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การบริหารทรพัยากรทางการศึกษา 
 

ความหมาย 
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

(Educational Resource Management) 
คือการจัดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาซึ่ง
ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อ
การศกึษา ทรพัยากรในทอ้งถิน่ สื่อทางการศกึษา 
อาคารสถานที ่และเวลา อยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เกดิประสทิธผิลสงูสุดในการจดัการศกึษา 

ความเป็นมา 
ทรพัยากรทางการศึกษามแีนวคดิมาจาก

แนวคดิทางดา้นการบรหิารซึง่มแีนวคดิทีแ่ตกต่าง
กนั 3 แนวคดิ คอื แนวคดิที่ 1 ม ี3 ประการ คอื 
คน  (Man)  เ งิน  ( Money)  แ ล ะวัสดุ สิ่ ง ขอ ง 
(Materials) เรยีกกนัว่า “3 Ms” แนวคดิที ่2 ม ี4 
ประการ คอื คน (Man) เงนิ (Money) วสัดุสิง่ของ 
(Materials)  และการจัดการ  ( Management) 
เรยีกว่า “4 Ms” แนวคดิที่ 3 ม ี6 ประการ คอื 
คน (Men) เงนิ (Money) วสัดุสิง่ของ (Materials) 
วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และ 
เครือ่งจกัรกล (Machine) เรยีกว่า “6 Ms” 

แต่ปัจจุบันนี้ทรัพยากรทางการศึกษามี
แนวคดิครอบคลุมดา้นต่าง ๆ หลากหลายมากขึน้ 
อาทิ บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณเพื่อ
การศกึษา ทรพัยากรในทอ้งถิน่ สื่อทางการศกึษา 
อาคารสถานที ่และเวลา 

หลัก ในการบ ริหารทรัพยากรทาง
การศึกษา 

หลกัในการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษา
ในที่นี้  จะนําไปใช้กับการบริหารบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระบบ 
คอื 

1. ระบบอุปถมัภ ์(Patronage system) 
หรอืในชื่ออื่นว่า ระบบชุบเลีย้ง เล่นพวก สบืสาย
โลหติ แลกเปลี่ยน ชอบพอเป็นพเิศษ อาท ิรบั
บุคคลทีเ่ป็นพวกเดยีวกนัเขา้ทํางานหรอืใหค้วาม
ดีความชอบกับพวกเดียวกันโดยไม่คํานึงถึง
ความรู้ความสามารถ จดัห้องพักอย่างดีให้กับ
พวกเดยีวกนั เป็นตน้ 

2. ระบบคณุธรรม (Merit system) ท่าน
ผู้รู้หลายท่านได้กล่าวถึงระบบคุณธรรมไว้ ใน
หลากหลายชื่อ เช่น ระบบคุณวุฒ ิระบบคุณความ
ด ีระบบความรูค้วามสามารถ ซึง่มหีลกัสําคญั 4 
ประการ ดงันี้ 

1) หลกัความเสมอภาค (Equality) คอื
ใหโ้อกาสบุคคลเขา้ทํางานเสมอภาคกนั ใหค้วาม
เสมอภาคที่จะได้รบัค่าตอบแทน ให้ความเสมอ
ภาคทีจ่ะไดร้บัการฝึกอบรม เป็นตน้ 

2) หลกัความสามารถ (Competence) 
อาทิ จะพจิารณาความดีความชอบก็ดูที่ความรู้
ความสามารถในการทาํงานเป็นสาํคญั 
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3) หลกัความมัน่คงในอาชพี (Security) 
อาท ิจะได้รบัความคุ้มครองในการทําอาชพีโดย
ไมถู่กกลัน่แกลง้เท่าเทยีมกนั เป็นตน้ 

4) หลักความเป็นกลางทางการเมือง 
(Political neutrality) อาท ิไม่เปิดโอกาสให้ใช้
อิทธิพลทางการเมืองเข้าแทรกแซงในการรับ
บุคคลเข้าทํางาน  หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ เป็นตน้ 

การบริหารทรพัยากรทางการศึกษา 
ขอบข่ายของการบรหิารทรพัยากรทาง

การศกึษา ครอบคลุมทัง้บคุลากรทางการศึกษา 
งบประมาณเพ่ือการศึกษา ทรัพยากรใน
ท้องถ่ิน ส่ือทางการศึกษา อาคารสถานท่ี และ
เวลา จะได้กล่าวถึงการบริหารทรพัยากรทาง
การศกึษาเหล่านี้ตามลาํดบัไป 

1.  การบริหารบคุลากรทางการศึกษา 
การบริหารบุคลากรทางการศึกษา เป็น

การดําเนินการเกี่ยวกับตัวบุคคลในหน่วยงาน
ทางการศึกษา นับตัง้แต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบัติงาน การบรรจุและแต่งตัง้ การพัฒนา
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานไปจนถึง
การพจิารณาใหบุ้คคลพน้จากงาน 

ขอบข่ายของการบริหารบุคลากร 
โดยทัว่ๆไปการบรหิารบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 
ขอ้ใหญ่คอื 

1. การวางแผนและการกําหนดอตัรากําลงั
บุคลากรทางการศกึษา 

2. การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ทางการศกึษา 

3. การนิเทศงานและพฒันาบุคลากรทาง
การศกึษา 

4. การประเมนิผลการปฏบิตัิงานและการ
ใหบุ้คลากรทางการศกึษาพน้จากงาน 

1.1 การวางแผนและการก าหนด
อตัราก าลงับุคลากรทางการศึกษา เป็นการ
กําหนดปริมาณและคุณภาพของกําลังคนที่
ต้องการในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของปรมิาณงาน หรอืเป็นการคํานวณ 
การคาดการณ์ การกําหนดตําแหน่งที่ต้องการ 
และทาํคู่มอืตําแหน่งกําลงัคน 

ขัน้ตอนการวางแผนและการกําหนด
อตัรากําลงั ม ี3 ขัน้ตอน คอื 

1) ขัน้หาข้อมูลจากสภาพการณ์ปัจจุบนั 
ว่าขาดบุคลากรดา้นใดบา้ง จาํนวนเท่าใด 

2) ขัน้แสวงหาความต้องการกําลงัคนใน
ระยะเวลาที่บ่งเฉพาะในอนาคต โดยพิจารณา 
ค ว า ม ชํ า น า ญ ง า น  ร ะ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประสบการณ์ของกําลงัคนทีต่อ้งการ 

3) ขัน้การวางแผนปฏบิตักิารเฉพาะ เป็น
ขัน้การเขยีนแผนงานเพื่อเชื่อมโยงขัน้ที่ 1 และ
ขัน้ที ่2 

1.2 การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ทางการศึกษา จะทาํไดต้ามลาํดบัดงันี้ 

1) การประกาศรับสมัค ร  โดยผ่ าน
หน่วยงานต่างๆ  เช่น กรมแรงงาน  ก.พ. หรอื
ผ่านสื่ อ  เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ  เครื่อ งรับ
โทรทศัน์  อนิเทอรเ์น็ต 



4 
 

2) การรบัสมคัร ในวนัรบัสมคัรให้กรอก
ใบสมคัร ม ีประวตัิการศกึษา ประสบการณ์ หรอื
ใหส้มคัรโดยส่งทางอเีมลกไ็ด ้

3) การสมัภาษณ์เบื้องต้น รบัสมคัรแล้ว
สมัภาษณ์เบือ้งต้นก่อน ถ้าคุณสมบตัไิม่ตรงจะได้
ตดัออกไมใ่หส้มคัร 

4) ก า ร ส อ บ  เ ป็ น ก า ร ส อ บ ค ว า ม รู้
ความสามารถ อาทิ การสอบข้อเขยีนอาจเป็น
ข้อสอบแบบเลือกตอบหรือแบบบรรยาย หรือ
สอบปฏบิตั ิเช่น การใช้คอมพวิเตอร ์การสอนใน
ชัน้เรยีนใหก้รรมการด ู

5) การสอบสมัภาษณ์ สอบหลงัจากผ่าน
การสอบในขอ้ 4) แลว้ 

6) การตรวจสอบภูมหิลงั อาจตรวจสอบ
จากสถานการศึกษา หรือที่ทํางานเดิมของ
ผูส้มคัร 

7) การคัดเลือกขัน้สุดท้าย เ ป็นการ
ประเมนิจากขัน้ตอนทีแ่ลว้ 

8) การบรรจุแต่งตัง้เข้าทํางาน อาจให้
เลอืกหน่วยงานตามลาํดบัของผลการสอบ 

1.3 การนิเทศงานและพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษา มขีัน้ตอนทีจ่ะดาํเนินการไดด้งันี้ 

1) การปฐมนิเทศ แนะนําบุคคล สถานที ่
ระเบยีบขอ้บงัคบั  

2) การจัดให้ทํางาน จัดตามความรู้
ความสามารถ หรอืวชิาเอกทีเ่รยีนมา  

3) การนิเทศงาน คอืแนะนําการทาํงาน 
4) การบํารุงรกัษา จดัสวสัดกิาร บรกิาร 

อาท ิหอ้งพกั ค่ารกัษาพยาบาล ความเป็นกนัเอง 
การยกยอ่งชมเชย 

5) การประเมินการปฏิบัติงาน อาทิ
ประเมนิความตัง้ใจในการทาํงาน ขยนั ซื่อสตัย ์

6) การพิจารณาความดคีวามชอบ โดย
นําผลการประเมนิในขอ้ 5) มาพจิารณาความดี
ความชอบ อาจขึน้เงนิเดอืนให ้หรอืปรบัตําแหน่ง
ใหส้งูขึน้ 

7) การพัฒนาบุคคลด้าน ต่างๆ เช่น  
การฝึกอบรม อาจทําได้โดยเชิญวิทยากรมา
ฝึกอบรม หรอืให้ไปรบัการฝึกอบรมทีส่ถาบนัอื่น
เป็นผู้จ ัด การศึกษาต่อ โดยสนับสนุนให้ไป
ศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน โดยจดัไปศึกษาดู
ง า น ส ถ า บั น อื่ น  ก า ร สั ม ม น า  โ ด ย จั ด
ประชุมสัมมนาทัง้ ในและนอกสถานที่  การ
จดัการประชุมเชิงปฏิบติัการ โดยเชญิวทิยากร
มาบรรยายแลว้ฝึกปฏบิตัจิรงิ เป็นตน้ 

1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการให้บุคลากรทางการศึกษาพ้นจาก
งาน  

1) การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็น
การประเมนิผลการปฏบิตัิงานเพื่อพจิารณาการ
โอนย้าย การลงโทษ ให้ลาออก หรอืลดจํานวน
บุคลากรทางการศกึษาลง 

2) การโอนย้าย เพื่อเปลี่ยนโรงเรียน 
อาจย้ายไปรบัตําแหน่งเท่าเดิม หรอืย้ายไปรบั
ตําแหน่งสงูขึน้ 

3) การลงโทษทางวนิัย เมื่อมคีวามผดิ
อาจลงโทษด้วยการภาคทณัฑ์ การตดัเงนิเดอืน 
การลดขัน้เงนิเดอืน ถา้โทษหนักอาจใหอ้อก ปลด
ออก หรอืสงูสุดคอืไล่ออก 
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4) การลาออก เนื่ อ งจากบางคนมี
ปัญหาเรื่องสุขภาพ การทํางาน การเดนิทางและ
อื่นๆ กค็วรพจิารณาดว้ยความเป็นธรรม 

5) การลดจํานวนบุคคลล้นงาน เช่นมี
งานน้อยแต่มีคนมาก บางโรงเรียนมีนักเรียน
น้อยลง จําเป็นต้องลดจํานวนครูลง ซึ่งเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนมาก ควรพิจารณาด้วยความเป็น
ธรรมอยา่งยิง่ 

6) เกษียณ มีทัง้เกษียณก่อนกําหนด 
และเกษยีณอายรุาชการ ควรจดัแสดงมทุติาจติให้
เป็นขวญักําลงัใจ 

7) ทุพพลภาพ บางคนได้รบัอุบตัิเหตุ 
หรือเจ็บป่วยจนทุพพลภาพ เจ็บป่วยนานเกิน
กําหนดวนัลา กค็วรใหค้วามช่วยเหลอือยา่งยิง่ 

8) ถึงแก่กรรม อาจถึงแก่กรรมขณะ
ทํางานอยู่หรือเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม 
ควรไปร่วมงานศพและให้ความช่วยเหลืออย่าง
เท่าเทยีมกนั 

โดยสรุปการบรหิารบุคลากรทางการศกึษา
จะเกดิประสทิธภิาพสูงสุดได้ จะต้องเริม่จากการ
วางแผนและกําหนดอตัรากําลงัก่อน จากนัน้จงึ
สรรหาและเลือกสรรบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถมาทํางาน เมื่อได้มาแล้วก็
นิเทศงานหรือสอนการทํางานให้ เมื่อได้เวลา
พอสมควรจะต้องมพีฒัานาดว้ยการฝึกอบรมและ
อื่นๆ ท้ายที่สุดจะต้องมกีารประเมนิผล เมื่อพบ
ปัญหาหรือข้อบกพร่องจะได้แก้ไขต่อไป เมื่อ
ดําเนินการได้เช่นนี้การบริหารบุคลากรทาง
การศกึษากจ็ะเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 

2. การบริหารงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
2.1 การบ ริหารทรัพยากรในด้ าน

งบประมาณเพ่ือการศึกษา เป็นการควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการและ
แผนงาน หรืองานที่ฝ่ายบริหารได้ร ับอนุมัติ
งบประมาณมาใชจ้่ายจากรฐัสภา เพื่อป้องกนัการ
รัว่ไหลของเงนิงบประมาณแผ่นดิน โดยวิธีการ
อนุมัติเงินประจํางวด การเบิกจ่ายเงิน การ
ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการ
รายงานผลต่างๆ ทีใ่ชเ้พื่องานนัน้ๆ 

2.2 ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ
สถานศึกษา มอียู่ 2 ประเภท คอื งบประมาณ
แผ่ น ดิ น กั บ เ งิ น น อ ก ง บ ป ร ะ ม าณ  ดั ง
รายละเอยีดดงันี้ 

2.2.1 งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน
รายรบัจากงบประมาณแผ่นดนิ ม ี2 ลกัษณะ คอื 

2.2.1.1 เงินงบกลาง เบกิจ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เช่น  เงิน
ช่วยเหลอืค่าเล่าเรยีนบุตร เงนิค่ารกัษาพยาบาล 
เงนิบาํเหน็จบาํนาญ เงนิช่วยค่าครองชพี  

2.2.1.2 เ งินรายจ่ายของส่วน
ราชการและรฐัวิสาหกิจ เป็นรายจ่ายที่รฐับาล
จัดสรรให้แ ก่ส่ วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
แบ่งเป็น 11 หมวด คอื 

1) หมวดเงินเดือน เงินที่
จา่ยใหแ้ก่ขา้ราชการเป็นรายเดอืน 

2) หมวดค่าจา้งประจํา เงนิ
ทีจ่า่ยใหแ้ก่ลกูจา้งประจาํ 

3) หมวดค่าจ้างชัว่คราว 
เงนิที่จ่ายเป็นค่าแรงสําหรบัการทํางานปกติแก่
ลกูจา้งชัว่คราว 
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4) หมวดค่าตอบแทน เงนิที่
จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏบิตัิงานให้ทางราชการ 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหารทํางานนอกเวลา ค่า
สอนพเิศษ 

5) หมวดค่าใชส้อย เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พกั ค่าซ่อมแซม
อาคารสถานทีแ่ละครภุณัฑ ์

6) หมวดค่าสาธารณูป-โภค 
เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา 

7) หมวดค่าวสัดุ ค่าใช้จ่าย
ซือ้สิง่ของต่างๆ เช่น กระดาษ หลอดไฟ  

8) ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ ์
รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของที่คงทน ใช้ได้นาน เช่น 
คอมพวิเตอร ์โต๊ะ เกา้อี้ 

9) ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
สิง่ก่อสรา้ง 

10) หมวดเงนิอุดหนุน เงนิ
ที่จ่ายเพื่อช่วยเหลอืบุคคลหรอืองค์กร เช่น ช่วย
เดก็ทีข่าดแคลน ช่วยบรูณะวดั ช่วยมลูนิธต่ิางๆ 

11) ห ม ว ด ร า ย จ่ า ย อื่ น 
รายจ่ายที่ไม่เขา้ลกัษณะของหมวดใดหมวดหนึ่ง 
เช่น ราชการลบั 

2.2.2 เงินนอกงบประมาณ เงินที่
สถานศกึษาได้รบันอกเหนือจากเงนิงบประมาณ
แผ่นดิน เช่น เงนิบรจิาค เงนิที่ได้จากการขาย
ผลผลิตของสถานศึกษา เงนิทุนจากหน่วยงาน
หรอืบุคคลมอบให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรยีน 
เป็นตน้ 

 
 

3. การบริหารทรพัยากรในท้องถ่ิน 
เนื่ องจากสถานศึกษาได้ร ับงบประมาณ

จากรัฐบาลไม่เพียงพอ การระดมทรัพยากร
ทอ้งถิน่มาช่วยสนับสนุนงบประมาณสถานศกึษา
จงึเป็นยุทธศาสตร์ทางการบรหิารงบประมาณ
อยา่งหนึ่ง 

3.1 แหล่งทรัพยากรในท้อง ถ่ิน  ที่
สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา 
แยกไดด้งันี้ 

3.1.1 บุ ค ค ล ท่ี ส า ม า ร ถ ใ ห้ ก า ร
ช่วยเหลือสถานศึกษา อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 
คอื 

1) ผู้ ที่ ทํ า ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
โรงเรยีน เช่น ครู พระภกิษุ นักเรยีน ผู้ปกครอง
นกัเรยีน 

 
พระภิกษุ 

 

2) ผู้ ที่ ทํ า ง า น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
โรงเรียนโดยอ้อม คือผู้ที่มุ่งช่วยเหลือเพราะ
ศรทัธาต่อบุคลากร หรอืการดําเนินกิจการของ
โรงเรยีน หรอืผูม้จีติกุศลทัง้หลาย เช่น พระภกิษุ 
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ศิษย์เก่า อาสาสมคัรในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
หมอพืน้บา้น ฯลฯ 

 
 

 
หมอพืน้บ้าน 

3.1.2 มู ล นิ ธิ  ส ม า ค ม  ช ม ร ม ท่ี
สามารถช่วยเหลือทางการศึกษาได้ เช่นมลูนิธิ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน มูลนิธิไทยรัฐ 
สมาคมครู-ผู้ปกครองนักเรยีน สมาคมศิษย์เก่า 
ชมรมผูส้งูอาย ุฯลฯ 

3.1.3 องค์กรต่างๆ ท่ีสามารถให้
ประโยชน์และช่วยเหลือการศึกษาได้ แบ่งเป็น 
2 ลกัษณะ คอื 

1) องค์กรภาคเอกชน  เช่น 
บริษัท ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการ  กลุ่ ม เกษตรกร กลุ่ มแปรรูป
ผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 

2) อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ  เ ช่ น 
หน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น 
โรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั ศูนยก์ารศกึษา
นอกโรงเรยีน วดั อําเภอ จงัหวดั สภาวฒันธรรม 
เทศบาล อ.บ.ต.เป็นตน้ 

3.2 ทรพัยากรอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน ที่จะ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้ มี
หลากหลายดงันี้ 

1) ธรรมชาติ  เช่น  แม่ น้ํ า  คลอง 
หนอง บงึ ทะเล  ภูเขา น้ําตก ป่าไม้ สตัว์ป่า นก 
ปลา แมลง 

2) ภู มิ ปั ญ ญ า ช า ว บ้ า น  เ ช่ น 
พระภกิษุ เกษตรกร (ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน) 
กลุ่มแม่บ้าน แพทยแ์ผนไทย แพทยป์ระจาํตําบล 
อสม ช่างก่อสรา้ง ช่างจกัสาน ช่างทอผา้ ช่างทอ
เสื่อ ช่างตดัผม ช่างทําผม ช่างตดัเสื้อ  นักแสดง
ละคร นักดนตร ีสมาคมและชมรมต่างๆ พ่อค้า 
ฯลฯ 

 
ช่างทอผา้ 
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ช่างทอเส่ือ 

3) หัตถกรรมพื้นบ้ านเ ก่ียวกับ
เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น เครื่องจกัสานทีท่ําเป็นลอบ 
ไซ ข้อง กระชอน ตะกร้า ตะแกรง กระบุง 
กระจาด กระดง้ คร ุฝาช ีฯลฯ 

 
ข้อง ลอบ ไซ 

4) หัตถกรรมพื้นบ้ านเ ก่ียวกับ
เครื่องมือจบัสตัว์น ้า เช่น แห อวน ข่าย ลอบ 
ไซ ตุ้ม ลัน ส้อมแทงปลาไหล ฉมวก เหล็ก
เกรด็ปลาหลด เบด็ สุ่ม ขอ้ง อจีู ้ อแีอบ 

5) หัตถกรรมพื้นบ้ านเ ก่ียวกับ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการท านา เช่น กระแสวดิ
น้ํา ชงโลงหรอืโชงโลง ว ีกระชุ เกวยีน ลอ้ เลื่อน 
คนัไถ หางยาม หวัหมู คอม แอกน้อย คนัฉาย 
กระดานชกัขา้ว สฝัีด คราด พอ้มใส่ขา้ว ฯลฯ 

 
สีฝัด 

   

สี
เครือ่งมือสีขา้ว 

5) สถาปัตยกรรมพื้นบ้าน  เช่น 
เรอืนไทย เรอืนคหบด ีกุฏสิงฆ ์เรอืนรา้นคา้รมิน้ํา 
เรือนแพ เรือนร้านค้าริมทาง เรือนเครื่องผูก 
เรอืนกาแล หอระฆงัฯลฯ 

  
เรอืนไทย 

7) เรือพื้นบ้าน  เช่น เรือหมู เรือ
สาํปัน้ เรอืบด เรอืเขม็ เรอืแข่ง เรอืโปง เรอืไพมา้ 
ฯลฯ 
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8) อาหารพื้นบ้าน  เช่น แกงบอน 
แกงอ่อม กะปิคัว่ ขนมกรวย ขนมขุยหนู ขนมกง 
ฯลฯ  

9) ยาพื้นบ้าน  เช่น  ยาที่ทํ าจาก
สมุนไพร ต่ างๆ  เช่ น  ฟ้ าทะลายโจร  ขมิ้น 
มะขามป้อม พชืผกัผลไม ้

10) ดนต รี พื้ น บ้ า น แล ะ เ พ ล ง
พื้นบ้าน  เช่น การเล่นซออู้ เพลงกล่อมเด็ก 
เพลงเกีย่วขา้ว เพลงระบําบา้นไร่ เพลงเรอื เพลง
ประกอบการเล่นของเดก็ ฯลฯ 

 
การเล่นซออู้ 

11) ภาษาพื้นบ้าน ภาษาถ่ิน เช่น 
ภาษาของชนกลุ่มน้อย เช่น ลาวพวน ลาวโซ่ง 
มอญ ฯลฯ 

12) นิทานพื้นบ้าน วรรณกรรม
พื้นบ้าน หรอื “วรรณกรรมมุขปาฐะ” เช่น 
เรื่องนางสบิสอง สงัข์ทอง ไกรทอง ศรธีนนไชย 
เป็นตน้ 

13) การละเล่นพื้นบ้าน  เช่น การ
เล่นผลีงิลม การเล่นมะหาบ การเล่นสะบ้า มอญ
ซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง ตี่จ ับ ชักคะเย่อ ลูกช่วง 
ตะกรอ้ ฯลฯ 

14) ปริศนาค าทาย  ปรศินาคําทาย
ทีข่ ึน้ตน้ดว้ยคาํว่า ‚อะไรเอ่ย‛  เช่น มสีีหู่ สีข่า ตา
นบับ่ถว้น (ยอ) นกมหีหูนูมปีีก (คา้งคาว) ปากกดั 
ก้นต่อย มเีป็นรอ้ยเป็นพนั (มด) ผกัอะไรบวชได ้
(ผกัช)ี ฯลฯ 

15) ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น 
การแข่งเรอืยาว  ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
บวชนาค ประเพณกีารแต่งงาน 

16) ช่ือหมู่บ้าน ต าบล เช่น คลอง
หลวง คลองหา้ สามโคก บงึตะเคยีน (คลองเจด็) 
บางหวาย (คลองเจด็) บางขนั สะพานควาย ซึ่ง
ลว้นมปีระวตัคิวามเป็นมา 

17) วดั เช่น วัดเจดีย์หอย วัดสิงห ์
วดัพระธรรมกาย วดัไผ่ล้อม วดัพระศรรีตันมหา
ธาตุ วดัอรุณราชวราราม วดัพระศรรีตันศาสดา
ราม เป็นตน้ 

  
วดัอรณุราชวราราม 
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วดัพระศรีรตันศาสดาราม 

18) ส่ือมวลชนต่างๆ  เช่น วิทย ุ
เครื่องรบัโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ ์
วารสาร นิตยสาร ซึ่งมรีายการต่างๆทัง้สารคด ี 
สุขภาพอนามยั  การทําอาหาร  การประดิษฐ์
สิง่ของต่างๆ  การสอนภาษาองักฤษ เป็นตน้ 

 
รายการโทรทศัน์ “ขนมไทย อะไรเอ่ย” 

19) สถานท่ีต่างๆ เช่น นิทรรศน์
รตันโกสินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภณัฑ์
พืน้บา้น พพิธิภณัฑก์ารเกษตร พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิ

 
นิทรรศน์รตันโกสินทร ์

การบริหารทรัพยากรเหล่านี้อาจทําได้
หลากหลาย เช่น พานักเรยีนไปทศันศึกษา ให้
นักเรียนไปค้นคว้าหาข้อมูล ไปสัมภาษณ์ ไป
สอบถาม ไปเรียนรู้และฝึกปฎิบัติกับปราชญ์
ชาวบา้น ใหช้่วยกนัอนุรกัษ์ ฯลฯ 

4. การบริหารส่ือทางการศึกษา 

ส่ือทางการศึกษา ครอบคลุมทัง้  ว ัสด ุ
และ อุปกรณ์ สําหรบั วสัดุ ได้แก่วสัดุสิน้เปลอืง 
เปลี่ยนสลายตัวได้ในเวลาอันสัน้ หรือวัตถุที่
นํามาใช้เพื่อการสร้างซ่อมแซม บํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ส่ วน  อุปกรณ์  ได้แ ก่ เค รื่ อ งมีอ 
เครื่องใช้ เครื่องช่วย เครื่องประกอบ เช่น 
อุปกรณ์ที่ช่วยในการเรียนการสอน  ได้แ ก่ 
กระดานดํา คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นรวมถึง
ครุภณัฑส์ํานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น การ
บริหาร ส่ือทางการศึกษา  จึง เ ป็นการ นํา
กระบวนการบรหิาร (การวางแผน การกําหนด
ระบบงาน การกําหนดผู้รบัผดิชอบ การควบคุม
งาน ฯลฯ) มาใช ้เพื่อการจดัซือ้จดัหา เพื่อการใช ้
เพื่อการบาํรงุรกัษา เพื่อการจาํหน่าย เป็นตน้ 
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4.1 แหล่งท่ีมาของส่ือทางการศึกษา 

1) งบประมาณแผ่นดิน ส่วนใหญ่
ราคาสงู อาท ิคอมพวิเตอร ์เครือ่งฉายภาพยนตร ์

2) เงินบ ารงุการศึกษา อาท ิ เงนิที่
นกัเรยีนจา่ยเป็นค่าอุปกรณ์การศกึษา เป็นตน้ 

3)  การบ ริจาค  เ ช่ น  การได้ ร ับ
บรจิาคเป็นตวัเงนิ ซึ่งผู้บรจิาคเจาะจงให้ซื้อวสัดุ
อุปกรณ์การศกึษา และการบรจิาควสัดุอุปกรณ์ 

4) ผู้สอนจัดหาเอง ราคาไม่แพง 
เช่น รูปภาพ ตัวอย่างพืช สัตว์ แมลง ดอกไม ้
ใบไม ้

4.2 ขั ้น ต อ น ก า ร บ ริ ห า ร ส่ื อ ท า ง
การศึกษา มขีัน้ตอนในการดาํเนินงาน ดงันี้ 

1) การจดัหา การซ้ือ การจ้าง การ
ซื้ อ  ก า ร จ้ า ง ทํ า โ ต๊ ะ เ ก้ า อี้  จ้ า ง ป ร ะ ก อ บ
คอมพวิเตอร ์การจา้งซ่อมแซมอุปกรณ์การศกึษา 

2) การใช้ เช่นการใช้อย่างประหยดั  
การใช้ให้ถูกวธิ ีการระมดัระวงัการใช้ไม่ให้ชํารุด
เสยีหาย 

3) การบ ารุงร ักษา  การทําความ
สะอาดหลงัจากการใช้ การซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆทีช่าํรดุ 

4) การควบคุมและการจ าหน่าย 
การควบคุม เป็นการนําลงบัญชีหรือทะเบียน
เพื่อควบคุมวสัดุอุปกรณ์ การตรวจสอบใหต้รงกบั
บญัชีหรอืทะเบียน การจ าหน่าย เช่น การขาย 
การแจกจา่ย การแปรสภาพเมือ่ชาํรดุหรอืทําลาย 

 
 

4.3 การน าเทคโนโลยีไปใช้ในการ
บริหารทรพัยากรทางการศึกษา 

ผูบ้รหิารจะตอ้งคาํนึงถงึการนําเทคโนโลยี
ไปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษา ดงันี้ 

1) ผู้บริหารควรคํานึงถึงว่า มีความ
จําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
ทรพัยากรหรอืไม ่ถา้ไมจ่าํเป็นกไ็มค่วรใช้ 

2) ควรตดัสนิใจเลอืกสื่อโดยคํานึงถึง
ว่าเป็นสื่อชนิดใด และนําไปใช้ทําอะไร เลอืกสื่อ
มาได้แล้วนําไปใช้ได้หรอืไม่ เช่น คอมพวิเตอร ์
เครื่องรับโทรทัศน์ วีดิทัศน์ เครื่องฉายสไลด ์
กล้องถ่ายรูป เครื่องบนัทกึเสยีง โทรศพัทไ์รส้าย  
เครือ่งรบัส่งโทรสาร  แผ่นซดี ีเป็นตน้ 

3) ผูบ้รหิารควรคํานึงถงึว่าใครจะเป็น
ผู้ใช้เทคโนโลย ี เช่นหวัหน้ากลุ่มสาระวชิา หรอื
ครอูาจารย ์ หรอืนกัเรยีน 

4) เทคโนโลยทีี่จดัหามาจะใช้ในเรื่อง
ใด เช่น ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ใช้ติดต่อสื่อสาร ใช้
ทาํสื่อการสอน  ใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 

5) จะนําเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
ทรพัยากรไปใชอ้ย่างไร เช่น ครใูชท้ําสื่อการสอน  
ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียน
คน้ควา้หาขอ้มลู 

4.4 ปัญหาการบริหารส่ือทางการศึกษา 
จากการประมวลปัญหาพบปัญหาหลากหลายซึ่ง
ผูบ้รหิารควรหาทางแกปั้ญหาเหล่านัน้ ซึง่มดีงันี้ 

1) การจดัทําทะเบียนวสัดุไม่ถูกต้อง
ตามระเบยีบ และไม่เป็นปัจจุบนั ผู้บรหิารจงึควร
อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจดัทําทะเบยีนวสัดุ 
หรอืส่งไปอบรมทีม่หาวทิยาลยั 
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2) ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่
วสัดุที่มคีวามรู้ ความเข้าใจ มคีวามสามารถ มี
ทักษะ  มีบุคลิกภาพที่ดี  และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ผู้บรหิารควรคดัเจา้หน้าที่ให้เหมาะสม
กบังาน 

3) วัสดุ อุปกรณ์การศึกษาจัดซื้ อ
มาแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยมาก ผู้บริหารควร
สอบถามก่อนจดัซือ้ว่าจาํเป็นทีจ่ะใชห้รอืไม่ ถ้าไม่
จาํเป็นกไ็มค่วรอนุมตัใิหจ้ดัซือ้ 

4) ไม่มีการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
การศึกษาที่ชํารุด ทัง้  ๆ ที่ซ่อมแซมได้ ทําให้
สูญเสยี ควรฝึกนักเรยีนซ่อมแซมในชัว่โมงเรยีน
วชิาการงานพืน้ฐานอาชพีและเทคโนโลย ี

5) ขาดอุปกรณ์การศึกษาประเภท
คอมพวิเตอร ์เครือ่งมอืสื่อสาร และวสัดุอุปกรณ์ที่
จาํเป็น ควรขอรบับรจิาคจาก รา้นคา้ บรษิทั ห้าง
รา้น ฯลฯ 

6) ครขูาดความรูค้วามสามารถในการ
นําเทคโนโลยไีปใช้ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงจงึ
ทําให้การรบัเทคโนโลยทีําได้ยากขึ้น และส่วน
ใหญ่เป็นครูสายปฏบิตัิการสอน ไม่เคยผ่านการ
อบรมมาก่อน จึงควรจดัอบรมในโรงเรียนหรือ
ส่งไปฝึกปฏิบตัิตาม มหาวิทยาลัย บรษิัท ห้าง
รา้นต่าง ๆ 

5. การบริหารอาคารสถานท่ี 

อาคารและสถานท่ีเป็นปัจจัยสําคัญที่
เอื้ออํานวยให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้ได้โรงเรยีนที่ด ีการวางแผนพฒันา
อาคารและสิ่งแวดล้อมจงึเป็นสิง่จําเป็นอย่างยิง่ 
นักการศึกษาปัจจุบนัมองภาพรวมของโรงเรยีน
เป็นอุทยานทางการศึกษา โดยเป็นที่เก็บเกี่ยว

วชิาความรู้และเป็นสถานที่พกัผ่อนในท่ามกลาง
คว ามสะดว ก สบาย  ค ว าม งด ง าม  คล้ า ย
สวนสาธารณะ 

5.1 ก า ร บ ริ ห า ร อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี
ประกอบดว้ย 5 งาน คอื 

1) งานการจดัอาคารสถานท่ี การ
วางแผนก่อสรา้ง การควบคุมดแูลการก่อสรา้ง 

2) งานการใช้อาคารสถานท่ี การ
จดัใหห้น่วยงาน ครอูาจารย ์บุคลากร นักเรยีนใช้
อาคารสถานที ่

3) งานการบ ารุง ร ักษาอาคาร
สถานท่ี การทําความสะอาด การซ่อมแซมเมื่อ
ชํารุด การดูแลรกัษาความปลอดภยั การพฒันา
ใหด้ขีึน้ 

4) งานการควบคุมดูแลอาคาร
สถานท่ี ดวู่าใชม้ากน้อยเพยีงไร บางหอ้งจาํนวน
นกัเรยีนทีใ่ชน้้อยมาก 

5) งานการประเ มินผล การใ ช้
อาคารสถานท่ี ประเมนิขอ้ด ีขอ้เสยี และปัญหา
ทีพ่บ 

5.2 สภาพของอาคารสถานท่ีท่ีใช้ทาง
การศึกษา ผูบ้รหิารควรคํานึงถงึอาคารสถานทีท่ี่
เอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่จะเรียนได้อย่างมี
ความสุขดว้ย โดยคาํนึงถงึสิง่ต่างๆดงันี้ 

1) ท่ีตัง้ของอาคารสถานท่ี ต้องไม่
ไกลจากชุมชน เป็นทีด่อนน้ําไม่ท่วม สิง่แวดลอ้ม
ดี  ห่ า ง ไ ก ล จ าก แ ห ล่ ง อ บ าย มุ ข  โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคสะดวกพอควร 
เป็นตน้ 
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2) อาคารเรียน พอเหมาะกบัจาํนวน
นักเรยีน สร้างถูกทิศทางลม ไม่หนัหน้าไปทาง
ทิศตะวันออกหรือตะวันตก มีทางเดินติดต่อ
ระหว่างอาคาร มเีครือ่งดบัเพลงิ 

3) ห้องเรียน  เนื้ อที่ เพียงพอกับ
นักเรยีน ขนาดห้องเรยีน 8.00 X 8.00 เมตร 
สําหรับนักเรียน 45 คน และห้องเรียนควรถูก
สุขลกัษณะทัง้อากาศและแสงสว่าง  

4) อาคารประกอบ  ควรมีอาคาร
ฝึกงาน โรงพลศกึษา หอ้งสมุด โรงอาหาร มหีอ้ง
สุขาเพยีงพอ 

5) บริเวณโรงเรียน ควรมเีพียงพอ 
มบีรเิวณพกัผ่อน บรเิวณกฬีา บรเิวณทีพ่กัอาศยั
ของครูและคนงาน บรเิวณปลูกต้นไม ้ดอกไม ้มี
ร ัว้รอบ  

6) ส่ิ งแวด ล้อมอ่ืนๆ  เช่ น  สีทา
อาคารควรเป็นสีอ่อน เย็นตา ไม่เป็นสีฉูดฉาด
หรอืสดใสเกินไป ไม่มเีสียงรบกวน ห้องเรยีนมี
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ร้อนเกินไป ไม่มกีลิ่น
รบกวน มหีน้าต่างพอสมควร 

5.3 การรกัษาความปลอดภัย ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกบัอาคารสถานทีอ่ย่างยิง่ ควรคํานึงถงึ
สิง่ต่างๆดงันี้ 

1) การให้ความรู้ เ ก่ียวกับความ
ปลอดภยั การให้ความรู้ในการใช้ประโยชน์ของ
อาคาร เช่น ราวบนัได กันสาด แผงสวิตช์รวม
ไฟฟ้า บานประตูกระจกใส การใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
แผ่นดนิไหว 

2) ส่ิงท่ีอาจเป็นภยัแก่นักเรียน เช่น
ในสนามกฬีา โรงฝึกงาน หอ้งเรยีนคหกรรมศลิป์ 
หอ้งวทิยาศาสตรส์าขาเคม ี 

3) การป้องกนัภยัจากการจราจร 
ภายในบรเิวณโรงเรยีนที่กว้างขวางมถีนนและมี
อาคารเรียนหลายหลัง ควรจดัระบบจราจรให้
ปลอดภัย รวมทัง้การขึ้นรถลงเรอืและการเดิน
ขา้มถนนหน้าโรงเรยีน 

4) การป้องกนัเพลิงไหม้ ให้นักเรียนมี
ส่วนในการป้องกันเพลิงไหม้ การให้นักเรยีนมี
ความรูใ้นการดบัเพลงิ การซ้อมหนีเมื่อเกดิเพลงิ
ไหม ้

6. การบริหารเวลาในการใช้ทรพัยากร
ทางการศึกษา 

ในสมยัก่อนไม่มีใครคิดว่า “เวลา” เป็น
เรือ่งสาํคญัและไมม่กีารวจิยั แต่ปัจจุบนัมกีารวจิยั
พบว่าเวลาเป็นทรพัยากรที่แตกต่างไปจาก คน 
เงนิ วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการ เพราะเวลาไม่
สามารถซือ้ ขาย เช่า หยบิยมื เกบ็รกัษาไว ้ทําให้
มากขึน้ สรา้งขึน้มาใหม่ หรอืเปลี่ยนแปลงได้ สิง่
ที่เราทําได้กับเวลาก็คือการบรหิารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่ ง การบริหา ร เ วลาอย่ างมี
ประสทิธภิาพ ทาํไดด้งัต่อไปนี้ 

1) ทรพัยากรอื่นๆ ถ้าหากเราไม่ใช้ ก็อาจ
คงอยู่ต่อไป แต่เวลานัน้หากเราไม่ใช้ เวลาจะ
หมดไป ดงันัน้จงึควรใช้เวลาใหเ้กดิประโยชน์กบั
ตนเองและผูอ้ื่นใหม้ากทีสุ่ด 

2) คิดอยู่เสมอว่าคุณภาพของทรพัยากร
เวลาขึน้อยูก่บัเราใชเ้วลาคุม้ค่าหรอืไม ่

3) คดิอยู่เสมอว่าหากเราต้องซื้อเวลา เรา
อาจตอ้งใชเ้วลาแตกต่างจากทีเ่ป็นอยูข่ณะน้ี 

4) คิดอยู่เสมอว่าเวลาให้ความเท่าเทียม
และเสมอภาคแก่ทุกคน คือมเีวลาเท่ากันวนัละ 
24 ชัว่โมง 
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5) คดิอยู่เสมอว่าแม้เราใช้เวลาดีอย่างไร 
เรากไ็มไ่ดร้บัเวลาเพิม่เตมิ 

6.1 การบริหารเวลาท่ีดี ย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์นานาประการ เช่น 

1) ทํ า ใ ห้ ชี วิ ต ไ ม่ ยุ่ ง เ ห ยิ ง  ล ด
ความเครยีด มคีวามเครยีดน้อยลง 

2) ล ด ค ว า ม วิ ต ก กั ง ว ล  เ พิ่ ม
ประสทิธภิาพในการทาํงาน 

3) เพิม่ประสทิธผิลในการทาํงาน เพิม่
ผลผลิตหรอืผลงานให้กับตนเองและหน่วยงาน 
และเพิม่ความพงึพอใจในการทาํงาน 

4) มเีวลาที่เป็นของตวัเอง เวลาที่จะ
ใชส้าํหรบัครอบครวัและเพื่อนฝงู 

6.2 ปัญหาการใช้เวลา มผีลของการวจิยั
พบว่า การบรหิารเวลามปัีญหาดงันี้ 

1) ขาดประสบการ ณ์  ผู้ ที่ ข า ด
ประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมักจะ
ทาํงานชา้กว่าผูม้ปีระสบการณ์มาก 

2) ไม่จัดระบบการใช้เวลา ถ้าจัด
ตารางหรอืจดบนัทกึการใชเ้วลา จะทําใหใ้ช้เวลา
ไดด้ขีึน้ 

3) ธรรมชาติของงานท่ีท า  งาน
บางอย่างละเอียด ต้องหาข้อมูลเพิม่เติม ทําให้
เกดิปัญหาการใชเ้วลา 

4) ไม่กระจายความรบัผิดชอบ มกั
ทําคนเดียว ไม่ทําเป็นทีม ถ้ากระจายความ
รบัผดิชอบยอ่มช่วยใหง้านเรว็ขึน้ 

5) ตัวการท่ีท าให้เสียเวลา เช่น 
ทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ประมาณ
เวลาผิดพลาด ผดัวนัประกนัพรุ่ง ปฏิเสธคนไม่

เป็น หรอืไม่กล้าปฏเิสธ ชอบทําอะไรด้วยตวัเอง 
โต๊ะทาํงานไมเ่ป็นระเบยีบ หรอืรกรุงรงั  มอบงาน
ให้คนอื่นทําแต่ไม่มอบอํานาจให้ ดงันัน้ควรละ
เวน้ประเดน็เหล่านี้ใหไ้ด ้

เนื่องจากเวลาเป็นทรพัยากรทางการศกึษา
อย่างหนึ่ง ทัง้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย ์
นักเรยีน นักศึกษาทุกคนมเีวลาที่จะต้องใช้เท่า
เทียมกัน ถ้ารู้จ ักมีการบริหารเวลาดังกล่าว
ข้ า ง ต้ น จ ะทํ า ใ ห้ ง า นมีป ร ะ สิท ธิภ าพ แ ล ะ
ประสทิธผิลสงูขึน้ 

ความส าคญัของการบริหารทรพัยากร
การศึกษา 

การบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาจะทํา
ให้สถานศึกษาดําเนินการเรียนการสอนหรือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้ผลตามความมุ่ง
หมายของการจดัการศกึษา เป็นการช่วยส่งเสรมิ
งานวิชาการ ช่วยส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
อื่นๆในสถานศกึษา เป็นตวักลางหรอืตวักระตุ้นที่
ทาํใหก้จิกรรมของสถานศกึษาดาํเนินไปได ้และมี
บทบาทต่อกิจกรรมหรอืการดําเนินภารกิจของ
สถานศกึษาทัง้ดา้นของปรมิาณและคุณภาพ 

สรปุ 
การบรหิารทรพัยากรทางการศึกษาจะมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้จะต้อง
ครอบคลุมการบรหิารทรพัยากรทางการศกึษาทุก
ดา้น เพื่อใหม้บีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มี
งบประมาณมาใช้จ่ายเพยีงพอ มอีาคารสถานที่
เพยีงพอ มสีื่อทางการศกึษาหลากหลาย รูจ้กันํา
ทรพัยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การศกึษา และรูจ้กัใชเ้วลาใหคุ้ม้ค่าเกดิประโยชน์ 

หวน  พินธพุนัธ ์
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ความจ าเส่ือมในยคุดิจิทลั 
 

ความหมาย 
ค ว า ม จํ า เ สื่ อ ม ใ น ยุ ค ดิ จิทั ล  ( Digital 

Dementia) หมายถึงการที่บุคคลยุคดิจทิลั หรอื 
เด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา 
จนถงึปัจจุบนั มคีวามสามารถในการจําและการ
เรยีนรูล้ดลง มคีวามจําไม่ด ีหรอืมคีวามจําเสื่อม 
อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินชวีติทีพ่ึง่พงิเทคโนโลยี
มากเกนิไป 

ความเป็นมา 
คําว่าความจําเสื่อมในยุคดิจิทัล (digital 

dementia)  มาจากนักประสาทวิทยาศาสตร ์
(Neuro scientist) ชาวเยอรมนั ชื่อ แมนเฟรด 
สพิทเซอร์ (Manfred Spitzer) ที่นําเสนอใน
หนังสอืชื่อ ‚Digital Dementia‛ เมื่อ ค.ศ. 2012 
โดยการตัง้ข้อสงัเกตว่า การที่คนในยุคดจิทิลัใช้
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการดําเนินชวีติมากเกินไป 
จนทําให้ความสามารถของสมองในการสร้าง
ความคดิรวบยอดลดลง ทัง้ส่งผลต่อปัญหาความ
ทรงจําระยะสัน้ แม้แต่ในการใช้คําศัพท์ ในการ
อ่านเขยีน ก็ลดลง เพราะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใน
การค้นหาสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา สพิทเซอร์ จึง
เตอืนใหผู้ป้กครองและครตูระหนกัถงึปัญหานี้และ
หาทางรบัมอืกบัปัญหาทีน่บัวนัจะเพิม่มากขึน้ 

ในสหรฐัอเมรกิา งานวจิยัของมหาวทิยาลยั
แคลิฟอร์เนีย โดย ซิลเวีย ฮาร์ท เฟรด (Sylvia 
Hart Frejd) เมื่อปี 2014 พบว่า ปัญหาความ 

 
ทรงจาํของเดก็ยุคดจิทิลั พบได้ในช่วงอายุ18–39 
ปี ทัง้นี้ เนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยมีากเกนิไป จงึ
ทําใหพ้ฒันาการทางสมองเสื่อมลง โดยมุ่งพฒันา
แต่สมองซีกซ้ายมากเกินไปและละเลยการใช้
สมองซกีขวา นอกจากนี้เขายงัสรุปว่า อาการที่
พบจากการเป็นความจําเสื่อม ยุคดิจิทัล คือ
ปัญหาความจํา ปัญหาความสนใจสัน้ ทัง้เป็นคน
ไรอ้ารมณ์ ขอ้มลูนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัอื่น ๆ 
ที่พบว่า เด็กในสาธารณรฐัเกาหลีที่พบปัญหา 
เรือ่ง ‚Digital Dementia‛ ในเดก็มากทีสุ่ด 

ลักษณะและการเรียนรู้ ของเด็กยุค
ดิจิทลั 

เด็กยุคดิจิทัลมีโอกาส เรียนรู้ผ่ านสื่ อ
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ดจิทิลัตัง้แต่วยัเดก็ เดก็มี
ความทรงจําเกี่ยวกับภาพหรือสิ่งที่มองเห็น 
(Visual memory) และจะประมวลผลขอ้มูลจาก
ภาพไดด้กีว่าตวัหนงัสอื สามารถแยกแยะขอ้มลูที่
ได้จากการฟังได้ดีกว่าเด็กยุคก่อน เด็กจะชอบ
มองภาพทีม่สีสีนัสดใส ซึ่งจะกระตุ้นใหเ้กดิความ
สนใจมากกว่ าสีมืด  ๆ ทึบ ๆ นอกจากนั ้น 
ลกัษณะการกวาดสายตา เพื่อหาขอ้มลูบนจอกจ็ะ
แตกต่างจากการกวาดสายตาในการอ่านหนังสอื 
(Lan Jukus ;2008) 

อย่างไรก็ตามปัญหาความจําเสื่อมในยุค
ดิจิทัลนี้  มีความแตกต่างกับ การที่บุคคลมี
ความจําเสื่อมในผู้สูงอายุ คอืช่วงหลงั 50 ปี ขึ้น
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ไป ซึ่งเป็นความจําเสื่อมที่เป็นไปตามธรรมชาต ิ
ที่มกีารเสื่อมของสมองไปตามวยั ความจําเสื่อม
ตามวยัที่รู้จกักัน ในชื่อของการเป็นอัลไซเมอร ์ 
(Alzheimer)  ซึ่งมกีารดําเนินของโรค จากระดบั
ต้นที่เริม่มคีวามจําบกพร่อง จนไปสู่การสูญเสีย
ความจํา และ สมองเสื่อมอย่างชดัเจน คอืเอาแต่
นอน พูดไม่ได้ตามปกติ ภาพสแกนของสมอง
พบว่าสมองฝ่อ 

ในประเทศไทยมผีูต้ ัง้ขอ้สงัเกตไวเ้ช่นกนั 
ถงึลกัษณะการเรยีนรูแ้ละการจาํของเดก็ยุคดจิทิลั 
เดก็จะพึ่งพาเทคโนโลยใีนรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ค้นหาขอ้มูล โดยไม่สนใจที่จะจดจํา การสนทนา
และการตอบคําถามกับผู้อื่นจะใช้ภาษาสัน้ ๆ 
แบบทีพ่มิพใ์นโทรศพัท ์ และหมกมุน่อยูก่บัขอ้มลู 
ไมว่่าจะในรปูแบบของไลน์ เฟชบุ๊ค ฯลฯ เมื่อไม่มี
เครื่องมอืพกพาทีป่ระสงคก์็จะหงุดหงดิ ประหนึ่ง
ว่า อุปกรณ์เหล่านัน้เป็นอวยัวะที่จําเป็นสําหรบั
ชวีติของเขา เขารูส้กึมอีสิระเสรใีนการท่องไปใน
โลกกว้าง เสาะหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร้
ขดีจํากดั แต่บางคนก็หมกมุ่นอยู่เพยีงเรื่องเดยีว 
ทําให้ขาดทกัษะการเข้าสงัคม และขาดความรู้
พื้นฐานที่ควรมี โดยไม่ต้องพึ่งพา เทคโนโลยี
เหล่านัน้ 

นอกจากนี้มีการศึกษาการทํางานของ
สมองส่วนของการทํางาน และพบว่าการทํางาน
ของสมองในเด็กยุคดจิทิลั มขีอ้ดคีอื การเปลี่ยน
ความคดิจากสิง่หนึ่งไปยงัอกีสิง่หนึ่งอยู่กส็ามารถ
เปลี่ยนสลบัไปทําอีกสิง่หนึ่งได้และกลบัมาทําสิง่
เดมิต่อไปได้อีก เด็กจงึสามารถทํางานได้หลาย
อย่างในเวลาเดยีวกนั แต่นัน่หมายความว่าเด็ก

ปัจจุบนัจะได้รบัการฝึกการทํางานหลายอย่างใน
เวลารวดเรว็ (นวลจนัทร ์จฑุาภกัดกุีล, 2558) 

อย่ า ง ไ รก็ดี ปัญหาสํ าคัญของการ ใช้
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ดจิทิลัมากเกนิไปตัง้แต่วยั
เดก็ จะส่งผลใหเ้ดก็ตดิสื่ออุปกรณ์เหล่านัน้ ไม่ว่า
จะเป็นในรูปของโซเชยีลมเีดยี เกมต่างๆ เดก็จะ
เรยีนรูก้ารสรา้งความพงึพอใจให้ตนเองด้วยการ
เล่นเกมหรือใช้คุยกันในโลกออนไลน์ ได้แก่  
การแชท เฟชบุ๊ก  ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ จน
กลายเป็นเสพติดไปในที่สุด ถ้าไม่ได้ทําก็จะรูส้กึ
ว่าหงดุหงดิไมพ่อใจ สมองทีถู่กกระตุน้ตลอดเวลา
ทาํใหเ้ดก็ไม่รูส้กึกลวัในเหตุการณ์ทีค่นทัว่ไปรูส้กึ
ว่าน่ากลัว เช่น เคยชินกับเหตุการณ์ที่มกีารใช้
ความรุนแรง เป็นต้น การหมุกมุ่นอยู่กับสื่อ
อุปกรณ์ดิจทิลัมากเกินไปตัง้แต่วยัเด็กจะทําให้
ขาดโอกาสในการเล่นอสิระตามลําพงัหรอืเล่นกบั
เพื่อน ๆ การพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมจงึ
ไมด่ ี

การหมกมุ่นอยู่กับโลกออนไลน์ยงัส่งผล
เสยีต่อพฒันาการทางภาษา เพราะเด็กจะใช้คํา
สัน้ ๆ เพื่อความรวดเร็วจึงมีคําศัพท์แปลก ๆ 
เกิดขึ้นมาก บางครัง้ก็มสีญัลกัษณ์เฉพาะในการ
สื่อสาร เมื่อต้องการข้อมูลใด ก็จะสืบค้น ได้
รวดเร็วเพียงแค่ใช้มือสัมผัส ฉะนัน้การจดจํา
คําศพัท์ เรื่องราวที่จะรอ้ยเรยีงให้สละสลวยแทบ
จะไม่มี ยิ่งไปกว่านัน้ เด็กจะพึ่งอุปกรณ์ใช้การ
ค้นหาข้อมูลทําให้หน่วยความจําและการคิด
วิเคราะห์แทบจะไม่ได้รบัการพัฒนา เด็กจึงจํา
อะไรไมไ่ด ้ 
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ลกัษณะการรบัรูข้องเดก็ยุคดจิทิลัทีก่ล่าว
มาแล้ว  มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยของ 
แคโรลนี บรอคคงิตัน (Carolyn Brockington. 
2014)  ที่ ศึ กษ า เด็ก เ ก าหลี ใ ต้  ซึ่ ง มีก า ร ใ ช้
เทคโนโลยอียา่งกวา้งขวาง เขาพบว่า เดก็รุ่นใหม่
ของเกาหลใีต้มปัีญหาเรื่องความจาํ ความจาํไม่ด ี
ทัง้นี้เพราะเดก็เหล่านี้ ไม่รูส้กึว่าต้องจาํขอ้มลูต่าง 
ๆ ไปทําไม ในเมื่อข้อมูลมากมายสามารถค้นหา
ไดจ้ากสื่อและเทคโนโลยใีนรปูแบบต่าง ๆ ฉะนัน้
เทคโนโลยคีอืตวัช่วยทีส่าํคญัซึง่เขาจะพึง่พาได ้

เทคโนโลยเีป็นสิง่อํานวยความสะดวกที่ดี
ยิ่งแ ต่การพึ่ งพิง เทคโนโลยีมากเกินไปจน
กลายเป็นทุกๆ เรือ่ง ของชวีติจะทําใหก้ารทํางาน
ของสมองส่วนหน้าลดน้อยลง จากการไม่ได้ใช ้
ไม่ได้รบัการฝึกฝนศกัยภาพในการทํางานจงึลด
น้อยลง ทําให้การคิด แก้ปัญหาเองทําได้ช้าลง 
หรอืว่าไมไ่ดเ้ลย เพราะจาํอะไรไม่ได ้สมาธสิัน้คดิ
ไมอ่อก เหมอืนคนเป็นโรคความจาํเสื่อม 

โดยปกตปัิญหาความจาํเสื่อมจะเกดิขึน้กบั
ผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบนักลบัพบว่ามเีด็กวยัรุ่นกบั
วยัผู้ใหญ่ตอนต้นกําลงัเผชญิปัญหาความจําไม่ด ี
ความสามารถในการจําลดลง ปัญหาเหล่านี้ของ
คนรุน่ใหมเ่รยีกว่า โรคความจาํเสื่อม ในยุคดจิทิลั 
(Digital Dementia) ซึ่งเป็นผลจากการใช้
เทคโนโลยมีากจนเกนิไป ส่งผลใหค้วามสามารถ
ทางดา้นการคดิ การเรยีนรูข้องสมองจะน้อยลงไป
ดว้ย  

 

 

การรบัมือกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นและการ
ดแูลเดก็ยคุดิจิทลั 

ปัจจุบนัพ่อแม่ผูป้กครองมกัมปัีญหาในการ
รับมือการดูแล เด็กยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรม 
ค่านิยมแตกต่างไปจากเดก็ยุคก่อนที่พ่อแม่ปู่ ย่า
ตายาย เคยประสบและเรยีนรูม้า หลายครอบครวั
มีช่องว่างระหว่างวัยที่ไม่เข้าใจกัน ตามไม่ทัน
ความเปลี่ยนแปลงที่โหมกระหน่ําเข้ามาหลาย
รปูแบบ บางแง่มุมการเลี้ยงลูกยุคดจิทิลักม็คีวาม
สะดวกสบาย พ่อแม่บางคนพอใจที่ลูกไม่มา
กวนใจใกล้ชิด ทําให้มีเวลาพักผ่อนและทํา
กจิกรรมที่ตนเองสนใจ ซึ่งก็อาจหมายถึงการใช้
เทคโนโลยรีูปแบบต่าง ๆ ไปด้วย เทคโนโลยจีงึ
เข้ามามบีทบาทแทนที่พ่อแม่ ดงันัน้ปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก จงึเปลีย่นไป การปล่อยลูกไว้
กบัเครื่องมอืสื่อสาร เครื่องรบัโทรทศัน์ ฯลฯ จะ
ทาํใหเ้ดก็ขาดพฒันาการดา้นภาษาและดา้นสงัคม 
การกระตุ้นการรับรู้จากพ่อแม่เปลี่ยนเป็นการ
กระตุ้นการรบัรู้จากเทคโนโลย ีนอกจากนี้สมาธิ
ในการเรียนรู้ซึ่งควรได้ร ับการปลูกฝังก็จะถูก
มองขา้มไป 

ขอ้แนะนําจากวงการแพทยใ์นการป้องกนั
โรคความจําเสื่ อมในยุคดิจิทัลคือ  ต้องดูแล
สุขภาพใหแ้ขง็แรง ออกกําลงักายอย่างสมํ่าเสมอ 
พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่จติใจเดก็ ให้จติใจแจ่มใส 
ลดความวติกกงัวล และฝึกทกัษะที่จําเป็นตัง้แต่
วยัเยาว ์เช่น ทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะการทํางาน  
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ซึง่ต้องอาศยัทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการคดิ ฝึก
ใหเ้ดก็คดิ ตดัสนิใจ ตลอดจนฝึกทกัษะการดําเนิน
ชวีติ โดยไมพ่ึง่พงิเทคโนโลยไีปทุกเรือ่ง 

ดังนั ้นแนวปฏิบัติของผู้ปกครอง ที่ควร
ตระหนัก คอื การทําตวัเป็นแบบอย่างในการใช ้
เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เช่น โทรศพัท ์เฟชบุ๊ค 

ไลน์ ฯลฯ อย่างเหมาะสม ใหเ้ดก็เหน็ว่าจะใชเ้มื่อ
มีความจําเป็นไม่พรํ่ าเพรื่อ จนไร้มารยาทใน
สงัคม การร่วมทํากจิกรรมในครอบครวั ไม่ว่าจะ
เป็นการออกกําลงักาย ฟัง หรอืเล่นดนตร ีหรอื
เล่านิทาน  กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพฒันาทกัษะ
ทางสงัคม และภาษา ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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ปรชัญาและปรชัญาการศึกษา 
 
The American Heritage Dictionary of 

The English Language (1973) ได้อธบิาย
ความหมายของปรชัญา  (Philosophy) ไว้
ว่า 

1. (ก) รกัและแสวงหาความรูค้วามเจรญิ 
(ปัญญา–ฉลาด) ด้วยวธิกีารแห่งปัญญาและวนิัย
ในตนเองอย่างมศีลีธรรม (Love and pursuit of 
wisdom by intellectual means and moral–self 
disciplines) 

( ข )  ก ารค้นหา เห ตุและกฎที่ อ ยู่
เบื้องหลงัของความจรงิ (ค้นหาเหตุและกฎของ
ความจรงิ : The investigation of causes and 
laws underlying reality;  

2. การคน้หาธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่
บนรากฐานของการให้เหตุผลทางตรรกศาสตร์
มากกว่าวิธีการทางประจักษ์หรือข้อมูล เชิง
ปรมิาณ (Inquiry based on logical reasoning 
rather than empirical methods) 

3. ศาสตร์สาขาหนึ่ งที่ประกอบด้วย
ตรรกศาสตร์ ความดี คุณธรรม จริยธรรม 
ความสุข ความงาม สุนทรยีศาสตร์ อภปิรชัญา
ความจรงิแท้ของสรรพสิง่ และญาณวทิยา (The 
science composing logic, ethics, aesthetics, 
metaphysics and epistemology)  สําเรงิ  
บุญเรอืงรตัน์ (2549 :1) ไดอ้ธบิายปรชัญาแต่ละ
สาขา ดงันี้ 

1. ตรรกศาสตร ์ เป็นสาขาของปรชัญา
ที่ว่าด้วยการให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล การ
ตรวจสอบการใหเ้หตุผลว่าสมเหตุสมผลหรอืไม ่

2. จริยศาสตร์ เป็นสาขาของปรชัญา
ที่ว่าด้วยความสุข ความดี ความถูกต้อง การ
ประพฤติ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม และการ
คน้หาเป้าหมายสงูสุดของชวีติ 

3. สุนทรียศาสตร์  เ ป็นสาขาขอ ง
ปรชัญาทีค่น้หาเกี่ยวกบัความงาม ธรรมชาตขิอง
ความงาม เกณฑใ์นการวนิิจฉยัความงาม 

4. อภิปรชัญา เป็นสาขาของปรชัญาที่
คน้หาความจรงิของสิง่ทีม่อียู่ ธรรมชาตขิองสิง่ทีม่ ี
อยู่ สมบตัขิองสิง่ที่มอียู่ ความจรงิเกี่ยวกบัสากล
โลกหรอืจกัรวาล 

5. ญาณวิทยา เป็นสาขาของปรัชญา
เกี่ยวกบักําเนิดของความรู้  กําเนิดของความจรงิ 
สภาพของความจรงิ การทดสอบความจรงิ การรู้
ความจรงิ 

ปรชัญาการศึกษาเป็นปรชัญาประยุกต์
ท่ีแตกหน่อขึ้นมาจากปรชัญาแม่บทอนัได้แก่
ศาสตรท์ัง้ 5 สาขา นัน้ 

ถา้นักปรชัญาคดิคน้หาคําตอบไดว้่ามนุษย์
คอือะไร มนุษยม์อีงค์ประกอบอะไร จุดมุ่งหมาย
สูงสุดของมนุษยค์อือะไร มนุษยท์ี่ดปีฏบิตัเิช่นไร 
ความดี ความสุข ความยุติธรรม ความงามคือ
อะไร มนุษย์แสวงหาความรู้ได้อย่างไร แล้วนัก
ปรชัญาผู้นัน้ก็อาจมาคดิถงึปรชัญาการศกึษาซึ่ง
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เป็นสาขาวิชาที่แตกหน่อออกมาจากปรัชญา
แ ม่ บ ท  เ ห ล่ า นั ้น ว่ า  ก า ร ศึ ก ษ า คื อ อ ะ ไ ร 
จุดมุ่งหมายของการศกึษาคอือะไร แนวนโยบาย
หลักของการศึกษาเป็นอย่างไร และสิ่งที่ควร
ศกึษาคอือะไร วธิกีารให้การศึกษาแก่มนุษย์ทํา
ไดอ้ยา่งไร มวีธิสีอนอยา่งไร 

ดังนัน้ ปรัชญาการศึกษา คือศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกบัความหมายและความมุ่งหมายของ
การศึกษา แนวนโยบายหลกัของการศกึษาและ
วธิกีารของการศกึษา 

นักปรัชญาท่านใดที่คิดหาคํานวณของ
ปรชัญาได้แล้ว แนะนํามาคิดปรชัญาการต่ออีก
ด้วย ถือว่าท่านนัน้เป็นทัง้นักปรัชญา และนัก
ปรัชญาการศึกษาดังเช่นเพลโตในสมัยกรีก
โบราณ 

ถ้าท่านใดนําปรชัญาแม่บทของนักปรชัญา
ท่านใดหรือกลุ่มใดมาคิดต่อเพื่อกําหนดเป็น
ปรชัญาการศึกษา เรยีกท่านนัน้ว่า นักปรชัญา 
 

การศึกษา ดังเช่น ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  
บวัศร ีอดีตอธิการวทิยาลยัวิชาการศึกษาได้นํา
หลกัพุทธธรรมมาสรา้งเป็นปรชัญาการศกึษาตาม
แนวพุทธศาสตร์ เป็นปรชัญาการศึกษาไทยได้
อยา่งมรีะบบเป็นครัง้แรก ดงัทีท่่านกล่าวว่า 

‚ปรัชญาการศึกษานั ้นย่อมแตกหน่อ
ออกมาจากปรชัญาอนัเป็นแม่บท พูดอกีทหีนึ่งก็
คอืปรชัญาการศึกษานัน้ย่อมมรีากฐานตัง้อยู่บน
ปรชัญาอนัเป็นแม่บทหรอืจะพูดอกีสกัทหีนึ่งกค็อื 
เ ป็นการนําเอาความคิดเห็นบางประการที่
เหมาะสมมาจากปรชัญาแม่บทมาประยุกต์และ
รอ้ยกรองเขา้ใหเ้ป็นระบบทีด่เีพื่อจะได้ศกึษาเล่า
เรยีนกนัและนําไปใชป้รบัปรุงระบบการศกึษาอกี
ดว้ย (สาโรช  บวัศร ี, 2529) 

ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บวัศร ี(สาโรช  
บวัศร,ี 2528) ไดเ้สนอปรชัญาการศกึษาตามแนว
พุทธศาสตร ์ดงัตาราง1. ตาราง 2. และตาราง 3 

 

ตาราง 1 ปรชัญาการศกึษาตามแนวพุทธศาสตรข์องศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวัศร ี

โครงสร้างอย่างหน่ึงของ
ปรชัญาการศึกษา 

หวัข้อธรรมะในพทุธ
ศาสนาท่ีเก่ียวข้อง 

ปรชัญา 

1. ความหมายของการศกึษา - ขนัธ ์5  

- อกุศลมลู 

- ชวีติทีด่สีงูสุดหรอื
นิพพาน 

การศกึษา คอื การพฒันาขนัธ ์5 เพื่อว่า
อกุศลมลูจะไดล้ดน้อยถอยไปและไดบ้รรลุ
ชวีติทีร่ม่เยน็ตามควรแก่กรณี 

2. ความมุง่หมายของการศกึษา นิพพาน บรูณาการ  (หรอืชวีติทีร่ม่เยน็) 
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ตาราง 2  ขัน้ตอนทัง้ 4 ของอรยิสจั 
 

ขัน้ตอนทัง้ 4 ของอริยสจั กิจในอริยสจั 4 
1. ทุกข์ (ความทุกข์ ; สภาวะที่บบีคัน้ 

บกพรอ่ง : ความปรารถนาไมส่มหวงั) 
1. ปรญิญา 
การศกึษาให้รูจ้กั ใหเ้ขา้ใจชดัตามสภาพที่เป็นจรงิ ได้แก่
การทําความเข้าใจและกําหนดขอบเขตของปัญหาหรอื
ความทุกข ์

2. สมุทัย (สาเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แ ก่ 
ตณัหาทัง้3) 

2. ปหานะ 
กําจดั ทําให้หมดสิ้นไป ได้แก่การแก้ไขกําจดัต้นตอของ
ปัญหา คอืการกําจดัตณัหาใหส้ิน้ไป 

3. นิโรธ (ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป หลุด
พน้ เป็นอสิระ คอื นิพพาน) 

3. สจัฉิกริยิา 
การทาํใหแ้จง้ คอืการเขา้ถงึหรอืบรรลุ การบรรลุจุดหมาย
ทีต่้องการ ได้แก่ การเขา้ถงึภาวะที่ปราศจากปัญหา แจง้
ในวธิกีารทีจ่ะกําจดัปัญหาหรอืทุกข ์
 

4. มรรค (ข้อปฏิบตัิให้ถึงความทุกข์ดับ
เรยีกอีกอย่างว่า ทางสายกลาง หรอื
มชัฌมิาปฏปิทา 

4. ภาวนา 
การทําตามวธิกีารที่จะนําไปสู่จุดหมายได้แก่ การลงมอื
แก้ไขปัญหาตามแนวทางของขอ้ปฏบิตัเิพื่อจะไดบ้รรลุถงึ
ความดบัทุกข ์

โครงสร้างอย่างหน่ึงของ
ปรชัญาการศึกษา 

หวัข้อธรรมะในพทุธ
ศาสนาท่ีเก่ียวข้อง 

ปรชัญา 

3. แนวนโยบายหลกัการศกึษา 
(หรอืทาํอย่างไรชวีติจงึจะ
เป็นไปตามความหมายของ
การศกึษา) 

มรรคมอีงค ์8 หรอืซึง่
ยอ่ลงไดเ้ป็น 3 ขอ้ คอื 
ศลี สมาธ ิปัญญา 

แนวนโยบายทัง้ 3 ประการของการศึกษา 
(ศกึษาตนเอง ; ศกึษาสิง่แวดลอ้ม ; ศกึษา
จรยิธรรม จรยิธรรมย่อมช่วยให้ อนัตร
กริยิาระหว่างตวัเองกบัสิง่แวดล้อมเป็นไป
ในทางทีส่งบและร่มเยน็ กล่าวคอืจรยิธรรม
ช่วยทาํใหอ้กุศลมลู ลดน้อยถอยไป 

4. วธิกีารของการศกึษา - อรยิสจั 4 

- กจิในอรยิสจั 4 

เอาขัน้ตอนทัง้ 4 ของอริยสัจและกิจใน
อรยิสจัมาประยกุตใ์ชเ้ป็นวธิสีอนเรยีกชื่อว่า 
‚วธิสีอนตามขัน้ทัง้ 4 ของอรยิสจั‛ 
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ตาราง 3  วธิสีอนตามขัน้ตอนทัง้ 4 ของอรยิสจั 
 
ขัน้ของ
อริยสจั 4 

กิจในอริยสจั 
4 

วิธีสอนตามขัน้ทัง้ 4 ของอริยสจั (ให้ดูค าอธิบายของอริยสจั และ
กิจในอริยสจัท่ีกล่าวแล้ว พร้อมกนัไปกบัการก าหนดวิธีสอนน้ี 

1. ทุกข ์ 1. ปรญิญา 1. ขัน้กําหนดปัญหา (หรอืขัน้ทุกข)์ ครชู่วยนักเรยีนให้พจิารณาดู
ปัญหาที่เกิดขึน้ด้วยตนเอง ด้วยความรอบคอบ และพยายามกําหนด
ขอบเขตของปัญหา ซึง่นกัเรยีนจะตอ้งคดิแกใ้หจ้งได้ 

2.สมทุยั 2. ปหานะ 2. ขัน้ตัง้สมมตุฐิาน (หรอืขัน้สมทุยั) 
ก. ครชู่วยนักเรยีนใหพ้จิารณาดว้ยตนเองว่าสาเหตุของปัญหา

ทีย่กขึน้มากล่าวในขัน้ที ่1 นัน้มอีะไรบา้ง 
ข. ครชู่วยนักเรยีนให้เกดิความเขา้ใจว่าในการแก้ปัญหาใด ๆ 

นัน้จะตอ้งกําจดัหรอืดบัทีต่น้ตอหรอืแกท้ีส่าเหตุของปัญหาเหล่านัน้ 
ค. ครชู่วยนกัเรยีนใหค้ดิว่าในการแกท้ีส่าเหตุนัน้ อาจจะกระทํา

อะไรไดบ้า้ง คอืกําหนดสิง่ทีจ่ะกระทาํนี้เป็นขอ้ ๆ ไป 
3. นิโรธ 
 
 
 

 

3. สจัฉิกริยิา 
 
 
 

3. ขัน้การทดลองและเกบ็ขอ้มลู (หรอืขัน้นิโรธ) 
ก. สจัฉิกริยิา หมายถงึ การทําให้แจง้หรอืให้บรรลุจุดหมายที่

ต้องการ ทําอย่างไรจงึจะทําให้แจง้ได้ ถ้าเจรญิรอยตามของพระพุทธ
องค์กต็้องกระทําดว้ยตนเอง จะเหน็ไดว้่าพระพุทธองค์ทรงลองวธิกีาร
ต่าง ๆ ดว้ยพระองคเ์อง เช่น โยคะ ตบะและทรงอดพระกระยาหาร   

  เป็นต้นเมื่อทรงใช้วธิกีารปัสสนากรรมฐาน ดงันัน้ ในการสอนขัน้นี้ครู
ต้องช่วยให้นักเรยีนได้กระทําหรอืทําการทดลองด้วยตนเองตามหวัขอ้
ต่าง ๆ ทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ลว้ว่าจะกระทาํดงัในขัน้ที ่2 ขอ้ ค.  

ข. เมื่อทดลองได้ผลประการใด ต้องบนัทกึผลของการทดลอง
แต่ละอยา่ง  
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ขัน้ของ
อริยสจั 4 

กิจในอริยสจั 
4 

วิธีสอนตามขัน้ทัง้ 4 ของอริยสจั (ให้ดูค าอธิบายของอริยสจั และ
กิจในอริยสจัท่ีกล่าวแล้ว พร้อมกนัไปกบัการก าหนดวิธีสอนน้ี 

4.มรรค 4.ภาวนา 4. ขัน้วเิคราะหข์อ้มลูและสรปุเป็นแนวทาง (หรอืขัน้มรรค) 
ก. จากการทดลองกระทําด้วยตัวเองหลาย ๆ อย่างนั ้น

ย่อมจะได้ผลออกมาให้เห็นได้ชัด ผลบางประการจะชี้ให้เห็นว่า
แกปั้ญหาไดบ้า้ง บางประการแต่ไม่ค่อยชดัเจนนัก  ส่วนผลทีถู่กต้องจะ
ชี้ให้เห็นว่าแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วและได้บรรลุจุดหมายแล้ว ได้
แนวทางหรือข้อปฏิบัติที่เราต้องการ เหล่านี้หมายความว่าจะต้อง
วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบขอ้มูลที่ได้บนัทกึไว้ในขัน้ที่ 3 ขอ้ ข. นัน้จน
เหน็แจม่แจง้ว่าทาํอยา่งไรจงึจะแก้ปัญหาทีก่ําหนดในขัน้ที ่1 ไดส้าํเรจ็ 

ข. จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั ้นจะทําให้เห็นว่าสิ่งใด
แกปั้ญหาไดจ้รงิ ต่อไปกใ็หส้รุปการกระทําทีไ่ดผ้ลนัน้ไวเ้ป็นขอ้ ๆ หรอื
เป็นระบบ หรอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิแลว้ใหล้งมอืกระทําหรอืปฏบิตัอิย่าง
เตม็ทีต่ามแนวทางนัน้ โดยทัว่กนั 

ส าเริง  บญุเรืองรตัน์ 
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ปรชัญาการเมืองในวรรณคดีไทย 
 

วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาได้ฉายแสง
ศาสตร์แห่งรัฐไว้อย่างชัดแจ้งตั ้งแต่กําเนิด
พระมหากษัตรยิ์ เป้าหมายของการปกครองรฐั
ยุทธศาสตร์และการดําเนินการปกครอง เริ่ม
ตัง้แต่กําเนิดชุมชนดังที่พรรณนาไว้ใน ลิลิต
โองการแช่น ้ า ว่าภายหลงัทีฝ่นตกลงมาดบัไฟที่
กําลงัไหม้โลกแล้วก็เกิดมแีผ่นดิน ภูเขา ต้นไม ้
พระอาทิตย์ พระจนัทร์ และดวงดาว ดงัแต่เก่า
กลิน่ไอดนิหอมลอยไปบนสวรรค ์พวกเทวดาพา
กันลงมากินดิน แล้วเสื่อมฤทธิก์ลับไปสวรรค์
ไม่ได้ ก็เลยเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา แต่ไม่มีผู้ใด
ปกครองจงึต้องเลอืกผู้มยีศขึน้เป็นพระราชา ดงั
ความว่า  

‚บมผีูต้อ้นแต่งบรรณา จงึต้องเลอืกผูย้ ิง่ยศ
เป็นราชาอะครา้ว เรยีกนามสมมตริาชเจา้ จึง่ตัง้
ทา้วเจา้แผ่นดนิ‛ 

กาลเวลาผ่านไป สงัคมกเ็ปลีย่นแปลงไปใน 
ลิลิตยวนพ่าย  ได้แบ่งความเปลี่ยนแปลงของ
สงัคมออกเป็นสีย่คุ คอื 

1. กฤตะยคุ 
2. ไตรดายคุ 
3. ทวาบรยคุ 
4. กลยีคุ 
1. กฤตะยุค มอีายุ 178,000 ปี โดยทีไ่ม่รู้

ว่าเริม่มาแต่ใด เป็นยุคทีผู่้คนมสีจัธรรมมัน่คง จงึ
มชีื่อเรยีกอีกอย่างว่า ‚สตัยยุค‛ ผู้คนทําแต่กุศล
กรรมไมม่คีวามเหน็แก่ตวั ไม่มโีรค ไม่มโีศก ไม่มี
โมหะ ไม่มกีารทุจรติ ไม่มกีารทะเลาะววิาท หรอื

โกรธเกลียดชังกันและกัน ไม่มีการค้าขาย ถ้า
อยากไดส้ิง่ใดใจนึกเอาไดต้ามทีป่รารถนา 

2. ไตรดายุค มอีายุ 1,296,000 ปี ในยุคนี้
สตัยธรรมได้เสื่อมถอย ลงไป 1 ส่วน ใน 4 ส่วน 
เริ่มมีพิธีกรรม ผู้คนปฏิบัติสิ่ ง ต่ าง  ๆ เพื่ อ
ประโยชน์แห่งตน 

3. ทวาบรยุค มีอายุ  864,000 ปี  
สตัยธรรมเสื่อมถอยลงไป 2 ส่วนใน 4 ส่วน ผูค้น
ดํารงสุจรติธรรมน้อยลง กามตัณหา ภวตัณหา 
วภิวตณัหาและภยัต่าง ๆ ก็มากขึ้นทําให้ผู้คนมี
ความทุกข ์

4. กลียุค มอีายุ 432,000 ปี ปัจจุบนันี้ถอื
ว่าอยู่ในกลยีุค  สตัยธรรมเหลอือยู่เพยีง 1 ส่วน
ใน 4 ส่วน เท่านัน้ มทีุกขภ์ยัต่าง ๆ นานา ผูค้นมี
ความประพฤตเิสื่อมลงไปตามลําดบัใน กาพยห์่อ
โคลงนิราศธารโศกของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ได้
พรรณนาทัง้สีย่คุเชงิอุปมา อุปไมย ไวว้่า 
 

‚กฤษตยิุคสขุสบายจรงิ ทัง้ชายหญงิสิง่เกษมสรรพ ์
นฤไภยไม่พรากกนั อยู่ชื่นชมสมสาํราญ ฯ 
  

กฤษตยิุคเปนสขุแท ้ ทรงธรรม ์
บุรุษสตัรหีรอืเกษมสรรพ ์ สวสัดิล์ํ้า 
นฤไภยไม่พลดักนั รกัร่วม 
สมสูส่นิทเสน่หซ์ํ้า สิง่สึง้สาํราญ ฯ 
  

ไตรดายุคพระรามา จากสดีาอ่าโฉมสมร 
พระผลาญยกัษ์มารมรณ์ ไดส้ดีาอ่าองคค์นื ฯ 
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ไตรดาราเมศรา้ง แรมอร 
องคส์ดีาดวงสมร หลากหลา้ 
พระผลาญหมู่มารมรณ์ ลาญชพี 
ไดส้ดีาสมรหน้า อ่าเคลา้คลงึองค ์ฯ 
  

ทวาบรยุคพระอนิรุทธ จากนงนุชนางอุษา 
สองครํ่ารํ่าโศกา นานมาไซไ้ดน้างคนื ฯ 
  

ทวารบรกลอนกล่าวอา้ง อนิรุทธ 
จากอุษาสมรนุช แหบไห ้
สองครวญป่วนโศกสดุ แสนสเน่ห ์
ยามเมื่อนานมาได ้ แนบน้องครองคนื ฯ 
  

กลยีุคเรยีมจากเจา้ เมื่อใดเล่าจะกลบัมา 
โอน้้องของพีอ่า ไกลพีแ่ลว้แกว้กลอยใจ 

กลยีุคเรยีมจากน้อง นงพงา 
ไฉนจะกลบัคนืมา เร่งแคลว้ 
โอน้้องของเรยีมอา พลดัพราก 
ไกลพีน่างน้องแกว้ สวาทกลํ้ากลางใจ ฯ‛ 

 
เมื่อเข้าสู่กลยีุค ดงันัน้จงึต้องอญัเชญิพระ

นารายณ์ หรอืไมก่พ็ระอศิวร พระพรหม หรอืพระ
โพธิสตัว์ มาเป็นกษัตรยิ์ปกครองกรุงศรอียุธยา 
เพื่อดบัทุกข์ บํารุงสุข ดงัที่มโีคลงกลอนสะท้อน
ความคดินี้ไว้ใน โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ว่า 

‚ศุลตีรเีนตรเรือ้ง เรอืงฤทธิ ์
พรหมเมศแมนสรวงสทิธิ ์ สีเ่กลา้ 
เชญิพระบนัทมนิทร ์ เหนือนาค 
มาสํ่ารายทุกขเรา้ รุ่งฟ้าดนิขจร‛ 

ใน นิราศนครสวรรค ์พรรณนาว่า  

‚นานาอเนกลว้น นาวา 
งามเลศิแลเหน็หา ยากแท ้
นารายณ์เสดจ็แสดงมา ครองโลกย ์
ทัว่ทัง้แดนภพแพ ้ แพ่วฟ้าดนิขจร‛ 

ด้วยเหตุที่พระราชา คอืพระเป็นเจ้าเสด็จ
มาปราบทุ กข์ เ ข็ญ  พระอ งค์ จึง ท ร ง ไ ว้ซึ่ ง
ทศพธิราชธรรมและเป็นพระราชาที่ทรงสามารถ
ในการปราบอรริาชศตัรู ปราบยุคเขญ็ต่าง ๆ ได ้
ดงัมโีคลงกลอน บรรยายไว้ เช่น ใน ลิลิตยวน
พ่าย ว่า 

‚พระทรงธรรมมศิรแท ้ พระธรรม 
พระแกว่นกลไกรสร แกว่นกลา้ 
พระญาณพ่างพน้แสง แสงรอบ เรอืงแฮ 
พระเกษมมาเสมอหลา้ สีแ่ดน ฯ 
  

พระมามลายโศกหลา้ เหลอืสขุ 
มาตรยกไตรภพฤๅ รํ่าได ้
พระมาบรรเทาทุกข ทุกสิง่ เสบยแฮ 
ทุกเทศทุกทา้วไท ้ นอบเนือง ฯ‛ 
 

คําสอนอันมคี่าที่พระราชาทรงปฏิบตัิคือ 
คําสอนที่ปรากฏชัดใน โคลงท้าวทศรถสอน
พระราม  พระราชนิพนธ์ของพระนารายณ์
มหาราช ทีท่รงใหโ้อวาทไวว้่า 

๏๑ ทศรถยศยิง่ไท ้ ทุกสถาน 
ชมชดิสนิทเสน่หก์าร เลศิแลว้ 
ในพระชนมานสาร รามเทพ 
เรยีกรอ้งสนองเสนอแกว้ ลบูไลป้ระโลมสอน ฯ 
  

๏๒ เจา้จกัรกัราษฎรเ์ลีย้ง บุรรีมย ์
ใหส้ขุศรปีรดีชีม ชอบใช ้
เสมอบุรนิทรอ์นิทรอ์ุดม พรหเมศ 
อาสจัธรรมถลนัให ้ เทยีบแทป้ระมลูมวลฯ 
  

๏๓ ประเสรฐิเลศิโลกลน้ โลกา 
จงจติรมติรกรุณา แน่ไว ้
เป็นตน้กลพฤกษา เสมอเมฆ 
อายุตธิรรมนัน้ให ้ สตัวซ์อ้งสขุเกษม ฯ 
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๏๔ อาณาประชาราษฎรท์ัง้ กรุงไกร 
จกัสขุเกษมเปรมใจ ชื่นชอ้ย 
ไมตรทีีป่ระชุมใน นรนาถ 
เป็นบุษบาปรากฏรอ้ย กลิน่กลุม้ขจรจาย ฯ 
  

๏๕ รางวลัสรรพสิง่ให ้ ไทยทาน 
เหมอืนกลผลพฤกษาหวาน เลีย่นลํ้า 
เป็นทีภ่ริมสาร เกษมราษฎร ์
เสนีพริยีพลน้ํา จติซอ้งสรรเสรญิ ฯ 

  
๏๖ ครองภพลพโลกลํ้า ศุภผล 

ระงบัดบักงัวลกล โกรธเกรีย้ว 
โลภอวชิชาผจญ มนทโมหะ 
กาํจดัสลดัสละเลีย้ว อย่าไดป้ระมลูมา ฯ 
  

๏๗ จกัเพยีรเบยีฬราษฎรร์อ้น อย่าทาํ 
จงสลดัตดัผจงคาํ ว่าไว ้
ขนัตเีป็นทีนํ่า ประมลูสขุ 
เป็นสวสัดิพ์พิฒัน์ให ้ เลศิลํ้าใดเสมอ ฯ 
  

๏๘ บรกัษ์อาณาจกัรทัง้ แดนไตร 
ดว้ยจติสนิทเสน่หใ์น ผ่องแผว้ 
ดัง่บดิามารดรใจ ใสสทุธิ ์
รกัษาธดิาบุตรแลว้ เลศิลํ้าใครเสมอ ฯ 
  

๏๙  ความผดิมติรโทรหเทีย้น อาธรรม ์
จงประคองป้องกนัสรรพ ์ ชัว่ชา้ 
โทษหนกัสลกัแสลงปัน ผจงปลดิ 
หยุดยัง่รงัรกัหลา้ แบ่งใหทุ้เลาเบา ฯ 
  

๏๑๐ สตัวใ์ดไวโ้ทษรา้ย หนุนหนา 
เวรกรรมพรํ่าผะดุงมา หอบให ้
อย่าเอาเขาระคนสา ระพนัเพิม่ 
เสมออาตมร์ะดมไล ้ ลบูแลว้ชะโลมลง ฯ 
  
  

๏๑๑ เจา้จงปลงรกัษ์เรือ้ง บุรรีมย ์
อย่างนี้ศรสีวสัดชิม เฟ่ืองฟ้า 
เสมอสวรรคช์ัน้บรมพรหม สธุาวาส 
ผลไวใ้นหตัถห์ลา้ โลกลว้นสรรเสรญิ ฯ 
  

๏๑๒ บุตรรกัอคัเรศเจา้ ผะจงจาํ 
ในรสพจนคาํอมั - ฤตนี้ 
เราเผ่าสรุยิาํทาํ มามาก 
ตามระบอบประกอบกลชี ้ ชอบไวใ้นตระกลู ฯ 

ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง บ้ า น เ มื อ ง นั ้ น 
พระมหากษัตริย์ทรงวางรากฐานจริยศาสตร์ที่
สําคัญให้ประชาชนปฏิบตัิ คือ ความซื่อสัตย์ที่
ปรากฏชดัตัง้แต่ก่อตัง้กรุงศรอียุธยา ในสมยัพระ
ร า ม า ธิ บ ดี ที่ 1 ( อู่ ท อ ง )  แ ล ะ ใ ห้ มีพิ ธี ถื อ
น้ําพระพิพัฒน์สัตยา คือ การสาบานตนว่าจะ
ซื่อสัตย์ ไม่คิดทรยศ ถ้าผู้ใดทรยศ คิดคด ไม่
ซื่อสตัย ์กไ็ด้รบัการสาปแช่งใหไ้ดภ้ยัพบิตัต่ิาง ๆ 
นานา ถ้าใครสวามิภักดิ ์ซื่อสัตย์ ก็ได้ร ับผล
ในทางด ี

มีคํ าสอนทางจริยศาสตร์มากมาย ที่
พระสงฆไ์ทยสัง่สอนประชาชน พระมหากษตัรยิ์
ทรงสัง่สอนจริยศาสตร์แก่ประชาชน ตามแนว
พุทธศาสนาและปฏิบตัิตนเป็นพุทธมามกะเป็น
แบบอยา่ง 

พระองค์ทรงฉลาดในการ ‚เร่งหาผู้รอบรู้
ทุกการ เฉลยีวฉลาดไวโวหาร ถ่องถ้อย‛ มาช่วย
พระองคใ์นการบรหิารบา้นเมอืง บํารุงการเกษตร
การค้าขายทัง้ภายในและต่างประเทศ และ
ฝึกปรือทหารให้ชํานิชํานาญในการศึก สร้าง
แบบเรียนจินดามณี ให้ประชาชนศึกษา มี
กฎหมายทีอ่อกมาเพื่อใหป้ระชาราษฎรป์ฏบิตักินั
เพื่อความอยู่เยน็เป็นสุข ถ้าใครทําผดิกฎหมายก็
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ลงโทษเพื่อความสงบสุขของผูอ้ื่น และความสงบ
สุขของบา้นเมอืง เช่น ห้ามมใิหใ้ครข่มเหงราษฎร 
ให้เจ้าหนี้มีมนุษยธรรม เรียกเอาดอกเบี้ยเกิน
อตัราได้เพยีงเดอืนเดยีว ต่อจากนัน้ใหเ้รียกดอก
เอาตามอตัราทีก่ําหนดไวใ้นกฎหมาย มกีฎหมาย
เพื่อใช้ปกครองบ้านเมอืงที่ตราออกมาในรชัสมยั
ต่าง ๆ รวมได ้1,603 บท ดงันี้ 

กฎหมายกรุงศรีอยุธยาโดยล าดบัรชักาลมี
ดงัต่อไปน้ี 

1) แผน่ดินสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 1 ม ี
1. กฎหมายลกัษณะพยาน 
2. กฎหมายลกัษณะอาญาหลวง 
3. กฎหมายลกัษณะรบัฟ้อง 
4. กฎหมายลกัษณะลกัพา 
5. กฎหมายลกัษณะอาญาราษฎร ์
6. กฎหมายลกัษณะโจร 
7. กฎหมายลกัษณะเบด็เสรจ็ว่าดว้ย

ทีด่นิและสาเหตุ 
8. กฎหมายลกัษณะผวัเมยี 

2) แผน่ดินสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ม ี
1. กฎหมายศักดินาข้าราชการฝ่ายพล

เรอืน ทหาร และขา้ราชการหวัเมอืง 
2. กฎหมายลกัษณะอาญาหลวงเพิม่เตมิ 
3. กฎหมายลกัษณะกบฏศกึ 
4. กฎมนเทยีรบาล 

3) แผน่ดินสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ม ี
1. กฎหมายลกัษณะอุทธรณ์ 
2. กฏหมายพระธรรมนูญ 
3. กฎหมายลกัษณะทาษ 

4. พระราชกําหนดว่าด้วยธรรมเนียม
ศาล 

5. กฎหมายลกัษณะเบด็เสรจ็ว่าดว้ยเช่า
ยมืทรพัย ์

6. กฎหมายลกัษณะอาญาหลวงเพิม่เตมิ 
7. กฎหมายลกัษณะมฤดก 
8. กฎหมายลกัษณะกูห้นี้ 

4) แผน่ดินสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ม ี
1. กฎหมายลกัษณะรบัฟ้องเพิ่มเติม มี

กฎ 36 ขอ้ ว่า ดว้ยคดคีวามฟ้องรอ้ง 
2. พระราชกําหนดว่าดว้ยการฟ้องคด ี
3. พระราชกําหนดห้ามมิให้ซ่องเสพ

เมถุนธรรมกบัชาวต่างประเทศ 
5) แผน่ดินสมเดจ็พระเพทราชา  ม ี
1. กฎหมายลกัษณะมลูคดวีวิาท 
2. กฎ 26 ขอ้ ว่าดว้ยจารตีนครบาล 
3. กฎหมายลกัษณะตุลาการเพิม่เตมิ 
4. พระราชกฤษฎีกาให้จัดคนสังกัดวัดใน

จงัหวดัพทัลุง 
6) แผน่ดินสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ  

 1. กฎ 36 ข้อ เกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความในศาล 

 2. พระราชกําหนดต่าง ๆ 
7) แผน่ดินสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ ม ี

1. กฎหมายลกัษณะมลูคดวีวิาท 
2. กฎหมายลกัษณะทาสเพิม่เตมิ 
3. พระราชกําหนด 

ส าหรบักฎหมายท่ีพระเจ้าอู่ทองทรง
ก าหนดไ ว้ ในกฎหมายลักษณะรับ ฟ้อง 
พทุธศกัราช ๑๘๙๙ มาตรา ๒๐ ความว่า “ให้
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แต่งทนายแก้ต่างในคดีอาญา” น้ีสะท้อนให้
เห็นพระอจัฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ ท่ี
ยึดหลกัสิทธิมนุษยชน อนัเป็นหลกัสากลท่ี
ส าคัญย่ิงในการบริหารบ้านเมืองของไทย
ห ลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น น้ี  เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี
พระมหากษัตริยท์รงพระราชทานให้แก่พสก-
นิกรชาวไทย ด้วยพระเมตตาอนัสูงย่ิง มิใช่
เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียกร้องของพสกนิกร
แต่อย่างใด 

ด้วยจุดมุ่งหมายของการปกครองที่บํารุง
ราษฎรใ์หม้คีวามสุข และยทุธศาสตรก์ารปกครอง
ทีท่ํานุบํารุงบ้านเมอืง ประกอบพระราชกุศลตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา สรา้งเสรมิกําลงัทหาร
และมีสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศดังกล่าว 
อยุธยาจงึมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง ประชาราษฎร์มี
ความสุขสําราญ ได้รบักล่าวขานไปทัว่ทุกทศิ ละ
ทุ ก ป ร ะ เ ท ศ ล้ ว น ม า น อ บ น้ อ ม แ ล ะ ติ ด ต่ อ
สมัพนัธไมตร ี ดงัโคลงที่สะท้อนอยู่ในวรรณคด ี
ลิลิตยวนพ่าย ว่า 
 

‚พระมามลายโศกหลา้ เหลอืสขุ 
มาตรยกไตรภพฤๅ รํ่าได ้
พระมาบรรเทาทุกข ทุกสิง่ เสบยแฮ 
ทุกเทศทุกทา้วไท ้ นอบเนือง ฯ 
  

พระมายศยิง่ฟ้า ดนิชม ชื่นแฮ 
มาแต่งไตรรตัน์เรอืง รอบหลา้ 
พระมาสมสาํภาร เพญโพธ ิไสแ้ฮ 
ใครแขง่ใครขอ้งถา้ ถ่องเอง ฯ ‛ 

ใน เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง 
บรรยายว่า  

‚สบกรษตัรรอ้ยเอดเมอืงภกัด กม้เกลา้โอนอรรค 
มกุฎจรดบาทา‛  

กรุงศรอียุธยาเสมอืน    
‚ดุจสวรรคแลสวรรคราํพงึ ดดูุจไตรตรงึ 
ภภิพไตรตรงึษสวรร‛  

ใน โคลงทวาทศมาส พรรณนาถงึอยธุยาว่า 
‚อยุธยายศโยกฟ้า ธรณี 

เกษมบุรภีูธร ป่ินเกลา้ 
ทวาทสบิสองม ี สงัเวช 
สงัวาศเกษมสขุทา้ว ทัว่หลา้เสวยรมย‛์ 

ใน ก าสรวลศรีปราชญ์ พรรณนาความรุ่งเรอืง
ของอยธุยาว่า 

‚อยุธยายศยิง่ฟ้า   ลงดนิ  แลฤๅ 
อาํนาจบุญเพรงพระ ก่อเกือ้ 
เจดลีอออนิทร ปราสาท 
ในทาบทองแลว้เนื้อ นอกโสม‛ 
  

‚อยุธยายศโยกฟ้า ฟากดนิ 
ผาดดนิพภิพดยว ดอกฟ้า 
แสนโกฏบยลยนิ หยาดเยื่อ 
ไตรรตัน์เรอืงรุ่งหลา้ หลากสวรรค 
  

อยุธยาไพโรชไต ้ ตรบีรู 
ทวารรุจริยงหอ สรหลา้ย 
อยุธยายิง่แมนสรู  สรุะโลก รงงแฮ 
ถนดัดุจสวรรคค์ลา้ยคลา้ย แก่ตา ฯ 
  

ยามพลบสยงกกึกอ้ง กาหล แมฮ่า 
สยงเฉ่งสยงสาวทรอ ขา่วชู ้
อยุธยายิง่เมอืงทล มาโนช กเูอย 
เขตรตระหลบขา่วรู ้ ขา่วสยาม‛ 
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ความเจรญิรุง่เรอืงของกรงุศรอียธุยา ดไูดจ้าก เพลงยาวพยากรณ์กรงุศรีอยธุยา พระราชนิพนธใ์น
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช1  ทีท่รงพรรณนาว่า 
      ‚จะกล่าวถงึกรงุศรอียธุยา 
 เป็นกรงุรตันราชพระศาสนา   มหาดเิรกอนัเลศิลน้ 
 เป็นทีป่รากฏรจนา    สรรเสรญิอยธุยาทุกแห่งหน 
 ทุกบุรยีสมีามณฑล    จบสกลลกูคา้วานิช 
 ทุกประเทศสบิสองภาษา   ยอ่มมาพึง่กรุงศรอียธุยาเป็นอคัะนิด 
 ประชาราษฎรป์ราศจากไภยพศิม ์  ทัง้ความพกิลจรติแลความทุกข ์
 ฝ่ายองคพ์ระบรมราชา    ครองขณัฑสมีาเป็นสุข 
 ดว้ยพระกฤษฎกีาทํานุก   จงึอยูเ่ยน็เป็นสุขสวสัด ี
 เป็นทีอ่าไศรยแก่มนุษยใ์นใตห้ลา้  เป็นอาไศรยแก่เทวดาทุกราศ ี
 ทุกนิกรนรชนมนตร ี    คหบดชีพีราหมณพฤฒา 
 ประดุจดงัศาลาอาไศรย    ดงัหนึ่งร่มไทรอนัสาขา 
 ประดุจหนึ่งแม่น้ําพระคงคา   เป็นทีส่เินหาเมือ่กนัดาร 
 ดว้ยพระเดชเดชาอานุภาพ   อาจปราบไภรทีุกทศิาน 
 ทุกประเทศเขตขณัฑบ์นัดาล   แต่งเครือ่งบณัณาการมานอบนบ 
 กรงุศรอียธุยานัน้สมบูรณ์   เพิม่พนูดว้ยพระเกยีรตคิะจรจบ 
 อุดมบรมสุขทัง้แผ่นพภิพ   จนคํารบศกัราชไดส้องพนั‛ 
 
คาํพยากรณ์นี้กล่าวว่า เมื่อครบศกัราชไดส้องพนั บา้นเมอืงจะแปรผนัวบิตัดิว้ยกษตัรยิแ์ละผูป้กครอง 
ตลอดจนประชาชนไมใ่ฝ่ธรรม ดงัคาํทีพ่ระองคบ์รรยายไวว้่า 

 ‚คราทนีัน้ฝงูสตัวท์ัง้หลาย  จะเกดิความอนัตรายเป็นแมน่มัน่ 
ดว้ยพระมหากษตัรยิม์ไิดท้รงทศพธิราชธรรม ์ จงึเกดิเขญ็เป็นมหศัจรรยส์บิหกประการ 
คอืเดอืนดาวดนิฟ้าจะอาเพด   อุบตัเิหตุเกดิทัว่ทุกทศิาน 
มหาเมฆจะลุกเป็นเพลงิกาล   เกดินิมติพศิดานทุกบา้นเมอืง 
พระคงคาจะแดงเดอืดดัง่เลอืดนก  อกแผ่นดนิเป็นบา้ฟ้าจะเหลอืง 

 ผป่ีากจ็ะวิง่เขา้สงิเมอืง    ผเีมอืงนัน้จะออกไปอยูไ่พร 
 พระเสือ้เมอืงจะเอาตวัหนี   พระกาลกุลจีะเขา้มาเป็นไส ้
 พระธรณจีะตอีกให ้    อกพระกาลจะไหมอ้ยูเ่กรยีมกรม 
 ในลกัษณะทาํนายไวบ้่อห่อนผดิ   เมือ่วนิิศพศิดกูเ็หน็สม 
 มใิช่เทศกาลรอ้นกร็อ้นระงม   มใิช่เทศกาลลมลมกพ็ดั 

                                                 
1

 จนิตนา ป่ินเฉลยีว เขยีนใน อยธุยาอวสาน บทกวรีางวลัมลูนิธจิอหน์ เอฟเคนเนดี ้ว่าเป็นพระ
นิพนธข์องพระเจา้เสอื 
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 มใิช่เทศกาลหนาวกห็นาวลน้   มใิช่เทศกาลฝนฝนกอุ็บตั ิ
 ทุกตน้ไมห้ยอ่มหญา้สารพดั   จะเกดิวบิตันิานาทัว่สากล 
 เทวดาซึง่รกัษาพระศาสนา   จะรกัษาแต่คนฝ่ายอกุศล 
 สปัรษุยจ์ะแพแ้ก่ทระชน   มศิตนจะฆา่ซึง่ความรกั 
 ภรรยาจะฆา่ซึง่คุณผวั    คนชัว่จะมลา้งผูม้ศีกัดิ ์
 ลกูศษิยจ์ะสูค้รพูกั    จะหาญหกัผูใ้หญ่ใหเ้ป็นผูน้้อย 
 ผูม้ศีลีจะเสยีซึง่อํานาจ    นกัปราชญจ์ะตกตํ่าตอ้ย 
 กระเบือ้งจะเฟ่ืองฟูลอย    น้ําเตา้อนัลอยนัน้จะถอยจม 
 ผูม้ตีระกูลจะสญูเผ่า    เพราะจนัทานมนัเขา้มาเสพสม 
 ผูม้ศีลีนัน้จะเสยีซึง่อารมณ์   เพราะสมคัรสมาคมดว้ยมารยา 
 พระมหากษตัรยิจ์ะเสื่อมสงิหนาท  ประเทศราชจะเสื่อมซึง่ยศฤๅ 
 อาสจัจะเลื่องฤๅชา    พระธรรมาจะตกฦกลบั 
 ผูก้ลา้จะเสื่อมใจหาญ    จะสาบสญูวชิาการทัง้ปวงสรรพ 
 ผูม้ศีลีจะถอยจากทรพัย ์   สปัรษุยจ์ะอบัซึง่น้ําใจ 
 ทัง้อยศุมจ์ะถอยเคลื่อนจากเดอืนปี  ประเวณจีะแปรปรวนตามวไิส 
 ทัง้พชืแผ่นดนิจะผ่อนไป   ผลหมากรากไมจ้ะถอยรศ 
 ทัง้เพศพรรว่านยากอ็าเพด   เคยเป็นคุณวเิศษกเ็สื่อมหมด 
 จวงจนัทน์พรรณไมอ้นัหอมรศ   จะถอยถดไปตามประเพณ ี
 ทัง้ขา้วกย็ากหมากจะแพง   สรรพนัจะแหง้แลง้เป็นถว้นถี่ 
 จะบงัเกดิทรพศิมม์คิสญัญ ี   ฝงูผจีะวิง่เขา้ปลอมคน 
 กรงุประเทศราชธานี    จะเกดิการกลทีุกแห่งหน 
 จะอา้งวา้งอกใจทัง้ไพรพ่ล   จะสาละวนทัว่โลกหญงิชาย 
 จะรอ้นอกสมณาประชาราช   จะเกดิเขญ็เป็นอุบาทวน์ัน้มากหลาย 
 จะรบราฆา่ฟันกนัวุ่นวาย   ฝงูคนจะลม้ตายกนัเป็นเบอื 
 ทางน้ํากจ็ะแหง้เป็นทางบก   เวยีงวงักจ็ะรกเป็นป่าเสอื 
 แต่สงิหส์ารสตัวเ์นื้อเบือ้   นัน้จะหลงหลอเหลอืในแผ่นดนิ 
 ทัง้ผูค้นสารพดัสตัวท์ัง้หลาย   จะสาบสญูลม้ตายเสยีหมดสิน้ 
 ดว้ยพระกาลจะมาเผาผลาญแผ่นดนิ  จะสญูสิน้การนะรงสงคราม 
 กรงุศรอียธุยาจะสญูแลว้   จะลบัรดัสมแีกว้เจา้ทัง้สาม 
 ไปจนคาํรบปีเดอืนคนืยาม   จนสิน้นามศกัราชหา้พนั 
 กรงุศรอียธุยาเขษมศุข    แสนสนุกนี้ยิง่ลํ้าเมอืงสวรรค ์
 จะเป็นเมอืงแพศยาอาทนั   นบัวนัจะเสื่อมสญูเอย‛ 
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 จบเรื่องพระนารายณ์เป็นเจา้นพบุรทีํานายกรุงแต่เท่านี้ แล้วกรุงศรีอยุธยากถ็ึงซ่ึงกาล
อวสานด้วยการเผาผลาญ และท าลายของพม่าเม่ือพทุธศกัราช 2310 
 
 
 
 
 
 
 
 

โมเดลจ าลอง พระราชวงัโบราณ  กรงุศรอียธุยา 
 แหล่งท่ีมา กติต ิ โล่หเ์พชรรตัน์. (2554).  ศึกชิงอยธุยาก่อนจะล่มสลาย. กรงุเทพ : 
บรษิทัอมรนิทร ์ บุ๊กเซน็เตอร ์จาํกดั หน้า90. 

ภาพกรงุศรีอยธุยา 

แหล่งท่ีมา กติต ิ โล่หเ์พชรรตัน์. (2554). ศึกชิงอยธุยาก่อนจะล่มสลาย. กรงุเทพ : บรษิทั
อมรนิทร ์บุ๊กเซน็เตอร ์จาํกดั หน้าปก.  

เมื่อตอนที่กรุงศรอียุธยาเสยีแก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ถือว่าเป็นกลยีุค ดงันัน้จงึต้อง ‚เข้าเชิญ
องค์โพธิสตัว์มาเป็นเจ้า เป็นป่ินเกล้าเจ้าแผ่นดินส้ินทัง้ผอง‛ โดยที่ พระมหากษัตรยิ์ คือ 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุรนีัน้เสมอดว้ยพระนารายณ์ผู้มาปราบทุกข ์ดงัที่นายสวน มหาดเลก็ 
พรรณนาไวว้่า 

 เสมอองคห์รริกัษ์เรือ้ง  รงคร์ทุ 
ลล่วงพาหนะครฑุ   สู่หลา้ 
ฤๅจรจากเกษยีรสมทุร   มาทวปี นี้แฮ 
เนื้อหน่อพุทธพงศก์ลา้   ก่อสรา้งโพธญิาณ ฯ 
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เป้าหมายของการปกครองบ้านเมอืงนัน้อยู่ที่การทําให้ราษฎรมคีวามสุขปราศจากทุกข์และ
สรา้งประเทศใหม้คีวามเจรญิ ผูป้กครองจงึตอ้งเป็นผูม้ปัีญญาและมทีศพธิราชธรรม มเิช่นนัน้แล้ว ‚ฝงู
ขา้เผา้เหล่าเสนา ชาวประชาขา้แผ่นดนิ ชกัชวนกนัตฉิิน ว่าปัญญาเธอโหดหนื ทา้วไทถอยความรู ้จะ
เสวยราชยบ์่อยูย่นื อํามาตยเ์ขาขม่ขนื ขบัออกจากพระพารา‛ และตอ้งจดัการใหป้ระชาชนมกีารศกึษา
แมพ้ระราชาก็ทรงศกึษาเพื่อ ‚เอาพระปัญญาเป็นอาจารย ์ตดัวมิุตสิงสยัแลว้สัง่สอน‛ การปกครอง
บา้นเมอืงย่อมมกีฎหมายกําหนดไว้ไม่ให้คนประพฤตชิัว่ และมบีทลงโทษ ถ้าทําผดิกฎหมายดงัเช่น 
ใน ปาจิตกมุารกลอนอ่าน กล่าวไว ้

 ‚คนหนึ่งในตํารากฎหมายบอก  กย็อ้นยอกมบีทกําหนดหมาย 
เมยีทาํชูผ้วัอยูย่งัไมต่าย   จบัชูไ้ดป้รบัไหมตามศกัดา 
ถา้เมยีอยูชู่ย้งัถา้ผวัตาย   จบัชูไ้ดส้บืสมว่าชูฆ้า่ 
ใหพ้ีน้่องฟ้องเรยีกโจทนา   ถา้เป็นสตัยก์ใ็หฆ้า่ไปตามกนั‛ 

นอกจากนัน้ กม็จีรยิศาสตรท์ีม่รีากฐานจากพุทธศาสนาไวส้อนชาวประชาใหป้ระพฤตดิ ีดงัเช่น 
มใีน กฤษณาสอนน้องค าฉันท ์และพระโพธิสตัวโ์กสามภิน ตลอดจนวรรณคดไีทยแทบทุกเรือ่ง  

การเมอืงระหว่างประเทศกถ็อืหลกัว่า 
 ‚เพราะพภิพสองได ้   รว่มไมตรกีนั‛ 
 ‚เป็นสุพรรณแผ่นพืน้   เดยีวด ี
 ศรสีวสัดิส์มบรูณ์ปร ี   ทัว่ทอ้ง 
 พาณชิยส์มนช ี    พราหมณ์เพท 
 ไปมาหาสู่ซอ้ง    อยา่ไดม้ลทนิ‛ 

ปลายรชัสมยัของพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดกลียุค สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จึงเ ป็นผู้
ปราบปรามความทุกขร์อ้นทัง้ปวง แล้วทรงปราบดาภเิษกเป็นปฐมกษตัรยิแ์ห่งพระบรมราชจกัรวีงศ ์
ทรงพระนามว่า พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ผูเ้สมอพระนารายณ์อวตารมา
บาํบดัทุกข ์ดงัทีพ่รรณนาไวใ้น สามกรงุ ว่า 

 ‚แถลงปางวุ่นวายภายใน   เกดิขบถบดัใจ 
ขบถกป็ลดปัฐพนิทรฯ์ 

 แถลงปางว่างเจา้แผ่นดนิ   รอ้นแพรกแหลกตณิ 
ประหน่ึงประลยัไฟกลัป์ ฯ 

 แถลงปางป่ินทพักลบัทนั   สมภารท่านพลนั 
ระงบักลบีฑีา ฯ 

 แถลงปางโปรง่จติปลดิจา  บลัยใ์จในกา 
ลเมือ่เสดจ็มาดล ฯ 

แถลงปางป่ินณรงคท์รงพล  ยงัยัง้ฝัง่ชล 
ประทบัพพลาพวาคาร ฯ‛ 
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  ปางปวงประชา  ยนิดปีรดีา  เจา้ใหมใ่จมา 
 ทัว่หน้าเบกิบาน   เหตุอนัปัน่ป่วน  ทบทวนมานาน 
 ลม้ลุกคลุกคลาน   ปลดิปลดหมดไปฯ 
  เดชาภนิิหาร  ดงัองคอ์วตาร  ไมม่ทีดัทาน 
 แก่งแยง่แคลงใจ   เหล่าขา้ราชการ  สาํราญหฤทยั 
 ฝ่ายน่าฝ่ายใน   นบน้อมพรอ้มกนั ฯ 
  เชญิเสดจ็เสวยราชย ์ เอีย่มโอ่โอภาส  บลัลงักด์งัอาศน์ 
 อําไพในสวรรค ์   ปกป้องครองกรงุ บาํรงุเขตขณัฑ ์
 ปลกูปลุกสุขสนัต ์  แซ่ซรอ้งสรรเสรญิ ฯ 
  ทรงเหน็ราบคาบ จึง่โปรดใหท้ราบ  โดยดุษณภีาพ 
 ว่ารบัอญัเชญิ   ธาํรงสมบตั ิ  สบืกษตัรยิด์าํเนิน 
 จงูรฐัจาํเรญิ   จริฏัฐติกิาล ฯ  
 
   แจรม่รฐัจรสัภาคพืน้ ภพูศุิทธิ ์
  เริม่รชักาลพระพุทธ  ยอดฟ้า 
  ยุง่เหยงิดุจเพลงิจดุ  พลนัขจดั 
  ปลัง่ประเคราะหเ์หมาะหมา้ ใหมเ่ลีย้งเวยีงอมร ฯ ‛ 

พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐมีหน้าที่ขจัดทุกข์ บํารุงสุข ให้ประชาชน และป้องกัน
บา้นเมอืงตลอดจนทาํใหบ้า้นเมอืงเจรญิ ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มพีระ
ราชดาํรสัไวใ้น นิราศรบพม่าท่ีท่าดินแดง ว่า 

   ‚ตัง้ใจจะอุปถมัภก ยอยกพระพุทธศาสนา 
  จะป้องกนัขอบขณัฑสมีา  รกัษาประชาแลมนตร‛ี 

เป้าหมายการปกครองบ้านเมอืงดงักล่าวนี้มปีรากฏในวรรณคดแีทบทุกเรื่อง ดงัเช่น ในบท
ละครเรือ่ง พระรว่ง กม็เีช่นทีก่ล่าวมาแลว้นี้ว่า  
   ‚ทีท่่านเชญิเราขึน้ทรงราชย ์
   เถลงิอาสน์สุโขทยัสโมสร 
   เราจะประศาสน์การนคร 
   ใหป้ระชาชนนิกรสุขสราญ‛  

พระมหากษัตรยิ์ผู้เปรยีบเสมอืนพระโพธิสตัว์อวตารมาบําบดัทุกข์บํารุงสุขให้แก่ราษฎรนัน้ 
จะตอ้งมทีศพธิราชธรรม 

การสรา้งความเจรญิให้บ้านเมอืงนัน้ พระมหากษตัรยิท์ุกพระองค์ทรงกระทําอย่างต่อเนื่องมา 
ดงัปรากฏตวัอยา่งในรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัว่า ทรงปฏริปูระบบราชการ
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ทหาร การคลงั การศกึษา สรา้งถนน สรา้งทางรถไฟ โทรเลข ทําใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก 
ประชาชนมคีวามสุขสาํราญ 

ความสมัพนัธก์บัต่างประเทศนัน้กถ็อืหลกั ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรง
ดาํเนินตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงกล่าวไว ้ดงัทีบ่รรยายอยูใ่น สามกรงุ ว่า 

ทางไมตรกีบัฝรัง่  ดัง่สมเดจ็พระชนก  ยกเป็นแบบดาํเนิน 
จาํเรญิรฐัประศาสน์  เบญ็จมราชทางอนุวตัน์  หลายพหริฐัต่อตดิ 
สนิทสนัถวไมตร ี   มสีญัญาคา้ขาย   ขยายออกไปใหก้วา้ง 
ทรงเรยีกจา้งผูช้าญ  เชงิราชการต่างแผนก  ใหแ้รกเริม่เผดมิงาน 
ในเฉพาะกาลหวัต่อ  ทางกอบก่อหลายนยั  อาไศรยชาวต่างประเทศ 
อนัอวยเลศรอบรู ้   กว่าจะมไีทยผู ้   ช่วงใชไ้ดพ้อ การแฮ ฯ 

ไมตรสี่วนพระองค ์  ทรงสบืส่อต่อตดิ   กบัชนทศิอสัดงคต 
ปรากฏนามภธูร   ขจรไปในยโุหรป   โอบถงึทวปีอเมรกิา 
แขกเมอืงมาเยีย่มเยยีน  เจา้ยโุรเปียนหลายองค ์ หลายราชวงศห์ลายประเทศ ฯ 

อนึ่งภเูบศรเ์สดจ็ประพาศ เยีย่มจอมราษฐใ์นยโุหรป 
โกบประโยชน์โสตถผิล  ไมม่คีนไทยใด   ไดเ้คยไปเทีย่วถว้น 
สงัเกตเหตุการลว้น  ดงัไทไ้ดย้ล   ทัว่เอย ฯ 
 

การปกครองแบบประชาธปิไตยนี้ เริม่มี
มาแต่สมยัรชักาลที่ห้า ดงัที่พระกนิษฐากรม
หมืน่มหศิรราชหฤทยัทลูถามว่า 

‚สงัเกตพหเิทศสรา้ง โสตถ ิ
โยงนิยามตามคต ิ  แต่งกวา้ง 
สมญาประชาธ ิ  ปัตยะ 
เราจะลองดบูา้ง  แบบนัน้ฤๅไฉน‛ 

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั
ทรงเหน็ว่า 

โบราณท่านว่าชา้ ย่อมจะไดส้องพรา้ 
เพลศิแทท้างภาษติเอยฯ 

หุนหนัพลนัแล่นเขา้ เหยยีบหล่มจมลกึเทา้ 
ยากแทจ้กัถอนฯ 

จงึมพีระราชดาํรสัตอบพระเจา้น้องยาเธอ 
เราไทยในแหล่งนี้ ลาํเนา รฐันา 

อ่อนหดัปรชัญาเยาว ์ แยบยอ้ม 
การเมอืงเครื่องมนึเมา มมีาก 
แมว้่ายงัไม่พรอ้ม  เพลีย่งพลํ้าทาํเสยีฯ 

เสรผีวิใหก้่อน เวลา ควรแฮ 
เมื่อราษฎรป์ราศศกึษา สอ่งแจง้ 
ความสกุก่อนห่ามมา มวัมดื 
เหตุทีปั่ญญาแลง้  ย่อมรา้งทางเจรญิฯ  

พระราชวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ 
ทรงขยายความว่า 

ใจความตามดํารสั ใคร่ออกอัตถ์อธิบาย 
ขยายใหเ้หน็ แจ่มแจง้ ในทีเ่สรแีหง้ เทยีบถ้อย
ทาํนอง นี้นา ฯ 

เสรมีเีมื่อไร ้ ปัญญา 
ปทปีถ่องสง่ทางพา เพ่งกา้ว 
อาํนาจปราศวชิชา  ชชูกั 
รงัแต่จกัหกัรา้ว  เห่อรัง้พงัทลาย ฯ 

บางคนกมลมุ่งฉ้อ โฉงเฉง 
ประกาศอาตมเอง  อาจเอือ้ม 
เสรบี่มเีพลง  พลดัเพลนิ 
วางใหญ่ไวแ้ง่เงือ้ม  เงื่อนโคง้โกงกลฯ 
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ไขหลกัชกัเชดิชี ้ ชวนใจ 
พวกมากลากกนัไป ปลุกป้อน 
น้อยผูจ้ะรูน้ยั  ความคดิ 
ช่วยชาตเิพื่อกวาดตอ้น ประโยชน์ไวใ้นตน ฯ 

ใชแ้ยบแอบอา้งชื่อ ชนหลาย 
ยือ้แย่งตําแหน่งนาย หนีบเน้น 
จาํโนษโฆษณสาย  สนจมกู 
หมู่หงิสว์ิง่เตน้  ใต่เตา้ตนีตามฯ 

เสรมีไีม่ชา้  ชมิรศ 
แปรธาตุฝาดเฝ่ือนกรด กดัลิน้ 
โอษฐห์ุบอุบอบิหด  หวัหู่ 
อ่อนจติอศิรสิน้  สดุแลว้เสร ีฯ 

เปลีย่นเป็นหมู่น้อยหนีบ อาํนาจ ไวน้อ 
เปิดป่าวขา่วช่วยชาต ิ เชดิหน้า 
ปวงชนย่นคิว้ขยาด ขยกัขย่อน 
สิน้อยากหากไม่กลา้ กลบัคา้นการเมอืง ฯ 

อลัปชนาธปัิตยแ์กลว้ กาํเรยีง 
แปลว่าสดุแต่เสยีง  สว่นน้อย 
ทวยราษฎรป์ราศสาํเนียง ในราษฐ ์
สว่นมากปากหุบน้อย หอกจอ้งจองภยั ฯ 

ไป่นานพาลอาจเอือ้ม อาชญา 
หยบิรฐัธรรมนูญปา ปิดตู ้
บ่ายเบีย่งเยีย่งเอกา ธปัิตย ์
สทิธิข์าดอาํนาจผู ้  เพ่งปลน้คนเดยีว ฯ 

เอกาธปัิตยเ์ทีย้ร ทางฉิบ หายฮา 
คอืดกิเตเตอ้รช์ปิ  เชดิชัน้ 
เสรทีีย่กหยบิ  มากล่าว 
เป็นแต่เพยีงหมอกกัน้ ไม่ใหใ้ครเหน็ ฯ  

 

ความเปลีย่นเวยีนตัง้แต่ เสร ีเริม่แฮ 
เคลื่อนขยบัหลบัเสมอม ี มากเพอ้ 
คัน่โอลกิากยี ์  กาํหราบ 
ทีส่ดุดกิเตเตอ้ร ์  เตบิกลา้บารมฯี 

ศกึษาทัว่บา้นทัว่ เมอืงไทย 
แมว้่ามเีมื่อไร  เมื่อนัน้ 
ประชาธปัิตยใ์น  ประเทศ 
จึง่จะยดึรากหมัน้  หมดมา้งทางมารฯ 

วชิาประชาธปัิตยเ์พีย้ง พอใจ 
พงึสดบัตรบันิตนิยั นิตยซอ้ม 
นําป้อนราษฎรไป แต่ขณะ นี้นา 
รุ่นน่าน่าจกัพรอ้ม พรัง่แผว้แนวทาง ฯ 

กล่าวฉนี้ไซร้ใช่ดํารสั แห่งจอมกษัตรยิ์
โดยคํา แต่โดยทํานองความ คําทูลถามทรง
แถลง ไม่เคลอืบแคลงมดิเมี้ยน พระราชดํารสั
ของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
มต่ีอไปอีกว่า คําราชอาจเทยีบเที้ยน ที่ถ้อยตู
แถลง นี้แลฯ 

บาํรุงหลายอย่างแลว้ รชักาล นี้นา 
ไทยสํ่าสาํราญนาน นอบน้อม 
ไป่ควรด่วนรงัควาน ความสงบ 
คอยเมื่อศกึษาพรอ้ม เพรศิหมัน้ปัญญาฯ 

สามสบิปีขา้งน่า นึกเหน็ 
โอกาสปาลเิมน็ต ์ เหมาะใกล ้
ฉฎัฐราชยอ์าจจกัเป็น ปฐมฤกษ์ 
เริม่รฐัธรรมนูญไร ้ โรครา้ยภายหลงัฯ 
 

ครัน้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบงัคบั เพื่อให้ประชาชนมกีารศึกษามปัีญญาและได้ทดลองฝึกหดัการปกครองแบบ
ประชาธปิไตยทีดุ่สติธานี ดงัทีพ่รรณนาไวใ้น สามกรงุ ว่า  

  พระมหาวชริาวุธ  มงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั  ไม่ขมุกขมวัพระกมล 
 เชงิปรุงชนชาตไิทย  เพื่อกาลไกลอนาคต  ทรงออกบทบรหิาร 
 บงัคบัการศกึษา   เสรมิปัญญาราษฎร  ปลกูสหกรณ์เผยแผ่ 
 แง่ประชาธปัิตย ์   ใหฝึ้กหดัไปพลาง   วางบญัญตันิามสกุล 
 เป็นทางหนุนสาํนึก  ราํลกึเผ่าพนัธุไ์ทย   ผูภู้วนยันิตยน้อม 
 นําหทยัใหพ้รอ้ม   พรกัไวใ้นอนา   คตนาฯ 
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ศกึษาสาธติแท ้ ทรงวฒั นานา 
มพีระราชบญัญตั ิ  แยกไว ้
ภาคปฐมมธัยมจดั  แจกสว่น 
ภาคอุดมบ่มใช ้  เชดิชิน้ปรญิญา ฯ 

 

สหกรณ์การหดัให ้ เหน็ทาง 
สภาย่อมค่อยทาํพลาง เผื่อไว ้
เทีย่งเทยีบระเบยีบวาง เป็นแบบ 
ประชาธปัิตยจ์ดัได ้ ดัง่นี้มแีนว ฯ 
 

ครัน้ต่อมาในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดําริเรื่อง
ประชาธปิไตยดงัขอ้ความทีพ่รรณนาไวใ้น สามกรงุ ว่า 

สิน้รชักาลทีห่ก  พระปกเกลา้ครองกรงุ  ผดุงอาณาประชาชน 
พระกมลน้อมนําไป  ในทางประชาธปัิตย ์  แบบกษตัรรฐัธรรมนูญ 
หวงัเพิม่ภลูผาสุก   ปลุกเสรทีีค่วร   ทรงสอบสอนลกัษณะ 
ระบอบแบบปฏบิตั ิ  จดักรรมการองคมนตร ี  ใชว้ธิรีดักุม 
การประชุมปฤกษา  ตามแบบปาลเิมน็ต ์  ใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง 
เครือ่งสว่างเครา่ไว ้  เพื่อประโยชน์โปรดให ้  แก่ดา้วคราวควรฯ 

 

ตรสัใหส้บืหลายสาย  กฎหมายรฐัธรรมนูญ  อนัเป็นมลูนิตธิรรม 
ประจาํหลายพหเิทศ  จาํแนกเลศหลายแบบ  มเียีย่งแยบนานา 
ทีป่ฤกษาหลายนาย  ถวายความเหน็ต่างกนั  ปฤษณาอนัยอกยอ้น 
พอเกดิการแซกซอ้น  เมือ่รอ้ยหา้สบิปีเอย ฯ 
 
 
แต่แล้วคณะราษฎรก็ทําการปฏิวัติ ขอ

พระราชทานรัฐธรรมนูญ เมื่ อ  พ .ศ .  2475 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานให้ นับว่าไทยได้ปกครองแบบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รฐัธรรมนูญ แต่นัน้มา 

ในช่วงเวลา 65 ปี ตัง้แต่มกีารเปลีย่นแปลง
การปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 จนถงึ พ.ศ. 2540
ประเทศไทยมรีฐัธรรมนูญใช้ปกครองบ้านเมอืง
มาแล้ว 15 ฉบบั แต่ว่ารฐัธรรมนูญเหล่านัน้ล้วน
แต่สร้างกันด้วยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั ้น  

 
ประชาชนไมไ่ดม้สี่วนร่วมในการสรา้งรฐัธรรมนูญ
เหล่านัน้เลยจนมาถึงรฐัธรรมนูญฉบับที่ 16 ที่
สภาร่างรฐัธรรมนูญ  (ส.ส.ร.) ทีม่นีายอุทยั พมิพ์
ใจชน เป็นประธานร่างรฐัธรรมนูญ และมีนาย
อานันท์   ปันยารชุน  เ ป็นประธานยกร่ า ง
รฐัธรรมนูญ ฉบบัที ่16 นี้ฉบบัที่ประชาชนทุกหมู่
เหล่ามโีอกาสร่วมกนัสรา้งรฐัธรรมนูญ และมชีื่อ
เ รียกอย่ าง เต็มปากว่ า  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัประชาชน  

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบับ
ประชาชนนี้  ร ัฐสภาที่มีนายมีชัย  ฤชุพันธุ ์
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ประธานวุฒสิภาทําหน้าที่เป็นประธาน ที่ประชุม
รฐัสภาไดป้ระชุมพจิารณาลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ 
เมื่อวันที่  27 กันยายน พ.ศ.  2540 เวลา 11 
นาฬกิา 9 นาท ี30 วนิาท ี

นายมีชยั  ฤชุพันธุ์ ประกาศว่ามสีมาชิก
รฐัสภา 578 คน เห็นชอบรฐัธรรมนูญ มผีู้ไม่รบั 
16 คน มผีูไ้ม่ออกเสยีง 27 คน ทีเ่หลอื 40 คนไม่
เขา้รว่มประชุม รวมจาํนวนสมาชกิรฐัสภาทัง้หมด 
651 คน นับว่ามผีู้ออกเสยีงรบัรฐัธรรมนูญฉบบั
ประชาชนนี้อยา่งมากมาย แจกแจงไดด้งันี้ 

สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจ านวน
ทั ้ง ห ม ด  3 9 3  ค น  เ ห็ น ช อ บ  3 6 0  ค น 
ประกอบด้วย 

พรรคประชาธปัิตย ์ 123  คน 
พรรคความหวงัใหม ่ 116  คน 
พรรคชาตพิฒันา    50  คน 
พรรคชาตไิทย    39  คน 
พรรคกจิสงัคม    19  คน 
พรรคเอกภาพ      5  คน 
พรรคเสรธีรรม      4  คน 
พรรคมวลชน      2  คน 
พรรคพลงัธรรม      1  คน 
และพรรคไทย      1  คน 
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจํานวนทัง้หมด 258 

คน เหน็ชอบมจีาํนวน 218 คน  
ในวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เวลา 17 

นา ฬิกา  3 0  นา ที  พระบาทสม เด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยฉบับประชาชน มีผลบังคับ ใช้มาถึง  
พ.ศ. 2560 

การปกครองแบบประชาธิปไตยจะสําเร็จ
ได้ก็อยู่ที่การศึกษาของประชาชนเป็นสําคัญที่
จะต้องเข้าใจว่า ประชาธิปไตยนั ้นคือ การที่
ประชาชนจะต้องมคีารวธรรม สามคัคธีรรม และ
ปัญญาธรรม ตามที่ท่านศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  
บวัศร ี อธบิายไว้ และประเทศชาติจะเจรญิได้ก็
อ ยู่ ที่ ค ว ามส ามัคคีข อ ง คน ในชาติ  ต ามที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
สอนไวใ้นบทละครเรือ่ง พระรว่งว่า  

‚ขอแต่ใหเ้สนาพฤฒาจารย ์
สมคัรสมานสามคัค ี
อยา่เหน็แก่ตวัมวัพะวง 
ลุ่มหลงฤศยาไมค่วรที ่
อยา่ต่างคนต่างแขง่กนัแยง่ด ี
อยา่ใหช้่องไพรทีีมุ่ง่รา้ย 
แมเ้ราฤศยากนัและกนั 
ไมช่า้พลนัจะพากนัฉิบหาย 
ระวงัการยยุงส่งรา้ย 
นัน่แหละเครือ่งทาํลายสามคัค ี
คณะใดศตัรผููฉ้ลาด 
หมายมาตรท์าํลายใหเ้รว็รี ่
กย็แุยกใหแ้ตกสามคัค ี
เช่นกษตัรยิล์จิฉววีงศโ์บราณ 
พราหมณ์ผูเ้ดยีวรบัใชไ้ปยแุหย่ 
สาระแนยญุาตใิหแ้ตกฉาน 
จนเวลาศตัรจููไ่ปราญ 
มวัเกีย่งกนัเสยีการ, เสยีนคร 
ฉะนัน้ไซรข้อไทยจงรว่มรกั 
จงรว่มสมคัรสโมสร 
เอาไวเ้ผื่อเมือ่มไีพรรีอญ 
จะไดสู้ด้สักรดว้ยเตม็แรง 
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ไทยรว่มกําลงัตัง้มัน่ 
จะสามารถป้องกนัขนัแขง็ 
ถงึแมว้่าศตัรผููม้แีรง 
มายทุธแ์ยง้กจ็ะปลาตไป 
ขอแต่เพยีงไทยเราอยา่ผลาญญาต ิ
รว่มชาตริว่มจติเป็นขอ้ใหญ่ 
ไทยอยา่มุง่รา้ยทาํลายไทย 
จงพรอ้มใจพรอ้มกําลงัระวงัเมอืง 
ใหน้านาภาษาเขานิยม 
ชมเกยีรตยิศฟูเฟ่ือง 
ช่วยกนับาํรงุความรุง่เรอืง 
ใหช้ื่อไทยกระเดื่องทัว่โลกา 
ช่วยกนัเตม็ใจไฝ่ผดุง 
บาํรงุทัง้ชาตศิาสนา 
ใหอ้ยูจ่นสิน้ดนิฟ้า 
วฒันาเถดิไทย ไชโย !‛ 

ความสามคัคีเป็นเรื่องท่ีส าคญัท่ีคนใน
ชาติจะ ต้อง  “รู้ ร ักสามัค คี ” ดัง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดช ทรงมีพระบรมราโชวาทไว้ จึงจะช่วยกนั
สร้างชาติไทยให้เจริญ 

ปัจจุบนัมีต าราว่าด้วยปรชัญาการเมือง
อยู่ในสงัคมไทยมากมายสมควรท่ีจะหยิบยก
มาอ่านกันได้ทุกเวลา เพ่ือช่วยกันพัฒนา
ประชาธิปไตยของชาติไทยให้เจริญมัน่คง
ถาวรตลอดไป 

การน ามาใช้ 
ในการเลือกผู้ปกครองประเทศ หรือ

ผูบ้รหิารประเทศ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ต้องเลอืก
บุ ค ค ล ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ส ติ ปั ญ ญ า แ ล ะ มี
ทศพธิราชธรรม 10 ประการ ได้แก่  1. การให้
ทาน 2. ความประพฤตทิีด่งีาม 3. ความเสยีสละ 
4. ความซื่อสตัย ์5. ความอ่อนโยน 6. ไม่หมกมุ่น
ในความสุขสําราญ 7.ความไม่โกรธ 8. ไม่ข่มเหง
เบยีดเบยีนผู้อื่น 9. มคีวามอดทน 10. ความไม่
คลาดธรรม  ตลอดจนมกีารจดัให้ประชาชนได้มี
การศึกษาอย่างดี จึงจะทําให้ประเทศชาติมี
ประชาธิปไตยที่แท้จริง คือการมีคารวธรรมมี
สามคัคธีรรม และมปัีญญาธรรม ประเทศชาตจิะ
ก้าวหน้าและอยู่รอดไดด้้วยการทีป่ระชาชน ‚รูร้กั
สามคัคี‛ ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต้อง
พฒันาผู้เรยีนให้มน้ํีาใจของประชาธปิไตย และมี
ความรกัสามคัคต่ีอกนั 

ส าเริง  บญุเรืองรตัน์ 
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วิธีการสอนแบบโฟนิกส ์
 

ความหมายของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์
วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics 

Method)  คอื วธิกีารสอนออกเสยีงที่แสดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างเสียงและตวัอักษรโดยใช้
การออกเสยีงเป็นตวักําหนด และใหค้วามสําคญั
กบัเสยีงของตวัอกัษรและการสะกดคํา ซึ่งเป็น
จดุเริม่ตน้ในกระบวนการสอนอ่านเบือ้งตน้ 
ท่ีมาของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์

เว็บสเตอร์ (Webster, 1908) ได้นําวธิ ี
โฟนิกส์มาใช้ในประเทศสหรฐัอเมริกาใน ค.ศ. 
1783 โดยการสอนสะกดคําเป็นครัง้แรกเพื่อ
นํามาใชเ้ป็นขัน้ตอนในการสอนอ่านเริม่ต้น และ
ในช่วง ค.ศ. 1890 รเีบกก้า โปลลาด (Rebecca 
Pollard) ไดนํ้าวธิกีารสอนแบบโฟนิกสม์าอธบิาย
เพิ่มเติมจนเป็นที่ยอมรับและทําให้วิธีนี้ ได้ร ับ
ความนิยมสูงสุด ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา การสอน
เรื่องเสยีง (Phonics) และสทัลกัษณ์ทางเสยีง 
(Phonetics) ถูกนํามาใช้ร่วมกนั การสอนอ่าน
ออกเสยีงแสดงใหเ้หน็ถงึสญัลกัษณ์ทางเสยีง และ
ทําให้นักวิชาการวิจารณ์ว่าเป็นวิธกีารสอนอ่าน
เบือ้งต้นวธิหีนึ่งทีจ่ะช่วยปรบัปรุงการสอนอ่านได้ 
วธิกีารสอนอ่านแบบโฟนิกส์จงึเป็นการสอนทีเ่ริม่
จากเสียงของตวัอักษร และเป็นการอธบิายการ
ออกเสยีงตามหลกัภาษาศาสตร ์

 

ประเภทของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์

วธิีการสอนแบบโฟนิกส์ สามารถแบ่ง
ออกเป็น 11 ประเภท (Harris and Hodges, 
1995: 186) ไดแ้ก่ 

1. ก า รอ อ ก เ สีย ง ต า มอัก ษ ร  (letters 
phonics) เป็นการสอนโดยเน้นออกเสยีงของ
อกัษรแต่ละตวัเป็นหลกั 

2. การสอนออกเสยีงเป็นคํา (whole-word 
phonics) เป็นการสอนอ่านเป็นคําโดยไม่แยก
เสยีงของตวัอกัษรในคาํ  

3. ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ค ว บ ก ลํ้ า  (cluster 
phonics) เป็นการสอนเสยีงที่เน้นเสยีงควบกลํ้า
ของตวัอกัษร  

4. การวิเคราะห์การออกเสียง (analytic 
phonics) เป็นการสอนวิเคราะห์เสียงของตัว 
อักษรแ ต่ละตัว  ซึ่ ง เ ป็นการอ่ านออกเสียง
ส่วนประกอบของคาํ  

5. การสงัเคราะหก์ารออกเสยีง (synthetic 
phonics) เป็นการสอนอ่านทีฝึ่กใหน้ักเรยีนเรยีนรู้
เสยีงของตวัอกัษร การผสมตวัอกัษรหรอืเรยีกว่า 
การสะกดคาํ 

6. ก า ร อ อ ก เ สี ย ง อุ ป นั ย  (inductive 
phonics) เป็นการสอนโดยเริ่มจากการยก 
ตวัอย่างจากส่วนย่อย ๆ เป็นสิง่แรก หลงัจากนัน้
จงึให้ผู้เรยีนสรุปออกมาเป็นกฎ ซึ่งเป็นการเรยีน
จากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม โดยเริม่จากการสอน
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อ่านสะกดคําก่อนแล้วจึงมาสอนอ่านคําใน
ภายหลงั 

7. การออกเสียงแบบนิรนัย (deductive 
phonics) เป็นการสอนกฎหรอืข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษาให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งแรก หลังจากนัน้จึง
ยกตวัอย่างเสยีงจากคํานัน้ ๆ เป็นการเรยีนจาก
ส่วนรวมไปหาส่วนย่อย โดยเริม่สอนจากคําก่อน
แลว้จงึมาสอนสะกดคาํในภายหลงั  

8. ก า ร อ อ ก เ สี ย ง โ ด ย นั ย  (implicit 
phonics) เป็นการสอนคําเพิม่เตมิจากคําทีก่ล่าว
ออกมาแลว้ โดยใชก้ารตคีวามหมายจากถอ้ยคาํ  

9. ก า ร อ อ ก เ สี ย ง ที่ ชั ด เ จ น  (explicit 
phonics) เป็นการสอนกระบวนการออกเสยีงที่
ฝึกใหผู้เ้รยีนออกเสยีงไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง  

10. การออกเสียงที่แท้จริง  (intrinsic 
phonics) เป็นวธิกีารฝึกออกเสยีงจากหน่วยเสยีง
อยา่งเป็นระบบ 

11. การออกเสียงเพิ่มเติม  (extrinsic 
phonics) โดยใชก้ารสอนออกเสยีงเป็นเครื่องมอื
ช่วยในการเรยีนรู้เพิม่เติมมากกว่าการเป็นส่วน
หนึ่งในการสอนอ่าน มกีารแยกแบบฝึกหดัมาใช้
ในการสอนซึง่เป็นช่วงเวลาเพิม่เตมิ  

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นเหน็ไดว้่าวธิกีารสอน
แบบโฟนิกส์แบ่งออกเป็นหลายประเภท อย่างไร
กต็ามในแต่ละประเภทนัน้ต่างกใ็หค้วามสําคญักบั
การสอนเสยีงของอกัษรและการออกเสยีงดว้ยกนั
ทัง้สิน้ 

ขัน้ตอนของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์
วธิกีารสอนแบบโฟนิกส์ (Vacca et al., 

2003) มขีัน้ตอนดงันี้ 

1. วิเคราะห์การออกเสียง (analytic 
phonics) เป็นการฝึกให้ผู้เรยีนรู้จกัเรยีนรู้และ
วเิคราะหเ์สยีงของตวัอกัษรแต่ละตวั นําไปสู่การ
วเิคราะห์เสยีงของตวัอกัษรในคําแต่ละคําอย่างมี
ระบบ เช่น ตวัอกัษร b ในคําว่า bat อ่านออก
เสียง /b/ เป็นการสอนที่เน้นการฝึกจาก
แบบฝึกหดัในหนงัสอืแบบเรยีน  

2. เทยีบเคยีงในการออกเสยีง (analogic 
phonics  instruction) เป็นการสอนทีต่่อยอดมา
จากการสอนวเิคราะห์การออกเสยีง โดยผู้เรยีน
จะวเิคราะห์ส่วนประกอบของคําและเทยีบเคยีง
การออกเสยีงกบัคํารูแ้ลว้ เช่น cat , rat , hat ม ี
/a/ และ /t/  เป็นหน่วยเสยีงทีเ่หมอืนกนั วธิกีารนี้
มกัใช้ในการอ่านคําใหม่ที่ไม่รูจ้กัและเป็นวธิชี่วย
ในการสะกดคาํ  

3. สงัเคราะห์การออกเสียง (synthetic 
phonics) เป็นการสอนโดยเริม่จากการสอนเสยีง
ของตัวอักษรแต่ละตัว หลงัจากนัน้จงึสอนการ
ผสมเสยีงกบัตวัอกัษรเพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่าน
ออกเสยีงได้ จุดมุ่งหมายของการสอนแบบนี้  คอื 
ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเสยีงของตวัอกัษรแต่ละตวัและ
ผสมเสยีงจนสามารถที่จะออกเสยีงคํานัน้ ๆ ได้
ดว้ยตนเอง  

4. อ่านแบบร่วมสมยั (Contemporary 
phonics) เป็นการสอนอ่านโดยการนําเอาวธิกีาร
วเิคราะห์การออกเสยีงและวธิกีารสงัเคราะห์การ
ออกเสยีงมารวมกนัและฝึกใหน้ักเรยีนประยุกต์ใช้
ตามระดบัความสามารถของตน เน้นให้นักเรยีน
ได้อ่านเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น บทกลอน เรื่อง
เล่า เป็นตน้ ทัง้นี้การสอนอ่านออกเสยีงจะใชเ้วลา
ไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของเวลาในการสอนทัง้หมด 
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เพื่ อ ให้นั ก เ รียนได้มี โ อกาส ในการ ฝึ กฝน
ประสบการณ์ อ่านจริงกับบทอ่านที่มีความ
หลากหลาย ทําให้นักเรยีนมคีวามสุขในการอ่าน
มากยิง่ขึน้  

ข้อดีของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์ 
การสอนด้วยวิธีโฟนิกส์มขี้อดีคือ การใช้

เสียงของตัวอักษรเป็นเครื่องช่วยให้รู้จ ักคํา 
(Gray, 1965: 268) ซึง่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่า
เป็นวธิทีีช่่วยใหอ้อกเสยีงคาํต่าง ๆ ได ้นอกจากนี้
ยงัเป็นวธิตีามหลกัตรรกวทิยา ในการสอนอ่านคํา
ทีอ่อกเสยีงเหมอืนกนั ถา้เปลีย่นเป็นพยญัชนะอื่น
มาประสมก็จะออกเสียงเดียวกัน เป็นวิธีสอนที่
จดัลําดบัความยากง่ายและมคีวามสมบูรณ์ในตวั 
โดยคํานึงถึงส่วนเบื้องต้นของเสียงและการ
นําไปใช้ (Huey, 1912: 241-266) ซึ่งวธินีี้ได้
พฒันาความสามารถในการอ่านตวัอกัษรของคํา
ใหม่ ๆ และออกเสียงโดยผสมเสียงต่าง  ๆ 
เหล่านัน้ ดงันัน้ถ้าผูเ้รยีนออกเสยีงของตวัอกัษร
ได้ถูกต้องจะสามารถประสมคําได้ และสามารถ
อ่านคําได ้(Anderson and Dearborn, 1952: 
205-208) 

ข้อเสียของวิธีการสอนแบบโฟนิกส ์
การสอนดว้ยวธิโีฟนิกส์ (Schonell, 1946: 

47) มขีอ้เสยีคอื การอ่านออกเสยีงพยญัชนะจะ
ออกเสยีงไดถู้กต้องแม่นยําเมื่อผสมกบัสระ หาก
พยญัชนะในคําอ่านเป็นอีกแบบหนึ่งอาจทําให้
ผู้ เ รียนสับสนไ ด้  แ ล ะผู้ เ รีย นจะ ไม่ เ ข้ า ใ จ
ความหมายของคําเพราะเน้นความสนใจไปที่
เสยีงมากกว่า การที่ผู้เรยีนจะต้องอ่านคําที่ไม่มี

ความหมายซํ้า ๆ อาจทําให้เกิดความเบื่อหน่าย
ในการอ่านหนงัสอืได ้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้เกิดการเสนอ
แนวทางการแก้ไข (Linnea C. and Simone 
R,2011) เพื่อใหว้ธิโีฟนิกสน่์าสนใจและสนุกยิง่ขึน้  
โดยการใชเ้กมเขา้มาใชใ้นระหว่างบทเรยีน สขีอง
ตวัอกัษรและภาพประกอบช่วยในการจดจําเข้า
มาสอดแทรกในกระบวนการเรยีนการสอนโดยใช้
ตัวอักษรให้อยู่ในรูปภาพที่ต้องการแสดง วิธีนี้
ผูเ้รยีนจะคุน้เคยกบัเสยีงของพยญัชนะซึง่ปรากฏ
อยู่ในคําหลาย ๆ คํา ตวัอกัษรที่เรยีนจะปรากฏ
ใหเ้หน็ในส่วนต่าง ๆ ของคําทีแ่ตกต่างกนั ความ
สนใจจะมุ่งไปที่คําที่แตกต่างกัน ทัง้โครงสร้าง
และเสยีงจะเชื่อมโยงกนั โครงสรา้งของพยญัชนะ
จะดงึดูดความสนใจมากขึน้เนื่องจากมสีเีขา้มาใช้
ในการสอน จะช่วยให้การสอนอ่านด้วยวิธสีอน
แบบโฟนิกส์มปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงัช่วย
ขยายทกัษะทางภาษาได้ดยีิง่ขึน้อีกด้วย วธิกีาร
สอนแบบโฟนิกส์จงึเป็นเป็นวธิทีี่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการสอนอ่านสําหรับเด็กเริ่ม
เรยีนรูภ้าษา 

การเทียบเคียงวิธีการสอนแบบโฟนิกส์
มาใช้ในการสอนภาษาไทย 

รุ่งอรุณ โรจน์รตันาดํารง (2557) ไดศ้กึษา
แบบเรียนภาษาไทยสําหรับเด็กเริ่มเรียนอ่าน
เขยีน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2414 –2555. ผลการวจิยั
พบว่า การสอนอ่านในแบบเรียนภาษาไทยมี
ลกัษณะคล้ายกบัวธิกีารสอนแบบโฟนิกส์ โดย
ผู้ เขียนขอยกตัวอย่างรูปแบบการสอนสระ 
พยญัชนะและวรรณยกุต ์ดงัต่อไปนี้ 
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1. การสอนสระโดยวิธีการแจกลูก เป็น
วิธีการนําเสนอสระอย่างหนึ่ง โดยการแจกลูก
พยญัชนะกบัสระทลีะตวั และใชก้ารเล่าเสยีงตาม

สระแม่ ก กา ซึ่งปรากฏในแบบเรยีนเร็ว ดงั
ตวัอยา่ง 

 
 

ะ กะ ฉะ สะ จะ ปะ ชะ ระ กะ  

า กา ขา คา งา ชา ตา นา ผา  

ิิ ก ิ ส ิ ต ิ บ ิ ช ิ ร ิ ล ิ ม ิ ผ ิ

ิี ก ี ต ี ปี ฝี ม ี ส ี ด ี ร ี ย ี

ิึ ก ึ ห ึ ฮ ึ อ ึ      

ิื ก ื ค ื ม ื ถ ื ล ื ร ื อ ื   

ิ ุ กุ ผ ุ ฉุ ดุ ตุ บุ ป ุ อุ ค ุ

ิ ู กู ง ู ช ู ด ู ตู ถู ป ู พ ู ย ู

          

เ  ะ เกะ เตะ เปะ เอะ เระ เละ เกะ   

เ เก เช เส เห เฮ เก เท   

แ  ะ แกะ แฉะ แหะ แชะ แยะ แบะ    

แ แก แบ แป แพ แล แห แข แค  

โ  ะ โกะ โสะ โปะ       

โ โก โถ โป โค โอ โฉ โซ โต  

เ  าะ เกาะ เฉาะ เงาะ เคาะ เพาะ เกาะ    

อ กอ หอ ทอ คอ รอ ตอ ปอ พอ  

ิวัะ กวัะ ฉวัะ ผวัะ       

ิวั กวั ตวั บวั ผวั มวั รวั หวั ววั  
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เ ิี ยะ เกยีะ เฉียะ เผยีะ เดยีะ เพยีะ     

เ ิี ย เกยี เชยี เลยี เสยี เมยี เยยี    

เ ิื อะ เกอืะ         

เ  ิื อ เกอื เขอื เจอื เกอื เรอื เสอื    

เ    อะ เกอะ เถอะ เจอะ เคอะ เงอะ เชอะ    

เ    อ เกอ เจอ เธอ เรอ เลอ เออ เชอ   

ใ ใก ใจ ใด ใน ใบ ใย ใส   

ไ ไก ไข ไช ไป ไฝ ไร ไห ไอ  

เ   า เกา เขา เงา เฉา เดา เตา เถา   

ิํา กํา ขาํ คาํ งาํ จาํ ดาํ ตํา กํา  

 
(ดาํรงราชานุภาพ, สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา.  2442: 3, 5, 8) 
แบบเรยีนเรว็มกีารสอนรปูสระไปพรอ้มกบั

แจกลูกคํา โดยสอนรูปสระก่อนด้านซ้ายมือ 
จากนัน้นําพยญัชนะตวั ก เป็นตวัอย่างนําในการ
แจกลกูทลีะสระ และแจกลกูคาํไปตามพยญัชนะที
ละตวั โดยใหอ่้านจากซา้ยไปขวา แบบเรยีนเรว็มี
การแจกลูกสระกับพยัญชนะเพียงบางตัว 
เนื่องจากการแจกลูกคําที่ปรากฏนัน้จะแจกลูก
เฉพาะคาํทีม่คีวามหมายเท่านัน้ 

2. การสอนพยญัชนะตามอกัษรสามหมู่
ร่วมกบัแจกลูก ยกตวัอย่าง แบบหัดอ่าน ก ข ก 
กา มรีูปแบบการสอนโดยการจําแนกพยญัชนะ
ออกเป็นอกัษรสามหมู่ คอื อกัษรกลาง สูงและตํ่า 
จากนัน้มกีารสอนโดยนําพยญัชนะในแต่ละหมู่มา
สอนร่วมกับการสอนแจกลูกไปทีละสระ ดัง
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
   ก จ ด ต บ ป อ 
   กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ อะ 
  ะ า ิิ ิี ิึ ิื ิ ุ ิ ู
  กะ กา ก ิ ก ี ก ึ ก ื กุ กู 
  จะ จา จ ิ จ ี จ ึ จ ื จ ุ จ ู
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  ดะ ดา ด ิ ด ี ด ึ ด ื ดุ ด ู
  บะ บา บ ิ บ ี บ ึ บ ื บุ บ ู
  ปะ ปา ปิ ปี ปึ ปื ป ุ ป ู
  อะ อา อ ิ อ ี อ ึ อ ื อุ อู 

(ผดุงวทิยาเสรมิ, พระยา.  2455.: 1) 
วธิีการสอนอ่านของแบบหดัอ่าน ก ข  ก 

กา ประกอบด้วยขัน้ตอนการสอน (พระยาผดุง
วทิยาเสรมิ, 2467: 1) ดงันี้ 

1) การฝึกอ่านจากซา้ยไปขวา โดยไล่อ่าน
ไปทลีะบรรทดั เพื่อใหจ้ดจาํพยญัชนะในหมู่นัน้ ๆ 
ได ้โดยใชส้ระอะเป็นตวัตัง้และฝึกอ่านแจกลูกไป
ทลีะสระเริม่จากสระ  ะ,  า,  ิิ,  ิึ,  ิื,  ิ,ุ  ิ ู
จากนัน้นําพยญัชนะมาประสมกบัสระและแจกลูก
หลายรปูไปตามแนวนอนจนครบ  

2) การฝึกอ่านจากข้างบนลงล่างเป็นแถว 
ๆ เริม่จากด้านซ้าย เพื่อเป็นฝึกแจกลูกสระทลีะ
สระไปตามแนวตัง้ โดยใหฝึ้กอ่านจนคล่องปาก  

3) ฝึกเขยีน โดยครูจะเป็นเขยีนดว้ยปลาย
มดีบนกระดานชนวนใหเ้ดก็ลากตามรอย  

4) การฝึกคดัลายมอืจากคําที่กําหนด ซึ่ง
เป็นคําที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่ งจาก
พยางคท์ีไ่ดฝึ้กอ่านไป เช่น อกีา กะปิ กะบะ ตาป ู
เป็นตน้ 

5) ฝึกเขยีนตามคําบอก การเรยีนอกัขระที
ละน้อย ๆ ตวั แลว้กห็ดัผสมอ่านเป็นคาํได ้ 

แบบหดัอ่าน ก ข ก กา ใหค้วามสําคญักบั
การสอนอ่านเพื่อฝึกให้เข้าใจความหมายและ
สามารถใช้สื่อมาประกอบได้ยิง่ทําให้ผู้เรยีนเกิด
ความสุขในการเรยีน 

3. การสอนวรรณยุกต์โดยการผนัอักษร
สามหมู ่โดยการจาํแนกตามอกัษรสูง อกัษรกลาง
และอกัษรตํ่า ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 

ก จ ด ต บ ป อ 

 ิ่ ิ้ ิ๊ ิ๋   

อา อ่า อา้ อ๊า อ๋า   

อ ี อี ่ อี ้ อี ๊ อี ๋   

(ดรณุกจิวทิูร, หลวง และ ฉนัท ์ขาํวไิล.  2480: 4) 
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ข ฉ ถ ผ ฝ ส  ห 

  ิ่ ิ้     

 ขา ขา่ ขา้     

 ข ี ขี ่ ขี ้     

(ดรณุกจิวทิูร, หลวง และ ฉนัท ์ขาํวไิล.  2480: 8) 
 

ค ง ช ซ ท น พ ฟ ม ย ร ล ว ฮ 

      ิ่ ิ้       

     คา ค่า คา้       

     ค ี คี ่ คี ้       

(ดรณุกจิวทิูร, หลวง และ ฉนัท ์ขาํวไิล.  2480: 13) 
 
จากตวัอย่างแบบเรยีนเร็ว เล่ม 1 เป็น

วธิกีารสอนวรรณยุกต์โดยการผนัอกัษรกลาง สูง
และตํ่า ฝึกให้เขา้ใจวธิผีนั และให้จาํพยญัชนะใน
แต่ละหมู่ให้ได้  รู้หลักการผันวรรณยุกต์และ
เครื่องหมายประจําเสียงให้แม่นยํา วิธีการผัน
อักษรดัง กล่ า วยัง เ ป็ นวิธีที่ ใ ช้ ใ นการสอน
วรรณยกุตม์าจนถงึปัจจบุนั 

 

 
วธิกีารสอนแบบโฟนิกส์จงึเป็นวธิกีารสอน

อ่านวธิหีนึ่งทีใ่หค้วามสําคญักบักระบวนการออก
เสียงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและ
ตวัอกัษรอย่างเป็นระบบ ฝึกให้ผู้เรยีนเรยีนอ่าน
เขยีนอย่างเป็นขัน้ตอน ลําดบัการสอนตามความ
ยากง่าย และโดยมุ่งส่งเสรมิให้ผู้เรยีนอ่านออก
เขยีนได ้

รุ่งอรณุ โรจน์รตันาด ารง ไชยศรี 
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54 
 

 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.พนัส  หนันาคินทร ์
 

ศาสตราจารย์ เ กีย รติคุณ  ดร .  พนั ส  
หันนาคินทร์ เป็นนักวิชาการที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ทัว่ประเทศ เป็นผู้แต่งตําราทางการ
ศกึษา โดยเฉพาะตําราทางการบรหิารการศกึษา 
ทีส่ถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งนําไปใช้เป็นตํารา
เรียน ผลงานทางวิชาการที่พิมพ์จําหน่าย
แพร่หลายทัว่ไป ได้แก่ หลกัการบรหิารโรงเรยีน 
การบรหิารบุคลากรทางการศกึษา การศกึษาไทย 
การมัธยมศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษา การบรหิารและพฒันาหลกัสูตร การ
สอนจริยธรรมและค่านิยม หลักการพูดในที่
สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนัน้ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส  หันนาคินทร์ ยังเขียน
หนังสอือ่านประกอบในระดบัประถมศกึษา เช่น 
แบบเรยีนวชิาสงัคมศกึษาชัน้ ป.1–ป. 6 หนังสอื
ชุ ด สร้ า ง เ ส ริมปร ะสบการ ณ์ชีวิต  เ ป็นต้ น 
ผลงานวิจัยทางการศึกษาของศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส  หนันาคนิทร์ หลายเรื่องที่
เ ป็นพื้นฐานของการกําหนดนโยบายการจัด
การศึกษาของไทย เช่น ข้อเสนอแนะการจัด
หลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยม การ
บ ริห า ร ส ถ า บัน ผ ลิต ค รู ไ ท ย  ก า ร จัด ก า ร
มธัยมศกึษาเพื่อความมัน่คงของชาต ิเป็นตน้ 

 
รปูถ่าย  
 

ส่ ว น ผ ล ง า น ท า ง ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษานับได้ว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.พนัส  หันนาคินทร์ เป็นผู้บุกเบิกทางการ
จดัตัง้สถาบนัการศึกษาแห่งใหม่ตัง้แต่การดํารง
ตําแหน่งครใูหญ่คนแรกของโรงเรยีนมธัยมสาธติ 
ประสานมติร และโรงเรยีนสาธติ ‚พบิูลบําเพ็ญ‛ 
และรองอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา
พษิณุโลก ซึ่งเป็นนโยบายการขยายการผลติครู
ปริญญาไปยังส่วนภูมิภาค ตัง้แต่ พ.ศ. 2510 
ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.พนัส  หนันาคนิทร ์
เป็นผู้มวีสิยัทศัน์ยาวไกลในนโยบายการส่งเสรมิ
วทิยฐานะคร ู(ดว้ยพื้นฐานการเป็นครปูระชาบาล
ที่ด้อยโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนมาก่อน) 
ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.พนัส  หนันาคนิทร ์
เป็นผูร้เิริม่จดัการศกึษาภาคสมทบสําหรบัครทูีย่งั
ไม่ได้ปรญิญาตรทีี่วิทยาลยัวิชาการศึกษา บาง
แสน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 
(นักศกึษาโดยทัว่ไป เรยีกว่า Twilight เพราะใช้
เวลาเรยีนตอนเยน็หลงัจากการปฏบิตัริาชการ ) 
ในปี พ.ศ. 2517 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา 
พษิณุโลก ไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยั
ศ รีน ค ริน ท ร วิ โ ร ฒ  วิ ท ย า เ ข ต พิษ ณุ โ ล ก 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์
ในฐานะผู้บรหิารสูงสุดเป็นผู้รเิริ่มเปิดหลกัสูตร
ระดับปริญญาโททางการบริหารการศึกษา ใน
สมยัทีด่ํารงตําแหน่งรองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  ศาสตราจารย ์
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เกยีรตคิุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์ไดไ้ปรกัษาการ
ในตําแหน่งอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ประสานมติร และไดร้บัการทาบทามให้เป็น
อธกิารบด ีแต่ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.พนัส 
หันนาคินทร์ ได้ปฏิเสธตําแหน่งนั ้น และยุติ
บทบาททางการบริหารทุกตําแหน่ง เมื่อ พ.ศ. 
2526 (อาย ุ55 ปี) โดยใหโ้อกาสคนรุ่นใหม่ไดเ้ขา้
มาบรหิารมหาวทิยาลยัต่อไป และเป็นช่วงสมยั
ของการเคลื่อนไหวก่อตัง้มหาวิทยาลยันเรศวร 
โดยการยกฐานะมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
พษิณุโลก เป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศ  

ภายหลังเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 
2532 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หัน
น า คิ น ท ร์  เ ป็ น กํ า ลั ง สํ า คัญ ที่ ผ ลั ก ดัน ใ ห้
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณุโลก ได้รบั
การยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยัเอกเทศ ตดิต่อ
ประส านง านการได้มาซึ่ งที่ ดินสาธ ารณะ
ประโยชน์ที่หนองอ้อ ตําบลท่าโพธิ ์อําเภอเมอืง 
จงัหวดัพษิณุโลก จาํนวน 1,280 ไร่ เพื่อเป็นทีต่ ัง้
มหาวิทยาลยัแห่งใหม่ เมื่อก่อตัง้มหาวิทยาลัย
นเรศวรในปี พ.ศ. 2533 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ 
ดร.พนัส หันนาคินทร์ ได้ร ับแต่งตั ้ง ให้เ ป็น
กรรมการสภามหาวทิยาลยั และยงัช่วยเหลอืดา้น
วิชาการ โดยทําหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอน
นิสติระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก ตลอดจนเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ์ต่อเนื่ อง
ตลอดมา 

ศ าส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย รติ คุ ณ  ด ร . พ นั ส           
หนันาคินทร์ คือปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษา
ไทยอย่างแทจ้รงิ เป็นครูที่ลูกศษิยร์กัและศรทัธา 
ได้ร่วมกันก่อตัง้มูลนิธิศาสตราจารย์เกียรติคุณ                  

ดร.พนัส หันนาคินทร์ เป็นอนุสรณ์ในโอกาส
เกษยีณอายรุาชการ เป็นมลูนิธทิีใ่หทุ้นการศกึษา
แก่เดก็ดอ้ยโอกาสตลอดมาทุกปี ตลอดระยะเวลา
ยาวนานของชวีติราชการ ศาสตราจารย ์ดร.พนัส   
หนันาคินทร์ ได้สร้างคุณูปการต่อวงการศึกษา
เป็นอย่างยิง่ กล่าวคอื นอกจากผลงานสําคญัคอื
การ ก่อตั ้งบุ ก เบิกวิทยาลัยวิช าการศึกษา 
พิษณุโลก รวมทัง้มีบทบาทอย่างมากในการ
สนับสนุนให้สถาบันแห่งนี้ก้าวเข้าสู่ความเป็น
มหาวทิยาลยันเรศวรแล้ว ยงัเป็นกําลงัสําคญัใน
การผลกัดนัให้วชิาชพีครมูมีาตรฐานระดบัสูงเป็น
ที่ยอมรบัด้านวิชาการได้ผลติผลงานวิจยั ตํารา 
และแบบเรยีน รวมทัง้เป็นวทิยากรแก่สถาบนัและ
อ ง ค์ ก ร ต่ า ง  ๆ  จํ า น ว นม า ก  ใ น ช่ ว ง ห ลั ง
เกษียณอายุราชการนั ้น นอกจากงานสอนซึ่ง
เปรียบเสมือนชีวิตของท่านแล้ว ยังได้ดํารง
ตําแหน่งนายกสภาสถาบนัราชภฏักําแพงเพชร
อกีด้วย ด้วยเกยีรตคิุณอย่างสูงดงักล่าวจงึได้รบั
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิจ์าก
สถาบนัทีม่คีวามผกูพนัต่อชวีติของท่านอย่างมาก
ทั ้งสองแห่ งคือ  มหาวิทยาลัยบู รพา  และ
มหาวทิยาลยันเรศวร 

ประวติัโดยสงัเขป 
ศาสตราจารย ์ดร.พนัส  หนันาคนิทร ์เกดิ

เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 19 มกราคม พ.ศ. 2470 ที่
ตําบลเข้าย้อย อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบุร ี
บดิาเป็นสมุห์บญัชีชื่อขุนสุนทรธนาการ (เผื่อน  
หันนาคินทร์ ) มารดาเป็นครูประชาบาล ชื่อ
ประสิทธิ  ์ ต่ อมามารดาแต่งงานใหม่  และมี
บุตรชาย 1 คน และธดิาอกี 2 คน จงึมพีีน้่องร่วม
ท้องมารดาเดยีวกนั 4 คน คอืศาสตราจารย ์ดร.
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พนัส หันนาคินทร์  นิคม หิร ัญบุศย์ ทัศนารถ 
หริญับุศย ์และทศันีย ์หริญับุศย ์

ชีวิตครอบครวั ศาสตราจารย์ ดร.พนัส 
หันนาคินทร์ ได้สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาศ  หันนาคินทร์ (นามสกุลเดิม พรหมศร) 
เมือ่ พ.ศ. 2502 มบีุตรสาว 4 คน คอื ปฐมพร หนั
นาคนิทร ์(ปัจจุบนัทํางานตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
ฝ่ายสรรหาบุคคล ธนาคารซิตี้แบงก์  สาขา
ประเทศไทย) ปิยพรรณ หนันาคนิทร์ (ปัจจุบนั
ทํางานดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการบรหิารบรษิัท 
Operational Energy group) ปานนภา หนั
นาคินทร์ ทิพยวงศ์ (ปัจจุบันทํางานตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จดัการบรษิัทจสัมนิ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั)  และปรยิานาฏ หนันาคนิทร ์(ถงึแก่กรรม) 

ศาสตราจารย ์ดร.พนัส หนันาคนิทร ์ได้มี
ความสุขอยู่กบังานที่รกัคอืการสอนการให้ความ
รกัและความเมตตาศษิยโ์ดยตลอดชวีติตราบจน
ล้มเจบ็และจากไปอย่างกระทนัหนั เมื่อวนัที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2549 ขณะอายุได้ 79 ปี 11 วัน 
โดยทาํหน้าทีค่รจูวบจนวาระสุดทา้ยดว้ยการอุทศิ
ร่างเป็น ‚อาจารย์ใหญ่‛ แก่ลูกศิษย์ชาวมหา- 
วทิยาลยันเรศวร 

ด้านการศึกษา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส  หัน

นาคนิทร ์ไดร้บัการศกึษาในระดบัประถมศกึษาที่
ตําบลเขาย้อยบ้านเกิด เมื่อจบชัน้ประถมศึกษา
แล้ว คุณแม่ประสิทธิไ์ด้ส่งให้มาอยู่กับคุณป้าที่
กรุงเทพ ฯ ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่
โรงเรยีนมธัยมวดัราชบพธิ จนจบชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 6 เมื่อ  พ.ศ. 2486 เนื่ องด้วยในขณะนั ้น

กรุงเทพ ฯ อยู่ในช่วงสงครามเอเชยีบูรพา และ
เป็นยุคสมยัที่ข้าวยากหมากแพงและขาดแคลน 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์
จึงกลับบ้านที่ เขาย้อย ด้วยสภาพมารดาซึ่ง
ยากจนและต้องเลี้ยงดูลูกหลายคน แต่ยงัต้องหา
งานทําเพื่อหารายไดม้าจุนเจอืครอบครวัโดยเริม่
ทํางานเ ป็นเสมียนฝึกหัดที่อํ า เภอเขาย้อย 
เงินเดือน 20 บาท หลักจากนัน้ก็สมคัรเป็นครู
ประชาบาลที่โรงเรียนวัดกุฏิ ตําบลบางเค็ม 
อําเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ีเมือ่ปี พ.ศ. 2487 

ชี วิ ต ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า เ ล่ า เ รี ย น ข อ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์
เป็นเรื่องทีน่่าสนใจมาก ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ
ดร.พนสั หนันาคนิทร ์ ไดศ้กึษาหาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพด้วยตนเอง โดยการสอบวิชาชุดคร ู
ป.ป. และวิชาชุดครู ป.ม. ตามลําดบั ภายหลัง
จากที่ลาบวช 1 พรรษา เมื่ออายุครบ 20 ปี 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์ 
ได้โอนไปรับราชการครูที่โรงเรียนฝึกหัดคร ู
จงัหวดัเพชรบุร ี

ชีวิตทางการศึกษาแล ะวิช าชีพข อ ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส หันนาคินทร ์ 
หกัเหอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2494 เมื่อผู้ช่วยอธิบดี
กรมสามญัศกึษา (ตําแหน่งในขณะนัน้) นายอภยั    
จนัทวมิล ได้นําผู้เชีย่วชาญชาวอเมรกินัไปตรวจ
เยี่ยมโรงเรยีนฝึกหดัครูมูล จงัหวดัเพชรบุร ีได้
เหน็หน่วยกา้นทางวชิาการและความกระตอืรอืรน้
ในการศึกษาเล่าเรยีนของ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณดร.พนัส หนันาคินทร์  จงึขอโอนย้ายให้มา
สอนที่โรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สูงประสานมติร และ
ต่อมาไดท้ําหน้าทีค่รใูหญ่ของโรงเรยีนตัง้ใหม่ ซึง่
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ต่อมาเป็นโรงเรยีนมธัยมสาธติ ประสานมติร ใน
ขณะเดียวกัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส   
หนันาคนิทร ์ สามารถสอบเรยีนต่อระดบัปรญิญา
ตรทีีค่ณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
แต่ยังเรียนไม่จบก็สอบคัดเลือกไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศที่มหาวิทยาลยัอินเดียนา ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส   
หันนาคินทร์  สําเร็จการศึกษาได้ร ับปริญญา 
B.S. in Ed. เมื่อ พ.ศ. 2499 ผลการเรยีนอยู่ใน
ระดับดีมากจึงได้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท 
และไดร้บัปรญิญา M.S. in Ed. ในปีถดัมา 

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.พนัส หันนาคินทร ์ 
กลบัมาได้ถูกส่งให้ไปรบัราชการที่วทิยาลยัวชิา
การศึกษา บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาใน
ปัจจุบัน) ได้เป็นครูใหญ่โรงเรียนสาธิต ‚พิบูล
บําเพญ็‛ ทํางานอยู่เพยีง 2 ปี กไ็ด้รบัทุนศกึษา
ต่อระดับปรญิญาเอกที่มหาวิทยาลยัอินเดียนา 
สําเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก ได้ฝึกอบรม
ด้านการบรหิารสถาบนัศึกษาที่วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัรรุน่ที ่18 (พ.ศ. 2518) อกีดว้ย 

ล าดบัเวลาการศึกษาของ ศาสตราจารย์
เกียรติคณุ ดร.พนัส  หนันาคินทร ์มีดงัน้ี 
พ.ศ .  2480 จบชั ้นประถมศึกษาปีที่  4 จาก
โรงเรยีนประชาบาล 
พ.ศ. 2486 จบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จากโรงเรยีน
มธัยมวดัราชบพธิ กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2488 สมคัรสอบชุดครู พ.ป.ป และ ป.ม. 
จากกระทรวงศกึษาธกิาร 

พ.ศ. 2499 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
B.S. in Ed., Indiana University , USA 
พ.ศ. 2500 ไดร้บัปรญิญา M.S. in Ed., Indiana , 
USA 
พ.ศ. 2504 ได้ร ับปริญญา Ed.D. (Higher 
Education and Mathematics) Indiana 
University, USA 
พ . ศ .  2515 สัม ม น า เ ชิ ง ป ฏิบัติ ก า ร ส า ข า 
Research & Development จดัโดยองค์การ 
UNESCO , (the Philppines) 
พ.ศ. 2519 ได้รบัปริญญา วปอ. จากวิทยาลัย
ป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที ่18 

การรบัราชการและการประกอบอาชีพ 
วิ ถี ชี วิ ต ใ น ก า ร รั บ ร า ช ก า ร ข อ ง 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์ก็
ประสบความสาํเรจ็อยา่งยิง่ เช่นเดยีวกบัชวีติทาง
การศึกษาเล่าเรียน กล่าวได้ว่า ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ เริ่มมีชีวิต
ราชการโดยการเป็นครูประชาบาลบ้านนอก แต่
สามารถสร้างความก้าวหน้าทางราชการจน
เกษียณอายุในตําแหน่ง ศาสตราจารย์ระดบั 10 
ได้ ทัง้ยังผ่ านงานบริหารการศึกษาจนเป็น
ผูบ้รหิารสงูสุดในสถาบนัอุดมศกึษา ดงันี้ 
พ.ศ. 2478 ครโูรงเรยีนประชาบาล ตําบลบางเคม็ 
(วดักุฏ)ิ อําเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี
พ.ศ. 2488 ครูโรงเรยีนประชาบาล ตําบลสระพงั 
๑ (วดัหนองสม้) อําเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุร ี
พ.ศ. 2491 ผู้ตรวจการประถมศึกษา อําเภอเขา
ยอ้ย 
พ.ศ. 2492 ครูโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัด
เพชรบุร ี
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พ.ศ. 2494 อาจารย์โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูงที่
ถนนประสานมติร กรงุเทพ ฯ  
พ.ศ. 2496 ครูใหญ่คนแรก โรงเรยีนมธัยมสาธติ
ประสานมติร กรงุเทพ ฯ  
พ.ศ. 2500 อาจารย์วทิยาลยัวชิาการศกึษา บาง
แสน และครูใหญ่คนแรกของโรงเรยีนสาธติพบิูล
บาํเพญ็ 
พ.ศ .  2505 หัวห น้าคณะวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการ 
วทิยาลยัวชิาการศกึษา บางแสน 
พ.ศ. 2510  รองอธิการวิทยาลยัวิชาการศึกษา
พษิณุโลก  
พ.ศ. 2517 รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนค - 
รนิทรวโิรฒ พษิณุโลก 
พ.ศ. 2526 รกัษาการอธบิดมีหาวทิยาลยัศรนีค- 
รนิทรวโิรฒ 
พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย ์ระดบั 10 มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณุโลก 

ภายหลงัทีเ่กษยีณอายุราชการตัง้แต่ พ.ศ. 
2532 ศ า ส ต ร า จ า รย์ เ กี ย รติคุ ณ  ด ร .พ นั ส                   
หั น น า คิ น ท ร์  ยั ง ไ ด้ ร ั บ ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง เ ป็ น 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลยันเรศวร 
และได้รบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติกิตตมิศกัด ิสาขา
การบริหารการศึกษา ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
(พ.ศ. 2538) และของมหาวทิยาลยันเรศวร (พ.ศ. 
2546) 

หนังสือ ‚เรือจ้างเทียบฝัง่‛ ซึ่งเป็น
ข้อเขยีนอัตชีวประวัติของศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์เมื่อคราวเกษียณอายุ
ราชการปี พ.ศ. 2532 ได้สรุปชวีติตนเองไว้เป็น
คําคล้องจองว่า “จากทิวตาล ผ่านแสนแสบ 

แนบดงมะพร้าว เนาสองแคว” อนัหมายถึง 
ชีวิตกําเนิดจากจงัหวดัเพชรบุรทีี่มกีารปลูกต้น
ตาลมากที่สุดในประเทศ เข้ามารับราชการที่
โรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง ประสานมติรทีต่ ัง้มคีลอง
แสนแสบไหลผ่าน และย้ายไปรับราชการที่
วทิยาลยัวชิาการศึกษาบางแสนที่มตี้นมะพร้าว
มาก และในที่สุดได้มาตัง้รกรากอยู่ที่พิษณุโลก 
(สองแคว) จนบัน้ปลายของชวีติ 

เกียรติคณุ บคุลิกภาพและต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

ดร.พนัส หนันาคนิทร์ เป็นผู้ที่มมีนุษยสมัพนัธ์ดี
เลศิ ยอมรบันับถือศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษย์
ของทุกชัน้วรรณะ จดุเด่นทีสุ่ดคอืการเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตน ไม่หลงมวัเมาในลาภยศสรรเสรญิ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์
ถอืว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกําไรโดยไม่ต้อง
ลงทุน เป็นวธิกีารทีท่ําให้เราไม่ลมืตวั ความอ่อน
น้อมถ่อมตนเป็นเครื่องเหนี่ยวรัง้ตนเองไม่ใหรู้ส้กึ
ว่าขึน้สูงเกินไป มคีํากล่าวทํานองยกย่องชมเชย
ว่า ลูกศิษย์ลูกหา ผู้ใต้บังคับบัญชาถ้าพบเห็น 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์ที่
ไ ห น  เ ว ล า ใ ด  ค ว ร รีบ ยก มือ ไห ว้ ทัก ท าย
ศาสตราจารย์เกยีรติ คุณ ดร.พนัส หนันาคนิทร ์
ก่อนที่ท่านจะยกมอืไหว้เรา คุณสมบตัิที่ควรยก
ย่องอกีประการหนึ่งของศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ
ดร.พนัส หันนาคินทร์ คือ เป็นคนที่มีความ
ซื่อสตัย์ สุจรติ เป็นที่ตัง้ โดยถือคติว่า ซื่อกนิไม่
หมด คดกนิไม่นาน ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.
พนัส หนันาคนิทร ์เป็นคนซื่อสตัยต่์อตนเอง ต่อ
ครอบครวั ต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตลอดชวีติ
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รบัราชการ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.พนัส หนั
นาคินทร์ เป็นผู้รกัษาผลประโยชน์ทางราชการ
อยา่งเตม็ที ่นอกจากนัน้ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ 
ดร.พนัส หันนาคินทร์ ยังเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย ์
จงรกัภกัด ีต่อสถาบนัพระมหากษตัรยิอ์ย่างสูงยิง่
เป็นผู้ร่วมงานในฐานะวิทยากรของกลุ่มลูกเสือ
ชาวบ้าน ชมรมอาสาสมัครป้องกันชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หัน
นาคนิทร ์มตีําแหน่งทางวชิาการดงันี้  

พ . ศ . 2498–2508 อ า จ า ร ย์ วิท ย า ลัย
การศึกษา ประสานมติร และอาจารย์วิทยาลัย
วชิาการศกึษา บางแสน 

พ.ศ. 2508 ผูช้่วยศาสตราจารยว์ทิยาลยั
วชิาการศกึษา บางแสน 

พ.ศ. 2512 รองศาสตราจารย ์ วทิยาลยั
วชิาการศกึษา พษิณุโลก 

พ.ศ. 2526 ศาสตราจารย์ ระดับ 10 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรพษิณุโลก 

พ.ศ .2533 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
มหาวทิยาลยันเรศวร สาขาบรหิารการศกึษา 

พ . ศ .  2538 ป ริญ ญ า ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
กติตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
บรูพา 

พ . ศ .  2546 ป ริญ ญ า ดุ ษ ฎี บัณ ฑิ ต
กติตมิศกัดิ ์สาขาบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยั
นเรศวร 
 - ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง  ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวทิยาลยันเรศวร 
 - ดํารงตําแหน่ง นายกสภามหาวทิยาลยั
ราชภฏักําแพงเพชร 

 - ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ระดับศาสตราจารย ์
ทบวงมหาวทิยาลยั 

ผลงานทางวิชาการ 
ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  

ดร.พนสั หนันาคนิทร ์มผีลงานวชิาการ ดงันี้ 
ด้านหนังสือ ต าราเรียน ไดแ้ก่ 

1. ก า ร ส อ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ร ะ ดั บ
มธัยมศกึษา 

2. สถติเิบือ้งตน้ 
3. การศกึษาของไทย 
4. การศกึษามธัยมศกึษา 
5. การบรหิารโรงเรยีน 
6. การสอนจรยิธรรมและค่านิยม 
7. การบรหิารบุคลากรทางการศกึษา 
ด้านเอกสารประกอบการสอน ไดแ้ก่ 
1. เรขาคณติวเิคราะหแ์ละแคลคูลสั 
2. หลกัการศกึษา 
3. ก า ร ส อ น สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ร ะ ดั บ

มธัยมศกึษา 
4. หลกัการพดูในทีส่าธารณะ 
5. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ์ท า ง

การศกึษา 
6. การบรหิารและพฒันาหลกัสตูร 

ด้ า น ห นั ง สื อ ใ น ร ะ ดั บ ต ่ า ก ว่ า
มธัยมศึกษา 

1. แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั ้น
ประถมศกึษาปีที ่1-4 

2. ห นั ง สื อ อ่ า น ชุ ด ส ร้ า ง เ ส ริ ม
ประสบการณ์ชวีติ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1–6 
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ด้านงานวิจยั 
1. การกําหนดตัวแปรส่งผลต่อการ

เรยีนคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 
2. ข้อเสนอแนะการจัดทําหลักสูตร

คณติศาสตรใ์นโรงเรยีนมธัยมแบบประสม 
3. การบรหิารสถาบนัผลติครขูองไทย 
4. การจดัการมัธยมศึกษาเพื่อความ

มัน่คงของชาต ิ
5. การจัดโปรแกรมมัธยมศึกษาโดย

เน้นวชิาชพี 

ศาสตราจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  
ดร.พนสั หนันาคนิทร ์ไดป้ระกอบคุณงามความดี
ทัง้ในฐานะบดิาผู้ดูแลครอบครวั และประชาชนผู้
บําเพ็ญประโยชน์แก่สงัคมในปี พ.ศ. 2535 ท่าน
ได้รบัรางวลั พ่อดีเด่นแห่งชาติ และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2537 ท่านไดร้บัรางวลัคนดศีรสีองแคว 

พ.ศ. 2526 ท่านได้รบัพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมหาปรมาภรณ์
ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เนื่องด้วยท่านเป็นผู้กระทํา
ความดคีวามชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการและ
สาธารณชน 

ประจกัษ์ สายแสง 

บรรณานุกรม54 
ท่ีระลึกศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.พนัส  หนันาคินทร.์  (2549).  พมิพเ์นื่องในโอกาสพระราชทาน

น้ําอาบศพ ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ ดร.พนสั หนันาคนิทร์  
เรือจ้างเทียบฝัง่.  (2532).  พมิพ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารยศ์าสตราจารยเ์กียรตคิุณ 

ดร.พนสั หนันาคนิทร ์ 
เรือจ้างวางพาย.  (2551).  หนังสอืทีร่ะลกึงานพระราชทานเพลงิศพ ศาสตราจารยศ์าสตราจารยเ์กยีรติ

คุณ ดร.พนสั หนันาคนิทร ์23 มนีาคม พ.ศ. 2551 
วนิดา  บํารุงไทย.  แด่...ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พนัส  หนันาคินทร ์ด้วยความเคารพ รกัและ

อาลยั 
วชัรวุฒ ิ ซื่อสตัย.์  (2556).  จติวญิญาณครอูมตะผ่านอาจารยร์่างใหญ่ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ ดร.

พนัส  หนันาคินทร ์ งานกจิการนิสติและศษิยเ์ก่าสมัพนัธ ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
นเรศวร. 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร. (2549).  ประวติัผลงานของศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  
ดร.พนัส  หนันาคินทร.์  สาํนกังานเลขานุการคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร. 
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ศาสตราจารย ์ดร.สมพร  บวัทอง 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง  เป็น
ตวัอย่างของบุคคลทีม่บีดิาเป็นครปูระชาบาลและ
มารดาเป็นชาวสวน  แต่ก็สามารถพฒันาตนเอง
ได้จนประสบผลสําเร็จทัง้ในด้านการศึกษาและ
การทํางาน  ในด้านการศึกษาได้รบัทุนเล่าเรยีน
มาโดยตลอดตัง้แต่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 จนถึง
ระดบัปรญิญาเอก  สําหรบัในดา้นการทํางานกไ็ด้
ตํ า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร สู ง สุ ด ถึ ง ตํ า แ ห น่ ง
ศาสตราจารย ์

ศาสตราจารย ์ดร.สมพร  บวัทอง  เกดิเมื่อ
วนัที ่15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2476  ทีบ่า้นรมิคลอง
วดัประดู่  อําเภออมัพวา  จงัหวดัสมุทรสงคราม  
เป็นบุตรคนโตของนายบุญรอด  และนางถนอม  
บวัทอง  และมน้ีองสาวอกีสองคน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร บัวทอง ถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อวนัที่ 6 ธนัวาคม  พ.ศ. 2558  รวม
มอีาย ุ 83  ปี 

 
ศาสตราจารย ์ดร.สมพร  บวัทอง 

การศึกษา 
พ.ศ. 2487 จบประถมศึกษา (ป.4)  จาก

โรงเรยีนเฟ้ือบํารุง  วดัแก้วเจรญิ  อําเภออมัพวา  
จงัหวดัสมทุรสงคราม 

พ.ศ. 2490 จบมธัยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3)  
จากโรงเรยีนอํานวยวทิย ์ อําเภออมัพวา  จงัหวดั
สมทุรสงคราม 

พ.ศ. 2492 จบมธัยมศึกษาปีที่ 6  (ม.6)  
จากโรงเรยีนเบญจมราชทูศิ  จงัหวดัราชบุร ี

พ.ศ. 2493 จบประกาศนียบัตรประโยค
ครมูลู  (ป.)  จากโรงเรยีนฝึกหดัครเูพชรบุร ี

พ.ศ. 2496 จบประกาศนียบตัรประโยคครู
ประถม  (ป.ป.)  จากโรงเรยีนฝึกหดัครูบา้นสมเดจ็
เจา้พระยา 

พ.ศ. 2498 จบประกาศนียบัตรประโยค
ครมูธัยม  (ป.ม.)  จากโรงเรยีนฝึกหดัครมูธัยม 

พ.ศ. 2498 เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษา  ประสานมติร  เป็นเวลาครึ่งปี และ
สอบชงิทุนไปศกึษาต่อต่างประเทศได ้

พ.ศ. 2501 จบปริญ ญ าต รีส า ข าก า ร
มธัยมศกึษา (A.B)  จาก  Colorado  State  
College  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

พ.ศ. 2502 จบปรญิญาโทสาขาจติวทิยา
และการแนะแนว (M.S.) จาก Kansas State 
Teacher’s College  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

พ.ศ. 2504 จบปรญิญาเอกสาขาจติวทิยา
และการแนะแนว (Ed.D.) จาก  Colorado State 
College  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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พ.ศ. 2521 ประกาศนียบตัรจากวทิยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  รุน่ 21 
การรบัราชการ 

เริม่รบัราชการเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม  2504  
จนเกษียณอายุเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม 2536  โดยมี
ตําแหน่งทางวชิาการ  และทางบรหิารดงันี้ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ.2504–2507 อาจารย์วิทยาลัยวิชา

การศกึษา (ปัจจุบนัคอืมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วโิรฒ) 

พ.ศ. 2508–2511  อาจารยเ์อก วทิยาลยั
วชิาการศกึษา 

พ.ศ. 2512–2514  ผูช้่วยศาสตราจารยว์ชิา
จติวทิยา 

พ.ศ. 2515–2518  ศาสตราจารย์ วชิาการ
วจิยัการศกึษา 

ต าแหน่งทางบริหาร 
พ.ศ. 2512–2517 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี วิ ช า

การศึกษาสงขลา (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัย
ทกัษณิ) 

พ.ศ. 2517–2518 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ สงขลา (ปัจจุบนั
คอืมหาวทิยาลยัทกัษณิ) 

พ.ศ. 2518–2519 รั ก ษ า ร า ช ก า ร ใ น
ตําแหน่งรองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร  มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2519–2522 ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
วชิาการ  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

พ.ศ. 2530–2536 คณบดบีณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ในช่วงที่เ ป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ไป
ปฏบิตังิานบรหิารทีจ่งัหวดัพษิณุโลกดว้ย  2  ช่วง
ดงันี้ 

พ.ศ. 2533 รกัษาราชการแทนรองอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก  
(ปัจจุบนัคอืมหาวิทยาลยันเรศวร)  อีกตําแหน่ง
หนึ่ง 

พ.ศ. 2533–2534 รกัษาราชการในตําแหน่ง
อธกิารบดมีหาวทิยาลยันเรศวรอกีตําแหน่งหนึ่ง 

หลกัการในการท างาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  บวัทอง  มหีลกั

ในการทํางานที่ควรยดึเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่น
หลงัหลายประการ  ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

1. มคีวามมุมานะในการทําสิง่ต่าง ๆ อย่าง
เตม็กําลงัในทุกสถานการณ์แมจ้ะไม่มพีืน้ฐานเรื่อง
นัน้ ๆ มาก่อน  เช่น 

1) เมื่อสอบชิงทุน ก.พ. ได้ไปศึกษา
ต่อต่างประเทศ  ในช่วงแรกลําบากมาก เพราะมี
พื้นฐานทางด้านภาษาน้อย  จงึต้องอ่านหนังสือ  
3-4 รอบแทนที่จะอ่านเพียง 1 รอบ เพื่ อ ให้
สามารถเรยีนรว่มกบันกัศกึษาต่างชาตไิด ้

2) เ มื่ อ ไ ด้ ร ับ ร าชกา รครั ้ง แ รก ที่
สถาบนัระหว่างชาติสําหรบัการค้นคว้าเรื่องเด็ก  
ซึง่งานหลกัของสถาบนัฯ  คอืงานวจิยัทีม่ลีกัษณะ
เป็นทัง้งานวจิยัเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ  ซึ่ง
ท่านไม่ได้เล่าเรียนหรือฝึกฝนมาโดยตรง  ก็
พยายามทุกวิถีทางเพื่อ ให้มีพื้นฐานความรู้
เกี่ยวกบัระเบยีบวธิวีจิยัและสถติ ิ โดยการศกึษา
ด้วยตนเอง  ฟังการบรรยายในชัน้เรยีนร่วมกับ
นิสติ  สนทนาแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิเหน็กบั
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ผู้เชี่ยวชาญ  และร่วมเป็นที่ปรึกษาในการทํา
ปรญิญานิพนธข์องนิสติ  เป็นตน้ 

3) เมื่ อ ได้ร ับมอบหมายให้ทํ า งาน
บรหิารครัง้แรกที่วทิยาลยัวชิาการศึกษาสงขลา 
ทัง้ ๆ ที่ไม่เคยทํางานบริหารหน่วยงานระดับ 
ใด ๆ มาก่อน  และเป็นการบรหิารงานทีม่ปัีญหา
หลายอยา่ง  เพราะไมม่คีวามพรอ้มทัง้ดา้นอาคาร
สถานที ่น้ํา ไฟ เครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ปัญหาชาวบ้าน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
งบประมาณในการดําเนินงาน  ท่านก็พยายามมุ
มานะ  บากบัน่  ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ จน
สามารถบริหารงานได้ผลดี  และได้ร ับความ
รว่มมอืจากบุคลากรทุกระดบั 

2. ในฐานะครู  ท่านอบรมสัง่สอนทัง้ด้าน
ความรู้และคุณธรรมที่จําเป็นต่อการดํารงชวีติ 3 
ประการคือ  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และ
ปัญญาธรรม  ดงัตวัอยา่งคาํขวญัทีม่อบใหแ้ก่นิสติ
เพื่อเป็นการเตือนใจว่า  “ครูที่สอนวิชาการแต่
เพียงอย่างเดียวนัน้  เป็นครูไม่ถึงครึ่งหนึ่งของ
ความเป็นคร”ู 

3. หลกัการในการทํางานเกี่ยวกบังานและ
คนของท่านคอื  ความจริงจงัจรงิใจและซื่อสตัย ์
ส่วนหลักการในการทํางานเกี่ยวกับลูกศิษย์คือ 
ความรกั ความผูกผนั  และเมตตา สําหรบัตนเอง
นัน้  ท่านถอืว่าท่านเป็นปุถุชนธรรมดาที่พยายาม
และประพฤตปิฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบักาลเทศะและ
บุคคล 

4. ท่านอุทิศร่างให้แก่คณะแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงกล่าวได้ว่า

ท่านเ ป็นอาจารย์ทัง้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ และ
เสยีชวีติแลว้ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รบัสงูสดุ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผอืก  (ม.ป.ช.)  พ.ศ.

2535 

เกียรติท่ีได้รบั / เกียรติของชีวิต 
- เป็นผู้แทนของประเทศไทยหนึ่งในสาม

คนที่ ไ ด้ ไปประชุ มนานาชาติป ระจํ า ปีขอ ง 
UNESCO  ทีก่รงุเจนีวา  ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
(พ.ศ.2509) 

- เป็นผูแ้ทนของประเทศไทยในฐานะแขก
ของรฐับาลประเทศออสเตรเลียเข้าร่วมประชุม
เกี่ ย วกับการวิจัย วิทยาศาสตร์ก า รศึกษา 
(AZNUS)  ณ  กรงุเมลเบริน์  (พ.ศ.2510) 

- ได้ร ับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ผู้บริหารการศึกษา  ณ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  
ประเทศสหรฐัอเมรกิา  (2516) 

- เป็นกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หนึ่งในห้าคนของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี เรื่อง  “การพฒันานวตักรรม
เสรมิทกัษะการเรยีนการสอนภาษาไทยสําหรบั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย”  และเป็น
ประธานคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ์เรื่องดังกล่าวด้วย  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  
2529 

- ได้ร ับปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กติติมศกัดิ ์ สาขาวชิาการบรหิารการศึกษาจาก
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  (พ.ศ. 2542) 
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ผลงานทางวิชาการท่ีส าคญั 
1.  งานวิจยัในโครงการวิจยัของสถาบัน

ระหว่างชาตสิาํหรบัการคน้ควา้เรื่องเดก็1 (ปัจจุบนั
คอื  สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ) 

ศาสตราจารย ์ดร.สมพร  บวัทอง  เริม่รบั
ราชการครัง้แรกทีส่ถาบนันี้จงึเป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมที่
สํ าคัญอย่ า งมาก ในง านวิจัยขอ งสถาบันฯ  
โดยเฉพาะเรือ่งต่อไปนี้ 

1. งานวิจยัหลักสูตรชัน้ประถมศึกษา
ตอนต้น  (สถาบนัฯ ร่วมมอืกบักรมสามญัศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ  พมิพ์เผยแพร่เมื่อ  พ.ศ.
2509) 

2. ความกลัวของเด็กไทย  พิมพ์เป็น
งานวิจัยฉับที่ 6  ของสถาบันฯ  ระหว่างชาติ
สาํหรบัการคน้ควา้เรือ่งเดก็) 

3. ความสูญเปล่าอนัเนื่องมาจากความ
ล้ม เหลวทางการ เ รียนของนัก เ รียน ในชั ้น
ประถมศกึษา  (พมิพเ์ป็นงานวจิยัฉบบัที ่17  ของ
สถาบนัฯ) 

2. งานแปลและเรยีบเรยีงหนังสอืเรื่อง  
การทดสอบเพื่อการแนะแนว  โดยแปลจาก
หนังสอืชื่อ Guidance Testing and Other 

                                                 
1

 สถาบนัระหว่างชาตสิาํหรบัการคน้ควา้เรื่องเดก็  เป็น
หน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ดว้ยความช่วยเหลอืขององคก์าร
ศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ 
(UNESCO)  เพื่อคน้ควา้วจิยัเกีย่วกบัพฒันาการของ
เดก็ไทย  ซึง่ยงัเป็นของใหม่มากในประเทศไทยสมยันัน้  
พรอ้มกบัเปิดหลกัสตูรปรญิญาโทสาขาจติวทิยาพฒันา
การศกึษาดว้ย  ถอืไดว้่าเป็นหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษาหลกัสตูรแรกของกระทรวงศกึษาธกิาร 

Student Appraisal Procedures for Teachers 
and Counselors  (มผีูร้ว่มงานแปลอกี 4 คน) 

3. บทความต่าง ๆ เช่น 
1) การศกึษาและการรวบรวมขอ้มูล

เกีย่วกบัตวัเดก็ 
2) ปัญหาในการทําวิจ ัยของนิสิต

ระดบับณัฑติศึกษา  (ศึกษารายละเอียดได้จาก
วารสาร “  ศรนีครนิทรวโิรฒ  วจิยัและพฒันา”  ปี
ที ่1  ฉบบัที ่1  ธนัวาคม 2530  หน้า  24–27. 

3) การเปลี่ยนกระบวนทศัน์ในการ
พัฒนาการศึกษา  (ศึกษารายละเอียดได้จาก
วารสาร  “ปาริชาต”  (วารสารทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ )   ปีที่  10  ฉบับที่  1  
เมษายน–กนัยายน  2540  หน้า 1–6. 

สงัคมทีพ่งึปรารถนา (ศกึษารายละเอยีด
ได้จากหนังสอืที่ระลกึงานเกษียณ ศาสตราจารย ์
ดร.สมพร บัวทอง พิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศรี- 
นครนิทรวิโรฒ  วิทยาเขตภาคใต้  2536  หน้า  
37–44 
ผลงานทางวิชาการบริหาร 

- บุกเบิก  ก่อตัง้   วางรากฐานทัง้ด้าน
โครงสร้างและการบริหารงานวิทยาลัยวิชา
การศึกษา  สงขลา  จนเจริญก้าวหน้าเ ป็น
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  วทิยาเขตภาคใต ้ 
และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณในปัจจุบัน  
(พ.ศ.2512 –2518) 

- วางรากฐานทัง้ด้านโครงสรา้งการบรหิาร
และโครงสร้างด้านวิชาการ ณ ที่ดัง้ เดิมของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ถนนสนามบิน  อําเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก  และที่ที่จะขยายไป
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สถานที่แห่งใหม่ที่ ทุ่งหนองล้อ  ตําบลท่าโพธิ ์ 
อําเภอเมอืง  จงัหวดัพิษณุโลก  จนกระทัง้มกีฎ  
ระเบยีบ  ขอ้บงัคบั  คําสัง่  ตามพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยันเรศวรอย่างสมบูรณ์  (พ.ศ. 2533–
2534) 

- รเิริม่โครงการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา
ภาคพเิศษของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ริ เ ริ่ม จัดทํ า โ คร งการแผ น  ข .  ขอ ง
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
สาขาวชิาที่มลีกัษณะวชิาเอื้อใหเ้ปิดแผน ข. ของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ชีวิตครอบครวั 

ศาสตราจารย์ ดร.สมพร  บวัทอง  สมรส
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร บัวทอง  อาจารย์
ป ร ะ จํ า ภ า ค วิ ช า ภ า ษ า ต ะ วั น ต ก  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มี
บุตร 2 คน  คือนายเอกลกัษณ์  บวัทอง  และ
นายเอกรนิทร ์ บวัทอง 

 
 

ตวัอย่างค าประพนัธ์ท่ีช่ืนชม / สรรเสริญ  คุณ
ความดี 

สม  ศกัดิส์มสทิธิส์รา้ง ศกึษา 
พร  ส่งเสกสงขลา  อะครา้ว 
บวั  หลากเหล่ารบัชลา  ชพีรืน่ 
ทอง  ทพิยท์าทาบดา้ว เด่นพืน้ไผทสยาม 

คน  ทาํสิง่ประเสรฐิแลว้ อยูย่ง 
ด ี ประจกัษ์ดาํรง  สอบได ้
ไม ่ เขม้ลดขึน้ลง  กวดัแกว่งใดนา 
เกษยีณ  กจิดนีัน้ไซร ์  มใิหเ้กษยีณเลย 

(ผูป้ระพนัธ ์: ผศ.จาํเรญิ  แสงดวงแข) 
สม  วศ. ก่อตัง้  คู่ใต ้ นัน้แล 

พร  ส่งสงขลาไผท  ฤกษ์กา้ว 
บวั  บรูณ์สกิขาลยั  ชัน้อุ-ดมเฮย 
ทอง  เอกอ่าอะครา้ว  เริม่ดว้ยคนด ี

เริม่ตน้ไดค้นด ี “สมพร” พลพีลงัตน 
บากบัน่มัน่มุง่มน         จงเหน็งานเป็น “บวัทอง” 
ปลกูศษิยป์ระสทิธิศ์าสตร ์สมัฤทธิจ์นมาตรฐานผอง 
ปัน้ศษิยจ์ติดคีรอง รูก้เ็ชีย่วทาํกช็าญ 
“สมพร บวัทอง” ยง วศ. สงขลาผสาน 
คนดเีถลงิงาน  ฝึกคนไดน้บัหมืน่มา 

(ผูป้ระพนัธ ์ ผศ.ดร.บนัลอื  ถิน่พงังา) 
ผูใ้ดกจิประเสรฐิแลว้ อยูย่ง 

มัน่คงคนจงรกั          เพราะตระหนกักว่ายิง่ยง 
ความดตีรวจสอบได ้        ไมก้วดัไกวใหค้นหลง 
ความดมีอิาจปลง ลงเกษยีณเวยีนวารวาย 

ท่านรองสมพรเรา บวัทองเนาความดขีจาย 
เกษยีณนัน้อยา่งหมาย        ดตีราตรงึซึง้ใจเรา 

ความดจีุง่บนัดาล         สุขสราญสบืเฉลา 
ภยัใดจงประเทา          จาํเรญิสนัตน์ิรนัดรเ์ทอญ 

(ผูป้ระพนัธ ์ดร.บนัลอื  ถิน่พงังา) 
 

ประดิษฐ ์ มีสขุ 
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พิพิธภณัฑช์าวบางกอก 

ความหมาย 
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก (Bangkokian 

Museum) เกิดขึ้นได้จากการเสียสละของ รอง
ศาสตราจารย์วราพร สุรวด ีเจ้าของบ้านได้มอบ
บ้านและที่ดนิเพื่อทําพพิธิภณัฑ์ท้องถิ่นที่มชีวี ิต 
เชื่อมโยงในการถ่ายทอดประวตัคิวามเป็นมาของ
คนบางกอกในแถบบางรกัในอดตีกบัปัจจุบนั เป็น 
1 ใน 26 แห่งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เปิดให้
ประชาชนเขา้ชมตัง้แต่ พ.ศ. 2547 เปิดวนัพุธถงึ
วนัอาทติย ์เวลา 10:00–17:00 น. 

 
 

 
 
 

ความเป็นมาของพิพิธภณัฑ์ในประเทศ
ไทย 

วันที่  19 กัน ย ายนขอ ง ทุ ก ปี เ ป็ น วัน 
‚พพิธิภณัฑไ์ทย‛ สบืเนื่องจาก พระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิดพพิธิภณัฑส์ถานหอคองคอเดยี เมื่อวนัที ่
19 กันยายน 2417 หอคองคอเดียนี้ภายหลัง
เรยีกว่า ศาลาสหทยัสมาคม 

ครัง้นั ้นมีเจ้าพระยาภาสกรวงษ์  (พร  
บุนนาค) ขณะมบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระยา และนาย
เฮนรี อาลาบาสเตอร์ ชาวอังกฤษ จัดแสดง
สิง่ของต่าง ๆ ให้ประชาชนชม ในงานเฉลมิพระ
ชนมพรรษาครบ 21 พรรษา ซึ่งเป็นปีที่ทรงมี
สทิธสิมบรูณ์ในการบรหิารราชการแผ่นดนิ สิน้สุด
หน้าที่ผู้สําเรจ็ราชการของของสมเด็จเจา้พระยา
บรมมหาศรสีุรยิวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) และทรงมี
หมายประกาศใหบุ้คคลภายนอกส่งของมาร่วมจดั
แสดงด้วย อาทเิช่น เครื่องทองรปูพรรณเก่าใหม่
ต่าง ๆ ผ้านุ่งห่มฝีมอืช่างชาวสยาม เครื่องดนตร ี
รปูปัน้ รปูหล่อ รปูแกะสลกั และภาพเขยีน เครื่อง
อาวุธ รวมทัง้ของแปลกประหลาด เสรจ็งานแลว้ก็
ส่งคนืเจา้ของ หรอืจาํหน่ายใหแ้ก่ผูส้นใจดงันัน้จงึ
มสีิง่ของเพยีงเลก็น้อยทีต่ ัง้แสดงอยา่งถาวร 

ในราว พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรด ฯ ให้ย้ายการจัด
แสดงพพิธิภณัฑ์ที่หอคองคอเดยี มายงัพระที่นัง่ 
3 องค ์ในพระราชวงับวรสถานมงคล หรอืวงัหน้า
คอืพระทีน่ัง่ศวิโมกขพมิาน พระทีน่ัง่พุทไธสวรรย ์
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และพระที่นัง่อิศราวนิิจฉัย พ.ศ. 2431 ยกฐานะ
ขึน้เป็นกรมพพิธิภณัฑสถานสงักดักระทรวงธรรม
การ 

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แ ร ก ข อ ง ไ ท ย เ ป็ น
พพิธิภณัฑส์่วนพระองค์ของพระบาทสมเดจ็พระ
จ อ ม เ ก ล้ า เ จ้ า อ ยู่ หั ว  รั ช ก า ล ที่  4  ใ น
พระบรมมหาราชวัง ณ พระที่นั ง่  “ประพาส
พพิธิภณัฑ‛์  ซึ่งใชเ้ป็นทีจ่ดัแสดงสิง่ของต่าง ๆ 
ให้แขกบ้านแขกเมอืงได้ชมเป็นครัง้คราวตัง้แต่ 
พ.ศ. 2394 โดยทรงแปลคําว่า ‚พพิธิภณัฑ‛์ จาก
ภาษาองักฤษว่า ‚museum‛ ซึ่งเกดิขึน้ในยุโรป
ตัง้แ ต่  ค.ศ.1682 (พ.ศ.2225)  คําว่ า  ‚พิพิธ ‛ 
หมายถึง ‚ต่าง ๆ กันหลากหลาย‛ ‚ภัณฑ์‛ 
หมายถงึ ‚สิง่ของเครือ่งใช‛้ 

คนทัว่ไปมกัจะเข้าใจว่า พิพิธภัณฑ์เป็น
แหล่งรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุ 
เนื่องจากในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้โปรดใหร้วบรวมโบราณวตัถุ
ไปไว้ยังพิพิธภัณฑ์สถานวังหน้า แนวการจัด
แสดงจงึเริ่มเปลี่ยนไปจากการจดัแสดงสิ่งของ
หลากหลายมาเป็นเฉพาะทางประวัติศาสตร์
โบราณคดมีากขึ้น จนกลายเป็นแนวทางการจดั
พพิธิภณัฑสถานส่วนใหญ่ในเวลาต่อมา 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานได้พัฒนาและมี
บทบาทสําคญักว้างไกลขึ้น เพื่ออํานวยความรู้
และความเพลดิเพลนิแก่สาธารณชนเกี่ยวกบัวตัถุ
ที่มีคุณค่ าทางวิช าการ  วัฒนธรรม ศิลปะ 
วทิยาศาสตร ์(ทัง้สิง่ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ) รวมถงึ
ท้องฟ้าจําลอง พิพิธภัณฑ์พืช สตัว์บก สตัว์น้ํา 
ประวตัิศาสตร์เทคโนโลย ีมนุษย์ ธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เปิดโอกาสใหบุ้คคลและชุมชนจดัตัง้

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ ง ถิ่ น  น อ ก เ ห นื อ จ า ก
พพิธิภณัฑสถานทีร่เิริม่โดยพระมหากษตัรยิ ์

ดังนั ้นแนวทางการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์
สมยัใหม่ จงึมใิช่เป็นการมองผ่านกระจกของตู้จดั
แสดง หรอือ่านเรื่องราวจากแผ่นป้ายนิทรรศการ
ซึ่งใช้เทคโนโลยแีสงสเีสรมิให้ตื่นตาน่าสนใจแต่
อย่างใด หากเป็นการจดัแสดงในพื้นที่จรงิของ
ครอบครวัหรอืชุมชน อาคารหรอืสิง่ของเครื่องใช้
ก็เป็นของใช้จรงิในชวีติความเป็นอยู่ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และภมูปัิญญาของผูค้นในแต่ละทอ้งถิน่ 
 

 

คว าม เ ป็ นม า ขอ ง พิ พิ ธ ภัณฑ์ ช า ว
บางกอก 

เจ้าของบ้านเดิมคือรองศาสตราจารย์ 
วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์ประจําภาควิชา
ชวีวทิยา  คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรีนคริ
นทรวโิรฒ ยกบา้นทีอ่ยู่อาศยัใหก้รุงเทพมหานคร
พร้อมที่ดิน 1 ไร่ 25 ตารางวา เมื่อ พ.ศ. 2547 
ด้วยความมุ่ งหวังที่จะให้เ ป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
ชีวิตชีวาจนผู้ เ ข้าชมสามารถสัมผัสได้  ถึง
ครอบครัวคนเชื้อสายจีนที่พํานักในย่านถนน
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เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร (บางกอกยุคนัน้) 
เป็นอยา่งไร 

ตรอกสะพานยาวเดมิเป็นคลองขุดขนาด
เล็กไม่มีชื่อ ตัง้ต้นมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาคัน่
อาณาเขตด้านข้างระหว่างสถานกงสุลโปรตุเกส
และสถานกงสุลองักฤษซึ่งปัจจุบนัเป็นไปรษณีย์
กลางบางรกั ร้านค้าตัง้เรยีงรายรมิสองฝัง่คลอง 
เมื่อเริม่ตดัถนนเจรญิกรุง ในสมยัรชักาลที่ 4 ซึ่ง
เป็นถนนสายแรกในประเทศไทย รา้นค้าย้ายไป
อยูร่มิถนนหมด ในสมยัรชักาลที ่5 มกีารปรบัปรุง
ขยายถนนเ จริญกรุ ง  จ ากถนนลู ก รัง เ ป็ น
ถนนลาดยาง คลองเริม่ตื้นเขนิ พายเรอืไม่ได ้จงึ
มกีารสรา้งสะพานไมก้ว้างประมาณเมตรครึง่เดนิ
แทน สะพานที่ทํ า ให้ เกิด เ ป็นซอยเรียกว่ า 
‚ตรอกสะพานยาว‛ นี้สรา้งขึน้ภายหลงัน้ําท่วม
กรงุเทพ ฯ ครัง้ใหญ่ เมือ่ พ.ศ. 2460 

เมื่ อนางสอาง สุ รวดี มารดาของรอง
ศาสตราจารยว์ราพร สุรวด ีเริม่สร้างบ้านก่อนที่
จะเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ. 
2479 หน้าบา้นยงัเป็นสะพานไมย้าวอยู่ จน พ.ศ. 
2491 จึงมีการรื้อสะพานไม้ออกสร้างเป็นถนน
คอนกรีต แต่ยังคงเรียกว่า ตรอกสะพานยาว
เหมอืนเดมิ 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกตัง้อยู่บ้านเลขที ่
273 ซอยเจรญิกรุง 43 (ตรอกสะพานยาว) ถนน
เจรญิกรงุ เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 

ส่ วนป ร ะกอบของ พิ พิ ธภัณฑ์ ช า ว
บางกอก 

อาคารทัง้หมดประกอบดว้ยเรอืน 4 หลงั มี
ร ัว้ล้อมโดยรอบ ซุ้มประตูหน้าบ้านเป็นบานไม้

เ ปิด 2 ข้าง แต่ละบานตีกรอบใส่ลายทแยง
สามเหลีย่มอยา่งมศีลิป์ 

อ า ค า ร ห ลั ง ที่  1  ส ร้ า ง ต า ม แ บ บ
สถาปัตยกรรมที่ได้รบัอทิธพิลจากยุโรปอนัเป็นที่
นิยมในยุคนัน้ คอืเป็นเรอืนไม ้2 ชัน้ หลงัคาเป็น
ทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าวสีแดงและมีจั ว่
ด้านหน้าซ้อนเหลื่อมกัน หน้าจัว่หนึ่งแต่งลาย
สี่เหลี่ยมประดบัเส้นโค้งไขว้ และอีกหน้าจัว่เป็น
บานเกล็ดระบายลม ผนังหน้าบ้านเป็นไม้ทาสี
เลยีนแบบผนงัก่ออฐิถอืปนูฝีมอืช่างชาวจนี มหีอ้ง
ต่าง ๆ 7 ห้องราคาค่าก่อสรา้งตอนนัน้ ประมาณ 
2,400 บาท 

หน้าต่างเป็นบานไม้เปิด 2 ข้าง และบาน
หน้าต่างแต่ละบานมบีานเกล็ดแบบบานกระทุ้ง 
เปิดยกขึ้น โดยใช้ขอเหล็กสับคํ้ายนัไว้ที่ทําให้
แดดยามบ่ายไม่ส่องเขา้มาในห้อง และกนัฝนตก
พรํา ๆ ได้ มลีูกกรงเหล็กเป็นซี่ตามแนวตัง้เพื่อ
กนัขโมยทัง้ชัน้ล่างและชัน้บน เหนือบานหน้าต่าง
เป็นกรอบกระจกสี เวลาแดดส่องทําให้เกิดเงา
เป็นสทีีพ่ ื้นหอ้ง หน้าต่างห้องโถงชัน้บนตดิบนัได 
เป็นหน้าต่างแบบฝรัง่เศสคอืแบบเปิดบานตัง้แต่
พืน้หอ้งขึน้ไปโดยมลีกูกรงสงูแค่เอว ทําใหอ้ากาศ
พดัผ่านเยน็สบาย 
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ชัน้ล่างยกพืน้เหนือพืน้ดนิดว้ยบนัได 3 ขัน้ 
ด้านซ้ายเป็นห้องรบัแขกมีชุดรบัแขกบุนวม ที่
ผนังด้านหนึ่งตัง้เปียโนของ นางสอาง สุรวด ีซึ่ง
เป็นของขวัญจากคุณตาของท่าน เมื่อครัง้เป็น
นักเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์ มตีู้กระจก
เกบ็เครื่องแก้วเจยีระไนแบบต่าง ๆ ขวดไวน์ มุม
หนึ่ งตั ้ง เครื่องเล่นแผ่นเสียงชนิดใช้เข็มกับ
แผ่นเสยีงร่อง ตู้มุกจากเมอืงจนีของคุณตาเป็น
ลายคู่กนัซา้ยขวา ตู้นอกใส่เครื่องถ้วยชาจนี ตู้ใน
แสดงเครื่องใช้ต้อนรบัแขก เช่น เครื่องพวงแก้ว 
ถาดเขี่ยบุหรี่ ตรงข้ามตู้มุกเป็นโต๊ะกระจกฐาน
กระจกตื้น สําหรบัดูความเรยีบรอ้ยของการแต่ง
กายก่อนออกจากบ้านและเป็นที่เก็บร่ม หมวก 
ไมเ้ทา้ 

ติดกับห้องรับแขกเป็นห้องอาหารซึ่งมี
ประตูออก 2 ทาง ประตูหนึ่งติดกับชานที่เดิน
ออกมาจากหอ้งครวัได้  อกีประตูหนึ่งต่อกบัห้อง
โถง ที่ผนังห้องมีตู้เก็บจานชาม ชุดเซรามิกส์
ลวดลายแบบยุโรป ช้อนส้อม มีดเคลือบเงา
สําหรับชุดอาหารฝรัง่ โต๊ะรับประทานอาหาร
ขนาดใหญ่ 

ชัน้ล่างดา้นขวาเป็นหอ้งแสดงหนังสอืเรยีน
ของนางสอางและลูก ๆ สมยัเรียนอยู่ชัน้ประถม 
และมธัยม ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ 
และหนังสอืเรยีนภาษาจนีชัน้ประถม สมุดทีใ่ชจ้ด
และคัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง ขวดหมึก
อนิเดยีนองิคป์ากกาหมกึซมึชนิดสูบหมกึ โต๊ะทํา
การบ้านไม้ชนิดมีฝาปิดเปิดเก็บหนังสือและ
อุปกรณ์การเรยีนได ้พรอ้มเก้าอี้ไม ้ตามผนังหอ้ง 
แขวนใบประกาศนียบตัร และใบปรญิญาบตัร 

ด้านหลงัห้องทําการบ้านนี้เป็นห้องน้ําใต้
บนัไดมปีระตูเขา้ออกได้ 2 ทางอกีประตูหนึ่งเปิด
ไปสู่หอ้งโถงกลาง เขา้ใจว่าสาํหรบัแขก 

ประตูดา้นหลงัหอ้งโถงมชีานต่อไปศาลารมิ
สระน้ํา ระหว่างทางขึน้บนัไดชัน้บน วางเครื่องอดั
ผา้ ซึ่งมทีี่ครวัอกี 1 เครื่อง น่าจะเป็นของใช้สมยั
คุณยายอนิ ตนับุน้เตก็ 

ห้องน้ําห้องส้วมมีทัง้ชัน้บนและชัน้ล่าง 
หอ้งสว้มชัน้บนตดิหอ้งนอนประธาน เป็นสว้มชกั
โครกแบบโบราณ ชนิดถงัเกบ็น้ําอยู่สูงใต้เพดาน 
ตดิผนงัเหนือโถสว้มมสีายโซ่ดา้นขวามอืหอ้ยยาว
ลงมา เพื่อดงึชกัให้น้ําไหลลงมาทําความสะอาด
โถ (ปลายปีพ.ศ. 2558 ไดเ้ปลีย่นเป็นถงัตดิกบัโถ
นัง่แลว้ 

ห้องนอนชัน้บนมเีตยีงนอนคู่ทําด้วยไม้ ตู้
เสื้อผ้าขนาดใหญ่เท่าขนาดความกว้างของห้อง 
สูงพอแขวนชุดยาวได้ ติดกับห้องนอนมีห้อง
แต่งตัวแบบยุโรป โต๊ะเครื่องแป้งมกีระจกเงา 3 
บาน อนัไดเ้ป็นศลิปะแบบเดคโค สไีมโ้อ๊คเขม้ มา้
นัง่แต่งตวัเขา้ชุดกนั 

หอ้งโถงกลางวางจกัรเยบ็ผา้รุน่เก่าทีใ่ชเ้ทา้
เหยยีบ หน้ามขุชัน้บนเกบ็อฐัขิองบรรพบุรุษ ชาม
กระเบือ้งเบญจรงคล์ายเทพนม ซึง่เป็นสมยัปลาย
อยุธยา โถปริกกระเบื้องเบญจรงค์ลายน้ํายอด
ทอง (ชุบทอง) และโถปรกิแก้วหล่อสีเขยีวยอด
ทองสมยัรชักาลที ่5 

ซ้ายมือเป็นห้องนอนคุณยาย (นางอิน 
ตั น บุ้ น เ ต้ ก )   ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ย ก ที่ ดิ น ผื น นี้ ใ ห้ 
นางสอาง โดยมเีรอืนไทยใต้ถุนสูงปลูกอยู่เดมิ ใน
หอ้งมเีตยีงนอนเดีย่วทาํดว้ยเหลก็ มเีสามุง้ 4 เสา
กางมุ้งแหวกไว้ วางแส้ปัดยุงและพัด ซึ่งเป็น
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อุปกรณ์ทีต่อ้งใชเ้มือ่นอนกางมุง้ มหีิ้งพระพุทธรปู
บชูาสมยัอยธุยาตอนปลาย พระพุทธรปูเงนิและบุ
ทองสมยัรตันโกสนิทร ์โต๊ะเครื่องแป้งที่มกีระจก
บานเดียว วางตลับเครื่องแก้วใส่เครื่องสําอาง 
ขวดน้ําหอม 

อาคารหลังที่ 2 เป็นเรือนไทยไม้ 2 ชัน้ 
ไม่ได้ทาสีแต่เคลือบน้ํามนัทาไม้ มีรูปทรงและ
สถาปัตยกรรมใกล้เคยีงกบัอาคารหลงัที่ 1 สรา้ง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2472 ที่ทุ่งมหาเมฆ แล้วรื้อมาเมื่อ 
พ.ศ. 2542 โดยย่อส่วนให้เลก็ลง ตามพื้นที่ที่มี
จํากัดซึ่งเดิมใช้เลี้ยงไก่และแพะ ห้องชัน้ล่าง
ประดบัภาพเขยีนสน้ํีามนัและสน้ํีา ชัน้บนจดัวาง
สิง่ของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เคยเป็นของนายแพทย ์
ฟรานชิส คริสเตียน ชาวอินเดียซึ่งเป็นสามคีน
แรกของคุณแม่สอาง  สุรวดี จึงมีตําราและ
อุปกรณ์การแพทยท์ี่ใช้ในคลนิิกยุค พ.ศ. 2468–
2470  นายแพทยฟ์รานซสิ ครสิเตยีน เสยีชวีติ
ดว้ยโรคหวัใจ ทีโ่รงพยาบาลแมคคอมคิ เชยีงใหม่
เมือ่อาย ุ 41  ปี 

อาคารหลงัที ่3 เป็นตกึแถว 2 ชัน้ เดมิเป็น
ห้องแถวติดต่อกัน 8 ห้องที่ให้คนเช่าอยู่ ได้รื้อ
ผนังกัน้หอ้งออก ชัน้ล่างจดัแสดงเป็นหอ้งครวัซึ่ง
ยังคงมีเครื่องครัว เครื่องใช้ในการเก็บและ
ประกอบอาหารสมยันัน้ เช่นเตาไฟชนิดใชฟื้นยงั
มขีีไ้ต้แท่งให้เหน็ และมเีตาอัง้โล่ชนิดใช้ถ่านเตา
เดยีว และเตาเคลอืบแผ่นกระเบือ้งเซรามคิสชีนิด
ยนืทําอาหาร ครกหนิขนาดเลก็ใหญ่ โม่หนิขนาด
เลก็ ขนาดใหญ่ กระทะใบบวัสําหรบัหุงขา้วขนาด
ใหญ่ ตู้ น้ําแข็งไม้กรุอะลูมิเนียม 3 ชัน้ ไว้ใส่
น้ําแขง็ชัน้ล่างและชัน้บนมฝีาปิด เพื่อเกบ็อาหาร
สดประเภทเนื้อสตัว์ ชัน้กลาง หม้อขนาดต่าง ๆ 
ลงัถงึเลก็ใหญ่ จานชามสงักะสเีคลอืบสขีาวบา้ง มี
ลวดลายฉูดฉาดบ้าง ช้อนสงักะสีเคลือบสเีขยีว

แสดงว่าเป็นจานชามชอ้นสําหรบัคนรบัใช ้เพราะ
ต่างจากจานชามชอ้นในห้องอาหาร นอกจากนี้มี
กระต่ายขูดมะพร้าว กระชอนสานด้วยไม้ไผ่ มดี
ทําด้วยเหล็กขนาดต่าง ๆ พิมพ์ขนม ขวดโหล
แก้วชนิดฝาแก้วจุกกลม  ไม้พายกวนขนม 
กระทะทองเหลอืง กล่องไมข้ดีไฟทีม่ตีราอกัษรจนี
และตราพญานาค 
 

 
 

อกีด้านหนึ่งจดัแสดงของสะสมเช่น กล่อง
ขนมปังโลหะฝามภีาพถ่ายจากองักฤษ ขวดเหลา้ 
กล้องยาเส้นพร้อมไปป์ มีดโกน โปสการ์ด 
ไปรษณียบัตร  ใบโฆษณาสินค้า  ยุค  2490 
โปสเตอร์ภาพยนตร์ เตารดีตราไก่มหีวัจุกที่ฝา
เ ป็นตัว ไ ก่ ใ ส่ ถ่ านติดไฟกรงสุ นั ขและแมว 
โดยเฉพาะแมวซึง่เคยส่งประกวดไดร้บัรางวลัที ่1 
รางวลัที ่2 และรางวลัชมเชย  

ชัน้บนเป็นที่จดันิทรรศการของเขตบางรกั 
แสดงความเป็นมาของบางกอกสมยัอยุธยาเป็น
เมอืงหลวง บางกอกเป็นเมอืงหน้าด่านสําคญั ที่
ชาวต่างชาติยุคแรกผ่านเข้าไปยงัอยุธยา จนมา
เป็นชุมชนนานาชาตบิางรกัเป็นทีต่ ัง้ของศุลกากร
แห่งแรก  ไปรษณีย์แห่งแรกของไทย ถนนสาย
แรก สถานกงสุลชาวยุโรปหลายชาติ  โบสถ์
สําคัญของศาสนาคริสต์สุ เหร่าแห่ งแรกใน
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บางกอก รถรางสายแรก รถ รสพ. ซึ่งเป็นรถ
ประจําทางสายแรก บรษิัทเดนิเรอืทะเล โรงแรม
โอเรยีนเต็ล เมื่อเริม่สร้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมี
รูปภาพและประวัติบุคคลสําคัญ ทัง้ไทยและ
ต่างชาตทิี่เคยอาศยัอยู่ในย่านบางรกั เช่น หลวง
ประดิษฐ์มนูธรรม ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ กัปตัน
จอห์น บุช ผู้เคยรับราชการตําแหน่งเจ้าท่า 
นายแพทย์โธมัส  เฮวาร์ด เฮย์ ผู้วางรากฐาน
การแพทยแ์ละสาธารณสุขในไทย 

อาคารหลงัท่ี 4  
ชัน้ล่างเป็นห้องสมุดเก็บหนังสือของรอง

ศาสตราจารย์วราพร และเป็นที่ทํางานของ
เจ้าหน้าที่นําชมพิพิธภณัฑ์ งานประชาสมัพนัธ์
และขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟเลก็ ๆ  

ชัน้บนรองศาสตราจารยว์ราพรขอใชเ้ป็นที่
อยูอ่าศยัขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ 

ปัญหาและอุปสรรคบางประการของ
พิพิธภณัฑช์าวบางกอก 

เจ้าของที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ซึ่ง เดิมให้
โรงงานรไีซเคลิกระดาษเช่าพื้นที่ได้ขายที่ดนิให้
เจ้าของรายใหม่และเจ้าของรายใหม่ขออนุญาต
กรุงเทพมหานครสรา้งอาคารสูง 8 ชัน้ การสรา้ง
ตกึดงักล่าวจะบดบงัภูมทิศัน์ของพพิธิภณัฑ์และ
อาจส่งผลถึงโครงสร้างของตัวอาคารอนุรักษ์ 
ที่ดิน 105 ตารางวา ราคา 40 ล้านบาท รอง
ศาสตราจารย์วราพร สุ รวดี ในฐานะที่ เ ป็น
ประธาน ‚มูลนิธอินิสารท–สอาง‛ และ ‚มูลนิธิ
หมอฟรานซสิ  ครสิเตยีน‛ ได้ใช้เงนิของมูลนิธิ
บรจิาคจํานวน 30 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดนิแปลงนี้ 
แต่ยงัขาดเงนิอกี 10 ลา้นบาทเศษและจะต้องโอน

เงนิภายในวนัที่ 2 กนัยายน 2559 จงึไดป้ระกาศ
ขอรับบริจาค ซึ่งได้ร ับความสนใจจากผู้สนใจ
จาํนวนมาก และสามารถรวบรวมเป็นเงนิบรจิาค
ได้จนครบโดยใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ที่ดิน
ดงักล่าวจดัทาํเป็นทีจ่อดรถบสันําเทีย่วขนาดใหญ่
ได้  2 คัน  จอดรถยนตร์สํ าหรับผู้ ม า เที่ ย ว
พพิธิภณัฑ์ได้ 10 คนั มลีานอเนกประสงค์ชัน้ 2 
ทําเป็นส่วนพื้นที่สเีขยีว เพื่อให้สามารถเดินชม
ทศันียภาพโดยรอบ รวมทัง้มรีา้นขายของทีร่ะลกึ
เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อหารายได้ โดยใช้เงนิบรจิาค
ส่วนทีเ่หลอืในการปรบัปรงุ 

คณุค่าและประโยชน์ของพิพิธภณัฑช์าว
บางกอก 

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอกจัดได้ว่ า เ ป็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต มีคุณค่า ในการเชื่อมต่อ
ระหว่างอดตีกบัปัจจุบนั สะทอ้นการดําเนินชวีติที่
ฝ่าฟันความยากลําบากในช่วงสงครามโลกครัง้ที่
สอง (พ.ศ. 2484–2488) รสนิยมที่ค่อนไปทาง
โลกตะวนัตกมากกว่า 

คนเชื้อสายจนีในเขตเยาวราชสมัพนัธวงศ์
ซึ่งยงัผูกพนัเหนียวแน่นกบัวฒันธรรมจนี  ด้วย
เหตุที่เจ้าของดัง้เดิมมีพื้นฐานการศึกษาจาก
โรงเรยีนคอนแวนต์และเจรญิเตบิโต อยู่อาศยัจน
ตลอดชีวิตในเขตบางรกั ซึ่งเป็นชุมชนที่มีฝรัง่
ชาตติะวนัตกอยู่ร่วมสงัคม และตดิต่อคา้ขายดว้ย
มากกว่าย่านอื่น พิพิธภณัฑ์แห่งนี้จงึเป็นแหล่ง
สําคญัในการช่วยถ่ายทอดเชื่อมโยงประวตัคิวาม
เป็นไปของคนบางกอกในเขตบางรกัในช่วงอดตี
กบัเหตุการณ์ปัจจบุนั 

อญัชลี  สตุธรรม 
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พิพิธภณัฑต้์านโกง 

ความหมาย 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti Corruption 

Museum-ACM)  หมายถึง  แหล่งเรยีนรู้ใน
ลกัษณะเฉพาะทีท่นัสมยัและสมบูรณ์แบบในการ
ปลุกจิตสํานึกความสําคัญในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ  เพื่อสรา้งสงัคมแห่งความโปร่งใส
ในชาต ิ ดว้ยกระบวนการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน  
ได้แก่  ภาครฐั  เอกชน  ประชาสงัคม  และคน
ไทยทัว่ไป โดยร่วมมอืแจ้งเบาะแสและช่วยขจดั
บุคคลผู้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
สาํหรบัตนเองและผูอ้ื่น 

ความเป็นมาการเกิดคอรร์ปัชนั 
การเกดิ “คอรร์ปัชนั”  มมีาตัง้แต่อดตีสมยั

ถงึปัจจบุนั  ดงัทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้  
ได้กําหนดข้อบญัญัติทางพระพุทธศาสนา  ให้มี
การปฏิบัติกายและวาจาให้เรียบร้อยตามที่
ปรากฏใน ศลี 5 ขอ้ที ่2  อทนินาทาน  คอื  หา้ม
พุทธศาสนิกชนถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้แก่
ตน  (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2542 (2546) : หน้า 1323)  ในศาสนาอื่นๆก็
สอนให้ผู้ที่นับถือปฏิบัติตนเป็นคนดี  ไม่ ให ้
ลกัทรพัยแ์ละเบยีดเบยีนต่อกนั  แต่ธรรมชาตขิอง
คนในโลกนี้มทีัง้คนดแีละคนไม่ด ี ปัจจุบนั คนไม่
ดีทํ าการ “คอร์ร ัปชัน ”   เ ป็นข่าวครึกโครม
ครอบคลุมไปทัว่ทุกมุมโลกในทุกทวีป   มนีานา 
ประเทศทัง้ในทวปีเอเชยี ยุโรป อเมรกิา แอฟรกิา 

 
และออสเตรเลยี  ไมว่่าจะเป็นประเทศทีเ่จรญิแลว้  
ประเทศที่กําลงัพฒันา  ประเทศยากจน  และยงั
ไม่เวน้แมแ้ต่ ‚ประเทศไทย‛  (ไทยโพสต์.  2560.  
หน้า 5)   

การคอร์ร ัปชัน นัน้  เกิดขึ้นได้เสมอแก่
บุคคลทุกอาชพี  ทุกเพศ  ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น
คนยากจน หรือมหาเศรษฐีที่มีเงินมากมาย
มหาศาล แต่ เท่ าที่ปรากฏเ ป็นข่าวใหญ่ดัง
กระฉ่อนไปในทุกประเทศทัว่โลก  มกัเกิดจาก
ผู้บริหารที่มีอํานาจในประเทศ  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรต่างๆ  อาทิ  นักการเมอืง  นักปกครอง  
นักธุรกิจ  ข้าราชการ  นายธนาคาร  พ่อค้า   
รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า  สําหรบับุคคลใน
ประเทศไทยซึง่นบัถอืพระพุทธศาสนา  ถ้าทําการ
คอร์รปัชันจะถือว่าเป็นผู้ไร้จติสํานึก  มากด้วย
กิเลส  ขาดหิริโอตตัปปะ  ปราศจากซึ่งบาป
บุญคุณโทษ  จงึกลา้ยดึประโยชน์ส่วนตวัมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม  อนัเป็นธรรมชาตขิองมนุษย์
ทัว่ไปทุกรูปทุกนาม  ทุกเชื้อชาต ิ ทุกศาสนา  ที่
ไม่ยดึมัน่ในคําสอนของศาสดา  ในเมื่ออยากได้
สิง่ใดกจ็ะต้องใหไ้ดม้ากกว่าคนอื่น  ดงันัน้  เมื่อมี
โอกาสบุคคลผู้ซึ่งปราศจากคุณธรรมก็จะเอา
เปรยีบ  จงึเกิดการโกง  เบยีดเบยีน  ที่เรยีกว่า 
‚คอรร์ปัชนั‛   เกดิขึน้ในทุกวงการ  และเกดิขึน้ใน
นานาประเทศทัว่โลกดังที่กล่าวมา  สรุปได้ว่า  
‚คอรร์ปัชนั‛   ทีเ่กดิขึน้บนโลกใบนี้นัน้  ไม่เป็น
ธรรมต่อมวลมนุษย์ผู้ปฏิบตัิด ี ปฏิบตัิชอบ  จงึ
นับเป็นสิง่เลวรา้ยต่อมวลมนุษยค์ู่กบัโลกใบนี้มา



75 
 

ชา้นาน  เป็นสิง่พงึรงัเกยีจและเป็นพษิเป็นภยัต่อ
สงัคมทัง้โลก  รวมไปถงึเศรษฐกจิของผูค้นในทุก
ชาติทุกภาษา  และเป็นสิง่ที่มอียู่จรงิเกิดขึ้นจรงิ
แทแ้น่นอนสบืทอดมายาวนานจนถงึทุกวนัน้ี  

ในเมื่อ “คอร์รปัชนั”  สร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรงให้แก่ประชากรของโลก  จึงต้อง
ร่วมมอืกนัหาทางป้องกนัและแก้ไขไม่ให้เกดิขึ้น
ต่อไป  หรือหากจะมีก็ขอให้มีน้อยที่สุด  เพื่อ
ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบต่อการกระทํา
ธุรกรรมร่วมกันในทุกด้าน  อาทิ  ทําการค้า  
ลงทุนทําธุรกิจ  รวมถึงการร่วมทุนในกิจการ
ต่างๆระหว่างกนัในทุกชาต ิ เพื่อขจดัอุปสรรคใน
การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน  ดังนั ้น  
นานาชาตจิงึหนัมาร่วมมอืกนัคดิแก้ปัญหา  โดย
การจัดตัง้องค์การระหว่างประเทศขึ้น  เพื่อ
รณรงคใ์นการแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนัใหเ้กดิความ
โปร่งใส (Transparency International : IT-ไอท)ี  
ให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน  ไม่ว่าต้นทุนที่
นําไปลง หรอืกําไร  จะต้องไดร้บัความเป็นธรรม  
ไม่ถูกโกง  และไม่ทําให้เสียโอกาส  จึงจัดตัง้
สํานักงานใหญ่ขึ้นที่ประเทศเยอรมนี  ปัจจุบนัมี
เ ค รือ ข่ า ย ม า ก ก ว่ า  120 ป ร ะ เ ท ศ ทั ว่ โ ล ก  
สํานักงานนี้มหีน้าที่จดัทําดรรชนีชีว้ดัภาพลกัษณ์
คอรร์ปัชนั (Corruption Perceptions Index– 
CPI–ซพีไีอ)  ทัว่โลกเป็นประจาํทุกปี  ค่าดรรชนี
ชี้วดัดงักล่าว  จะตัง้ค่าเป็นคะแนนตัง้แต่ 0 เป็น
คอรร์ปัชนัมากที่สุด ถึง 100 เป็นคอรร์ปัชนัน้อย
ทีสุ่ด  (นิทรรศการยกระดบัดรรชนี CPI  ใหช้าติ
พน้โกง.  ม.ป.ป.  แผ่นพบั) 

องค์กรแก้ไขปัญหาคอรร์ปัชนัใหเ้กดิความ
โปรง่ใส  (ไอท)ี  ไดจ้ดัทําดรรชนีชีว้ดัภาพลกัษณ์

คอรร์ปัชนั (ซพีไีอ) ซึ่งเป็นปัญหาในระดบัสากล  
ล่าสุด ปี พ.ศ.   2559  นั ้น  ภาพรวมความ
โปร่งใสนานาชาตทิัว่โลก  พบว่า สองในสามของ
ประเทศที่ได้สํารวจทัง้หมด  ได้คะแนน ซีพีไอ  
ไม่ถึงครึ่ง  ซึ่งค่าเฉลี่ย ซพีีไอ อยู่ที่ 43 คะแนน
เท่านัน้  โดย 5 ประเทศที่มคีวามโปร่งใสสูงที่สุด  
ได้แก่  ประเทศเดนมาร์ก และนิวซีแลนด์ ได้
คะแนนซพีไีอเท่ากนั คอื 90 คะแนน  ฟินแลนด ์
ได้ 89 คะแนน  สวีเดน ได้ 88 คะแนน  และ
สวสิเซอรแ์ลนด ์ได ้86 คะแนน   สําหรบัประเทศ
ไทย ได้คะแนนซีพีไอเพียง 35 คะแนน  อยู่ที่
ลาํดบั 101 จากทัง้หมด 176 ประเทศทัว่โลก  ถ้า
นับเฉพาะทวปีเอเชยี-แปซฟิิก  ประเทศไทยอยู่
ลําดบัที่ 18 หากนับเฉพาะอุษาอาคเนย์  จะอยู่
ลําดบัที่ 5  ตามหลงัสงิคโปร ์ 84 คะแนน  (ไทย
โพสต.์  2560.  หน้า 2) 

ความเป็นมาของพิพิธภณัฑต้์านโกง 
พพิธิภณัฑต์า้นโกงเป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งแรก

ของประเทศไทย  พล.  เอก เปรม  ตณิสูลานนท ์ 
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  เป็นประธาน  
เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  
2558  พพิธิภณัฑน์ี้ตัง้อยู่ทีถ่นนพษิณุโลก  เลขที ่
165/1  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300  โทร. 02-
282-3161 ต่อ 138  และ 02-280-2805  อยู่คน
ละฟากถนนกับทําเนียบรฐับาล  ไปมาสะดวก
เพราะมรีถประจาํทางหลายสายผ่าน เวลาเปิดทํา
การ วันจันทร์–วันศุกร์  เวลา 09.30–16.30น.  
หยุดวนัเสาร–์วนัอาทติย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์  
ผูส้นใจสามารถเขา้ชมไดโ้ดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม
เข้าชม  และถ้าต้องการทราบรายละเอียด
สามารถสบืคน้ไดท้ีเ่วบ็ไซด ์ www.nacc.go.th 

http://www.nacc.go.th/
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การเกิดคอรร์ปัชนั ในประเทศไทย นัน้  
มมีาก่อนการจดัตัง้พพิิธภณัฑ์ต้านโกงนานแสน
นานมาแล้ว   จากประวัติและความเป็นมา
โดยสงัเขป  มบีนัทกึไว้ว่า  ประเทศไทย  มกีาร
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการมาตัง้แต่สมยัสุโขทยั  สมยักรุง
ศรอียธุยา  สมยักรงุธนบุร ี และสมยัรตันโกสนิทร ์
จนถึงสมยัปัจจุบัน  ดังหลักฐานปรากฏ  อาท ิ 
พระราชบัญญัติตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ภาษีอากร  และรายได้อื่นของรัฐ  กฎหมาย
ลกัษณะอาญา  พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ฯลฯ  จนกระทัง่ถึงสมัย
นายกรฐัมนตร ี นายสญัญา  ธรรมศกัดิ ์ ไดม้กีาร
จัดตั ้งสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบ  
(ป.ป.ป.)  ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518  และถูกยุบไป  
ต่อมา พ.ศ.  2542  มพีระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
ก า ร ทุ จ ริ ต   ใ ห้ มี ก า ร จั ด ตั ้ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาต ิ ซึง่เรยีกโดยย่อว่า ‚สํานักงาน ป.ป.ช.‛  
(ประวัติและความเ ป็นมา ป .ป.ช .   2542 : 
ออนไลน์) 

เป้าหมายของ ป.ป.ช.  คอื  ตัง้ขึน้มาเพื่อ
ต้องการขจดัคนโกงในประเทศไทย   โดยมคีํา
ขวญัว่า  ‚ทุจรติคดิโกงชาตจิะพนิาศทัง้ราษฎรร์ฐั‛ 
ใชภ้าษาองักฤษว่า Corruption Destroys Both 
Country and the People.  สํานักงาน ป.ป.ช.  
ได้ออกจุลสาร แนะนําในการรอ้งเรยีนการทุจรติ
ว่าเป็นมะเร็งร้ายที่ทําลายประเทศชาติ  เป็น
ผลเสยีแก่ชาตบิา้นเมอืง  และทํารา้ยประเทศชาติ

หากปล่อยไว้หรอืเพิกเฉย  บ้านเมอืงจะสูญสิ้น  
ลําพงัหน่วยงาน ป.ป.ช. หน่วยเดยีวไม่สามารถ
จะควบคุมได ้ ดงันัน้  จงึตอ้งขอความร่วมมอืจาก
ทุกภาคส่วน คือ ภาครัฐ  เอกชน  ตลอดจน
บุคคลในชาตทิุกหมู่เหล่า  ร่วมแรงร่วมใจกนัเป็น
พลงัสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว  ช่วยเป็นหูเป็นตา  
เพื่อขจดัคนโกงประเทศไทยใหส้ญูสิน้  จงึเลง็เหน็
ความสําคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์และหอ
จดหมายเหตุ  เพื่อต้องการปลุกจติสรา้งสํานึกถงึ
ความสําคญัของการป้องกนั และปราบปรามการ
ทุจรติ  โดยรฐับาลได้แต่งตัง้คณะกรรมการ  มี
ประธาน  ป.ป.ช. คือ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา  
มหาคุณ  เ ป็นประธาน  ดํา เนินการจัดตั ้ง
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  โดยมีแนวคิดการ
ออกแบบให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ในลกัษณะเฉพาะ
เรือ่งราวจากอดตีสู่ปัจจุบนั   และมุ่งเชื่อมอนาคต
ของการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ให้บรกิารจดักระบวนการเรยีนรู ้เผยแพร่ ความ
สุจรติ  มคีวามโปร่งใส  มธีรรมาภบิาลต่อองค์กร
ในภาครฐั  ภาคประชาคม และประชาชนทัว่ไป  
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําคําแนะนําการ
รอ้งเรยีนการทุจรติ  แบบมขีัน้ตอน  อาท ิ ตอน
ท่ี 1 หากมีผู้พบเห็นการทุจริต และต้องการ
รอ้งเรยีน  จะทําอย่างไร  เช่น  เขยีนรายละเอยีด
กล่าวหารอ้งเรยีน  วธิยี ื่นคํากล่าวหา   ตอนท่ี 2  
แน่ใจอย่างไรว่าสํานักงาน ป.ป.ช.ได้ร ับเรื่อง
รอ้งเรยีน   ตอนท่ี 3  จะตดิตามร้องเรยีนได้
อย่างไร  ทุกตอนจะมรีายละเอียดถงึวธิกีารแจ้ง
ใหท้ราบว่าจะดําเนินการอย่างไร  รวมถงึการแจง้
ทางเวบ็ไซต์ที ่www.nacc.go.th  ทัง้ยงัระบุใหผู้้

http://www.nacc.go.th/
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แจง้ได้ทราบว่า  ป.ป.ช.  มกีารจ่ายเงนิสนิบนใน
การให้ขอ้มูล  เช่น  ผู้กล่าวหาคดรีํ่ารวยผดิปกต ิ 
หรอืทรพัย์สนิที่มเีพิม่ขึ้นผดิปกติ  เป็นต้น   ยงั
ระบุมาตรฐานคุ้มครองความไม่ปลอดภยั และมี
มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานอีกด้วย  
(คําแนะนําในการรอ้งเพื่อ “หยุด คนโกงประเทศ
ไทย” กบัสาํนกังาน ป.ป.ช.  ม.ป.ป. : แผ่นพบั) 

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ต้านโกง  แบ่ง
การจดัแสดงนิทรรศการออกเป็น 10 ส่วน   ดงันี้
(พพิธิภณัฑต์า้นโกง.  ม.ป.ป.  แผ่นพบั)   

ส่วนท่ี 1 ลานสนุกคิด ผู้ เ ข้ า ช ม คิ ด
วเิคราะห์พฤติกรรมที่เคยทําในชวีติประจําวนัว่า
เสีย่งต่อ "การทุจรติ‛ หรอื "โกง‛ หรอืไม่ เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการค้นหาความหมายของ
การ "ทุจรติ‛ โดยสื่อสารผ่านสถานการณ์จาํลอง 

ส่วนท่ี 2 เลือกทางเดิน ให้ผู้เข้าชมดูวดีิ
ทศัน์แสดงภาพรวมปัญหาการทุจรติของประเทศ
ไทยเพื่อสะท้อนให้ผู้เข้าชมทราบถึงที่มาของ
ปัญหาการทุจรติทีม่กัเกดิขึน้จากความเคยชนิแม้
จะเป็นการโกงเลก็น้อยในชวีติประจาํวนั 

ส่วนท่ี 3 เมืองแห่งมนตด์ า ก า ร ส ร้ า ง
ความตระหนักรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงมูลค่าความ
สญูเสยีเงนิภาษขีองประชาชนจาํนวนมหาศาลอนั
เกดิจาก "การทุจรติ‛ เพื่อปรบัทศันคตใิหผู้เ้ขา้ชม
เขา้มามสี่วนรว่มในการดูแลผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาต ิ

ส่วนท่ี 4 ตีแผก่ลโกง ผู้เข้าชมได้เรยีนรู้
รูปแบบกลโกงในการทุจรติ 6 ประเภท เพื่อให้
สามารถรูเ้ท่าทนัเล่หเ์หลีย่มและชัน้เชงิการทุจรติ
ทีม่คีวามซบัซอ้น 

ส่วนท่ี 5 ก าจดักลโกง ผู้ เ ข้าชมรับรู้ถึง
ภารกิจ บทบาท และพัฒนาการของสํานักงาน 
ป.ป.ช. นบัจากเริม่ก่อตัง้ ใหผู้เ้ขา้ชมเขา้ใจวธิกีาร
ทํางานของสํานักงาน ป.ป.ช. รวมถงึรายละเอยีด
คดีสําคัญที่เป็นผลงานของสํานักงาน ป.ป.ช.  
เพื่อต้องการตอกยํ้าให้เห็นถึงผลเสียของการ 
"โกง‛ 

ส่วนท่ี 6 วนัพิพากษา บทสรุปของคน 
"โกง‛ ผ่านคดกีารทุจรติที่คลองด่านซึ่งเกดิจาก
การเข้ามามสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมและ
สื่อมวลชนในการร่วมตรวจสอบการทุจรติ "คน
โกงตอ้งไดร้บัการลงโทษ‛ 

ส่วนท่ี 7 พลงัแห่งคณุธรรม ก า ร ส ร้ า ง
แรงบนัดาลใจใหผู้เ้ขา้ชมใหเ้หน็แบบอยา่งของ 
การทําดี มคีวามซื่อสตัย์ จากสถาบันหลกัของ
ชาต ิประกอบดว้ย สถาบนัพระมหากษตัรยิ ์อดตี
ผู้นําประเทศ ผู้นําทางศาสนา และภาคประชา
สงัคม 

ส่วนท่ี 8 เมืองแห่งแสงสว่าง นําเสนอ
กิจกรรมการเรียนรู้การดําเนินชีวิตที่ยึดหลัก
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ทั ้ง ในระดับบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน ภาคธุรกิจ ภาคการเมอืง และ
ภาครฐับาล 

ส่วนท่ี 9  พลเมืองข่าว ป.ป.ช. กจิกรรม
การรายงานข่าวทางสถานีโทรทศัน์จาํลอง ‚ACM 
NEWS‛ เพื่อเปิดโปงการโกง การแจ้งเบาะแส
ทุจรติ และการมสี่วนรว่มในการป้องกนัการทุจรติ 

ส่วนท่ี 10 รวมพลงัสร้างสงัคมใสสะอาด  
น าเสนอภารกจิและเครอืข่ายต้านโกงทัว่ประเทศ 
เปิดโอกาสใหผู้ช้มรว่มสมคัรเป็นเครอืข่าย ป.ป.ช. 
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เพื่ อรับข้อมูลข่ าวสารและร่ วมกิจกรรมกับ
เครอืขา่ยในการต่อตา้นการทุจรติ 

น อ ก จ า ก ส่ ว น ก า ร จัด แ ส ด ง ภ า ย ใ น
พพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุดงักล่าวแลว้ ยงัมี
การจดันิทรรศการ ‚ยกระดบัดรรชนีภาพลกัษณ์
คอร์ร ัปชันให้ชาติไทยพ้นโกงกิน‛  อีก 3 โซน  
ดงันี้ 

โซนท่ี 1  ประเทศไทย  การโกง และ 
 ซีพีไอ   ส่วนนี้เน้นกระตุกการรบัรู้ให้ผู้ชมด้วย
ขอ้มูลประเทศไทยกบัการโกง  ที่ทําให้ผู้ชมต้อง
ตกใจ เช่น  ในแต่ละปีงบประมาณแผ่นดนิหายไป
เพราะถูกโกงกินไปเกือบสามแสนล้านบาท !!  
จากนัน้ให้ทําความรู้จกักับ ซีพีไอ  ว่าคืออะไร  
คะแนนซพีไีอ  บอกอะไรใหท้ราบบา้ง  และทําไม
ตอ้งจงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัดรรชนีน้ีดว้ย 

โซนท่ี 2  ท าอย่างไรให้ค่า ซีพีไอ ของ
ไทยเพ่ิมขึ้น  ในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้เรยีนรู้ว่า
ภาครฐั  ไม่ได้นิ่งเฉยกบัปัญหาคอร์รปัชนั  และ
คะแนน ซพีไีอ  ที่ตกตํ่า  จงึได้มกีารกําหนดเป็น
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ช าติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กัน แ ล ะ
ปราบปรามการทุจรติ  ยทุธศาสตรน์ี้คอือะไร และ
สํานักงาน ป.ป.ช. ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์นี้
อย่างไร  นอกจากนี้ ย ังได้เรียนรู้กรณีศึกษา
ประเทศเดนมาร์ก และประเทศสงิคโปร์ ว่า เขา
ทาํอยา่งไรจงึไดค้ะแนน ซพีไีอ  สงูตดิระดบัโลก 

โซนท่ี 3  เราทุกคนช่วยยกระดบั ซีพีไอ 
ได้  ใหช้มวดีทิศัน์ ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการต่อต้าน
การคอรร์ปัชนัจะมาตอกยํ้ากบัเราว่าการโกง คอื 
มะเรง็รา้ยทีบ่่อนทําคลายชาตแิละการเพิม่ดรรชนี 
ซพีไีอ  เพื่อให้ไทยพ้นโกง  ไม่ใช่หน้าที่ของรฐั
ฝ่ายเดียว  แต่เป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้อง

ช่วยกัน  ปิดท้ายนิทรรศการด้วยการร่วมตัง้
ปณิธานว่า  เราจะช่วยกันทําให้ไทยได้คะแนน  
ซพีไีอ  อยา่งน้อย 50 คะแนน  ใน พ.ศ.  2560 

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  ยงัได้รวมโครงการ 
‚โตไปไมโ่กง‛ ของกรงุเทพมหานครไวด้ว้ย  ดงันี้ 

ความเป็นมาโครงการ  “โตไปไม่โกง”  
ของกรุงเทพมหานคร  เป็นโครงการ โรงเรยีนสี
ขาว  หลักสูตร  ‚โตไปไม่โกง‛  ร่วมกับ ศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นิด้า)  และองค์กร
เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย  หน่วยงาน
ดงักล่าวจงึตระหนักถงึการทุจรติคอรร์ปัชนั  เป็น
ปัญหาที่ทําลายสงัคมอย่างรุนแรง และฝังรากลกึ  
สะท้อนวกิฤตด้านคุณธรรมของคนในสงัคมอย่าง
ใหญ่หลวง  จึงร่วมกันคิดแก้ปัญหาให้ได้อย่าง
ยัง่ยนื  ด้วยการหาวถิีทางเอาจรงิเอาจงัต่อการ
แก้ปัญหาเพื่อความโปร่งใสของชาติในอนาคต  
โดยจดัทําหลกัสูตรต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั
ขึ้นสอนในโรงเรยีนด้วยการยดึหลกัการปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่เด็กนักเรยีนตัง้แต่
ระดบัอนุบาล ถึงมธัยมศึกษา  เริม่ดําเนินการปี
แรกใน พ.ศ.  2553  โดยจัดทําหลักสูตรและ
อบรมครูผู้สอน  ในระดบัชัน้อนุบาล 1 จนถึงชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  และดาํเนินการอย่างต่อเนื่อง
ใน พ.ศ .  2554  ด้วยขยายขอบเขตเนื้ อหา
หลักสูตรให้ครอบคลุมระดบัชัน้ประถมปีที่ 4-6  
และ พ.ศ.  2555  ออกแบบเนื้ อหาหลักสูตร
สําหรบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 และ พ.ศ.  2557  
ไดอ้บรมครผููส้อนตัง้แต่ชัน้อนุบาลถงึมธัยมศกึษา
ปีที ่ 6 
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หลักสูตร  ‚โตไปไม่โกง‛  เนื้อหาสาระ
ครอบคลุมความด ี5 ประการทีจ่ะช่วยในการสรา้ง
ชาต ิและต่อตา้นคอรร์ปัชนั   ดงันี้ 

1. ความซ่ือสตัย์สุจริต  คอื  การยดึมัน่
ในความซื่อสัตย์สุจริต และสิ่งที่ถูกต้องดีงาม  
รู้จกัแยกแยะถูกผดิ  ปฏบิตัิต่อตนเอง และผู้อื่น
โดยชอบ  ไมค่ดโกง 

2. การมี จิตสาธารณะ   คือ   การมี
จติสํานึกเพื่อส่วนรวม  ตระหนักรู้ และคํานึงถึง
สังคมส่วนรวม  รับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระทําใดๆ  เพื่อไม่ให้เกิดเสียหายต่อส่วนรวม  
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตน  รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

3. ความเป็นธรรมทางสงัคม  คือ  การ
ปฏบิตัิต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาค และเท่าเทยีมกนั
อย่างมเีหตุผล  โดยไม่เลอืกปฏบิตัิต่อเพศ  เชื้อ
ชาต ิ ชนชัน้  สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม 

4. กระท าอย่างรบัผิดชอบ   คอื  การมี
จติสํานึกในบทบาทหน้าที่ของตวัเอง และปฏบิตัิ
หน้าที่ให้ดทีี่สุด  เคารพกฎเกณฑ์กติกา  พร้อม
ใหต้รวจการกระทาํไดเ้สมอ  หากมกีารกระทาํผดิ 
กพ็รอ้มทีจ่ะยอมรบัและแกไ้ข  

4. เป็นอยู่อย่างพอเพียง  คือ  การ
ดํา เนินชีวิต โดยยึดหลักความพอประมาณ  
ซื่อตรง  ไม่ละโมบโลภมาก  รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ และ
ไมเ่อาเปรยีบหรอืเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 

กระบวนการจัดเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  ‚โตไปไม่โกง ‛  ในทุกระดับ  ยึด
ผู้เรยีนเป็นสําคญั  ไม่เน้นท่องจํา  ใช้กิจกรรม
สนุกสนาน  กิจกรรมสร้างสรรค์  ส่ ง เสริม
จนิตนาการ  ดว้ยการ  เน้นความสามารถในการ

คดิวเิคราะห์  โดยผ่านการเล่านิทาน  เกม  รอ้ง
เพลง  บทกว ี คาํคลอ้งจอง  กจิกรรมศลิปะ  การ
ใช้เรื่องสัน้  และวรรณกรรมสําหรบัเด็ก  รวมถึง
กจิกรรมสร้างประสบการณ์  จนเกิดความเขา้ใจ 
และเกดิความตระหนกัรู ้ กระทัง่สามารถแยกแยะ 
ถูก-ผดิ-ด-ีชัว่  ไดด้ว้ยตนเอง 

คุณูปการพิพิธภณัฑ์ต้านโกงท่ีมีผลต่อ
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

ปั จ จุ บัน   พิพิธภัณฑ์ต้ าน โก งแห่ งนี้  
นับเป็นนิมติหมายทีด่ขีองชาตบิ้านเมอืงทีร่ฐับาล
จดัขึน้เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูอ้นัเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง
ความเป็นจริง และช่วยยํ้าเตือนแนวคิดในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  ให้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัจนเกดิประสทิธผิลและ
ประสิทธิภาพในการต้านโกงอย่างมัน่คงและ
ยัง่ยืนสืบไป ทัง้นี้พิพิธภัณฑ์ต้านโกงยังเป็น
สถานที่ที่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของ
บุคคลในชาตไิดส้มจรงิในทุกระดบั  เริม่จากระดบั
เดก็นกัเรยีนอนุบาล  ประถมศกึษา  มธัยมศกึษา  
อาชวีศกึษา  อุดมศกึษา  ตลอดจนปุถุชนในชาติ
ทุกหมู่เหล่า  ที่สนใจเข้าไปชม  ศึกษา  ค้นคว้า
หาความรู้  ทัง้รายบุคคล  ครอบครวั  องค์กร  
หน่วยงาน  และนักเรียน  นิสิตนักศึกษา  ทุก
ระดบั  โดยทางพพิธิภณัฑต์้านโกง  ไดจ้ดัเตรยีม
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  และเจ้าหน้าที่ประจําไว้
บรกิารครบถ้วนเพยีงพอตลอดเวลาทําการทุกวนั  
ขณะนี้ทุกวนัจะมผีู้เข้าไปเยี่ยมชมมากมาย  ทัง้
รายบุคคล  รายกลุ่ม  โดยมคีรพูานักเรยีนมาเป็น
คณะ  องค์กรต่างๆ  รวมถงึหน่วยงานราชการที่
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สนใจ  ประชาชนทัว่ไป  และสถาบนัอุดมศึกษา
ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดนํานิสิต และ
นักศึกษา   เ ข้า ไปศึกษาค้นคว้ า เ ป็ นกลุ่ ม 
เช่นกนั ฯลฯ    

นอกจากจะจดัเป็นพพิธิภณัฑต์้านโกงแล้ว  
รฐับาลยังมุ่งจดัให้เป็นหอจดหมายเหตุไว้ในที ่
เดยีวกนั  เพื่อให้เป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่มขี้อมูล 
และสารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์แบบ  และมี
ความทันสมัย  โดดเด่นในเรื่องสื่อมากมาย
หลากหลายชนิด  จดัไว้เป็นระบบ  เข้าถึงง่าย  
และมีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความ
ต้องการของผูเ้ขา้ไปศกึษา  อาท ิ สื่อบุคคล  สื่อ
สิง่พมิพ ์ สื่อโสตทศัน์  และสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ ทัง้
ยงัมกีจิกรรมนานาชนิด  รวมถงึรายงานข่าวทาง
สถานีโทรทศัน์จาํลอง  เป็นตน้ 

การจดัพพิธิภณัฑต์้านโกงนี้ ไดจ้ดัสื่อไวใ้ห้
ผู้สนใจเข้าศึกษาทุกชนิด  มีทัง้เรื่องทุจรติ อัน
ได้แก่พฤติกรรมการโกง  อาทิ  การใช้อุบาย  
การใช้เล่ห์เหลี่ยมหรอกลวง  การรบัสินบน  ไม่
ซื่อสตัย์ซื่อตรง  ฯลฯ โดยผู้ที่กระทําการโกงนัน้  
บดันี้ไดร้บัผลกรรมตอบสนองกนัทัว่หน้า  คอื ถ้า

เป็นขา้ราชการ  กถ็ูกปลดออก  ไล่ออก  ตอ้งโทษ
จํ าคุ ก   บ า ง คนก็หนี เ ต ลิด ไปรับก ร รม ใ น
ต่างประเทศ  และยงัมเีรื่องคงค้างที่ศาลยงัมไิด้
ตดัสนิอกีจาํนวนมาก  ส่วนดา้นการไม่โกง  กไ็ด้
นําเสนอให้เหน็เป็นคู่ขนานเพื่อจะได้ทราบว่า  ผู้
ที่ไม่โกงนัน้  เป็นผู้ที่มหีริโิอตตปัปะ  กระทําแต่
ความถูกตอ้ง  ดงีาม  ดงัตวัอย่าง ทีไ่ดนํ้าเสนอไว้
ในเมอืงแห่งแสงสว่าง  โดยผูไ้มโ่กงจะดําเนินชวีติ
ด้วยการยดึหลกัคุณธรรม  มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  
โปร่งใส  ทัง้ในฐานะระดับบุคคล  ครอบครัว  
ชุ ม ชน   ภาค ธุ ร กิ จ   ภาค กา ร เมือ ง  แ ล ะ
ภาครฐับาล  สงัคมต่างยกย่องให้เกียรติแก่ผู้ไม่
โกง  การดํารงชวีติในบัน้ปลายของผู้ไม่โกง  จงึ
พบแต่ความสุขสบาย  ผูไ้มโ่กงจงึนับเป็นตวัอย่าง
ที่ดขีองคนในชาติ  อนัสมควรถือเป็นแบบอย่าง
แก่ผู้เข้าไปศึกษา ค้นคว้า  จนเกิดการเรียนรู้  
เขา้ใจ  เกดิจติสํานึกร่วมต้านโกง  และพรอ้มทีจ่ะ
ช่วยเป็นหูเป็นตาในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาต ิ ให้ประสบความสําเรจ็ลุล่วง  
จนเกดิประโยชน์สูงสุดต่อชาตบิ้านเมอืงได้อย่าง
มัน่คงและยัง่ยนืสบืไป 

 
เฉลียว  พนัธสี์ดา   

บรรณานุกรม 
 

กลุ่มงานพพิธิภณัฑก์ารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต.ิ ‚พพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุการณ์
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การฝึกหดัครู

ความหมาย 
การฝึกหัดครู (Teacher Education) 

หมายถงึกจิการที่กระทําการเพื่อพฒันาบุคคลให้
เป็นผู้มคีวามสามารถในการสอนผู้เรยีน  เรยีก
บุคคลผูส้อนผูเ้รยีนว่า คร ู

ความเป็นมา 
พ่อแม่มีหน้าที่สอนลูกให้มีสติปัญญา มี

ความรอบรู้ที่จะดําเนินชวีติอยู่ได้อย่างปลอดภยั  
สอนลูกให้เป็นคนดี  สอนลูกให้ประกอบอาชีพ
ตามพ่อแม่  เช่น  ทําการเกษตร  เป็นช่างไม ้ 
เป็นต้น  พ่อแม่จงึเป็นครูคนแรกของลูกในบ้าน  
การเป็นครูของพ่อแม่นัน้เกิดจากการเรยีนรู้มา
จากพ่อแม่ของพ่อแม่หรือผู้ ใหญ่ในหมู่บ้าน  
สังคมไทยในอดีตตัง้แต่สมัยสุโขทัย  อยุธยา  
ธนบุร ี และรตันโกสนิทรต์อนต้น  เมื่อลูกโตขึน้ก็
ส่งลูกชายไปอยู่ว ัดเป็นเด็กวดั  เป็นเณร  เป็น
พระ  หรอืไม่ก็อยู่ตามวงัหรอืบ้านเจา้นาย  พระ
และผู้ใหญ่ในวังทําหน้าที่สอนวิชาการต่างๆ 
ตลอดจนอบรมความประพฤตใิหเ้ดก็เหล่านัน้เป็น
คนดี สําหรบัเด็กหญิง พ่อแม่ก็ส่งไปอยู่ตามวัง
เจ้านายต่าง ๆ ได้รบัการอบรมสัง่สอนวิชาการ
บ้าน  การเรอืน  การทําอาหาร  เยบ็ปักถกัร้อย  
อบรมให้เป็นกุลสตรีที่ดี  พระและผู้หลกัผู้ใหญ่
เหล่านัน้ทําหน้าที่เป็นครูซึ่งการเป็นครูของท่าน
เหล่านัน้ ได้รบัมาจากประสบการณ์จากพระและ
ผู้ใหญ่ที่ เคยสอนท่านมา ในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชโปรดให้พระโหราธิบดีแต่ง 

 
หนังสอืจนิดามณีเป็นแบบเรยีนภาษาไทยให้คน
ไทยเรยีนเพื่อป้องกนัมใิหค้นไทยไปใฝ่ใจต่างชาติ
จนลมืภาษาไทยนับว่าเป็นการใช้การศึกษาเพื่อ
ขจัดปัญหาทางการเมือง  เป็นความคิดเรื่อง
ความสมัพนัธ์ระหว่างการเมอืงกบัการศึกษาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ  
โปรดใหท้รงสรา้งจนิดามณชีึน้มาอกีเล่มหนึ่ง เพื่อ
เป็นตําราสอนคนไทย  ตําราจนิดามณีทัง้สองเล่ม
นี้ใช้เป็นแบบเรยีนมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรชั
สมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัว
รชักาลที ่3 แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์ และในรชัสมยั
ของพระนัง่เกล้านี้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทได้
สร้างแบบเรยีนจนิดามณีเป็นเล่มที่ 3  ต่อมาใน
สมยัรชัการที ่5  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ใหม้กีารปฏริปูการศกึษาแบบ
ตะวนัตกอย่างขนานใหญ่เปิดโรงเรยีนใหเ้ดก็ไทย
ได้ เ รียนหนั งสือ  มีครูสอนประจําวิชาตาม
ตารางเวลา  พระยาศรีสุนทรโวหารสร้างแบบ
สอนหนังสอืไทย  6  เล่ม  ประกอบด้วย  มูลบท
บรรพกิจ  วาหนิตินิกร  อักษรประโยค  สงัโยค
พธิาน  ไวพจน์พิจารณ์  พศิาลการนัต์  (สําเรงิ  
บุญเรอืงรตัน์, 2540)  นบัว่าท่านผูส้รา้งแบบเรยีน
จนิดามณแีละแบบสอนหนงัสอืไทย 6 เล่ม เหล่านี้
ท่านเป็นครูผู้สร้างตําราไว้สอนผู้เรยีนตามอย่าง
ปัจจุบัน  ที่ผู้เป็นครูอาจารย์ต้องผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน  ผลิตแบบเรียน  ผลิตตํารา
เรยีน  แต่ท่านเหล่านี้ก็มไิดร้บัการฝึกหดัครอูย่าง
มีแบบแผนในสถาบันการฝึกหัดครูแต่อย่างใด  
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การฝึกหดัครูของไทยอย่างมแีบบแผนเกดิขึน้ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรด
เกล้าให้ตัง้โรงเรยีนฝึกหดัอาจารยข์ึน้ในวนัที่  12  
ตุลาคม  พ.ศ. 2435  ที่โรงเลีย้งเดก็  ตําบลถนน
สระปทุม  เริม่ต้นมนีักเรยีน  3  คน  คือ  นาย
นกยูง  นายบุญรอด  และนายสุ่ม  กิจการของ
โรงเรยีนไม่เป็นที่นิยม  ทําให้ผู้เรยีนท้อใจ  นาย
บุญรอดและนายสุ่มลาออก  ในปีนี้เหลอืนายนก
ยุงคนเดยีวเรยีนต่อจนถงึ  พ.ศ. 2436  ซึ่งเป็นปี
ที่ 2  มนีักเรยีนมาเขา้เรยีนใหม่ในปี พ.ศ. 2436  
อีก  3  คน  คือ  นายสนัน่  นายสด  และนาย
เหม  ในปี พ.ศ. 2436  นี้นายนกยงูไดล้าออกไป
เป็นครูโรงเรยีนราชกุมาร  ปลายปี พ.ศ. 2437  
นักเรยีนฝึกหดัครู  3  คน  ที่เขา้มาตอนปี พ.ศ. 
2436  ก็ ส อ บ ไ ล่ ไ ด้ ต า ม ห ลัก สู ต ร ส อ น ทั ้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  2  คน  คอื  นาย
สนัน่กบันายสดและสอบไดเ้ฉพาะสอนภาษาไทย
คนหนึ่ ง  คือ  นายเหม  ทัง้สามคนนี้ จึงเป็น
นักเรยีนฝึกหดัครูรุ่นแรกที่ได้รบัประกาศนียบตัร
ครูของกรมศึกษาธกิาร  สําหรบันายสนัน่  สอบ
ได้เป็นคนแรกได้ที่  1  ของรุ่น  เข้ารบัราชการ
เป็นกําลงัสาํคญัดา้นการศกึษา  เจรญิก้าวหน้ามา
จนได้ร ับบรรดาศักดิเ์ป็นเจ้าพระยาธรรมศักดิ ์
มนตรี  (สนัน่  เทพหัสดิน ณ อยุธยา)  เป็น
เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการที่สําคัญในการ
วางรากฐานการศึกษาของไทยผู้หนึ่ง  (วรวิทย ์ 
วศินสรากร, 2546)  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  
บวัศร ี (บณัฑติวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรนีค- 
รินทรวิโรฒ,2543)  เล่าไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

ให้จดัตัง้โรงเรยีนฝึกหดัอาจารย์ขึ้นเป็นครัง้แรก
ไดเ้ชญิอาจารยจ์ากโรงเรยีนฝึกหดัครขูองประเทศ
อังกฤษ  4  คนมาสอน  มีนายกรีนรอด  เป็น
หัวหน้าและได้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของ
โรงเรยีนฝึกหดัครูในประเทศไทย  วชิาครูแบบ
องักฤษ  วธิสีอนตามขัน้ทัง้หา้ของแฮรบ์ารท์กเ็ขา้
มาสู่ประเทศไทย  มีการจดัตัง้โรงเรียนฝึกหัด
อาจารยบ์้านสมเดจ็พระยา  ต่อมาคอืวทิยาลยัครู
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ต่อมามกีารตัง้โรงเรยีน
ฝึกหดัครูประถมพระนครซึ่งต่อมาคอืวทิยาลยัครู
จนัทรเกษม 

สําหรบัโรงเรยีนฝึกหดัอาจารยบ์้านสมเดจ็
เจ้าพระยานั ้นกําเนิดมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาล
ที ่5  เมื่อ พ.ศ. 2438  ที่จะตัง้โรงเรยีน  Public 
School  แบบของอังกฤษ  คณะกรรมการได้
กําหนดให้จดัตัง้ทีจ่วนของสมเดจ็เจา้พระยามหา
ศรสีุรยิวงศ์  (ช่วง  บุนนาค)  เปิดสอนเมื่อ  วนัที ่ 
17  มนีาคม  พ.ศ. 2439  ชื่อว่าโรงเรยีนราช
วทิยาลยั  ชื่อภาษาองักฤษว่า King’s College  
แต่ชาวบ้านนิยมเรยีกว่า  โรงเรยีนฟากคะโนน
หรือโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตราของ
โรงเรยีนเป็นรปูจฬุามงกุฎ  มนีาย เอ ซ ีคารเ์ตอร ์ 
(Arthur Cecil Carter)  เป็นอาจารยใ์หญ่  ต่อมา
ย้ายไปอยู่ที่ตําบลไผ่สิงโต  หนังสือบางเล่ม
เรียกว่าไม้สิงโต  ปทุมวัน  ข้างวังสระประทุม  
จวนของสมเด็จเจ้าพระยาก็ว่างลง  กระทรวง
ธรรมการจงึได้จดัตัง้โรงเรยีนฝึกหดัครูขึน้ที่จวน
ของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรียกว่า  โรงเรียน
ฝึกหัดครูฝั ่งตะวันตก  เ ปิดสอนเมื่อวันที่  1  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2446  มพีระบําเหน็จวรญาณ  
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(พระยาโอวาทวรกิจ)  เป็นอาจารย์ใหญ่  ต่อมา
เปลี่ยนเป็นโรงเรยีนฝึกหดัอาจารย์ฝัง่ตะวนัตก  
เมื่อ พ.ศ. 2449  ขุนวเิทศดรุณการ  (พระยาราช
สีมาจารย์)  เป็นอาจารย์ใหญ่  ต่อมาเรียกว่า
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ได้เจริญก้าวหน้ามา
ตามลําดับ  แต่ก็มาซบเซาไปช่วงหนึ่งระหว่าง
สงครามโลกครัง้ที่ 2  การฝึกหัดครูระยะหลัง
สงครามโลกครัง้ที่  2  นั ้นมี  3  ระดับ  คือ  
ฝึกหดัครมูลู  (ป.)  ฝึกหดัครปูระถม  (ป.ป)  และ
ฝึกหดัครมูธัยม  (ป.ม.)  โรงเรยีนฝึกหดัครมูลูตัง้
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ และจังหวัดทัว่
ประเทศ  โรงเรียนฝึกหดัครูประถมม ี 4  แห่ง  
ทัง้หมดอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ส่วนโรงเรียน
ฝึ ก หั ด ค รู มั ธ ย ม มี โ ร ง เ รี ย น เ ดี ย ว อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร  ตัง้ขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2484  ผู้
ก่อตัง้  คือ  ม.ล.มานิจ  ชุมสาย  ต่อมา  พ.ศ.
2490  ม.ล.ป่ิน  มาลากุล  จัดตัง้โรงเรียนครู
เตรยีมอุดมศกึษาขึน้มาอกีหนึ่งเป็นโรงเรยีนเป็น
ประ เภทไปกลับ   รับนัก เ รียนที่ จบ เตรียม
อุดมศกึษาหรอืชัน้มธัยมศกึษาปีที ่8 มาเรยีนตาม
หลักสูตร 3  ปี  จบแล้วได้รบัประกาศนียบัตร
ประโยคครูมธัยม  นอกนัน้มีครูวุฒ ิพ.ป.  และ 
พ.ม.  ทีพ่วกครูสมคัรสอนวชิาชุดครตูามระเบยีบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  เวลาต่อมาโรงเรยีน
ฝึกหดัครตู่าง ๆ กไ็ดร้บัการยกฐานะเป็นวทิยาลยั
คร ู (วรวทิย ์ วศนิสรากร,  2546)  ศาสตราจารย ์
ม.ล.ป่ิน  มาลากุล  สรา้งโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง  
ที่ซอยประสานมติร  ถนนสุขุมวิท  จงัหวดัพระ
นคร  เมื่อวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492  มหีลวง
สวัสดิสารศาสตรพุทธิ  (สวัสดิ ์ สุมิตร)  เป็น

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนฝึกหดัครูชัน้สูงเป็นคนแรก  
ศาสตราจารย์  ด ร .สาโ รช   บัวศรี   ผู้ เ ป็น
ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูงต่อมา  และ
เป็นผูด้ําเนินการยกฐานะโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สูง  
ซอยประสานมติร  ขึน้เป็นวทิยาลยัวชิาการศกึษา
ตัง้แต่ วนัที่ 18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2496  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เปิด
วิทยาลยัวิชาการศึกษาที่ถนนประสานมติร  ที่
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 27  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2496  
ส่วนพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  16  
กนัยายน  พ.ศ. 2497  วทิยาลยัวชิาการศกึษาได้
ขยายวิทยาเขตไปในที่ต่าง ๆ  รวมทัง้หมด  8  
วทิยาเขต  การจดัตัง้วทิยาลยัวชิาการศึกษาทํา
ใหก้ารฝึกหดัครขูองไทยสามารถจดัการเรยีนการ
สอนให้ครูได้รบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ
ปรญิญาเอก  ต่อมาเมื่อศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ  
เหล่าสุนทร  ผู้ เ ป็นอธิการบดีวิทยาลัยวิชา
การศกึษาต่อจาก  ศาสตราจารย ์ดร.สาโรช  บวั
ศรี  ก็ได้ดํ า เนินการยกฐานะวิทยาลัยวิชา
การศึกษาเป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้
สําเรจ็  เมื่อวนัที่  25  มถุินายน  พ.ศ. 2517  มี
คณะศกึษาศาสตรเ์ป็นคณะจดัการเรยีนการสอน
เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาตัง้แต่ระดับ
ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท  ปรญิญาเอก  (โครงการ
สารานุกรมศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริน ท ร วิ โ ร ฒ ,  2543)  
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ที่จดัตัง้ขึ้นมาภายหลงัก็มี
คณะศกึษาศาสตร ์ วทิยาลยัครูทัง้หมดไดร้บัการ
ยกฐานะขึน้มาเป็นสถาบนัราชภัฏและต่อมาเป็น
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มคีณะศึกษาศาสตร์เพื่อ
ผลติบุคลากรทางการศกึษา 

บุคคลสําคญั  3  ท่านแรกที่เป็นผู้บุกเบิก
การฝึกหดัครขูองไทย  ไดแ้ก่ 

1.  เจ้าพระยาธรรมศักดิม์นตรี  (สนัน่  
เทพหสัดนิ ณ อยุธยา)  เป็นนักเรยีนรุ่นแรกของ
โรงเรยีนฝึกหดัอาจารยท์ี่จดัตัง้ขึน้ในสมยัรชักาล
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนแรกและได้ร ับ
ประกาศนียบัตรครูของกรมศึกษาธิการ  เป็น
นักเรยีนฝึกหดัอาจารยส์อบไล่ไดป้ระกาศนียบตัร
ครูจากโรงเรยีนฝึกหดัอาจารย์เป็นที่ 1  และเข้า
รบัราชการจน พ.ศ. 2437  เป็นผู้ช่วยอาจารย์
ใหญ่โรงเรยีนฝึกหดัอาจารย์ พ.ศ. 2439  ได้ทุน
รัฐบาลโดยกระทรวงธรรมการคัดเลือกส่งไป
ศกึษาวชิาครูเพิม่เตมิ  ณ  ประเทศองักฤษ  เขา้
ศกึษา  ณ  วทิยาลยับอโรโรด  (Borough Road 
College)  เรยีนอยู่  3  ปี  แล้วเดนิทางไปดูงาน
ด้านการศกึษา  ณ  ประเทศอนิเดยีและประเทศ
พม่าเป็นเวลา  3  เดอืน  ท่านเป็นบุคคลสําคญัที่
วางรากฐานการฝึกหดัครูและการศกึษาของไทย  
ท่านเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  งานแต่ง
หนังสอืที่สําคญัม ี 1. ความเรยีงเรื่องการศึกษา
และเศรษฐกจิ  2. แบบเรยีนธรรมจรยิา  3. โคลง
กลอนครเูทพ  4. บทละครพดูมหีลายเรือ่ง 

2. พระยาเมธิธบิด ี (สารต  สุทธเสถียร)  
เป็นนกัการศกึษาไทยทีส่าํคญัอกีท่านหนึ่งสอบไล่
ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร ค รู ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ  จากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ใน
ประเทศไทย  เป็นนักเรยีนเรยีนเก่งทัง้ทางภาษา
แ ล ะ วิช า ค รู  พ . ศ .  2443  ใ น รัช ส มัย ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รฐับาลส่งนายสาตรไปเรียนวิชาครูในโรงเรียน
ฝึกหดัอาจารย์ในประเทศองักฤษ  แต่รฐับาลใน
สมยันัน้ต้องการพฒันาประเทศชาตอิย่างรบีด่วน
จงึไม่รอให้นักเรยีนไดร้บัปรญิญา  เมื่อนายสาตร
เรยีนวชิาครูสําเรจ็แลว้กก็ลับมาเมอืงไทย  เขยีน
ตําราจติวทิยา ตําราเคมเีป็นคนแรกของเมอืงไทย  
แปลนิทานอสีป  ใช้เป็นตําราเรยีน  แต่งตําราให้
กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นตําราเรยีนและเป็น
คู่ มือ ได้แ ก่  1.  วิธีสอนแบบเรียนด้วยของ 
2. บทเรยีนด้วยของเล่น 1.2.3.   3. เล็กเชอร์
ด้วยดสิศปิลนิของโรงเรยีน  4. เล็กเชอร์ด้วยวธิี
สอนพงศาวดาร  5.  วิชาครูอัธยาตมวิทยา 
(จติวิทยา)  6. วิธีสอนภูมศิาสตร์  7. สอนอ่าน
เรื่องการเพาะปลูก  นอกจากนี้ย ังเป็นผู้สร้าง
แบบทดสอบเชาวน์เพื่อวดัปัญญาของคนไทยเป็น
คนแรก  เป็นแบบทดสอบเลอืกตอบ  5. ตวัเลอืก  
ตําแหน่งของท่านเป็นอธบิดกีรมวิชาการ  ปลดั
ทูลฉลองกระทรวงธรรมการ  (สําเรงิ  บุญเรอืง
รตัน์, 2545) 

3. หลวงสวสัดสิารศาสตรพุทธ ิ ได้รบัทุน
รัฐบาลไทย  เมื่อปี พ.ศ. 2462  ไปศึกษา ณ 
โรงเรยีนฝึกหดัครแูอคซเิดอร ์(Accidor Teacher 
Training College)  ในประเทศองักฤษเป็นเวลา 
2 ปี ได้ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษเข้าศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยอาร์เบอร์ดีน  (Arburdine 
University)  เป็นเวลา 4 ปี  ได้รบัปรญิญาด้าน
วิท ย า ศ า ส ต ร์   ( B.SC.)  รับ ร า ช ก า ร เ ป็ น
ผู้อํานวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง  ถนน
ประสานมติร  เป็นคนแรก  เป็นอธบิดกีรมสามญั
ศกึษา  กรมวสิามญัศกึษา  และรกัษาการอธบิดี
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กรมฝึกหดัคร ู (โครงการสารานุกรมศกึษาศาสตร ์ 
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ, 2544)  นักการศกึษาไทยที่กล่าวมาแต่ต้น
ล้วนเป็นผู้บุกเบิกวางรากฐานและพัฒนาการ
ฝึกหดัครขูองไทยไวอ้ยา่งด ี

สําหรบัในประเทศยุโรปนัน้ได้มกีารจดัตัง้
โรงเรยีนฝึกหดัครมูานานแล้ว  ก่อนประเทศไทย
นานมาก  ในประเทศสหรัฐอเมริกามีคณะ
ศกึษาศาสตรต์ามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เพื่อผลติ
บุคลากรทางการศกึษา 

ความคิดเก่ียวกบัการฝึกหดัคร ู
ในการให้การศกึษาแก่กุลบุตรกุลธดิาและ

ประชาชนของชาตนิัน้  บุคคลสําคญัยิง่คือ ครู ผู้
จะต้องมคีวามรอบรู ้มสีตปัิญญา และมคีุณธรรม
ที่สูงยิง่  พรอ้มด้วยมสีิง่อํานวยความเป็นอยู่และ
รายไดอ้ย่างด ี พอทีจ่ะไม่ต้องกงัวลต่อชวีติความ
เป็นอยู่ของตนและครอบครวั  รฐับาลและสงัคม
จะตอ้งเอาใจใส่ช่วยเหลอืใหก้ารดูแลและรกัษาครู
ไว้ให้ทําหน้าที่สร้างสติปัญญาและอบรมจริยา
ใหแ้ก่บุตร  ธดิาและบุคลากรของประเทศชาตโิดย
ไม่ต้องประกอบอาชีพอื่ น  มุ่งแ ต่จะกระทํา
ความชอบด้วยการพฒันาความรู้และอยู่เป็นครู
สอนศิษย์แต่ประการเดียว  ดงันัน้การคดัเลือก
บุคลากรเขา้ฝึกฝนเพื่อเป็นครจูาํต้องสํารวจหาผูม้ ี
สติปัญญาเป็นเลิศมคีุณธรรมอนัประเสรฐิ  และ
ปรารถนาจะเป็นครูด้วยการคดัเลอืกเสาะหาผู้มี
ผลการเรยีนดตีลอดมาและมนีิสยัใฝ่หาความรูอ้ยู่
เสมอ  ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนด ี มศีรทัธาต่อ
อาชีพครู  การที่จะตรวจให้รู้ลกัษณะดงักล่าวนี้  
สําเรงิ  บุญเรอืงรตัน์  เคยชี้จากผลการวจิยัที่ได้
กระทําไวว้่าต้องตรวจหาผูม้คีวามถนัดทางภาษา

และเหตุผลและเป็นบุคคลที่มีศรัทธาในการ
ประกอบอาชีพครู  สําหรับผู้ที่ เ ป็น ครูสอน
วทิยาศาสตร ์ คณติศาสตร ์ ต้องมคีวามถนัดทาง
คณิตศาสตร์อีกด้วย  การพิจารณาคุณสมบัติ 
ต่าง ๆ ดงักล่าวมานี้จะทําให้เลอืกได้คนเก่งและ
คนดีมาเรียนครูโดยให้เขาอยู่ ในหอพักของ
วทิยาลยัและให้ทุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  เมื่อ
จบการศกึษาออกมาไปเป็นครกู็ให้เงนิเดอืนมาก
พอที่จะอยู่ด้วยการประกอบอาชีพเป็นครูอย่าง
เดียว   ผู้ ที่ เ ป็นครูของครูก็ จะต้ อ ง เ ป็นผู้ มี
คุณลกัษณะและมชีวีติความเป็นอยู่ดงัที่ได้กล่าว
มาดว้ยเช่นกนั 

สถาบนัการศกึษาจะตอ้งมสีิง่อํานวยเพื่อให้
เกดิการศกึษาอย่างด ี ดงัเช่นจะต้องมหีอ้งสมุดที่
ประกอบดว้ยสรรพตํารา  วารสาร  และสิง่สบืค้น
ทางวชิาการอย่างด ี มสีถานที่สําหรบัฝึกวชิาชพี
การสอน  มสีื่อและอุปกรณ์การสอน  มเีครื่องมอื
วดัผลทีจ่ะสะทอ้นลกัษณะความเป็นครเูก่งและครู
ด ี มบีรรยากาศที่หล่อหลอมความเป็นผู้ใฝ่รู้ มี
สถานศึกษาที่ น่ าดู  เ ป็นระเบียบ สะอาด  มี
เครอืข่ายการเรยีนรู้  กระบวนการฝึกหดัครูจกั
ต้องไม่จาํกดัอยู่แต่เฉพาะในรัว้ของสถาบัน  หาก
ต้องเปิดกว้างออกสู่ชุมชน เชิญให้บุคคลและ
หน่วยงานภายนอกเขา้มสี่วนรว่ม 

หลกัสูตรการฝึกหดัครูต้องเป็นหลกัสูตรที่
จะพฒันาให้ผู้ที่ได้รบัคัดเลือกเข้ามาศึกษาเมื่อ
สําเร็จออกมาเป็นผู้มลีกัษณะตามที่ สําเรงิ บุญ
เ รือ ง รัต น์  ไ ด้ เ สนอทัศนะ ไ ว้ ใ นฐานะ เ ป็น
อนุกรรมการจดัทําแผนปฏบิตัิการหลกัของการ
ปฏริูปการสอนในสถาบนัฝึกหดัครขูองสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ  สํ านัก
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น า ย ก รัฐ ม น ต รีที่ มี   ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ ม น 
อมรววิฒัน์  เป็นประธานดงันี้  (สุมน  อมรววิฒัน์
และคณะ, 2537) 

ลกัษณะของบณัฑิตคร ู
1. ด้านสติปัญญา  ประกอบดว้ย 

1.1 มคีวามคดิแกปั้ญหาอยา่งมรีะบบ 
1.2 มเีหตุผล 
1.3 สามารถใชภ้าษาไทยสื่อสารไดอ้ย่าง

ด ี
2. ด้านจิตใจ  ประกอบดว้ย 

2.1 มีนิ สัย ใ ฝ่ รู้   ใ ฝ่ เ รีย น   อ ย่ า ง
สมํ่าเสมอ 

2.2 มีคุณธรรม  จริยธ รรม   เ ป็น
แบบอยา่งของศษิยแ์ละผูอ้ื่นได ้

2.3 มศีรทัธาในการเป็นคร ู
2.4 มจีรรยาแห่งวชิาชพีคร ู

3. ด้านร่างกาย  ประกอบดว้ย 
3.1 มีสุ ขภาพอนามัยสมบูร ณ์และ

แขง็แรง 
3.2 สามารถที่จะดํารงตนให้เหมาะสม

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
เทคโนโลย ี

4. ด้านสงัคม  ประกอบดว้ย 
4.1 มีโลกทัศ น์กว้าง ไกล  สามารถ

ประสานสัมพันธ์และปรับตัวในชุมชนที่ต้อง
ปฏบิตักิาร 

4.2 มคีวามตระหนักและรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 

5. ด้านวิชาชีพ  ประกอบดว้ย 
5.1 มคีวามรูอ้ยา่งลุ่มลกึในวชิาทีส่อน 

5.2 สามารถจดัการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาปัญญา  จติใจ  ร่างกาย  และสงัคมของ
ศษิย ์

5.3 คิดประดิษฐ์หรอืปรบัปรุงหลกัสูตร  
สื่อการสอนทัง้ทีเ่ป็นวสัดุและภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

5.4 สามารถสร้างและเลอืกใช้เครื่องมอื
การวัดผล  ตลอดจนประเมินผลการเรียนการ
สอนอยา่งเหมาะสม 

ในการจดัวชิาเพื่อให้เกิดการพฒันาตาม
จุดมุ่งหมายนัน้  ควรจดัเป็นแบบบูรณาการให้มี
การผสมผสานสมดุลระหว่ างเนื้ อหาความรู ้ 
ทกัษะการสอน คุณธรรม เจตคต ิความสามารถ
ทางการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  
พร้อมกันนัน้ก็จะต้องให้ศึกษาวิชาศึกษาทัว่ไป
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

กระบวนการจดัการเรยีนการสอน  ควรจดั
ตามแผนปฏิบัติที่คณะอ นุกรรมการจัดทํ า
แผนปฏบิตักิารหลกัของการปฏบิตักิารเรยีนการ
สอนในการผลติครไูดเ้สนอแนะไวด้งันี้ 

1. กระบวนการคิด  ดว้ยการจดัใหน้ิสติ
ไดอ่้านและฟังมาก ๆ ฝึกหดัให้จบัประเดน็สําคญั  
พจิารณาประเด็นเหล่านัน้มาวเิคราะห์  เจาะลกึ  
จนเกดิความเขา้ใจอย่างลกึซึ้ง  เรยีนรู้วธิคีดิที่มี
ระเบยีบและถูกวิธี  เช่น  รู้จกัคดิแยกแยะ  คิด
เชื่อมโยง  คดิแกปั้ญหาอยา่งมรีะบบ 

2. กระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเอง  
ด้วยการส่งเสริมให้ร ักการอ่านซึ่งเป็นทักษะ
พื้นฐานที่สําคัญของการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  เรียนรู้แหล่งที่จะสืบค้นเข้าหาความรู ้ 
สร้างนิสยัใฝ่รู้ด้วยการมอบหมายงานให้ค้นคว้า
รายงานด้วยตนเอง  เข้าร่วมเสวนาในปัญหา 
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ต่าง ๆ ที่วิทยาลัยจัดหรือชุมชนจัดปาฐกถาที่
สาํคญัเพื่อจดุประกายความคดิ 

3. กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม  ด้วย
การส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมกีารสื่อสารระหว่างกนั  มี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างกนัและกนั  อยู่ดว้ยกนัอย่างมี
มนุษยสมัพนัธ์ที่ดี  รู้จกัที่จะทํางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม  รู้จกัเรียนรู้ชุมชนและสังคม  ส่งเสริมให้
ดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยด้วยน้ําใจที่มี
คารวะธรรม  สามคัคธีรรมและปัญญาธรรม 

4. กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและ
วฒันธรรม  ด้วยการเรยีนรูจ้ากชวีติของตนเอง
และธรรมชาติศึกษาแก่นแท้ของศาสนา  และ
ศึกษาผู้มีภูมิปัญญาและคุณธรรมของชุมชน  
ตลอดจนวฒันธรรมเพื่อตนจะไดนํ้ามาปฏบิตัแิละ
เป็นแบบอย่างการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาจติใจ
และพฤตกิรรมของตนใหเ้ป็นคนด ี

5. กระบวนการจดัประสบการณ์
วิชาชีพคร ู ด้วยการส่งให้ไปอยู่ปฏบิตักิารตาม
โรงเรียนที่มีครูพี่เลี้ยงที่ดีคอยให้คําแนะนํา  มี
อาจารยป์ระจาํคอยนิเทศ 

สําหรับการวัดผลและประเมินผล  ผู้
สมควรไดเ้ป็นบณัฑติครนูัน้กต็อ้งวดัใหค้รอบคลุม
คุณลกัษณะบณัฑติครูห้าประการดงักล่าวมาแล้ว  
ด้วยการใช้เครื่องมอืวดัผลที่เป็นมาตรฐานแล้ว   
เช่น  แบบทดสอบวดัสติปัญญา  แบบทดสอบ
ความถนัดด้านภาษา  ด้านเหตุผล  ด้วยตวัเลข  
แบบทดสอบวัดศรัทธาในความเป็นครู สร้าง
ข้อสอบวัดผลการเรียนรายวิชาตามหลักสูตร 
 
 

เพื่อใช้ตรวจสอบคุณลักษณะดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งจะช่วยทําให้ได้ปรบัปรุงและพฒันา
ผู้เรียนให้มีลักษณะดังกล่าวก่อนสําเร็จเป็น
บณัฑติครู  บางลกัษณะคงต้องใช้วธิกีารสงัเกต
บนัทกึพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง  เช่น  คุณธรรม  
จรยิธรรม  ศรทัธาในการเป็นครู  จรรยาบรรณ
ของความเป็นครู  ความสามารถในการสอน  
ความสามารถในการสรา้งอุปกรณ์การสอนขอ้มูล
ที่เป็นผลงานของผู้เรียนในแต่ละรายวิชานัน้ก็
นับว่าเป็นประโยชน์อันสําคัญในการวินิจฉัย
ลกัษณะบณัฑติครไูด ้

สถาบันฝึกหัดครูควรให้นิสิตประเมินผล
การสอนอาจารย์เป็นรายบุคคลเพื่อสะท้อนให้
อาจารยนํ์าผลประเมนิดงักล่าวนัน้มาปรบัปรุงการ
สอน  ควรมกีารประเมนิหลกัสูตรและการสอน
อย่างมีระบบอยู่ เสมอเพื่อนําผลมาปรับปรุง
หลกัสูตรและการเรยีนการสอนของสถาบนัฝึกครู
อยูเ่สมอ 

การน ามาใช้ 
ค ณ ะศึก ษ าศ าส ต ร์  ค ณ ะค รุ ศ า ส ต ร ์

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ควรนําความคดิเกี่ยวกบัการ
ฝึกหัดครูที่คณะอนุกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติ
การหลกัของการปฏริปูการสอนในสถาบนัฝึกหดั
ครูของสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาต ิ สํานัก
นายกรฐัมนตรทีี่มศีาสตราจารยส์ุมน  อมรววิฒัน์  
เป็นประธานมาปฏบิตั ิ การฝึกหดัครูของไทยคง
เจรญิกา้วหน้าไกลกว่านี้ 
 

ส าเริง บญุเรืองรตัน์ 
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