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สารจากผูอํานวยการ 

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้ เปนปท่ี  ๒ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม 

๒๕๖๑) ท่ีสํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไดจัดทําข้ึน ซ่ึงจะเปนเวทีใหคณาจารย นิสิต นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป ไดนําเสนอบทความวิจัย 

บทความวิชาการ หรือบทวิเคราะหเชิงวิชาการ อันเปนการบูรณาการระหวางทฤษฎีหลักแนวคิด กับ

เหตุการณหรือปรากฏการณในปจจุบัน ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน ซ่ึงถือไดวา บทความท่ีไดรับการตีพิมพนี้ เปนผลงานทางวิชาการ ท่ีเปนประโยชนตอแวดวง

การศึกษาท้ังของในประเทศไทย และระดับนานาชาติอีกดวย  

 ขออนุโมทนาชื่นชม ท่ีทุกทานไดนําเสนอบทความอันมีประโยชนนี้ และขออนุโมทนา

ขอบคุณกองบรรณาธิการ และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีไดทําใหวารสารสําเร็จลุลวง  

  

 

พระศรีรัตนมุนี, ดร. 
ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทบรรณาธิการ 
 

ดวยวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน ฉบับนี้เปนปท่ี  ๒  ฉบับท่ี  ๒  มีคณาจารยของ
วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช นักวิชาการและผูสนใจท่ัวไปไดนําเสนอผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลาย
หัวขอจากหลายสาขาวิชาท้ังนี้ กองบรรณาธิการไดสงผลงานทางวิชาการเหลานี้ไปใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองบทความทางวิชาการของแตละสาขาเปนผูอานและมอบใหเจาของบทความนําไปปรับปรุง
แกไขกอนการตีพิมพเปนท่ีเรียบรอยแลว  และดวยความตั้งใจของท่ีมีความประสงคจะทําวารสาร
เลมนี้ใหสมบูรณตามเกณฑของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Jourrnal Citation Index 
Centre)    ซ่ึงเนื้อหาสาระในเลมประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้ 

พะครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ออนปสสา) บทความเรื่อง “การเสริมสรางเครือขายทาง

การศึกษาในประชาคมอาเซียน” พบวารายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษาการจัด

การศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศฟลิปปนสและเมียนมา (2) เพ่ือศึกษาเครือขายทางการศึกษา ฯ  

(3) เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาฯ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขต

พ้ืนท่ีเครือขายหลักไดแก มหาวิทยาลัยเดลา ชเล ฟลิปปนส และมหาวิทยาลัยยางกุง    เมียนมา 

เก็บขอมูลภาคเอกสารจากเอกสารสารสนเทศ พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา  นโยบาย กฎเกณฑ 

ขอบังคับ เก็บขอมูลภาคสนามโดยลงพ้ืนท่ีจริงจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีและรายประเด็นเชิงพ้ืนท่ีใน

ฐานะมหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียนท่ีมีเอกลักษณทางการศึกษาและวัฒนธรรมโดยสนทนากลุมยอย

และสัมภาษณรายบุคคลจากผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคี

เครือขาย ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ บันทึกกิจกรรม โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา    

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (ประมวน พานิช) บทความเรื่อง “จริยศาสตรหลักการอยู

รวมกันของมนุษยในสังคม”  พบวาการอยูรวมกันของคนในสังคมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมี

หลักการในการประพฤติปฏิบัติของชนนั้นๆ เพราะวาหลักการนี้จะเปนเครื่องมือหรือวิถีทางในการ

ดําเนินชีวิตเพ่ือใหสังคมท่ีมีความตางกันในหลายดาน เชน ภาษา เชื้อชาติและศาสนาหลักความเชื่อ

ใหมีใจเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นหลักการท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของคนในสังคมใหเปนแบบ

ประพฤติในทิศทางเดียวกันก็คือ จริยศาสตรหรือศาสตรวาดวยความประพฤติเพ่ือการอยูรวมกันใน

สังคมเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอสวนรวมซ่ึงหลักการของจริยศาสตรมีความเหมือน ความตางและมี

จุดหมายสูงสุดตางกัน แตหลักการในการอยูรวมกันในสังคมดังกลาวนี้ถึงจะมีความเหมือนกันและ

ตางกันแตก็มีเปาประสงคเดียวกันในสังคมคือ ความสุข ความสงบ ความมีเมตตาเอ้ืออาทรตอกัน  

  พระปญญากรโมลี, ดร.และคณะ  บทความเรื่อง “ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผ

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล”  พบวาวัตถุประสงคเพ่ือ นําเสนอ
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ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมี

สาระสรุปไดวา พระธรรมทูตจะตองมีทักษะการบริหารท้ังการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย การ

วางแผน มีคุณลักษณะของพระธรรมทูตเปนพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษา มีความใฝรู มี

ความสามารถในการบริหารจัดการใหเกิดการเผยแผเชิงรุก โดยการผสมผสานพุทธวิธีการบริหารกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล ดวยเครื่องมือสื่อสารออนไลนท่ีทันสมัย ฝานเว็นไซตเครือขายคณะสงฆไทย ซ่ึงจะ

เปนเครือขายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน  ท่ีกลุมเปาหมายทุกระดับสามารถเขาถึงไดครอบคลุม

ท่ัวโลก ในยุคสังคมไรพรมแดน 

พระปลัดณรงคฤทธิ์ ฐานธมฺโม (กล่ินจันทร)และวีระชัย  โชคลาภานันต  บทความเรื่อง 
“กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางย่ังยืน”  พบวา
แนวคิดในการกําหนดกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยาง
ยั่งยืน การมีสวนรวมอยางเข็มแข็งของชุมชน จะนําไปสูการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น กลยุทธสําคัญจึงตองเริ่มจากการบริหารจัดการใหทุกภาคสวนในชุมชนเขามามี
สวนรวมอยางจริงจัง แลวรวมกันศึกษาชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดการสุขภาวะของ
พระภิกษุใหครอบคลุม ครบถวน ทําการวิเคราะหและพิจารณารวมกันอยางเปนระบบ รวมท้ัง
รวมกันกําหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการจัดการสุขภาวะพระภิกษุ โดยมีการ
ติดตามประเมินผลในทุกข้ันตอน และปรับปรุงแกไขสวนท่ียังขาดความสมบูรณ แลวประชาสัมพันธ
ใหประชาสัมพันธใหประชาชนทุกคนในชุมชนทราบ และเขามามีสวนรวมในการจัดการสุขภาวะของ
พระภิกษุ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีจะปรับเปลี่ยนชีวิต ใหสอดคลองกับวิถีแหงสุขภาพ ตามแนวทาง
การจัดการสุขภาวะพระภิกษุ กลยุทธสูความสําเร็จสําหรับการสราง การมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน คือการบริหารจัดการใหผูนําเครือขายเกิดความเข็มแข็ง ท่ี
จะเปนแกนนําและมีพลังในการขับเคลื่อนการมีสวนรวมอยางเข็มแข็งของทุกภาคี ตลอดจน
ประชาชนทุกคนในชุมชน 

 ลํายอง  สําเร็จดี   บทความเรื่อง  “กระจกสองใหเห็นริ้วรอยไมพึงพอใจ...จะแกไขหรือ

ทุบกระจกดี”  พบวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ปจจุบันนี้นักการศึกษาท่ัวโลกปฏิรูป

การศึกษา  โดยการเปลี่ยนครูใหเปนโคช เปลี่ยนรูปแบบการสอนท่ีเนนการฝกทักษะ เพ่ือแกปญหา

ในชีวิตจริง และพรอมท่ีจะประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  โดยสามารถถอดบทเรียน

จากหลายประเทศท่ีปฏิรูปการศึกษาสําเร็จ 

ชูศรี  เกิดศิลป  บทความเรื่อง  “ภาษาไทยปจจุบันกับการธํารงลักษณของชาต”ิ  พบวา

ภาษาเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชนชาติ  วัฒนธรรมประจําชาติ ความเจริญรุงเรืองและเปน

เครื่องแสดงความเปนชาติ ภาษาไทยเปนสิ่งท่ีคนไทยใชในการสื่อสารของคนในชาติไทยท่ีมีใชกันมา

นานกวา ๗๐๐ ป ดวยพระปรีชาสามารถของพอขุนรามคําแหงมหาราช ผูทรงประดิษฐอักษรไทยข้ึน

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { ฅ }



ใช คนไทยจึงมีภาษาและอักษรของตนเองเปนมรดกวัฒนธรรมประจําชาติ  เปนสัญลักษณแทน

ความเปนชาติปละคนในชาติ ภาษาพูด อาน เขียน เปนสิ่งท่ีคนไทยใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

สรางความเขาใจระหวางคนในชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีมีพลังอํานาจในการแสดงศักดิ์ศรี 

ความเจริญรุงเรืองและธํารงความเปนชาติไดอยางชัดเจน 

สุทธินี  สาโพธิ์ บทความเรื่อง “วรรณกรรมรอยกรองสองสะทอนภาพ (ชีวิต) สุขสม 

ผิดหวัง หรือ เศราใจ”  พบวาเรื่องราวบางสวนในวรรณกรรมซีไรตท่ีผูเขียนตองการสะทอนภาพ

สังคมไทยผานตัวละคร  ภายใตกรอบความเปนจริงของสังคม  ซ่ึงอาจสะทอนความปรารถนาหรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมใหดีข้ึนและเปนดัชนีชี้แนวของกระบวนการทางวัฒนธรรม  ความเปนอยู

ทางเศรษฐกิจ  ระดับการศึกษาวาจะทําหนาท่ีรับใชสังคม หรือทําใหสังคมต่ําลง  

 
 

 

ดวยความปรารถนาดียิ่ง 
พระครูรัตนสุตาภรณ, ดร. 

บรรณาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ ฆ } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  



สารบัญ 

 
 

กองบรรณาธิการ          ก 

คณะกรรมการกลั่นกรองบทความ        ข 

สารจากผูอํานวยการ         ฃ 
 

บทความวิจัย : 
การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน ๑ 
 : พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ออนปสสา)  

จริยศาสตรหลักการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม ๒๓ 
 :  พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (ประมวน พาณิช) 

ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 

ในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล ๓๓ 

 :  พระปญญากรโมลี, ดร. และคณะ 

กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน ๔๕ 
 :  พระปลัดณรงคฤทธิ์ ฐานธมฺโม (กล่ินจันทร) และวีระชัย โชคลาภานันต 

กระจกสองใหเหน็ริ้วรอยไมพึงใจ..จะแกไขหรือทุบกระจกดี ๕๕ 
 :  ลํายอง  สําเร็จดี 

ภาษาไทยปจจุบันกับการธํารงเอกลักษณของชาติ ๖๙ 
 :  ชูศรี  เกิดศิลป 

วรรณกรรมรอยกรองสองสะทอนภาพ (ชีวิต) สุขสม ผิดหวัง หรือ เศราใจ ๘๕ 
 :  สุทธินี  สาโพธิ์ 

ภาคผนวก ๑๐๓ 
ข้ันตอนการดําเนินงานวารสาร  พุทธชินราชปริทรรศน ๑๐๔ 
คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ ๑๐๕ 
หนังสือสงบทความทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร ๑๑๑ 
ใบตอบรับเปนสมาชิก ๑๑๒ 
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การเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาในประชาคมอาเซียน   
The Fortification of Educational Network in ASEAN Community 

 
พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ออนปสสา)0

*  

บทคัดยอ 

 รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค คือ (1)  เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของ
ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา (2) เพ่ือศึกษาเครือขายทางการศึกษา ฯ  (3) เพ่ือศึกษา
กระบวนการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาฯ  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขอบเขตพ้ืนท่ีเครือขาย
หลักไดแก มหาวิทยาลัยเดลา ชเล ฟลิปปนส และมหาวิทยาลัยยางกุง เมียนมา เก็บขอมูลภาค
เอกสารจากเอกสารสารสนเทศ พระราชบัญญัติ แผนพัฒนา  นโยบาย กฎเกณฑ ขอบังคับ เก็บ
ขอมูลภาคสนามโดยลงพ้ืนท่ีจริงจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีและรายประเด็นเชิง พ้ืนท่ีในฐานะ
มหาวิทยาลัยเครือขายอาเซียนท่ีมีเอกลักษณทางการศึกษาและวัฒนธรรมโดยสนทนากลุมยอยและ
สัมภาษณรายบุคคลจากผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม คือ ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคี
เครือขาย ใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ บันทึกกิจกรรม โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา    
 ผลการวิจัย พบวา ประเทศฟลิปปนส มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคใหญ ๆ คือ ภาครัฐกับ
ภาคเอกชน โดยภาคเอกชนมีองคกรศาสนาคริสตเปนหลักจัดการ นอกนั้นมีองคกรมูลนิธิ องคกร
ประชาชน เห็นไดชัด คือ ระดับมหาวิทยาลัยเอกชนมีจํานวน 943 แหงขณะท่ีรัฐบาลมีเพียง 100 
แหง มีระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนทางการ ท้ังไมเปนทางการ และการศึกษาอิสระ  หลักสูตร
การศึกษาแบบอเมริกา  รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาแกทุกคน (Education for all)  ให
ความสําคัญแกวิชาชีพ กระจายอํานาจการศึกษาดวยการถือโรงเรียนเปนฐาน (School Based 
Management)  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชสูตรชวงปอายุเขาศึกษา 3+6+4 ตามดวยอาชีวะ 2 
ป เปนการศึกษาภาคบังคับและเรียนฟรี  ระดับอุดมศึกษาใชสูตรชวงปเขาศึกษา 4-2-3 รัฐมี
นโยบายจัดการจัดศึกษาข้ันพ้ืนฐานขยายปออกไป ชื่อวา K-12 กระทรวงศึกษาธกิารทําหนาท่ีกํากับ
นโยบายการศึกษา มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาตามระดับและประเภท คือการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การศึกษาเทคนิคและอุดมศึกษา ถือวิสัยทัศนวา การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในชาติท่ียั่งยืนท่ีสุด และไดชื่อวา เปนศูนยกลางการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ประเทศเมียนมา มีภาคีจัดการศึกษา 2 ภาคคือภาครัฐกับภาคเอกชน โดยภาคเอกชนท่ี
เปนหลัก ๆ คือ พระสงฆในพระพุทธศาสนา ซ่ึงจัดการศึกษาภาคปริยัติธรรม และภาคสามัญท่ี
รัฐบาลรับรอง ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชสูตร 5+4+2 ระดับประถมศึกษาเปนภาคบังคับ ระดับ
มัธยมศึกษาเปนการศึกษาสมัครใจ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหเรียนฟรี มี
ประเภทการศึกษา 2 ประเภทคือ สายสามัญ กับ สายอาชีวะ  สวนระดับอุดมศึกษาใชสูตร 4 -6 ป  
                                                           

* อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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จะเห็นไดชัดวา มีระดับอุดมศึกษาของพระสงฆ 10 แหง จัดการศึกษาแบบอังกฤษ  มีหนวยงาน
รับผิดชอบการศึกษา  3 หนวย คือ 1) กรมการศึกษาพ้ืนฐานรับผิดชอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2) 
กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา ดูแลดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม และการฝกหัดครู มี
ท้ังเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา 3) กรมอุดมศึกษา ทําหนาท่ีวางแผนนโยบายและดําเนินการดาน
อุดมศึกษาของประเทศ  นอกจากนี้ยังมีสถาบันเทคโนโลยีท่ีจัดการศึกษาวิชาชีพระดับสูงท่ีใชเวลาใน
การศึกษา 4-6 ป 
  กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษา ดวยความจําเปน สมาชิก กิจกรรม 
ปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สนับสนุนสงเสริมเครือขายดวย การมีแผนการ - เคลื่อนไหว 
- ปรับปรุง – เปลี่ยนแนวคิดบริหารจัดการและสรางทักษะ กําหนดคุณสมบัติผูบริหารเครือขายท่ีมี
วิสัยทัศน จัดการงานดี มีอุปนิสัยท่ีรับใชสังคม มีทฤษฎีบริหารเครือขายดวย 4 M สรางโมเดล
เครือขายดวยแผนยุทธศาสตรท่ีแยกเปน 3 ปจจัยหลัก คือ (1) ปจจัยนําเขาหลัก  (2) ปจจัย
กระบวนการ  (3) ปจจัยผลิตผล ดํารงรักษาเครือขายโดยผูบริหารเครือขายท่ีมีวิสัยทัศน จัดการงาน
ดี มีอุปนิสัย และเสริมสรางเครือขายใหมีชีวิตดวยกิจกรรมตอเนื่อง และทายสุด มีการรักษา
เครือขายดวย การจัดกิจกรรมรวมท่ีดําเนินอยางตอเนื่อง มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิก
เครือขาย กําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ  ใหความชวยเหลือและ
ชวยแกไขปญหา และมีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 

คําสําคัญ :  การจัดการศึกษา, เครือขายการศึกษา, กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษา,  
    ประเทศฟลิปปนส ประเทศเมียนมา   
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1) to study multiple educational 
management of Philippines and Myanmar, (2) to study educational network efc.  (3) 
to study the process of reinforce for educational network. It is a qualicative 
research. Its main scope of area is De La Salle University including associated 
university, Philippines and Yangoon University including associated university, 
Myanmar. It is  study of data from documental information in the forms of 
enactment, developing planning, policy, regulation, law. The field data focus on its 
directed area from selecting the area and case area as the network universities 
which are  relating with educational, cultural identity by seminar focus group and 
personal interview in (4) groups,: namely; administrators, teachers, students and 
participant network. Its research tools are interview form and notebook form. Its 
analysis is characterized by description.   
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 Philippines, there is associate of educational management in main 2 
parts, i.e; governmental and private associates. The main private is religious 
organization, i.e. Christianity. Out of this, it is foundation, community organization.  
It is clearly seen that the private university are more than the governmental 
universities in amount of 943, meanwhile the governmental universities are only 
100. The system of education in Philippines is formal and non-formal including 
voluntary. It is used the educational form of America. The policy of government is 
the management of education for all. The government pays the significance for 
vocation. The educational extension from thought is School Based Management. 
The basic education is the yearly form in age of 3+6+4 with vocation, as 
compulsory and free for all. There is educational policy is extended in year old of 
K-12. The Upper high school is the learning form 4+2+3 for students. The ministry 
of education controls educational policies governing offices under these, namely; 
the office of primary education region,  technology and university.  The vision of 
government is “education is a tool for the development of human resource in 
sustainability” and named the center of education in ASEAN.  
 Myanmar, there is the associate of educational management in main 
parts, namely; governmental and private associates. The private is the main roles in 
management, especially Buddhism administrating Dhamma School and Dhamma –
general education in law. The government approves this management. The primary 
education of Myanmar takes the yearly form in age of 5+4+2. The primary school is 
compulsory, the secondary school is voluntary and the primary and the secondary 
school are free cost. The kind of education is general and vocation. The degree of 
upper high school takes learning form of 4+6. In which, the private is the participant 
of educational management as Buddhist organization. It is clearly seen that there 
are 10 religious universities being administrated by scholar Buddhist monks of 
Myanmar. The form of management in Myanmar is English. The office of 
educational administration is (1) the department of primary school for primary 
development of school, (2) the department of technology and agriculture for 
agricultures, trading and teaching training and (3) university department for 
development of policy and administration of university. Moreover, the institution of 
technology gives vocational education in learning year of 4-6.   
 The process of promotion for education network in 5 steps is (1) 
necessity (2)member (3) activity (4) relation (5) exchange and learning.  The support 
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of network in 4 forms is (1) planning, (2) movement, (3) reforming and (4) new 
vision of administration and skill. The definition of network administrator approved 
by vision, good working and social service personality. There is the theory of 
network administration in 4 Ms is (1) Man, (2) Money, (3) management and (4) 
material. To build network model with strategy divided 3 main factors is (1) input, 
(2) process and (3) output. Finally, to do network for sustainability in 6 steps is (1) 
continuing activity, (2) good relation, (3) to do motivation, (4) full media equipment, 
(5 ) helping and solution and (6) to find new generation of network in all time. 
Keyword :  management of education, network of education, process for reinforce 

of educational network, Philippines, Myanmar   

บทนํา  

 การศึกษาถือวาเปนเสาหนึ่งในสามเสานี้ จะสามารถบริหารจัดการใหสัมฤทธิ์ไดในระดับ
อาเซียนดวยการประสานงานในรูปแบบของเครือขายการศึกษา เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ความม่ันคงทางการเมือง ท่ีตองเตรียมการมาดวยการศึกษา วางรากฐานการพัฒนาตั้งแตระบบ
การศึกษาเม่ือการศึกษาสอดคลองกันในระดับอาเซียนแลว  ในกลุมประชาคมอาเซียนนี้ก็จะพัฒนา
กาวหนาตอไป ไมแพกลุมประเทศท่ีตั้งเปน G7 หรือในรูปแบบสหภาพ  สหพันธของโลกตะวันตก 
โดยโมเดลจากพ้ืนท่ีวิจัยตัวอยาง  คือ  ประเทศฟลิปปนสและเมียนมา 
 การศึกษาเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลัก 7 ประการขอท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอาเซียน 
คือ การสงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาอาเซียน รองลงมาคือ การสงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและ
กันในการฝกอบรมและการวิจัย และรองลงมาอีกคือ การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรมซ่ึงเปนเสาท่ี 3 แหงอาเซียนนี้ จะเห็นวา ประชาคมอาเซียน
ใหความสําคัญดานการศึกษาไปพรอม ๆ กับการเมือง / ความม่ันคงและเศรษฐกิจดวย  
 ประชาคมอาเซียนประกอบดวยอุดมการณ 3 สายงานหลักและถือเปนเสาหลักแหง
ประชาคมอาเซียน โดยกําหนดบทบาทและหนาท่ีของเสาแตละตน/ดาน ดังนี้    
 เสาท่ี 1 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
 เสาท่ี 2 ดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community: APSC)   
 เสาท่ี 3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC)1   

                                                           
 1 พรศักด์ิ สุจริตรักษ, ความพรอมของผูบริหารในการพัฒนาสถานศึกษาเพือ่จัดการเรียนรูสู ประชาคมอาเซียน ใน
จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง, 2556,  หนา 
11. 
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 เสาท่ี 3 นี้แลเปนเสาประชาคมสังคมในฐานะเปนเสาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและ
ศาสนาในฐานะวัฒนธรรม เปนเสาเตรียมการเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในฐานะระดับอาเซียน
และเปนการตอรองระบบการคาขายกับประเทศตะวันตกตอไป 

วัตถุประสงค : (1)  เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาแบบพหุภาคีของประเทศฟลิปปนสและเมียนมา           
(2) เพ่ือศึกษาเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลิปปนสและเมียนมา  (3) เพ่ือศึกษากระบวนการ
เสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประเทศฟลิปปนสและเมียนมา  

เครื่องมือและวิธีดําเนินการศกึษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ แบงวิธีการศึกษา 2 ภาค คือ   
  (1) การศึกษาในภาคเอกสาร (Documentary Study) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจาก
ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎก ทุติยภูมิ ไดแก เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ ท้ังหนังสือ 
รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ภาพถาย เอกสารแสดงความสัมพันธท่ีแสดงใหเห็นถึงประวัติ
ความเปนมา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงบทบาท ความสัมพันธท้ังในระดับผูบริหาร
การศึกษา ผูศึกษา / องคกร / ศาสนาท่ีจัดการศึกษา รวมท้ังประเภทการศึกษาพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษาของประเทศฟลิปปนส และเมียนมาท่ีมีเนื้อหาหลัก ๆ คือ การจัดการศึกษา 
เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขายการศึกษา  
 (2) การศึกษาในภาคสนาม (Field Study) โดยลงพ้ืนท่ีตรงจากการคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา
ไดแก ประเทศฟลิปปนส โดยมหาวิทยาลัยเด ลาซาล (De La Salle University) และประเทศเมียน
มา โดยมหาวิทยาลัยยางกุงและท่ีเก่ียวของ คัดเลือกกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 4 กลุม ไดแก  กลุม
ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และภาคีเครือขายโดยสนทนากลุมยอยและสัมภาษณรายบุคคลรวม 
20 ทาน ใชวิธีเผยแพรรายงานวิจัยแบบชุดความรู บทความวิจัย โปสเตอรทางวารสารท่ีมีฐาน TCI 
หรือเอกสารผานการคัดกรองของผูทรงคุณวุฒิ (Proceeding) และเสนอรายงานบนเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (descriptive) 
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ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน (AEC) ผูวิจัย 
สรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการเสริมสรางเครือขายทางการศึกษาประชาคมอาเซียน 
จากนั้นจึงสังเคราะหผลการศึกษารูปแบบท่ีไดเพ่ือจัดทําเปนกระบวนการเสริมสรางเครือขาย
ประชาคมอาเซียน โดยพบวา มีเปาหมายอยูท่ีกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีองคความรูสราง
เครือขายผานแผนยุทธศาสตรเครือขาย ซ่ึงผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยโดยไดนาเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ประเทศฟลิปปนสจัดการศึกษาตามแบบฉบับสหรัฐอเมริกา โดยกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  มาตรา 14  วา “ โ ร ง เรียนควรสอนเรื่องของความรักชาติ
และเชื้อชาติ รักความเปนมนุษยชาติ เคารพในสิทธิเสรีภาพ ซาบซ้ึงในบทบาทของผูเสียสละเพ่ือ
มนุษยชาติ ในดานประวัติศาสตรของสาธารณรัฐฟลิปปนส โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาท่ี
ของพลเมือง ยึดม่ันในคุณธรรมและคุณคาของจิตวิญญาณ พัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง กระตุน
ใหเกิดการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคอยางเปนวิทยาศาสตร มีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี” 2

2  พ.ศ. 
2544 พระราชบัญญัติกรมวัฒนธรรมการศึกษาและกีฬา (Department of Education, Culture 
and Sports - DECS) ถูกเปลี่ยนเปนกรมศึกษาธิการ ทําหนาท่ีควบคุมดูการศึกษาชาติ  มีภารกิจ
ของการพัฒนาทําการใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพท่ีมีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขา
รับการศึกษาได โดยกระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ “จากระดับรัฐ ไปสูระดับเขต สูระดับ
อําเภอ และสูระดับโรงเรียน”3

3  
 กรมศึกษาธิการ เปนหนวยงานภาครัฐข้ันพ้ืนฐานท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาและการ
พัฒนา ดานอัตรากําลังของชาติ  การศึกษาของประเทศนี้มี “ระบบการศึกษาแบบ 6+4+2 ตาม 
โดยมีระบบการศึกษาภาคบังคับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป จากอายุ 5 - 17 ป กําหนดหลักสูตรท่ีเปน
ทางการไว 4 ระดับ (รวมภาคพิเศษ) ดังนี้ 1) ระดับอนุบาล เปนหลักสูตรตั้งแต 1 ป ไปจนถึง 3 ป 
2) ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับมีหลักสูตร 6- 7 ป 3) ระดับมัธยมศึกษาตนและ
ปลายหรืออาชีวศึกษา เปนหลักสูตร 4 ป เปนการศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรูเพ่ือการศึกษา
ตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 4) ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-8 ป (ข้ึนอยูบาง
สาขาวิชา)  ปริญญาโท 2 ป ปริญญาเอก 3 ป  สาขาวิชาท่ีเปดสอนท่ีคลายคลึงกับสาขาวิชาท่ีเปด

                                                           
 2 วิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี[ออนไลน] แหลงขอมูล ˃https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลิปปนส<  (29 ธ.ค.60) 
 3 ธนวุฒิ แกวนุช, “การจัดการการศึกษาในประชาคม อาเซียน : รากฐานของการพัฒนา” ใน การจัดการการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน และคูเจรจา : สิงคโปร บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวยีดนาม พมา และลาว: จีน อินเดีย ญ่ีปุน และ
นิวซีแลนด, หนา 35.   
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สอนในสหรัฐอเมริกา” 4

4 ในประเทศไทย  มีระบบการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีการบริหาร
ศึกษาสถานศึกษา 3 ระดับ/แบบ คือ ระดับพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาชั้นสูงและดานเทคนิคทําหนาท่ี
จัดการอบรมฝมือแรงงานและการชีวศึกษา มีการบริหารวิชาการแบบโครงการ K to 12 มี
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนถึง 1,043 แหง แยกเปนของรัฐบาล 100 แหง นอกนั้นเอกชน ท่ี
สวนใหญตั้งข้ึนโดยมูลนิธิทางศาสนาคริสตบริหารจัดการโดยบาทหลวง / มิสชนันารี   

 ประเทศเมียนมา ในฐานะพ้ืนท่ีวิจัยตัวอยาง มีวิสัยทัศนการศึกษาระดับอุดมศึกษาวา 
“มุงสรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติชั้นนํา” สอดคลองกับนโยบายของ นางออง ซาน ซู จี 
วา “การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบาง
เพ่ือท่ีจะใหเกิดผลสําเร็จตอแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา" 5

5   มีระบบการศึกษา 3 แบบ 
คือ อิสระ บังคับและตามอัธยาศัย  จัดการศึกษาแบบทวีภาคและไตรภาคี มีระดับการศึกษา 5 
ระดับ  มีชวงชั้นกับอายุ คือ   

 1) ระดับประถมศึกษา  5 ชั้น อายุ  5-9 ป (อนุบาล  1  ป และประถม  4  ป)   
 2) มัธยมศึกษาตอนตน  4  ชั้น อายุ 10-13 ป   
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ชั้น อายุ 14-15 ป   
 4) อาชีวศึกษาใชเวลาเรียน  1- 3 ป   
 5) อุดมศึกษา 4 -6 ป”6

6   

นอกจากนี้ยังการศึกษาอิสระท่ีรัฐบาลอุดหนุนการศึกษา ไมจํากัดอายุ / ชั้นเรียน  โดยการ
บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการแยกเปน 6 หนวยงานในสังกัด คือ  

 1) สํานักงานอัตรากําลังคน   
 2) สํานักงานอุดมศึกษา -ในสวนของการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงความรับผิดชอบยอย

ออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher Education ) ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของ
ประเทศ (upper Myanmar) ตั้งอยูท่ีมันดาเลยและภาคใตของประเทศ (lower Myanmar) ตั้งอยู
ท่ียางกุง   

 3) สํานักงานการศึกษาพ้ืนฐาน (Department of Basic Education)  
 4) สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา  
 5) สํานักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา 
 6) สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา  
 เครือขายการศึกษาอาเซียน มีความจําเปนหรือสําคัญมากในฐานะกลุมประเทศอาเซียน 

                                                           
4 งานวิเทศสัมพันธกองนโยบายและแผน, ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิ, (11 กันยายน 2558), หนา 13. 

 5เมียนมารลงทุนหลายแสนลานบาทฟนฟูระบบการศึกษาที่เคยดีเลิศอันดับตนๆ ของเอเชีย[ออนไลน] แหลงขอมูล

<https://www.voathai.com/a/myanmar-education-ro/3817989.html<(26 ธ.ค.60) 
 6 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.), ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา(กรกนก
การพิมพ), หนา 65-66. 
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เพราะเปนเครื่องมือติดตอประสานงานตามภาระหนาท่ีในชองทางท่ีจะใหงานนั้นบรรลุเปาหมาย
แหงนโยบายระดับอาเซียน ซ่ึงหนวยงานเครือขายนี้พัฒนาการมาจากเครือขายท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติตอมามีความจําเปนมากจึงมีเครือขายโดยการตั้งข้ึน มีประเภทเครือขายของภาครัฐและ
เอกชน โดยเครือขายของรัฐจะมีบริหารตามแนวดิ่งซ่ึงสั่งการลงมาสูภาคปฏิบัติมีขอดีคือม่ันคง 
แข็งแรง เปนระบบท่ีแนนอน อายุเครือขายยาวเพราะข้ึนทะเบียนเปนทางการ มีขอเสียคือ อาจจะ
ลาชา สวนภาคเอกชนนั้นจะบริหารจัดการแนวราบ มีขอดีคือรวดเร็ว ตัดสินใจงาย ข้ันตอนนอย  
สวนขอเสียคือ เปลี่ยนแปลงงาย ไมคอยม่ันคง อายุเครือขายสั้น มีลักษณะเปนเครือขายพ้ืนท่ีหรือ
ลุมน้ําและเครือขายรายประเด็นหรือเชิงสังคมท่ีตองทํางานประสานรวมกันโดยการขับเคลื่อนดวย
กิจกรรม มีองคประกอบของเครือขาย คือ 1) การรับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน (common 
perception)  2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน
รวมกัน (mutual interests/benefits) 4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย 
(stakeholders participation) 5) มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary 
relationship) 6) มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิง
แลกเปลี่ยน (interaction)  
  ภาคี การจัดการศึกษาในเมียนมา นอกจากจัดการศึกษาท่ีกํากับนโยบายและกระทรวง
ท่ีรับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงมีท้ังการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเนื้อหาทางธรรมะ นั่นก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการท่ีหลากหลายโดยเมียนมาในฐานะ
เปนเมืองพระพุทธศาสนาท่ีมีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนส
ท่ีมีประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซ่ึงแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแก  - สอบสวนกลาง / ปฐมเปย – สอบธรรมจริยชั้น
พิเศษ – สอบปฎกธร – มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาลี)   
 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก - สอบของภิกษุอภิวังสะ  -สอบของเณร/เณรจอ 
 เม่ือเทียบมหาวิทยาลัยสงฆไทยท้ัง 2 แหงท่ีมีการบริหารจัดการแบบเอกชนโดยคณะ

สงฆ ผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆท่ีมีคุณวุฒิคุณสมบัติเพียงพอ แตก็อิงอาศัย

ภาครัฐท่ีผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆนี้ตกอยูในฐานะ

มหาวิทยาลัยการกํากับของรัฐ (ก่ึงรัฐ+เอกชน) มหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนา ไดแก 

 1. Pali University, Yangon 

 2. International Theravada Buddhist Missionary University, Yangon 

 3. Sitagu International Buddhist Academy (SIBA) Sagaing Hill, Myanmar  

 4. State Pariyatti Sasana University, Mandalay 

 5. International Buddhist Education Center,Sagaing 

 6. Buddhist University, Yangon 
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 7. Buddhist Universtiy, Mandalay Sitagu (SIBA) 

 8. International Buddhist University (SSBU) 
 9. Mon State Buddhist University 
 10. Sariputta College7 
 เครือขายมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน มีกําเนิดข้ึนโดยวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  
 1) สงเสริมความรวมมือระหวางนักปราชญ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร ในภูมิภาค   
 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษยดานวิชาการและอาชีพในภูมิภาค  
 3) สงเสริมการเผยแพรขอมูลสารสนเทศระหวางชุมชนนักวิชาการอาเซียน  

นับแตกอตั้งอาเซียนเปนทางการมามีภาระงานในรูปแบบเครือขายแลว 4 กลุมใหญ ๆ  คือ 
1) สงเสริมโปรแกรมอาเซียนศึกษาในภูมิภาค  
2) เสริมสรางความรูสึกในอัตลักษณของภูมิภาคในระหวางเยาวชนในอาเซียน 
3) สงเสริมการยอมรับในคุณวุฒิวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค  
4) สนับสนุนความรวมมือดานงานวิจัยและการสรางเครือขายขอมูลสาสนเทศในกิจกรรมท่ี

อยูในลําดับความสําคัญเพ่ือบรรลุเปาประสงคของอาเซียนเพ่ือการบูรณาการอยางใกลชิดในดาน
เศรษฐกิจ ความม่ันคงและสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นวาประเทศอาเซียนจะรวมมือกันกําหนดให
มหาวิทยาลัยในประเทศของตนเขาเปนตัวแทนสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน ดังประเทศ
กลุมตัวอยางการวิจัย คือ ประเทศฟลิปปนส ไดแกมหาวิทยาลัยแหงชาติฟลิปปนส มหาวิทยาลัย 
(เอกชน) เดลาซาล มหาวิทยาลัยอะตีนิวเด มนิลา สวนประเทศเมียนมา ไดแก มหาวิทยาลัยยางกุง 
มหาวิทยาลัยมัณฑะเลย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรยางกุง  
 ความอยูรอดของเครือขาย เปนการตออายุเครือขายไดดวยกิจกรรมของเครือขาย ซ่ึง
กิจกรรมนี้กําหนดเปนรายประเด็นท่ีสอดคลองกับภาระงานแตละพ้ืนท่ีเครือขาย คือ ถาเครือขายมี
กิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวตอเนื่อง เครือขายเชิงพ้ืนท่ีก็มีอยูได หาไมแลวก็จะถูกยุบรวมหรือเปลี่ยนไปใน
รูปแบบอ่ืน และเครือขายนั้นจะอยูรอดตอไปไดท่ีสําคัญคือ มีผูบริหารเครือขายดวย โดยภาครัฐ เชน
องคลดภาวะโลกรอน  เครือขายสมาพันธเกษตรกรแหงประเทศไทย  เครือขายแลกเปลี่ยนบุคลากร
การศึกษาระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา  หรือในลักษณะทูตวัฒนธรรม เปนตน  
ภาคเอกชน / ชุมชน เชน เครือขายกลุมฮักเมืองนานท่ีเริ่มตนโดยพระสงฆปจจุบันพัฒนาการไป
ระดับนานาชาติ เครือขายสุนัขเฝาบาน (Watch Dog) ภาคองคกร เชน เครื่องขายสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชนเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือขายปองกันทารุณกรรมสัตว เปนตน และยังมีเครือขาย
ธุรกิจในรูปแบบสมาคม เชน หอการคาระดับจังหวัด เครือขายรายประเด็นสินคา เชน เครือขาย 
ยางพารา มันสําปะหลัง สิ่งทอ เปนตน  

                                                           
 7ศูนยอาเซียนศึกษา มจร. อินโฟกราฟกพุทธอาเซียน, (นนทบุรี: หางหุนสวนจํากัด เชน ปร้ินต้ิง, 2561), หนา 98-
100. 
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 กระบวนการสรางเครือขาย  เม่ือเทียบดูกับนโยบายการศึกษาชาติทุกฉบับของทุก
หนวยงานแลวจะเห็นวาเปนลักษณะเดียวกันในการสราง นั่นคือยุทธศาสตร ประกอบดวยสวนหนา  
มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ สวนกลาง คือตัวยุทธศาสตร สวนหลัง คือ กลยุทธ มาตรการ/โครงการ 
มีการดําเนินงานตามกระบวนการ ดังนี้ 1) เริ่มตนดวยการกําหนดยุทธศาสตร ดวยการสราง
วิสัยทัศน พันธกิจ กําหนดกลยุทธ กําหนดมาตรการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม 2) มีความ
เคลื่อนไหวดวยการทํางานอยูเสมอดวยการทําโครงการ ทํากิจกรรมตามยุทธศาสตร กลยุทธ 
มาตรการ 3) ปรับปรุงเครือขายใหทันโลกทันเหตุการณไปพรอม ๆ กับขยายเครือขายใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีชนบท หรือถ่ินทุรกันดาร รวมถึงศาสนสถาน โบสถ สุเหรา ดวยวิธีการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีและราย
ประเด็น 4) ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนแกผูบริหารหรือผูปฏิบัติการทุกระดับ กระตุนใหมีแรงผลักดัน
ขับเคลื่อนทํางานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ ปรับทัศนคติจากโลกทําดวยมือ (Manual working) สู
การทํางานสมัยใหม ดวยโลกดิจิตอล (Digital Working) สรางจูงใจ (passion) ใหยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีโลกทัศนกวางไกลดวยการทําขอตกลง (MOU) รวมกันดานศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการ One Belt One Road บนเสนทางสายไหมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน  ดังแผนผัง ดังนี้ 

 

แผนผัง แสดงกระบวนการสรางเครือขาย 

 เครือขายนี้เม่ือสรางไดแลว ตองคงสภาพใหไดและมีกลไกทํางานอยูเสมอดวยการ (1) 
เชื่อมโยงในภาระงานท่ีดําเนินการอยู  (2) ประเมินความพรอมของเครือขาย  (3) ดําเนินงาน
ปฏิบัติการดวยเครือขาย  (4) ตรวจติดตามและประเมินผลงานของเครือขาย สําหรับเครือขาย

ตกปลานอกบาน ประสานสิบทิศ ผูกมิตรทั่วหลา บริหารปญญา 

สาลิกาปอนเหยื่อ   
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อาเซียนแลว ตองครอบคลุมการสงเสริมความรวมมือของเสาประชาสังคม-วัฒนธรรมอาเซียนนี้ ได 5 
ดาน คือ  (1) ดานสังคม โดยการยกระดับความเปนอยูของผูดอยโอกาสและผู ท่ีอาศัยในถ่ิน
ทุรกันดาร และสงเสริมการมีสวนรวมอยางแข็งขันของกลุมตาง ๆ ในสังคม  (2) ดานการฝกอบรม 
รวมถึงการศึกษาระหวางบุคลากรสถานศึกษาท่ีเปนเครือขายเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การสรางงาน และการคุมครองทางสังคม (3) ดานการสงเสริมสาธารณสุข การปองกัน
และ ควบคุมโรคติดตอ เชนโรคเอดส และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (4) ดานการจัดการ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม (5) ดานการสงเสริมการปฏิสัมพันธระหวางนักเขียน นักคิดและศิลปนใน
ภูมิภาคอาเซียน เครือขายรายประเด็นท่ีเปนรูปธรรมท่ีดําเนินการอยูสถาบันอุดมศึกษาคือ การ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ปราชญทางวัฒนธรรมซ่ึงมีกิจกรรมศึกษาดูงานกันอยูเปนประจํา
ตามท่ีบันทึกความทรง MOU ไวนั้น 

 การบริหารจัดการเครือขาย เปนการขับเคลื่อนภาระงานใหมีการเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค ดังนั้น ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน มีอุดมการณ มีความจริงจังดวยการให
ความสําคัญกับประเด็นท่ีคูสนทนาไดกลาวมา   ตองมีการบริหารจัดการเครือขายตองคํานึงถึง
เง่ือนไข 2 ประการสําคัญ คือ  การคํานึงถึงสภาพของเครือขายวาอยูในชวงใดของวงจรชีวิต  การนํา
แนวทางตาง ๆ ไปใชควรพิจารณาใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการของเครือขายตามลักเครือขาย
ภาครัฐและเอกชน ผูบริหารเครือขายภาครัฐตองมีคุณลักษณะ  คือ (1) วัตถุประสงคหลัก (2) สราง
เครือขายทํางาน (3) การพ่ึงพา (4) อาสาสมัคร/บุคลากร (5) ความสัมพันธของเครือขาย/ความ
เชื่อมโยงกับสวนงานอ่ืน ๆ  (6) ความยั่งยืนทางนิตินัย มีความเดนบริหารเครือขาย คือ (1) มีความ
ยืดหยุน (2) มีนวัตกรรม (3) มีความเชี่ยวชาญ (4) มี ความรวดเร็วดวยเครื่องมือทางการ  การ
ขับเคลื่อนเครือขายตองผูบริหารและเจาหนาท่ีแผนกตาง ๆ โดยหลัก ๆ คือ ประธาน/CEO รอง
ประธาน แผนกงานฯ เลขานุการ โดยมีเครื่องมือของเครือขาย ไดแก (1) ธรรมชาติการสื่อสารไดแก
ภาษา (2) เครื่องมือสื่อสาร เชื่อ อินเตอรเน็ต โทรศัพท ฯ จัดหมายขาว เอกสารสารสนเทศ  มี
วิธีการสื่อสารกับเครือขายทางตรง ตามแบบการสื่อสารดวยวิธีการออนไลน ทางไปรษณีย การขนสง
ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  สามารถวัดความฤทธิ์ผล (KPI) ไดดวย คือ (1) มีเปาหมายรวมกัน
ชัดเจน (2) มีระบบบริหารจัดการท่ีดี  (3) มีกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง (4) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน (5)  มีการไหลเวียนขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง (6) มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการทํางาน
เครือขาย 7) มีการสรุปบทเรียนรวมกัน (เพ่ือจัดทําแผนปตอไป)  
 ผูบริหารเครือขาย สอดคลองกับหลักการของผูคาขายตามท่ีปรากฏในปาณิกสูตร วา 
ใครท่ีจะเปนพอคาท่ีดี มีกําไร ไมเหนื่อยมาก ตองมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ (1) มีตาดี (จักขุมา) 
คือมีวิสัยทัศน มองกาลไกล มีอุดมการณ มีเปาหมาย  (2) มีธุรกิจดี (วิธุระ) คือ จัดการงานดี มีการ
ประเมิน ยืดหยุน ติดตอ ติดตามประเมินผล   (3) เพียบพรอมดวยท่ีพักพิงอาศัย (นิสสยสัมปนโน)  
คือ มีบุคลิกภาพท่ีภายนอกภายในท่ีมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของผูรวมงาน งดเวนการดูหม่ินดู
แคลนดวยฐานะการเงิน สถานะทางกําเนิด หรือสีผิวรวมถึงหนาท่ีและอาชีพ ยึดม่ันอยูเสมอในพุทธ
พจน สังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน การให ปยวาจา พูดดี ใหเกียรติ อัตถจริยา วางตนใหเหมาะสมกับ
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หนา  สมานัตตตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย ดวยคําสาลิกาปอนเหยื่อท่ีวา  “โอบออมอารี  วจี
ไพเราะ สงเคราะหปวงชน วางตนพอดี”  ทําใหครบในการครองคน ครองงาน แลวก็ประสบ
ผลสําเร็จในสามเนื้อหานี้วา การจัดการศึกษา  เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขาย
การศึกษา ตามแผนผังสรุปเนื้อหาขางลางนี้  

 
 

แผนผัง แสดงหนาท่ีของสามเสาอาเซียน  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยในนี้  มีขอคนพบท่ีนาสนใจผูวิจัยนํามาอภิปราย ดังตอไปนี้ 
 เครือขาย ตามคํานิยามของพระมหาสุทิตย อาภากโร วา “ความสัมพันธในสังคมมนุษย

ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลกับกลุม  กลุมกับกลุม และกลุมกับเครือขาย”8

8  สอดคลอง
กับความหมายท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ใหความหมายวา  การรวมมือ
ระหวางปจเจกบุคคล กลุม องคการประเภทเดียวกัน หรือเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุม
องคการตางประเภทกัน ซ่ึงมีหลายระดับตั้งแตการเชื่อมโยงระหวางปจเจกตอปจเจก การเชื่อมโยง
ระหวางปจเจกกับกลุม การเชื่อมโยงระหวางกลุมตอกลุมโดยดําเนินงานภายใตเปาหมายและวิธีการ
ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ เครือขายมีลักษณะเวที  องคกร สื่อสาร สมาชิก สถานท่ี มีเครือขาย
ท่ีเปนเชิงพ้ืนท่ี  เครือขายสังคม เครือขายตามโครงสราง หรือเครือขายประเภทติดตอสาร  
เครือขายประเภทแลกเปลี่ยน เครือขายประเภทความสัมพันธในการอยูรวมกับชุมชนทองถ่ิน 
                                                           
 8 พระมหาสุทิตย อาภากโร,  เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: 
โครงการสรางเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข, 2547), หนา 6. 
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ประชาชน ครือขายท่ีเรียกกันตามอํานาจหนาท่ี คือ เครือขายประเภทภาครัฐ  เครือขายประเภท
ภาคเอกชน/ประชาชน เครือขายประเภทองคกรพัฒนาชุมชน เครือขายประเภทภาคธุรกิจ การ
บริหารเครือขายภาครัฐแนวคิด ขอดี ม่ันคง  ขอเสียชา การบริหารเครือขายภาคเอกชนแนวราบ 
ขอดีรวดเร็ว ขอเสียออนแอ 

 ความสําคัญของเครือขายการศึกษา ในระดับอุดมศึกษานั้น มีความจําเปนมาก ตาม
แนวคิดของนายดิเรก ฟนเขียววา การสรางระบบเครือขาย (Network) กับสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศและตางประเทศจะชวยเพ่ิมทรัพยากรดานวิทยาการความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เปนท่ีมา
ของการเรียนรูรวมกันใชทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีรวมกัน เปนท่ีมาของการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารการพัฒนาคณาจารย  การแลกเปลี่ยนคณาจารยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 ทุกเครือขายมีแนวคิดการเสริมสรางเครือขายมีองคประกอบหลักอยูวา รับรูและมองมุม
ท่ีเหมือนกัน มีวิสัยทัศนรวมกัน มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน การมีสวนรวมของสมาชิก
ทุกคนในเครือขาย มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธกันในเชิง
แลกเปลี่ยน มีลักษณะกิจกรรมระยะยาว สรางความม่ันคงใหแกเครือขายดวยการกําหนด
ยุทธศาสตร มีกระบวนการสรางดวยปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยการผลิตผล 
กิจกรรมท่ีตามมามีบันทึกความเขาใจ (MOU)  มีการบริหารเครือขายท่ีดี ใจกวาง ยอมรับในจุดรวม
และจุดตางของลักษณะเครือขาย ผูบริหารเครือขายมีคุณสมบัติตามแนวคิด ทฤษฏีในปาปณิกสูตร 
วา จักขุมา มีจักษุ คือ วิสัยทัศนดี วิธุโร คือจัดการงานดี อุปนิสสยสัมปนโน คือ มีอุปนิสัยกวาง 
บริหารคน เงิน งานดี มีกระบวนการจัดการตามแนวคิด ทฤษฎีของสมิธ บุญชุติมา วา  1) สํารวจ
ความสนใจ 2) ประชุมกลุมหรือเริ่มตนเครือขาย  
ข้ันตอนท่ี 3) กําหนดวัตถุประสงครวมกัน 4) ทดลองทํากิจกรรมรวมกัน  5) สรางความชัดเจนของ
งานท่ีสมาชิกเครือขายทํารวมกัน  6) พัฒนาเปนองคกร โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเครือขาย 
7) จัดการองคกรเครือขายดวยตนเอง มีองคประกอบเครือขายท่ีดีตามแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศศักด์ิวา 1) การรับรูและมุมมองท่ีเหมือนกัน (common perception) 2) การมีวิสัยทัศน
รวมกัน (common vision)  3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชนรวมกัน (mutual 
interests/benefits) 4) การมีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในเครือขาย (stakeholders 
participation) 5) มีการเสริมสรางซ่ึงกันและกัน (complementary relationship)  6) มีการ
เก้ือหนุนพ่ึงพากัน (interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction)  มี
ระดับการสวนรวมเครือขาย ตามแนวคิดของ ดร.อะหมัด ยี่สุนทรง และ ผอ.สมบูรณ สุวรรณราช  
5 ระดับ คือ   1) ระดับการมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสาร (To Inform)  2) ระดับการมีสวน
รวมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 3) ระดับการมีสวนรวมในระดับใหเขามามีบทบาท 
(To role ) 4) ระดับการมีสวนรวมในระดับสรางความรวมมือ (To Collaborate) 5) ระดับการมี
สวนรวมในระดับใหเสริมอํานาจแกประชาชน (Empower) มีการประยุกตใชการเสริมสราง
เครือขายเปนระยะดวยการวางแผน  (Planning) การจัดองคการ (Organizing)  บังคับบัญชาหรือ
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การสั่งการ (Commanding)  การประสานงาน (Coordinating) ควบคุมงาน (Controlling)   มี
การสื่อสาร ระบบการสื่อสาร และเครื่องมือสื่อสารท่ีคลองตัว อ้ือตอการปฏิบัติหนาท่ีการงานนั้น ๆ 
เชนความสัมฤทธิ์ผลเกิดเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – AUN) 
เม่ือ พฤศจิกายน 2538 ตามมติท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 4 มีเปาหมายท่ีจะสรางอัตลักษณ
อาเซียนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการเสริมความเขมแข็งของเครือขายมหาวิทยาลัย 

 ภาคีการจัดการศึกษา  ประเทศฟลิปปนส 

 ค.ศ. 1571 ฟลิปปนส ไดรับอิทธิพลการศึกษาจากสเปน ดําเนินการศึกษาโดยศาสนา
ซ่ึงเปนศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก เปนศาสนาท่ีมีบทบาทจัดวางระบบการศึกษาใหแก
ฟลิปปนส   ค.ศ.1863  เรียกวา กฎหมายการศึกษา (Educational Decree) โดยเนนใหการศึกษา 
มีระบบ มีมาตรฐาน และกอตั้งเรียนโรงเรียนเพ่ิมมากข้ึนตามปจจัยอํานวยความสะดวกคือท่ีดินท่ี
มากมาย  ค.ศ. 1571-1898 ตกเปนอาณานิคมของอเมริกา ทําใหการระบบการศึกษาแบบสเปน
เปลี่ยนไปเปนระบบอเมริกา (Americanization) มีการใชภาษาอังกฤษมากข้ึนแทนการใชภาษา
ทองถ่ิน  ดานนโยบายการจัดการศึกษา  รัฐธรรมนูญฟลิปปนส ป 2530  ตามมาตรา 14 ระบุวา 
“ โรงเรียนควรสอนเรื่องของความรักชาติและเชื้อชาติรักความเปนมนุษยชาติเคารพในสิทธิ
เสรีภาพซาบซ้ึงในบทบาทของผูเสียสละเพ่ือมนุษยชาติ   ในดานประวัติศาสตรของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส  โรงเรียนควรสอนเรื่องสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองยึดม่ันในคุณธรรมและคุณคาของจิต
วิญญาณพัฒนาจารีตและวินัยในตนเอง  กระตุนใหเกิดการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคอยางเปน
วิทยาศาสตรมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยี ป 2556  สมัยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน มีนโยบาย
เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาท้ังหมด จะเปนระบบ K-12    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนด
หนาที่หลักของสํานักงานในพื้นท่ีตางๆ คือการประกันคุณภาพ บริหารโรงเรียนเปนฐาน (School  

Based Management-SBM)  โดยกระจายอํานาจออกไป 4 ระดับ คือ  รัฐบาล → เขตการศึกษา 

→ อําเภอ → โรงเรียน บริหารโรงเรียนโดยมีสวนรวมท่ีมีแทนชุมชน ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ศาสนา ศิษยเกา เปนตน  

 หนวยงานที ่ร ับผิดชอบการศึกษา ซึ ่งถือ เป นภาคีหนวยงานที ่จ ัดการศึกษา

ประเทศฟลิปปนส โดยหลัก ๆ คือ กรมศึกษาธิการเปนหนวยงานภาครัฐขั้นพื้นฐานที 

รับผิดชอบดานการศึกษาและการพัฒนาด า น อัตรากําลังของชาติ มีภารกิจของการพัฒนา

ทําการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที ่มีค ุณภาพที่มีความเสมอภาคและทุกคนสามารถเขาร ับ

การศึกษาไดมีการจัดตั้งมูลนิธิสําหรับการเรียนรู ตลอดชีวิตเพื่อใหทุกคนไดรับการบริการได

ท่ัวไปอยางดี 

 นอกจากนี้ มีภาคเอกชนรวมเปนภาคีจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 943 

แหง  ขณะที่อุดมศึกษาของรัฐบาลเพียง 100 แหง  องคกรเอกชนหลัก ๆ ไดแก องคกร
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ศาสนาคริสต  เชน ตั้งมหาวิทยาลัยเด ซา ชเล (De La Salle University) หรือ 

มหาวิทยาลัยอดัมสัน (Adamson University)  

 ระบบ / ระดับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ฟลิปปนส 

 ประเทศฟลิปปนสจัดการศึกษาแบบเปนทางการหรือในระบบ และนอกระบบ และ
การศึกษาแบบอิสระ (ตามอัธยาศัย)  ระบบการศึกษาแบบเปนทางการระดับพ้ืนฐานของฟลิปปนส
เปนระบบตามสูตร 6+4+2 โดยม ีระบบการศ ึกษาภาคบ ังค ับ 12 ป (เดิม 10 ป) ป ีจากอาย ุ 5-17 
ป ีกําหนดหลักสูตรท่ีเปนทางการไว 4 ระดับ (ไมนับรวมระดับอนุบาลท่ีเรียกวาการศึกษาเดยแคร 
คือเด็กกอนเกณฑหรือวัย สังกัดกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา) ดังนี ้

 1. ระดับประถมศึกษา  เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 6- 7 ป ฟรีคาเรียน 
 2. ระดับมัธยมศึกษา เปนการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตร 4 ป ฟรีคาเลาเรียน เปน

การศึกษาข้ันเตรียมนักเรียนใหมีความรู เพ่ือการศึกษาตอในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยผานการ
ทดสอบดวยขอสอบระดับชาติ (National Career Assessment Examination –NCAE)   

 3. ระดับอาชีวศึกษา (Vocational Education) ใชเวลา 2-3 ป เปนการศึกษาภาค
บังคับ ฟรีคาเลาเรียน จัดการศึกษาโดยนักการพัฒนาทักษะและเทคนิค ทําหนาท่ีฝกอบรมพัฒนา
อาชีพแกเยาวชนบุคคลท่ีไมไดเขาเรียนและผูใหญท่ีวางงาน การศึกษาประเภทนี้ เปนภาคบังคับ 2 
ป นาจะจัดอยูในระดับมัธยมศึกษา แตไมใชระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาประเภทนี้
จะตองเรียนตามภาคบังคับแตสามารถเขาศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอายุสวนใหญจะประมาณ 16 ป 

  ลักษณะเดียวกันนี้ คือ การศึกษาดานเทคนิค  บริหารโดยเจาหนาท่ีดานการพัฒนาทักษะ
และการศึกษาดานเทคนิคซ่ึงยังมีหนาท่ีปฐมนิเทศ ใหการฝกอบรมและการพัฒนาดานทักษะอาชีพ
แกเยาวชนท่ีไมไดเขาเรียนใน โรงเรียนและผูใหญท่ีวางงาน   
 4. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)  ใชสูตร 4-2-3 ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 4-
8 ป (ข้ึนอยูกับสาขาท่ีเรียน) ปริญญาโท ใชเวลา 2 ป ปริญญาเอก ใชเวลา 3 ป  ระดับปริญญาตรี 
สวนใหญอายุประมาณ 16 ป (แสดงวาระดับอาชีพนั้นบังคับ แตจะเรียนระดับอุดมศึกษาได) และ
สาขาวิชาท่ีเปดสอนท่ีคลายคลึงกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใน สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศไทย ใน
ระดับนี้ เปนระดับท่ีอนุญาตใหชาวตางชาติไปศึกษาไดระดับอุดมศึกษานี้ มี 2 ประเภท คือ 
มหาวิทยาลัยของรัฐและของเอกชน โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐบาลมีจํานวน 100 กวาแหงแต
นักศึกษาตางชาติเขาศึกษาไดจํานวน 90 แหง สําหรับขาราชการท่ีประสงคจะลาไปศึกษาตอท่ี
สาธารณรัฐฟลิปปนส ก.พ.อนุญาตใหไปศึกษาไดเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ  

การจัดระบบภาคการศึกษา ประเทศฟลิปปนส มีระบบภาคการศึกษา 2  แบบ คือ  

 1. แบบ Semester ภาคการศึกษาท่ี 1 มิถุนายน - ตุลาคม (5 เดือน) ภาคการศึกษาท่ี 
2 พฤศจิกายน - มีนาคม (5 เดือน) ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม (2 เดือน) (เหมือนของ
ประเทศไทย มจร.)   
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 2. แบบ Trimester  ภาคการศึกษาท่ี 1 มิถุนายน – สิงหาคม ภาคการศึกษาท่ี 2 
กันยายน – ธันวาคม ภาคการศึกษาท่ี 3 มกราคม – เมษายน ภาคฤดูรอน เมษายน - พฤษภาคม 

 คุณสมบัติของครูในสถานศึกษา 
 คุณสมบัติของผูสอนนั้น จะสอดคลองกับวิสัยทัศนของการศึกษา  รัฐบาลฟลิปปนส โดย

กรมศึกษาธิการข้ันพ้ืนฐานตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาครุศาสตร 
หรือสาขาอ่ืน ๆ แตตองมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เชนเดียวกับประเทศไทย สําหรับสอนแตละ
ระดับ กลาวคือ ถาสอนระดับประถมศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานประถมศึกษา ท้ัง
โรงเรียนของรัฐและเอกชน เม่ือเทียบดูแลวจะเห็นวา หลักสูตรสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเริ่มใช 
ตั้งแตป 2545 และ 2546 จะใหความสําคัญตอการศึกษาระดับประถมมาก  

 ผูสอน ถาระดับมัธยมศึกษา  ตองมีคุณวุฒิปริญญาตรีดานการมัธยมศึกษาพรอมวิชาเอก
และวิชาโทเฉพาะดานในวิชาระดับมัธยมศึกษา ท้ังสองระดับตองสําเร็จจากสถาบันฝกหัดครูท่ีไดรับ
การรับรอง สําหรับการสอนในระดับวิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยตองมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาโทใน
สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและคุณวุฒิปริญญา เอกสําหรับการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเดยแคร (เด็กกอนเกณฑหรือวัย) สังกัดกรมสวัสดิการสังคม
และการพัฒนา ครูตองมีคุณสมบัติอายุระหวาง 18-45 ป สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับ
มัธยมศึกษาดานสุขภาพ กายภาพ และตองผานการอบรมจากกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนาไม
นอยกวา 2 ป  

 การจัดการศึกษา  ประเทศเมียนมา  
 รัฐบาลเมียนมามีแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ปการศึกษา ถึง ค.ศ. 2021 โดยปรับปรุง

การเรียนการสอน และใหความสําคัญตอคนทุกกลุมในสังคม ตั้งแตชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย  
มาตรการท่ีอยูระหวางการเสนอ รวมถึงเพ่ิมจํานวนปสําหรับการศึกษาพ้ืนฐานอีกสองปเปนท้ังหมด 
13 ป และจะมีการใชหลักสูตรใหม การใหความสําคัญหลักตอการเรียนรูของเด็ก แผนปฏิรูป
การศึกษาของรัฐซ่ึงถูกเปดเผยเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ตางประเทศ หลังจากใชเวลาศึกษาเตรียมงานเปนเวลาสามป  นางออง ซาน ซูจี กลาววา "การ
เปลี่ยนแปลงตองเริ่มข้ึนดวยการศึกษา และเราตองพิจารณาใหไดวาเราตองการอะไรบางเพ่ือท่ีจะให
เกิดผลสําเร็จตอแผนยุทธศาสตรแหงชาติดานการศึกษา 

              ระบบ/ระดับการจัดการศึกษา ประเทศเมียนมา 

 ระบบการศึกษาประเทศเมียนมามีหลักสูตรการศ ึกษาเป ็นระบบ 5 + 4 + 2 โดยแยก
เปน 5 ระดับ/ชวงชั้น 2 ระดับ คือ  
ระดับพ้ืนฐาน  ประกอบดวย 

 (1) ระดับประถมศึกษา  5  ป (บังคับ)   
 (2) มัธยมศึกษาตอนตน  4  ป (3) มัธยมศึกษาตอนปลาย  2  ป 
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ระดับอุดมศึกษา  ประกอบดวย  
(1) อาชีวศึกษา  1- 3 ป  (2) อุดมศึกษา 4 - 6 ป  

 จากความขางตน  รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาคือใหการศึกษาฟรีใน 2 ระดับ (ตาม

คําอธิบายในบทความระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน) คือ   

1.ระดับปฐมว ัย (Primary) ระด ับประถมศ ึกษาในเมียนมาใช เวลาเร ียน 5 ป ี เด็กจะเร ิ่มเข า

เร ียนเม ื่ออาย ุ 5 ป ี ระด ับน ี้เป ็นการศ ึกษาภาคบ ังค ับ (compulsory) ในเกรด 1 ซ ึ่งเป ็นการศ ึกษาระด ับ

ช ั้นต นของน ักเร ียนท ี่สามารถเข าส ูระบบการศ ึกษา (ใหการศึกษาฟรี) 

2. ระด ับม ัธยมศ ึกษา (Secondary) สมัครใจ/อิสระ 

 2.1 ระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนต น (Lower-Secondary) เป ็นช วงการศ ึกษาท ี่ส ูงข ึ้นมา

จากการศ ึกษาปฐมว ัยระยะเวลาเร ียน 4 ป ีช วงอาย ุน ักเร ียนอย ูระหว าง 10 - 13 ป ี  (ใหการศึกษา

ฟร ี/ สมัครใจ) 

 2.2 ระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper-Secondary) ระยะเวลาเร ียน 2 ป ี ช วง

อาย ุน ักเร ียนจะอย ูระหว าง 14-15 ป ี (มีคาธรรมเนียมการศึกษา / สมัครใจ) 

3. ระด ับอาช ีวศ ึกษา (Vocational  Education) การศ ึกษาในระด ับน ี้ใช เวลา 1 - 3 ป ี  
ภายหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชวงอายุ 16 - 17 ป 

 4. ระด ับอ ุดมศ ึกษา (Higher Education) ระบบการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาใช เวลา 4 -
6 ป ี  ชวงอายุ 18 ปเปนตนไป (ไมจํากัด)  

5. การศึกษาอิสระ/เลือกศึกษา (voluntary Education) 

  ระบบการศ ึกษา อิสระ/การเลือกศึกษา (Voluntary) ค ือ  รัฐบาลเมียนมาได
ตั้งเปาหมายท่ีจะใหมีโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหงในทุกหมูบาน  กรมการเทคโนโลยีเกษตรและ
อาชีวศึกษาเปนหนวยงานท่ีดูแลจัดการศึกษาดานเกษตรกรรม  พณิชยกรรม  วิศวกรรมเครื่องกล  
การประมง  คหกรรมและการฝกหัดครูทางดานชางเทคนิค  การเรียน-การสอนมีท ั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลามีท้ังหลักสูตรระยะยาวและระยะส ั้นเพ ื่อรองร ับความต องการของตลาดแรงงานในสภาพ
เศรษฐก ิจและส ังคมของเมียนมาท ี่ก ําล ังเปล ี่ยนแปลง 
 ประเทศเมียนมา  กํากับนโยบายการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีหนวยงานแยก
ยอยบริหารการศึกษาไว ดังนี้ 
 1. กรมการศึกษาพ้ืนฐานของเมียนมา  
 2. กรมการเทคโนโลยีเกษตรและอาชีวศึกษา  
  3. กรมอุดมศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ของเมียนมา มีหนวยงานรับผิดชอบ
การบริหารการศึกษาของประเทศ มี 6 หนวยงานในสังกัด คือ 
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 1. สํานักงานอัตรากําลังคน (Office Staff) 
 2. สํานักงานอุดมศึกษา (Department of Higher Education)  - ในสวนของ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงความรับผิดชอบยอยออกเปน 2 กรม  (Departments of Higher 

Education) ตามภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศ (upper Myanmar) ตั้งอยูท่ีมัณฑะเลย

และภาคใตของประเทศ (lower Myanmar) ตั้งอยูท่ียางกุง  

 3. สํานักงานการศึกษาพ้ืนฐาน (Department of Basic Education) 
 4. สํานักงานคณะกรรมการภาษาเมียนมา (Department of Myanmar Language 
Commission) 
 5. สาํนักงานคณะกรรมการการสอบของเมียนมา (Department of Myanmar Board 
of Examinations) 
 6. สํานักงานการวิจัยการศึกษาเมียนมา (Myanmar Education Research Bureau) 
  ภาคีการจัดการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เมียนมา 
 การจัดการศึกษาในเมียนมา นอกจากจัดการศึกษาท่ีกํากับนโยบายและกระทรวงท่ี
รับผิดชอบขางตนแลว ยังมีแบบการจัดการศึกษาอีกแบบหนึ่ง ซ่ึงมีท้ังการจัดการศึกษาภาครัฐและ
เอกชน แตมีเนื้อหาทางธรรมะ นั่นก็หมายถึง พหุภาคีการจัดการท่ีหลากหลายโดยเมียนมาในฐานะ
เปนเมืองพระพุทธศาสนาท่ีมีประชากรพุทธถึง 90% และเปนศาสนาประจําชาติ ตางจากฟลิปปนส
ท่ีมีประชากรพุทธ 1.5 %  สวนใหญเปนคริสตถึง 92% ซ่ึงแยกเปน 2 สวน คือ 
 การศึกษาท่ีจัดโดยภาครัฐ ไดแด  - สอบสวนกลาง / ปฐมเปย – สอบธรรมจริยชั้น
พิเศษ – สอบปฎกธร – มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบาลี)   
 การศึกษาท่ีจัดโดยเอกชน ไดแก - สอบของภิกษุอภิวังสะ  - สอบของเณร / เณรจอ 
 ในฐานะท่ีประเทศเมียนมาถือพระพุทธศาสนาเปนหลักของชาติ โดยมีชาวพุทธ 90 % 

วัด 45,000 แหง พระสงฆสามเณร 500,000 รูป จึงการบริหารจัดการศึกษาแบบเอกชนโดย

คณะสงฆ ผูบริหารสูงสุด ผูอํานวยการ จะตองเปนพระสงฆท่ีมีคุณวุฒิคุณสมบัติเพียงพอ แตก็อิง

อาศัยภาครัฐท่ีผานการรับรองตามกฎหมาย ทําใหสถานภาพมหาวิทยาลัยสงฆนี้ตกอยูในฐานะ

มหาวิทยาลัยการกํากับของรัฐ (ก่ึงรัฐ + เอกชน) 10 แหง ดังท่ีกลาวมา 

 หนวยงานบริหารอุดมศึกษา เมียนมา โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาท่ีบริหาร
จัดการการศึกษาโดยตรง มีมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีข้ึนตรงกับกระทรวงนี้ จํานวน 58 แหง สวน
มหาวิทยาลัยท่ีอยูในการกํากับดูแลโดยกระทรวงอ่ืน จํานวน 47 แหง  ไดแก กระทรวงสาธารณสุข 
ดูแลเก่ียวกับการแพทยและการสาธารณสุขอ่ืนๆ  กระทรวงเกษตรและการชลประทาน รับผิดชอบ
สถานบันเกษตรกรรม กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบดูแลวิทยาลัยปองกันประเทศ กระทรวงการปา
ไม ดูแลกิจการสถาบันไม รวมถึงมหาวิทยาลัยพัฒนาเผาชนตาง ๆ 
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 ประเทศเมียนมา มีหลักการสําคัญในการจัดการศึกษา โดยรัฐบาลออกขอกําหนดเปน
นโยบายการศึกษาผานวิสัยทัศน (vision) วา มุงสรางมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยระดับชาติชั้นนํา  
(To strive towards the emergence of a leading National Research University) มี
 พันธกิจ (Mission) 1) สงเสริมพ้ืนฐานการสอนท่ีมีคุณภาพอยางมีจริยธรรม มืออาชีพ
และมีหลักการ  2) ฝกฝนและพัฒนาคนรุนใหมใหเปนนักวิชาการและมืออาชีพ 3) พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีดีใหสามารถจัดการท่ีแข็งแกรงเพ่ือความกาวหนาของงานวิชาการและการวิจัย 4) นํา
ผลการวิจัยเพ่ือประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม 5) เพ่ิมภาระงานทํางานรวมกันกับ
ประชาคมท่ัวโลกเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนไปของสังคมท่ีตนอาศัยอยู 6) สนับสนุนการ
พัฒนาความรูเพ่ือประโยชนของผูมีสวนไดในพ้ืนท่ีและในชาติ 
 กระบวนการเสริมสรางเครือขายการศึกษาประชาคมอาเซียนไดเสนอไวเปนโมเดลการ
สรางเครือขายปจจัย 3 หลัก ไดแก ปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลิตผล มี
กระบวนการจัดการศึกษาเริ่มจาก นโยบาย กระจายอํานาจ มาตรฐานการศึกษา สงเสริมวิชาชีพ 
ระดมทรัพยากร มีสวนรวม กําหนดใหมีสวนรวมบริหาร วิชาการ บุคลากร งบประมาณ มีแนวการ
ประยุกตใชการจัดการศึกษา คือแผนยุทธศาสตร มาตรฐานความรู 5 ดาน การวัดเมินผล ถือ
รูปแบบการจัดการศึกษาประชาคมอาเซียนโดย 3 ปจจัยหลัก มีพหุภาคีการจัดการโดยหนวยงาน
ของรัฐหลายกระทรวง  หนวยงานเอกชน องคกรมูลนิธิ องคกรศาสนา 

ขอเสนอแนะ  

 ภายหลังไดสรุปผลการวิจัยแลว ผูวิจัย จึงใครขอเสนอแนะเชิงในการนําไปใชและ
ขอเสนอแนะทําวิจัยตอยอดครั้งตอไป  ดังนี้ 
 1) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ัวไป / นําไปใช 
 ภายหลังจากการดําเนินการวิจัยเรื่องนี้มาครบถวนกระบวนความแลว ผูวิจัยจึงมีแนวคิด
ท่ีจะแนะนําการใชตามเนื้อหาการจัดการศึกษา เครือขายการศึกษา และการสรางเครือขาย สําหรับ
หนวยงานการศึกษา องคการสวนทองถ่ิน ศาสนาศึกษา หรือสวนบุคคลผูสนใจท่ัวไป ดังนี ้
 การจัดการศึกษา  ซ่ึงการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับอาเซียนนั้น ตองยึดหลักสูตร
การศึกษาเปนสวนสําคัญ เพราะหลักสูตรนั้นคือหัวใจ เปนเครื่องจักรท่ีหลอหลอมใหผูเรียนออกมา
ในรูปแบบใด เปนดัชนีบงชี้จากหลักสูตร เม่ือเปนดังนี้ การกําหนดหลักสูตรจะมุงเนนน้ําหนักลงไป
ในหมวดวิชาอยางไร ในระดับประถมและมัธยมจะเห็นวามีสาระหลักสูตรอาเซียนปรากฏใน
หลักสูตรแกนกลาง 7 สาระในจํานวน 8 สาระ มีเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูใน 5 เรื่อง คือ  
 เรื่อง ความรูเก่ียวกับอาเซียน  
 เรื่อง การเห็นคุณคาความเปนหนึ่งและความหลากหลาย  
 เรื่อง การเชื่อมโยงโลกและทองถ่ิน 
 เรื่อง การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม  
 เรื่อง ทางานรวมกันเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 
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 ระดับอุดมศึกษา จะไมมีกําหนดเหมือนหลักสูตรระดับพ้ืนฐาน (สพฐ.) แตจะเปดเปน
หลักสูตรอาเซียนโดยเฉพาะ เชน ระดับปริญญาตรี ชื่อวาหลักสูตรเอเชียศึกษา (ASIA Studies) 
หลักสูตรปริญญาโท ชื่อหลักสูตรวา อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)  แตหลักสูตรนั้นก็ควร
กําหนดหมวดวิชาท่ัวไปพ้ืนฐาน หมวดวิชาประยุกต หมวดวิชาเอกหรือวิชาแกน โดยวิชาเอกนั้นคือ 
จุดเนนท่ีตองศึกษามากกวาหมวดอ่ืน ๆ    
 2) ขอเสนอแนะการศึกษาอาเซียนท่ีจะทําการวิจัยตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ทําใหทราบการศึกษาของประเทศไทยและระดับอาเซียนได
เปนอยางดี แทนท่ีจะรูในขอบขายการศึกษาในประเทศไทยเทานั้น นับวาเปดโลกทัศนดาน
การศึกษามากท่ีสุด แมวา จะใชกลุมประเทศตัวอยางเพียง 2 ประเทศก็ตาม เพราะบทท่ี 2 นั้น ทํา
ใหทราบยุทธศาสตรการศึกษาของไทยและอาเซียน หนวยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาประเทศ
อาเซียนท่ีไมเหมือนกัน พัฒนาการศึกษาไมเหมือนกัน ตนแบบการศึกษาท่ีไมเหมือนกัน เชน 
ประเทศฟลิปปนส มีตนแบบการศึกษาคือแบบอเมริกา ประเทศเมียนมามีตนแบบคือแบบอังกฤษ
โดยแบบมหาวิทยาลัยแคมบริจดและมหาวิทยาลัยออกฟอรด ปจจุบนั ประเทศไทยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศไทย 20 ป ประการท่ีตองพัฒนาควบคูกันไป คือ การศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยใครแนะนํา
ศึกษาวิจัยตอไป คือ  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง  การศึกษาอาเซียนเชิงพ้ืนท่ีและเชิงประเด็น 3 ประเทศ 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาอาเซียนเชิงเปรียบสายอาชีวะของประเทศสิงคโปรกับฮองกง 
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ศึกษานวัตกรรมของอาเซียน ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์การสงออกของอาเซียน  ยุค 4.0  
 ศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของศาสนสถานตอการจัดการศึกษาในอาเซียน 
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 สัมมนาการจัดการการศึกษาเรื่อง “การจัดการการศึกษาในประชาคมอาเซียน: รากฐาน 
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ประชาคมอาเซียน ในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม. สํานักวิทยบริการและ
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พระมหาสุทิตย อาภากโร.  เครือขาย: ธรรมชาติ ความรู และการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.). ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมา. (กรกนกการพิมพ) 

ศูนยอาเซียนศึกษา. อินโฟรกราฟกพุทธอาเซียน. นนทบุร:ี หางหุนสวยจาํกัด เซน ปริน้ติ้ง, 2561. 
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 

เมียนมารลงทุนหลายแสนลานบาทฟนฟูระบบการศึกษาท่ีเคยดีเลิศอันดับตนๆ ของเอเชีย 
  

[ออนไลน] แหลงขอมูล 

 <https://www.voathai.com/a/myanmar-education-ro/3817989.html< 
วีกิพีเดีย สารานุกรมเสร.ี [ออนไลน]แหลงขอมูล >https://th.wikipedia.org/wiki/ฟลิปปนส<. 
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จริยศาสตรหลักการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม  
Ethical principles of human coexistence in society 

 

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (ประมวน พานิช)0

∗ 
 

บทคัดยอ 
การอยูรวมกันของคนในสังคมมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีหลักการในการประพฤติปฏิบัติ

ของชนนั้นๆ เพราะวาหลักการนี้จะเปนเครื่องมือหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหสังคมท่ีมีความ
ตางกันในหลายดาน เชน ภาษา เชื้อชาติและศาสนาหลักความเชื่อใหมีใจเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน 
ดังนั้นหลักการท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของคนในสังคมใหเปนแบบประพฤติในทิศทางเดียวกันก็คือ 
จริยศาสตรหรือศาสตรวาดวยความประพฤติเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
สวนรวมซ่ึงหลักการของจริยศาสตรมีความเหมือน ความตางและมีจุดหมายสูงสุดตางกัน แต
หลักการในการอยูรวมกันในสังคมดังกลาวนี้ถึงจะมีความเหมือนกันและตางกันแตก็มีเปาประสงค
เดียวกันในสังคมคือ ความสุข ความสงบ ความมีเมตตาเอ้ืออาทรตอกัน  
 
คําสําคัญ : ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต, ศาสนาอิสลาม, จริยศาสตร 

 
Abstracts   

The coexistence of the people in society is essential to the principles of the 
conduct of the people. Because this principle is a tool or ways of life to make a 
society that is different in many aspects such as language, beliefs, nationality and 
religion. The principle  is the anchor of the people in the society to behave in the 
same direction. Ethics or ethics of conduct to live together in society for the benefit 
of the common good, the principles of ethics are the same. The difference and the 
highest goal also differ. But the principle of coexistence in this society is the same 
and different, but the same goal in society is happiness, peace, compassion for 
each other. 

 
Keywords : Buddhism, Christianity, Islam, Ethics. 

 
 

 

∗ อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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บทนํา                       
สังคม (society) คือกลุมคนตั้งแตสองคนข้ึนไปอาศัยอยูรวมกันในดินแดนแหงใดแหงหนึ่งเพ่ือ

ชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตซ่ึงกันและกัน  กลุมคน
เหลานี้มีความสัมพันธตอกันท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของอริสโตเติล 
(Aristotle) นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไววา “มนุษยเปนสัตวสังคม (Human is a social 
animal)” ซ่ึงหมายความวามนุษยจะมีชีวิตโดยอยูรวมกันเปนหมูคณะมีความเก่ียวของกันและมี
ความสัมพันธกันในหมูมวลสมาชิก การท่ีคนอยูในสังคมมีความตางกันในดานความเชื่อ ความคิดและ
สถานะซ่ึงเขามาอยูเปนสมาชิกในสังคมเดียวกันจะตองมีหลักการหรือขอปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสังคมท่ี
สงบสันติและเปนสังคมท่ีพึงปรารถนา จึงจําเปนท่ีสังคมจะตองมีหลักการหรือขอปฏิบัติของการอยู
รวมกันของคนในสังคม กลาวคือหลักการความเชื่อท่ีคนในสังคมยึดถือและมีความเต็มใจท่ีปฏิบัติ
ตามหลักการนั้น หลักการดังกลาวคือ จริยศาสตรซ่ึงเปนหลักการวาดวยความประพฤติของคนใน
สังคมทุกเชื้อชาติศาสนาและเปนหลักการในการอยูรวมกันของคนในสังคมไดอยางเปนปกติสุข 
 

ความหมายของจริยศาสตร    
จริยศาสตร (Ethics) เปนศาสตรสาขาหนึ่งของปรัชญาเม่ือกลาวถึงคําวาจริยศาสตรจะทําให

นึกถึงหลักการการประพฤติในสวนจริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม กลาวคือเรื่องความดี ความชั่ว 
ความถูกและความผิด เปนตน  จึงจะตองทําความเขาใจกับคําวาจริยศาสตรกอนวามาจากไหน คํา
วา “จริยศาสตร”  ประกอบดวยคําสองคําคือ จริยะ  หมายถึงความประพฤติและคําวา ศาสตร 
หมายถึงระบบวิชาความรู เม่ือนําคําท้ังสองมารวมเขาดวยกันจึงเปนคําวา จริยศาสตร มีความหมาย
วาระบบวิชาวาดวยความประพฤติและจริยศาสตรนี้เปนศัพทบัญญัติตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
Ethics โดยมีการนํามาใชเปน ๒ นัย 

นัยท่ี ๑  ใชในภาษาอังกฤษของคนท่ัวไปเขาใจวา Ethics หมายถึง ประมวลกฎหมายท่ีกลุม
ชนหรือสังคมหนึ่งๆ ยอมรับเปนแนวควบคุมความประพฤติเพ่ือแยกแยะใหเห็นวาอะไรควรหรือไป
กันไดกับการบรรลุจุดประสงคของกลุม1

๑ 
นัยท่ี ๒  Ethics เปนความหมายท่ีใชในภาษานักปรัชญาและในความหมายนี้แปลเปนไทยวา 

จริยศาสตร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายวา ปรัชญาสาขา
หนึ่งวาดวยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย แสวงหาเกณฑในการตัดสินความประพฤติของ
มนุษยวา อยางไหนถูก ไมถูก ดีไมดี ควรไมควร และพิจารณาปญหาเรื่องสถานภาพของคาทาง
ศีลธรรม2

๒ 

๑ พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), พุทธศาสนากับปรัชญา, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร ปร๊ินต้ิงกรุฟ จํากัด
๒๕๓๓), หนา ๘๕. 

๒ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส 
จํากัด ๒๕๔๖), หนา ๒๙๑. 
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วิทย  วิศทเวทย3๓ อธิบายวา จริยศาสตรศึกษาพฤติกรรมของมนุษยทางดานคุณคาของความดี
ซ่ึงเปนคาทางจริยธรรม ความดีมีความหมายตางกันดังนี้ 

๑. ความดี หมายถึงการนําไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ความดีขอนี้ไมเปน
คุณคาทางจริยธรรม 

๒. ความดี หมายถึงนาพึงประสงคหรือนาพึงปรารถนาหรือท่ีตรงกันขามกับผิด ไมควร 
หมายถึงถูก ควร ดี 

จากความหมายดังกลาว จริยศาสตรไดกลาวถึงเรื่องคุณคาแหงความประพฤติและคุณคาแหง
ชีวิตของมนุษย จริยศาสตรจะตอบคําถามวา ความดี ความชั่ว ความถูกผิด มีอะไรเปนมาตรฐาน 
หรือจะเอาอะไรมาเปนเครื่องวัดตัดสินการกระทําหรือความประพฤติดี ชั่ว ถูก ผิด ชีวิตท่ีดีเปน
อยางไร อะไรเปนความดีสูงสุดของมนุษยและควรใชชีวิตอยางไรจึงคุมคาของการเกิดมาเปนมนุษย 
ประเด็นคําถามเหลานี้จะไดคําตอบในจริยศาสตรและจริยศาสตรหลักการแหงความอยูรวมกันของ
คนในสังคมเปนหลักการท่ีมีอยูในคําสอนทางศาสนา เพราะวาศาสนาเปนหลักการของความเชื่อ 
การอยูรวมกันเปนหมูคณะจะมีแตความเชื่ออยางเดียวยังไมสามารถเติมเต็มในสังคมได มีความเชื่อ
จะตองมีองคความรูกลาวคือปญญาความรอบรูและปรัชญาเปนของไปคูกันถึงแมท้ังสองนี้จะมี
จุดเริ่มตนท่ีตางกันกลาวคือ ปรัชญาจะเริ่มตนดวยวิจิกิจฉาหรือความสงสัยประหลาดใจ แตจบลง
ดวยจินตามยปญญา คือการคนพบคําตอบท่ีมีเหตุผลตอขอสงสัยนั้น ในสวนของศาสนาจะเริ่มตน
ดวยศรัทธา จบลงดวยภาวนามยปญญาอันไดแกความรูท่ีเกิดจากการปฏิบัติจนถึงคุณธรรมข้ันสูงสุด
ของแตละศาสนา ศาสนาจึงเปนผูใหคําตอบท่ีลึกกวาปรัชญา สูงกวาปรัชญาเพราะสุดทายแลว
ศาสนาคือความหลุดพนจากความเศราหมองท่ีมีอยูในจิตใจของมนุษยในทุกศาสนาก็มีเกณฑจริย
ศาสตรเปนขอหลักประพฤติและมีความหมายแตกตางกันออกไปดังท่ีจะนํามาแสดงเปนลําดับไป 
จริยศาสตรทางศาสนาซ่ึงหมายเอาเฉพาะคําสอนท่ีมีปรากฏในศาสนาหลักท่ีมีคนสวนมากยังนับถือ 
ซ่ึงประกอบไปดวยพุทธศาสนา ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามซ่ึงศาสนาเหลานี้มีหลักเกณฑทางจ
ริยศาสตรท่ีมีนัยความหมายการอยูรวมกันของคนในสังคมถึงแมวาจะมีความเชื่อท่ีตางกันแต
หลักการทางจริยศาสตรท่ีเปนเกณฑการประพฤติของคนมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันคือการอยู
รวมกันอยางสันติสุขของสังคม ซ่ึงจะอธิบายหลักการดังกลาวโดยสรุปเปนลําดับ 
 

พระพุทธศาสนา (Buddhism) 
จริยศาสตรในพระพุทธศาสนาหมายถึงหลักคําสอนพ้ืนฐานในการประพฤติปฏิบัติของคน

ท่ัวไปกลาวคือ ศีล4

๔ มีนัยความหมายหลายประการคือ ความประพฤติดีทางกายและวาจา/การรักษา
กายและวาจาใหเรียบรอย/ขอปฏิบัติสําหรับควบคุมกายวาจาใหตั้งอยูในความดีงาม/การรักษาปกติ
ตามระเบียบวินัย/ปกติมารยาทท่ีปราศจากโทษ/ขอปฏิบัติในการฝกหัดกายวาจาใหดียิ่งข้ึน/ความ

๓  วิทย วิทเวทย, จริยศาสตรเบื้องตน. พิมพคร้ังที่ ๙. (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๒), หนา ๖๕. 
๔ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพคร้ังที่ ๒๘. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพผลิธัมม ๒๕๕๙), หนา ๓๙๔. 
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สุจริตทางกายวาจาและอาชีพ / หลักการมีหลายระดับผูเขียนจะแบงเปนตั้งแตระดับพ้ืนฐานคือ 
เบญจศีลซ่ึงหมายถึงความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาใหเรียบรอย การ
รักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว การควบคุมตนใหตั้งอยูในความไม
เบียดเบียนซ่ึงเรียกวาสิกขาบท ๕ ประกอบดวย  

๑. เจตนางดเวนจากการฆาสัตว 
๒. เจตนางดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขามิไดให  
๓. เจตนางดเวนจากการประพฤติผิดในกาม  
๔. เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ  
๕. เจตนางดเวนจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเปนเหตุแหงความประมาท5

๕ 
ในสวนของเบญจธรรมหลักการท่ีเปนคูของเบญจศีลกลาวคือหลักการท่ีตองประพฤติและตอง

งดเวนประกอบดวย 
๑. เมตตาและกรุณา ความรักใครปรารถนาใหมีความสุขความเจริญและความสงสารคิด

ชวยใหพนทุกข 
๒. สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต 
๓. ความสังวรในกาม ความสํารวมระวังรูจักยับยั้งควบคุมตนในทางกามารมณไมให

หลงใหลในรูป เสียง กลิ่น รสและผัสสะ 
๔. สัจจะ ความสัตย ความซ่ือตรง 
๕. สติสัมปชัญญะ ระลึกไดและรูตัวอยูเสมอคือฝกตนใหเปนคนรูจักยั้งคิดรูสึกตัวเสมอวา 

สิ่งใดควรทํา และไมควรทํา ระวังมิใหเปนคนมัวเมาประมาท6

๖     
 เบญจศีลและเบญจธรรม ท่ีไดกลาวมาในขางตนนั้นเปนสิ่งท่ีมนุษยผูนับถือจะตองละเวนและ

ประพฤติปฏิบัติตามเพราะจะทําใหคนเปนมนุษยไดอยางสมบูรณกลาวคือ เปนหลักจริยศาสตรท่ี
เรียกวา มนุษยธรรม  ธรรมท่ีทําใหเปนมนุษยท่ีมีหลักการและเหตุผลอยูเหนือสัตวท้ังหลาย   

หลักการระดับกลางนั้นหมายถึงเปนเครื่องมือหรือเข็มทิศในการนําพาชีวิตในสังคมใหประสบ
ความสุขความพอดีของผูปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเรียกชีวิตแบบนี้วาการดําเนินทางสายกลางในทัศ
นของผูเขียนคือการปฏิบัติตามมงคล ๓๘ ประการ มีการไมคบคนพาล คบหมูบัณฑิต เปนตนและ
โอวาทปาฏิโมกข ๓ ประการ กลาวคือ ไมทําความชั่ว ประพฤติในความดีและทําจิตใจใหสะอาดผอง
ใส 

หลักการระดับสูงนั้นคือจริยศาสตรวาดวยความรูในการประพฤติอยางสูงสุดกลาวคือการทํา
จิตใหหลุดพนจากความเศราหมองเพราะสรรพกิเลสมีราคะ โทสะและโมหะ เปนตน โดยการปฏิบัติ
ตามอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค และอริยมรรค ๘ ประการคือ ๑) สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ  
๒) สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ๓) สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔) สัมมากัมมันตะ กระทําชอบ  ๕) 

๕ ที.ปา. (ไทย). ๑๑/๓๑๕/๓๐๒. : อภิ.วิ. (ไทย). ๓๕/๗๐๓/๔๔๗. 
๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพคร้ังที่ ๓๐. (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพผลิธัมม ๒๕๕๘), หนา ๑๗๕.    
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สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  ๖) สัมมาวายามะ พยายามชอบ  ๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ  ๘) 
สัมมาสมาธิ ตั้งจิตม่ันชอบ 7

๗  หลักปฏิบัติดังกลาวนี้เพ่ือเขาถึงการบรรลุพระนิพานอันเปนเปาหมาย
สูงสุดของชีวิตท่ีพากันเรียกวาเปนปรมัตถสัจจะ ซ่ึงอริมรรคมีองค ๘ สรุปความลงในไตรสิกขา 
กลาวคือ  

๑) ศีลสิกขา หมายถึงการศึกษาและนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยทางกายและ
วาจา  

๒) สมาธิสิกขา หมายถึงการศึกษาและนําไปปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสมาธิจิต กลาวคือมีจิตใจ
ตั้งม่ันดวยดี  

๓) ปญญาสิกขา หมายถึงการศึกษาและนําไปปฏิบัติฝกหัดใครครวญทดสอบเพ่ือใหเกิด
ความรูความเขาใจอยางแจมแจง 

ดังนั้นจริยศาสตรหลักการอยูรวมกันของคนในสังคมตามหลักของพระพุทธศาสนา เปน
หลักการตั้งแตระดับพ้ืนฐาน ระดับกลางและระดับสูงใหเปนไปตามอัชฌาศัยแหงการอยูรวมกันของ
คนในสังคมก็เพ่ือประโยชนแหงความสันติซ่ึงเปนสิ่งท่ีปรารถนาของสังคม ความเมตตาเปนความเอ้ือ
อาทรตอกันในสังคมและการประพฤตตินใหพนจากความทุกขท้ังปวง  
 

ศาสนาคริสต (Christianity) 
หลักการแหงความประพฤติปฏิบัติในศาสนาคริสตซ่ึงเปนหลักการความเชื่อประเภทเทวนิยม 

(Theism) มีหลักการปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคมเรียกท่ีวาจริยศาสตรหมายถึงหลักการปฏิบัติ
รวมกันของชนท่ีมีความเชื่อความศรัทธาตอหลักคําสอนในสวนของจริยศาสตรซ่ึงเปนหลักการสําคัญ
ในการกอใหเกิดความสุขในสังคมสามารถไดคือ เรื่องของความรักและความเมตตาเปนแกนคําสอนท่ี
พระผูเปนเจาสอนอยูเสมอวา “ไมมีความรักใดท่ีจะยิ่งใหญเทากับการพลีชีพของตนเพ่ือผูอ่ืน” และ
ความรักท่ีสําคัญท่ีสุดวา “จงรักพระเปนเจาดวยสิ้นสุดจิตใจ สุดความคิดและสุดกําลังของทานและ
จงรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง” ซ่ึงหลักคําสอนนี้เปนการกลาวย้ําใหคนในสังคมมีความภักดี มี
ความศรัทธาตอพระเปนเจาและใหมนุษยมีความรักเมตตาตอกันดังท่ีปรากฏหลักการประพฤติ 
กลาวคือขอพระบัญญัติ ๑๐ ประการ ท่ีพระผูเปนเจาไดบัญญัติเปนแบบในการประพฤติไว คือ 

๑. อยานับถือพระผูเปนเจาองคอ่ืนใดนอกจากเรา 
๒. อยาบูชารูปเคารพใดๆ 
๓. อยาออกนามพระผูเปนเจาโดยปราศจากความเคารพ 
๔. จงทํางานใหเสร็จใน ๖ วัน และวันท่ี ๗ เปนวันซะบาโตอยาลืมฉลอง 
๕. จงนับถือบิดามารดาของตน 
๖. จงอยาฆาคน อันรวมถึงการไมโกหก ไมดา ไมกลาวคําหยาบตอคนอ่ืนๆ แตใหมีความ

รัก ความเมตตา ความเสียสละ และการรูจักใหอภัยเสมอหนากันทุกๆ คน 

๗ วิ.ม. (ไทย). ๔/๑๓/๒๐. 
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๗. อยาลวงเกินประเวณีสามีภรยาคนอ่ืนไมวาจะเปนทางกาย วาจา หรือแมแตทางใจ 
เม่ือแตงงานแลวอยาหยากันและอยาแตงงานกับหญิงท่ีถูกสามีหยา 

๘. อยาลักทรัพยของผูอ่ืน แตเปนคนอ้ือเฟอเผื่อแผแกคนอ่ืนใหแกทุกคนท่ีขอ ใครขอ
อะไรอยาไปทวงคืน ใครแยงอะไรก็อยาดึงไว 

๙. อยาเปนพยานเท็จ จริงก็บอกวาจริง ไมจริงก็บอกวาไมจริง ใชก็บอกวาใช ไมใชก็บอก
วาไมใช อยาพูดเกินไปจากนี้ 

๑๐. อยาโลภอยากไดสิ่งของเพ่ือนบาน เพราะวาถามีจิตใจละโมบโลภมากแลวอาจลวง
ละเมิดพระบัญญัติขออ่ืนๆ ไดงาย 

นอกจากพระบัญญัติท้ัง ๑๐ ประการแลว หลักการเหลานี้ยังไดเนนไปท่ีเรื่องของความรัก 
ไมใชความรักระหวางหนุมสาวท่ีแอบแฝงไปดวยความใครทางอารมณแตเปนความรักท่ีบริสุทธิ์จริงใจ
อันประกอบไปดวยเมตตากรุณาความเสียสละ ความรูจักใหอภัยแกกัน คนท่ีไมมีความรักประเภทนี้
เปรียบเสมือนคนมีชีวิตอยูเหมือนไมมี มนุษยจะตองรักทุกคนแมศัตรู เพราะทานรักแตเฉพาะคนท่ี
รักทาน ทานจะมีดีอะไร 8

๘  เม่ือพิจารณาดูจริยศาสตรหลักการอยูรวมกันในศาสนาคริสตแลวจะ
พบวาเปนจริยศาสตรท่ีวาดวยความประพฤติเก่ียวกับความรักจะเห็นไดจากพระบัญญัติ ๑๐ 
ประการในขอท่ี ๑-๔ อันเปนการแสดงความรักตอพระเจา  สวนขอท่ี ๕-๑๐ อันเปนการแสดงความ
รักตอเพ่ือนมนุษย 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาเปนจริยศาสตรท่ีสามารถทําใหคนทุกเชื้อชาติและทุกภาษาอยูรวมกันใน
สังคมไดโดยมีความรักเปนตัวนํา คือรักพระเจาและรักเพ่ือนมนุษยนั่นเองท่ีมีจุดหมายปลายทางอัน
เปนสุขนิรันดรคือสวรรคอันเปนอาณาจักรของพระผูเจา                                               
 

ศาสนาอิสลาม (Islam) 
การอยูรวมกันของคนในสังคมของผูท่ีมีความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามซ่ึงเปน

ประเภทเทวนิยมท่ีเนื่องกับพระผูเปนเจา ในดานจริยศาสตรอันเปนหลักการอยูรวมกันของคนใน
ความประพฤติมีมารยาทท่ีดีและมีคุณธรรมทางจิตใจท่ีดีงาม เรียกวา “อิหฺชาน” เพราะวามนุษยมี
ความสํานึกเสมอวาคนเปนทาสของพระเจาดวยจิตใจอันบริสุทธิ์ จิตผูกพันอยูกับพระเจาตลอดเวลา 
ดังนั้นหลักการแหงคุณธรรมซ่ึงเปนสวนของจริยศาสตรหลักการอยูรวมกันของคนในสังคมแบง
ออกเปน ๒ สวน คือ9

๙  
๑. คุณธรรมและจริยธรรมท่ีตองประพฤติ หมายถึงความดีงามตางๆ ท่ีตองประพฤติอยู

เสมอ ไดแกหนาท่ีและมารยาทท่ีตองแสดงออกและเปนคุณสมบัติท่ีดีทางใจ คือ  
๑) หนาท่ีของบุคคลตอพระเจา ตองระลึกอยูเสมอวาตนเองอยูตอหนาพระเปนเจา 

พระองคทรงมองเห็นอยูตลอดเวลา จึงตองทําแตความดี มีมารยาทดีงามและเวนการกระทําผิดตอ
บทบัญญัติของพระองค 

๘ คูณ โทขันธ,รศ., ศาสนาเปรียบเทียบ, (กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พร๊ินต้ิงเฮาส ๒๕๓๗), หนา ๙๗ - ๙๘.  
๙ บุญมี แทนแกว,ผศ., ปรัชญาศาสนา, พิมพคร้ังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร ๒๕๔๘), หนา ๔๕ - ๔๗.   
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๒) หนาท่ีของผูรู ครูและผูรูท่ัวไปจะตองสํานึกอยูเสมอวา ความรูท่ีตนไดมานั้นเปน
ความเมตตาของพระเปนเจา ดังนั้นจึงตองเผยแพรความรูนั้นใหแกผูอ่ืนโดยไมหวังอามิสสินจางและ
ไมนําความรูไปแสวงหาประโยชนอันมิชอบ 

๓) หนาท่ีของผูไมรูจะตองศึกษาเพ่ือจะไดมีความรู ความรูมิไดจํากัดแตเฉพาะ
ความรูทางดานสามัญหรือดานศาสนา แตจะตองเรียนรูจนสามารถนําความรูไปประพฤติปฏิบัติได 
นําไปประกอบสัมมาอาชีพได 

๔) หนาท่ีของลูก ลูกทุกคนตองระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญของพอแม ตองมีความ
กตัญู ตองคิดอุปการะไมปลอยใหพอแมตองเดียวดายและตองปรนนิบัติทานเปนอยางดี 

๕) หนาท่ีของพอแม ตองเลี้ยงดูลูกอยางดีใหการดูแลใหความสุขใหการศึกษา 
อบรมนิสัยใหเปนคนดีมีมารยาทงดงาม เปนตน  

๖) หนาท่ีของเพ่ือน คนทุกคนมีเพ่ือนไมวาเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนในสถานศึกษา 
เพ่ือนรวมหมูบานจนถึงเพ่ือนรวมโลก ทุกคนตองหวังดีตอกัน มีความประพฤติดีตอกันตางก็อยู
รวมกันอยางมีความสุข 

๗) หนาท่ีของสามี ท้ังสามีภรรยาจะตองมีหนาท่ีปฏิบัติตอกัน กลาวคือสามีตอง
รับผิดชอบในดานการปกครองครอบครัว การหารายไดเลี้ยงครอบครัวใหเปนสุขและจะตองเปนท่ีพ่ึง
ของครอบครัวมีความประพฤติดีงามตอครอบครัวและเปนแบบอยางตอคนในครอบครัว 

๘) หนาท่ีของภรรยา ตองมีหนาท่ีชวยเหลือสามีในดานตางๆ คอยใหกําลังใจดูแล
สามี ใหความสุขแกสามีและตอนรับแขกของสามีดวยมารยาท ดวยอัชฌาสัยไมตรีและดวยความ
จริงใจ 

๙) หนาท่ีของผูนํา ผูนําในสังคมในตําแหนงตางๆ ไดรับแตงต้ังหรือเลือกตั้งก็ตาม
จะตองปฏิบัติตนตอผูตามหรือลูกนองดวยความเมตตากรุณาและนอบนอม ไมถือตัวพูดจาใหสุภาพ
ออนโยนและใชอํานาจดวยความยุติธรรมมีความกลาหาญ ตองมีความประพฤติดีและเปนตัวอยางท่ี
ดีสําหรับประชาชน 

๑๐) หนาท่ีของประชาชนจะตองเคารพผูนําปฏิบัติในในกฎตางๆ ท่ีออกมาโดย
ชอบธรรม ใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีดีรักษาและปองกันเกียรติยศชื่อเสียงของผูนําท่ีมีคุณธรรม
จริยธรรมไมละเมิดตอสิทธิ์ของผูนําและสิทธิ์ของประชาชาดวยกัน 

๒. คุณลักษณะท่ีตองงดเวน หลักการของการของการอยูรวมกันท่ีมุสลิมจะตองละเวนมี
อยูมากซ่ึงเปนขอหามในจริยศาสตรท่ีบัญญัติไว คือ 

๑) เก่ียวกับคุณลักษณะดานรายทางจิตใจซ่ึงเม่ือใครมีหัวใจมืดบอด เชน ความ
โกรธ ความอิจฉาริษยา ความเกียจชัง ความตระหนี่ ความโลภ ความลําพอง ความโออวด เปนตน 
คุณลักษณะเชนนี้ควรเวนใหไกล 

๒) เก่ียวกับความประพฤติโดยท่ัวไป เชน ความฟุมเฟอยในการบริโภค การพูดมาก 
ความเกียจคราน การเอารัดเอาเปรียบ การดูถูกคนอ่ืน การรังแกผูอ่ืน เปนตน 
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๓) เก่ียวกับคุณลักษณะและความประพฤติท่ีมีผลตอการศรัทธา ซ่ึงขอหามเหลานี้
มีผลทําใหผูประพฤติหรือผูตองสิ้นสภาพอิสลามทันที เชน การนับถือสิ่งนอกจากอัลเลาะฮ การกราบ
สิ่งอ่ืนนอกจากอัลเลาะฮ การกระทําอันเปนการเหยียดหยามตอพระเปนเจา เปนตน 

นอกจากหลักการท้ัง ๒ ดังกลาวในขางตนแลวยังจะตองถือประพฤติในหลักศรัทธา คือ 
๑) ศรัทธาในพระอัลลาห   ๔) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต (นบี) 
๒) ศรัทธาในเทวทูต  ๕) ศรัทธาในวันพิพากษา 
๓) ศรัทธาในคัมภีร  ๖) ศรัทธาในกําหนดสภาวการณ 

นอกจากจะตองมีศรัทธาท้ัง ๖ ประการแลวผูท่ีนับถือทุกคนจะตองปฏิบัติในอิสลามิกวัตร 
๕ คือ 

๑) การปฏิญาณตน  ๔) การบริจาคซะกาต 
๒) การละหมาด  ๕) การประกอบพิธีฮัจญ 
๓) การถือศีลอด 

จะเห็นไดวาจริยศาสตรซ่ึงเปนสวนหลักการอยูรวมกันของคนในสังคมท่ีมีความเชื่อศรัทธาใน
หลักการศาสนาอิสลามจะตองประพฤติในศรัทธาและอิสลามิกวัตรอยางเครงคัดเพ่ือการอยูรวมกัน
ของคนในสังคมอยางสันติสุขและนําพาสังคมไปสูจุดหมายสูงสุดอันเปนความสุขนิรันดรคือสวรรค
การไดไปอยูกับพระเจาในสรวงสวรรค 

 

สรุป 
จริยศาสตรหรือศาสตรวาดวยความประพฤติเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมเพ่ือใหเกิดประโยชน

สุขตอสวนรวมนั้นในแตละหลักการสวนของความเชื่อในจริยศาสตรมีความเหมือนกัน ความตางกัน
และมีจุดหมายสูงสุดตางกัน เพราะวาหลักการประพฤติมีพ้ืนฐานท่ีตางกันกลาวคือ ความเชื่อท่ีเปน
สวนของเทวนิยมและอเทวนิยม   ถึงแมวาความเชื่อท่ีแบงออกเปนสองแบบนั้นแตสุดทายทุกหลักจ
ริยศาสตรก็มีขอประพฤติท่ีเปนกฎเกณฑในการตัดสินความถูกและความผิดบนพ้ืนฐานของตัวมันเอง
ซ่ึงแตละสวนก็มุงหวังใหคนในสังคมประพฤติตามหลักความเชื่อนั้นเพ่ือการอยูรวมกันในสังคมอยาง
สันติ  
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ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต 

ในยุคดิจิทลัที่มปีระสิทธิผล 

Effective Strategies of Buddhist Propagation Management of 

Missionary Monks in Digital Sphere. 
 

พระปญญากรโมลี, ดร.และคณะ0

* 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ นําเสนอยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา

ของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึงมีสาระสรุปไดวา พระธรรมทูตจะตองมีทักษะการ

บริหารท้ังการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย การวางแผน มีคุณลักษณะของพระธรรมทูตเปน

พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษา มีความใฝรู มีความสามารถในการบริหารจัดการใหเกิดการ

เผยแผเชิงรุก โดยการผสมผสานพุทธวิธีการบริหารกับเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยเครื่องมือสื่อสาร

ออนไลนท่ีทันสมัย ฝานเว็นไซตเครือขายคณะสงฆไทย ซ่ึงจะเปนเครือขายสังคมพระพุทธศาสนา

ออนไลน  ท่ีกลุมเปาหมายทุกระดับสามารถเขาถึงไดครอบคลุมท่ัวโลก ในยุคสังคมไรพรมแดน 

คําสําคัญ : ยุทธศาสตร, การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา, พระธรรมทูต, ยุคดิจิทัล, 

ประสิทธิผล 

Abstract 

 This article aims to study the effective strategies of Buddhist propagation 

management of missionary monks in digital sphere. It concludes that, missionary 

monks must have management skills in defining strategies, goals and plans in 

Buddhist propagation management, strong Buddha’s characteristic basement, ability 

in language using seeking and ability in Buddhist propagation management by 

integration Buddhist’s administration methods and digital media methods  through 

                                                           
*

 * อาจารยประจาํหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 
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website network system of Thai Sangha and develop to be Buddhism social 

network online for all target groups can access together all over the world. 

Keyword : strategy. Buddhist propagation management, missionary monk and 

efficiency. 

บทนํา 

พุทธวิธีในการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา  ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสประทานโอวาท

ตอนสงพระอรหันตสาวก  ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาดวยการวางแผนใหจาริกไปในทองถ่ินตาง ๆ  

ดวยวัตถุประสงคเพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เทวดา  และมนุษย  ใหเกิดประโยชนสุข  ทรงบริหารการ

เผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธสาวก โดยไมใหไปในทางเดียวกัน  ๒  รูป  ดวยเปาหมายเพ่ือมุง

แสดงธรรมของพระพุทธศาสดาท่ีมีความงามพรอม  นับวาเปนหลักการบริหารการเผยแผ

พระพุทธศาสนาสําหรับพระธรรมทูตรุนแรก ท่ีมีความสมบูรณในการบริหารจัดการ1

1 

งานพระธรรมทูตเริ่มแรกในประเทศไทย  อยูในการกํากับดูแลขององคการเผยแผ  ตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆ  พ.ศ. ๒๔๘๔  ตอมาในป  ๒๕๔๖  หนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินงานพระ

ธรรมทูต  คือ  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ภายใตแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา  

ซ่ึงเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง ท่ีทําใหพระพุทธศาสนามาดํารงคงอยูอยางยั่งยืนมาตั้งแตสมัย

พุทธกาลจนถึงปจจุบัน  คือ  การบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีประสทิธผิล2

2 

พัฒนาการการเผยแผพระพุทธศาสนา  ผานกาลเวลาจากสมัยพุทธกาลสูปจจุบันกาลมาโดย
ลําดับ  เริ่มจากยุคแรกท่ีมีการเผยแผศาสนาดวยวิธีปากตอปากท่ีเรียกวา “มุขปาฐะ”  แลวพัฒนา
มาสูยุค  เอกสาร  หนังสือ ตลอดจนสื่อตาง ๆ  หลากหลายรูปแบบ ท้ังสื่อเฉพาะกิจ  สื่อบุคคล  และ
สื่อมวลชน  จนกระท่ังปจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารยกระดับเขาสูระดับเครือขายท่ัวโลก 
(Internet) ท่ีมีท้ังจุดออน  จุดแข็ง  โดยเฉพาะพัฒนาการ การเผยแผพระพุทธศาสนา  และโอกาส
การเขาถึงของบุคคล  การเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละยุคสมัย  ยอมเปนไปตามสภาพแวดลอม
และบริบทแหงยุคสมัย  สําหรับในยุคดิจิตอลซ่ึงเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก ขอมูลขาวสาร
แพรกระจายไปในเวลาอันรวดเร็ว  ครอบคลุมไปท่ัวโลก ทําใหโลกท้ังโลกแคบลงจนเปนหมูบาน
เดียวกัน  (Global  village)  การใชชองทางการเผยแผพระพุทธศาสนาดวยวิธีการสมัยใหมตามยุค
                                                           

1 พระนิพนธ  ฮวดเกิด, บุคลิกภาพที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต  
ในสังฆะมณฑลอุตรดิตถ,  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ๒๕๖๐,  หนา  ๑ 

2 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, แผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙,  พ.ศ. ๒๕๕๙, หนา  
๓ – ๖  (ขณะเขียนบทความฯ แผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ยังอยูระหวางการจัดทาํ) 
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สมัย  จึงเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่ง  สิ่งสําคัญก็คือจะบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางไรจึงจะเกิดสัมฤทธิผล  รวมท้ังพระธรรมทูตควรจะมีคุณลักษณะอยางไรจึงจะสอดคลองกับ
งานเผยแผฯในยุคปจจุบันและอนาคต  ท่ีตางไปจากอดีตกาลมาก 

ดังนั้นจึงสนใจท่ีจะศึกษายุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือนําเสนอเปนแนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการการเผย
แผฯ ตอไป 

ความหมายของการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัล 

   การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัล มี ความหมายสําคัญ
แยกเปนสองสวน คือ การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา กับ คําวา ยุคดิจิทัล ดังนี้ 

การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา   เปนการวางแผน  เพ่ือดําเนินงานตามนโยบาย  
หลักการ  วิธีการตามแนวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหประชาชนเลื่อมใสศรัทธา3

3 
การบริหารการเผยอผพระพุทธศาสนา จะตองมีการกําหนดเปาหมาย ดําเนินงานตามแผน 

โดยมีวัตถุประสงคตามหลักพระพุทธศาสนาและมีการประสิทธิผล4

4 

การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา คือการกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย มีการวางแผน

และดําเนินการตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา5

5 

จากความหมายของการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา จะตองดําเนินการเก่ียวกับการ

วางแผน การกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร เพ่ือทําใหหลักธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

เผยแผกวางขวางออกไป จนเปนท่ีเขาใจของปวงชน และตองมีการประเมินผลการดําเนินงาน การ

บริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเพ่ือใหทราบถึงปญหา ขอขัดของในการ

ดําเนินงาน และหาทางปรับปรุงแกไข ใหประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ในขณะท่ี ความหมายของยุคดิจิทัล เปนเรื่องไมยากท่ีจะเขาใจ วาเปนความกาวหนา

ทางดานเทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ต  ดังนั้น การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรม

ทูตในยุคดิจิทัล จึงเปนการบริหารจัดการตามกระบวนการดังกลาวขางตน ผนวกกับการใช

เทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ต  (Internet)  ท้ังภาษาไทย  ภาษาบาลี  ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงคณะสงฆ  

                                                           
3 พระบรรจบ  ธีรวโส (ศรีแพงมน), ศึกษาบทบาทและผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระครสูุตสารพิมล 

(พระมหาพิมพา ธมมสาโร), วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
๒๕๔๙ 

4 พระมหาณรงศักด์ิ  โสภณสิทธ ิ(โสภา),ศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมปริยัติเวทิ (สุเทพ  
ผุสสธมฺโม), วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘  

5 พระมหารุงเพชร  ชวนปญโญ (พัดทาป), ศึกษารูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมของพระธรรมกิตติวงศ (ทองดี     
สุรเดโช), วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๔๘ 
 



{ 36 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

เชน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน ได

ดําเนินการแลว โดยปจจุบันนี้ มีเว็ปไซตทางพระพุทธศาสนาท่ีสามารถเขาถึงไดจํานวนมาก 

ประกอบดวย เว็ปไซดวัดในประเทศไทย ๔๗ เว็ปไซต วัดไทยในตางประเทศ ๓๒ เว็ปไซต เว็ปไซต

องคกรทางศาสนา ๒๑ เว็ปไซต และเว็ปไซตความรูของศาสนา ๒๙ เว็ปไซต66 

พัฒนาการและแนวคิดการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน

ประเทศไทย 

ในสมัยพุทธกาล ยุทธศาสตร  เปาหมายและการวางแผนการบริหารการเผยแผ

พระพุทธศาสนาประจักษอยูในพระโอวาทท่ีทรงรับสั่งกับพระอรหันตสาวก 60 ป ซ่ึงพระพุทธองค

ทรงกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะปฏิบัติงาน แลวจัดวางกําลังพระธรรมทูตตามสรรถภาพของพระธรรมทูตวา

ผูใดควรจะไปตําบลใด เพราะแตละพ้ืนท่ีมีปญหาไมเหมือนกัน7

7 

  พระพุทธศาสนาเขาสูระบบไทยประมาณ พ.ศ.236 ภายใตการบริหารการเผยแผ ฯ ของ

พระเจาอโศกมหาราช ทรงกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร วางแผน กําหนดเปาหมายโดยแบงพระ

สมณทูตออกเปน 9 สาย สําหรับประเทศไทยมีคณะสมณทูต นําโดยพระโสณะและพระอุตตระซ่ึง

เปนยุคเถรวาท สําหรับยุคมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 - 1550 พระเจาสุริยวรมันท่ี 2 ของและ

พระเจาอนุรุทมหาราชแบงอาณาจักรพุกาม นําพระพุทธศาสนาเขาสูไทยทางจังหวัดสุราษฎรธานี 

ลพบุรี และเชียงใหม ตามลําดับสมัยสุโขทัยชวง พ.ศ. 1820 บริหารการเผยแผ ฯ โดยพอขุนรามคํา

แหงมหาราช ตอมาในสมัยอยุธยาชวง พ.ศ. 2296 พระเจาอยูหัวบรมโกศและสมัยธนบุรี พ.ศ. 

2333 พระเจาตากสินมหาราช ซ่ึงทุกพระองคตางก็รับเปนองคอุปถัมภพระพุทธศาสนาอันเปนพระ

อานุภาพแหงพระมหากษัตริยเชนเดียวกับสมัยกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลปจจุบัน 

การบริหารจัดการ 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมากดวยพระบารมีของพระมหากษัตริย  ส งผลให

พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเจริญกาวหนามาโดยลําดับ 

 

 

 

 
                                                           

6 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://www1.onab.go.th/ 
7 www.cybervanaram.net/index.php?option=com_content&view=article&id=860&catid=4&Itemid= 

13&limitstart=2 
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รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละยุค 

 การเผยแผพระพุทธศาสนาดําเนินมาตั้งแตสมัยพุทธกาลมาจนถึงปจจุบัน โลกเจริญทาง

เทคโนโลยีมากข้ึน สามารถแบงออกได 5 ยุค แตละยุคมีรูปแบบ กระบวนการตางกันออกไป ดังนี8้8 

1. ยุคสื่อสารดวยคําพูด ใชวิธีมุขปาฐะ โดยองคพระศาสดา พระอานนท และพระอุ

บาลี รวมท้ังพระอรหันตสาวก 60 รูป ใชรูปแบบการเผยแผปากตอปาด ดังท่ีพระพุทธองคทรง

แสดงธรรมแตพระเจาพิมพิสาร ท่ีลัฏฐิรัน มีผูสนใจเขาฟงมากถึง 12 นหุต (120,000 คน) ซ่ึงจะ

เกิดประสิทธิผลเพราะบุญบารมีของพระพุทธองค 

2. ยุคสื่อสารดวยการเขียน ใชรูปแบบการเขียนตามผนังถํ้า จารึกลงบนใบลาน ท้ัง

เนื้อความแสดงธรรม แสดงเหตุการณ นมัสการพระรัตนตรัย แสดงความปรารถนาและเนื้อความ

ปกิณกะดวยภาษาบาลี คนท่ัวไปไมสามารถเขาใจได จึงเปนเสมือนการบันทึกเพ่ือความศักดิ์สิทธิ์ 

3. ยุคการสื่อสารโดยการพิมพหนังสือพระไตรปฎก คัมภีรและตํารา รูปแบบนี้จะใช

ภาษาบาลี หรือ มคธ สันนิษฐานวาพระไตรปฎกเกิดข้ึนครั้งแรกตั้งแตการสังคายนาครั้งท่ี 1 หลัง

พระพุทธเจาปรินิพพาน 7 เดือน พระไตรปฎกจัดเปนคําสอนล้ําคามีคําสอนถึง 84,000  พระ

ธรรมขันธ สําหรับประเทศไทยพบหลักฐานการแตงคัมภีรมาต้ังแตสมันสุโขทัย อยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร มีพระไตรปฎกภาษาบาลี สยามรัฐ รวมท้ังการจารึกลงในใบลาน จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 9 

มีการปริวรรตคัมภีรอรรถเปนภาษาไทยพิมพเผยแผโดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในรูปแบบแผนซีดี 

4. ยุคการสื่อสารโดยสื่ออิเล็คทรอนิคส ผานทางวิทยุ – โทรทัศน สื่อในยุคนี้ สามารถ

กําหนดหัวขอธรรมะแกผูฟงอยางแพรหลายและนําเสนอสื่อผานมวลชน ท้ังสื่อสาธารณะและสื่อ

บุคคล เปนการปฏิวัติรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในอดีตอยางมากมาย 

5. ยุคสื่อสารดวยระบบดิจิทัล ผานอินเตอรเน็ต ยุคปจจุบันดวยความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีระดับสูง ทําใหการสื่อสารของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง ท้ังระบบเสียง

และภาพ ความรวดเร็ว ครอบคลุมวิถีชีวิตมนุษย เปลี่ยนเขาสูสังคมสารสนเทศไรพรมแดน สามารถ

รับรูเรื่องราวอีกซีกโลกไปพรอม ๆ กัน9

9 

รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในแตละยุคดังกลาวนี้ มีท้ังจุดแข็ง จุดออนดวยกันท้ังสิ้น 

ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีสุด จึงอยูท่ีวาจะการบริหารจัดการเผยแผวาควรจะบริหารอยางไร โดยเฉพาะพระ

ธรรมทูตซ่ึงมีภาระหนาท่ีและบทบาทโดยตรง จะตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารการเผยแผ

พระพุทธศาสนาอยางไรบาง เพ่ือใหสอดคลองกับโลกในยุคดิจิทัล 
                                                           

8 http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/2098 
9
 http://cybervanaram.net/2009-12-17-14-43-37-13/860-2012-11-09-04-06-10 
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คุณลักษณะพ้ืนฐานของพระธรรมทูต 

 คุณลักษณะของพระธรรมทูต มีผลตอความสําเร็จในการบริหารเผยแผพระพุทธศาสนา ท้ัง

คุณลักษณะภายในและภายนอก โดยเฉพาะพระปญญาธิคุณ ซ่ึงประกอบดวยพระทศพลญาณ 10 

ประการ ปฏิสัมภิทญาณ 4 ประการ พระปริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันเปนคุณลักษณะ

ภายใน กับคุณลักษณะภายนอก คือ พระมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ พระสุรเสียง และ

อากัปกิริยามารยาท ซ่ึงพระธรรมทูตจะตองศึกษาพัฒนาและพยายามปลูกฝงใหเกิดข้ึน เพ่ือทําให

เกิดความนาศรัทธาเลื่อมใส วาจาสุภาพ นุมนวล กิริยามารยาทงดงาม อันเปนคุณลักษณะภายนอก 

และปฏิสัมภิทาญาณ 4 พระปริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันเปนคุณลักษระภายในท่ีสําคัญ

อยางยิ่ง10

10 

 คุณลักษณะท้ังภายในและภายนอกดังกลาวนี้ ถือวาเปนรากฐานท่ีสําคัญยิ่งสําหรับพระ

ธรรมทูต เปนสิ่งท่ีพระธรรมทูตทุกรูปจะตองพยายามปลูกฝงใหเกิดข้ึน เพ่ือใหคนท่ัวไปเกิดความ

เลื่อมใสศรัทธานับแตแรกพบเห็นอากัปกิริยามารยาทอันงดงาม ความเคลื่อนไหว อิริยบทเปนไปดวย

ความสงบ สํารวจวาจา ทวงทาสงางาม ผูไดพบเห็นอยากเขาพบใกลชิด อยากสนทนาปราศรัยดวย

11

11 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับพระธรรมทูต ในฐานะมีบทบาทหนาท่ีโดยตรง ในการเผย

แผพระพุทธศาสนา คือคุณลักษณะ 1 ใน 8 ประการอันเปนคุณลักษณะจําเพาะ นั่นคือ 

คุณลักษณะใฝศึกษา หมายถึงเปนผูสนใจใฝศึกษา แสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

รวมท้ังจะตองมีคุณลักษณะสําหรับพระธรรมทูตในโลกยุคปจจุบัน โดยเฉพาะพระธรรมทูต

ตางประเทศ คือ มีวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมสอดคลองกับยุคสมัย มีการพัฒนาวิธีการเผยแผโดยใช

เครื่องมือสื่อสารตาง ๆ ในโลกยุคดิจิทัล เพ่ือนําไปสูความสําเร็จไดอยางม่ันใจ ไมควรใชวิธีเทศนเพียง

อยางเดียว12

12 

ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลท่ีมีประสิทธิผล 

1. เสริมคุณลักษณะพิเศษใหพระธรรมทูต ดังนี้ 

                                                           
10 สานิตย  กายาผาด, เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต, (กรุงเทพมหานคร:เธิรดเวฟ  เอ็ดดูเคชั่น, 2542), หนา 110 
11 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธกีารสอน, (กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑)  หนา ๒๔๑๒ เสถียร

พงษ  วรรณปก, พุทธวิธีสอนจากพระไตรปฎก, พิมพคร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรรุงการพิมพ จาํกัด, ๒๕๔๐), หนา  ๘ 
12 เสถียรพงษ  วรรณปก, พุทธวิธสีอนจากพระไตรปฎก, พิมพคร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ : บริษัทเพชรรุงการพิมพ จํากัด, 

๒๕๔๐), หนา  ๘ 
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- หลักสูตรการฝกอบรมพระธรรมทูตทุกหลักสูตร นกจากมุงฝกวิธีการอธิบายธรรม

ใหพระธรรมทูตมีความรูสึกดีแลว ควรเนนปลูกฝงคุณลักษณะท้ังภายในและภายนอก ใหนาศรัทธามี

บุคลิกลักษณะสํารวม สงางามนาเลื่อมใส วาจาสุภาพนุมนวลนาประทับใจ เปนพ้ืนฐานประจําตัว

พระธรรมทูตทุกรูป และปลูกฝงคุณลักษณะใฝศึกษาพัฒนาตนเอง รวมท้ังใหมีความสามารถในการ

ใชเครื่องมือสื่อสารอันเปนเทคโนโลยีตามยุคสมัยไดอยางคลองแคลว เพ่ือใหพระธรรมทูตทุกรูปเปน

ทูตทางธรรม มีความพรอมในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลอัน

เปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร 

ดังนั้น คุณลักษณะของพระธรรมทูต ท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารจัดการการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล ควรจะมีพ้ืนฐานคุณลักษณะตาง ๆ ดังกลาวแลว โดยคุณลักษณะ

ภายในและภายนอกจะเปนรากฐานหลัก ในขณะท่ีคุณลักษณะความเปนผูสนใจใฝศึกษา จะเปน

พ้ืนฐานสําคัญสูการสื่อสารในโลกดิจิทัลตอไป 

- เม่ือคุณลักษณะพ้ืนฐานอันสําคัญของพระธรรมทูตดังกลาว ไดรับการปลูกฝงจะ

เปนบุคลิกภาพของพระธรรมทูตอยางจริงจัง ท้ังการใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน อันเปน

ภาษาตางประเทศท่ีมีอิทธิพลในสังคมโลก รวมท้ังภาษาไทยเพ่ือใหมีความสามารถในการสื่อสาร การ

สื่อขอความสั้นตามภาษาสื่อ เชน “ทําดีตองไมเดี๋ยว” 

- ยุทธศาสตรการบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในยุคดิจิทัลท่ีมี

ประสิทธิผล 

• พระธรรมทูตในยุตดิจิทัล ตองมีความสามารถในการบริหาร ท้ังการกําหนด

เปาหมายยุทธศาสตร วางแผน แผนงานโครงการ ติดตามประเมินผล และการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนหลักธรรมอันประเสริฐของพระพุทธองค 

ใหประชาชนนําไปเปนหลักปฏิบัติเพ่ือความสุขท้ังชาตินี้และภพหนา โดยใช

วิธีการบริหารท้ังพุทธวิธีและการสื่อสารผานระบบอินเตอรเน็ต 

• การบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาผานระบบอินเตอรเน็ต กําหนด

เปาหมายเชิงรุก 3 ดาน ไดแก 

 ดานการศึกษาเนนไตรสิกขา คือ สีลสิกขา จิตตสิกขา และปญญา

สิกขา 

 ดานศาสนา เนนศาสนพิธีกรรมตางๆ วิธีปฏิบัติตน และสรางศาสน

ทายาท 
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 ดานวัฒนธรรม เนนวัฒนธรรมประเพณีสูวิ ถีชีวิต คุณคาทาง

วัฒนธรรมและโบราณทางพระพุทธศาสนา 

- กลยุทธการบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ใชกลยุทธ

ผนวกกันระหวาง พุทธวิธีกับเทคโนโลยีสมัยใหมผานอินเตอรเน็ต โดยการศึกษาจุดแข็งของ

พระพุทธศาสนาท้ังหมดเสริมความหนักแนนจากคุณลักษณะตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 โอบลอม

ดวยทฤษฎี 4 ส โดยสื่อสารเผยแผทุกเนื้อหาอยางแจมแจง (สันทัสนา) ใหเกิดแรงจูงใจ (สมาทปนา) 

ใหเกิดความกลา (สมุเตชนา) อยางมีความสุขราเริง (สัมปหังสนา) 

- บริหารจัดการเผยแผ ฯ ดวยเทคนิคการสรางเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนา 

ใหรูจริงปฏิบัติไดจริง สื่อสารหลักธรรมดวยความชัดเจน ชัดแจง ในสวนท่ีเปนแกนธรรม ท้ังการ

ปริยัติและการปฏิเวธ  โดยการบูรณาการระหวางพุทธวิธีกับเครื่องมือแหงทุนนิยมล้ําสมัยอันไดแก 

เทคโนโลยีดิจิ ทัล  ดวยจิต ท่ี ม่ันคง จนเทคโนโลยีดิจิ ทัล  กลายเปนเครื่ องมือการเผยแผ

พระพุทธศาสนาท่ีกลุมเปาหมายเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธธรรม คือ สามารถสื่อสารทะลุทะลวง

ทุกอณูสังคม ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกกลุม เขาถึงไดงายผานระบบคอมพิวเตอรทุกระบบ โดยเฉพาะ

สมารทโฟน (Smart Phone) ดวยขอมูลทุกรูปแบบ ตั้งแตเสียงเรียกเขา (Ringtone) ขอความบน

โทรศัพทมือถือ ดวยการใชคําคม สุภาษิตทางพระพุทธศาสนางาย ๆ เชน อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ 

หรือ กมฺมุนา วตฺตตี โลโถ ฯลฯ เปนตน 

- บริหารการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยวิเคราะหกลุมเปาหมายและใชประโยชน

จากเทคโนโลยีสรางเครือขาย ซ่ึงปจจุบันสังคมออนไลนดําเนินไปอยางเต็มรูปแบบแลว ทําให

กลุมเปาหมายสามารถคนควาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา ผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตไดทุกเวลา โดยใชอุปกรณเชื่อมตอระหวางเครือขายกับโนตบุค (Notebook) 

โทรศัพทมือถือ (Mobile phone) สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนาควรจัดใหครอบคลุมท้ัง

ระดับโลกียะและโลกุตระ ซ่ึงกลุมเปาหมายจะสามารถเลือกศึกษาไดเองตามความสนใจ 

บทสรุป 

 เม่ือสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงไป  การบริหารการเผยแผของพระพุทธศาสนาตองมี
ยุทธศาสตร  เปาหมาย  และวิธีการ  ท่ีเหมาะสม  เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงโดยไมกระทบตอ
หลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในยุคดิจิทัลใหเกิดประสิทธิผล  จึงตองปรับไปใชวิธีการเชิงรุกท่ีทันยุคสมัย  ทัน
เหตุการณ  พระธรรมทูตควรมีคุณลักษณะตามพุทธลักษณะท้ังพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ  
พรอมอากัปกิริยามารยาทครบถวน  ประกอบดวยคุณลักษณะภายในและภายนอก  รวมท้ัง
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คุณลักษณะใฝศึกษา  และมีวิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล  ปฏิบัติตนอยางเครงครัดใน
พระธรรมวินัย  มีความสามารถในการสื่อภาษา  สามารถบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ใหกลุมเปาหมายเขาถึงไดงายในยุคสังคมออนไลน อยางกวางขวาง ทุกท่ี  ทุกเวลา  เปน “อกาลิโก” 
คือ ไมจํากัดดวยกาล  ผานเว็ปไซตออนไลน ครอบคุลมองคกรเครือขายคณะสงฆไทยท่ัวโลก 
 

บรรณานุกรม 
 

๑.ภาษาไทย 
 (๑) หนังสือ 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธวิธีการสอน, กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๑. 
พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต). ปาฐกถาในการประชุมทางไกล  โครงการถวายความรูแดพระสังฆาธิ  

การ  ของกรมการศาสนาและสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
กราฟฟกเซนเกอร, ๒๕๓๘. 
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กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน 
Sustainable Strategy of Community Participation in Health 

Management of Monks 
 

พระปลัดณรงคฤทธิ์ ฐานธมฺโม (กลิ่นจันทร)* 
วีระชัย โชคลาภานันต1** 

 
บทคัดยอ 

 บทความนี้มุงเสนอแนวคิดในการกําหนดกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุข
ภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน การมีสวนรวมอยางเข็มแข็งของชุมชน จะนําไปสูการจัดการสุขภาวะ
ของพระภิกษุไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กลยุทธสําคัญจึงตองเริ่มจากการบริหารจัดการใหทุก
ภาคสวนในชุมชนเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง แลวรวมกันศึกษาชุมชน เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การจัดการสุขภาวะของพระภิกษุใหครอบคลุม ครบถวน ทําการวิเคราะหและพิจารณารวมกันอยาง
เปนระบบ รวมท้ังรวมกันกําหนดทิศทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการจัดการสุขภาวะ
พระภิกษุ โดยมีการติดตามประเมินผลในทุกข้ันตอน และปรับปรุงแกไขสวนท่ียังขาดความสมบูรณ 
แลวประชาสัมพันธใหประชาสัมพันธใหประชาชนทุกคนในชุมชนทราบ และเขามามีสวนรวมในการ
จัดการสุขภาวะของพระภิกษุ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูท่ีจะปรับเปลี่ยนชีวิต ใหสอดคลองกับวิถีแหง
สขุภาพ ตามแนวทางการจัดการสุขภาวะพระภิกษุ กลยุทธสูความสําเร็จสําหรับการสราง การมีสวน
รวมในการบริหารจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน คือการบริหารจัดการใหผูนําเครือขาย
เกิดความเข็มแข็ง ท่ีจะเปนแกนนําและมีพลังในการขับเคลื่อนการมีสวนรวมอยางเข็มแข็งของทุก
ภาคี ตลอดจนประชาชนทุกคนในชุมชน 

คําสําคัญ : กลยุทธ, การมีสวนรวมของชุมชน, การจัดการสุขภาวะและความยั่งยืน 

Abstract 
 This paper presents the concept of sustainable strategy of community 
participation in health management of monks. Strong participation of community 
will bring about effective health management of monks. So that, the important 
strategy should begin from all community full participation. They have to do the 
community study and collect of data completely in health management of monks. 
Then participate in analyzing and planning systematically including doing goals, 

                                                           
* อาจารยประจําหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม จังหวัดอุตรดิตถ 
** อาจารยประจําหนวยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดหมอนไม จังหวดัอุตรดิตถ 
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programs, projects and activities in health management of monks. They have to 
evaluate all steps of projects to make completely of the works. They also have to 
make public relations to all people in their community and try to adjust the 
people’s ways of life harmoniously with health management of monks. The main 
strategy of sustainable strategy of community participation in health management 
of monks is strength of community net - work leaders to be cored of community 
tasks including building strong community participation all community partnership 
net - works and all people in their community and drive to achieve success. 

Keyword : strategy, Community participation, Health management of monks and  
sustainability. 

บทนํา 

การมีสวนรวมของชุมชน มีรากฐานอันม่ันคงอยูบนปรัชญาแหงความศรัทธาในตัวตนวา 
เปนทรัพยากรทีมีคุณคา สามารถท่ีจะเรียนรูปรับเปลี่ยนทัศนะ พฤติกรรม และพัฒนาขีด
ความสามารถใหมีความรับผิดชอบตอสังคม อีกท้ังยังมีพลังในการคิดริเริ่ม เพ่ือสรางสรรคและพัฒนา
ตามศักยภาพท่ีมีอยู มีความเปนผูนํา รวมท้ังมีความคิดใหมอยูในตัวตน พรอมท่ีจะเจริญงอกงามและ
นําออกมาใชได หากไดรับการพัฒนา อันเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนาของบุคคล ชุมชนและรัฐ การให
การศึกษาและโอกาส จะเปนการดึงพลังงานท่ีซอนเรนอยูในตัวคนมาใชใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
ความเจริญกาวหนาของชุมชนจะเปนไปอยางมีประสิทธิผล หากชุมชนสามารถรวมพลังกลุม แลวนํา
พลังมาใชในการทํางานเพ่ือชุมชน โดยทุกฝายเขามามีสวนรวมท้ังพลังกาย พลังใจ เพ่ือขับเคลื่อน
ชุมชนใหมีความเจริญกาวหนาไปในทุก ๆ ดานอยางม่ันคง2

1  

 แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชน นําไปสูแนวปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ใน
สังคมท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีกระบวนทัศน (Paradigm) มากจากระบวนทัศนเสรี
นิยม (Liberal paradigm) ท่ีมีรากฐานมาจากองคการระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาต ิ
(United Nations) และธนาคารโลก (World Bank) ซ่ึงมีอิทธิพลทางความคิดและเปนยุทธศาสตร
ประเทศ รวม ๔ ลักษณะ ไดแก รวมวางแผนรวมปฏิบัติ รวมกับผลประโยชน และรวมติดตาม
ประเมินผล เม่ือประชาชนมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมอยางมีศักดิ์ศรี ตามรกะบวนทัศนรากฐาน 
(Radical paradigm) หากไดรับการปฏิบัติจากผูจัดการมีสวนรวมอยางชัดเจน เทาเทียมกัน ยอม
สามารถสรางพลังงานใหชุมชน รวมท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติของตนเองได32 

                                                           
1 พีรพล ไตรทศาวิทย. การเสรมิสรางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการประชาสังคม. (กรุงเทพ ฯ : พิมพที่

สถาบันพระปกเกลา, 2544), หนา 12 
2 เจมส แอลเครยตัน, คูมือการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน แปลโดย วันชยั วัฒนศักด์ิ. 

(กรุงเทพ ฯ : ศูนยสันติวธิีเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยสถาบันพระปกเกลา, 2543). หนา 27   
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 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.1560 - 2564) มีเปาหมายในการ
วางรากฐานระบบสุขภาพคนไทยใหเข็มแข็ง มีเปาประสงค และวิสัยทัศน ใหคนไทยมีสุขภาพดี 
ภายใตมีพันธกิจท่ีมุงเสริมสรางสนับสนุน และประสานใหเกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ท้ัง
ภาครัฐเอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม เพ่ืออภิบาล พัฒนาระบบสุขภาพคนไทยใหเข็มแข็ง 
สามารถรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต4

3 

 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช 2560 จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาสุขภาพพระสงฆท่ัวประเทศ รวมท้ังขับเคลื่อนการดําเนินงาน วัดสงเสริมสุขภาพ กําหนด
เปาหมายการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 3 ประเด็นสําคัญคือ พระสงฆกับการดูแล
สุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปฎฐากพระสงฆท่ีถูกตองตาม
หลักพระธรรมวินัย และบทบาทของพระสงฆในการเปนผูนําดานสุขภาวะของชุมชนและสังคม โดย
ใชหลักธรรมนําทางโลก และมาตรการสําคัญในการดําเนินการ 5 ดาน ไดแก ความรู ขอมูล การ
พัฒนา การบริการสุขภาพ และการวินัย ท่ีนําไปสูการสงเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ 
ใหมีความคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสมบูรณท้ังทางกาย จิต ปญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัด
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ สามารถเชื่อมโยงระหวางวัดกับชุมชนได ทําใหพระแข็งแรง วัดม่ันคง 
ชุมชนเปนสุข ภายใน 10 ป (2560 - 2569)5

4 

 จากปรัชญาแนวคิด กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน ตลอดจนวิสัยทัศน เปาประสงค 
และพันธกิจในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ังธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธศักราช 2560 ซ่ึงมีความสอดคลองกันในเรื่อง การผนึกกําลังกันของ
ทุกฝายในชุมชน แลวนํามวลพลังไปใชขับเคลื่อน พัฒนา ทุกภารกิจในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่อง สุขภาวะของพระสงฆพุทธสาวก ซ่ึงเปนหนึ่งในแกวสามประการ เปนสถาบันทางสังคมท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนผูประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เปนตนแบบของการประพฤติปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เปนบุคคลท่ีควรเคารพบูชา กิจของสงฆ
เปนไปเพ่ือประโยชนของคนหมูมาก ประกอบดวย การศึกษา การปฏิบัติ การเผยแผ และการ
สงเคราะห ดังนั้นทุกฝายในชุมชนจึงตองรวมพลังกันสรางสรรคคุณภาพชีวิตพระสงฆ สถาบันสําคัญ
ประจําชุมชน ใหมีสุขภาวะท่ีดี ตามหลักพุทธวาจาท่ีวา “อโรคยา ปรมาลาภา” ความไมมีโรคเปน
ลาภอยางยิ่ง คณะผูจัดทําบทความ ฯ จึงไดมีความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาและนําเสนอแนวคิด
เก่ียวกับ กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน โดยมี
จุดเนนท่ี การบริหารจัดการสุขภาวะของพระภิกษุแบบมีสวนรวมของชุมชนใหเกิดความย่ังยืน  

 

                                                           
3 คณะกรรมการอํานวยการจัดทาํแผนพฒันาสุขภาพ ฉบบัที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข, แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบบั

ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564), เอกสารอัดสําเนา 
4 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆแหงชาติ พุทธสักราช 2560 , (กรุงเทพ ฯ : พิมพที่ 

โอ.เอส พร้ินต้ิง เฮาส จาํกัด, 2560). หนา 1 
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ความหมาย 

ปรัชญาและรูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน (Meaning, Philosophy and Model of 
community participation) 

1. ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การเขารวมอยางเข็มแข็งของกลุมบุคคล ท่ีมีสวนไดสวน

เสียในชุมชนดวยการรวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับ
ผลประโยชน รวมการประเมินผลและรวมเผยแพรขอมูล6

5 
การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชน เขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตามโอกาสตาง ๆ เชน รวมคนหาปญหาและขอมูลท่ีจําเปน แลวนํามาใชในการวางแผน ดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมในชุมชน รวมชวยเหลือแกปญหา รวมเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมประเมินผล 
และรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน อันเปนผลมาจากการรวมกันทํากิจกรรมในชุมชน7

6 
การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาชุมชน ท่ีเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดลง ไดแก รวมคนหาปญหา รวม
วางแผน รวมตัดสินใจ รวมระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน รวมบริหารจัดการ รวมติดตาม
ประเมินผล รวมท้ังรวมรับผลประโยชนอันเกิดจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวจะตองมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน8

7 

 จากความหมายการมีสวนรวมของชุมชนท่ีกลาวมา สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน เปน
การเขารวมกิจกรรมชุมชน ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน ตามโอกาสท่ีมีโครงการ หรือ
กิจกรรมในชุมชน โดยรวมแสดงความคิดเห็น รวมระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทองถ่ิน รวม
บริหารจัดการ รวมติดตามประเมินผล รวมเผยแพรขอมูล และรวมรับผลประโยชนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีรวมกันทํา จะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 

2. ปรัชญาการมีสวนรวมของชุมชน 
ปรัชญาพ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน ตั้งอยูบนรากฐานอันม่ันคงแหงศรัทธาในตัว

ประชาชนมีความเชื่อในคุณคาและศักยภาพของมนุษยดังนี้ 
1. บุคคลแตละคนมีความสําคัญ แตมีเอกลักษณไมเหมือนกัน จึงมีสิทธิอันพึงไดรับ

การปฏิบัติดวยความยุติธรรม มีเกียรติ ในฐานะท่ีเปนปุถุชนคนหนึ่ง 

                                                           
5 จามะรี เชียงทอง, สังคมวิทยาการพัฒนา, (กรุงเทพ ฯ : โอเด้ียนสโตร, 2549). หนา 12 
6 วันชัย วัฒนศัพท, การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, (กรุงเทพ ฯ : ศูนยสันติวธิีเพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกลา, 2553). 
7 ศรี ศรีงาม, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษาอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

วิทยานพินธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร, 2541. หนา 3 
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2. บุคคลแตละคนมีสิทธิและความสามารถในการกําหนดวิธีการดํารงชีวิตของตนใน
ทิศทางท่ีตนตองการ 

3. บุคคลแตละคนหากมีโอกาส ยอมสามารถท่ีจะเรียนรูเปลี่ยนแปลงทัศนะพฤติกรรม 
และพัฒนาขีดความสามารถ  ใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงข้ึนได 

4. มนุษยทุกคนมีพลังท่ีจะสรางสรรคความคิดริเริ่ม ความเปนผูนําและความคิดใหมๆ 
ท่ีซอนเรนอยู ซ่ึงพลังความสามารถเหลานี้สามารถเจริญเติบโตและนําออกมาใชได ถาไดรับการ
พัฒนา 

5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดาน เปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา
และมีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชน และรัฐ9

8 

3. รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชน 
แบงออกไดเปน 3 ประการ คือ 
1. การมีสวนรวมแบบชายขอบ (Marginal participation) เปนการมีสวนรวมท่ีเกิด

จากความสัมพันธเชิงอํานาจไมเทาเทียมกัน เชน ฝายหนึ่งรูสึกดอยอํานาจกวา หรือความรูดอยกวา 
เปนตน 

2. การมีสวนรวมแบบบางสวน (Partial participation) รัฐเปนผูกําหนดนโยบายลง
มาวาตองการอะไร โดยท่ีรัฐไมรูความตองการท่ีแทจริงของประชาชน การมีสวนรวมมีเพียงการแสดง
ความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมบางสวนเทานั้น 

3. การมีสวนรวมแบบสมบูรณ (Full participation) เปนการมีสวนรวมกันทุก
ข้ันตอน ต้ังแตการกําหนดปญหา ความตองการ การตัดสินใจในแนวทางการแกปญหา และความ
เทาเทียมกันของทุกฝาย10

9 

กลยุทธและยุทธวิธีการมีสวนรวมของชุมชน 

1. กลยุทธและยุทธวิธีการมีสวนรวมของชุมชน 
กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนเปนกระบวนการสรางจิตสํานึก และแรงจูงใจ

ประชาชนใหตระหนักและเขามามีสวนรวม มี 2 ประการ ไดแก 
1.1 การจัดกระบวนการเรียนรู (Learning process)  มีหลายวิธี ดังนี้ 

- จัดเวทีวิเคราะหสถานการณในชุมชน เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางกลุมองคกรตาง ๆ ภายในชุมชน 

                                                           
8 คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี,ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม, (กรุงเทพฯ:ไอเดีย สแควร

,๒๕๔๐), หนา ๒๗ 
        ๙ ปาริชาติ  วลัยเสถียร, เอกสารประกอบการศึกษาวิชา  สค. 651 : ทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพฯ : คณะ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , ๒๕๔๒), หนา ๑๓๘ – ๑๔ 

 

 



{ 48 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

- จัดทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณกับองคการชุมชน 
- จัดฝกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะดานแกองคกรชุมชน 
- จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) 
- ถอดประสบการณและรวมกันสรุปบทเรียนท่ีจะปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 
1.2 การพัฒนาผูนําเครือขาย (Net – work development) 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับผูนํา ท้ังภายใน และภายนอกชุมชน 
- สนับสนุนขอมูลขาวสาร แกผูนําอยางตอเนื่อง 

1.3ยุทธวิธีการสรางการมีสวนรวมของชุมชน  
- ใหรวมคิดรวมทําเรื่องท่ีเปนปญหาใกลตัว หรือแนวทางการพัฒนาท่ีไม

ยาก 
- สรางความตอเนื่องในการรวมคิดรวมทําในกิจกรรมท่ียากข้ึน 
- ใหรวมคิดรวมทําการแกปญหาของชุมชน 
- เปดรับฟงปญหาชาวบาน และใหรวมกันแกไขปญหา โดยไมชี้นํา 
- คอย ๆ เพ่ือความยาก ในกิจกรรมท่ีรวมคิดรวมนํา จนเกิดความม่ันใจ11

10 
กําหนดปริมาณอาหารท่ีจะฉันแตพอฉัน หากฉันเหลือตองปรับอาบัติ ตองพิจารณาประเภท

อาหารไมใหเหมาะกับโรคท่ีเปนอยูในสักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี 4 กําหนดใหรับอาหารและกับขาว
พอสมควรใหไดรับสารอาหารเพียงพอ ตักอาหารเสร็จ ปดฝาบาตรแลว ปฎิสังขาโย พิจารณาอาหาร
แลว จะไมมีการเก็บอาหารอีก12

11 
 สําหรับชวงเวลาในการฉันอาหาร ทรงบัญญัติสิกขาโภชนาวรรคท่ี 4 ขอ 37 วา   “โย ปน 

ภิกขุ วิกาเลขาทนียํ วาโภชนียํ” แปลวา การเค้ียวอาหารหรือฉันอาหารในเวลาวิกาล เปน ปาจิตตีย 
ทรงบัญญัติไมใหฉันอาหารยามวิกาล ตั้งแตหลังเท่ียงวันเพราะชวงบายรางกายจะใชพลังงานลดลง
และรางกาย จะไมไดใชสารอาหารท่ียอยแลวในชวงเย็นถึงคํ่า แตจะสะสมไวจนเปนเหตุใหเกิดโรค
ตาง ๆ ตามมา เชน โรคอวน ไขมันในเลือด เบาหวานและเลือดสมองเปนตน13

12 
จะเห็นไดวา การจัดการสุขภาวะพระภิกษุเริ่มมาตั้งแตสมัยพระพุทธกาล สําหรับประเทศ

ไทย ก็มีการจัดการสุขภาวะพระภิกษุโดยพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระพุทธองค 
                                                           
 10 นเรศ  สงเคราะหสุข, จากแนวคิดสูการปฏิบัติ, (เชียงใหม : สํานักงานโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน, ๒๕๔๑), 

หนา ๑๑๓ – ๑๑๔ 
11 พระครูโอภาสธรรมพิทักษ(เสียม  เตชธม.โม/เงางาม), ศึกษาหลกัการและวิธีการเผยแผธรรมขอพระธรรมโมล(ีทอง

อยู  ญาณริส.โธ),วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย , ๒๕๕๔, หนา ๒                 

๑๒ พิทยา  จารพูนผล และคณะ, สุขภาวะพระภิกษุสงฆแบบองครวม, ภาควิชาอนามัยและครอบครัวงานวิจัยและ
วิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗, หนา ๒๗ 
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การมีสวนรวมในการจัดการสุขภาวะพระสงฆ จากภาคสวนตาง ๆ ปรากฏชัดเจน เม่ือมีการจัดระบบ
การจัดการสุขภาวะพระภิกษุ โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงหลัก ไดจัดทําแผนพัฒนา
สุขภาพประชาชน ตั้งแตแผนพัฒนาการสารธารณสุขฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ประชาชน
ท่ัวไปรวมท้ังพระภิกษุ ไดรับการดูแลสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาฉบับนี้มาอยางตอเนื่อง การ
บริหารจัดการสุขภาวะพระภิกษุ มีการดําเนินการอยางเปนระบบชัดเจน โดยเฉพาะการตรวจ
สุขภาพประจําป การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือดรวมท้ังการปองกันพาหนะของโรคใน
เคหะสถานและวัดวาอาราม14

13 
 วิชาการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน ภาคีเครือขายภาครัฐเอกชน 

ในการจัดการสุขภาวะพระภิกษุรวมกับชุมชนในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ การจัดการสุขภาวะของ
พระภิกษุมีปรัชญาแนวคิดและพัฒนาการมาอยางยาวนานตามบริบทของสังคม บนพ้ืนฐานแหงพระ
ธรรมวินัยขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิไดนิยามความหมายการจัดการ
สุขภาวะไว ดังนี้   

การจัดการสุขภาวะ : เปนการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนแลววางแผนงานบนพ้ืนฐานแหง

ขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือ สามารถปฏิบัติตามแผนไดจริง และมีการติดตามประเมินผล15

14
 

การจัดการสุขภาวะ : ตองมีการวางแผน จัดองคกร กําหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน กําหนด

กิจการงานท่ีตองปฏิบัติ ติดตอประสานงานและมีการตรวจสอบ16

15
 

ปจจุบันภายใตแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะมีการผลักดัน ขับเคลื่อนและติดตามอยางใกลชิดโดย
มีสํานักพุทธศาสนาแหงชาติเปนหนวยงานหลัก สนองงานคณะสงฆ และประสานสรรพกําลังกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
กระทรวงวัฒนธรรม สถาบัน 

การจัดการสุขภาวะ : ตองมีการวางแผน จัดองคกร กําหนดข้ันตอนปฏิบัติงาน กําหนด

กิจการงานท่ีตองปฏิบัติ ติดตอประสานงานและมีการตรวจสอบ17

16
 

จากความการจัดการสุขภาวะ สรุปไดวา การจัดการสุขภาวะตองมีการวางแผน มีการจัด
องคการ กําหนดเปาหมาย ลงมือปฏิบัติงาน  มีการติดตอประสานงาน และการประเมินผล  

                                                           
13 ประเวศ วะสี, บนเสนทางใหมการสงเสริมสุขภาพอภิวัฒนชีวิตและสังคม,พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: บริษัทดีไซน

จํากัด, ๒๕๔0, หนา๑ 
14 บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองคการ, พิมพคร้ังที่ ๔, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๕), หนา 

๑ 
15 พระมหาอุดร สุทธิญาโน , การศึกษาสุขภาพองครวมวิถีพุทธในพระไตรปฏก, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, 

บัณฑิตวิทยาลัย, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๕  
16 พระมหาสถิต อาภากโรและเขมณัฏฐ อินทรสุวรรณ , ตัวชีวัดความสุข: กลยุทธการสรางและการใชเพ่ือชุมชนเปน

สุข, (กรุงเทพ: สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน (สสส.),๒๕๕๓) หนา ๔ 
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กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุ 

โดยความหมายของกลยุทธ เปนการวางแผนการปฏิบัติ โดยพิจารณาสภาพการณตางๆใน
การสรางพลังชุมชนเพ่ือสามารถจัดการสุขภาวะของพระภิกษุไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงขอนําเสนอ
กลยุทธการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสุขภาวะของพระภิกษุ ดังตอไปนี้ 

1. บริหารจัดการใหทุกภาคสวนในชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชนองคกรชุมชนภาคี
เครือขายและผูนําชุมชน เขามามีสวนรวมเสริมพลังกันอยางเต็มศักยภาพใหเกิดเปนการมีสวนรวม
แบบสมบูรณ (Complete participation) แลวรวมกันดําเนินการศึกษาขอมูลรอบดาน กําหนด
ปญหา หาสาเหตุของปญหา เพ่ือตกผลึกความคิดของชุมชน ในเรื่องการจัดการสุขภาวะของ
พระภิกษุ โดยจัดระบบขอมูลท้ังในสวนของพระภิกษุ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม การพักผอน 
การออกกําลังกาย ความสะอาดของเครื่องนุงหม เครื่องนอน ความสะอาดของบริเวณวัด อันจะ
นําไปสูสุขภาวะของพระภิกษุสงฆ โดยชุมชนแบงหนาท่ีกันและมีฝายสํารวจศึกษา จัดเปนขอมูล
ดังกลาว โดยละเอียดรอบดานใหครบถวน 

2. เม่ือไดขอมูลทุกดานครบถวนแลว จัดประชุมกับทุกฝาย รวมท้ังตัวแทนพระภิกษุ
จากวัดในชุมชนเพ่ือรวมกันวางแผนจัดการสุขภาวะของพระภิกษุ เปนกลยุทธการสรางการมีสวน
รวมท่ีสําคัญอยางยิ่งในการบริหารจัดการ ท่ีจะตองใหเกิดการมีสวนรวมอยางสมบูรณ ข้ันตอนกอน
การจัดทําแผนควรจะจัดประชาสัมพันธอยางเขมขน เพ่ือใหทุกภาคสวนในชุมชนเห็นความสําคัญ 
จัดเตรียมขอมูลและตัวแทนท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปเขารวมประชุมวางแผน โดยอาจจะจัดเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู นําเสนอประสบการณ ผลงานวิจัย ขอคิด แนวทางการจัดการสุขภาวะของ
พระภิกษุ กอนประชุมวางแผนเพ่ือใหภาคีทุกฝายในชุมชนเห็นความสําคัญของการจัดการสุขภาวะ
พระภิกษุ และใหเกิดความม่ันใจวา แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของแผนจัดการสุขภาวะพระภิกษุ 
มีความครอบคลุม สามารถปฏิบัติไดจริง 

3. ภายหลังจัดทําแผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม การจัดการสุขภาวะพระภิกษุแลว 
ใชกลยุทธการจัดกระบวนการเรียนรู (Learning process) ตามท่ีผูนําการมีสวนรวมพิจารณาวา
เหมาะสม โดยอาจเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการสุขภาวะมารวมใหขอมูล กับกลยุทธการ
พัฒนาผูนําเครือขายอยางตอเนื่องสิ่งสําคัญประการหนึ่งก็คือ การประชาสัมพันธเผยแพร ให
พุทธศาสนิกชนในชุมชนไดทราบโดยท่ัวถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารท่ีจัดถวายแกพระภิกษุ ซ่ึงมี
ผลกระทบโดยตรงตอสุขภาวะของพระภิกษุ เนื่องจากมีโรคไมติดตอหลายโรค ท่ีมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เชน กลุมโรค NCDs ไดแก ความดันโลหิต เบาหวาน หลอดเลือดสมอง 
และมะเร็ง เปนตน หากครอบครัวและชุมชนละเลยในเรื่องนี้ ถวายอาหารใหพระภิกษุท่ีมา
บิณฑบาตทุกเชา รวมท้ังอาหารท่ีจัดถวายในวันพระ วันทําบุญในโอกาสตางๆ ก็สงผลตอสุขภาวะ
พระภิกษุอีกท้ังยังมีโรคติดตอหลายโรค ท่ีมีสาเหตุมากจากอาหาร เชน บิด ทองรวง ทองเสีย อาหาร
เปนพิษ เปนตน ก็จะสงผลตอสุขภาวะพระภิกษุเชนเดียวกัน อีกท้ังจะสงผลดีตอสุขภาพของ
ประชาชน ในการบริโภคอาหารท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ ซ่ึงไดเรียนรูจากการมีสวนรวมในการ
จัดการสุขภาวะพระภิกษุ ทําใหเกิดประโยชนกับทุกฝายในชุมชน 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 51 }

4. ดําเนินงานกิจกรรม โครงการ แผนงาน ของแนวทางท่ีกําหนดไว โดยทําการ
มอบหมายใหภาคีแตละฝายรับผิดชอบดําเนินการ 

5. ทุกข้ันตอนท่ีดําเนินการ ตองจัดการใหมีการประเมินความสําเร็จ ความเปนไปได
โดนรวม (Appraisal) การประเมินเพ่ือคาดการณลวงหนา (Assessment) หรือประมาณการตาง ๆ 
(Estimation) อยางเปนระบบ 

6. ทําการติดตามผลการดําเนินงาน (Monitoring) วามีปญหา อุปสรรค ตลอดจน
ตรวจสอบขอบกพรอง ผิดพลาด (Auditing) ตาง ๆ รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation) 
เพ่ือดูสัมฤทธิ์ผลวาเปนไปตามเปาประสงคของโครงการหรือไม เปนกลยุทธการมีสวนรวมของชุมชน
ท่ีสําคัญ ในการทําใหการจัดการสุขภาวะพระภิกษุ เปนไปตามวัตถุประสงค และตัวชี้วัดท้ังหมด 
หากมีจุดท่ีตองแกไขปรับปรุง ก็จะไดดําเนินการแกไขใหถูกตองตามเจตนามรณท่ีกําหนดไว 

7. ควรบริหารจัดการใหผูนําชุมชนเขาใจในวัตถุประสงค ของโครงการกิจกรรมตาง ๆ 
ในการบริหารจัดการสุขภาวะพระภิกษุอยางครบถวน แลวคอย ๆ ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและประเทศชาติปลุกฝงคานิยมการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักธรรมตามพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการพ่ึงตนเอง และความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ 
รวมท้ังบูรณาการหลักสุขภาวะท้ังหมดสําหรับพระภิกษุ ใหเปนวิถีชีวิต การใชชีวิต การกินอยู การ
ปฏิบัติธรรม ในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูนําเครือขายของชุมชน มีความสําคัญ และ
เปนหัวใจการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหารจัดการสุขภาวะพระภิกษุ ใหประสบ
ความสําเร็จอยางยั่งยืน 

บทสรุป 

 การมีสวนรวมจากทุกภาคีในชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่ง ผูนําเครือขาย เปนหัวใจสําคัญ

สําหรับกลยุทธความสําเร็จในการสรางการมีสวนรวมในชุมชน สูความสําเร็จในการบริหารจัดการสุข

ภาวะของพระภิกษุ กระบวนการบริหารจัดการ เริ่มจาก การรวบรวมขอมูลอยางครบถวนรอบดาน 

ทําการศึกษา วิเคราะห จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระหวางภาคีเครือขายทุกภาคสวนในชุมชน 

กําหนดเปาหมาย วางแผน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามเจตนารมณของทุกฝายในชุมชน โดย

ประเมินผลอยางรอบคอบท้ังกอน ระหวาง และหลังการดําเนินงานโครงการ แมจะเปนแนวทางท่ีดู

จะเปนเรื่องธรรมดา แตความไมธรรมดาของการดําเนินงาน อยูท่ียุทธศาสตร การสรางการมีสวน

รวมของชุมชนอยางเข็มแข็ง การจัดเตรียมอยางถ่ีถวน การผนึกกําลังกันอยางแนนเฟน เปน

กระบวนการ (Process) ท่ีสําคัญ ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระภิกษุ ซ่ึงจะสงผลกระทบ 

(Impact) และผลลัพธ (Outcome) ตอประชาชนทุกคนในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สุขภาพ

แข็งแรง ไปพรอม ๆ กับสุขภาวะของพระภิกษุ อันเปนผลมาจากพลังการท่ีมีสวนรวมของชุมชน ท่ี

สงผลตอการขับเคลื่อน การบริหารจัดการ (Management) สุขภาวะของพระภิกษุอยางยั่งยืน 
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บรรณานุกรม 
 

๑.ภาษาไทย 

 (๑) หนังสือ 

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม,  

กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร, ๒๕๔๐. 

คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพ ฉบับท่ี ๑๒ กระทรวงสาธารณสุข,  

         แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี ๑๒. ( พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔), เอกสารอัดสําเนา. 

จามะรี  เชียงทอง, สังคมวิทยาการพัฒนา,กรุงเทพฯ : โอเดี้ยนสโตร ,๒๕๔๙. 
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กระจกสองใหเห็นร้ิวรอยไมพึงใจ....จะแกไขหรือทุบกระจกดี 
A Mirror Looking throuqh Cues Unsatisfied ….Correcting them or 

Pounding them 
 

ลํายอง  สําเร็จด0ี

* 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ปจจุบันนี้นักการศึกษาท่ัวโลกปฏิรูปการศึกษา  
โดยการเปลี่ยนครูใหเปนโคช เปลี่ยนรูปแบบการสอนท่ีเนนการฝกทักษะ เพ่ือแกปญหาในชีวิตจริง 
และพรอมท่ีจะประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  โดยสามารถถอดบทเรียนจากหลาย
ประเทศท่ีปฏิรูปการศึกษาสําเร็จ 
 

Abstract 
 

 Education is an instrument for developing human beings. At present, 
educators all over the world have formed education by changing teaches to be 
coaches, teaching forms that stressed on skills practice to correct real life. Students 
are ready to make their occupation that will be chank in the future by decoding 
lessons from many countries whet their education reforms have been succeeded. 
 

 

  
 
 
 
 
 

 เม่ือเราเพาะปลูกเมล็ดพันธุก็ยอมหวังใหเติบโตออกดอกผล  แตในทางตรงกันขามหากเรา
ประดิษฐดอกไมข้ึนมา  แมสวยงามเพียงใดก็ไรกลิ่นหอมแมจะแตงกลิ่นสังเคราะหกลิ่นนั้นก็เปนเพียง
สารเคมีทําใหมีกลิ่นเพียงชั่วคราวการกระทําเชนนี้แมเปนการกระทําท่ีเปยมไปดวยความปรารถนาดี 
แตกลับมิไดชวยอะไรเพราะเปนการกระทําท่ีผิดธรรมชาติจึงมิอาจยั่งยืนได1๑ ถึงเวลาท่ีการศึกษาของ
เราตองเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน แมจะมีความเสี่ยงแตเปนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนั้นมีนอย
                                                           

* อาจารยประจาํหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
๑ วรภัทร ภูเจริญ. Compassion แกปญหาไดทุกปญหา ชนะทกุวกิฤต. กรุงเทพ ฯ : สํานกัพิมพอมรินทร, 2560,  หนา 

99. 

อยูมาสามแผนดินไมส้ินคิด  ยังมีสิทธิ์ยืนหยัดอยูเปนครูสอน 
มีประสบการณอยากแบงปนหลายข้ันตอน  อยากสะทอนหลายเรื่องราวโปรดเขาใจ 
เขียนจากท่ีรูท่ีอานท่ีฟงท่ีสังเกต   สถานการณกอเกิดเหตุหลายสมัย 
การปฏิรูปการศึกษา......ทาทายไทย  กาวตอไปตองแขงขัน......นั่นแนนอน 
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กวาความเสี่ยงจากการคิดอยางเดิมและทําอยางเดิม มองรอบตัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก สมัยกอน
เปน “ยุคโลกกวางทางแคบ” แตวันนี้กลับเปน “ยุคโลกแคบทางกวาง” เรารับรูเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน
ท่ัวโลกไดอยางรวดเร็ว ขอมูลขาวสารตางๆ หลั่งไหลเขามาทวมทับทวมตัวเหมือนเราอยูในเหตุการณ
นั้น ๆ  มีขาวครึกโครมปรากฏอยางตอเนื่อง  กระพือโหมเหมือนพายุสลาตัน  สื่อออนไลนกลายเปน
สื่อกระแสหลักท่ีทําหนาท่ีเหมือนสปอรตไลตท่ีฉายใหเห็นเดนชดั ใครทําดีทําชั่วทําผิดไมอาจปกปด
ไดเหมือนเม่ือกอน  โลกหมุนเร็วมากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางนาพิศวงเกิดข้ึนอยางรวดเร็วจน
ตั้งตัวแทบไมทัน 
 นักการศึกษาท่ัวโลกจึงเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีตองปฏิรูปการศึกษาและ
ตระหนักวาเปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การปฏิรูปการศึกษาดวยการสอนรูปแบบใหมแทนการสอน
แบบเดิม  เปลี่ยนจากการเนนเนื้อหาในตําราท่ีเด็กตองทองจําเพ่ือทําขอสอบเปนการสอนแบบใหมท่ี
เนนการแกปญหาในชีวิตและสภาพจริงของแตละพ้ืนท่ีซ่ึงแตกตางกันทําใหเด็กไดมีทักษะ  ทํา
กิจกรรมและนําความรูไปใชในการแกปญหาไดจริง ๆ ได  นักการศึกษา  อาจารยในประเทศตาง ๆ 
คิดคนและสรางรูปแบบการสอนใหมออกมาหลายรูปแบบ  โดยคาดหวังวาการสอนแบบใหมจะชวย
ใหนักเรียนตื่นตัว  กระหายท่ีจะเรียนรูและพรอมจะศึกษาคนควาดวยตัวเองแทนการนั่งรอการปอน
ความรูจากครูอาจารยเพียงฝายเดียว  รูปแบบการสอนใหมเกิดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนพรอมรับสังคมและ
งานท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต2

๒ 
 บริษัทชั้นนําขนาดใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา องคกรวิชาชีพประดับประเทศและ
หนวยงานดานการศึกษาของรัฐไดรวมตัวกันกอต้ังเปนองคกรความรวมมือเพ่ือทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑  (Partnerships for 21st Century Skills) หรือเรียกยอวา P๒๑ เพ่ือกระตุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในประเทศของเขา  เรื่องทักษะแหงศตวรรษท่ี  ๒๑  กลายเปน
สวนหนึ่งในการกระตุนใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ัวโลก  เพราะเปนวิสัยทัศนท่ีชัดเจนและ
เหมาะสมกับสังคมใหมในยุคนี้และอนาคต  การสอนแบบเดิมผูเรียนอาจไดความรูแตขาดทักษะ  แต
โลกของงานและสังคมยุคใหมตองการคนท่ีมีทักษะแหงอนาคต  ๔  ทักษะ ไดแก 

๑)  ทักษะการเรียนรูท่ีตองรูจักคนควา  แยกแยะขอมูลและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
๒) ทักษะการคิด คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดแกปญหา การคิดสรางสรรคและ

การสรางนวัตกรรม 
๓) ทักษะการทํางาน มี ๓ เรื่องคือ ทักษะในการสื่อสาร  ทักษะในการทํางานเปนทีม และ

ทักษะการใชเทคโนโลยี 
๔) ทักษะชีวิต คือ คุณลักษณะตางๆ ในตนเองท่ีพรอมจะกาวสูการเปนประชากรของโลก 

เชนความรับผิดชอบ ความซ่ือตรง ความอดทนอดกลั้นตอความชั่ว ความสุขและการ
แบงปน   

                                                           
๒ วัชรพล วิบูลยศริน. นวัตกรรมและส่ือสารการสอนภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพ ฯ :สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2557, หนา 5. 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 57 }

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย 3๓  ไดกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาของไทยวา    “เหมือนเราไมแนใจ
เราเปล่ียนแปลงอะไรไปบางแลว เราตางจัดอบรมสัมมนากันไปทําเพียงเพ่ือใหมีตัวเลข จํานวน
คนเขาอบรม ผูเขาอบรมเขาฟงสัมมนาก็ไดถายรูปไปเปนท่ีระลึก  สวนเรื่องการสอนและการ
วัดผลซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปก็ยังคงเหมือนเดิม  สําหรับผูบริหารคงไมมีอะไรท่ีจะทําให
คุณภาพของการศึกษาของเราแยไปกวาการคิดส่ังใหงบประมาณและวัดความสําเร็จของ
การศึกษาจากรายงานท่ีเปนตัวเลขแบบเดิม  สําหรับผูปกครองไมมีความเส่ียงอะไรท่ีจะสง
ผลรายตออนาคตของเด็กเทากับการเส่ียงใหลูกหลานทุมเทเวลากับการทองจําจากตําราเกา ๆ 
กวดวิชาแบบโบราณ  และสอบแขงขันกันดวยวิธีเดิม ๆ โดยไมรูเลยวาอนาคตจะไปทางไหนและ
ความสามารถท่ีแทจริงของเด็กคืออะไร  สําหรับครูอาจารยเรื่องท่ีเส่ียงท่ีสุดของอาชีพครูจากนี้
ไป  คือการสอนแบบเกาและออกขอสอบแบบเดิมอยางท่ีเคยทํากันมาแลวเปน  ๑๐๐  ป” 

สวนเรื่องเปาหมายของการศึกษา  วิริยะ ฤาชัยพาณิชย4๔  กลาหาญมากท่ีบอกวา 
“ประเทศเรามีการจัดการศึกษา แบบลอกฝรั่งกันมานานมากเกินไปจนไมรูวาประเทศ

เราอยากใหลูกหลานไทยเปนแบบไหน เราเลยลืมไปวาการศึกษาคือเครื่องมือ พัฒนาคน ถา
อยากเห็นเด็กโตข้ึนมาเปนอยางไร ก็ตองกําหนดเปาหมายไวใหชัดและพัฒนาใหตรง ......... เม่ือ
ขาดเปาหมายเราจึงตองเดินทางแบบไมรูทิศทาง การศึกษาจึงกลายเปนระบบแขงขัน แยงชิงท่ี
นั่งในโรงเรียนดัง  มหาวิทยาลัยเดน....บานเราเปาหมายมีเอาไวเปดโชววิสัยทัศน สวนการ
ปฏิบัติอีกเรื่องเลยท่ีเห็นบอยเชน ความรูคูคุณธรรม แตส่ิงท่ีโรงเรียนทําก็คือ เรียนเรื่องเกา ๆ 
แลวสอบวัดความจําแบบเดิม ๆ สวนเรื่องคุณธรรมก็ลืมกันไป เพราะไมไดนําไปสอบ O – Net 
และสอบเขามหาวิทยาลัย ท้ังครู ผูบริหาร ผูปกครองหรือแมแตตัวนักเรียนเองสวนใหญสนใจแต
เรื่องหลักสูตร และผลการสอบความรูตาง ๆ รวมท้ังผลการสอบเขามหาวิทยาลัย นี่คือการขาด
ทิศทาง ขาดเปาหมายของการศึกษา การศึกษาของเราเหมือนคนเดินทางท่ีไมมีเปาหมายแตตอง
เดิน” 

จะถือวาในอดีตประเทศไทยโชคดีหรือไมท่ียังมีคนไทยท่ีกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น
อยางตรงไปตรงมาโดยมีขอมูลและหลักฐานทางวิชาการรองรับ แมหลายคนไมอยากฟงแตก็ไมกลา
ปฏิเสธวามันไมจริง รอยตํารวจเอกเฉลิม  อยูบํารุง เคยอภิปรายอยางหาวหาญในสภาผูแทนราษฎร 
ครั้งแรกท่ีเขาลุกข้ึนพูด ทุกคนฟงเขาและจดจําเขาไดทันที สงผลใหเขามีชื่อเสียงโดงดัง โดดเดนใน
วงการการเมืองมายาวนานเพราะการเดินทวนกระแสน้ําไมใชเรื่องงายแมจะเดินเลียบลําน้ําก็ตาม 
ท้ังนี้เพราะธรรมชาติของน้ํายอมไหลจากท่ีสูงสูท่ีต่ํา  การเดินทวนกระแสน้ําจึงหมายถึงการเดินจาก
ท่ีต่ําสูท่ีสูงซ่ึงเทากับการตอสูกับแรงดึงดูดของโลกจึงตองใชความเพียรพยายามมากกวา การเดินตาม
กระแสน้ํามากมายหลายเทานัก  รอยตํารวจเอกเฉลิม  อยูบํารุง  กลาออกมาวิจารณเรื่องราวใน

                                                           
๓ วิริยะ ฤาชัยพาณิชยและกมลวรรณ ฉิมพาลี. หองเรียนแหงอนาคต. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพฯ : บริษัท

ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๕๙. หนา ๙๘. 
๔ วิริยะ ฤาชยัพาณิชยและกมลวรรณ ฉิมพาลี. หองเรียนแหงอนาคต. อางแลว.. หนา 102 – 103. 
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วงการตํารวจ กลาชี้หนารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยการเอาความจริงท่ีไมมีใครกลาพูด
มาพูด  เขาพูดเปนฉากเปนตอนเรารอนและมีพลัง  เขาท้ิงทายในการพูดครั้งนั้นวา “บานนี้เมืองนี้
......คนเกงมีมาก.....แตคนกลามีนอย” 

เหมือนเมืองไทยตอนนี้เดินทางไปไหน ๆ ก็มีคนบนกังวลเรื่องการศึกษา เรื่องการพัฒนาคน 
โลกเปลี่ยนไปเด็กไทยในอนาคตจะเปนอยางไรยังไมมีใครกลาคิดกลาม่ันใจวามันจะไดผลตาม
เปาหมายท่ีคลาย ๆ กัน เชน “เปนคนพ่ึงพาตนเองได เปนคนมีความรู เปนคนทํางานเกง เปนคน
ไมคดโกง ไมใชอํานาจเอาเปรียบพ่ีนองรวมชาติ เปนคนท่ีเสียสละ เปนคนมีน้ําใจ เปนคนดีใช
เหตุผลพูดจากันไมใชความรุนแรงเปนเครื่องมือ”  ถาการศึกษาทําใหคนไทยเปนดังนี้เปนไดดัง
เปาหมายท่ีบอกไว คนไทยทุกคนก็มีความสุขมากแลว มีความสุขมากกวาเด็กไทยไดแชมปชีววิทยา
โอลิมปกแนนอน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรเปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กไทยโตข้ึนมาเปนพลเมืองท่ีสังคมไทย
อยากเห็น  แตเรากลับจัดการศึกษาในโรงเรียนเพียงเพ่ือใหนักเรียนทําขอสอบแขงขันกันทําระดับ
คะแนนสูง ๆ เราใหความสําคัญกับคะแนนสอบ O – Net มีการสอนเขมกวดวิชากันแทบทุก
โรงเรียน  และสํานักมาตรฐานการศึกษาแหงชาติก็ยังนําคะแนนสอบ O – Net ไปเปนตัวชี้วัด
คุณภาพครูและผูบริหารโรงเรียน  ใหความสําคัญกันอยางนี้นาจะทําใหเด็กของเรา “เรียนเกง สอบ
เกง” แตผลการสอบ ๙  วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) เม่ือวันท่ี     
๗ – ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  เขาสอบเพ่ือคัดเลือกเรียนตอ
ในระดับอุดมศึกษา  มีเพียงวิชาภาษาไทยเทานั้นท่ีเด็กไทยไดคะแนนเฉลี่ยเกินกวาครึ่ง คือจาก ๑๐๐ 
คะแนน ไดคะแนนเฉลี่ย ๕๔.๖๑ สวนวชิาอ่ืน ๆ ไดคะแนนนอยมาก เชน วิชาคณิตศาสตรไดคะแนน
เฉลี่ย ๑๙.๙๒ คะแนน วิชาวิทยาศาสตรไดคะแนนเฉลี่ย ๓๓.๑๐ คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษได
คะแนนเฉลี่ย ๒๒.๑๓ คะแนน ถาจะวัดกันเหมือนสมัยกอนวาคะแนนสอบเกิน ๕๐ % คือ ผาน ต่ํา
กวาครึ่งคือ สอบตก  

เวลาผานไป ๒ ป สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ O – Net 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาครึ่งเกือบทุกวิชา 
มีเพียงวิชาภาษาไทยกับวิชาสุขศึกษาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเกินครึ่ง  แลวผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เปนอยางไร  ผลการสอบ O – Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป   
ท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีผานมาทุกปก็มีลักษณะเดียวกัน คือ คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๕๐ % 
ยกเวนภาษาไทยกับสุขศึกษา ผลสรุปท่ีเราไดคือเด็กไทยสวนใหญสอบตกเกือบทุกวิชา ทุกระดับชั้น
และทุกการสอบ 

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย 5

๕ไดแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการศึกษาไทยเทียบกับระดับ
ท่ีชวยใหเรามองเห็นภาพระดับการศึกษาของเราไดชัดข้ึน 

                                                           
๕
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PTSA (Programme for international Student Assessment) คือ โครงการ
ประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ ซ่ึงดําเนินการโดย “OECD” มีประเทศท่ีสามารถเขารวมจากท่ัว
โลก ๖๕ ประเทศ เปนการสอบเพ่ือวัดความสามารถ ซ่ึงประเมินจากเด็กนักเรียนท่ีมีอายุ ๑๕ ป ใน
เรื่องการใชความรูและทักษะท่ีจําเปนเพ่ือเผชิญกับโลกชีวิตจริง  โดยประเมินจากการสอบ ๓ ดาน 
คือ คณิตศาสตร การอาน และวิทยาศาสตร ตั้งแตครั้งแรกท่ีเขาสอบ  คะแนนของเราก็อยูในระดับ
ทาย ๆ มาตลอด ในการประเมิน PISA ๒๐๑๒  ผลคะแนนท้ัง ๓ ดานของเราอยูในระดับต่ํากวา
คาเฉลี่ยทุกดานคือ 

ดานคณิตศาสตรได   ๔๒๗ จากคะแนนเฉลี่ย  ๔๙๔  คะแนน 
ดานการอานได  ๔๔๑ จากคะแนนเฉลี่ย  ๔๙๖  คะแนน 
ดานวิทยาศาสตรได ๔๔๔ จากคะแนนเฉลี่ย  ๕๐๑  คะแนน 
 

เม่ือจัดอันดับเราอยูในกลุมทายๆ ของโลกเชนเดิม คือ อยูในลําดับท่ี ๕๐ จาก ๖๕ ประเทศ 
มีองคกรสํา คัญอีกองคกรหนึ่ ง ท่ีจํ าเปนตองกลาวถึงและคนท่ัวโลกรูจักคือWorld 

Economic Forum  (WEF) The Global Competitiveness Report ๒๐๑๒ – ๒๐๑๓ เปนการ
ประชุม “เวทีเศรษฐกิจโลก” ท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกปโดยองคกรอิสระท่ีไมหวังผลกําไรและไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางในระดับนานาชาติ องคกรนี้ไดจัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ในกลุมอาเซียน ผลปรากฏวาประเทศไทยอยูในอันดับสุดทาย คืออันดับ ๘ จาก ๘ ประเทศ (พมา
และลาวไมไดเขารวมการประเมิน) แปลวา  คุณภาพการศึกษาของเราแพท้ังเวียดนามและกัมพูชา 
ถาพมาและลาวเขารวมการประเมินดวย ก็ไมรูวาเราจะไดอันดับท่ีเทาไร 

ถาจะดูคุณภาพการศึกษาก็นาจะดูท่ีคุณภาพของสังคมและเยาวชนปรากฏขอมูลและสถิติ
ทางสังคมท่ีนาสนใจหลายเรื่อง เชน ดัชนีชีว้ัดภาพลักษณคอรรับชัน (Corruption Perceptions 
Index : CPI) จัดทําโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ซ่ึงเปน
องคกรอิสระท่ีกอตั้งเพ่ือรณรงคแกไขปญหาคอรรับชัน  มีเครือขาย ๑๒๐ ประเทศท่ัวโลก CPI จะมี
คาตั้งแต 0 (คอรรับชันมากท่ีสุด) – ๑๐๐ (คอรรับชันนอยท่ีสุด)  ป พ.ศ. ๒๕๕๘  ประเทศไทยได
คะแนน ๓๘  คะแนน อยูอันดับท่ี  ๗๖ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก ผลจากการ
สํารวจเรื่องการทุจริตพบวา  ประเทศเรามีการเลือกตั้งท่ีทุจริตท้ังผูเลือกและผูสมัคร มีการติดสินบน
ในวงการราชการและเอกชน  ชอบฝาฝนกฎหมาย ยิ่งกวานั้นยังมีสรุปผลการวิจัยวา “ทุกวันนี้คน
ไทยจํานวนมากยอมรับวาการโกงเปนเรื่องปกติท่ีใคร ๆ ก็ทํากันในประเทศไทย”6

๖ 
 

ดัชนีและผลการวิจัยสังคมดังกลาว  อาจบอกไดวาถึงแมเราจะมีคนท่ีเรียนหนังสือมากข้ึน  
มีคนจบการศึกษาสูงข้ึนกวาเดิมแตนั้นมิไดชวยใหสังคมของเราดีข้ึน  ถาเราใชการศึกษาเปน
เครื่องมือพัฒนาคน  ผลท่ีไดจากการศึกษาก็คือ คนท่ีพัฒนาแลวและถาเราจัดการเรื่องการศึกษาได

                                                           
๖
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อยางมีประสิทธิภาพ  การทุจริตคดโกงในสังคมของเราตองลดนอยลง  ยิ่งถาไดดูสถิติดานสังคมบาง
เรื่องแลวก็ยิ่งม่ันใจวาการศึกษาของเราท่ีทํากันมาลมเหลว  เชนเม่ือพิจารณาจากสถิติเรื่องแมวัยรุน
ประเทศไทยมีสถิติแมวัยรุนสูงท่ีสุดในภูมิภาพเอเชีย  ติดอันดับ  ๒  ของโลกรองจากประเทศ
แอฟริกาใต  และมีจํานวนแมวัยรุนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป  ในป พ.ศ. ๒๕๕๕  พบวาเรามีแมวัยรุนท่ีอายุต่ํา
กวา ๒๐ ป มากถึง ๑๓๓,๐๒๗  คน  สวนคดีท่ีใชความรุนแรง  คดีขมขืนลวงละเมิดทางเพศ  และ
คดีเยาวชนติดยาเสพติดก็เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาตลอด  พบวาประเทศไทยเราเคยมีจํานวนเด็กท่ี
ตองคดีถูกสงเขาสถานพินิจสูงถึง  ๕๐,๐๐๐  คนตอป  ท้ังหมดนี้เปนตัวบงบอกคุณภาพของ
การศึกษาของเรา7

๗ 
 

พูดตรงกันไดแลวหรือยังวาสิ่งท่ีราทํามาแลวนั้น  ตองมีอะไรผิดแนนอนอยาปลอบใจตัวเอง
ท่ีเปนเชนนี้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปแคพริบตาเกิดอะไรข้ึนบนโลกออนไลนภายใน ๑ วินาที
ท่ีมีการซ้ือขายสินคาออนไลนมูลคากวา ๗ ลานบาท มีเว็บไซตเกิดใหมกวา ๗๐๐ เว็บไซต         
แอปพลิเคชันถูกดาวนโหลดมากกวา  ๕๐,๐๐๐  ครั้ง  ท้ังหมดนี้เกิดข้ึนในเวลาเพียง  ๑  วินาที
เทานั้น  ในขณะท่ีเรากระพริบตา  ๑  ครั้งทุก ๆ ๔ วินาที เหตุการณเหลานี้เร็วกวากระพริบตา  
และขณะท่ีอานขอความขางตนขอมูลก็เปลี่ยนไปมากมายจนกลายเปนลาสมัยไปแลว  นี่แสดงใหเห็น
ถึงการเติบโตอยางกาวกระโดดของเทคโนโลยี  พฤติกรรมการอาน  การศึกษาและวิถีชีวิตท่ีเคย
เปนมาก็เปลี่ยนไป  เด็กไมจําเปนตั้งพ่ึงครูแตหันไปพ่ึง  Google  เพ่ิมข้ึนจากวินาทีละ ๒ ลานครั้ง
เปน ๓ ลานครั้ง  อัปโหลดรูปโดย Instagramme  เพ่ิมข้ึน  ๒๖  เทาในปเดียว  มีการใช  Twitter  
สงขอความจาก ๑  แสนครั้งเปน ๖  แสนครั้ง  และท่ีเติบโตแบบสุด ๆ คือ จํานวนคนกด Like ใน 
Facebook   เพ่ิมข้ึนเปนวินาทีละ ๒๘ ลานครั้ง  ถึงวันนี้วันท่ี  ๑๑  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอมูล
เหลานี้ก็เปลี่ยนไปอีกไมรู ก่ีเทา  มีคํากลาววาถา Facebook เปนประเทศอีกไมนานประเทศ 
Facebook ก็จะมีประชากรมากท่ีสุดในโลก การเปลี่ยนแปลงอยางไมคาดคิด จนถึงวันนี้มีงาน  
แปลก ๆ ใหม ๆ เกิดข้ึนมากมายเปนเหมือนการปฏิวัติครั้งใหญในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  ใน
การเดินทางการเขาพักในโรงแรม  การเขาไปซ้ือของในซุปเปอรมาเกตใหญ ๆ เราจะพบเห็นการใช
เครื่องอัตโนมัติ  การบริการทางอินเตอรเน็ตไดทุกเรื่อง  การใชบริการหองสมุดในปจจุบันก็ไมตองมี
เจาหนาท่ีมาชวย 

โรงงานของบริษัทฟลิปสอิเล็กทรอนิกสในประเทศเนเธอรแลนดใชหุนยนต ๑๒๘ ตัวทํางาน
แทนคน  ในป ๒๕๕๒  บริษัทฟอกซคอนน (Foxcorn) ผูผลิตและประกอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ใหกับบริษัทยักษใหญในวงการไอทีท่ัวโลก เชน แอปเปล โนเกีย เดลล โซนี อิริกสัน เริ่มใชหุนยนต  
๓๐,๐๐๐  ตัวเพ่ือแทนแรงคนมีหุนยนตเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เวลานี้มีหุนยนตทํางานแทนคนนับลาน ๆ ตัว  

                                                           
๗
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เม่ือเร็ว ๆ นี้บริษัทอาลีบาบา ของแจ็ค หมา ผลิตหุนยนตเพ่ือใชเลี้ยงหมูในประเทศจีนไดแลว  และ
จะเกิดประโยชนมหาศาลเพราะประเทศจีนเลี้ยงหมูและเปนแหลงบริโภคเนื้อหมูมากท่ีสุดในโลก 

 

นี่คือความเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใครท่ีทํางานตามคําสั่งเดิม ๆ     
ซํ้า ๆ ไมปลอดภัยแลวเพราะงานแหลงนี้จะถูกแทนท่ีดวยเครื่องจักร  และโปรแกรมทางคอมพิวเตอร  
ดังนั้นทักษะและความรูของคนรุนใหมในศตวรรษท่ี  ๒๑  ตองเปลี่ยนไปจากเดิม  เพ่ือรองรับคนรุน
ใหมใหพรอมรับรูปแบบงานใหม ๆ ท่ีกําลังเกิดข้ึนมากมาย  ตองปรับเปลี่ยนท้ังหลักสูตรและรูปแบบ
การเรียนการสอน  จากเดิมท่ีตองผลิตคนใหเปนแรงงานตามรูปแบบท่ีกําหนดซ่ึงเนนการผลิตจํานวน
มาก แตยุคนี้ตองการคนท่ีมีทักษะในการคิดการแกปญหาและมีความคิดสรางสรรคจึงตองการ
รูปแบบการสอน  และเตรียมคนของเราใหมีความพรอมเพ่ือรองรับอาชีพและพรอมท่ีดํารงชีวิตอยาง
มีคุณภาพไดในสังคมโลกในอนาคต8

๘ 
 

ถาอยากแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับการศึกษาของไทยในปจจุบัน  ลองเปดใจศึกษา   
ภูมิหลังของประเทศท่ีเจริญแลวท้ังหลายจะพบวากวาเขาจะประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ประเทศเขาผานอะไรมาบางเขาเสียหยดเลือดและหยาดน้ําตาไปมากมายเพียงใด  เบื้องหลัง
ความสําเร็จครั้งยิ่งใหญไมไดมากจากความโชคดี  ถาถามวาการศึกษาในประเทศตางๆ เปนอยางไร 
เลือกศึกษาเฉพาะประเทศท่ีประสบความสําเร็จจริง ๆ มาเปนบทเรียนก็ไมนาจะเสียหนาหรือ
เสียหายแตประการใด  ประเทศแรกอยูใกล ๆ เราไปศึกษาดูงานกันแทบทุกวัน  นอกจากไปนั่ง
กระเชาลอยฟา  ดูน้ําพุเตนระบําแลวเราเห็นอะไรบางหวังวาเราจะเห็นอยางท่ีโลกเห็น  สิงคโปรนั้น
เปนเกาะเล็ก ๆ ไมมีทรัพยากรใด ๆ ไมมีปาไม ไมมีแรธาตุ ไมมีน้ํามัน  แมแตน้ําดื่มก็ไมมีตองซ้ือน้ํา
ดื่มจากประเทศมาเลเซีย  ตอนไดรับอิสรภาพจากอังกฤษสิงคโปรเปนประเทศท่ียากจนมาก  แตผูนํา
สิงคโปรยังมองเห็นอนาคตดวยการมุงพัฒนาทรัพยากรอยางเดียวท่ีเขามีนั่นคือคน สิงคโปรจึงทุมเท
ใหกับการศึกษาเพราะวาการศึกษาคือ เครื่องมือพัฒนาคน  และเขาก็ทําไดสําเร็จจริง ๆ จนทุกวันนี้
เขากลายเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  ร่ํารวยท่ีสุดในอาเซียน  เปนประเทศท่ีมีทุจริตคอรรับชันนอย
ท่ีสุดติดอันดับ  ๑ ใน ๓ ของโลก  เปนประเทศท่ีเขาไปลงทุนและซ้ือกิจการของประเทศตาง ๆ ท่ัว
โลก รวมท้ังหลายกิจการในบานเรา 

สิงคโปรมีวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ ๕ ดาน ดังนี้ 
๑) เทคโนโลยี  : เกาะอัจฉริยะ 
๒) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of 

Excellene) ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๓) นวัตกรรม  : ผูนําโลกในการสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
๔) แรงงาน  : ยกระดับความรูและทักษะฝมือแรงงาน 
๕) อุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพเปนเลิศดานการวิจัย 
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เขามีวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนาคนชัดเจนท้ัง ๕ ดาน และทุมเททําอยางจริงจัง  
โดยปลูกฝงใหคนของเขาตระหนักในความสําคัญของการอยูรอดและเอาชนะความยากจน  ศึกษาหา
ความรูวิเคราะห สังเคราะหจนตกผลึกเปนความคิด เปนนโยบาย  แลวลงมือทําอยางตอเนื่องจน
บังเกิดผลอยางท่ีปรากฏในปจจุบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของสิงคโปร มหาวิทยาลัยแตละแหงของเขามีจุดแข็งตางกัน  
ออกแบบหลักสูตรท่ีแตกตาง  แตรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรวมมือกันผลผลิตบัณฑิต  เพ่ือให
ตอบสนองแนวทางเขาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขา  งานวิจัยในระดับอุดมศึกษาของเขามี
เปาหมายเพ่ือหาคําตอบท่ีสามารถนํามาแกปญหาตางๆ ของชาติ  คุณภาพของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของสิงคโปรเปนท่ีตองการของทุกวงการเม่ือเรียนจบหางานงายมหาวิทยาลัยมี
หนวยงานใหคนท่ีจบการศึกษาเขาทํางานในบริษัทและองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  
ท้ังยังไดงานท่ีตรงกับสาขาท่ีเรียนมา  มีนักศึกษาจํานวนมากเริ่มทํางานตั้งแต เรียนอยู ใน
มหาวิทยาลัยและรัฐบาลยังมีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาท่ีตองการเปนผูประกอบการใหเปด
กิจการเริ่มทํามาหากินตั้งแตกอนจบการศึกษา   เพราะตองการคนท่ีจบมาสรางงานมากกวาจบมา
หางาน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สิงคโปรมอบหมายใหสถาบันการศึกษาแหงชาติ 
(National Institurte of Education : NIE) ทําหนาท่ีคัดเลือกจัดหาครูตามท่ีตองการ  เม่ือไดแลวก็
พัฒนาใหพรอมเปนครูท่ีดี หลักจากนั้นจึงสงออกไปยังโรงเรียนตาง ๆ ท่ัวประเทศ ในสิงคโปรคนท่ี
เกงดีมีทักษะการสอนสูงมากจึงจะเปนครูได  เขาใหความสําคัญกับองคกรคัดเลือกคนท่ีจะเปนครู
เขมขนมาก เริ่มตั้งแตตองเปนคนเกง ไมเกงไมรับ ตองเปนผูท่ีมีผลการเรียนอันดับ ๑ – ๓ เทานั้น 
จึงมีสิทธิ์สมัครเปนครู  ตองผานการสอบสัมภาษณและการทดสอบตางๆ มากมายจนเชื่อแนวาเปน
คนเกงท่ีรักการสอนและใสใจผูเรียนอยางแทจริง 

รศ.คริตตัน ลี9๙ หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในสิงคโปร
ไดแสดงความคิดเห็นท่ีดีมากในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา  เขากลาววา 

“ไมวาจะปฏิรูปการศึกษาอีกกี่ครั้ง ไมวาจะมีแนวคิดดีอยางไรก็ตาม หัวใจสําคัญท่ีสุดคือ
ครู ครูคือกุญแจของความสําเร็จ ครูท่ีดีตองมีใจรักการสอนและรูถึงวิธีการสอน ครูท่ี
จัดการเรียนรูท่ีแตกตางจะสรางเด็กท่ีแตกตางแนนอน” 
นอกจากนี้ครูในประเทศสิงคโปรยังไดรับการสนับสนุนใหเรียนรูอยางตอเนื่องมีกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีไดเรียนรูตลอดชีวิต  รศ.คริสตัน ลี10๑๐ พูดถึงครูของสิงคโปรวา 

                                                           
๙
 วิริยะ ฤาชยัพาณิชยและกมลวรรณ ฉิมพาลี. หองเรียนแหงอนาคต. อางแลว. หนา 63. 

๑๐
 วิริยะ ฤาชยัพาณิชยและกมลวรรณ ฉิมพาลี. หองเรียนแหงอนาคต. อางแลว. หนา 63. 

 



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 63 }

“ครูท่ัวโลกนาจะอิจฉาครูสิงคโปร  เพราะอาชีพครูท่ีนี้เปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองจาก
สังคม  เด็ก ๆ แขงขันมาเปนครู เงินเดือนครูก็สูงมากเม่ือเทียบกับอาชีพอ่ืน และยังเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โดยครูท่ี
เขามาสอนใหมจะไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับครูรุนพ่ี ครูแตละคนนําประสบการณสอนมา
แลกเปล่ียนกัน ชวยกันสังเกตการสอน ชวยกันวิพากษวิจารณ เสนอแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนใหกันและกัน อีกท้ังยังมีการรวมประชุมออนไลนกับชุมชนครูท่ัวโลก” 
ครูสิงคโปรจะหยุดเรียนรูไมได โดยเฉพาะการเรียนรูดานเทคโนโลยี ทําใหครูมีหนาท่ีคนควา

หาสิ่งใหม ๆ มาสูหองเรียน  หาวิชาท่ีจะชวยใหเด็กสนุกกับการเรียนและรูวิธีเชื่อมโยงการเรียนกับ
เทคโนโลยี  Twitter และ Facebook จึงถูกนํามาใชในการเรียนการสอนเชนกัน ในชวงท่ีสิงคโปร
เริ่มใหครูเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเกามาเปนแบบใหม  ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน ครูท่ีนั่นขยันและตั้งใจมากครูสวนใหญจะทุมเทการสอนใหเด็กทําโจทยตาง ๆ ได 
และไมยอมหยุดถาเด็กแกปญหาไมได เด็ก ๆ สวนมากทําขอสอบไดคะแนนดี 

จากการไปศึกษาดูงานดานการศึกษาท่ีประเทศสิงคโปรหลายครั้งก็ทราบวากวาสิงคโปรจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของครูไดเขาก็ตองใชเวลาและมีวิธีจูงใจหลายอยาง เชนครูท่ีสรางนวัตกรรม
ดานการเรียนการสอนดีเดนไดรับเงินรางวัลกอนโตเปนสิ่งตอบแทนไดรับชื่อเสียงและไดมีโอกาส
พัฒนาตนเอง  มีเวทีใหไดนําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดวยเหตุนี้เด็ก     
สิงคโปรจึงไมมีเด็กท่ีเพียงแตเกงทอง เกงจํา เกงทําขอสอบ แตเด็กของเขาตองเกงคิด เกงเรียนรู เกง
งานและเกงการใชชีวิต ผูนําประเทศของเขารูดีวาถาระบบการศึกษาเหมือนเดิม เด็กสิงคโปรก็จะมี
ความสามารถนอยกวาเด็กในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ฟนแลนด ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา
และอีกหลายชาติในทวีปยุโรปและอเมริกา รัฐบาลสิงคโปรประกาศนโยบาย “สอนใหนอยลง 
เรียนรูใหมากข้ึน” (Teach Less, Learn More)  เพ่ือใหครูเปลี่ยนบทบาทโดยสอนเนื้อหาให
นอยลง แตตองเตรียมตัวและวางแผนการสอนใหมากข้ึนครูตองตระหนักอยูเสมอวา “สอนทําไม 
สอนอะไร สอนอยางไร” และใหความสําคัญกับวิธีการสอนมากกวาเนื้อหาท่ีตองการใหเด็กเรียนรู 

 

การจัดการศึกษาของอีกประเทศหนึ่งท่ีเรารูจักและคุนเคยคือ สาธารณรัฐเกาหลีใต 
ยอนกลับไปประมาณ ๓๐ ป ประเทศไทยกับเกาหลีใตไมไดแตกตางกัน สภาพเศรษฐกิจพอ ๆ กัน  
ความเปนอยูของผูคนก็ไมตางกัน ฟุตบอลไทยกับเกาหลีใตแขงขันกันก็ผลัดกันแพผลัดกันชนะ  
คุณภาพการศึกษาก็ใกลเคียงกันจนถึงวันนี้เคยแปลกใจวาทําไมเรากับเขาจึงแตกตางกันในทุกเรื่อง
ไหม  โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการศึกษา  เราเริ่มรูตัวเม่ือถูกกองทัพสมัยใหมของเกาหลีใตเขาจู
โจม  “กองทัพแดจังกึม”  เขาจูโจมประเทศเราและอีกหลายประเทศแบบไมทันตั้งตัว  ทําใหคน
ไทยรูจัก “กิมจิ”  สนใจวัฒนธรรมเกาหลีตามดวยบรรดาบอยแบนดและเกิรลกรุปของเกาหลีสราง
กระแส  K–pop ท่ัวเอเชีย  ตอนนี้กระแสดังกลาวกําลังบุกเขายุโรปและอเมริกาแลว 

เกาหลีเปดฉากโดยใชแนวทางนี้และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ีจากรัฐบาลของเขา
เพราะรูดีวา ถาสรางความนิยมในวัฒนธรรมของเขาไดแลวเขาจะสามารถขายสินคาและบริการ
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สัญชาติเกาหลีไดงายกวาเดิม  ไมตองดูอ่ืนไกล  เด็กไทยสมัยนี้นิยมสินคาเกาหลี ฟงเพลงเกาหลี  
เรียนภาษาเกาหลี ชมชอบแฟชั่นเกาหลี คนไทยทุกเพศทุกวัยชอบดูซีรีสเกาหลี ดานศัลยกรรมความ
งาม จะผาตัดเปลี่ยนแปลง ตบแตงอวัยวะสวนใดก็แหไปทําท่ีเกาหลี  ถาตอนนั้นมีใครบอกวาเกาหลี
จะกลายเปนประเทศท่ีเราตองเดินตามคงไมมีใครเชื่อ เพราะเปนเรื่องเหลือเชื่อ  อยากถามกันบาง
ไหมวาเกาหลีทําอยางไร จึงกลายเปนหนึ่งในผูนําเศรษฐกิจได  ผูนําของประเทศสงคนไปศึกษาจน
เชื่อกันวาความสําเร็จท้ังหลายเกิดข้ึนไดเพราะการศึกษาและการพัฒนาคน  เกาหลีเนนการสรางคน
ใหมีความคิดสรางสรรคและสรางคนใหมีวินัย ทํางานหนัก และมีความเปนชาตินิยม ไมตองไปคนหา
ขอมูลใหลึกหรือลงทุนไปศึกษาดูงาน  ปจจุบันนี้ขอมูลขาวสารรอบดาน รอบโลกทะลักเขามาถึงตัว
เราตลอดเวลา ถารูจักเลือกฟงขาว วิเคราะหขาวโดยแยกวาอะไรคือขอเท็จจริงและอะไรคือความ
คิดเห็น อะไรคือการสรางภาพ หรือเปนการจูงใจ  การฟงจากแหลงขอมูลท่ีเชื่อถือได  และสรุป
ประเด็นสําคัญมาเปนขอคิดท่ีมาสังเคราะหเปนนโยบายพัฒนาประเทศของเราได  แตถาจะให
รอบคอบในการดําเนินการศึกษาขอมูลรอบดานจากงานวิจัยท่ีหลากหลายแลวนํามาประยุกตใชให
สอดคลองกับบริบทของสังคมของเราไดดียิ่งข้ึน  จากขอมูลดานการศึกษาในกลุมประเทศสมาชิก
ขององคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD) ซ่ึงเกาหลีเปนสมาชิกรวมกับ 
๑๔ ประเภทท่ีมีเศรษฐกิจดี เชน ออสเตรเลีย เบลเลี่ยม แคนนาดา ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน 
อิตาลี ญ่ีปุน เนเธอรแลนด สเปน อเมริกา อังกฤษ ฯลฯ  เกาหลีเปนประเทศท่ีใชงบประมาณลงทุน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาในรอบ ๑๐ ป ท่ีผานมาสูงท่ีสุดในกลุมประเทศ OECD และเนนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคมากกวาทุกประเทศในโลก  

 

รัฐบาลเกาหลีลงทุนในการพัฒนาครู เพราะรูวาครูเปนหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา  
อาชีพครูในเกาหลีจึงเปนอาชีพท่ีไดรับความนิยมสูงทําใหสามารถคัดเลือกคนเกงคนดีมี
ความสามารถเปนครู องคกรเขมแข็งระดับประเทศก็ดูแลครูทุกดานไมวาจะเปนระดับเงินเดือน 
ตําแหนงการเลื่อนวิทยฐานะและเรื่องอ่ืน ๆ ทุกเรื่องท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงของครู  นอกจากนี้ยัง
มีหนวยงานเอกชนและบริษัทเอกชนชั้นนําของเกาหลีใตก็ใหการสนับสนุนการศึกษาโดยการจัดสราง
หองสมุดสมัยใหม  พิพิธภัณฑ รวมท้ังมอบทุนการศึกษา เชนบริษัทซัมซุง นอกจากเปดศูนยการ
เรียนรูใหเยาวชนของชาติแลวยังมอบเงินจํานวนมหาศาลแกมหาวิทยาลัยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัย เพราะบริษัทชั้นนําเหลานี้รูดีวาในยุคท่ีความรูวิ่งเร็วอยางนี้ถาขาดบุคคลท่ีมีทักษะในการ
ทํางาน  ขาดทักษะในดานความคิดสรางสรรค  ถาไมมีงานวิจัยเพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหมคงจะ
เติบโตไดชาและไมยั่งยืน 

เด็ก ๆ ในเกาหลีไดรับการปลูกฝงใหคนควาหาความรูตั้งแตเด็ก มีการพาเด็กไปพิพิธภัณฑ
การตูน หองสมุดการตูน เกาหลียังมีนโยบายสงเสริมการอาน เพราะการอานเปนหัวใจของการ
พัฒนากระบวนการคิด จนทําใหเด็กเกาหลีมีทักษะความเขาใจในการอานสูงเปนอันดับ ๑ ของโลก 
(PISA ๒๐๐๒)  
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เลาใหฟงเรื่องการศึกษาของสิงคโปรและเกาหลีแลวกอนไปออสเตรเลียและฟนแลนดแวะดู
ท่ีฮองกงท่ีคนไทยชอบไปช็อบปงกันนักวาเขามีดีอะไร  ทําไมจึงดึงดูดคนไทยไปทองเท่ียวกันมากมาย
ไดขนาดนั้น  ฮองกงท่ีเคยเอยชื่อแลวนากลัวมากเม่ือหลายปกอน  เพราะเปนประเทศท่ีมีปญหาเรื่อง
การคอรรับชันมาก  วงการมาเฟยในฮองกงรูจักกันท่ัวโลก  ใครท่ีคิดจะไปลงทุนคาขายทํามาหากินรู
กันท่ัวไปวาตองจายเงินใตโตะใหขาราชการ และจายคาคุมครองใหแกงมาเฟย  เขาทําไดอยางไรท่ีใน
ระยะเวลาไมก่ีปจนกลายเปนประเทศท่ีโปรงใส จนลาสุดติดอันดับตน ๆ ของประเทศท่ีไมมีการ   
คอรรับชัน 

ฮองกงใชการศึกษาพัฒนาบานเมือง ในระยะสั้นการแกไขปญหารุนแรงท้ัง ๒ อยาง เริ่มตน
จากการปราบปรามทุจริตโดยใชกฎหมายรุนแรง เพ่ิมโทษและเนนการเฝาระวังควบคูไปกับการสราง
คานิยมใหมใหกับสังคม และตอดวยการใหความรูกับสังคมทุกสวนถึงผลรายของการทุจริต แลวถอน
รากถอนโคนโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมืออยางจริงจัง โดยรัฐบาลรวมมือกับหนวยงานการศึกษา
และเครือขายตอตานคอรรับชัน สรางความตระหนักดวยสารพัดรูปแบบการเรียนรู เพ่ือใหเด็ก ๆ ได
ซึมซับถึงพิษภัยของการคอรรับชันวาเปนสิ่งท่ีเลวรายและนารังเกียจ  จนในท่ีสุดการคอรรับชันใน
ฮองกงก็ลดลงเรื่อย ๆ จนกลายเปนกรณีศึกษาท่ีหลายประเทศใชเปนแนวทางในการปราบปราม 
คอรรับชันในประเทศของตน 

 

แมแหลงช็อบปงในฮองกงจะใหญมากจนคนท่ีไปเท่ียวไมมองดานการเมือง แตคนเปนครู
และผูท่ีทํางานดานการศึกษาตองไมลืมก็คือ ฮองกงมีคุณภาพการศึกษาสูงมาก มีมหาวิทยาลัยท่ีมี
ชื่อเสียงติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของเอเชียมาโดยตลอด ฮองกงมีแนวคิดดานการศึกษาในแตละระดับ
ตางกัน คือระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลใสใจเรื่องการพัฒนาเด็กใหแข็งแรง เนนเรื่องความ
ปลอดภัย แตปญหาใหญของฮองกงคือความแออัด ท่ีดินคาเชาตึกมีราคาสูงมาก รัฐบาลชวยเอกชนท่ี
ทําโรงเรียนโดยชวยจายคาเชาพรอมกับจัดหาทําเลดี ๆ ท่ีเหมาะสมจึงมีเอกชนเขามาชวยจัด
การศึกษาระดับอนุบาล  เพ่ือแบงเบาภาระในการจัดการศึกษาของรัฐ 

 

โรงเรียนระดับประถมจะเนนเรื่องครอบครัวและสังคม มีเปาหมายใหรูจักหนาท่ีของตนเอง  
สวนโรงเรียนมัธยมแบงเปน ๒ ชวงเหมือนบานเราแตมีหลักสูตรท่ีทันสมัยเนนวิชาการและเทคโลโนยี 
มีการปรับหลักสูตรใหทันสมัยอยางตอเนื่อง มีการจัดหลักสูตรใหยืดหยุนมิไดมุงแขงขันเพ่ือการสอบ
เขามหาวิทยาลัยอยางเดียวแตเนนการพัฒนาตนเองและยังมีการจัดสถาบันวิชาชีพใหเด็กท่ีเรียนจบ
มัธยมตนไดเรียนตอเพ่ือใหจบมาแลวไดทํางานทันทีไมตองเสียเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย  สถาบันนี้
ยังมีหลักสูตรสําหรับเด็กท่ีจบมัธยมตอนปลายท่ีสนใจดานวิชาชีพใหเขาเรียนได 

ระดับอุดมศึกษาแมฮองกงจะเปนเพียงเกาะเล็ก ๆ แตมีมหาวิทยาลัยระดับโลกและเปน
มหาวิทยาลัยทีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเอเชียคือ “University of Hong Kong” 

ฮองกงเริ่มปฏิรูปการศึกษาอยางเต็มท่ีตั้งแตป ค.ศ. ๒๐๐๐ รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับ
การศึกษาสูงมากคือ ปละ ๓๔๐,๐๐๐  ลานบาทตอป ท้ังท่ีมีประชากรไมถึง ๖ ลานคน งบประมาณ
ดานการศึกษาของฮองกง เม่ือเทียบตอคนแลวมากกวาเราประมาณ ๗ เทา และเรียนฟรี ๑๒ ปของ
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เขามีคุณภาพมาก  สิ่งท่ีโดดเดนในการเรียนการสอนของฮองกงคือการผสมผสานความเปน
ตะวันออกและตะวันตกไดอยางลงตัวท้ังยังใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนอีกดวย  
ฮองกงมีเปาหมายชัดเจนมากในการจัดการศึกษา เขามุงเปาพัฒนาเพ่ือการเตรียมคนกาวสูความ
พรอม  ประกาศเนนการฝกทักษะตางๆ เพ่ือชวยใหเกิดการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและ
จริงจังกับการประเมินผลทุกระดับ   

เรื่องการจัดการศึกษาของฮองกงสะทอนใหเห็นวาเบื้องหลังความสําเร็จของการพัฒนาคือ 
ประวัติการฟนฝาวิกฤต คนเกงเทานั้นท่ีจะหาญกลาฝาวิกฤตได 

 

ถาพูดเรื่องการศึกษาตอจากฮองกงก็ตองเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีจัดการศึกษาไดดีจนเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวโลก คือประเทศฟนแลนด ผลการสอบ PISA ของเด็ก ๆ ท่ีนี่ติดอันดับ ๑ ของโลกมา
ตลอด แตในครั้งลาสุด เด็กเชียงไฮสรางความแปลกใจใหท่ัวโลก โดยคะแนนสอบ PISA ของเชียงไฮ
แซงทุกประเทศ กลายเปนอันดับ ๑ ของโลกแทนฟนแลนด 

 

แมเชียงไฮจะไดอันดับ ๑ แตอาจารยท่ีเชียงไฮไดบอกกับนักขาววา 
“.......ถึงแมเด็กเราจะทําคะแนนไดมากกวาแตคุณภาพการศึกษา 
ของเราเทียบกับฟนแลนดไมได ........เชียงไฮยังตองการการพัฒนา 
ในดานตางๆ อีกมาก เพ่ือสรางเด็ก ๆ ท่ีมีคุณภาพอยางท่ีฟนแลนดทําได” 
 

หลายคนท่ีเคยไปศึกษาดูงานดานการศึกษาท่ีประเทศฟนแลนดคงแปลกใจ เพราะการจัด
การศึกษาของเขาตรงกันขามกับของเราแทบทุกเรื่องเชน วริิยะ ฤาชัยพาณิชยและกมลรัตน ฉิมพาลี
11

๑๑  
๑. ประเทศฟนแลนดจะใหเด็กเขาเรียนเม่ืออายุ ๖ – ๗ ขวบ เขาไมมีโรงเรียนอนุบาลเพราะ

ประเทศเขาอยากใหเด็กไดอยูกับครอบครัว เพราะเชื่อวาครอบครัวใหความรักใหความรู ถายทอด
วัฒนธรรมและสรางสิ่งท่ีดีงามใหเด็กไดดีกวาโรงเรียนอนุบาล สวนบานเราสงลูกเขาเรียนตั้งแตอายุ
ยังนอย ๆ แยงกันเขาโรงเรียนอนุบาล และมีคาใชจายสูงมากอยางไมนาเชื่อ ซ่ึงโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง
จะเขาเรียนไดยากจนเกิดสถาบันกวดวิชาเพ่ือเขาอนุบาลแขงกันแลว 

๒. เด็กท่ีประเทศฟนแลนดเรียนนอยทํากิจกรรมมาก เด็กประถมจะเรียนไมเกินวันละ      
๕ ชั่วโมง ดวยแนวคิดท่ีได เด็กจะมีเวลาทําสิ่งท่ีชอบ ทํากิจกรรม  เขาจัดใหมีเนื้อหาเทาท่ีจําเปน
เทานั้น และใชเวลาเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเขาทํา  สวนเด็กไทยเรียนหนักมากเด็ก ๙ ขวบเรียนหนัก
เปนอันดับ ๒ ของโลกคือเรียน ๑,๐๘๐  ชั่วโมง พออายุ ๑๐ ขวบข้ึนไป เรียนหนักอันดับ ๑ ของโลก
คือ เรียน ๑,๒๐๐  ชั่วโมงตอป 

                                                           
๑๑

 วิริยะ ฤาชยัพาณิชยและกมลวรรณ ฉิมพาลี. หองเรียนแหงอนาคต. อางแลว. หนา 77 - 80. 
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๓. เขาเรียนรูจากเรื่องจริง แกปญหาจริง เด็กไทยเรียนกันเปนวิชา ๆ เอาไวทองจําไป
สอบแขงขันโดยขาดการนําไปแกไขในชีวิตจริง 

๔  เด็กฟนแลนดถูกฝกใหรับผิดชอบโดยการทํากิจกรรมตาง ๆ สวนเด็กไทยถูกสั่งใหทําตาม
กฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือสรางวินัยแตขาดความรับผิดชอบในเรื่องอ่ืน  

๕. เด็กฟนแลนดไมมีการบาน ถามีก็มีเปาหมายเพ่ือสรางความสัมพันธในครอบครัว เชน
ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว ทองเท่ียวตามแหลงการเรียนรู บานเรากลัววาเด็กกลับบานไมมีอะไรทํา       
จึงตองใหการบานไปทํามาก ๆ  

๖. ในประเทศฟนแลนดกําหนดใหมีเด็กหองละ ๑๒ คน มากท่ีสุดไมเกิน ๒๐ คน ยิ่ง
โรงเรียนดี ๆ ยิ่งตองจํากัดเด็กตอหอง  เพราเขารูวาเด็กแตละคนแตกตางกัน หนาท่ีของครูตอง
พัฒนาศักยภาพของเด็กแตละคนดวยการสอนและการวัดผลท่ีแตกตางกัน 

๗. การศึกษาในประเทศฟนแลนด ไมเอาผลการเรียนแตละวิชามารวมกันแลวประกาศเปน
เกรดเฉลี่ย มีการวัดผลเปนสวน ๆ ในดานตาง ๆ ตามเปาหมายของการออกแบบการสอน เนนให
เด็กพัฒนาตนเองโดยไมแขงขันกับใครจึงไมมีเกรดเฉลี่ย บานเราเอาความประพฤติมาเปนคะแนน  
เอาคะแนนวิชาตาง ๆ มารวมกันแลวหารเปนเกรดเฉลี่ย 

๘. รัฐบาลใหอํานาจทองถ่ินจัดการศึกษา  เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบแนะนําเขาใหโรงเรียนวัดผล ประเมินผลเอง โดยไมมีขอสอบจากสวนกลางไปประเมิน
คุณภาพของนักเรียนท้ังประเทศเหมือนบานเรา 

๙. การคัดเลือกคนท่ีมาเปนครูตองเปนคนเกงจริง มีความรูจริง ไดคาตอบแทนสูง ครูท่ี
ฟนแลนดมีเวลาพักผอนและทองเท่ียวหาความรู เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหเด็ก ครูทุกคนท่ีสอนไมวา
ระดับใดตองเรียนจบอยางนอยปริญญาโทดานการสอน ครูของไทยท้ังครูของเอกชนและครูของรัฐได
คาตอบแทนต่ํา คนท่ีเรียนเกงจึงไปเรียนอยางอ่ืน 

นักการศึกษาและอาจารยในฟนแลนดตางยืนยันวากวาประเทศฟนแลนดจะเปลี่ยนการ
สอนมาเปนอยางปจจุบนัก็ตองใชเวลากวา ๑๐ ป ไมใชเพราะความบังเอิญแตเปนเพราะคนในชาติท่ี
พรอมใหความรวมมือ  ตองทําอยางจริงจังตอเนื่องและเนนย้ําการเปลี่ยนแปลง  ดานการจัดการ
เรียนการสอนมิใชเรื่องงาย ตองใชความอดทนและใชเวลา 

 
 
 
 

 
 
ถาผูนําประเทศของเรา นักการเมืองทุกรัฐบาลทํางานอยางตอเนื่อง มีเปาหมายในการจัด

การศึกษาชัด ไมใชเดินกันไปคนละทิศละทางสายน้ําท่ีไหลอยางรวดเร็วรุนแรงทุกทิศทาง ไมอาจตัก
มาด่ืมกินได เชนเดียวกับเรื่องการจัดการศึกษาตองมีแนวคิดตรงกันวาตองเริ่มตนท่ี การสรางครู

 เมืองไทยมีดีกวาท่ีคิด   เรื่องถูกผิดเราเรียนรูเปนครูสอน 
เปล่ียนครูใหเปนโคชโปรดสังวร   ทุกข้ันตอนมีนโยบายขยายงาน 
จะใหเด็กเปนอยางไรในวันหนา   หวานตนกลาบํารุงพันธุกันทุกดาน 
สรางอาชีพสรางประเทศตามเหตุการณ  อีกไมนานจะเพลิดเพลินเดินถูกทาง 
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คัดเลือกครูท่ีเกงและดีมีมาตรฐานเปนเรื่องสําคัญกอนท่ีจะสงครูออกไปสอนเด็ก ทุกประเทศท่ี
ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาลวนลงทุนทุมเททุกวิธีทางจนประสบความสําเร็จเปน
แบบอยางใหผูอ่ืนเดินตาม 

การปฏิรูปการศึกษาก็เหมือนกับชาวนาท่ีคัดเลือกเมล็ดพันธุชั้นดีแลวหวานลงไปบนพ้ืนดินท่ี
จัดเตรียมไว ......... คอยเฝาดูอยางเอาใจใสถาน้ํานอยเติมน้ําเขาไป ถาน้ํามากก็เอาน้ําออก  เม่ือทํา
หนาท่ีสมบูรณแลวถึงเวลาตนขาวจะออกรวงหรือไมก็เปนเรื่องของตนขาว มิใชเรื่องของชาวนา12

๑๒ 
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ภาษาไทยปจจุบันกับการธํารงเอกลักษณของชาติ 

The Present Thai Language with the Maintenance of National Identity 
 

ชูศรี  เกิดศิลป0* 

บทคัดยอ 

 ภาษาเปนเครื่องแสดงเอกลักษณของชนชาติ  วัฒนธรรมประจําชาติ ความเจริญรุงเรืองและ

เปนเครื่องแสดงความเปนชาติ ภาษาไทยเปนสิ่งท่ีคนไทยใชในการสื่อสารของคนในชาติไทยท่ีมีใชกัน

มานานกวา ๗๐๐ ป ดวยพระปรีชาสามารถของพอขุนรามคําแหงมหาราช ผูทรงประดิษฐอักษรไทย

ข้ึนใช คนไทยจึงมีภาษาและอักษรของตนเองเปนมรดกวัฒนธรรมประจําชาติ  เปนสัญลักษณแทน

ความเปนชาติปละคนในชาติ ภาษาพูด อาน เขียน เปนสิ่งท่ีคนไทยใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร

สรางความเขาใจระหวางคนในชาติเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีมีพลังอํานาจในการแสดงศักดิ์ศรี 

ความเจริญรุงเรืองและธํารงความเปนชาติไดอยางชัดเจน 

คําสําคัญ : ภาษาไทย 

Abstract 

 Language has indicated the national identity of the nationality including 

culture of the nation as well as civilization and being nationality. Thai language has 

been Thai people used to communicate among themselves more than 700 years. 

With the competent of King Ramkhamhaeng the Great, who invented the Thai 

alphabets to be used, Thai people have had Thai language and alphabets 

themselves as Thai national culture heritage. It is also symbolized the represent the 

being of nationality. Moreover, Thai people also  use Thai in terms of spoken 

language, reading and writing. These skills are matters which Thai use as 

instruments in communication, make good understanding among Thai people. Also, 

the Thai language is still the cultural property which is powerful to be indicated 

Thai’s prestige, civilization and maintaining of clearly being of the Thai nationality. 

Keyword : Thai language. 

 

                                                           
* อาจารยประจาํหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช   
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บทนํา 

ความภาคภูมิใจของคนไทยท่ีไดกําเนิด และอาศัยอยูในประเทศท่ีมีเอกราชอธิปไตยทาง

การเมือง การปกครองอันยาวนาน ดวยไทยไมเคยตกเปนอาณานิคมของประเทศใด คนไทยเปนชน

ชาติหนึ่งท่ียืนไดอยางสงางามบนโลกใบนี้ในฐานะประเทศท่ีมีเอกราชทางภาษาโดยมีภาษาพูด ภาษา

เขียนและตัวอักษรประจําชาติท่ีเปนของตนเองโดยชอบธรรม มิไดหยิบยืมจากภาษาใดมาใช 

ภาษาไทยเปนมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของชาติท่ีบรรพบุรุษของไทยคิดข้ึนและกําหนดใหเปน

เครื่องมือสื่อสารสรางความเขาใจกันในกลุมของคนไทย และมีการถายทอดสืบตอสูลูกหลานชาวไทย

ใหมีภาษาของตนเองไวใชนับเปนเวลาลวงมา ๗๐๐ ปเศษ  ท้ังนี้ดวยพระมหากรุณาธิคุณและพระ

ปรีชาสามารถของพอขุนรามคําแหงมหาราชผูทรงประดิษฐอักษรไทยข้ึนใช คนไทยจึงมีภาษาและ

ตัวอักษรของตนเองเปนเครื่องแสดงสัญลักษณหลักฐานทางภาษา บงบอกถึงความเจริญรุงเรืองทาง

วัฒนธรรมของชาติไทยมาแตอดีตกาลแมแตประเทศมหาอํานาจบางประเทศก็ยังไมมีภาษาและ

ตัวอักษรของชาติไวใช ภาษาไทยจึงเปนมรดกวัฒนธรรมประจําชาติท่ีล้ําคาเปนสัญลักษณแทนความ

เปนชาติ แทนคนในชาติ คนไทยใชภาษาไทยในการพูด อาน เขียนสื่อสารระหวางคนในชาติดวยกัน 

แมเอกลักษณของความเปนชาติไทยจะกําหนดดวยเพลงชาติไทย ธงชาติไทย อาหารไทย ศิลปกรรม

ตาง ๆ ของไทยแตสิ่งท่ีแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณของชาติอยางชัดเจน 1

๑ และสําคัญท่ีสุดคือ

ภาษาไทยซ่ึงถือวาเปนสมบัติทางวัฒนธรรมท่ีมีพลังอํานาจในการแสดงศักดิ์ศรีความเจริญรุงเรือง

ของชาติไดอยางชัดเจนกวาสิ่งอ่ืน ๆ  

สภาพสังคมไทยปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากในวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนคนไทย ซ่ึง

ไดรับอิทธิพลจากกระแสวัฒนธรรมตางชาติแพรเขามาพรอมความผันแปรในดํารงชีวิตของ

มนุษยชาติในโลกยุคโลกาภิวัฒนโดยเฉพาะดานการติดตอสื่อสารของมนุษยชาติ ทุกชนชาติทุก

ประเทศมีการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูขาวสาร การดําเนินชีวิต การชวยเหลือเอ้ืออาทรซ่ึงกัน

และกันของชาวโลก โดยมีภาษาเปนสื่อสําคัญในการสื่อสารระหวางชนชาติและการสื่อสารมี

หลากหลายชองทางเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการไปตามกระแสความเจริญทางเทคโนโลยีรูปแบบใหมท่ีมี

ความสะดวกรวดเร็ว ฉับไว แพรขยายบริเวณกวางทันเหตุการณและไรพรมแดนดังนั้นการสื่อสาร

ดวยการเขียน การพูด การใชกระดาษ เอกสารวัสดุเพ่ือการสื่อความเขาใจระหวางมนุษยไดรับความ

นิยมนอยลง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ สื่อสารอินเทอรเน็ต สื่อสาร

ผานระบบไอทีเขามามีบทบาทมากซ่ึงเปนชองทางการสื่อสารท่ีอยูในความนิยมของคนรุนใหมท่ีเนน

ความแปลกใหม ฉับไว ไมยึดติดกฎเกณฑทางภาษา นําภาษาพูด ภาษาปากมาใชปะปนกับภาษา
                                                           

๑ สวนิต ยมาภยั. “การส่ือสารดานภาษา” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการใชภาษาไทย. พิมพคร้ังที่ 13 นนทบุรี : 
2535. 
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ทางการดวยมีจุดหมายเพียงความสะดวกในการสื่อสารกันพอเขาใจไดหรือสื่อสารกันในเฉพาะกลุม 

การสื่อสารผานความนิยมในการใชเครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมคานิยมในวิธีการสื่อสาร

เหลานี้  ทําใหเกิดการใชภาษาท่ีผิดๆมีผลทําใหการใชภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จนเปนท่ีนาวิตก

วาปจจุบันเยาวชนไทยหรือวัยรุนไทยใชภาษาไทยท่ีผิดเพ้ียนท้ังภาษาพูด ภาษาเขียน โดยเฉพาะการ

สื่อสารออนไลนทาง MSN Facebook หรือ Twitter ตามคานิยมวัยรุนซ่ึงคิดวาเปนวิธีท่ีสะดวก เก 

เทหในการสื่อสาร หากไมไดใชเชนเดียวกับหมูวัยรุนดวยกันจะถูกมองวาตกกระแส สงผลใหการใช

ภาษาไทยท่ีถูกตองตามรูปแบบอยูในสภาวะเสื่อมโทรมลง แมจะยังไมถึงภาวะวิบัติ แตถาคนไทยยัง

ละเลยตอความสําคัญในการใชภาษาไทย ภาวะท่ีเกิดการผิดเพ้ียนในการใชภาษาก็จะลุกลามแพร

ขยายมากข้ึนยากแกการแกไข  เม่ือเวลาผานยาวนานไปเอกลักษณและคุณคาของภาษาไทยท่ีคน

ไทยภาคภูมิใจ คงสูญหายไปจนหมดสิ้นอยางนาเสียดาย ภูมิปญญาของบรรพบุรุษในการสรางสรรค

ดานวัฒนธรรมทางภาษาอันเปนเอกลักษณของชาติไทย วรรณคดีและวรรณกรรมล้ําคาท่ีทาน

เหลานั้นไดรังสรรคสุนทรียภาพไวอยางวิจิตรบรรจง คงเหลือเพียงเอกสารเกาๆท่ีเก็บไวในหอสมุด

แหงชาติ ไมมีผูใดสนใจศึกษาคุณคาของผลงานนั้น หากคนไทยไมตระหนักคุณคาทางภาษาอันเปน

สมบัติทางวัฒนธรรมของชาติเสียแตบัดนี้ วัฒนธรรมตางชาติท่ีแพรขยายผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ

สูคนไทยรุนใหมก็จะแทรกซึมดูดกลืนความเปนไทยใหคอยๆลบเลือนและสูญสิ้นไปในท่ีสุด เสมือน

ชาติถูกรุกรานทําลายดวยการคุกคามเอกราชทางภาษาใหเสื่อมสลาย2

๒ ความเปนเอกลักษณของชาติ

มิอาจอยูได การธํารงภาษาประจําชาติไวเปนปจจัยหลักท่ีจะหลอหลอมใหคนในชาติอยูรวมกันอยาง

เปนปกแผนม่ันคงสรางเอกภาพความเปนชนชาติและประเทศไวได 
 

คุณลักษณะเฉพาะของภาษาไทย3

๓ 

ภาษาไทยเปนภาษาท่ีมีลักษณะโดดเดนสําคัญหลายประการท่ีแสดงเอกลักษณทางภาษาชัดเจน เชน 

- คําไทยแทมักมีพยางคเดียวหรือนิยมเรียกกันวา คําโดด คําแตละคํานั้นมีความหมาย

เฉพาะ เชน พอ แม พ่ีนองกิน นอน เดิน ผัก หญา ฯลฯ  

- คําไทยคําเดียว อาจจะมีความหมายแตกตางกันตามลักษณะการวางตําแหนงของคํา เชน 

ยายหยิบขันน้ํามาตักน้ํารดตนไมตั้งแตตอนไกขัน  

- การเรียงลําดับคําในประโยคในตําแหนงคําตางกัน ความหมายเปลี่ยนไป เชน ใหใครมา

หา ใครหามาให ใหมาหาใคร 

                                                           
๒ศิ ริ พ ร  ค ร อ ง เ ว ห า .  ( 2 5 5 2 ) .  ภ า ษ า ไ ท ย กั บ วั ย รุ น  ( อ อ น ไ ล น )  สื บ ค น จ า ก  : 

http://www.tearmes.in.th/blogs/posts/309303. สืบคนขอมูล 18 ธันวาคม 2560. 
๓ ศุภวรรณ มองเพชร. ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ. สํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ, 2547. หนา 186 
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- ลักษณะสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเอกลักษณโดดเดนภาษาเดียวในโลกคือเปนภาษาท่ี

สรางคําข้ึนตามระบบเสียงตามธรรมชาติของมนุษยเสียงหนึ่งมีความหมายอยางหนึ่ง หากเปลี่ยน

เสียงความหมายก็จะเปลี่ยนไป ตัวอยาง ปา-ปา , ลา-ลา , ขาว-ขาว เปนตน  

-  เสียงของคําไทยในแตละคําสามารถสะทอนอารมณความรูสึกของผูพูด มีจังหวะของเสียง

และระดับเสียงทําใหถอยคําเกิดความไพเราะ ภาษาไทยจึงไดชื่อวาเปนภาษาดนตรี  

- ภาษาไทยยังไดมีการวางระเบียบภาษาไวอยางมีชั้นเชิง กําหนดใหมีระดับภาษา หรือศักดิ์

ของคําเพ่ือนําไปใชไดอยางเหมาะสมแกบุคคลกาลเทศะและสถานการณท่ีแตกตางกัน 

- กําหนดใหมีคําราชาศัพทสําหรับใชเฉพาะกับพระมหากษัตริยและพระราชวงศ 

- ภาษาไทย มีการใชคําลักษณะนามเพ่ือบอกสัณฐานของสิ่งตางๆท่ีรูปลักษณตางกันซ่ึงไมมี

ปรากฏในภาษาอ่ืนๆการท่ีคนไทยมีภาษาประจําชาติเปนของตนเองผนวกกับความเปนคนชางคิด 

ชางสังเกตและลักษณะคนไทยท่ัวไปเปนคนเจาสําบัดสํานวน ทําใหเกิดกวีและนักเขียนอยางมากมาย

ซ่ึงบรรพชนเหลานั้นใชภาษาไทยเปนสื่อแสดงความรูสึกนึกคิดดวยถอยคําท่ีสะทอนอารมณ 

ถายทอดความคิดในแงมุมตางๆนําถอยคํามาเรียงรอยรจนาเปนงานประพันธท้ังรอยแกวรอยกรอง

สรางสรรคถอยคําอันวิจิตรบรรจงเปนวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีล้ําคาไดรับการยอมรับจากคนท่ัว

โลก อาทิ รามเกียรติ์บทพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี ๑ สังขทอง อิเหนา คาวี พระราชนิพนธในลน

เกลาฯรัชกาลท่ี ๒ เงาะปาในรัชกาลท่ี ๕ พระอภัยมณีของกวีเอกสุนทรภูเปนตน ความสามารถดาน

การใชภาษาไทยอยางมีคุณคาเปนท่ีประจักษถึงความสําคัญตั้งแตชนชั้นปกครอง พระมหากษัตริย 

พระราชวงศจนถึงสามัญชนคนไทยท่ัวไป นอกจากการกําหนดภาษาพูด อาน และภาษาเขียนเปน

เอกลักษณประจําชาติแลว แมแตภาษากาย 4

๔ อันไดแกการแสดงกิริยามารยาทท่ีนุมนวลออนนอม 

การไหวกราบแสดงความเคารพ การแตงกายตามประเพณีนิยมในโอกาสเทศกาลตางๆก็เปนภาษา

กายท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณความเปนไทย เปนเอกลักษณของชาติและพัฒนาเปนวัฒนธรรมประจํา

ชาติท่ีคนไทยตางภาคภูมิใจยิ่ง 

เม่ือประเทศไทยไดกาวสูยุคโลกาภิวัตน การติดตอสื่อสารกับนานาประเทศในโลกขยายวง

กวางมากข้ึนสงัคมไทยกลับมีปญหาเกิดข้ึนอยางมากมาย ท้ังปญหาดานสังคม ปญหาดานศีลธรรม

และปญหาดานการศึกษารวมท้ังการใชภาษาไทยในสื่อสารเสื่อมโทรมลงสูระดับท่ีเปนปญหา และ

ควรไดรับการแกไขเรงดวนเพ่ือดํารงความเปนเอกลักษณทางภาษาอันเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชาติไทยไว 
 

                                                           
๔  ธัญญลักษณ  เหล็กพิมาย. (2551). แนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยของวัยรุน (ออนไลน) สืบคนจาก : 

http//www.uniserv.buu.ac.th/Forum2/topic.asp? TOPIC.ID.สืบคน ขอมลู 18 ธันวาคม 2560. 
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ปญหาการใชภาษาไทยในยุคปจจุบัน 

ทามกลางสังคมการสื่อสารไรพรมแดนตามแนววิถีแหงเทคโนโลยีปจจุบันท่ีกําลัง

เจริญกาวหนาไปอยางไมมีขีดจํากัด คานิยมของคนรุนใหมในสังคมไทยซ่ึงมีคานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ยอมรับนับถือวัตถุมากกวาคุณคาของจิตวิญาณความเปนไทยและภาษาไทย ภาษาชาติของเราเอง มี

การเกิดข้ึนของคําใหมในภาษา ใชถอยคําผิดเพ้ียนจากภาษามาตรฐาน ใชคําฟุมเฟอย ผิดหนาท่ี ผิด

ความหมาย เขียนสะกดคําไมถูกตอง หรือการออกเสียงการอานไมเปนไปตามอักขรวิธีไทยปญหาท่ี

เกิดข้ึนเหลานี้เริ่มจากจุดเล็กๆแตถูกละเลย โดยคนไทยท่ัวไปประสบอยูในชีวิตประจําวัน แตไมเห็น

ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงซ่ึงบัดนี้ลุกลามไปท่ัวประเทศ นักภาษาศาสตร นักวิชาการ คร ู

อาจารยและผูนําประเทศตางรูและเขาใจสถานการณ แตการแกไขยังทําไดนอยไมทันกระแสผูนิยม

บริโภคสื่ออุปกรณการสื่อสารทางภาษาท่ีใหความสะดวก รวดเร็ว ชองทางการสื่อสารจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เชน เฟสบุกส ทวิตเตอร ยูทูป อินสตาแกรมอีเมลและไลน เปนสื่อท่ีกําลังอยูในความ

นิยมของชนทุกชั้นทุกวัยการพูดจาสื่อสาร สงขอมูลขาวสารใชผานสื่อเครื่องมือสื่อสาร

โทรศัพทมือถือ อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ฯลฯ ตามชองทางการสื่อสารดังกลาวขางตนจนเกิดความ

คุนชินไมคาดคิดวาจะกลายเปนปญหาเรื้อรัง แกไขไดยากมากข้ึนทุกที ความเปนไทยแทถูกลืมเลือน 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ครั้งเม่ือพระองคดํารงพระชนมชีพอยู

ไดทรงแสดงความหวงใยถึงการสื่อสารใชภาษาไทยของคนไทย ปรากฏในพิธีพระราชทานปริญญาท่ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยพระราชทานพระบรมราโชวาท

แกบัณฑิต ดังความตอนหนึ่งวา “ในปจจุบันนี้ปรากฏวาไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอย และไม

ตรงกับความหมายอยูเนืองๆ ท้ังออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนดังนี้ ภาษา

ของเราก็มีแตจะทรุดโทรม ชาติไทยเรามีภาษาใชเองเปนส่ิงประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคา

ตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาท่ีจะตองรักษาไว ฉะนั้นจึงขอใหบรรดาบัณฑิต ตลอดจนครูบา

อาจารยไดชวยกันรักษาและสงเสริมภาษาซ่ึงเปนอุปกรณและหลักประกันเพ่ือความเจริญวัฒนา

ของประเทศชาติ….. 5

๕”กระแสพระราชดํารัสนี้เปนท่ีประจักษวาพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถ

และพระอัจฉริยภาพในการใชภาษาไทยเปนแบบอยางแกประชาชน ทรงเนนย้ําใหประชาชนชาวไทย

ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย โดยทรงพระราชทานแนวคิดในการอนุรักษภาษาไทยแกคน

ไทยในโอกาสตางๆอยูเสมอ 

                                                           
๕ น้ําฝน กลกิจ. ปญหาการใชภาษาไทยของครูและนักเรียน (ออนไลน) สืบคนจาก : 

http//www.pasasiam.com/home/index/php/pasasiam/private/523-2009-05-27-06-43-00. สืบคนขอมูล 18 
ธันวาคม 2560. 
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สาเหตุและปญหาการใชภาษาไทยในปจจุบัน6

๖ 

ภาษาไทยท่ีคนไทยใชสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ปจจุบันกําลังประสบปญหาในการสื่อสาร

ภาษาไทยถูกนํามาใชผิดเพ้ียนเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบและกฎเกณฑทางภาษาท่ีเคยใชกันมาแต

โบราณ ท้ังภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษากาย(กิริยามารยาท การกราบไหวแสดงความเคารพและ

การแตงกาย) นับตั้งแตความกาวหนาทางเทคโนโลยี ไดแพรขยายเขามาในสังคมไทยอยางรวดเร็ว 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ คนไทยรุนใหมนิยมการสื่อสารผานเครื่องมือสื่อสารมากกวาการสื่อสารแบบ

เผชิญหนา การใชภาษาของกลุมชนรุนใหมเหลานี้ทําใหเกิดปญหาการสื่อสารดานภาษาไทย สืบเนื่อง

จากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงพอจะประมวลได ดังนี้ 

๑. ถอยคําในภาษาไทยมีมากมายหลากหลายความหมายอีกท้ังมีวิธีการเขียนตัวสะกด

การันตหลากหลายวิธีในการสะกดคํา ท่ีมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน ทําใหเกิดความยุงยากในการใช 

ผูใชภาษายุคปจจุบันจึงเลือกท่ีจะใชการสะกดตรงมาตรา หรือการสะกดตรงตัว เพ่ือความสะดวกใน

การเขียนและพิมพผานเครื่องมือสื่อสารและความพอใจผูใชภาษา ทําให มีคําใหมในภาษาเกิดข้ึนอีก

มากมาย 

๒. คนไทยรุนใหมนิยมเขียนคําตามเสียงอาน ไมนิยมคําควบกล้ําใชคําในภาษาโดยไมคํานึง

กฎเกณฑภาษา ไมเลียนแบบของเกา 

๓. คนไทยรุนใหมโดยเฉพาะวัยรุนสรางคําศัพทใหมข้ึน เพราะคําไทยท่ีมีอยูเดิมอาจไม

สามารถสื่อความหมายและรายละเอียดของสิ่งท่ีตองการจะสื่อสารไดชัดเจนดีพอ 

๔. เกิดคานิยมผิดๆในการใชภาษาพูดเปนภาษาไทยปะปน ภาษาอังกฤษ ทําใหการสื่อสาร

สับสนดวยการใชศัพทท่ีสื่อความหมายผิดเพ้ียน เพราะคําในภาษาอังกฤษมีไมมากพอในการ

เทียบเคียงใหตรงกับคําภาษาไทยไดท้ังหมด  

๕. ภาษาไทยนั้นไดชื่อวาเปนชาติท่ีร่ํารวยถอยคํา และมีความหมายของคําหลากหลาย 

สามารถสะทอนความรูสึก อารมณผูพูดไดชัดเจนเปนเสนหเฉพาะของภาษาไทย แตคนรุนใหมไม

ประจักษในคุณคาความสําคัญของคําไทยในเรื่องนี้ มักจะเลือกใชคํายืมจากภาษาอ่ืนหรือคิดคําใหม

ข้ึนใช เปนคําเฉพาะการสื่อสารภายในกลุม โดยมิไดรับผิดชอบในการใชถอยคําภาษานั้นๆ 

๖. ปญหาพ้ืนฐานการสื่อสารในครอบครัว ครอบครัวไทยในสังคมปจจุบันใชชีวิตประจําวัน

ในการประกอบอาชีพตางๆการพบปะพูดคุยสื่อสารมีนอยและไมไดใสใจเรื่องการสื่อภาษา ไมได

สงเสริมปลูกฝงลูกหลานใหรักการอาน รักภาษาไทยและใชภาษาใหถูกตองตั้งแตวัยเด็ก พอ แม

ผูปกครองจะคาดหวังใหเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู อาจารยในการชี้แนะสั่งสอนใหขอมูล
                                                           

๖ SOCUTE. (2552). ภาษาไทย : มรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่กําลังถูกทําลาย (ออนไลน) สืบคนจาก : 
http//sochysocute.blogspot.com/2009/05/blog – post.html. สืบคนจาก 18 ธันวาคม 2560. 
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ความรูท่ีถูกตองแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนถูกปลอยใหอยูกับสื่อ เรียนรูและ

สื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโทรศัพทมือถือ การเลนเกมคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ต เฟสบุคส

ฯลฯ 

๗. สถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาซ่ึงมีบทบาทตอการดูแลสรรค

สรางเด็กและเยาวชนคนรุนใหมใหมีความรูสึกรักหวงแหนภาษาไทย อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติ และใชภาษาไทยใหถูกตองเหมาะสม แตปจจุบันปญหาการใชภาษาไทยเกิดความผิดเพ้ียน

เสื่อมโทรมลง ซ่ึงพอจะประมวลสาเหตุจากวงการศึกษาไดหลายประการ ดังนี้ 

๗.๑ การขาดแคลนครูท่ีมีความรูแตกฉานดานภาษาไทยและเปนแบบอยางท่ีดีใน

การใชภาษาไทย ครูยังขาดความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีจูงใจผูเรียน ครูผูสอน

ไมใสใจติดตามกระแสการสื่อสารในโลกยุคดิจิตอล 

๗.๒ ตําราหรือหนังสือเรียนภาษาไทยมีนอย ทําใหขาดเครื่องมือในการสงเสริม

ความสามารถในการอาน การเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอง 

๗.๓ หลักสูตรการเรียนการสอน ใหความสําคัญแกวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทย

นอยมาก 

๘. ปญหาการเผยแพรขาวสารของสื่อมวลชน บางครั้งสื่อขาดจิตสํานึกในวิชาชีพ 

โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน ผูอานขาว ผูประกาศขาว ซ่ึงตองผานการคัดเลือกไปฝกอบรมใชภาษาไทยท่ี

ถูกตองชัดเจน มีเชาวนปญญาไหวพริบในการแกไขปญหา รับผิดชอบแกไขขอบกพรองในการสื่อ

ขาวสาร แตในโลกสื่อสารมวลชนปจจุบันคานิยมทางธุรกิจบีบรัด การคัดเลือกผูอานขาวหรือผู

ประกาศขาว เนนท่ีหนาตาสวย เสียงไพเราะ สวนความสามารถทางดานการใชภาษามีความสําคัญ

เปนลําดับหลัง 

๙. บุคคลท่ีอยูในกระแสความนิยมและเปนท่ีศรัทธาของประชาชน เชนผูนํารัฐบาล ดารา

นักแสดง ผูดําเนินรายการวิทยุ นักการเมือง พิธีกรรายการโทรทัศน ผูประกาศขาว นักรอง ฯลฯ 

ขาดความพิถีพิถันในการใชภาษา ทําใหเด็กและเยาวชนไทยซึมซับและลอกเลียนแบบการใช

ภาษาไทยท่ีไมถูกตอง 

๑๐. ภาษาไทยทองถ่ินเปนวัฒนธรรมของชาติและจัดเปนเอกลักษณประจําชาติท่ีสําคัญตอ

การปลูกฝงจิตสํานึกรักถ่ินเกิดและการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบันกระแสสังคมเปลี่ยนไป 

คนไทยในตางจังหวัดนิยมใหลูกหลานของตนพูดภาษากลาง ภาษาถ่ินจึงคอยๆเลือนหายไป คนรุน

ใหมขาดความรูเก่ียวกับภาษาในทองถ่ินของตน ประเพณี พิธีกรรมประจําถ่ิน ตํารายา เรื่องราว
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ความเชื่อตางๆขาดการสืบทอดและสืบคน เปนท่ีนาเสียดายภูมิปญญาเหลานั้นถูกละเลยและเลือน

หายไปจากสาเหตุแหงการสื่อสารดวยภาษาไทยถ่ินนอยลง 

๑๑. ระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ อาทิ คอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีใหบริการขอมูลระบบเครือขาย (Web-based 

Instruction) หรือ (E-Learning) กระบวนการฝกทักษะเพ่ิมพูน  สาระความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ในรูปแบบมัลติมีเดียใหผูฝกอบรมศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยอิสระ (E-Training)การจัดหนวยการ

เรียนรูอิสระสําหรับผูสนใจศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยอิสระในชวงเวลาสั้นๆ ประมาณ ๒-๕ นาที มี

ความสมบูรณในเนื้อหา เปาหมายและการประเมินผลสาระการเรียนรู (learning Object) ระบบ

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  สิ่งเหลานี้เปนวิวัฒนาการในดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แตสื่อการเรียนการสอนเหลานี้สวนใหญเปนการสื่อสารทางเดียว

ท่ีบทเรียนถูกกําหนดและจัดสรางข้ึนเพ่ือใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองจากกลไกอุปกรณผานทางหนา

จอคอมพิวเตอร โอกาสในการสื่อสารดวยภาษาพูด ภาษาเขียนแทบไมมีปรากฏ ความสําคัญของ

ภาษาไทยท่ีผูเรียนจะไดพูด อาน เขียนก็ลดนอยลง ในท่ีสุดภาษาไทยก็ไมอยูในความสนใจของ

ผูเรียน ไมรูจักหรือสนใจในการใชภาษาไทยใหถูกตองอยางไร 
 

วิกฤตภาษาไทยปจจุบัน 

การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจนตกอยูในสภาวะ

เสื่อมโทรมทางภาษาอยางนาเปนหวงและสมควรท่ีจะไดรับความสนใจจากคนไทยในการแกไข

เรงดวนคือภาษาพูด ภาษาเขียนของวัยรุนท่ีใชเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม ผานอุปกรณการสื่อสาร

หลายชองทางการสื่อสาร เชน สงขอความสั้น (SMS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) การสนทนา

ออนไลน (MSN) Facebook หรือ Twitter Lineฯลฯ ดวยมีการใชภาษาไทยท่ีขาดคุณลักษณะของ

ภาษาไทยแทท่ีถูกตอง กฎเกณฑ รูปแบบของภาษาท่ีใชสื่อสารดั้งเดิมถูกละเลยเอกลักษณและคุณคา

ภาษาไทยกําลังถูกกัดกรอนความสําคัญ อาจถึงการสูญเสียภาษาชาติ เอกราชทางภาษาของชาติไทย

ท่ีเคยเปนความภาคภูมิใจไปในท่ีสุด กลุมวัยรุนหรือคนรุนใหมเหลานี้เปนคนรุนใหมท่ีเปนมวลชน

และกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย โดยใชภาษาไทยในการสื่อสารอยูในสังคมปจจุบัน หาก

จะประมวลภาษาท่ีกลุมเยาวชนวัยรุนนํามาใชผิดเพ้ียนบกพรองมีหลายรูปแบบท่ีนักภาษาศาสตร 

นักวิชาการ คร-ูอาจารย ผูบริหารประเทศและประชาชนท่ัวไป ควรรวมกันพิจารณา อาทิ 

  รูปแบบการพูด มักจะเก่ียวของในการออกเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พูดใหเสียงสั้นลง 

หรือยาวข้ึน เชน มาก เปน ม่ัก ,ใคร เปน คราย , อะไร เปน อาราย ,มหาวิทยาลัย เปน มหาลัย ,

อิทธิพล เปน อิด พูดในระดับเสียงสูง-ต่ํา (เสียงวรรณยุกต) เปลี่ยนไป หรือเพ้ียนเสียง เชน ปอด เปน 
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ปอด พูดไมมีตัวควบกล้ํา เชน ครับ เปน คับ ,เปลา เปน ปาว หรือแทรกเสียงควบกล้ําโดยไมจําเปน 

เชน จะ เปน จรา ,คู เปน ครู สรางคําพูดท่ีใชเสียงกลมกลืน เชน กระโปรง-กางเกง เปน กระเปรง 

โวยวาย เปน วีน 

รูปแบบการเขียน การเขียนเปนหลักฐานการวิบัติทางภาษาท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด ซ่ึงใน

ปจจุบันนับวาเปนปญหาท่ีลุกลามอยูในภาวะเสี่ยงตอการบิดเบือนหลักภาษาทําลายเอกลักษณของ

ชาติ เชน การเขียนรูปแบบคําตามเสียงอานไมสนใจการสะกดคําตามหลักและไวยากรณภาษาท่ี

กําหนดไว เชน ยังงัย , ขอบจัย , จิงจัง 

แปลงรูปสระหรือสรางรูปแบบการเขียนใหมเกิดคําใหม เชน คิดถึง เปนคิดถุง แลว เปน 

แระ , เพ่ือน เปน เพ่ิน, สัตว เปน สาด , ใชไหม เปน ชิมิหรือเปลา เปน อะปาว , อรอย เปน เอ็ดยา

7

๗ 
ใชตัวสะกดหรือรูปสระซํ้าๆ เชน วาย เปน วายยย ,รัก เปน รากกก , โอย  เปน โอยยย ,

เอา เปน เอาาา,คา เปน คราาฯลฯ 

ใชสัญลักษณแทนถอยคํา เชน เสียงหัวเราะ ฮาฮาฮา เปน 555 , ยิ้ม เปน :) , เบื่อโลก เปน 

-_-  ฯลฯ 

รูปแบบการเปล่ียนแปลงความหมายของคํา นําถอยคําภาษาไทยท่ีถูกกําหนดความหมาย

ไวแลว มาใชเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม ซ่ึงสวนใหญจะพบในคําสแลง หรือคําเฉพาะในกลุมวัยรุน  

ภาษาสื่อสารมวลชน เชน ปวดตับ หมายถึง เครียด , เกาเหลา หมายถึง ไมถูกกัน เบๆ หมายถึง สิ่ง

ท่ีงายหรือหมูๆ ,สิว หมายถึง เรื่องเล็กนอย,โดนใจ หมายถึง ประทับใจ , กลิ่นตุๆ หมายถึง เคาลาง8

๘

ของการทุจริตนอกจากนี้ยังมีคําอีกมากมายท่ีนิยมใชในกลุมวัยรุน โดยเฉพาะคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ซ่ึงมิไดกําหนดเปนศัพทบัญญัติท่ีเปนภาษามาตรฐาน การใชคําผิดหนาท่ี ใชภาษาฟุมเฟอย ออกเสียง

การอานไมถูกตองตามอักขรวิธีและนําภาษาจากการสื่อสารในกลุมไปใชปะปนกัน ภาษาพูด ภาษา

เขียน  ภาษาโฆษณา แพรขยายลุกลามไปใชในภาษาทางการ ดวยเหตุนี้ความคาดหวังท่ีจะใหวัยรุน

หรือคนรุนใหมมีความเขาใจในความงดงามลึกซ้ึง อลังการของภาษาไทยจึงเปนเรื่องยาก และเปน

หนาท่ีของทุกคนในสังคม ทุกหนวยงาน ทุกองคกร นักภาษาและนักวิชาการตองเรงรีบกระบวนการ

แกไขปญหาการใชภาษาไทยของคนไทยกันอยางเปนระบบและตรงเปาหมายเพ่ือมิใหภาษาไทยอัน

เปนเอกลักษณของชาติเสื่อมลงไปมากกวานี้ 

                                                           
๗ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกุรมคําใหม เลม 2 ฉบบัราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพมหานคร : ยูเนียนอุลตราไวโอเล็ต, 

2542. 
๘ เอกรัตน อุดมพร. พจนานกุรมภาษาพดู (ปาก). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา, 2554. หนา 56. 
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แนวทางการแกปญหาการใชภาษาไทยและการฟนฟูเอกลักษณชาติใหธํารง 

ประการแรก สถาบันครอบครัว พอ แมผูปกครองมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการแกปญหาดวย

เปนบุคคลท่ีใกลชิดติดตามจากวัยเด็กจนสูวัยรุน พอแม ญาติพ่ีนอง ควรเปนแบบอยางท่ีดีในการใช

ภาษาไทย เปนผูสอนเบื้องตนในการอาน การเขียนหนังสือและปลูกฝงนิสัยรักการอาน การใช

ภาษาไทยท่ีถูกตองใหแกเด็กไทยตั้งแตวัยเยาว แมวาพอ แม ผูปกครองบางคนจะมีคานิยมความ

ตองการใหลูกหลานเรียนภาษาตางประเทศ แตควรชี้แนะถึงความสําคัญของภาษาไทยท่ีตองใช

สื่อสารในชีวิตประจําวัน เปนสื่อภาษาพ้ืนฐานในการเรียนรูรายวิชาตางๆในการศึกษาเลาเรียน 

ภาษาไทยมีคุณคาท่ีควรรักและหวงแหนดวยเปนภาษาประจําชาติ รวมท้ังการปลูกฝงภาษากายอัน

หมายถึงกิริยามารยาท การแตงกายอยางไทย การเคารพไหวกราบเพ่ือบงชี้ภาพลักษณความเปน

ไทย 

ประการท่ีสอง สถาบันการศึกษาซ่ึงตองมีการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแตระดับชั้น

อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาและทุกระดับชั้นควรตระหนักถึงความสําคัญในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนภาษาไทยใหเกิดประสิทธิภาพในการนําภาษาไทยไปใชอยางถูกตอง และใหเกิดคุณคา

ในการรักษาเอกลักษณของชาติไวอยางม่ันคง ท้ังนี้มีประเด็นสําคัญท่ีวงการศึกษาควรมีการพิจารณา

ปรับปรุง อาทิ  

หลักสูตรการสอนภาษาไทยควรมีการบรรจุรายวิชาท่ีเคยมีบทบาทในการฝกทักษะแก

เด็กไทยใหใชภาษาไทยไดถูกตองกําหนดไวในหลักสูตร  ดังท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๒๕๒๘) 

ไดเคยมีรับสั่งวา “การท่ีใหเด็กไดทองอาขยานเปนการฝกความจําของเด็กดวยการใหไดทอง

ภาษาดีๆ การใชภาษาไทยของเด็กก็จะไดรับการพัฒนาไปดวย”๙นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการ

สอนควรใหความสําคัญแกวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทยใหมากข้ึนเพ่ือใหเด็กไดฝกฝนทักษะทาง

ภาษาในการฟง พูด อานและเขียนอยางถูกตอง อันจะไดรับอรรถรสทางวรรณคดีและวรรณกรรม

ไทย อันเปนมรดกของชาติท่ีบรรพชนไดรังสรรคภาษาไวอยางงดงาม ไพเราะ 

ครูผูสอนในทุกสถานศึกษาตองเปนแบบอยางท่ีดีในการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง มีความรูท่ีแมนยํามี

ความเขาใจรากฐานความเปนมาของภาษา ศ.ดร. สุจริต เพียรชอบ (๒๕๓๔) นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ

ดานภาษาไทย กลาววา การสอนภาษาไทยใหกับเยาวชนและคนไทยตองช้ีแนะ แสดงใหเห็นถึง

คุณคาของภาษาไทยเพราะเปนทักษะตองฝกฝน การสอนตองเนนยํ้าใหประจักษในเรื่องนั้นๆ1 0

๑๐  
                                                           

๙ สนิท ต้ังทวี,  ผูชวยศาสตราจารย. การใชภาษาเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2538. หนา 
345. 

๑๐ ปรียา หิรัญประดิษฐ, เรือเอกหญิง. การใชภาษาไทยในวงราชการ. พิมพคร้ังที่ 2 กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 
2532. หนา 102. 
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ครูภาษาไทยควรเพ่ิมพูนความรูใหทันยุคทันสมัย มีความเขาใจในการใชภาษาทางสื่อออนไลนในยุค

ดิจิตอลไมใชเรื่องผิด ครูมีความจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับสื่อยุคใหมเพ่ือสื่อสารกับเยาวชนใหมี

ความเขาใจตรงกัน รูจักการปรับปรุงประยุกตการใชภาษาไทยปจจุบันควบคูกับการชี้ทิศหรือชอง

ทางการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมแกบุคคลและกาลเทศะ ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรูสราง

นวัตกรรมประเภทสื่อเทคโนโลยีชวยสอนใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงความสนใจของเด็กสูเนื้อหา

บทเรียนควรสอดแทรกชี้แนะถึงความสําคัญของภาษาไทยท่ีมิใชเพียงแตใชเพ่ือการติดตอสื่อสารกัน 

แตยังเปนเครื่องแสดงเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติ ท่ีเยาวชนควรรักและหวงแหน ภาษาไทยมี

ความสําคัญตอการใชเปนพ้ืนฐานการศึกษาคนควาวิทยาการในแขนงอ่ืนๆไดอีกมาก 

ตําราเรียนภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทยเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการฝกทักษะในการ

เรียนสงเสริมความสามารถในการใชภาษาไทย แตหนังสือเรียนหรือแบบเรียนภาษาไทยท่ีสงเสริม

เด็กไทยใชภาษาไทยใหถูกตองยังมีไมเพียงพอ นักวิชาการผูผลิตตําราเรียนและสถาบันอุดมศึกษา

ควรรวมมือในการสรางสรรคหนังสือหรือตําราเรียนภาษาไทยท่ีเนนเนื้อหาความรูรักษความเปนไทย 

สงเสริมการอาน การเขียนภาษาไทยท่ีถูกตอง ลดการใชคําศัพทบัญญัติ และควรรณรงคใหเด็กและ

เยาวชนไดศึกษาหนังสือสารานุกรมภาษาไทยและการใชพจนานุกรมในการศึกษาคนควาคําใน

ภาษาไทย ซ่ึงในปจจุบันราชบัณฑิตยสถานไดรวบรวมคําท่ีเกิดข้ึนใหมในภาษาไทยเปนพจนานุกรม

คําใหมในภาษาไทยข้ึน อีก ๓ เลม เพ่ือใหไดเปรียบเทียบความหมายของคําใหมท่ีเกิดข้ึนจากการ

สื่อสารภาษาไทยในปจจุบัน ท้ังคําแสลงและคําภาษาวัยรุนจากสื่อออนไลนเพ่ือใหเขาใจความหมาย

ตรงกันของคนในชาติและเลือกใชใหเหมาะสม 

ประการท่ีสามภาษาส่ือสารมวลชน สังคมความเปนอยูปจจุบันเด็กและเยาวชนอยูกับสื่อ

ตลอดเวลา มากกวาอยูกับพอแมและสถาบันการศึกษา สื่อมวลชนจึงควรมีจิตสํานึกตระหนักถึง

ความสําคัญของสื่อท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและวัยรุน สื่อมวลชนควรมีวิจารณญาณในการ

นําเสนอ การสื่อสารผานอินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน-วิทยุ ควรตองระมัดระวังในการใชคํา

ภาษาพูด ภาษาเขียนใหถูกตองเปนแบบอยางการใชภาษาท่ีนําสังคมไปในทางสรางสรรคใหเกิด

ความรักและความสามัคคีของคนในชาติ ใหทุกคนเห็นคลอยตามในความรักหวงแหนภาษาของชาติ 

เกิดความภาคภูมิใจในชาติ แมวาในการนําเสนอผานภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว ในภาคบันเทิง 

เชน วิทยุ ละครโทรทัศน เกมโชวและการโฆษณา อาจตองใชคําแปลกใหมบางใหเปนสีสันและดึงดูด

ความสนใจผูฟงและผูชมแตควรไดรับการควบคุมไมใหมีมากเกินไปหรือเนนย้ําซํ้าๆ จะทําใหเด็กและ

เยาวชนเกิดการเลียนแบบโดยเฉพาะการใชภาษาพูด ภาษากาย ซ่ึงหมายถึงการแสดงกิริยาทาทาง 

มารยาท การแสดงการเคารพกราบไหวและการแตงกายซ่ึงก็เปนภาษาท่ีแสดงเอกลักษณของคนไทย
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มีลักษณะเฉพาะแสดงความเปนชาติไทยท่ีท่ัวโลกตางยอมรับในการแสดงถึงอัตลักษณความเปนคน

ไทยท่ีชัดเจน  ท้ังนี้สื่อมวลชน นักจัดรายการ ดารานักรอง ดารานักแสดงท้ังหลายควรมีวิจารญาณ

ในการนําเสนอภาษากายใหมีความเหมาะสมในฐานะสื่อบุคคลเปนคนของประชาชนท่ีอยูในความ

นิยมเชื่อถือและเปนภาวะเสี่ยงใหเกิดการลอกเลียนแบบไดงาย สื่อบุคคลเหลานี้จึงควรเปน

แบบอยางท่ีดี  เปนตัวแทนคนไทยท่ีเปนผูนําในการธํารงเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติสืบตอไป 

บทสงทาย 

มนุษยเราใชภาษาควบคูไปกับการดํารงชีวิต ภาษาจึงอาจรับผลความเจริญหรือความเสื่อม

ของมนุษยและอาจสงผลตอความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม ประเทศชาติ ภาษาไทยเปนภาษา

ท่ีเกาแกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาษาไทยเปนสิ่งแสดงวัฒนธรรมและเอกลักษณของ

ชาติไทยท่ีนาภาคภูมิใจยิ่งของคนไทยเปนศูนยกลางยึดเหนี่ยวคนไทยท้ังชาติ ดังปรากฏขอความพระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว(๒๔๖๒) เรื่องความเปนชาติโดยแท มีความ

ตอนหนึ่งวา“ภาษาเปนเครื่องผูกพันมนุษยตอมนุษยแนนแฟนกวาส่ิงอ่ืนและไมมีส่ิงใดท่ีจะทําให

คนรูสึกเปนพวกเดียวกันหรือแนนอนย่ิงไปกวาภาษาเดียวกัน….ดังนั้นภาษาก็เปรียบไดกับรั้วของ

ชาติ ถาชนชาติใดรักษาภาษาของตนไวไดดี ใหบริสุทธิ์ก็ไดช่ือวารักษาความเปนชาติ รักษาเอก

ราชของประเทศไวไดอยางม่ันคง”๑๑ แมวาปจจุบันวิถีการสื่อสารอยางไรพรมแดนในโลกแหง

เทคโนโลยีกําลังเจริญกาวหนาไปอยางไมมีขีดจํากัด ความนิยมในการสื่อสารทางอินเตอรเน็ต 

โปรแกรมแชทรมูและเกมออนไลน จะเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการสื่อสารภาษาไทยเปนปญหาการใช

ภาษาไทยท่ีผิดเพ้ียนและลุกลามจนอาจทําลายภาษาไทยโดยทางออม ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนหนาท่ีท่ี

ตองรวมกันแกไข ทุกคนในสังคม หนวยงานองคกร นักวิชาการและนักภาษาศาสตรควรรวมหา

ทางออกในการแกปญหาการใชภาษาของคนไทย 

ในภาวะเกิดวิกฤติการใชภาษาไทยอันเปนเอกลักษณประจําชาติท่ีปรากฏในสังคมปจจุบัน 

ประเทศไทยยังมีความโชคดีภายใตพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริยไทย ท่ีทรงหวงใยเนนย้ําให

ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย บุคคลสําคัญของชาติระดับผูนําของ

ประเทศก็ตางตระหนักถึงหนาท่ี ความรับผิดชอบในการแกไขปญหาการใชภาษาไทย ปลุกจิตสํานึก

คนไทยใหมีความรักชาติ  รักภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ

พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี  ๙ พระองคไดพระราชทานแนวคิดในการอนุรักษภาษาไทยในโอกาสตางๆ

แกมวลชนชาวไทยอยูเสมอรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย จึงรับสนองกระแสพระราชดํารัสประกาศ

ใหวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปเปนวันภาษาไทยแหงชาติ  เพ่ือใหคนไทยตระหนักถึง พระปรีชา

                                                           
๑๑ ศุภวรรณ มองเพชร. ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชพี. สํานักพิมพศูนยสงเสริมอาชีวะ, 2547. 
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ญาณและพระอัจฉริยภาพในการใชภาษาไทยของพระองคท่ีทรงเปนแบบอยางใหแกประชาชนมา

โดยตลอดอีกท้ังสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปจจุบันก็ทรง

ประจักษในความสําคัญของการธํารงเอกลักษณของชาติ และทรงมีพระราชปณิธานในการพัฒนา

ชาติอนุรักษความเปนไทยสืบทอดเจตนารมณของพระบรมชนกนาถพระองคทรงมีพระมหา

กรุณาธิคุณแกคนไทยในการปลูกฝงจิตสํานึกรักความเปนไทยใหแกพสกนิกรชาวไทยทรงสนับสนุน

การแสดงออกถึงความเปนไทยดวยภาษากาย 1 2

๑๒ โดยการโปรดเกลาฯใหมีการจัดงานอุนไอรัก ณ 

บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนแตงกายชุดไทยรวมสมัย ฟนฟู

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยตางๆ เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษความเปนไทย เห็นคุณคา

เอกลักษณของชาติไทยซ่ึงทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชานายกรัฐมนตรีก็รวมรับสนองพระ

บรมราโชบายในการฟนฟูดานภาษาไทยโดยกําหนดนโยบายรณรงคใหเด็กไทยรักการอาน คนไทย

ตองใชภาษาไทยอยางถูกตอง ริเริ่มใหมีการสืบคนผลงานทางวรรณคดีไทยท่ีมีคุณคา คือหนังสือ

จินดามณีซ่ึงเปนแบบเรียนภาษาไทยเลมแรกของไทย ท่ีกําเนิดข้ึนในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ผลงานการแตงของพระโหราธิบดี  ขาราชสํานักในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง

นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการนําหนังสือจินดามณีมาจัดพิมพแจกจายใหแก

สถานศึกษาตางๆ ทุกองคกร ทุกหนวยงานนําไปอานเพ่ือศึกษาความเปนมาของการศึกษาภาษาไทย 

เพ่ือใหคนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภาษาไทยอันเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษท่ีรงัสรรควรรณคดีและวรรณกรรมอันล้าํคา สะทอนวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ

ทางภาษาควรคาแกการเรียนรูและอนุรักษใหสืบสานคงอยูคูชาติไทย 

แมแตในวงการสื่อสารมวลชนก็เกิดการตื่นตัวในเรื่องการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสู

ผูบริโภคขาวสารดวยความระมัดระวังมากข้ึน ขอมูลขาวสารตางๆท่ีนําเสนอแกมวลชนของประเทศ

ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ อินเทอรเน็ต สื่อวิทยุ – โทรทัศนไดรับการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา

ขอมูล ดวยความประณีตบรรจง กลั่นกรองกระบวนการนําเสนออยางพิถีพิถัน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิผลตอผูบริโภคสื่ออยางสรางสรรค โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบความบันเทิงจากสื่อ

โทรทัศน-วิทยุซ่ึงเสนอผานภาพ เสียงและภาพเคลื่อนไหว เชน ละครโทรทัศน เกมโชว การโฆษณา 

ฯลฯ ผูจัดรายการ ผูผลิตรายการมีการควบคุมการดําเนินงาน ใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีข้ึน โดย

คํานึงถึงผลกระทบตอมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณของชาติเปนหลักซ่ึงเปนหนาท่ีของ

สื่อมวลชนทุกสาขาตองสอดสองดูแล รับผิดชอบตอสังคม สื่อมวลชนปจจุบันจึงไดมีปรับเปลี่ยนการ

นําเสนอสารแกประชาชนผูบริโภคอยางมีวิจารณญาณมากข้ึนเชน ละครโทรทัศนซ่ึงเปนสื่อบันเทิง

                                                           
๑๒ นววรรณ พันธุเมฆา. รักภาษา. ชุดความรูเพื่อชุมชน, กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพจุฬา, 2539. หนา 76. 



{ 82 } วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  

 
 

ยอดนิยมของคนไทยท่ีตางรับสื่อนี้กันทุกครอบครัว ผูผลิตละครในปจจุบันจึงมีการคัดสรรเนื้อหาท่ีมี

คุณคาตอสังคมไทยมานําเสนอมุงหมายใหผูบริโภคไดรับคุณคาดานความรู วัฒนธรรม ประเพณีและ

เรื่องราวทางประวัติศาสตรของไทยและมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการนําเสนอมิใชเพียงใหความ

สนุกสนานแตมุงหมายสะทอนอัตลักษณความเปนไทย ศักดิ์ศรีของคนไทยสื่อสารดวยภาษาพูด 

ภาษากายผานตัวละครอยางสมจริง ปลุกจิตสํานึกใหคนไทยรักความเปนไทย หวงแหน เห็นคุณคา

เอกลักษณของชาติดังละครโทรทัศนบุพเพสันนิวาสท่ีอยูในกระแสความนิยมท่ัวประเทศขณะนี้ 

นับเปนสวนหนึ่งท่ีจุดประกายความรักชาติ รักภาษา รักวัฒนธรรมของชาติสอดคลองเชื่อมโยงพระ

บรมราโชบายสมเด็จพระเจาอยูหัวในการอนุรักษความเปนไทย นับไดวาเปนนิมิตท่ีดีในภาวะคับขัน

เกิดวิกฤติผิดพลาดใดคนไทยก็ไมยอมท้ิงความเปนไทย คนไทยสวนใหญมีเลือดแหงความรักชาติมี

ผูนําท่ีเขมแข็งและไดรับความรวมมือจากหลายฝายชวยกันกอบกู ฟนฟูความเปนไทยกลับมาใน

โอกาสทองเชนนี้ถึงเวลาท่ีทุกคนในชาติจะตองรวมมือกันสรางจิตสํานึกรวมกันทุกฝายในการดูแล

แกไขการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันของคนรุนใหมใหถูกตองกันอยางจริงจัง  ไมยอมใหเด็กและ

เยาวชนคนรุนใหมใชภาษาไทยเพ่ือสื่อสารอยางผิดเพ้ียน บิดเบือนกฎเกณฑทางภาษา ทําลายคุณคา

ภาษาประจําชาติ ดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบถอยคําภาษาไทยผิดแปลกไปจากเดิมเพียงเพ่ือใหการ

สงสารสะดวก รวดเร็วผูสื่อสารตกเปนทาสสื่ออุปกรณอิเล็กทรอนิกสจนเกินจําเปน สิ่งเหลานี้เปน

ชองทางหนึ่งท่ีสรางความวิบัติทางการใชภาษาไทยในปจจุบัน การแกไขปญหานี้ไมใชหนาท่ีของใคร

โดยเฉพาะ แตคนไทยทุกคนควรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันแกไข เนนท่ีผูเก่ียวของ

โดยตรง ซ่ึงไดแก พอแม ครู– อาจารย นักวิชาการ นักการศึกษานักภาษาศาสตร ผูนําองคกร 

หนวยงานตางๆและสื่อมวลชนควรเปนแบบอยางในการใชภาษาสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลในทาง

สรางสรรคและถูกตองตามกฎเกณฑทางภาษา ชี้ทิศในการแกไขในแนวทางเดียวกัน โดยนโยบาย

การปลูกฝงหลอหลอมเด็ก เยาวชนและคนรุนใหมใหมีจิตสํานึกรักภาษาไทยและภาษาถ่ิน ชี้แนะให

เห็นคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย ภาษาประจําชาติ บทบาทของภาษาไทยท่ีสงผลตอความ

ม่ันคงของชาติ เอกราชทางภาษาจะชวยธํารงเอกลักษณของชาติไวไดอยางไร  ครู – อาจารยและนัก

การศึกษาควรมีกลยุทธในการถายทอดความรูในเรื่องคุณคาของภาษาและการใชภาษาไทย ซ่ึง

ผูเรียนจะใชไดถูกตองเพียงใดนั้นตองอาศัยทักษะการฝกฝนเรียนรูจากประสบการณตรง มิใชใน

หองเรียนหรือตําราเรียนอันเปนสิ่งท่ีนาเบื่อหนายครู –อาจารยผูถายทอดตองใชนวัตกรรมจูงใจให

ผูเรียนเกิดการใฝรู ตองการแสวงหา คนควา สั่งสมประสบการณดานภาษาท้ังการพูด การอานท่ี

เรียกวา สําเนียงไทยไดอยางถูกตอง แมแตการแสดงออกดวยภาษาทางกาย เชน การแสดง

กิรยิามารยาทออนนอม การแสดงความเคารพกราบไหว และการแตงกายแบบไทย บงบอกลักษณะ



วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน์  { 83 }

 
 

ความเปนไทย ผลสัมฤทธิ์ท่ีไดจากการใชภาษาไทยท่ีถูกตองเหมาะสมก็จะสอดคลองกับสํานวนไทยท่ี

กลาววา สําเนียงสอภาษา กิริยาสอสกุล  หากเปนเชนนี้ภาษาไทยอันเปนเอกลักษณของชาติก็จะ

ธํารงคงอยูคูชาติสืบไป 
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วรรณกรรมรอยกรองสองสะทอนภาพ (ชีวิต) 
สุขสม  ผิดหวงั หรือ เศราใจ ?  

Did Literary Work of Verses reflect the Image of Life Whether it was 
happy, disappointed or sad 

 

    สุทธินี  สาโพธิ0์* 
 

บทคัดยอ 
 

 เรื่องราวบางสวนในวรรณกรรมซีไรตท่ีผูเขียนตองการสะทอนภาพสังคมไทยผานตัวละคร  
ภายใตกรอบความเปนจริงของสังคม  ซ่ึงอาจสะทอนความปรารถนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคม
ใหดีข้ึนและเปนดัชนีชี้แนวของกระบวนการทางวัฒนธรรม  ความเปนอยูทางเศรษฐกิจ  ระดับ
การศึกษาวาจะทําหนาท่ีรับใชสังคม หรือทําใหสังคมต่ําลง 
 

คําสําคัญ :  วรรณกรรม 
  

Abstract 

 Some accounts of SEA WRITE Literary work which the authors used  to 

reflect the image of Thai society by means of character of which frame was under 

the reality society. The character might meet the need or in prom the change of 

society to be better. They also indicated the cultural process, the being of 

economy, educational levels whether they acted as social reserves of lower the 

society. 

Keyword :  Literary work. 

 โลกของเรานี้มีสมการหลายๆอยางท่ีเกิดมาเชื่อมโยงกันและกันและทําใหเราหากเปนแบบนี้
จะมีผลออกมาแบบนั้น เชนเชื่อวา หากเปนคนฉลาดจะตองประสบความสําเร็จ   หากเปนคนร่ํารวย 
ชีวิตจะมีความสุข  ความเชื่อมโยงหลายๆ  อยางท่ีมีอยูรอบตัว สวนใหญใหญก็สมเหตุสมผลแต
บางครั้งมันตองมีตรรกะตรงขามกับท่ีเราเชื่อก็มีใหเห็นอยูเสมอ ชีวิตท่ีประสบความสําเร็จไมใชชีวิตท่ี
นาพึงพอใจและมีความสุขในท่ีสุดแตถอดรหัสกันใหดีๆ ก็จะพบวา บางครั้งการไลลาความสําเร็จใน
ชีวิตมันแลกมาซ่ึงความทุกขท่ีไมมีวันจบวันสิ้น เพราะการไดมาซ่ึงความสําเร็จ ในโลกท่ีหฤโหดใบนี้
                                                           

*  อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
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บางท่ีตองใชปจจัยอ่ืนๆท่ีกดดันและทําใหคนเราขาดความเปนตัวของตัวเองและเสียความสมดุลใน
ชีวิตดานอ่ืนๆ 

วรรณกรรมไทยรอยกรองสวนใหญจะมีกลิ่นอายของบรรยากาศในสังคมไทยท่ีสอดแทรก
อารมณตางๆในดานความรัก ความผิดหวัง ความสุข ความเศรา ฯลฯ ซ่ึงในบทกวีนิพนธ เรื่องท่ีไดรับ
รางวลัวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต)  มีหลายเรื่องท่ีไดสะทอนมุมมอง ใน
หลายแงมุมและไดมีการพัฒนาเรื่องตางๆ ผานบทกวีนิพนธ จนบางครั้งทําใหผูอานคิดวาเรื่องราว
ของตัว ละคร ในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ชางสะทอนภาพชีวิตเหมือนของตนเอง ในแตละชวงของชีวิต
คนเรา 
 อิงอร  สุพันธุวณิช ไดกลาววา “แนวคิดหรือสาร เปนสิ่งสิ่งสําคัญมาก ผูอานตองประมวลสิ่งท่ี
ไดอานมาแลวอยางละเอียดไมวาจะเปนรูปแบบของการนําเสนอเรื่องราวการใชคํา  เสียง  ภาพฯลฯ  
แลวผูอานตองพิจารณาใหดีวาท้ังหมดท่ีกวีเขาตองการบอกกับเรานั้นคืออะไร  ซ่ึงบทกวีในปจจุบัน
มักเสนอแนวคิดท่ีอาจสะทอนภาพสังคมปจจุบันท่ีเปลี่ยนไป  สะทอนภาพการเอารัดเอาเปรียบของ
คนในสังคม  สะทอนความเชื่อของคนในสังคมท่ีบิดเบี้ยวไปจากเดิมซ่ึงผูอานตองคนหาแนวคิดท่ีกวี
สื่อออกมาดวยกลวิธีท่ีหลากหลาย”๑ 

ดานวรรณกรรมกับสังคมมีความสัมพันธกันไมทางใดก็ทางหนึ่งผูเขียนวรรณกรรมสวนใหญ
มักเสนอแนวคิดเชิงสรางสรรคสังคม  แนวคิดเพ่ือจรรโลงใจมนุษย  ดวยการเสนอแนวคิดหรือแรง
บันดาลใจในหลายมุมมองทําใหชีวิตมีสีสันซ่ึงแบงแนวคิดของวรรณกรรมได ๓  กลุม2

๒  ดังนี้ 

๑. แนวคิดมุงสะทอนภาพสังคม 
งานวรรณกรรมแนวนี้มักสะทอนภาพสังคมในยุคท่ีงานวรรณกรรมนั้นทําใหผูอานไดตระหนักถึง
ความเปนจริงท่ีดําเนินอยูในสังคมโดยมุงเสนอแนวคิดไมวาจะเปนการสะทอนภาพความยากแคน  
ความหดหูในสังคมไทย  โดยกวีไดเนนใหผูอานไดเห็นถึงความโหดรายและความนาสงสารของผูท่ีถูก
เอารัดเอาเปรียบท้ังทางดานความไมเปนธรรมทางสังคม  การใชแรงงาน  การใชกฎหมาย  การใช
สิทธิเสรีภาพของบุคคลในสังคมท่ีไมเทาเทียมกันเราจะเห็นไดจากขาวปญหาสังคมในทุกวันนี้  เปน
ยุคแหงการแกงแยง  แขงขัน  ชิงดีชิงเดน  โดยท่ีคนเราไมมีทางเลือกในการดํารงชีวิตอยางปกติสุข  
ดังเราจะเห็นจากเรื่องหมานอกบาน  ไดสะทอนภาพของสังคมไทยไดอยางชัดเจน  ในตอนท่ีวา 
 
 
 
 
 
                                                           

๑ อิงอร สุพันธุวณิช. วรรณกรรมรอยกรองปจจบัุน, (กรุงเทพ ฯ : บริษัทธนาเพสจํากัด, 2554), หนา 133 – 137. 
๒ กุหลาบ มัลลิกะมาส. วรรณกรรมไทย, (กรุงเทพ ฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523), หนา6. 
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เรื่องหมานอกบาน 

หมาตัวนั้น   ท้ิงบานเรือน 
มันมาหาเพ่ือน    ท่ีบานของเรา 
หมาตัวเมีย    มาหาหมาตัวผู 
หรือหมาตัวผู    เราชูหมาเขา 
ไลมันไป     ไปแลวกลับ 
ท้ังขวางท้ังขับ    กลับมาเหมือนเกา 
หามเขาบาน    มันก็รู 
แอบนอกประตู    คูหางเศราเศรา 
หมาเราออก    ไปหยอกยั่ว 
พากันเลนเมียผัว    อยูหนาบานเรา 
ขุนขาวหมา    หมาเรากินเหลือ 
คิดวามันเบื่อ    ท่ีแทก็เปลา 
มันแอบพา    หมาตัวนั้น 
มากินแบงกัน    ทุกคํ่าทุกเชา 
เท่ียวถามหา     วาหมาใคร 
เจาของทําไม    ไมเลี้ยงมันเลา 
ไดความมา    วาเจาของหมา 
ยายบานยายชอง    ท้ิง”หมาหัวเนา” 
เขาบานไหน    ถูกไลตี 
จึงมาบานนี้    หวังมีน้ําขาว 
มองหนาหมา    ดวงหนาหมอง 
เห็นตาท้ังสอง    ของมันแสนเศรา 
นี่มันมา     หาหมาทําผัว 
หรือมันยอมเสียตัว   เพ่ือแลกขาวเรา 

เรื่อง “หมานอกบาน”ของศิวกานท  ปทุมสูติ3 ๓ เปนบทกวีท่ีสะทอนความสําคัญของ

ครอบครัว บทกวนีี้ มีคุณคาทางดานรูปแบบ และเนื้อหาท่ีทันสมัยและตอสังคมในปจจุบัน ซ่ึงเราจะ

เห็นครอบครัวสังคมไทยบิดามารดา มักมีอิทธิพลตอบุตรมีความรักเอาใจใสและความเขาใจ ยอมทํา

ใหบุตรหลานประสบความสําเร็จในชีวิต และไมเกิดปญหาใหกับสังคมในการขณะท่ี วรรณกรรมเรื่อง

                                                           
๓ ศิวกานต ปทุมสูติ. ครอบครัวดวงตะวัน, (สุพรรณบุรี : คนตะวันตก, 2547), หนา 79. 
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หมานอกบานของ ไดสะทอนใหเห็นสภาพของครอบครัวการเลี้ยงดูบุตร อานตองตีความตามลําดับ

คือ การอานเอาเรื่องเพ่ือจะไดทราบปญหาและพฤติกรรมของสุนัขตัวเมียท่ีหนีออกจากบานมาเลน

กับสุนัขตัวผูเพราะตองการมีขาวกินแมจะตองแลกดวยการเสียตัว โดยใชสุนัขตัวผูและตัวเมีย

เปรียบเทียบกับวัยรุนชายและวัยรุนหญิง มานําเสนอเรื่องราวท่ีตองการเพ่ือชี้ใหเห็นวาสภาพ

สังคมไทยท่ีตองยอมเสียตัวเพ่ือแลกกับสิ่งท่ีตนเองตองการเราจะเห็นไดวาวัยรุนในยุคนี้ตองการท่ีจะ 

ใหสังคมยอมรับสภาพตนเองโดยยอมแลกเปลี่ยนสถานะและบทบาทของตนเพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ี

ตนเองตองการถึงแมวาสังคมจะประณามก็ไมมีความละอายเพราะเห็น เงินเปนพระเจา ท่ีจะดล

บันดาลใหทุกสิ่งท่ีตนปรารถนา ผลท่ีเกิดจากปญหาเล็กๆคือปญหาครอบครัวและอาจลุกลามไปสู

ปญหาขนาดใหญแกไขไดยากเชนปญหาเด็กหนีออกจากบานทําใหเกิดปญหาเด็กเรรอนตองดิ้นรนหา

เงินเพ่ือใหตัวเองอยูรอดเพราะตนเองไมมีความรูไมมีการศึกษาไมมีท่ีพ่ึงปญหาท่ีตามมาก็คือปญหา 

โสเภณี เด็กขายบริการ อาชญากรรมหรือถูกคนในสังคมเอาเปรียบการใชแรงงานเรื่องหมานอกบาน

จะลงดวยคําถามวาผูหญิงเดี๋ยวนี้ยอมเสียตัวเพ่ือไดอยูรอดเทานั้นหรือ? การท่ีอยูกับใครนั้นไม

จําเปนตองมีความรักแคขอใหเขาเลี้ยงเราไดเปนพอเทานั้นหรือ ? ซ่ึงมันก็จะไมตางกับสุนัข ตัวเมียท่ี

ไปอยูบานท่ีมีสุนัขตัวผูซ่ึงมีเพียงขาวกินเพ่ือความอยูรอดไมไดมีความรักแทจริง 

เรื่องขาวเกรียบ 

 หนูจึงแหงนสูงเบิ่งตาใส   ยื่นมือไมไผกระกบจันทรเจา 

 เอาปงบนเตาอุน หอมกรุนก็พลิกกลับ 

 เกรียมเกรียบแตพอกรอบ    กรุบกรับหนกัูดกิน 

 บิ่นบิ่นจากขอบขาง   ลามลามแตจันทรเต็ม 

 เล็มเล็มจนจันทรแรม   ตะกละตะกลามจนเปรอะแกม 

กัดกรวมขาวเกรียบดวงจันทรเอย  

ขาวเกรียบหอมกรุนคุณยายนั่งปง  มือหนูชุมเหง่ือกําเงินแนนิ่ง 

ไมใชเงินจริงเปนเงินใบไม   ใชซ้ือไมไดดอกนะหนูเอย 

สงสารเจาเอาเถิดยายให   หนูเก็บเงินใบไม 

ไวซ้ือขนมดินขนมทรายเถิดนะหนูเอย แหงนสูงสูฟามิใชฝน 

ยังมีขาวเกรียบดวงจันทร   ท่ีไมตองซ้ือขายกันดอกนะเจาทรามเชย 

             การท่ีผูเขียนอธิบายวิธีการรับประทานขาวเกรียบ จินตนาการของหนูทาทางของหนูที

ตะกละตะกลามจนเปรอะแกมทําใหผูอาน เกิดความสะทอนใจแกผูอานเพราะไดแสดงใหเห็นถึง

อาการรับประทานท่ีรุนแรงเนื่องมาจากความหิวของเด็กนอยผูนาสงสารท่ีกําลังมองดวงจันทรแลว
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สมมติใหดวงจันทรนั้นคือขาวเกรียบแสนอรอยของเธอ และอรอยเสียจนไดยินสิ่งท่ีทําใหเกิดเสียง"

กรุบกรับหนูกัดกิน" และภาพการรับประทานทีละนอยดวยกลัวหมดโดยเริ่มจาก “ บิ่นบิ่นจากขอบ

ขางลามลามแตจันทรเต็ม เล็มเล็มจนจันทรแรม”ทําใหผูอานรูสึกสงสารหนูนอยอยางจับใจ ศักดิ์สิริ 

ไดกลวิธีจินตนาการเขามาใชในการดําเนินเรื่อง โดยใชกลวิธีการตัดตอภาพเพ่ือกาวเขาสูเหตุการณ

ในโลกแหงความเปนจริงท่ีเด็กนอยกําลังเผชิญเราจะสังเกตจากขอความท่ีวา 

“...... ขาวเกรียบหอมกรุนคุณยายนั่งปง  มือหนูชุมเหง่ือกําเงินแนนิ่ง 

ไมใชเงินจริงเปนเงินใบไม    ใชซ้ือไมไดดอกนะหนูเอย 

สงสารเจาเอาเถิดยายให    หนูเก็บเงินใบไม 

ไวซ้ือขนมดินขนมทราบเถิดนะหนูเอย” 

ภาพสะทอนในบทนี้ยอมสรางอารมณสะเทือนใจใหแกผูอานคือ หนูเห็น “ขาวเกรียบหอม

กรุนคุณยายนั่งปง”ทําใหอยากรับประทานแตเงินท่ีมีอยูในมือ “ชุมเหง่ือกําเงินแนนิ่ง” นั้นแทจริง

แลว “ไมใชเงินจริงเปนเงินใบไม”ซ่ึงไมสามารถซ้ือขาวเกรียบได หากซ้ือไดก็คงแคเปน”ขนมดนิขนม

ทราย” ซ่ึงใชในการเลนขายของเด็ก ๆ เทานั้นเหตุการณเหลานี้สะทอนภาพคนในสังคมวายังมีผู

บริสุทธิ์จํานวนมากท่ีตองเผชิญกับความหิวโหย อดอยาก แรนแคน อาจเปนผลมาจากระบบการ

แขงขันทางการบริโภคทางเศรษฐกิจ คนท่ีไดเปรียบคือมี “ทุน” มากกวาเปนฝายชนะ ผูแพจะถูกคัด

ออกและถูกทําลายจนไมมีท่ียืนในสังคมทําใหมีชองวางระหวางคนม่ังมีกับคนยากไรทําใหเห็นวาเรา

ควรมีจิตใจแบงปนและชวยเหลือผูยากไร นับวากวีนิพนธบทนี้สะทอนภาพสังคมในยุคทุนนิยมได

เปนอยางดี 

 การนําเสนอภาพสะทอนสังคมในปจจุบันในโลกนี้ยังมีสิ่งท่ีนารันทด และหดหูอยูมาก

โดยเฉพาะความยากจนและความอดอยากของคนถึงแมจะจนอยางไร ก็ขอมีจินตนาการนั้นตอไปซ่ึง

จะชวยใหโลกนี้เต็มไปดวยความหวังดังท่ีผูเขียนกลาวไวในบทกวีท่ีวา 

“........แหงนสูงสูฟามิใชฝน 

   ยังมีขาวเกรียบดวงจันทร 

ท่ีไมตองซ้ือขายกันดอกนะเจาทรามเชย” 

สวนบทกวี นิพนธนี้ เรื่อง ”แกวงสารสม” กวีไดเสนอเหตุการณและตัวละครดําเนินเรื่อง

โดยกลาวถึงเด็กท่ีนําสารสม ไปแกวงในน้ําเพ่ือใหน้ําขุนท่ีอยูในกลุมนั้นตกตะกอนทําใหน้ําใสไวใช ซ่ึง
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ผูเขียนตองการนําเสนอแนวคิดท่ีวามนุษยทุกคนควรคอยคุมกิเลสในตนเองไวใหไดถึงแมมิอาจกําจัด

ใหหมดสิ้นไดแตก็ควรควบคุมมิใหสงผลตอความคิดและการกระทําของตน ดังนี้ 

เรื่องแกวงสารสม 

  “ตุมนี้เออหนอน้ําขุนขน   ขุนจนชะโงกสองหนาไมเห็นเงา 

  จุมกอนสารสมแกวงน้ําหมุนวน  ขุนขนจําแนกแยกตัว 

  ขุนมัวบิดเกลียวสูกน           เกลียวกราวอลวนทุรนทุราย 

  กระท่ังเกลียวคล่ังคอยผอนคลาย      ขุนกลายตกตะกอนนอนกน 

  ขางบนนั้นน้ํานิ่งใส          ไรขุนเคลือบแคลง 

สองหนาเห็นตนแจงประจักษใจ     ชวนพลางฉุดแขนแมมากมดู 

  หนูเกงไหมมาแกวงน้ําจนใส         แตเออหนาอยาใหกระทบกระท่ัง 

เดี๋ยวขุนขนจะกลับคล่ังข้ีนมาได”  (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) 

นั่นคือการชําระลางมลทินในจิตใจมนุษยทุกคนท่ีกําลังตกอยูในสภาพสังคมท่ีบีบค้ันเต็มไป

ดวยความเห็นแกตัวความโลภโกรธและความหลงเราจะเห็นไดวาบทกวีขางตนลวนเต็มไปดวยการใช

สัญลักษณกลาวคือ “ตุม” ท่ีบรรจุน้ําขุนนั้นคือ”จิตใจ”ของมนุษย ท่ีบรรจุดวยเศษซากละอองกิเลส

ตัณหาทําใหจิตใจสกปรก”สารสม”เปนกอนสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติทําใหฝุนละอองในน้ําจับตัวกันและ

ตกตะกอนในท่ีสุดในท่ีนี้”สารสม”คงหมายถึง“ปญญา”ซ่ึงเปนสิ่งควบคุมและจํากัดกิเลส ดังนั้นความ

พยายามเอาชนะกิเลสโดยใชปญญาไตรตรองทําใหกิเลสท่ีขุนขนจําแนกแยกตัวขุนมัวบิดเกลียวสูกน

แสดงใหเห็นแนวคิดในการแกปญหาคือการควบคุมและกําจัดกิเลสในตนเองจะสังเกตไดวาศักดิ์สริิได

นําเสนอแนวคิดเชิงสรางสรรคสังคมเพ่ือจรรโลงใจมนุษยใหสูงข้ึน โดยนําหลักพุทธศาสนามาใชและ

มีการใหแงคิดใหกําลังใจรวมถึงเสนอปรัชญาในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

๒. แนวคิดท่ีมุงเสียดสีสังคม 

สังคมไทยในปจจุบันมักมีความขัดแยงกันมากมานานหลายปเนื่องจากมีความคิดเห็นไม

ตรงกันแบงเปนหลายข้ัว หลายลัทธิหลายความเชื่อ ซ่ึงตางฝายก็มีเหตุผลของตนเองมาหักลางความ

เชื่อของแตละฝายจึงทําใหสภาพบานเมืองเต็มไปดวยปญหารุมเรา ทําใหคนในสังคมเกิดสภาวะ

ความเครียดความกดดันพยายามหาทางออกดวยตนเองซ่ึงอาจจะเห็นการแกปญหาท่ีไมถูกตองนัก

ท้ังนี้ยอม ข้ึนอยูกับการสั่งสมอุดมการณ ประสบการณตลอดจนความเชื่อจากการได ยินไดฟงมา ซ่ึง

อาจจะไมใชขอเท็จจริงนัก ยอมทําใหสังคมไมสงบสุขเพราะข้ึนอยูกับอารมณมากกวาการใชเหตุผล 
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ศักดิ์สิริเขียนบทกวีนิพนธเรื่อง “ดา” โดยไดยกเรื่องราวสมมติท่ีมีอยูจริงในสังคมจริงมาพลิกมุมมอง

ใหผูอานไดมองเห็นสิ่งท่ีตางออกไปโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเสียดสีสังคมท่ีชอบตัดสินคนโดยไมใช

เหตุผลใดๆท้ังสิ้น โดยตองการสื่อใหเห็นการตัดสินคนท่ีภายนอกโดยไมมองรายละเอียดใหถองแท

เสียกอน  แนวคิดนี้สะทอนใหเห็นความรูสึกนึกคิดของคนในสังคมไทยอยางชัดเจน ศักดิ์สิริจึงนํา

เรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนมานําเสนอผานแนวคิดสําคัญนี้เพ่ือเสียดสีคนในสังคมเพ่ือชี้ใหเห็นวาการตัดสิน

คนเราไมควรมองแตเพียงเปลือกนอกเราควรใชวิจารณญาณในการพูด การดู การฟงทุกครั้งมิฉะนั้น

อาจเกิดปญหาตามมาได 

ดา 

เหลืองเหลืองปลิวไป   ฉิวหวิวไหวไหว 

สงฆข่ีมอเตอรไซคซอนสอง   ฉิวฉิวปลิวผานหนา 

ขรมเสียงดาวา     ไลหลังสงฆสิงหมอเตอรไซค 

เรือนนอยกลางทุงเถ่ือนไกล   โยมพอนอมไหว 

โยมแมจะขาดใจแลวนะพระเอย   สงฆหนุมมิอาจขมสะทานใจ 

กอดแมร่ําไห     สงฆเกลือกหนากลิ้ง 

เกลือกอกโยมหญิงแมเอย    เพ่ือนสงฆเอ้ือนเอยปลอบใจ... 

ฉิวฉิวเม่ือก้ีผานหนา    สงฆสมัยนี้ซา 

อายหาควบมอเตอรไซค    เฆ่ียนฉิวยังกะสายฟา 

โคตรแมมันตายหารึยังไง    (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) 

เรื่อง”ดา”ไดใหเห็นความเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของจักรยานยนตท่ีมีพระสงฆเปนผูขับข่ี

และ นั่งอยูดานหลังรวมสองรูปดังนี้ 

“เหลืองเหลืองปลิวไป 

ฉิวหวิวไหวไหว 

สงฆข่ีมอเตอรไซคซอนสอง” 

ศักดิ์สิริ ตองการแสดงใหเห็นภาพเคลื่อนไหวทําใหมองเห็นจีวรพระอยูบนรถนั้น เปนจุด 

หรือสิ่งใดท่ีไมชัด แตพออนุมานวาเปนพระสงฆเพราะนุงหมผาสีนี้เทานั้น และมีการ ใชคํา เสียง

สัมผัสสระเชน ปลิว ฉิว หวิวตอแสดงการเคลื่อนไหวท่ีรวดเร็วและยังไดกลาวถึงเสียงวิพากษวิจารณ
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ของชาวบานท่ีไดพบเห็นการเดินทางอันรีบเรงของพระสงฆท้ังสองรูปโดยชาวบานไมพอใจเห็นได

จาก 

“ฉิวฉิวปลิวผานหนา 

                                               ขรมเสียงดาวา 

       ไลหลังสงฆสิงหมอเตอรไซค” 

เราจะเห็นไดวา การใชคําวา”ขรม” เพ่ือแสดงใหเห็นวาถึง จํานวนของ”ผูดา”วามีจํานวน

มากท่ีเห็นพระสงฆขับข่ีมอเตอรไซคจึงกลาวคําดาออกมาโดยแสดงความไมพอใจโดยเรียกวา”สงฆ

สิงหมอเตอรไซค” เปนการสะทอนจิตใจของชาวบานวาไดตัดสินไปแลววาพระสงฆเปนผูท่ีประพฤติ

ตนไมสํารวมซ่ึงผิดกับคําของสงฆ ซ่ึงมีหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนสาธุชนใหอยูในกรอบของศีลธรรม

จรรยาโดยท่ีผูเขียนไดแสดงภาพใหเห็นวาท่ีบานหลังหนึ่งซ่ึงเปนตนเหตุท่ีทําใหพระสงฆท้ังสองรูปนั้น

ตองเรงรีบควบมอเตอรไซคทําใหเกิดเสียงดาวาจากชาวบาน 

“เรือนนอยกลางทุงเถื่อนไกล 

โยมพอนอมไหว 

โยมแมจะขาดใจแลวนะพระเอย” 

มีการเลาเรื่องโดยใชภาษางาย ๆ สะทอนภาพและสะเทือนอารมณไดอยางสมจริง 

“สงฆหนุมมิอาจขมสะทานใจ กอดแมร่ําไห 

สงฆเกลือกหนากล้ิง  เกลือกอกโยมหญิงแมเอย  เพ่ือนเอ้ือนเอยปลอบใจ” 

เนื้อเรื่องตอนนี้แสดงใหเห็นวาพระสงฆหนุมรูวาแมของตนใกลตายก็เกิดความเศราใจและใน

ขณะเดียวกัน ผูเขียนไดตัดภาพกลับมาท่ีบริเวณหมูบานและไดนําเสนอภาพของประชาชนใน

หมูบานท่ีเห็นพระสงฆขับรถผานไปดวยความไมรูถึงสาเหตุท่ีแทจริง 

“ฉิวฉิวเม่ือกี้ผานหนา 

สงฆสมัยนี้ซา 

อายหาควบมอเตอรไซค 

เฆ่ียนฉิวยังกะสายฟา 

โคตรแมมันตายหารึยังไง” 
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การท่ีชาวบานดาพระแบบประชดประชันเพราะไมรูความจริงวาแมของพระกําลังเสียชีวิต 

ทําใหชาวบานดวนตัดสินใจไปแลววาเปนพระท่ีประพฤติตนไมเหมาะสม ซ่ึงลักษณะของสังคมไทย

สวนใหญมักมองคนดวยสายตาท่ีฉาบฉวยในแทบทุกเรื่อง ซ่ึงบทกวีนี้ยังเสียดสีสังคมในเรื่อง”สังคม

นิยมวัตถุ”และสภาพของผูดอยโอกาสในสังคมชนบท วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมซ่ึงเปนสังคมเกษตรและยึดม่ันในสถาบันศาสนา ซ่ึงเปนสถาบันหลักท่ีคนสวนใหญยังยึดม่ันใน

ขนบธรรมเนียมประเพณี การทําบุญ ตักบาตรและใหความเคารพยกยองเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจและ

นําคําสอนมาใชในการดํารงชีวิต แตปจจุบันสิ่งเหลานี้ไดลดความสําคัญลงอาจเปนเพราะขาวสาร

ตางๆ ตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําใหความยึดม่ันในจารีตประเพณีลดลง 

ศักดิ์สิริ ไดนําแนวคิดท่ีมุงเสียดสีสังคมดานศาสนาท่ีตองการพลิกใหเห็นแงมุมท่ีหลากหลาย

เพ่ือเสนอภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีแยลง ไดเสนอใหผูอานหันกลับมามองตนเองและ

รวมกันสรางสรรคสังคมตอไปสะทอนสภาพสังคมของพระภิกษุ สามเณรในสถานท่ีตาง ๆ และใน

อิริยาบถท่ีแตกตางกันโดยอยาดวนสรุปเพราะในความเปนจริงแลวพระท่ีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกตอง

ตามพระธรรมวินัย มีความมุงม่ันท่ีจะสืบทอดเจตนารมณสืบตออายุพระพุทธศาสนาเปนจํานวนมาก 

ตราบใดท่ีคนในสังคมปจจุบันไดใหความสําคัญกับเด็กและเยาวชนวาควรจะมีการศึกษาและมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีแตพวกเขาลืมไปวาเด็กดอยโอกาสมีมากมายท้ังเมืองหลวงและในสังคมชนบท ท่ี

ผูเก่ียวของในระบบการศึกษาหรือผูท่ีมีฐานะทางการเงินและสังคมพอจะชวยเหลือเด็กเหลานี้ไดหาก

ทุกคนไมรวมมือแกไขจะทําใหอนาคตและความหวังของชาติมืดมนภาพเหลานี้สะทอนปรากฏในบท 

วรรณกรรม ”เด็กนอยในเมืองใหญ”ของไพวรินทร  ขาวงาม4

๔ ดังนี้ 

เรื่องเด็กนอยในเมืองใหญ 

สังคมแมรุงเรือง                    เฟองวัตถุลุสุขสม 

แตเสียงแหงทุกขตรม        ยังระงมเปนเพลงยาว 

สังคมยังโหดราย       หากเด็กตายเพราะอดขาว 

สังคมยังข่ืนคาว       หากเด็กเราตองขอทาน 

สังคมยังวาเหว    หากเด็กเรรางไรบาน 

สังคมยังทรมาน        หากเด็กถูกทารุณกรรม 

หลายเด็กยังเข็ญใจ       หลากผูใหญไดเหยียบย่ํา 

หวังผลเมตตาธรรม        กระทําเด็กพิการพิกล 

                                                           
๔ ไพวรินทร ขาวงาม. มากานกลวย, พิมพคร้ังที่ 20, (กรุงเทพ ฯ : แพรวสํานักพิมพ 2545), หนา 15. 
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ไยเด็กนาสงสาร          นั่งขอทานอยูริมถนน 

นี่หรือสังคมคน           สังคมท่ีมีเมตตา 

เมตตาท่ีสูงลน       หวังเด็กพนอนาถา 

   แตคนตอนเด็กมา          ซอนเมตตาไรแหงใจ 

หากเด็กยังโศกเศรา  โลกของเราฤาสดใส 

   ชวยคิดเถิดเพ่ือนไทย      เยาดวงใจใหเด็กยิ้ม” 

(ไพวรินทร    ขาวงาม) 

บทกวีนี้ใหคุณคาตอการสรางอนาคตของชาติเปนอันมากโดยผูเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีผูใหญ

ท่ีมีการกระทําท่ีเห็นแกตัวไดเหยียบย่ําและกดข่ีเยาวชนอยางนาอดสู การท่ีสังคมมีแตความเจริญ

ทางดานวัตถุแตสังคมไมไดเจริญทางดานจิตใจทําใหเด็ก ไทยตองประสบปญหาตางๆตามมาไมวา

เด็กขอทานเด็กเรรอนหรือถูกทารุณกรรม และยังไดแสดงความหวังวาผูใหญทุกคนควรจะชวยกัน

แกไขปญหาใหกับเยาวชนทางกายอารมณสังคมโดยไดสะทอนปญหาท่ีเปนรากเหงาของสังคมมาชา

นานแลวไดตีแผลุเสียดสีสังคมใหรับรูสภาพความเปนจริงของเด็กและเยาวชนไทยใหมีความสุขและ

เต็มไปดวยรอยยิ้มดังท่ีกลาวไววา “ชวยคิดเถิดเพ่ือนไทย        เยาดวงใจใหเด็กย้ิม” 

สวนบทรอยกรองเรื่อง ”หมานําเกวียน” ศักดิ์สิริไดแสดงใหเห็นบทบาทหนาท่ีของคนใน

สังคมไทยซ่ึงมักจะมองเห็นความสําคัญของตนเองและความสะดวกสบายมากกวาจะทํางานเพ่ือ

สวนรวมไมสนใจหนาท่ีของตนเองท่ีรับผิดชอบโดยใชกลวิธีท่ีเสียดสีเรื่องท่ีมนุษยไมยอมปฏิบัติหนาท่ี

อยางเต็มความสามารถโดย เปรียบเทียบกับสัตวในท่ีนี้คือหมาซ่ึงมีหนาท่ีในการเดินนําเกวียนดัง

ตัวอยาง 

หมานําเกวียน 

     ตะขลุกตะขลักสะบักสะบอมกระมอมกระแมม เม่ือไหรหลังคาจะโผลจะแพลม 
     หลอมแหลมรําไรสักหลังสองหลงั  เจียนจะถึงครึ่งของครึ่งของทางหรือยัง 
     เกวียนกระแทกกนแทบจะพัง   ลุงตอบวายังอีกหนอยอีกรอยหมาเยี่ยว 
     หมาตามเกวียนตามทางท่ีเคยเท่ียว  แวะดมดมยิ้มยิ้มแลวก็เยี่ยว 
     ตะกุยกลบแลวกรูเกรียวไปลวงหนาเปนหมานํา ครูคนใหมบนอะไรอยูพร่ําพลาม 
     มือพลางประคองรองเทาคูงาม   ดวยความวิตกสงสารมันท้ังคู 
     หมานําวัว-วัวนําเกวียน เกวียนนําครู  นําครูไปนาํคนท่ีคอยครูอยู 
     เด็กนอยคอยดูวารองเทาครูจะหรูยังไง  ถึงจะนานแตหมูบานก็อยูขางหนา 
     หมานําเกวียนยังเริงรา   แตครูสายหนาทําทาเหมือนจะรองไห 
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     ครูบนซํ้าซํ้าวากรรมของกูกรรมของกู  ลุงขับเกวียนใจเหี่ยวหดหู 

     น้ําใจของครูสูหมาของกูก็ยังไมได  เดี๋ยวพอไลลงเสียท่ีหัวดงทับทิม 
     ใหเดินสักสิบหาหมายิ้มซะเปนไง 

      (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) 
 

เรื่อง “หมานําเกวียน” เปดเรื่องโดยบอกสภาพการเดินทางในชนบทของครูท่ีพ่ึงยายไปใน 

โรงเรียนท่ีหางไกลความเจริญโดยเห็น ถึงความยากลําบากในขณะเดินทางโดยใชกลวิธีในการประชด

ประชันดวยการให ผูขับเกวียนบอกระยะทางซ่ึงการวดัระยะทางไมแนนอน คือ “รอยหมาเยี่ยว” ซ่ึง

ไมทราบวาเปนระยะทางเทาใดทําใหเกิดความสงสารในการเดินทางท่ีเนิ่นนานแลวยังสรางความ

ขบขันอีกดวยและไดมีการกลาวถึงการทําหนาท่ีของสุนัขท่ีมีหนาท่ีในการนําเกวียน 

“หมาตามเกวียนตามทางท่ีเคยเท่ียว 

แวะดมดมย้ิมย้ิมแลวก็เย่ียว 

ตะกุยกลบแลวกรูเกรียงไปลวงหนาเปนหมานํา” 

 ศักด์ิสิริ ไดใหภาพสุนัขท่ี “ดมดม” และ “ยิ้มยิ้ม” เปนภาพท่ีมีความสุขตามประสาสุนัขแต

ในสวนของครูไดกลาวถึงครูคนใหมท่ีเพ่ิงเดินทางเขามาวา 

“ครูคนใหมบนอะไรพร่ําพลาม 

มือพลางประคองรองเทาคูงาม 

ดวยความวิตกสงสารมันท้ังคู” 

 การเปรียบเทียบวาครูท่ีกําลังเดินทางเห็นทางเขาหมูบานมัวแตหวงความสะดวกของตนหวง

รองเทาสงสารรองเทาท่ีนํามาใชในท่ีกันดารแตไมไดสงสารเด็กท่ีดอยโอกาสในถ่ินทุรกันดารเลยเปน

การเสียดสีการทําหนาท่ีของคนในปจจุบันกับสัตวท่ีดํารงชีวิตดวยสัญชาตญาณมันก็ยังทําหนาท่ีได

อยางดีผิดกับครูท่ีไมรูหนาท่ีของตนท้ังๆท่ีไดชื่อวาเปนผูมีการศึกษาดีหวงแตรองเทาซ่ึงเปนวัตถุ

ภายนอกเทานั้นและผูเขียนแสดงใหเห็นความสําคัญของการทําหนาท่ีของสิ่งมีชีวิตถึงสามชีวิต คือ 

คร ูหมาและวัว 

 “หมานําวัว-วัวนําเกวียน-เกวียนนําครู 

    นําครูไปนําคนท่ีคอยครูอยู 

เด็กนอยคอยดูวารองเทาครูจะหรูยังไง” 

การท่ี “หมา”และ “วัว” ไดทําหนาท่ีของตนเองแลวครูนาจะตองนํานักเรียนใหเปนเยาวชน

ท่ีดีแตครูไมคิดจะทําหนาท่ีนั้นเลยและแทนท่ีเด็กๆจะคอยดูครูท่ีมาจากในเมืองวาจะมีความรูดี
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อยางไรสอนอะไรแตกลับไปดูรองเทาของคนในเมืองวาจะสวยงาม อยางไรผูเขียนตองการเสียดสี

สังคมในแงท่ีวาคนเราเม่ือไมรูจักบทบาทและหนาท่ีของตนเองยอมทําใหคุณคาความเปนคนลดลง

เรื่องราวเหลานี้เปนเรื่องท่ีใกลตัวแตเรื่องราวในเนื้อหาก็สะทอนแนวคิดท่ีเสียดสีสังคมในยุคนั้นๆและ

ก็มีผลตอมายังยุคปจจุบันอีกดวย 

สวนเรื่อง”บุญ” ไดใหขอคิดและคานิยมของคนในสังคมไทยปจจุบันมักตองการทําบุญ

เฉพาะท่ีวัดและทําบุญกับพระขณะท่ีคนดอยโอกาสและเด็กท่ียากไรขาดทุนทรัพยในการศึกษาหรือ

การใชชีวิตกับไมมีผูสนใจจะเหลียวแลสวนมากมักทําบุญเอาหนาท้ังๆท่ีการทําบุญโดยชวยเหลือเด็ก

เหลานี้ก็จะไดกุศลผลบุญมากเชนเดียวกันนอกจากนี้การทําบุญในสังคมคนไทยมักเนนท่ีตัวเงิน ไมได

เนนความตั้งม่ันในการทําบุญและไดกลาวถึงการทําบุญในปจจุบันมักอยูในรูป แบบของการคาขาย 

เรื่องบุญ 

สงฆฉัน  เด็กวัดมอง  เด็กวัดกิน  หมามอง 
หมากินเดนของ   เด็กมอมแอบมองหมากิน 
มีคนมาทําบุญ   กอบโกยเอาบุญไป 
แลวประเคนคาบุญให  ใครไดคาบุญเบงบาน 
ท่ีนี่มีผูขายบุญ   มีคนซ้ือบุญไปครอง 
เปนบุญของผูขายบุญ  อีกมวลสมุน 
อีกหมาใตถุน   คนไมมีบุญไดแตมอง 
นี่บุญมันคืออะไร   คนไรโอกาสไดแตตรอง 
ฝูงหมามูมมามเมามัน  เด็กมอมแมมคนนั้นนัยนตาหมอง 

 

    (ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ) 

สวนตอนท่ีวา 

“ท่ีนี่มีผูขายบุญ   มีคนซ้ือบุญไปครอง” 

นับไดวาเปนการสะทอนการทําบุญของคนไดเปนอยางดีโดยเปรียบ“วัด”เปนเสมือนรานคา

หรือตลาดท่ีมีจุดประสงคเพ่ือขาย สินคาโดยหวังกําไรโดยมี“ผูขายบุญ”แลวมีคนมา “ซ้ือบุญ”ไวเปน

ของตนเอง ศักดิ์สิริไดเสียดสีท้ังวัดและคนในสังคมทําใหเห็นวาการทําบุญในปจจุบันเปนเรื่องพุทธ

พาณิชย โดยนําเสนอความเชื่อในเรื่องการทําบุญวาการทําบุญดวยสิ่งท่ีดีท่ีสุดก็จะไดผลบุญมากแม

ตนเองตองไดรับความเดือดรอนก็ตาม 
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๓. แนวคิดเชิงสรางสรรคสังคม 

วรรณกรรมแนวสรางสรรคสังคม จรรโลงจิตใจผูอานใหซึมซับกับภาพชีวิตในบทกวีท่ีเปนแง

งามของคนในสังคมท่ีใฝฝนหา เชิดชูคุณคาของจิตใจท่ีดีงามของมนุษยโดยผานตัวละครและยังได 

แฝงแงคิดทางดานศาสนาหรือปรัชญาเพ่ือเผยใหเห็นความดีงามทามกลางสังคมอันโหดราย และ

ปลุกสภาวะจากกนบึ้งของ จิตใจท่ียังนอนนิ่งเฉยอยูใหลุกข้ึนมาจัดการปญหาจากตัวตนและสังคมให

ลดลงบทกวีของศักด์ิสิริไดสรางกําลังใจใหแกมนุษยทุกคนในสังคมโดยชี้ใหเห็นคุณคาและความงาม

ในจิตใจมนุษยเพ่ือท่ีจะไดตระหนักและกระตุนใหคนในสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ ความมี       

น้ําใจความพอเพียงศีลธรรมและความจริงใจโดยเริ่มจากตนเองสูสังคมเราอาจแยกออกเปน ๓ กลุม

ไดแก5๕ 

๑. บทกวีท่ีมีแนวคิดในเชิงสรางสรรคใหกําลังใจใหความหวังแกสังคม 

๒.  บทกวีท่ีกระตุนเตือนใจใหแงคิดแกผูอานใหฉุกคิดเพ่ือทําใหเกิดสิ่งท่ีดีงามแกสังคม 

๓.  บทกวีใหแงคิดปรัชญาทางดานศาสนาเพ่ือ ยกระดับจิตใจของผูอาน 

๑ .บทกวีท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรคใหกําลังใจและความหวังแกสังคม 

 ในเรื่อง”เด็กกางรม”ผูอานจะไดพบตัวละครสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของตัวละครท่ีมี

ความสดใสโดยเนนเรื่องดวยการพรรณนาสภาพแวดลอมท่ีวา 

เด็กกางรม 

ฟาคลั่งเกรี้ยวกราด  ฝนสาดเม็ดคม 
เด็กนอยกางรม   อุมเจาสามสี 
เดินฝาสายฝน   อีกคนขอเขา  
สองคนกางรม   แบงกันหลบฝน 
อีกคนขอเขา   สามคนกางรม 
เบียดกันหลบฝน   เอา...อีกคนขอเขา 
ยิ้มแยมแจมใส   ยื้อไปยื้อมา 
เฮฮาเสียงลั่น   เปยกกันท้ังสี่ 
โอเด็กนอยเอย   เปนหวงเปนใย 
เพียงกางรมไว   ใหเจาสามสี 

   มันรองเหมียวเหมียว  เหลียวดูหนานั้นทีหนานี้ที 
(ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ)6

๖ 

                                                           
๕ บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วิเคราะหวรรณคดีไทย, (กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพาณิช, 2517), หนา7 – 10. 
๖ ศักด์ิสิริ  มีสมสืบ. มือน้ันสีขาว, พิมพคร้ังที่ 2, (กรุงเทพ ฯ : ยามหนังสือ, 2535), หนา 140. 
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ดวยยุคสมัยท่ีมีคนเห็นแกตัวกันมากแตผูเขียนไดสะทอนใหเห็นวายังมีคนท่ีชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมหวัง

ผลตอบแทนใดใดเชนตอนท่ีเด็กนอยท่ีถือรมกับเจาสามสีทําใหคิดตามไปวาในสภาพฝนฟาท่ีรุนแรง

ไมนาจะพบภาพของเด็กนอยอุมบางสิ่งท่ีไมทราบคืออะไรแนนอนเด็กฝาฝนโดยไมสนใจความรุนแรง

ของสายฝนท่ีคมเลย และยังมีการเพ่ิมตัวละครอีกสามตัวโดยเปนตัวละครดวยการกลาวซํ้าดังนี้ 

“อีกคนขอเขา   สองคนกางรม 
   แบงกันหลบฝน   อีกคนขอเขา 
   สามคนกางรม   เบียดกันหลบฝน 
   เอา...อีกคนขอเขา” 
 การบรรยายภาพท่ีแสดงใหเห็น ความมีน้ําใจของเด็กนอยภายใตรมคันเล็กและไดมีการ

บรรยายภาพของเด็กหลายคนท่ีเบียดเสียดเขาหลบฝนในรมไดมีการกลาวถึงการแบงปน 

“ยิ้มแยมแจมใส   ยื้อไปยื้อมา 
  เฮฮาเสียงลั่น   เปยกกันท้ังสี่” 

 การท่ีเด็กท้ังสี่จะเปยกปอนเหมือนกันหมดแตก็แฝงดวยความรูสึกดีงามใสซ่ือบริสุทธิ์ผูอาน

จะเห็นวาเด็กๆไมไดเดือดรอนกับความเปยกปอนและยังมีน้ําใจแบงปนรมใหกับเพ่ือนๆและมีการ

เฉลยภายหลังวาเจาสามสีก็คือแมวในตอนท่ีวา 

“โอเด็กนอยเอย   เปนหวงเปนใย 
เพียงกางรมไว   ใหเจาสามสีมันรองเหมียวเหมียว
เหลียวดูหนานั้นทีหนานี้ที” 

 สภาพจิตใจของเด็กๆท่ี มีแตเจาสามสีถึงแมจะเปนเพียงแมวแตมีความหวงใยและความ
ผูกพันท่ีไมใชเพียงหวงแตตนเอง และเปนการเผื่อแผและผูนั้นจะเปนบุคคลหรือสัตวก็ตามทําใหรูสึก
ถึงความเสียสละท่ีไมหวังผลประโยชนซ่ึงบทกวีนี้ไดสะทอนใหเห็นความปรารถนาท่ีจะใหสังคมนี้มี
ความเอ้ืออาทรตอกันซ่ึงเปนสังคมในอุดมคติท่ียกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงข้ึนโดยแสดงความมี
น้ําใจตอกัน โดยไมหวังผลตอบแทนทําใหผูอานเกิดภาพประทับใจและจะคอยๆซึมซับเขาในจิตใจ
ของมนุษยใหมีความนุมนวลออนโยนทําใหสังคมมีความสงสุข 

๒. บทกวีท่ีกระตุนเตือนและใหแงคิดแกผูอาน 

 วรรณกรรมเรื่อง”ดิน”ของ สายพร ปทมาเรขา7

๗ ไดนําเสนอเรื่องราวของครูผูทําหนาท่ีของ
ตนโดยการสั่งสอนอบรมศิษยดวยความเต็มใจ เพ่ือหวังจะใหศิษยเปนคนดีมีคุณธรรมและมีความรู
โดยผูประพันธไดใชสัญลักษณดินเปนตัวแทนของศิษยโดยครูจะตองเปนผูปนใหเปนรูปรางท่ีสวยงาม

                                                           
๗ สายพร ปทมา. บันไดกระดาษ, (กรุงเทพ ฯ : ตนออ, 2537), หนา 68. 
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ซ่ึงตรงกับสํานวนท่ีวา”ปนดินใหเปนดาว” ตามหลักความเปนจริงของคนท่ีปนดินจะตองกําจัดเศษ
หิน ทรายออกจากดินใหหมดกอนท่ีจะปนข้ึนรูปไดโดยตองดูลักษณะเนื้อดินวาดีพอจะปนหรือไมก็
คือการขัดเกลานิสัยของเด็กแตละคนกอนจึงคอย อบรมสั่งสอนจนไดดีดูจากบทท่ีวา 
 

“ดินกอนนั้นคืองานสําคัญอยู สําหรับผูรูและมีหนาท่ีปน 
ดวยฝมือเลิศล้ําเชียวชํานัญ อีกผูกพันกับงานอันทาทาย 

                    ( สายพร  ปทมเรขา) 

 บทกวีนี้มีคุณคาสะทอนใหเห็นสังคมไทยยังขาดแคลนครูท่ีมีคุณภาพท่ีเพียบพรอมหรือมี
จิตใจท่ีผูกพันตอศิษยอยางแทจริงครูควรปนคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณพรอมไปดวยความรูคู
คุณธรรมและเม่ือมาถึงบทสุดทาย ผูอานจะรูวาดิน”ท้ังมวล”ก็คือ ศิษยท้ังหลายทําใหผูอานคิดได
หรือวาผูปนดินท่ีปรากฏในเรื่องตองเปนครูอยางแนนอน 

ดินท้ังมวลคือเด็กไทยวัยเรียนรู รอมือผูรูหนาท่ีและมีศิลป 
การศึกษาแตละปปฏิทิน  พิสูจนสิ้นฝมือ ใครคือครู” 

 บทกวีนี้ มีคุณคาท้ังดานเนื้อหาและสรางสรรคทําใหผูอานเห็นความสามารถของครูวาแม
นักเรียนจะมีความแตกตางกันแตครูก็สามารถขัดเกลา อบรมสั่งสอน ไมใหเปนแคคนดีแตใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณพรอมดวยความรูคูคุณธรรม 
๓.บทกวีท่ีไดแงคิดปรัชญาทางดานศาสนา 

หาบน้ํา 

สาวนอยหาบน้ํา   สาวหนึ่งหาบน้ํา 
เดินจ้ําพรวดพรวด                เดินจ้ําเทาหนัก 
ผาถุงพรึ่บพรึ่บ   ออกแรงหักโหม 
ทอดนองเนิบนาบ  น้ําหนักโนมสลับขาง 
เบนหาบเฉียงเฉียง  หลังโกงเกงกาง 
เบี่ยงไหลผอนผอน  สองขางแขนโกง 
ไมคานออนออน   โคงข้ึนคลอมคาน 
น้ําหนักคอนสองขาง  คานขนานสองบา 
หลังตรงเทาออน   หลังออนเทาแข็ง 
คานหยอนเยิบยาบ  สายแกวงน้ําหก 
สายหาบไกวไกว   ดวยหนักไมรูผอน 
กระแปงสายแกวงแกวง  ไมรูออนไมรูแข็ง 
แตน้ําเปยมปริ่ม   ไมรูแจงมาหาบน้ํา 
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เต็มอ่ิมไมกระฉอก  ดวงจิตไมรูพิจารณา 
ไมกระเพ่ือมพนออกนอกกระแปง ยอมหนักหนวงหนักหนากระนี้แล 

 (ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ) 

เรื่อง “หาบน้ํา” นอกจากผูอานไดคําจํากัดความหมายของทางสายกลางไดเปนอยางดียังทํา
ใหเห็นภาพตามท่ีกวีตองการจะสื่อคือคนเราควรยึดทางสายกลางในการท่ีจะทําสิ่งตางๆควรรูจักผอน
หนักผอนเบา ใหเกิดความสมดุลไมควรใชกําลังหักโหมเพราะไมเกิดผลดีอีกดวยนอกจากนี้ยังเห็น
ภาพท่ีบทกวีไดถูกแบงเปนสองฟากท่ีเปรียบเสมือนภาพของกระปองน้ําท่ีถูกท่ีจะหอยลงมาสองขาง
เทาเทากันโดยใชภาพงายๆท่ีตองการสื่อความนัยท่ียากคือการดําเนินชีวิตตามทางสายกลางการหาบ
น้ําเปรียบไดกับการดําเนินชีวิตถารูจักหาบน้ํารูจักผอนหนักผอนเบาน้ําก็ไมหกเหมือนกับชีวิตถารูจัก
ผอนสั้นผอนยาวก็จะดําเนินชีวิตไปไดดวยดี 

ศักดิ์สิริ ไดสะทอนใหเห็นภาพของอาการหาบน้ํา ของสาวนอยวา 

“เบนหาบเฉียงเฉียง  เบี่ยงไหลผอนผอน 

ไมคานออนออน   น้ําหนักคอนสองขาง” 

 เปนการแสดงลักษณะการหาบน้ําตองรูจักผอนปรนจะไมตองเสียกําลังมากนักตองการใหแง
คิดวาคนเราเวลาทําสิ่งใดควรรูจักผอนหนักผอนเบารูจักไตรตรองพิจารณาวาสิ่งนั้นมีวิธีทําอยางไรจะ
ดีก็จะทําใหประสบความสําเร็จแตหากไมรูจักผอนปรนไมรูจักยืดหยุน ก็จะไมประสบความสําเร็จดัง
ปรากฏในตอนท่ีวา 

“ดวยหนักไมรูผอน  ไมรูออนไมรูแข็ง 

ไมรูแจงมาหาบน้ํา  ดวงจิตไมรูพิจารณา 

ยอมหนักหนวงหนักหนากระนี้แล” 

 การหาบน้ําก็เหมือนกับการดําเนินชีวิตตองมีความสมดุลน้ําท่ีเราหาบก็เหมือนกับ
ภาระหนาท่ีท่ีเราตองทําเราตองรูจัดการรับหนาท่ีตางๆตองรูจักพิจารณาตามความเหมาะสมท่ีตรง
กับแนวคิดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีวา “มัชฌิมาปฏิปทา” คือการเดินสายกลางเราก็จะ
ประสบความสําเร็จได 
 ชลธิชา  กลัดอยูและคณะ8

๘ ไดกลาววา “ผลดานสติปญญาความคิดอานเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งในงานเขียนนักเขียนจะตองเขียนในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอผูอานตอสังคมและตอประชาชนแตงาน
เขียนเชิงสรางสรรคเปนเรื่องของอารมณ ความเพลิดเพลินความนึกฝนจึงไมเปนการยุติธรรมท่ีจะมา
ตัดสินงานเขียนท่ีเนื้อหาสาระโดยไมคํานึงถึงคุณคาดานศิลป”   งานรอยกรองท่ีดีควรมีท้ังดาน
คุณธรรมจรรโลงใจและสะทอนสังคมดังนั้นคุณคาของงานวรรณกรรมท่ีสองใหเห็นสภาพจากชีวิต
                                                           

๘ ชลธิชา กลัดอยูและคณะ. การใชภาษา, (กรุงเทพ ฯ : เคล็ดไชยา, 2517), หนา 234 – 236. 
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จริงในตัวละครยอมทําใหผูอานไดคิดแนวคิดตางๆทางดานสุขสม ผิดหวังหรือ เศราใจ มาปรับใชใน
ชีวิตในวรรณกรรมไทยก็มีเรื่องเรื่องราวเหลานี้อยางตอเนื่อง ตัวผูเขียนก็ตองควรมีพัฒนาการ
เรื่องราวมากข้ึนตามประสบการณและกลวิธีจะทําใหผูอานมีความรูสึกมีสวนรวมและ   ซึมซับ
เรื่องราวท่ีถายทอดผานยุคสมัยของตนเอง9

๙ 

 โลกของวรรณกรรมจะมีเรื่องราวท่ีผูเขียนไดสะทอนมุมมอง”หลากอารมณของชีวิต”ผานตัว
ละครทําใหผูอานมองตนเองมองถึงอุดมการณท่ีตนเองกําลังประสบอยูหรือผานพนมาแลวท่ีมีท้ังสุข
ทุกข สมหวงั  ผิดหวังจนหลอหลอม ใหเขาใจและ รูเทาทันกับ สิ่งท่ีทําใหเกิดผลทางดาน สติปญญา
และความคิดอาน 

 การท่ีสังคมปจจุบันมีการแขงขันสูง จนกระท่ังบางทีเราลืมไปวาอะไรคือสิ่งท่ีสําคัญตอเรา
และสิ่งท่ีสําคัญบางทีไมใชความสําเร็จจากการท่ีมีทรัพยสมบัติเพียงอยางเดียวท่ีทําใหเรามีความสุข
แตยังมีปจจัยอ่ืนๆท่ี นําไปสูชีวิตท่ีเราพึงพอใจดังจะเห็นไดจากขอความ ท่ีวา successful life ไม
เหมือนกับ  satisfied life หรือชีวิตท่ีประสบความสําเร็จไมเหมือนกับชีวิตท่ีพึงพอใจ10

๑๐ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานของวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
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กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมขอคิดเห็นจากผูทรงคณุวุฒิ 

เพ่ือสงคืนผูเขียน 

ผูเขียนปรบัแกไขและสงคืนวารสาร (๗  วัน) 

กองบรรณาธิการแจงยืนยันรบับทความตีพิมพให 
ผูเขียนบทความทราบ (ออกหนังสอืตอบรับ) 

จัดรูปแบบและสงโรงพิมพเพ่ือตีพิมพและเผยแพรตอไป 
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คําแนะนําสําหรับผูนิพนธบทความ 
สถานท่ีติดตอเก่ียวกับบทความ 
  สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช 
  วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๒๑๗  หมู  ๖  ตําบลบึงพระ อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ๕๖๐๐๐ 
  โทรศัพท  ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖ 
๑.  สวนประเภทของบทความท่ีลงตีพิมพในวารสาร 

วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ตีพิมพบทความประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
๑.๑  บทความพิเศษ  บทความทางวิชาการพิเศษ  ท่ีเสนอเนื้อหาความรูวิชาการ

อยางเขมขน  และผานการอานและพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ มีกลุมเปาหมาย
เปนนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ 

๑.๒  บทความทางวิชาการ  ท่ีเสนอเนื้อหาความรู  วิชาการ  มีกลุมเปาหมายท่ี
เปนนิสิต  นักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไป 
  ๑.๓  บทความวิจัย  (Research article) ไดแกรายงานผลงานวิจัยใหมท่ีมีองค
ความรูอันเปนประโยชน  ซ่ึงไมเคยตีพิมพในวารสารใด ๆ มากอน 
  ๑.๔  บทความปริทรรศน  (Review article) บทความท่ีรวบรวมความรูจาก
ตํารา หนังสือและวารสารใหม  หรือจากผลงานและประสบการณของผูนิพนธมาเรียบเรียงข้ึน  โดย
มีการวิเคราะหสังเคราะหวิจารณเปรียบเทียบกัน 
  ๑.๕  ปกิณกะ  (Miscellany)  ไดแกบทความทบทวนความรู  เรื่องแปล  ยอ
ความจากวารสารตางประเทศ  การแสดงความคิดเห็น  วิจารณ  แนะนําเครื่องมือใหม  ตําราหรือ
หนังสือใหมท่ีนาสนใจ  หรือขาวการประชุมท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  การสงบทความ 
  บทความท่ีจะตีพิมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  จะตองสงจดหมาย
นําสงบทความพรอมตนฉบับแบบพิมพ  ๓  ชุด  มายังกองบรรณาธิการ  กรณีท่ีบทความไดรับการ
พิจารณาใหตีพิมพ บรรณาธิการจะแจงใหผูนิพนธสงบทความตนฉบับท่ีแกไขครั้งสุดทาย  พรอม
ซีดีรอม (CD ROM)  ๑  แผนท่ีบรรจุเนื้อหาและขอมูลท่ีมีอยูในบทความท้ังหมดท่ีไดแกไขแลว  ท้ังนี้
ผูนิพนธตองมีสําเนาเก็บไวดวยเพ่ือการอางอิง 
  การตรวจสอบบทความและพิสูจนอักษร 
  ผูนิพนธควรตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมบทความใหถูกตองตามรูปแบบ
ของบทความท่ีวารสารกําหนด  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองแนนอน  พรอมท้ังพิสูจนอักษร
กอนท่ีจะสงบทความนี้ใหกับบรรณาธิการ  การเตรียมบทความใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร
จะทําใหการพิจารณาตีพิมพมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ไมพิจารณาบทความจนกวาจะไดแกไขใหถูกตองตามขอกําหนดของวารสาร 
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การเตรียมบทความ 
  บทความตองเปนตัวพิมพ โดยใชชุดแบบอักษร (fout) ชนิดไทยสารบรรณ (TH 
Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ จัดก้ันหลังตรง และพิมพหนาเดียวลงบนกระดาษพิมพสั้นขนาดบีหา 
(B5)  พิมพใหหางจากขอบกระดาษซายกับดานบน ๑ นิ้ว  และดานขวากับดานลาง ๐.๕ นิ้ว  พรอม
ใสหมายเลขหนากํากับทางมุมขวาบนทุกหนา  บทความไมควรยาวเกิน ๑๕  หนากระดาษพิมพสั้น  
โดยนับรวมภาพประกอบและตาราง 
  การพิจารณาและคัดเลือกบทความ 
  บทความแตละบทความจะไดรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความ
วารสาร (Peer Review)  ๒  ทาน  ทีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ  และไดรับความ
เห็นชอบจากกองบรรณาธิการกอนตีพิมพ  โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบท่ีผูพิจารณา
บทความไมทราบชื่อหรือขอมูลของผูเขียนบทความ  และผูเขียนบทความไมทราบชื่อผูพิจารณา
บทความ (Double – blind peer review) 
 ๒.  สวนบทคัดยอ (Abstract)   
  โดยแยกตางหากจากเนื้อเรื่อง  บทความวิจัยและบทความปริทรรศนตองมี
บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ซ่ึงบทคัดยอควรเขียนใหไดใจความท้ังหมดของเรื่อง  ไม
ตองอางอิงเอกสาร  รูปภาพ  หรือตาราง  และลักษณะของบทคัดยอควรประกอบไปดวย  
วัตถุประสงค (Objective)  วิธีการศึกษา (methods) ผลการศึกษา (Results) สรุป (Conclusion) 
และคําสําคัญ (Key words) ซ่ึงควรเรียบเรียงตามลําดับและแยกหัวขอใหชัดเจนดังนี้ 

-  วัตถุประสงค  ควรกลาวถึงจุดมุงหมายของการศึกษา 

- วิธีการศึกษา ควรกลาวถึงวิธีการคนควาขอมูล ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาศึกษา  

สถิติท่ีนํามาใช 
- ผลการศึกษา ควรประกอบดวยผลท่ีไดรับจากการคนควา ศึกษา และผลของ

คาสถิติ (ในกรณีมีการวิเคราะห) 
- สรุป  ควรกลาวถึงผลสรุปของการคนควาและศึกษา 

- คําสําคัญ  ควรมีคําสําคัญ ๓ – ๖ คํา  ท่ีครอบคลุมชื่อเรื่องท่ีศึกษา และจะ

ปรากฏอยูในสวนทายของบทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยตอง
จัดเรียงคําสําคัญตามตัวอักษร  และค่ันดวยเครื่องหมายอัฒภาค (;) 

๓. สวนเนื้อเรื่อง  ควรประกอบดวย 
  ๓.๑  บทนํา  (Introduction)  เปนสวนนําโดยอาศัยการปริทรรศน (review) 
ขอมูลจากรายงานวิจัย  ความรู  และหลักฐานตางๆ จากหนังสือหรือวารสารท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี
ปรึกษา  และกลาวถึงเหตุผลหรือความสําคัญของปญหาในการศึกษาครั้งนี้ สมมติฐานของการศึกษา  
ตลอดจนวัตถุประสงคของการศึกษาใหชัดเจน 
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  ๓.๒  วิธีการศึกษา (methods) กลาวถึงรายละเอียดของวิธีการศึกษาประชากร
และกลุมตัวอยางในการศึกษา  และวิธีการศึกษา  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  รวมท้ังสถิติท่ีนํามาใช
วิเคราะหขอมูล 
  ๓.๓  ผลการศึกษา (Results) เปนการแสดงผลท่ีไดจากการศึกษาและวิเคราะหใน
ขอ ๓.๒ ควรจําแนกออกเปนหมวดหมูแลสัมพันธกับวัตถุประสงคของการศึกษา โดยการบรรยายใน
เนื้อเรื่องและแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมดวยภาพประกอบ ตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ  ตามความ
เหมาะสม 
  ๓.๔  การอภิปรายผล (Discussion) เปนการนําขอมูลท่ีไดมาจากการวิเคราะห
ของผูนิพนธนํามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของผูอ่ืน  เพ่ือใหมีความเขาใจหรือเกิดความรูใหมท่ี
เก่ียวของกับงานวิจัยนั้น  รวมท้ังขอดี  ขอเสียของวิธีการศึกษา  เสนอแนะความคิดเห็นใหม ๆ 
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้  เพ่ือเปนแนวทางท่ีจะนําไปประยุกตใหเกิด
ประโยชน 
  ๓.๕  ขอเสนอแนะ (Suggestion)  การแนะแนวการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 
  ๓.๖  กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เปนสวนท่ีกลาวขอบคุณตอ
ขอบคุณตอองคกร  หนวยงานหรือบุคคลท่ีใหความชวยเหลือรวมมือในการวิจัย  รวมท้ังแหลงท่ีมา
ของเงินทุนวิจัย และหมายเลขของทุนวิจัย 
  ๓ .๗   เอกสารอ างอิง (References) ใช รูปแบบการอ างอิ งแบบ เชิ งอรรค 
(Footnote) เปนการทํารายการเอกสารอางอิงหรือคําอธิบายเพ่ิมเติมท่ีอยูดานลางของขอความใน
หนากระดาษแตละหนา  ซ่ึงมีรูปแบบการเขียนอางอิงแตกตางกันตามประเภทของเอกสารหรือ
แหลงท่ีใชอางอิง ดังนี้ 
 การอางอิงแบบเชิงอรรถ 

๑. หนังสือ 
๑.๑ คัมภีรพระไตรปฎกหรือหนังสือสําคัญพิมพเปนชุด 

ใหอางชื่อยอคัมภีร. เลม/ขอ/หนา. และใหวงเล็บคําวา (บาลี) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใช
พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีหรือวงเล็บคําวา (ไทย) ไวหลังคํายอในกรณีท่ีใชพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทยตัวอยางเชน ๑ขุ.ชา (บาลี) ๒๗/๘๕๕/๑๙๑ 
      ๑.๒ หนังสือท่ัวไป 
 ผูแตง, ชื่อเรื่อง, (สถานท่ีพิมพ: สํานักพิมพหรือโรงพิมพ, ปท่ีพิมพ), หนา. ตัวอยางเชน 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  ปรัชญากรีก : บอเกิดภู มิปญญาตะวันตก, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 
 Venerable Dr. W. Rahula} What the Buddha Taught,(Bangkok; Haw Trai 
Printing2004)P.69. 
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๒. วารสาร 
 ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป). หนา. ตัวอยางเชน 
 พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์  กิตฺติปฺโญ, ดร. “การกําหนดประเด็นปญหา การตั้งชื่อเรื่อง
และการเขียนวัตถุประสงคการวิจัยทางสังคมศาสตร”, มจร.สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี 
๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๗) : ๑๔-๒๘ 
 K.N. , Jayatileke, “The Buddhist Theory of Causality”, The Maha Bidhi , 
vol.77 No, 1: 10-15. 
  ๓.  วิทยานิพนธ 
 ชื่อผูวิจัย, “ชื่อหัวขอวิทยานิพนธ”, ระดับของวิทยานิพนธ,  (ชื่อแผนกวิชาหรือคณะและ
มหาวิทยาลัย), ปท่ีพิมพ. ตัวอยางเชน 
 อนุวัติ กระสังข, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรตามแนวพุทธภายใตกระแสปริโภค
นิยม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗ 
  ๔. สัมภาษณ 
 สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง 
 สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 
  ๕. เว็บไซต 
 พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโนบาย. (ออนไลน).
แหลงท่ีมา:http://www.brddhismth.Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 
538970572&Ntype=9     
 [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
  ๖. ภาษาอังกฤษ 
 Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York : Harper and Row 
Publishers, 1970) 
  การเขียนบรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
(ก) ขอมูลชั้นปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 
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(ข) ขอมูลทุติยภูมิ 
๑) หนังสือ 

จํ าน ง อดิ วัฒ น สิ ท ธิ์ . สั งคม วิท ยาต ามแน วพุ ท ธศ าสต ร . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

   ๒) วารสาร 
        ผูเขียน, “ชื่อบทความ” , ชื่อวารสาร , เลมท่ีหรือปท่ี (เดือน ป) : 
หนา. ตัวอยางเชน 
       พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร, “การกําหนดประเด็น
ปญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงคการวาจัยทางสังคมศาสตร”,มจร.สังคมศาสตร
ปริทรรศน, ปท่ี ๓ ฉบับท่ี ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗): ๑๔-๒๘ 
    ๓) วิทยานิพนธ 
        ทรงวิทย แกวศรี. “การศึกษาวิเคราะหยุทธวิธีในการประกาศศาสนา
ของพระพุทธเจา”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีปณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
   ๔) สัมภาษณ  
        สัมภาษณชื่อผูใหสัมภาษณ, ตําแหนง (ถามี), วัน เดือน ป ตัวอยาง 

     สัมภาษณ พระเทพโสภณ, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗. 

๕) เว็บไซต 
            พระธรรมโกศาจารย (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมประกาศโน
บาย. (ออนไลน). แหลงท่ีมา : http://www.brddhismth. 
Com/index.php?lay=show&ac=article&ld= 538970572&Ntype=9   
  [๗ กันยายน ๒๕๕๕]. 
   ๖) ภาษาอังกฤษ 
        Maslow Abraham, Motivation and Personnality, (New York 
: Harper and Row Publishers, 1970) 
๔.  สวนภาพประกอบ (Figure) และสวนตาราง (Table) 
 ภาพประกอบและตารางควรมีเทาท่ีจําเปน โดยพิมพหนาละ ๑ ภาพ หรือ ๑ ตาราง 
สําหรับคําบรรยายภาพและตารางใหพิมพเหนือภาพหรือตาราง สวนคําอธิบายเพ่ิมเติมใหใสใตภาพ
หรือตาราง 
๕.  ลิขสิทธิ์ 
 เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์  ผูนิพนธทุกทานตองลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใบมอบ
ลิขสิทธิ์บทความใหแกวารสาร ฯ พรอมกับบทความตนฉบับท่ีไดแกไขครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ผู
นิพนธทุกทานตองยืนยันวาบทความตนฉบับท่ีสงมาตีพิมพนั้น  ไดสงมาตีพิมพเฉพาะในวารสาร 
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วิทยาลัยสงฆพุทธชินราชปริทรรศน  เพียงแหงเดียวเทานั้น  หากมีการใชภาพหรือตารางของผู
นิพนธอ่ืนท่ีปรากฏในสิ่งตีพิมพอ่ืนมาแลว  ผูนิพนธตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์กอน  พรอมท้ัง
แสดงหนังสือท่ีไดรับการยินยอมตอบรรณาธิการ  กอนท่ีบทความจะไดรับการตีพิมพ 
๖.  การติดตอโฆษณาและการสมัครสมาชิก 
 การติดตอโฆษณา  การสั่งซ้ือ  และการสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราช
ปริทรรศน    กรุณาติดตอ  “บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน”    
สํานักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 เลขท่ี ๒๑๗  หมู ๖  ตําบลบงึพระ  อําเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ๕๖๐๐๐                    
โทรศัพท  ๐๕๕ – ๒๘๗๒๔๕ – ๖ 
 

๗.  อัตราคาวารสาร 
 กําหนดออกวารสารปละ  ๓  ฉบับ  จําหนายราคาฉบับละ  ๑๕๐  บาท  ไมรวมคาขนสง 
๘.  อัตราคาสมาชิก 
 ปละ  ๓๐๐  บาท 
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หนังสือขอเสนอบทความเพ่ือลงตพิีมพในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน 

      เขียนท่ี......................................................................... 
                ....................................................................... 
                          ........................................................................ 
      วันท่ี..........เดือน...........................พ.ศ........................ 
 ขาพเจาช่ือ.....................................................ฉายา...................................นามสกุล.................................... 
ท่ีอยู........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท..............................................................E-mail:……………………………………………………………………………….. 
มีความประสงคขอตีพิมพบทความ (  ) บทความวิจัย      (  ) บทความวิชาการ  เรื่อง : 
 (ภาษาไทย)................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................ใน
วารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ซึ่งดําเนินการโดยวิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  โดยบทความฉบับน้ีขาพเจาไดนิพนธข้ึนเพ่ือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา...................................... 
สาขาวิชา...........................................................จาก (ช่ือสถาบัน)............................................................................... 
ปการศึกษา.....................................หรือไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก................................................................ 
 เมื่อคณะบรรณาธิการของวารสารพิจารณาแลวมีมติใหแกไขปรับปรุงบทความ  ขาพเจามีความยินดีรับ
ไปแกไขตามมติดังกลาวน้ันและขาพเจาขอรับรองวา (ขีดเครื่องหมาย ) 
 (  )  เปนผลงานทางวิชาการของขาพเจาแตเพียงผูเดียว 
 (  )  เปนผลงานของขาพเจาและผูเขารวมนิพนธตามช่ือท่ีระบุในบทความจริง 
 (  )  บทความน้ีไมเคยลงตีพิมพในวารสารใดมากอน 
 (  )  บทความน้ีไมไดคัดลอกหรือดัดแปลงมาจากของผูใดท้ังสิ้น 
 ท้ังน้ี  ขาพเจาไดชําระคาธรรมเนียมขอตีพิมพบทความลงในวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน  ตาม
อัตราท่ีไดกําหนดไว  คือ 
 (  )  บทความวิชาการ  ๓,๐๐๐  บาท 
 (  )  บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ป.โท – เอก  ๕,๐๐๐  บาท 
 (  )  บทความวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย    ๕,๐๐๐  บาท  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 อน่ึง แมเมื่อขาพเจาปรับแกไขแลว  แตงานยังไมเรียบรอยและไมไดรับการใหการลงตีพิมพ  ขาพเจาไม
ติดใจเอาความใด ๆ ท้ังสิ้น  จะยอมรับการพิจารณาของคณะกองบรรณาธิการถือวาเปนท่ีสุด 
 

ลงช่ือ..................................................... 
(...................................................) 

                                                                                             ผูนิพนธบทความ 
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ใบตอบรับสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   

ท่ี.................................................... 
วัน........เดือน.......................พ.ศ.......... 

 
กราบมนัสการ/เรียน  บรรณาธิการวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
ขาพเจา (ชื่อภาษาไทย)............................................................................................................................................ 
(ชื่อภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู (ท่ีสามารถติดตอได)........................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E – Mail.................................................................................เบอรโทรศัพท............................................................ 
โทรสาร............................มีความประสงคจะขอรับสมัครเปนสมาชิกวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
 (   )  สมาชิกประเภทรายป  ๓๐๐  บาท  (จํานวน  ๓  เลม) 
 (   )  เลมละ  ๑๕๐  บาท 
พรอมนี้  ขาพเจาไดสง 
 (   )  เงินสด 
 (   )  ธนาณัติ  (สั่งจาย.........................................................) 
 (   )  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย 
 (   )  แคชเชียรเช็ค  ในนาม......................................................................................................... 
โปรดนําสงวารสาร มจร พุทธชินราชปริทรรศน   
 สถานท่ีติดตอ    ท่ีบาน      ท่ีทํางาน 
 เลขท่ี..............ถนน.........................................หมูท่ี................ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย............................. 
 โทรศัพท...................................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี...................................................... 
 โทรสาร...............................................................E-Mail............................................................................ 
 
ลงช่ือ.................................................. 
(..................................................) 
 
(สําหรับเจาหนาที่) 
คาบํารุงป พ.ศ.............................. 
เลขท่ีใบเสร็จ................................ 
ลงวันท่ี.............เดือน.............................พ.ศ.................. 
ลงบัญชีแลว............................................................. 
 




