
สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เดือนกรกฎาคม 2561

การขับเคลื่อนนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 ด้านการศึกษา



สร้างนักนวัตกร และโรงเรียนเตรียมนวัตกร ของไทย
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหารือแนวทางการด�าเนินการจัดต้ังโรงเรียนเตรียมนวัตกร 

ในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จังหวัด

ชลบุรี

• สรุปประเด็นภายหลังการประชุมหารือในระหว่างตรวจเยี่ยมโรงเรียน

หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ อ.เมืองชลบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ ชลบุรี อ.พานทอง ดังนี้

1) เตรียมการส่งนักเรียนนักศึกษาไปเรียนต่อหลักสูตรมาตรฐานของ

สถาบันโคเซน (National Institute of Technology: KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อ

ผลิตเป็นนักนวัตกรจากสถาบันเตรียมนวัตกรของญ่ีปุ่น ซ่ึงจากการหารือร่วมกัน 

หลายครั้ง ทางญี่ปุ่นพร้อมจะรับเด็กไทยไปเรียน จ�านวน 80 คนต่อปี หรือจ�านวน 

400 คนในระยะเวลา 5 ปี   ใช้เวลาเรยีนทัง้สิน้ 7 ปี ดงันัน้ ในอกี 7 ปีข้างหน้าจะมีนักเรียน

ที่จบโคเซนปีละ 80 คน และในอนาคตเด็กกลุ่มนี้ จะกลับมาเป็นครูเพื่อสอนเด็กโคเซน 

ของประเทศไทยในรุ่นหลัง 

ซึง่กลุม่เป้าหมายจะเป็นนกัเรยีนทีจ่บชัน้ ม. 3 ทีม่คีวามสนใจด้านวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และมุ่งมั่นที่จะเป็นนักนวัตกร โดยจะฝากสอบกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

และโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการได้ในปีการศกึษา 2562 

หากเด็กสามารถสอบได้ตามมาตรฐานโคเซนและมคีณุสมบตัคิรบถ้วน จะได้รบัทนุไปเรยีน

ที่สถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นทันที

การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

ด้านการศึกษา

2) การก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบ 

โคเซน (KOSEN) ในประเทศไทย ภายใต้การด�าเนินงาน

ตามบันทึก ความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ

ของไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา 

วทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีแห่งประเทศญีปุ่น่ โดยเบือ้งต้น

จะตั้งห้องเรียนจ�านวน 1 ห้อง ที่โรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย ชลบุรี และเปิดรับนักเรียนจ�านวน 24 คน 

จากนั้นจะร ่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อจัดตั้งสถาบัน 

และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมั ติ ต้ังคณะกรรมการ 

Thai-KOSEN แห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นประธาน และมีผู ้แทนจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ เพื่อ

ให้ได้มุมมองการบริหารงานท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ 

ในอนาคตจะมคีณะกรรมการบรหิารในระดบัโรงเรียนด้วย
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• ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวย�้าถึงความส�าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 

“ต้องเริม่จากการศกึษาระดบัปฐมวยั” โดยมอบ ศธจ. เป็นหน่วยงานหลกัในการประสาน

และบูรณาการทุกฝ่ายในพ้ืนที่ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าเด็กเล็กไม่ ใช่สมบัติของ 

หน่วยใดหน่วยหนึ่ง แต่ “เด็กเล็กถือเป็นสมบัติของชาติ” จึงไม่มีนโยบายให้โรงเรียน 

ทุกสังกัดเปิดรับเด็กปฐมวัย หากจะจัดต้องมีความพร้อมจริง ๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ 

และเติบโตไปสู่การเป็นเด็ก 4.0 ในอนาคต สอดคล้องกับค�าพูดที่ว่า “การลงทุนในเด็ก

ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีจะช่วยลดความ 

เหลื่อมล�า้ทางเศรษฐกจิและสงัคม โดยแนะหลกัสตูรเดก็ปฐมวยั : ไฮสโคป (High Scope) 

ที่ได้พิสูจน์ตัวเองมากว่า 50 ปีแล้ว เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน” (ดร.วีระชาติ 

กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

3



ลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

หัวหน้าคณะผู ้แทนไทย พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา, 

ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู ้แทน 

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)  

น.ส.นงศิลินี โมสิกะ ผู้อ�านวยการส�านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส�านักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก ระหว่างวันที่ 

11-14 กรกฎาคม 2561 เพื่อลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย 

โดยมีนายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมพิธีลงนามและภารกิจ 

การเยือนในครั้งนี้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวถึงภารกิจที่

ส�าคัญในการเยือนโมร็อกโกครั้งนี้ว่า ได้มีการลงนาม

บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการ

ศกึษาและการวจิยั ระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารของไทย   

กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ 

การอดุมศึกษา และการวจัิยทางวทิยาศาสตร์ของประเทศ

โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงเป็นการ

ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดย MOU ฉบับนี้เกิด

ขึน้จากผลของการเยอืนโมรอ็กโกของ รมช.ศธ. เมื่อเดอืน

สิงหาคม 2560 และได้มีการตกลงความร่วมมือระหว่าง

กันจนกระทั่งขยายความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

4



รมช.ศธ.ของไทย ได้กล่าวขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการแห่งชาติฯ โมร็อกโก 

(นายโมฮัมเหม็ด เฆอราส) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกที่สนับสนุน

ทนุแก่นักศกึษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ปีละ 15 ทนุ ตัง้แต่ปี 2537 เป็นต้นมา ทนุดงักล่าวเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาไทย โดยเฉพาะนักศึกษาจากจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทยที่ได้ไปศกึษาในประเทศมสุลมิสายกลางทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าในวทิยาการ    

ด้านต่าง ๆ

ทัง้นี ้ในปีทีผ่่านมาได้มกีารเจรจาหารอืเรื่องทนุด้านการท่องเทีย่วและด้านการเกษตร 

เพื่อให้บคุลากรของโมรอ็กโก มาศกึษาระดบัปรญิญาโทในประเทศไทยด้วย ซึง่ขณะน้ี ศธ.ของไทย

ได้ด�าเนินการเร่ืองนี้แล้วอย่างเข้มแข็งและรวดเร็ว ท�าให้สามารถจัดสรรทุนให้แก่โมร็อกโกเพื่อ 

ศึกษาในระดับปริญญาโทได้จ�านวน 5 ทุน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

2 ทุน ในหลักสูตรการโรงแรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ทุน สาขาการเกษตร, 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 1 ทุน สาขาการจดัการระบบการเกษตร และมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขต

เพชรบุรี 1 ทุน สาขาปศุสัตว์

ส�าหรบัรายละเอยีด MOU ฉบบันี ้มข้ีอความส�าคญัทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิานร่วมกนั

ทั้งสองฝ่าย คือ การจัดตั้งคณะท�างานร่วมเพ่ือติดตามและทบทวนการท�างานร่วมกัน โดยการ 

จัดประชุม 2 ปีต่อครั้ง ซึ่งประเทศไทยยินดีเป็นเจ้าภาพในครั้งแรกภายในเดือนสิงหาคม 2561 

โดยมปีลดักระทรวงศกึษาธกิาร (นายการณุ สกลุประดษิฐ์) เป็นประธาน ซึง่คณะรัฐมนตรีของไทย

ได้อนมุตัใิห้มกีารลงนาม MOU ฉบบันี ้และ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากความ

ปรารถนาดีมารัฐบาลโมร็อกโก รวมทั้ งขอให ้พิจารณาขยายความร ่วมมือในด ้าน 

การท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย

นอกจากนี ้พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้กล่าว

ขอบคุณรัฐบาลโมร็อกโกท่ีได้ประสานงานให้

คณะผู้แทนไทยไปดูงานที่สถาบันโมฮัมเหม็ด 

ที่ 6 เพื่อดูงานการฝึกอบรมอิหม่าม เนื่องจาก

ตนได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้แทนพิเศษของ

รัฐบาลในการดูแลความมั่นคงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม

เป็นส่วนใหญ่ และเห็นว่าการสอนอิสลาม 

ในโมร็อกโกมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 

จึงจะน�าประโยชน์จากการดูงานครั้งนี้น�าไป

พัฒนาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนใน

ลักษณะนี้ ซึ่งจะมีการหารือผ่านคณะท�างาน

ร่วมต่อไป
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หลงัจากน้ัน คณะผูแ้ทนไทยได้ไปศึกษาดงูานทีส่ถาบนัโมฮมั

เหม็ดที่ 6 เป็นสถานที่ฝึกอบรมอิหม่ามท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งมีการเรียนการ

สอนที่ครบวงจรในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างอิหม่ามที่มีความรัก

ชาติบ้านเกิดของตัวเอง โดยมี   การเรียนการสอนเป็นภาษาอารบิก มี

นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนเป็นจ�านวนมาก ในการน้ี รมช.ศธ.ได้

สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการส่งนักเรียนไทยเข้าฝึกอบรมในสถาบัน

แห่งนี้ ซึ่งทางสถาบันไม่ขัดข้อง แต่ต้องมีการทดสอบวัดระดับก่อน และ

ขอให้มีการด�าเนินการผ่านทางการทูตต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย : นงศิลินี โมสิกะ สต.สป. และ 

ศธ 360°
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เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในการประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือ

ข่าย เมื่อวนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชมุประเสรฐิ    ณ นคร ส�านกังาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนายสุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการคณะ

กรรมการการอุดมศกึษา, ผูบ้ริหารส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, ประธาน

เครอืข่ายอดุมศกึษาภมูภิาค 9 เครอืข่าย, ผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษา และคณาจารย์ 

เข้าร่วมประชุม

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นความส�าคัญของการ

อุดมศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนหัวรถจักรในการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้มีความอิสระต่อ

การบริหารงาน จึงแยก สกอ. ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ

เสนอกฎหมาย จึงขอฝากให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายและ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ อาทิ จ�านวนผู้เข้าเรียน

มหาวิทยาลัยลดลง, กระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก, การบ่ม

เพาะทักษะ สมรรถนะ และอุปนิสัยในการท�างาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเทคโนโลยีสอนเด็กไม่ได้ 

พร้อมปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับคนทุกวัย เฟ้นหาจุดแข็งของตนเองเพื่อช่วย

พัฒนาการศึกษาในทุกระดับ   ไม่ว่าจะเป็นสอนให้เด็กมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นเมล็ดพันธุ์

ที่ดี กระตุ้นการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อติดอาวุธให้เด็กสามารถ

ใช้ชวีติอยู่ในโลกได้ทกุสถานการณ์ และการแทนทีค่นด้วย

เทคโนโลยี

ส�าหรับรูปแบบการด�าเนินงานของเครือข่าย

อุดมศึกษา ถือว่าสอดคล้องกับการด�าเนินงานของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีเครือข่ายอุดมศึกษาเช่นกัน ซึ่ง

การช่วยกันเติมเต็มการท�างาน ถือเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะ

คงไม่มีใครเก่งในทุกเรื่อง มหาวิทยาลัยในเครือข่ายจึง

ต้องช่วยเหลอืกัน เพื่อให้การด�าเนินงานต่าง ๆ  ส�าเรจ็และ

เป็นประโยชน์กับประเทศได้อย่างรวดเร็ว

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

7



กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ: ศิริรัตน์ ทิวะศิริ
ผู้จัดท�า: อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต  
เจ้าของ: ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 0 2628 6147 www.moe-news.net, Facebook: ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี

โดยมีผลการด�าเนินงานของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคทั้ง 9 เครือข่าย สรุปได้ดังนี้

- เครือข่ายภาคเหนือตอนบน : มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน โดยได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง, โครงการพัฒนา 

และสร้างงานวิจัยให้สอดคล้องกับชุมชนเศรษฐกิจฐานราก 

- เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน โดยได้ด�าเนินโครงการที่ส�าคัญ ดังนี้ โครงการวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก, โครงการปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอร์ร่ี, อบรมทักษะอาชีพในหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business 

Incubator: UBI), ถอดบทเรียน Drug Free University, โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เป็นต้น

- เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งได้ด�าเนินโครงการมหาวิทยาลัยพี่เล้ียง 

อย่างต่อเนื่อง พร้อมด�าเนินโครงการวิจัยภายใต้เครือข่ายการบริหารการวิจัย, โครงการป้องกัน  ยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา, หลักสูตรสหกิจ

ศึกษาอาเซียน เป็นต้น 

- เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน โดยด�าเนินโครงการด้านต่าง ๆ อาทิ 

การสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา, เครือข่ายสหกิจศึกษา ตลอดจนมีพันธมิตรสหกิจนานาชาติ, โครงการป้องกันยาเสพติด

ในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เป็นต้น

- เครือข่ายภาคกลางตอนบน : มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน โดยเครือข่ายเชิงประเด็นได้มีการหารือเพื่อริเริ่มพัฒนางาน

ในหลายส่วน อาทิ เครือข่ายพัฒนาอาจารย์ เครือข่ายปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า เป็นต้น พร้อมด�าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง, ระบบการศึกษาแบบเปิด (Thai MOOC : Thailand Massive Open Online Course) เป็นต้น 

- เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง : มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน มีความก้าวหน้าด้านการวิจัยหลายส่วน 

ทัง้ศูนย์นวตักรรมด้านการสร้างสรรค์, สร้างเครอืข่ายนกัวจิยัให้มคีวามเข้มแขง็ เป็นต้น และด�าเนนิโครงการหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิในสถาบันอุดมศกึษา, 

โครงการบัณฑิตพันธุ์ ใหม่, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, การสร้างความร่วมมือกับชุมชน เป็นต้น  

- เครือข่ายภาคใต้ตอนบน : มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน มีความก้าวหน้าการด�าเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น อาท ิ

การผลิตบัณฑิต, มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย, การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ในโครงการต่าง ๆ  อาทิ หลักสูตรสหกิจ

ศึกษาสู่ความเป็นเลิศ, การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร, โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาฯ เครื่องอบแห้งรังนกด้วยคลื่นไมโครเวฟ, Creative 

Innovation Hub เป็นต้น 

- เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง : มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน โดยได้ด�าเนินงานด้านเครือข่ายบริหารการวิจัย อาท ิ

การลงทุนร่วมกับภาคเอกชน, การน�าเสนอผลงานวิจัย, การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ, โครงการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 

- เครือข่ายภาคตะวันออก : มีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน โดยได้ด�าเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก, หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ, 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงด้วย เป็นต้น
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