแบบ Active Learning อยา่งแทจ้ริง หรือผูท่ี้น ารูปแบบ Active Learning ไปใช ้
ตามกระแสความนิยม มกัเขา้ใจอยา่งผดิๆ วา่รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือรูปแบบ 
ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนมีความต่ืนตวัในกิจกรรมดา้นพฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเขา้ใจวา่ความต่ืนตวั 
ในกิจกรรมดา้นพฤติกรรมจะท าใหเ้กิดความต่ืนตวัในกิจกรรมดา้นการรู้คิด (Cognitively Active) ไปเอง 
ซ่ึงความเขา้ใจน้ีท าใหมี้ผูใ้ห้นิยามของการเรียนรู้แบบ Active Learning วา่คือการท่ีผูส้อนลดบทบาท 
ความเป็นผูใ้หค้วามรู้ลง เป็นเพียงผูอ้  านวยความสะดวกและบริหารจดัการหลกัสูตร โดยปล่อยใหผู้เ้รียน 
ไดเ้รียนรู้เองอยา่งอิสระจากการท ากิจกรรมและการแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูเ้รียนดว้ยกนัเอง 
อยา่งไรก็ดี พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเนน้ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมี 
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ความต่ืนตวัในกิจกรรมดา้นการรู้คิด ซ่ึง R.E.Mayer (2004) กล่าววา่ ความต่ืนตวัในกิจกรรมดา้น 
พฤติกรรมไม่จ  าเป็นตอ้งก่อใหเ้กิดความต่ืนตวัในกิจกรรมดา้นการรู้คิดเสมอไป  ซ่ึงการท่ีผูส้อนให้ 
ความส าคญักบักิจกรรมดา้นพฤติกรรมเพียงอยา่งเดียว เช่น การทดลองปฏิบติัและการอภิปรายในกลุ่ม 
ของผูเ้รียนเอง โดยไม่ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมดา้นการรู้คิด เช่น การล าดบัความคิดและการจดัองค์ 
ความรู้ จะท าใหป้ระสิทธิผลของการเรียนรู้ลดลง   

ในส่วนของทฤษฎีการจดัหมวดหมู่วตัถุประสงคข์องการศึกษา (Taxonomy of Educational 
Objectives) ซ่ึงแบ่งวตัถุประสงคข์องการศึกษาไว ้ 6 ระดบั ไดจ้ดัล าดบัการจดจ าความรู้ไวท่ี้ระดบัพื้นฐาน
ระดบัแรก ซ่ึงเป็นพื้นฐานของวตัถุประสงคใ์นระดบัอ่ืน ๆ ท่ีอยูสู่งข้ึนไป ซ่ึงการน าเอารูปแบบ AL มาใช้
เพื่อใหผู้เ้รียนคน้พบความรู้ใหม่ดว้ยตวัเองบนพื้นฐานของการแกปั้ญหาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเรียน                  
การสอนส าหรับผูเ้รียนระดบัผูเ้ร่ิมตน้ (Novice Learners) เป็นวธีิการท่ีตอ้งใชเ้วลานาน และเพิ่มภาระการใช้
ความจ าระยะสั้นเป็นอยา่งมาก  

การใชรู้ปแบบ AL เพื่อใหผู้เ้รียนระดบัเร่ิมตน้คน้พบความรู้ใหม่ดว้ยตวัเองในหลกัสูตรการศึกษาท่ี
มีเวลาจ ากดั จะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาในระดบัพื้นฐานเท่าท่ีควร และการไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัแรกได ้ จะเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไปการน ารูปแบบ AL มาใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตวัเองยงัน าไปสู่การเนน้ให้ 
ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัในขั้นตอนจริงการปฏิบติัของสาขาเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนใน 
สาขาวชิาเฉพาะทางไดเ้รียนรู้จากขั้นตอนการปฏิบติัจริง ซ่ึงการเนน้เป้าหมายดา้นขั้นตอนปฏิบติัมาก 
จนเกินไปอาจท าใหล้ะเลยพื้นฐานการเรียนรู้ดา้นขอ้เทจ็จริง หลกัการ และทฤษฎีในสาขาวชิาเฉพาะทาง 
นั้น โดยมองวา่การเรียนรู้พื้นฐานดงักล่าวเป็นหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูเ้รียนท่ีจะตอ้งไปศึกษาเอา 
เอง ซ่ึงตามทฤษฎีวทิยาศาสตร์การรู้คิดแลว้ ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้น าเอาขอ้มูลท่ีไดรั้บมาสังเคราะห์เป็นองค์ 
ความรู้ดว้ยตวัเอง ไม่วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะมีปริมาณมากหรือนอ้ยก็ตาม และยิง่ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลพื้นฐาน 
มากก็จะยิง่ท  าใหส้ามารถสังเคราะห์องคค์วามรู้อยา่งถูกตอ้งและเท่ียงตรงไดม้ากและง่ายยิง่ข้ึน  ดงันั้น 
การท่ีผูส้อนมุ่งเนน้แต่ขั้นตอนการปฏิบติัเพียงอยา่งเดียวโดยไม่ช่วยถ่ายทอดขอ้เทจ็จริง หลกัการ และ 
ทฤษฎี จะท าใหผู้เ้รียนตอ้งสังเคราะห์องคค์วามรู้จากขอ้มูลท่ีไม่ครบถว้น ส่งผลใหป้ระสิทธิผลของการ 
เรียนรู้ลดลง 
 
สรุป 

รูปแบบ AL เป็นรูปแบบใหม่  ซ่ึงสถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดมี้ความต่ืนตวัในการน าแนวคิดน้ี 
มาใชโ้ดยเช่ือวา่รูปแบบ AL สามารถน ามาใชเ้พื่อช่วยพฒันาการเรียนการสอนได ้  โดยไม่มีผลกระทบ               
ดา้นลบ   อยา่งไรก็ดีหลงัจากท่ีมีการน ารูปแบบ AL มาใชอ้ยา่งแพร่หลายก็ไดมี้สถาบนัการศึกษาและ
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นกัวชิาการจ านวนหน่ึงท่ีเร่ิมมองเห็นวา่รูปแบบน้ีเป็นแนวคิดกวา้ง ๆ ท่ีมีวธีิการในการปฏิบติัหลายวธีิ ซ่ึง
จากผลการศึกษาพบวา่แต่ละวธีิการไม่ไดมี้แต่ประโยชน์เพียงดา้นเดียวเท่านั้น  แต่ยงัมีผลเสียท่ีข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสมของการน าวธีิการนั้นไปใชอี้กดว้ย ซ่ึงหากน ามาใชไ้ม่เหมาะสมอาจท าใหเ้กิดผลเสียมากกวา่
ผลดี จึงตอ้งพิจารณาน ามาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์อยา่งสูงสุดในการพฒันาการศึกษา
ต่อไป 
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